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Radość życia 

Kultura żydo_wska potrafi zafascynować . Naród, który przez wie
ki był przesladowany 1 nękany , trwa dzięki swoim tradycjom, 
obyczajom, w końcu religii. Mimo upływu wieków, zmian, wo-

jen i rewolucji kultura żydowska w jakiś sposób pozostała niezmienio
na i - na swój sposób - urzekająca. W historii i kulturze Żydów smu
tek, nostalgia, tęsknota , melancholia, a nawet liryzm, zawsze przepla
tają się z radością, wyrażaną przez śpiew , taniec i humor, przedziwna, 
nielogiczna. radość życia . I to chyba właśnie ten splot powoduje , że nie 
trzeba być Zydem, aby ulec urokowi klezmerskiej muzyki , tradycyjne
go tańca czy tak charakterystycznego żydowskiego humoru. Mówi się, 
że Zydzi - jak żadna inna nacja - potrafią śmiać się sami z siebie. Ze 
swojej mentalności , ułomności, ze stereotypowych zachowań. Ale to 
właśnie te, przekazywane z pokolenia na pokolenie, anegdoty stały się 
integralną częścią żydowskiej kultury. Bo tylko Żyd słuchając kawału 
potrafi odpowiedzieć, że brat jego dziadka ze strony matki opowiadał 

ten dowcip zupełnie inaczej. .. JM 

Cymes 

Cymes to rodzaj słodkiego 
gulaszu. Zazwyczaj ma po
marańczowy kolor, bo naj

ważni ej szym sk1adnikiem tego 
dania powinna być marchewka, 
nadająca mu charakterystyczny 
kolor, smak i aromat. Obok niej 
- choć różnie to bywa, bo czasem 
cymes bywa de erem a czasem 
daniem głównym - do cymesu 
dodaje się słodkie pomidory, su
szan śl iwki , ananasa, białe 
ziemniahi, duszoną wołowinę , ba
kalie lub j abłka . Tę pyszną , słod

ką potrawę w żydowskiej tradycji 
jada się w czasie trwania rado-

snych świąt , zwłaszcza podczas 
Paschy, a najczęściej w okolicach 
Rosz-Haszana, a więc święta no
wego roku, które z jednej strony 
ma upamiętniać stworzenie świa
ta, a z drugiej - przypominać 

o sądzie bożym. Słodycz cymesu 
ma symbolizować „nadzieję 

na słodszy nowy rok". 
Samo słowo cymes oznacza 

w jidysz coś przyjemnego, co wy
maga dużego nakładu pracy lub 
coś, wokół czego jest sporo za
mieszania. W j ęzyku polskim 
„cymes" to po prostu coś bardzo, 
bardzo, bardzo smacznego. 



Klezmerzy 

Od połowy xvrn wieku da
tuje się początek h istorii 
gru p wędrownych muzy

l<ów grających tradycyjną muzy. 
kę żydow ką. Ich nazwa klezme
rzy pochodzi od słów z języka he
brajskiego „klej zemer". co ozna
cza „święte instrumenty". Samo 
pojęcie „klej zemer" jest związane 
z kultem świątynnym i oznaczało 
zestaw instrumen tów muzycz
nych wykorzystywanych w czasie 
składania ofiar na ołtarzu świąty
ni. Wówcza były to przede 
wszystkim instrumenty dęte - ta
kie jak trąbki wszelkich typów; 
perkusyjne - bębenki, dzwonki 
i metalowe talerze oraz instru
menty strunowe - jak wielokrot
nie w Biblii wspomnian e harfy 
i liry. 

W czasach nowożytnych kle
zmerzy s ięgnęli do in trumen tów 
w pólcze nycb. W zależności 
od terenów na jakich działali , 
przyjmowali instrumentarium 
charakterystyczne dla danego 
okręgu . Dlatego też t rudn o jedno
znaczn ie stwierdzić, jakie instru
menty są „typowe" dla kapel ży
dowskich. Z pewnością najczę
, ci ej grano na skrzypcach, kon
trabasach i klarnetach, lecz 
pod wpływem kapel wiejskich 
sięgano po cymbały (Polska połu
dniowo-wschodnia, tereny dzi
siejszej Białoru i i Ukrainy), 
akordeony, (na Mazowszu), a tak
że trąbki, tuby i flety . 

Zawód klezmera często prze
chodził z pokolenia na pokolenia, 
tworząc tym samym cale dyna
stie slynnych muzyków, których 

sława czasem docierała na dwory 
szlacheckie. Literacka postać 
cymbali ty Jankiela, grającego 

na dworze Sopliców, nie jest tyl
ko poetycką fantazją . Klezmerzy 
często swoją grą uświetniali 

dworskie uroczystości i przyjęcia. 
Z zachowanych dokumentów 

wynika, że repertuar klezmerów 
był bardzo bogaty. Grano nieomal 
wszystko - od tradycyjnych pol
skich tańców szlacheckich , takich 
jak mazury, polonez poprzez utwo
ry ludowe - kujawiaki, krakowia
ki czy kołomyjki , aż do fantazji 
na tematy z wodewilów i opere
tek. Ważnym czynnikiem kształ
tującym linię melodyczną i har
monikę klezmer ką byl rozwój 
muzyki chasydzkiej . Każdy z dwo
rów mial swój charakterystyczny 

i rozpoznawalny styl muzyki. 
Od tę knej i lirycznej twórczości 
chasydów z Bobowej, do pełnych 
temperamentu, utrzymanych 
w rytmie marsza utworów chasy
dów lubawickich. Jest więc oczy
wi te, że wędrujący po kraju kle
zmerzy przejmowali spotykane 
nowinki melodyczne i odmienne 
tyle gry, przetwarzając je i two
rząc nowe ich interpretacje. 

Lecz muzyczna inspiracja nie 
była jednokierunkowa. Wielu 
kompozytorów wykorzystywało 
elementy tradycyjnej muzyki ży
dowskiej. Charakterystyczną har
monikę żydowską odnaleźć moż
na w mazurku a-moll op. 17 Fry
deryka Chopina, u Sergiusza Pro
kofiewa, a nawet w pierwszych 
taktach Błękitnej Rapsodii Geor-

ga Gerschwina. Po Holokau ·cie 
centrum muzyki klezmerskiej 
prz nio ło się do USA i tam prze
trwała ona zarówno w postaci tra· 
dycyj nej, jak również w nowocze
snych, jazzujących odmianach. 

W Polsce odrodzenie klez.mer
stwa miało miejsce na początku 
lat 90. XX wieku. Wciąż powstają 
nowe grupy muzyków, nagiy wa
jące płyty oraz biorące udział 

w koncertach cieszących się wiel
ką popularnością. Odrodzeniu te
mu sprzyja powszechne zaintere
sowanie kulturą żydowską, popu
larność muzyki etnicznej i odby
wające s~ę rokrocznie Festiwale 
Kultury Zydowskiej, które stano
wią prezentację światowych t ren· 
dów w muzyce klezmerskiej całe
go świata . 





Szabat 

Szabat, szabas, szabes [hebr„ 
odpoczynek], dzień wypo
czynku po tygodniu pracy, 

jedno z najstarszych i najtrwal
szych świąt w tradycji żydow

skiej, upamiętniający dzień, 

w którym Bóg odpoczął po stwo
rzeniu świata. Szabat rozpoczy
na się w piątek wieczorem, a koń
czy w sobotę po zmroku, a dla wy
zna wców judaizmu łączy się 

przede wszystkim z bezwzględ
nym zakazem pracy. Prawo re · -
gijne wymienia aż 39 zabronio
nych czynności, wśród których 
- obok archaiczn ie już dzi · 
brzmiącej orK.i czy strzyżenia 
owiec - wyrµien ia się także rozpa
lanie ognia i pisanie. Symboliczny 
wymiar zak u mocno związany 
był z przyrodą i nakazem, ab 
w dniu odpoczynku (tak jak 
Stwórca l)ie zmieniać niczego, co 
ma związek z naturą. Tradycja ży
dowska zabr n iala więc wykony
wania szeregu czynnosci, ktore 
mogłyby spowodować nieumyślne 
naruszenie zakazów. W żydo -
skich, ortodoksyjnych domach 
po dziś dzień w szabat nie włącza 
się światła, nie rysuje, nie wynosi 
rzeczy poza dom. Tyle tradycja, 
bo zwyczaje dopuszczają pewn 
odstępstwa od tak rygory tycz
nych nakazów. I tak na przykład 
domy, a nawet całe osiedla i dziel
nice żydowskie , otaczano drutem 
lub sznurkiem eruw), tylko )Jo to, 
aby poszerzyć obszar domu. Moż
na było na okres szabatu zatrud
niać nie-Żyda do wykonywania 
niezbędhych prac domowycb. 

Przed nastaniem szabasu Żya:zi 
udają się do wy, gdzi doko-

nują rytualnego oczyszczenia. 
Właściwe święto zaczyna się jed
nak w piątek, tuż przed zachodem 
słońca, gdy kobieta (matka, bab
ka) zapala dwie świece, będące 

symbolem boskiej światłości i du
szy człowieka. Odmawia się wte
dy błogosławieństwo i jest to naj
ważniejszy obowiązek religijny, 
jaki ma do wypełnienia kobieta. 
Zlekceważenie go mialo grozić 

śmiercią w połogu. Mężczyźni wi
tają szabat w sy:nagodze. obiety 
z dziećmi cze ają na nich w domu 
lub przed &wiątynią, ubrane w od
świętne stroje. Później odbywa 
się uroczysta kolacja , na którą za
prasza się ubogich ~ w czasie sza
batu nikt nie pow;inien yć głod

ny. W Europie Wschodni j na sto
łach za.w ze goścify ś ledzie, chała, 
faszerowana ryba , siekana wą
tróbka, cymes. Na sobotni obiad 
podawano czulen t. nadziewane 
szyjki kurze, l{ i szkę [jid. kiszke] 
i kuge . W sobotę wieczorem za
wsze spożywano (i spożywa się 

nadal.) trzeci posiłek świąteczny 
- seuda szliszit (suda). Uroczysto
ści świąteczne zamykało śpiewa

nie pieśni „żegnających szabat" 
(Ch,asydzi, wierząc, że Mesjasz 
nadejdzie w sobotę, przeciągali 

o tatnią ucztę i śpiewanie pieśni 
aż do nocy) i uroczystość poże
gnania szabatu - Hawdala [hebr„ 
oddzielenie]. Oddziela ona czas 
" wiąteczny od po szedniego. Od
mawia się błogosławieństwo 
na światłem, winem i wonnymi 
ziołami. Zapala się dwi splecione 
świece symbolizujące świętość 
i powszedniość. W be aminkach 
zapala i zioła . 

Strój żydowski 

Nosili tedy Żydzi żupany, surduty o dlugich polach, i najrozmaitsze 
~tra, jak s~by, bekiesze z szamerowaniem i bez niego. W sobotę no
si! bogaty Zyd jedwabną lub aksamitną bekieszę, szeroko opasaną je
dwabną wstążką, drogie Iańcuchy, pierścień i sygnet, a w później
szych wiekach również i zegarek. 

(Majer Bałaban) 
Muchajery, falendysze, jedwabie, atlasy, kitajki, drogie koronki 

brabanckie, zbytkowna bielizna, rańtuchy, sztimbindy, gorsety z ga
l~nami z!otemi, armbindy i. t. d„ oto co nosily Żydówki [. .. ]. Bogate 
Zydówki nosily już to gorset, z pod którego wygląda!a bia!a koszula 
z farbotami, lub tez suknie _ku górze zamknięte, zakończone kryzą 
lub bryzą. Na sukni nasila Zydówka fartuch z napierśnikiem, boga
to szychowanym, w ręku haftowana chusteczkę, a na gfowie djadem 
(bramkę) obsadzony perlami lub beret. Wysokie obuwie lub niskie 
pó!buciki zdobily nogi elegantki, na palcach liczne b!yszcza!y pier
ścienie, na rękach manele, a na ca!ej szacie liczne punta!y, ferety, 
itd. Ciężki Iańcuch z!oty dope!nia! ca!okszta!tu zbytkownego stroju. 

(Majer Bałaban) 

Nakazy religijne ściśle okre- z lnianymi, gdyż z takiej mieszan
ślały ubiór mężczyzn, co ki sporządzano sakralny strój ka
nie oznacza, że nie zmieniał planów w starożytnej Świątyni Je

się on w czasie i że nie istniały róż- rozolimskiej. W średniowieczu 

nice regionalne. W mniejszym i epoce nowożytnej stroje żydow
stopniu ograniczenia dotyczyły ko- skie nie różniły się od ubrań 

biet, choć także im religia narzuca- mieszczan. Zamożni mężczyźni 
ła pewne normy wyglądu, a rabini ubierali się na wzór szlachecki, no
zalecali skromność strojów. Obo- sili nawet broń. Ustawodawstwo 
wiązywał biblijny zakaz laczenia kościelne zalecało umieszczanie 
nici i materiałów wełnianych na ubraniach znaku hańby lub no-



szenie szpiczastych kapeluszy, aby 
łatwo było odróżnić Żydów 
od chrześcijan. Zakazy te w Polsce 
nie były przestrzegane. 

Kilkakrotnie w sprawie stroju 
wypowiadał się Sejm Żydowski, 
m.in. zabraniał kobietom noszenia 
drogich ozdób i biżuterii. Obowią
zujący w XVIII w. strój męski zo
stał zachowany, z niewielkimi mo
dyfikacjami, przez grupy chasydz
kie przez następne dwa stulecia. 
Codziennym ubraniem wierzch
nim był chałat [arab. chalit], nazy
wany w języku jid. kapote. Forma 
i krój przypominały szlachecki żu
pan, wzorowany na strojach tmec
kich. W XVIII w. kolorystyka cha
łatu była zróżnicowana, na kre
sach południowych szyte były 

z materiałów w drobne pionowe 
paski, w XIX w. przyjął się kolor 
czarny, co miało symbolizować ża
łobę po zbmzeniu Świątyni Jerozo
limskiej. Chlopcy oraz dorośli cha
sydzi nosili zakładany pod koszulę 
lub zamiast koszuli ta:les kutn 
[hebr. talit katan = mały tałes] ro
dzaj kamizelki z białego płótna nie 
zszytej po bokach, z przodu zdobio
nej tak jak tałes , granatowymi lub 
czarnymi pasami, z przymocowa
nymi na rogach cyces - frędzlami , 

które należało wypusc1c 
na wierzch spodni. Pod wpływem 
osiemnastowiecznej mody spodnie 
chasydów były krótkie, do kolan. 
Strój męski uzupełniały czarne lub 
białe wełniane pończochy oraz bu
ty - długie z cholewami lub tmec-

kie kapce bez pięt. Głowę mężczyź
ni przykrywali małą czapeczką, 

jarmulką , na którą zakładano jesz
cze czapkę lub kapelusz o kształcie 
zależnym od wpływu lokalnej mo
dy. W dni świąteczne noszono 
sztrejml [jid.], czapki z szerokim 
rondem z futra lisiego lub sobole
go, wzorowane na pol. kołpaku. 

Podczas modlitwy mężczyźni 

okrywali się tałesem i zakładali te
filin. Kobiety zwykle dostosowy
wały się do obowiązującej mody 
i zależnie od zamożności ubierały 
się jak chlopki lub mieszczki, naj
zamożniejsze czerpały wzory suk
ni z zagranicznych żurnali. W po
bożnych rodzinach kobiety zamęż
ne nosiJy chustki lub peruki, bo
wiem obyczaj nakazywał golenie 
głowy po ślubie, aby nie budzić 
u męża grzesznego pożądania, 

a także zabezpieczyć się przed zły
mi duchami, szedim, wplątujący
mi się we włosy. Na suknię , która 
powinna sięgać pod szyję i mieć 
długie rękawy zasłaniające łokcie, 
zakładały fartuszki - do początku 
XIX w. bogato zdobione haftem. 
Mimo iż stroje Żydów sefardyj
skich były bardziej zróżnicowane, 
ich stałymi elementami były cha
łat (choć o nieco innym kroju i ko
lorystyce), jarmulka oraz cyces. 

A. C„ H. W. 
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