S £OWNICZEK

SKOJARZENIOWY
wybranych pojêæ kultury ¿ydowskiej

S³ownik ten zestawia wybrane has³a, które pojawia³y siê w numerze, s¹ decyduj¹ce dla zrozumienia judaizmu lub mog¹ z innych wzglêdów okazaæ siê interesuj¹ce dla polskiego czytelnika. Kultura ¿ydowska jest cile definiowana przez
obco brzmi¹ce dla innowierców, zapisywane w ró¿ny sposób i ³atwe do pomylenia terminy, g³ównie religijne, których znaczenia i wagi trudno domyliæ siê z
kontekstu. Dlatego kluczem do ich zestawienia w tym s³owniczku by³o pokrewieñstwo danych hase³ (wspólny kontekst lub znaczenie), co powinno u³atwiæ
ich wzrokowe zapamiêtanie i skojarzenie. Kolejnoæ umieszczenia hase³ równie¿
jest prób¹ oddania powi¹zania miêdzy nimi, na co warto zwróciæ uwagê, aby
dostrzec ci¹g³oæ judaizmu (a tak¿e jego zwi¹zki z chrzecijañstwem), z której
czytelnik mo¿e nie zdawaæ sobie sprawy, natrafiaj¹c na pojedyncze pojêcia rozrzucone w ró¿nych tekstach.
¯ydowski kalendarz i wiêta doroczne
Kalendarz ¿ydowski sk³ada siê z 12 lub 13 miesiêcy ksiê¿ycowych osadzonych
w systemie roku s³onecznego, a s¹ to: nisan, ijar, siwan, tamuz, aw, elul, tiszri,
marcheszwan, kislew, tewet, szwat i adar. Z powodu ponadjedenastodniowej niezgodnoci miêdzy licz¹cym 354 dni rokiem ksiê¿ycowym a 365-dniowym rokiem
s³onecznym 7 razy na 19 lat wprowadza siê rok przestêpny z dodatkowym miesi¹cem (adar II). Dziêki temu wiêto Paschy wypada zawsze na wiosnê, a inne wiêta
zgodnie z cyklem uprawy roli. Pierwotnie pocz¹tek miesi¹ca ustala³ Bejt Din (grupa rabinów) w Jerozolimie na podstawie zeznañ wiadków o ukazaniu siê nowiu
(po nim nastêpowa³o powiêcenie nowego miesi¹ca). Jeli do trzydziestego dnia
nie pojawi³ siê ¿aden wiadek, wówczas trzydziesty pierwszy dzieñ starego miesi¹ca stawa³ siê pierwszym nowego i obchodzony by³ jako wiêto Nowiu  Rosz Chodesz. By³o to comiesiêczne pomniejsze wiêto trwaj¹ce dzieñ lub dwa, podczas
którego dodawano do zwyk³ej liturgii psalmy (tzw. halel  zestaw psalmów 113118 w wersji skróconej) oraz dodatkow¹ modlitwê (tzw. musaf  nawi¹zuj¹cy do
tradycji modlitwy ofiarniczej). W 3 dni po tzw. moladzie, czyli narodzinach ksiê¿yca, o ile jest on widoczny, odbywa siê pod go³ym niebem (w sobotni wieczór) ceremonia uwiêcenia go  kidusz lewana. Obrzêd ten wyra¿a nadziejê, ¿e Bóg przywróci wiat³u ksiê¿yca jego dawny blask, a Izraelowi jego dawn¹ wietnoæ, w czasach mesjañskich bowiem pe³nia ksiê¿yca bêdzie trwa³a przez ca³y miesi¹c. Na
szczytach wzgórz, pocz¹wszy od Góry Oliwnej, rozpalano ogniska, a posterunki
obserwacyjne na innych wzniesieniach zapala³y z kolei swe w³asne wiat³o sygnalizacyjne, póki wieci o og³oszeniu nowego miesi¹ca nie dotar³y do ¿ydowskich
gmin w diasporze. Czasami wiadomoæ o nowym miesi¹cu przesy³ano przez pos³añców. Wielu ¯ydów ¿yj¹cych w rozproszeniu dla pewnoci obchodzi³o ka¿de
wiêto przez dwa kolejne dni. Od IV wieku pocz¹tek miesi¹ca wyznaczano za pomoc¹ obliczeñ matematycznych, a nie obserwacji nowiu. Z powodu pewnej niedonr 1/2003 (27)
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k³adnoci w obliczeniach co 216 lat dodaje siê jeden dzieñ, co w efekcie mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e Pascha przestanie byæ wiêtem wiosennym.
nisan  pierwszy miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub siódmy od wi¹t Nowego Roku (Rosz ha-Szana). Zaczyna siê zwykle na
prze³omie marca i kwietnia. Pierwszy dzieñ nisan uwa¿a siê za pocz¹tek nowego
rocznego cyklu wi¹t i oznacza panowanie królów. W po³owie tego miesi¹ca (czternastego dnia) przypada wiêto Pesach.
Pesach (hebr. omin¹æ)  wiêto upamiêtniaj¹ce wyjcie ¯ydów z Egiptu (Exodus). Jednoczenie wiêto wiosny i wolnoci. Obchodzone od 14 do 22 nisan, podczas pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca po zrównaniu dnia z noc¹. Dla upamiêtnienia tego, ¿e uciekaj¹cy z Egiptu ¯ydzi nie mogli czekaæ, a¿ wyronie ciasto na chleb,
w Pesach je siê chleb niezakwaszony (macê). Wieczerza wi¹teczna ma cile okrelony porz¹dek (zob. Hagada i seder). W synagodze czyta siê Pieni nad Pieniami oraz recytuje Halel  psalmy dziêkczynne.
ijar  drugi miesi¹c licz¹c od Paschy lub ósmy od wi¹t Nowego Roku. Zaczyna siê w kwietniu lub maju. Czternastego dnia miesi¹ca ijar przypada drugi Pesach  Pesach Szeni, obchodzony niegdy przez tych, którzy byli podczas pierwszego rytualnie nieczyci lub nieobecni w Jerozolimie. Pi¹ty dzieñ ijar to Dzieñ
Niepodleg³oci Izraela. Wed³ug tradycji szesnastego ijar po raz pierwszy spad³a
Izraelitom na pustyni manna z nieba.
siwan  trzeci miesi¹c licz¹c od Paschy lub dziewi¹ty od wi¹t Nowego Roku;
zwykle zaczyna siê pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca. Szóstego siwan
(a w diasporze tak¿e siódmego) przypada wiêto Szawout.
Szawuot (hebr. tygodnie)  wiêto nazywane te¿ wiêtem Tygodni, Zielonymi
wiêtami, Piêædziesi¹tnic¹ oraz wiêtem Plonów, gdy¿ wtedy s¹ pierwsze zbiory
w Izraelu. Wypada zawsze na zakoñczenie siedmiu tygodni od Pesach. Istot¹ tego
wiêta jest objawienie Bo¿e, które dokona³o siê na Synaju i uobecnia siê, jak wierz¹
¯ydzi, za ka¿dym razem podczas obchodów tego wiêta. Wtedy to Bóg podarowa³
Narodowi Wybranemu dekalog. Tego dnia odczytuje siê w synagogach fragment
z Tory, który opowiada o dekalogu (zob. Pisma), a budynek domu modlitwy ubrany jest w kwiaty, zielone ga³êzie oraz wst¹¿eczki. Dekoruje siê tak to miejsce na
pami¹tkê kwiecia, jakim okry³a siê góra Synaj (góra pustynna) w noc zst¹pienia na
ni¹ Boga. Tej nocy ¯ydzi przez ca³¹ noc studiuj¹ Torê. Wszyscy czuwaj¹, inaczej ni¿
ci, którzy zasnêli, kiedy Moj¿esz uda³ siê na Synaj po Torê. Podczas czuwania w
synagodze czyta siê równie¿ Ksiêgê Rut, przywo³uj¹c¹ historiê kobiety, która z w³asnej woli przyjê³a judaizm, choæ nie by³a ¯ydówk¹. Potomkiem Rut by³ Dawid, który
umar³ w to wiêto. wiêto Piêædziesi¹tnicy (7 dni x 7 tygodni od wiêta Paschy
+ 1 dzieñ = 50 dni) opisane jest w Dziejach Apostolskich. To w czasie tych wi¹t
aposto³owie, tak jak wszyscy ówczeni ¯ydzi, czuwali, studiuj¹c Pismo wiête. Tej
w³anie nocy, jak wierz¹ chrzecijanie zosta³ zes³any Duch wiêty, który uzdolni³
Aposto³ów do g³oszenia Radosnej Nowiny o mi³oci Boga do wszystkich narodów
na Ziemi. Od tej pory rozpoczynaj¹ siê podró¿e misyjne Aposto³ów.
tamuz  czwarty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub dziesi¹ty od wi¹t Nowego Roku. Pocz¹tek tego miesi¹ca przypada na
prze³om czerwca i lipca. Siedemnastego tamuz rozpoczyna siê okres trzech tygodni po zburzeniu wi¹tyni, trwaj¹cy do dziewi¹tego aw. W tym czasie nie urz¹dza siê wesel, nie gra na instrumentach muzycznych, a ¯ydzi ortodoksyjni nie
nabywaj¹ nowych czêci odzie¿y. W niektórych gminach w okresie tym nie goli
siê brody ani w³osów, a przez ostatnie 9 dni zaprzestaje spo¿ywania wina i miêsa.
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aw  pi¹ty miesi¹c kalendarza hebrajskiego od Paschy i jedenasty od wi¹t Nowego Roku. Zaczyna siê w lipcu lub na pocz¹tku sierpnia. Jest to najsmutniejszy
miesi¹c w roku, poniewa¿ podczas aw dosz³o do zburzenia zarówno Pierwszej, jak
i Drugiej wi¹tyni. Tego dnia nie nosi siê skórzanego obuwia, nie nale¿y siadaæ na
krzes³a przed po³udniem, tefilin zak³ada siê dopiero na mod³y popo³udniowe, zabrania siê mycia cia³a oraz studiowania Tory. Noc¹ pi siê na twardym pos³aniu,
a niektórzy k³ad¹ sobie pod g³owê zamiast poduszki kamieñ. Wed³ug tradycji w
czasach mesjañskich dzieñ ten bêdzie radosnym wiêtem, gdy¿ Mesjasz odbuduje
wi¹tyniê. W synagodze tego dnia modlitwy odbywaj¹ siê w przyæmionym wietle, czyta siê Lamentacje Jeremiasza i intonuje specjalny hymn ¿a³obny (kinot),
piewany przy akompaniamencie westchnieñ i p³aczu. Noc ta, nazywana tak¿e noc¹
p³aczu, jest ustanowiona, jak niektórzy wierz¹, na pami¹tkê smutku, który zapanowa³ wród Izraelitów po wys³uchaniu relacji zwiadowców powracaj¹cych z Ziemi
Obiecanej (z ich s³ów wynika³o, ¿e ¯ydzi nie bêd¹ mogli jej zdobyæ). Inn¹ tragiczn¹
dat¹ zwi¹zan¹ z tym wiêtem jest wygnanie ¯ydów z Hiszpanii (w roku 1492).
Tisza be-Aw  dziewi¹ty dzieñ miesi¹ca aw; Dzieñ ¯a³oby; upamiêtnia katastrofy,
które mia³y wydarzyæ siê w historii ¯ydów w³anie dziewi¹tego aw (zniszczenie Pierwszej i Drugiej wi¹tyni, zniszczenie Jerozolimy w 136 roku, wypêdzenie ¯ydów z Hiszpanii w 1492 roku). W tym dniu obowi¹zuje cis³y post przez 24 godziny, odwiedza
siê cmentarze. Modlitwy w synagogach odbywaj¹ siê przy wiecach, ich uczestnicy
siedz¹ na pod³odze lub niskich ³awach.
elul  szósty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy,
lub ostatni od wi¹t Nowego Roku. Miesi¹c ten zaczyna siê zazwyczaj pod koniec sierpnia. Jest to miesi¹c poprzedzaj¹cy Jom Kipur (Dzieñ Pojednania) 
dlatego te¿ nazywany jest czasem skruchy. W tym czasie ka¿dy wierz¹cy ¯yd
dokonuje obrachunku z w³asnym sumieniem i duchowego porz¹dku. W niektórych gminach w Europie Wschodniej pobo¿ni ¯ydzi spêdzali ten czas w odosobnieniu, a po nabo¿eñstwie porannym tr¹biono w róg (szofar) budz¹c w ten sposób
sumienia wiernych.
tiszri  siódmy miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub pierwszy od wi¹t Nowego Roku (Rosz ha-Szana). Swój pocz¹tek ma
w po³owie wrzenia. W Talmudzie wyra¿ono pogl¹d, ¿e w³anie wtedy zosta³
stworzony wiat, urodzili siê wszyscy patriarchowie i tego miesi¹ca ma nadejæ
mesjañskie zbawienie. Pierwszy i drugi tiszri to Rosz ha-Szana (Nowy Rok), od
tego momentu rozpoczyna siê Dziesiêæ Dni Pokuty, podczas których, jak wierz¹
¯ydzi, wa¿¹ siê w Niebie losy ka¿dego cz³owieka. W tym okresie w liturgii synagogalnej Bóg postrzegany jest jako Król-Sêdzia sprawiedliwy. Dni postu poprzedzaj¹ Jom Kipur (Dzieñ Pojednania). Piêtnastego dnia tego miesi¹ca rozpoczyna siê nastêpne wiêto ¿ydowskie Sukot, dwudziestego pierwszego ostatni dzieñ
Sukot (Hoszana Raba), a dzieñ póniej Ósmy Dzieñ Zgromadzenia (Szmini Aceret). Tiszri to miesi¹c najwiêkszych wi¹t ¿ydowskich.
Rosz ha-Szana (hebr. g³owa roku, g³owa roku)  wiêto Nowego Roku, przypadaj¹ce na jesieñ (pierwszy dzieñ tiszri). W Polsce znane pod nazw¹ wiêto Tr¹bek.
Modlitwom w synagodze towarzyszy dêcie w szofar, maj¹ce obudziæ tych, którzy
nie wiedz¹ o boskiej obecnoci. wiêto rozpoczyna okres pokuty przed Jom Kipur,
towarzyszy mu zwyczaj chodzenia nad rzekê i symboliczne str¹canie grzechów do
wody przy s³owach modlitwy.
Jom Kipur (hebr. dzieñ pojednania)  wiêto pokuty i dwudziestoczterogodzinnego postu. Przypada na dziesi¹ty dzieñ miesi¹ca tiszri, czyli dziesi¹ty dzieñ roku
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¿ydowskiego (licz¹c od Rosz Haszana). W Polsce znane pod nazwami: S¹dny Dzieñ,
Dzieñ Przeb³agania, Dzieñ Przebaczenia, Dzieñ Zmi³owania, Dzieñ Postu, Wielki Dzieñ.
Jedyne wiêto, do którego w diasporze nie dodaje siê drugiego dnia, co wynika
z trudnoci zachowania ca³kowitego postu przez 2 kolejne dni. Wszystkie rodzaje
pracy s¹ w Jom Kipur zakazane. Wed³ug tradycji tego dnia Moj¿esz zszed³ z góry
Synaj z drugimi Tablicami Prawa (Dekalog) i oznajmi³ ¯ydom, ¿e Bóg przebaczy³ im
grzech kultu z³otego cielca. Dlatego ka¿dego roku w tym dniu ¯ydzi mog¹ oczyciæ
siê z grzechów. Tradycyjnie ¯ydzi pozostawali przez ca³y Jom Kipur w synagogach,
a¿ do dêcia w szofar i ostatniej modlitwy Przysz³ego roku w Jerozolimie.
Sukkot  wiêto Sza³asów, znane te¿ w Polsce pod nazw¹ wiêto Kuczek. Upamiêtnia stawianie sza³asów w trakcie czterdziestoletniej wêdrówki ¯ydów przez pustyniê. Przypada na jesieñ, charakteryzuje je radoæ z zebranych plonów. W Torze
napisane jest: Bêdziesz obchodzi³ wiêto Sza³asów przez siedem dni po zebraniu
plonów z twego klepiska i twojej t³oczni. W to wiêto bêdziesz siê radowa³ ty, twój
syn i córka, sierota i wdowa, którzy ¿yj¹ w twoich murach. Przez siedem dni bêdziesz wiêtowa³ ku czci Twego Pana, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, ¿e
b³ogos³awi Pan, twój Bóg, we wszystkich twoich zbiorach i aby by³ pe³en radoci.
Obchody rozpoczynaj¹ siê 15 tiszri i trwaj¹ 7 dni, podczas których ¯ydzi mieszkaj¹
w sza³asach i odprawiaj¹ modlitwy. Sza³as (sukka) powinien mieæ przynajmniej trzy
ciany i staæ pod go³ym niebem, tzn. nie pod drzewem ani w rodku budynku, gdy¿
jego dach musi pozwoliæ niebu przenikn¹æ do rodka. W ch³odniejszym klimacie
nie pozostaje siê w sza³asach na noc, a tylko spo¿ywa w nich posi³ki. Do dzi w Polsce mo¿na spotkaæ namioty kuczkowe w formie obudowanych balkoników.
marcheszwan  ósmy miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od
Paschy, lub drugi od wi¹t Nowego Roku. Rozpoczyna siê zwykle pod koniec
padziernika. W miesi¹cu tym nie przypada ¿adne wiêto, st¹d jego nazwa: mar 
gorzki.
kislew  dziewi¹ty miesi¹c, licz¹c od Paschy, lub trzeci od Nowego Roku;
zaczyna siê pod koniec listopada lub na pocz¹tku grudnia. Dwudziestego pi¹tego
dnia miesi¹ca kislew rozpoczyna siê wiêto Chanuki.
Chanuka (hebr. odnowienie, uwiêcenie)  omiodniowe radosne wiêto wiate³, wypadaj¹ce w grudniu (od 25 kislew). Upamiêtnia zwyciêstwo Machabeuszy
(ród kap³anów i ksi¹¿¹t ¿ydowskich pod rz¹dami których rozkwit³o niezale¿ne pañstwo ¿ydowskie) nad armi¹ syryjsk¹ w 166 roku p.n.e. i oczyszczenie wi¹tyni Jerozolimskiej z profanuj¹cych j¹ pos¹gów bóstw greckich. wiêto trwa 8 dni, gdy¿
wed³ug legendy a¿ tak d³ugo p³onê³y lampy w wi¹tyni, mimo niewielkiej iloci oliwy w nich zawartej. Ze wiêtem wi¹¿e siê zwyczaj zapalania wiec przez 8 kolejnych
dni w specjalnej omioramiennej lampie chanukiji.
tewet  dziesi¹ty miesi¹c ksiê¿ycowy, licz¹c od Paschy, lub czwarty od wi¹t
Nowego Roku; rozpoczyna siê w drugiej po³owie grudnia. Ósmego dnia tego
miesi¹ca 72 mêdrców ukoñczy³o pracê nad przek³adem Biblii na grekê (zob. Pisma  Tora). Wydarzenie to zosta³o uznane póniej przez niektórych rabinów za
przyczynê nieszczêæ, gdy¿ by³a to jedynie niedoskona³a parafraza. Dziewi¹ty
tewet to dzieñ postu upamiêtniaj¹cego pocz¹tek oblê¿enia Jerozolimy przez Babiloñczyków, zakoñczonego zburzeniem Pierwszej wiatyni. To jedyny post, który
przypada niekiedy w pi¹tek.
szwat  jedenasty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub pi¹ty od wi¹t Nowego Roku. Zaczyna siê w drugiej po³owie stycznia.
Piêtnastego dnia szwat przypada rolnicze wiêto Nowego Roku Drzew (Tu Bi-Szwat).
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adar  dwunasty miesi¹c ksiê¿ycowy kalendarza hebrajskiego, licz¹c od Paschy, lub szósty od wi¹t Nowego Roku (Rosz ha-Szana). Adar zaczyna siê w lutym lub w marcu; jest to miesi¹c radosny, w którym przypada Purim, najweselsze wiêto judaizmu. Rok przestêpny ma dwa miesi¹ce adar, przy czym ten drugi
traktowany jest wówczas jako w³aciwy, w którym wypada Purim. Siódmy dzieñ
miesi¹ca adar jest rocznic¹ zarówno urodzin, jak i mierci Moj¿esza, a trzynasty
to post Estery, poprzedzaj¹cy Purim.
Purim (hebr. losy)  karnawa³ ¿ydowski, okres przebierania siê w fantazyjne stroje.
Radosne wiêto ustanowione na pami¹tkê udaremnienia pogromu ¯ydów perskich.
Wieczorem oraz po porannych mod³ach odczytuje siê Ksiêgê Estery opisuj¹c¹ te
wydarzenia. Z tej okazji znajomi przesy³aj¹ sobie prezenty, obdarowuje siê biednych. Do pónej nocy trwaj¹ uczty, pije siê wino.
Gwiazda Dawida
(hebr. magen David  tarcza, puklerz Dawida)  szecioramienna gwiazda
sk³adaj¹ca siê z dwóch trójk¹tów równobocznych, u¿ywana w czasach staro¿ytnych przez ró¿ne ludy. Symbolizuje przenikanie siê wiata widzialnego i niewidzialnego. W judaizmie, chrzecijañstwie i islamie jest znakiem mesjañskim. Oficjalnym symbolem judaizmu sta³a siê w XVII wieku, kiedy ¯ydzi w Pradze zaczêli zdobiæ ni¹ nagrobki i chor¹gwie. W 1897 roku wiatowa Organizacja Syjonistyczna uzna³a ten symbol za swój znak, póniej umieszczono go tak¿e na fladze pañstwa Izrael.
PISMA
Dekalog (hebr. aseret ha-dibrot  dziesiêæ przykazañ)  zbiór norm uznanych
za ród³o wszystkich praw. Wed³ug tradycji ¿ydowskiej by³y one spisane na dwóch
kamiennych tablicach, które Moj¿esz pot³uk³, kiedy po zejciu z Synaju zobaczy³, ¿e lud czci z³otego cielca. Po ponownym wejciu na górê Synaj Moj¿esz
przyniós³ drugi zestaw tablic (zob. Jom Kipur w kalendarzu ¿ydowskim) i umieci³ go w skrzyni, zwanej odt¹d Ark¹ Przymierza. W jêzyku hebrajskim Dekalog
nosi te¿ nazwê dziesiêciu wypowiedzi Boga.
Tora (hebr. Tora, jid. Tojre  prawo)  piêæ najstarszych wiêtych ksi¹g judaizmu. Tora jest uwa¿ana przez ¯ydów za ksiêgê objawion¹, zawieraj¹c¹ przes³anie Boga do cz³owieka, przekazane Moj¿eszowi na górze Synaj. Pocz¹tkowo istnia³a tylko w tradycji ustnej  jako nauka i prawo. Zosta³a spisana w VII wieku
p.n.e. Sk³ada siê z piêciu ksi¹g w jêzyku hebrajskim: Sefer Bereszit (³ac. Genesis)
 Ksiêga Rodzaju, Sefer Szemot (³ac. Exodus)  Ksiêga Wyjcia, Sefer Wajikra
(³ac. Leviticus)  Ksiêga Kap³añska, Sefer Bemidbar (³ac. Numeri)  Ksiêga Liczb,
Sefer Dewarim (³ac. Deuteronomium)  Ksiêga Powtórzonego Prawa. Tora znana
jest pod wieloma nazwami  jako Biblia Hebrajska, Septuaginta, Wulgata, Stary
Testament, Piêcioksi¹g Moj¿esza. Zapocz¹tkowane przez ni¹ idee zyska³y status
prawd odwiecznych. Ka¿dy ¯yd ma obowi¹zek studiowaæ Torê i stosowaæ jej
nauki w ¿yciu codziennym. Dla ¯ydów Tora zawsze by³a ksiêg¹ wiêt¹. Poniewa¿ przez dwa tysi¹ce lat nie mieli w³asnej ojczyzny, w³anie j¹ nazywali swoj¹
ojczyzn¹. Podobno ró¿nica miêdzy ¯ydami religijnymi a niereligijnymi polega
g³ównie na tym, ¿e ci pierwsi czytaj¹ Torê w synagodze, a ci drudzy  po cichu w
domu. Tora to równie¿ zwój przechowywany w synagodze, otaczany szacunkiem
jak osoba, nie jak przedmiot (czczenie przedmiotów jest w judaizmie zabronione). Tekst Tory przepisywany by³ przez sofera (skrybê) gêsim piórem na arkunr 1/2003 (27)
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szach pergaminu, które nastêpnie zszywano lub sklejano i zwijano na dwóch ozdobnych drewnianych dr¹¿kach. Taki zwój nazywany by³ roda³em. Zwiniêty roda³
ubierano w sukienkê (haftowane okrycia) i ozdabiano piêknymi dekoracjami. Torê
czytano w synagodze codziennie, co roku zaczynaj¹c od pocz¹tku. Stosownie do
tego podzielono Torê na 54 parasze, czyli odcinki, których liczba odpowiada
dniom szabatowym w ¿ydowskim roku przestêpnym (w roku zwyczajnym trzeba
w niektóre tygodnie czytaæ dwie parasze).
Chumasz (hebr. chamesz  piêæ)  Piêcioksi¹g, czyli Piêæ Ksi¹g Moj¿eszowych, Tora.
Tanach (akronim od hebr. Tora + Newiim + Ketuwim)  kanon 24 ksi¹g, w którego sk³ad wchodz¹: Tora  5 ksi¹g; Newiim (Prorocy)  8 ksi¹g; Ketuwim (Pisma)  11 ksi¹g. W 243 roku p.n.e. Tanach przet³umaczono na jêzyk grecki. Przek³ad nazwano Septuagint¹ (gr. siedemdziesiêciu), gdy¿ wed³ug tradycji dokona³o go 70 ¿ydowskich mêdrców. W tamtych czasach grecki by³ jêzykiem o wielkim zasiêgu, dziêki czemu Tanach sta³ siê ksiêg¹ znan¹ w ca³ym ówczesnym cywilizowanym wiecie pod nazw¹ Biblii Hebrajskiej (gr. biblos  ksiêga). Pod
koniec IV wieku n.e. Hieronim ze Strydontu przet³umaczy³ Tanach z greckiego
na ³acinê (przek³ad znany jako Wulgata).
Talmud (hebr.  nauka, studiowanie)  dzie³o sk³adaj¹ce siê z Miszny i bêd¹cej komentarzem do niej Gemary. Istnieje Talmud Jerozolimski oraz Talmud
Babiloñski. Talmud Jerozolimski, ukoñczony w IV wieku, jest bardziej zwiêz³y
i prosty. Komentuje 39 z 63 traktatów Miszny. Talmud Babiloñski, ukoñczony na
pocz¹tku VI wieku, jest trzy razy d³u¿szy od Jerozolimskiego, choæ komentuje
tylko 37 traktatów Miszny. W postaci wydrukowanej zajmuje 13 tomów. Kiedy
mówi siê o Talmudzie, ma siê zazwyczaj na myli Talmud Babiloñski. Na stronach Talmudu oprócz Miszny i Gemary mo¿na znaleæ liczne dodatkowe komentarze (np. Tosafot) i glossy.
Miszna (hebr. szana  nauczaæ przez powtarzanie)  zasadnicza czêæ Talmudu. Zawiera zebrane oko³o 220 g³ówne przepisy prawa zwyczajowego, ujête
w 63 traktaty.
Szulchan Aruch (hebr. nakryty stó³)  praktyczny wyk³ad Talmudu z 1565
roku, kodeks przepisów religijnych i cywilnych oraz przepisów zwyczajowych
dotycz¹cych wszystkich dziedzin ¿ycia; obecnie znany w formie skróconej.
halacha (hebr. postêpowanie, droga)  prawna spucizna judaizmu, wyjanienia dawnego prawa ustnego, podaj¹ce zasady postêpowania w konkretnych przypadkach. Podaj¹c zasady, halacha sama stawa³a siê prawem. Jeli wyjanienia
prawa nie formu³owa³y nowych zasad postêpowania, lecz ogranicza³y siê do pog³êbienia moralnoci i pobo¿noci, nazywano je hagadami (zob. hagada i seder).
midrasz (hebr. drasz  komentarz)  wywodzi siê od rdzenia darasz (poszukiwaæ, studiowaæ). Midrasze to poetyckie komentarze do ksi¹g biblijnych. Przekazuj¹ w formie porównañ, alegorii, przypowieci g³êbok¹ m¹droæ tekstu. Powstawa³y do oko³o X wieku n.e. S¹ znacz¹cym literackim dorobkiem judaizmu.
Koszerny i trefny
koszerny (hebr. koszer  zgodny z ¿ydowskimi przepisami religijnymi)  cecha ta oznacza zdatnoæ danej rzeczy do u¿ycia oraz prawid³owoæ wykonywania
pewnych czynnoci wed³ug przepisów religijnych. W odniesieniu do ¿ywnoci
przepisy koszernoci np. zabraniaj¹ ³¹czenia ze sob¹ potraw miêsnych i mlecz-
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nych, w ¿ydowskiej kuchni musz¹ byæ inne naczynia do przygotowywania potraw miêsnych, a inne do mlecznych; miêso jest koszerne, jeli pochodzi z uboju
rytualnego i zosta³o przygotowane wed³ug cis³ych regu³.
trefny (hebr. terefa  poszarpane)  przeciwieñstwo koszernego; nienadaj¹ce
siê do spo¿ycia. Chodzi³o tu pocz¹tkowo o stworzenia poszarpane przez zwierzêta drapie¿ne. Zakaz spo¿ycia rozszerzono na zwierzêta z objawami wskazuj¹cymi, ¿e ubój nie zosta³ przeprowadzony zgodnie z regu³ami zawodu rzenika (nie
wolno, by nó¿ poszarpa³ czy rozerwa³ najmniejsze nawet w³ókno).
Sidur i machzor
sidur (hebr. sidur  uporz¹dkowanie)  modlitewnik, zawieraj¹cy modlitwy
codzienne i na szabat, odmawiane w synagodze i w domu. Oprawione w skórê
i poz³acane srebro modlitewniki by³y u¿ywane tylko przy szczególnych okazjach,
np. gdy kobieta sz³a do synagogi pierwszy raz po po³ogu.
machzor  modlitewnik wi¹teczny; redniowieczne machzory, kaligrafowane na pergaminie, zawieraj¹ce barwne miniatury, piêknie oprawione, s¹ wybitnymi dzie³ami sztuki.
Synagoga i mykwa
synagoga (gr. miejsce zebrañ)  odpowiada s³owu bet kneset (hebr. dom zgromadzeñ) i bet ha-midrasz (hebr. szko³a, dos³ownie: dom nauki) oraz w jidysz szul
(szko³a). W jêzyku polskim powsta³a nazwa bó¿nica, jako miejsca powiêconego Bogu. Synagoga to dom modlitw i nabo¿eñstw, a tak¿e miejsce studiowania
Tory i Talmudu, sala zebrañ, siedziba kaha³u (zarz¹du gminy) i s¹du rabinackiego
(Din Tora), czasem równie¿ przytu³ek dla wêdrowców. Dawniej czasem pe³ni³a
nawet funkcjê wiêzienia, za w jej przedsionku znajdowa³ siê niekiedy prêgierz.
Zasadnicz¹ czêæ g³ównego budynku synagogi stanowi obszerna sala modlitewna dla mê¿czyzn (w synagogach ortodoksyjnych kobiety modl¹ siê oddzielnie
w tzw. babiñcach, które umieszczano nad sal¹ g³ówn¹ lub w przybudówkach obok
niej). W synagodze znajdowa³a siê bima, sk¹d odczytywano i komentowano fragmenty wiêtych ksi¹g, oraz aron ha-kodesz, gdzie przechowywano zwoje Tory.
Talmud dyktuje orientowanie synagogi na wschód. Na kszta³t synagogi istotny
wp³yw mia³ wymóg górowania jej nad dachami dzielnicy ¿ydowskiej oraz usytuowania w pobli¿u p³yn¹cej wody, która jest znakiem czystoci. Dawano im skromny
wystrój zewnêtrzny, z którym kontrastowa³a bogata dekoracja wnêtrza i ozdobne
naczynia liturgiczne. ciany sali modlitewnej by³y pokryte cytatami z Tory i freskami. W dawnej Rzeczypospolitej wiele by³o synagog drewnianych, z których
po II wojny wiatowej nie pozosta³a ani jedna. Aron ha-kodesz (hebr. dos³. wiêta szafa)  pierwotnie przenona skrzynia, póniej szafa o³tarzowa w synagodze.
Miejsce przechowywania roda³ów, czyli zwojów Tory. Wbudowana we wschodni¹ cianê domu modlitwy, wskazuj¹c¹ symbolicznie kierunek Jerozolimy (mizrach). Otwierana podczas wa¿niejszych modlitw. W pobli¿u aron ha-kodesz p³onie
stale wiate³ko pamiêci  ner tamid. Bima (hebr. miejsce wyniesione, podwy¿szenie)  centralny punkt synagogi, bogato zdobiona mównica na podwy¿szeniu,
zwykle ze schodkami, baldachimem i pulpitem, przy którym odczytuje siê Torê
i Newiim.
mykwa  zbiornik wody do rytualnych oczyszczeñ ludzi i sprzêtów (z wod¹
bie¿¹c¹ lub deszczow¹), w Polsce czêsto mieszcz¹cy siê w osobnym budynku,
w pobli¿u synagogi. Pobo¿ni ¯ydzi k¹pali siê w mykwie w ka¿dy pi¹tek przed
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szabatem, niektórzy codziennie przed modlitw¹. Do k¹pieli zobowi¹zany by³ sofer (skryba przepisuj¹cy wiête teksty) przed przyst¹pieniem do pracy.
Hagada i seder
hagada  legenda, opowieæ interpretuj¹ca i wyjaniaj¹ca tekst biblijny, czasem zawieraj¹ca fantastyczne szczegó³y. Najbardziej znan¹ hagad¹ jest opowieæ
o wyjciu Izraelitów z Egiptu, snuta przy wieczerzy sederowej. Ojciec rodziny
w oparciu o hagadê wyjania wtedy znaczenie takich symboli, jak baranek czy
maca. Maca to niezakwaszony chleb z samej m¹ki i wody. Ciasto na macê miesi
siê bardzo szybko i szybko siê je piecze. Spo¿ywanie macy obowi¹zuje dla upamiêtnienia popiesznego opuszczenia Egiptu przez Izraelitów, zmuszonych do
¿ywienia chlebem, który nie zd¹¿y³ wyrosn¹æ.
Seder (hebr. porz¹dek)  uczta rodzinna urz¹dzana pierwszego wieczoru wiêta Pesach, charakteryzuj¹ca siê cile okrelonym porz¹dkiem. Na stó³ podaje siê
3 mace, maror (gorzkie zio³a, chrzan lub sa³ata), charoset (potrawa z jab³ek,
orzechów, migda³ów, cynamonu i wina, maj¹ca przypominaæ zaprawê murarsk¹),
bejcê (jajko) posypane popio³em, kawa³ek miêsa z koci¹, wino oraz wodê z sol¹.
Zasadnicz¹ czêci¹ sederu jest opowiadanie hagady przez pana domu. Prowadzi
on dialog z najm³odszym dzieckiem, uprzednio przygotowanym przez matkê do
zadawania pytañ w jêzyku hebrajskim, np. Ma nisztana...? (Czym ró¿ni siê [ta
noc od innych nocy]...?). Ksi¹¿ka z hagad¹ na Pesach le¿y otwarta na stole, s³u¿y
jako przewodnik (nie u¿ywa jej siê do czytania w dos³ownym sensie). Podczas
sederu wypija siê 4 kielichy wina, które symbolizuj¹ radoæ z wejcia do Ziemi
Obiecanej, do której prowadzi Bóg Izraela. Za ka¿dym razem, kiedy mówi siê
o niewoli i mierci, odkrywa siê chleby, a zas³ania kielich z winem, kiedy za
mówi siê o wolnoci i ¿yciu, robi siê na odwrót. Na zakoñczenie wieczerzy, która
z regu³y trwa ca³¹ noc, otwiera siê drzwi domostw na znak, ¿e ka¿dy potrzebuj¹cy
mo¿e wejæ. Do przedmiotów kultu domowego zwi¹zanych z wieczerz¹ sederow¹ nale¿¹ piêknie zdobione talerze na potrawy, czêsto wykonane ze srebra lub
porcelany. Wed³ug tradycji Kocio³a pierwszych wieków (I-IV wiek n.e.), tak¹
w³anie ucztê paschaln¹ (seder) sprawowa³ wraz ze swoimi uczniami Jezus Chrystus. Wieczerza paschalna poprzedza³a bezporednio jego mêkê na krzy¿u. Jezus
by³ bowiem ¯ydem i gorliwym wyznawc¹ judaizmu. W Ewangelii opisane s¹
dwa dodatkowe elementy, które Jezus wprowadzi³ do porz¹dku Paschy. Uczyni³:
1) chleb  symbol niewoli  swoim Cia³em oraz 2) wino  mesjañski symbol
wolnoci  swoj¹ Krwi¹. Jezus sprawowa³ ucztê paschaln¹ w przeddzieñ szabatu
(szabat rozpoczyna³ siê w pi¹tek wieczorem). Inni ówczeni ¯ydzi, podobnie jak
kap³ani, obchodzili Paschê dnia nastêpnego. Jezus umiera³ wiêc tego dnia, gdy
w wi¹tyni przygotowywano siê do obchodów wiêta. Chrzecijanie obchodz¹ Paschê z soboty na niedzielê, poniewa¿ wierz¹, ¿e tego dnia Jezus zmartwychwsta³.
Szabat, kidusz, hawdala, kadisz
szabat (hebr. odpoczynek)  siódmy dzieñ tygodnia, dzieñ wypoczynku. Cotygodniowe wiêto trwaj¹ce od zachodu s³oñca w pi¹tek do zachodu s³oñca w sobotê, jedna z najwa¿niejszych instytucji w ¿yciu narodu ¿ydowskiego. W pi¹tek
wieczorem urz¹dza siê uroczyst¹ kolacjê. Gospodyni zapala przed rozpoczêciem
szabatu 2 wiece, odmawiaj¹c nad ich wiat³em b³ogos³awieñstwo. Ojciec rodziny odmawia przed posi³kiem kidusz. Jeden z traktatów Miszny wylicza a¿ 39
prac zakazanych w szabat. Zakaz pracy mo¿na z³amaæ jedynie w przypadku za-
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gro¿enia ¿ycia lub opieki nad chorym. W szabat nie wolno siê smuciæ ani wypowiadaæ s³ów rozpaczy. Na zakoñczenie szabatu odprawia siê hawdalê.
kidusz (hebr. uwiêcenie)  b³ogos³awieñstwo odmawiane nad kielichem wina
w domu i w synagodze, rozpoczynaj¹ce szabat lub inne wiêta, proklamuje ich
wiêty charakter. Piêknie zdobione i grawerowane pucharki oraz kubki kiduszowe s¹ interesuj¹cymi zabytkami sztuki rytualnej, wiadcz¹cymi o mistrzostwie
¿ydowskich z³otników.
hawdala (hebr. oddzielenie, wyró¿nienie)  b³ogos³awieñstwo nad winem, wonnymi korzeniami i wiat³em plecionej wiecy, odmawiane na zakoñczenie szabatu lub wi¹t, oznaczaj¹ce koniec dnia wi¹tecznego i pocz¹tek powszedniego.
kadisz (aram. uwiêcenie)  modlitwa codzienna, odmawiana prawie ca³kowicie w jêzyku aramejskim, wyra¿aj¹ca poddanie siê woli Boga. Kadisz ¿a³obny
powinien byæ spe³niony przez syna zmar³ego.
Ta³es i tefilin
ta³es (hebr. talit szata)  bia³y szal modlitewny, zazwyczaj w czarne lub niebieskie pasy, z frêdzlami (cicit) wzd³u¿ krótszych boków, nak³adany do modlitwy. U podstaw obyczaju noszenia ta³esu le¿y biblijne zalecenie: Niech sobie
zrobi¹ frêdzle na skraju swoich szat. [...] gdy na nie spojrzycie, przypomnicie
sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wype³niæ (Lb 15, 38-39). Wolno go
u¿ywaæ tylko mê¿czyznom, którzy za³o¿yli rodziny. Ta³es zdobiono pasami doszytymi w miejscu zak³adania na szyjê i ramiona. Tradycjonalici nosz¹ przez
ca³y dzieñ pod ubraniem talit katan (ma³y talit)  rodzaj bezrêkawnika, kamizelki
z cicit. Ma³y talit noszono ju¿ od dzieciñstwa, w odró¿nieniu od talitu du¿ego,
zak³adanego tylko przez doros³ych mê¿czyzn na czas modlitwy.
tefilin  hebr. nazwa greckich filakterii, czyli rzemieni modlitewnych. S¹ to
2 skórzane szecienne pude³eczka, zawieraj¹ce 4 zwitki pergaminu z cytatami
z Tory (Pwt 6, 4-9; 11, 13-21;Wj 13, 1-10.11-16), przywi¹zywane czarnymi rzemykami do lewego ramienia i czo³a, zak³adane do porannych modlitw w dni powszednie. Ich krytycy sporód reformowanych ¯ydów uwa¿aj¹, ¿e pochodz¹ od
amuletów i odrzucaj¹ ich stosowanie. U¿ywanie tefilinów by³o prób¹ dos³ownej
realizacji zalecenia z Ksiêgi Powtórzonego Prawa 11, 18: Wecie przeto sobie te
moje s³owa do serca i duszy. Przywi¹¿cie je sobie jako znak na rêku. Niech one
bêd¹ wam ozdob¹ miêdzy oczami. Nie zak³ada siê ich w szabat i w wiêta, poniewa¿ te dni same w sobie s¹ znakiem. Tefilin otrzymuje ch³opiec po obrzêdzie
bar micwa.
Obrzezanie i bar micwa
obrzezanie  operacja polegaj¹ca na obciêciu kawa³ka napletka cz³onka mêskiego; jeden ze znaków Przymierza z Bogiem. Wed³ug tradycji ¿ydowskiej s¹ 3 grupy
tych znaków: na ciele (obrzezanie), na stroju (cicit, zob. ta³es), na domu (mezuza). Zabieg obrzezania zazwyczaj przeprowadza mohel u noworodków w ósmym
dniu ¿ycia dziecka. Mezuza (hebr. mezuze  futryna) to ma³y zwój pergaminu zawieraj¹cy 2 cytaty z Tory, umieszczony w pude³eczku (np. metalowym) tak, by
przez otwór widoczne by³o s³owo Szaddaj (Wszechmog¹cy), napisane na odwrotnej stronie zwoju. Mezuzê przymocowuje siê w po³o¿eniu ukonym na odrzwiach
ka¿dego ¿ydowskiego domu, na prawej futrynie, patrz¹c od wejcia. Czasem mocowano mezuzy równie¿ na futrynach drzwi do pokoi mieszkalnych oraz na bramach
miejskich. Pobo¿ni ¯ydzi ca³owali mezuzê, wchodz¹c i wychodz¹c.
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bar micwa  uroczystoæ inicjacyjna obchodzona od XIV wieku, podczas której ch³opiec staje siê pe³noletni wobec prawa religijnego. Odbywa siê w synagodze, zwykle w pierwszy szabat po trzynastych urodzinach ch³opca. Wyg³asza on
wtedy uczony komentarz (drasz) do odczytanych przez siebie fragmentów Tory
i Talmudu. Od tej pory odpowiada za swoje uczynki (dot¹d odpowiada³ za niego
przed Bogiem ojciec) i przyjmuje na siebie pe³ne wykonywanie obowi¹zków religijnych.
EDUKACJA
cheder (hebr. izba, pokój)  dawna szko³a elementarna, w której uczono religii, czytania, pisania i liczenia. Czêsto mieci³a siê w domu nauczyciela (me³ameda), nazywanego przez uczniów rebe. Obejmowa³a 3 grupy wiekowe: od 3 do 5,
od 6 do 7 oraz od 8 do 13 lat. Przedmiotem nauczania religii by³o odpowiednio:
czytanie modlitewnika, czytanie Tory, czytanie Talmudu.
Talmud Tora  nauka, studiowanie Tory. Studiowanie Tory uwa¿ane jest przez
¯ydów za najwy¿szy obowi¹zek cz³owieka, dlatego termin Talmud Tora oznacza
równie¿ redni¹ szko³ê religijn¹. Szko³y takie by³y utrzymywane przez gminê.
Przygotowywa³y do dalszej nauki w jesziwach.
jesziwa (hebr. jesziwa, jid. jeszybot)  ¿ydowski uniwersytet; w Europie jesziwy pojawi³y siê w X wieku na po³udniu Francji, nastêpnie powsta³y tak¿e w Niemczech i Europie Wschodniej. Przygotowywa³y do objêcia urzêdu rabina. Jedn¹
z form nauki by³o analizowanie i dyskutowanie tekstu przez studentów w zespo³ach dwuosobowych. W jesziwach, oprócz studiowania dzie³ rabinicznych wiele
czasu powiêcano rozwa¿aniom nad etyk¹ i moralnoci¹. Szeroko znana na ziemiach polskich i za granic¹ by³a Jesziwa Mêdrców Lublina  mieszcz¹ca siê w
piêciokondygnacyjnym gmachu przy koñcu ulicy Lubartowskiej wielka, nowoczesna uczelnia, która kszta³ci³a studentów z ca³ego wiata. Budowana od 1924
roku, otwarta w 1930 roku. Posiada³a wspania³y ksiêgozbiór licz¹cy 13 tysiêcy
tomów  w tym wiele unikalnych rêkopisów i rzadkich starodruków  zgromadzony przez jej za³o¿yciela i pierwszego rektora, rabina Majera Szapirê.
bet ha-midrasz (hebr. dom nauki)  budynek lub pomieszczenie posiadaj¹ce
w³asn¹ bibliotekê dzie³ religijnych, przeznaczone do studiów religijnych, modlitwy i dyskusji; do domu nauki móg³ uczêszczaæ ka¿dy, bez wzglêdu na wiek.
Znajdowa³ siê w ka¿dej gminie, niezale¿nie od jej wielkoci. Nauczycielami byli
czêsto wêdrowni kaznodzieje, zapraszani przez gminê.
Kaba³a i Zohar
Kaba³a  system mistyczny, ukszta³towany w XII wieku wród ¯ydów hiszpañskich. W szerszym znaczeniu: ezoteryczne kierunki w judaizmie, które powstawa³y od koñca okresu Drugiej wi¹tyni (I wiek n.e.) i odegra³y ¿yw¹ rolê
w symbolice, obrzêdach, obyczajach i historii ¯ydów. Filozofia Kaba³y wyra¿a³a
siê w nastêpuj¹cych za³o¿eniach: wiat jest harmonijn¹ ca³oci¹, a cz³owiek jego
organiczn¹ cz¹stk¹. Przybli¿enie Królestwa Bo¿ego zale¿y od religijnoci cz³owieka, stopnia po³¹czenia jego duszy z Bogiem, têsknoty za Mesjaszem i dobrych
uczynków. Stale nale¿y walczyæ ze z³em, zw³aszcza ze z³ym duchem chc¹cym
sprowadziæ cz³owieka z drogi dobra poprzez zaspokajanie namiêtnoci. Ka¿da
z liter alfabetu hebrajskiego jest wiêta i ma wp³ywy w 3 krêgach stworzenia,
którymi s¹: cz³owiek, wiat i przebieg czasu w ci¹gu roku. Wypowiedzenie litery
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(jako g³oski) mo¿e urzeczywistniæ wa¿ne cele, lecz przedtem wypowiadaj¹cy je
winien osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ doskona³oæ poprzez pokutê, modlitwê i ascezê. Kaba³a przyczyni³a siê do powstania wierzeñ w wêdrówkê dusz i do wprowadzenia
amuletów, którym przypisywano magiczn¹ moc. Interesowali siê ni¹ równie¿ chrzecijanie. W Polsce pojawi³a siê oko³o XVI wieku.
Zohar (od hebr. esz szachora lub or szachor  czarny ogieñ lub ciemne wiat³o)  g³ówne dzie³o ¿ydowskiej literatury mistycznej Kaba³y, powsta³e oko³o
1300 roku wród ¯ydów hiszpañskich. W formie komentarza do Tory stara³o siê
wyjaniæ ukryty sens opowieci biblijnych i boskich przykazañ. Dziêki tej ksiêdze znajomoæ Kaba³y szybko siê rozprzestrzeni³a, tak¿e na ziemiach polskich.
¯ydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy
Aszkenazyjczycy  od Aszkenaz, redniowiecznego okrelenia Niemiec. Termin stosowany wobec ¯ydów Europy rodkowej i Wschodniej, których ³¹czy³
jêzyk jidysz w odró¿nieniu od Sefardyjczyków.
Sefardyjczycy (od hebr. Sefarad  Hiszpania)  ¯ydzi wypêdzeni z Hiszpanii
i Portugalii w 1492 roku, osiedlaj¹cy siê w Holandii, krajach ba³kañskich, we
W³oszech oraz na Bliskim Wschodzie. W przeciwieñstwie do Aszkenazyjczyków, pos³uguj¹cych siê jêzykiem jidysz, u¿ywaj¹ jêzyka ladino. Ró¿ni¹ siê te¿ od
nich rytua³em liturgicznym. Ich g³ówne gminy znajduj¹ siê obecnie m.in. w Izraelu i Ameryce Po³udniowej.
Jidysz i ladino
jidysz  jêzyk ¯ydów aszkenazyjskich; powsta³ we wczesnym redniowieczu
wród ¯ydów mieszkaj¹cych w Niemczech. Podstaw¹ jidysz jest niemiecki z elementami aramejsko-hebrajskimi i romañskimi (w dialekcie wschodnim równie¿
s³owiañskimi). Zapisywany jest alfabetem hebrajskim. Z biegiem czasu na gruncie jidysz rozwinê³a siê literatura, przede wszystkim t³umaczenia i komentarze
biblijne. Pojawi³y siê równie¿ inne opracowania w jidysz: zbiory historyjek, przypowieci umoralniaj¹ce, legendy talmudyczne i midraszowe oraz osobiste modlitwy. Zapowiada³y one wielki rozkwit literatury jidysz w XIX i na pocz¹tku XX
wieku. Znamienny dla rozwoju jidysz by³ na ziemiach polskich okres miêdzywojenny  otwarto wtedy szko³y z jidysz jako jêzykiem wyk³adowym, drukowano
w nim liczne pisma historyczne, lekarskie, ekonomiczne. W chwili wybuchu
II wojny wiatowej pos³ugiwa³o siê nim oko³o 11 milionów ¯ydów na wiecie,
g³ównie w Europie Wschodniej.
ladino  jêzyk ¯ydów sefardyjskich. Powsta³ wród ¯ydów hiszpañskich (Sefardyjczycy). Do tej pory pos³uguj¹ siê nim ¯ydzi sefardyjscy mieszkaj¹cy w krajach ródziemnomorskich, ba³kañskich, Ameryce Po³udniowej i w Izraelu. Pocz¹tkowo pisany by³ alfabetem hebrajskim, w czasach wspó³czesnych tak¿e
alfabetem ³aciñskim.
Chasydyzm
(hebr. chasidim  pobo¿ni)  ¿ydowski ruch religijno-mistyczny i spo³eczny,
powsta³y na ziemiach polskich w 2. po³owie XVIII wieku. Zapocz¹tkowa³ go
Izrael ben Eliezer (1700-1760), zwany Baal Szem Tow  Pan Dobrego Imienia.
Dzia³a³ na Podolu, Wo³yniu i w Galicji. Baal Szem Tow g³osi³, ¿e Bóg jest wszêdzie, za zadaniem cz³owieka jest po³¹czenie siê z Nim. Mia³a temu s³u¿yæ modlitwa odmawiana w najwy¿szym stanie uniesienia, ekstazie. Uwa¿a³ j¹ za wa¿niejnr 1/2003 (27)
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sz¹ od studiowania Talmudu, którego ascetyczne regu³y odrzuci³. Nakazywa³ s³u¿enie Bogu z radoci¹. Wprowadzi³ do kultu wiele piewów, a nawet tañce. Utrzymywa³ te¿, ¿e cz³owiek sprawiedliwy (cadyk) mo¿e przypieszyæ nadejcie Mesjasza. Pocz¹tkowo chasydyzm spotka³ siê z ostrym potêpieniem rabinów. Gminy
¿ydowskie na Litwie (w Wilnie i Brodach) rzuci³y na chasydów kl¹twê i zaczêto
ich przeladowaæ. Póniej jednak zalegalizowano ich bó¿nice, za w po³owie XIX
wieku chasydzi stanowili wiêkszoæ ludnoci ¿ydowskiej na terenach ówczesnego Królestwa Polskiego, na Bia³orusi i na Ukrainie. Odró¿niali siê od innych
rodowisk ¿ydowskich organizacj¹ kultu, formami obyczajowoci i strojem. Charakter tego ruchu okrela siê jako ekstatyczny, mistyczny i hierarchiczny (oparty
na autorytecie poszczególnych cadyków). Do drugiej wojny wiatowej centrum
chasydyzmu stanowi³a Europa Wschodnia, obecnie g³ówne jego orodki znajduj¹
siê w Izraelu i USA.
Rabin i cadyk
rabin (hebr. rabi  mój mistrz)  religijny prze³o¿ony gminy ¿ydowskiej. Posiada pozwolenie na orzekanie w kwestiach s¹dowych i rytualnych, nadzoruje
nauczanie. Rabi to tak¿e tytu³ grzecznociowy, odnosz¹cy siê do powa¿anych
cz³onków gminy, podkrelaj¹cy uczonoæ mê¿czyzny, odpowiednik polskiego
pan. W rodowisku chasydzkim odpowiednikiem tego tytu³u by³ rebe lub reb.
cadyk (hebr. caddik  sprawiedliwy)  pojêcie u¿ywane na okrelenie kogo
wyj¹tkowego. Judaizm nie pozwala nazywaæ cz³owieka wiêtym, wiêtoæ to atrybut wy³¹cznie Boga. Dlatego mówi siê o sprawiedliwych. Wed³ug Kaba³y wiat
trwa i bêdzie trwa³ jedynie dziêki 36 ¿yj¹cym gdzie w ukryciu sprawiedliwym.
W póniejszym znaczeniu cadyk to przywódca grupy chasydów, czêsto otoczony
kultem. Wierzono, ¿e dziêki swej mistycznej jednoci z Bogiem cadyk mo¿e poredniczyæ we wszystkich ludzkich sprawach i przypieszyæ nadejcie Mesjasza.
Funkcja ta sta³a siê dziedziczna, co w znacznej mierze spowodowa³o degeneracjê
chasydyzmu.
Getto i kaha³
getto  dzielnica miasta wydzielona dla ¯ydów. Termin stosowany od 1516
roku, kiedy to w Wenecji obszar s¹siaduj¹cy z odlewni¹ (w³. getto) og³oszono
jedyn¹ czêci¹ miasta otwart¹ dla osadnictwa ¿ydowskiego. Dzielnice takie znane by³y w chrzecijañskiej Europie i krajach muzu³mañskich. Ideê getta wskrzesili nazici, oddzielaj¹c ¯ydów od reszty spo³eczeñstwa w miastach niemieckich,
a potem w Europie Wschodniej.
kaha³ (hebr. kehila  gmina, kongregacja, zbór)  specyficzne dla Polski okrelenie ¿ydowskiej organizacji gminnej, której autonomia obejmowa³a sprawy religii, kultu, s¹downictwa, szkolnictwa, pomocy spo³ecznej, a tak¿e zbiór podatków na rzecz pañstwa. Na czele kaha³ów stali tzw. raszim  najwy¿si dygnitarze
gminy i jej reprezentanci wobec w³adz pañstwowych. W okresie porozbiorowym
autonomia kaha³ów zosta³a znacznie ograniczona, sprowadzona g³ównie do spraw
religii i pomocy spo³ecznej.
Haskala i maskile
haskala (hebr. owiecenie, wykszta³cenie)  termin utworzony w 1832 roku
przez Judê Jeitelesa na okrelenie ruchu szerz¹cego nowoczesn¹ kulturê europejsk¹ wród ¯ydów w latach oko³o 1750-1880 w Polsce, Niemczech, we W³oszech
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i w innych europejskich krajach. Haskala propagowa³a odrodzenie kulturalne i spo³eczne ¯ydów przez rozwój nauki, filozofii, reformê szkolnictwa, zbli¿enie do
kultury krajów, w których ¿yli. Popiera³a emancypacjê, wp³ynê³a na rozwój prasy
i literatury ¿ydowskiej, zapocz¹tkowa³a ruch asymilacyjny.
maskil  zwolennik haskali.
Macewa i ohel
macewa  nagrobek utworzony przez pionowo ustawion¹ p³ytê kamienn¹, o prostok¹tnym, trójk¹tnym lub pó³kolistym zwieñczeniu. Pokryty inskrypcj¹, czêsto
zdobiony symbolicznymi p³askorzebami, obrazuj¹cymi pochodzenie, przymioty czy imiê zmar³ego.
ohel (hebr. namiot)  grobowiec wybitnej osobistoci np. uczonego (rabina,
cadyka). Ma formê ma³ego budynku, czasem dachu na czterech s³upach, pod którym umieszcza siê w³aciwe p³yty nagrobne. Niekiedy otacza siê go ¿elazn¹, kut¹
balustrad¹.
Has³a zosta³y opracowane dla podrêcznika dla nauczycieli gimnazjów Dziedzictwo kulturowe ¯ydów na Lubelszczynie, przygotowywanego przez Orodek
Brama Grodzka  Teatr NN, Zak³ad Kultury i Historii ¯ydów UMCS oraz Projekt Gugenheim. Oprac. hase³ Barbara Jab³oñska i S³awomir Jacek ¯urek. Wybór i redakcja Marcin Skrzypek.
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