Naród i Ksiêgi
Zygmunt Hoffman

Od

chederu
do jesziwy
Razem z autorem
towarzyszymy Dawidkowi w jego edukacji

Dla ¯ydów starszej generacji, wywodz¹cych siê z ma³ych miasteczek, pocz¹tki nauki w chederze kojarz¹ siê z du¿¹ izb¹,
rzadko kiedy wietrzon¹, pe³n¹ kuchennych zapachów i krz¹taniny rebecyny (¿ony rebego). W izbie po zab³oconej pod³odze raczkowa³y ma³e dzieci gospodarzy domu, a blisko okna
sta³ d³ugi stó³ i przy nim dwie ³awy, z gêsto  g³owa przy g³owie  wokó³ me³ameda siedz¹c¹ dziatw¹.
O takim chederze w Tyszowcach opowiada³ Jechiel Stern, pedagog i etnograf.
Kiedy ch³opczyk mia³ trzy lata, wówczas ojciec i matka opatulali go w ojcowski ta³es i zanosili do chederu. Przed
wyjciem z domu matka ubiera³a mu na
koszulkê arba kanfot, czyli tzw. ma³y
ta³es, popularnie zwany cyces. Arba
kanfot by³y symbolem pe³nego podporz¹dkowania siê nakazom Tory. Pobo¿ny ¯yd nosi³ je do koñca ¿ycia.
Wysup³anego z ojcowskiego ta³esu
ch³opczyka (nazywaæ go bêdziemy Dawidkiem, a gdy doronie Dawidem) sadzano przed rebem, a ten pokazywa³
dziecku litery: szin, dalet, jud, alef,
mem, taw. Potem ³¹czy³ je w s³owa Szadaj emet (Wszechmocny jest prawd¹).
Imienia Boga nie by³o wolno wymawiaæ, mówiono w miejsce imienia jeden z boskich przymiotów. Dawidek
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powtórzy³ za rebem i w ten sposób zaczê³a siê jego chederowa edukacja.
Nie zatrzymamy siê przy opisie
szczegó³owej metodyki wdra¿ania Dawidkowi i jego kolegom z chederowej
³awy kolejnych etapów nauki czytania,
a potem pisania, jako ¿e sprawy te interesowaæ mog¹ specjalistów  pedagogów. Dla jasnoci sprawy powiemy
w tym miejscu, ¿e metodyka nauczania
pocz¹tków czytania nie zmienia³a siê
w chederach od wieków i w niezmienionej postaci zachowa³a siê w tradycyjnych chederach po dzieñ dzisiejszy.
By³a to scholastyczna metoda wkuwania na pamiêæ nauczanego materia³u.
M³odym, dzieciêcym jeszcze prawie
umys³om Dawidków w klasie wstêpnej
chederu, zwanej dardeki, przyswojenie
materia³u nie sprawia³o specjalnych
trudnoci.
nr 1/2003 (27)

Od chederu do jesziwy
Po up³ywie pó³ roku spêdzonego na
nauce w chederze Dawidek czyta³ ju¿
biegle teksty krótkich modlitw (w³aciwie zna³ je na pamiêæ) i wszystkie potrzebne mu b³ogos³awieñstwa, które pobo¿ny ¯yd odmawia³ przy okazji ka¿dego posi³ku. Wpojono mu zarówno
w domu, jak i chederze, ¿e by³oby grzechem prze³kniêcie pierwszego kêsa strawy lub ³yku p³ynu bez dziêkczynienia
oddanego Panu.
Wy¿szym etapem chederowej nauki
Dawidka, po etapie dardeki, by³ etap nauki Tory z komentarzem Raszi (skrót od
rabbi Szlomo Icchaki z Troyes, 1040
1105). Zanim to nast¹pi³o, w domu rodziców Dawidka odby³a siê piêkna uroczystoæ na jego czeæ. Jej przebieg opisa³ wspomniany uprzednio Jechiel Stern.
W uroczystoci uczestniczyli, oprócz najbli¿szych, znajomi i przyjaciele rodziny,
by³ równie¿ obecny nowy nauczyciel
Dawidka, jego chumasz me³amed 1 . Dawidek w nowym ubranku, zaca³owywany przez kobiety i obsypywany przez nie
rodzynkami i migda³ami, wyg³asza³ w jêzyku hebrajskim pierwsz¹ uroczyst¹ oracjê w formie odpowiedzi na pytania me³ameda. Tok tej oracji podajê w niezbêdnym skrócie:
Me³amed: Ma³y ch³opcze, co robi¹
teraz twój ojciec i matka?
Dawidek: Ojciec i matka maj¹ teraz
piêkn¹ uroczystoæ.
Me³amed: Czy uroczystoæ ta bierze
siê st¹d, ¿e zaczynasz uczyæ siê Chumaszu?
Dawidek: Tak, mój nauczycielu, odgad³e.
Me³amed: Mo¿e chcia³by powiedzieæ co, co znasz z Tory?
Dawidek: Oczywicie, jestem do
tego przygotowany. Chocia¿ nie doros³em jeszcze, by s³owami Tory mówiæ
przed tob¹, mój nauczycielu, powiem
kilka zdañ... (Dawidek recytuje pierwsze zdania z Ksiêgi Bereszit).
Etnograf zapisa³ w tym miejscu trzy
b³ogos³awieñstwa pod adresem Dawidnr 1/2003 (27)
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ka; przeka¿emy ostatnie z nich, gdy¿
wiele w nim aromatu biblijnej poezji:
¯yczê ci, aby spe³ni³y siê b³ogos³awieñstwa, których wys³ucha³e, a sam
chcia³bym do nich dodaæ tylko to, by
twe ¿ycie i ¿ycie twych najbli¿szych
by³o tak nasycone s³odycz¹, jak owoce
krzewu, który kwitnie w porze wiosny.
Dyskurs miêdzy me³amedem a Dawidkiem trwa³ dalej:
Me³amed: Czego siê teraz uczy³ bêdziesz, mój ma³y przyjacielu?
Dawidek: Chumaszu, mój nauczycielu.
Me³amed: Co oznacza s³owo chumasz?
Dawidek: Piêæ.
Me³amed: Piêæ czego?
Dawidek: Piêæ ksi¹g wiêtej Tory.
Me³amed: Jak nazywaj¹ siê te ksiêgi?
Dawidek: Bereszit, Szemot, Wajjikra,
Ba-midbar, Dewarim.
Me³amed: Której ksiêgi uczy³ siê bêdziesz teraz?
Dawidek: Uczy³ siê bêdê ksiêgi trzeciej.
Me³amed: Jak siê ta ksiêga nazywa?
Dawidek: Wajjikra (Kap³añska).
Me³amed: Co znaczy wajjikra?
Dawidek: I przywo³a³.
Me³amed: Kto przywo³a³, mo¿e kogut na kominie?
Dawidek: Nie, to Bóg przywo³a³
Moj¿esza, aby go pouczyæ o sposobach
sk³adania ofiar... (dialog trwa³ dalej).
Zas³uguje na uwagê okolicznoæ, ¿e
nauczania Piêcioksiêgu Moj¿esza nie
rozpoczynano w chederze od ksiêgi
pierwszej (Rodzaju) z jej barwn¹ i ciekaw¹ kosmogoni¹, opisami raju, tragiczn¹ win¹ i tragiczn¹ kar¹ pierwszych
ludzi. Naukê zaczynano od pedantycznie nudnej ksiêgi trzeciej, w której skodyfikowane s¹ przepisy o sk³adaniu
ofiar i o wiêtach, a tak¿e o tr¹dzie, zanieczyszczaj¹cych wyciekach, zakazie
czynów niemoralnych, karach za niepos³uszeñstwo. Jest kilka teorii wyjaniaj¹cych ten odwrócony porz¹dek

1
Chumasz  Piêcioksi¹g,
czyli Tora. Zawiera ksiêgi:
Rodzaju, Wyjcia, Kap³añsk¹,
Liczb i Powtórzonego Prawa
[przyp. red].
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nauki w chederze: jest on prawdopodobnie starszy ni¿ pierwsze chedery
w Polsce.
Drugi etap edukacji chederowej wype³ni³a Dawidkowi nauka Piêcioksiêgu wraz z komentarzem Raszi. Nauka
ta trwa³a dwa lata. Dawidek i jego koledzy nauczyli siê szybko czytaæ teksty komentarza, drukowanego inn¹
czcionk¹ ani¿eli teksty Chumaszu,
a podobn¹ do tej, któr¹ drukowano
pierwsze ksi¹¿ki w jêzyku ¿ydowskim
przeznaczone dla kobiet. Me³amed czyta³ tekst orygina³u, podaj¹c po ka¿dym
zdaniu t³umaczenie ¿ydowskie, oparte
na wydanym jeszcze w pocz¹tkach
XVII wieku podrêczniku Beer-Mosze
(Moj¿esz Sertels, autor t³umaczenia
Chumaszu na ¿ydowski, Praga 1604),
stanowi¹cym prawdopodobnie jedn¹
z pierwszych w historii szkolnictwa pomoc naukowo-dydaktyczn¹ do nauczania jêzyków.

C

oraz bardziej plastyczna, codziennie æwiczona w chederze pamiêæ
dziecka utrwala³a zarówno teksty hebrajskie, jak i ich ¿ydowskie przek³ady w interpretacji me³ameda. W regulaminie wiêtego bractwa Talmud Tory

Pilarczyk, dz. cyt., s. 56-57.
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w Krakowie z 1551 roku jest postanowienie ustalaj¹ce, ¿e je¿eli uczeñ potrafi
ju¿ samodzielnie zrozumieæ wyjanienia Raszi, wówczas jego dalsz¹ naukê
oprzeæ nale¿y wy³¹cznie na komentarzu. Regu³a ta by³a najprawdopodobniej
stosowana równie¿ w innych chederach,
co wiadczy³oby, ¿e tradycyjny schemat
nauczania nie by³ przeszkod¹ utrudniaj¹c¹ zdolniejszym uczniom przypieszony tryb nauki.
Drugi etap chederowej nauki by³
w³aciwie wstêpem do prawdziwych
studiów: studiów Talmudu. W klasie
drugiej decydowa³ o wszystkim me³amed: on podawa³ i t³umaczy³ s³owa tekstu, chwytane i w lot zapamiêtywane
przez uczniów. W trzeciej i czwartej
klasie chederowej, w których nauka
trwa³a do trzech lat w ka¿dej, uczeñ
poznawa³ Gemarê z komentarzem Raszi oraz pisma proroków, a na koñcu
(w najwy¿szej klasie) zajmowa³ siê
wy³¹cznie szczegó³owym studium Talmudu z komentarzami zarówno dawnymi, jak i najnowszymi. W klasach
tych uczniowie nie byli ju¿ prowadzeni za rêkê, a me³amed by³ ju¿ dla nich
raczej instruktorem i konsultantem.
Nauka przesta³a byæ dla nich spraw¹

Charakterystyczn¹ cech¹ rabinizmu ukszta³towanego w jesziwach Rzeczypospolitej w XVI
i XVII w., przez nie tak liczn¹, jakby siê zdawa³o, grupê osób, by³o skupianie uwagi w przekazie
religijnym na literaturze halachicznej [dot. norm rel.  przyp. red.]. Wykszta³cona na niej grupa
¿ydowskich uczonych przenios³a nastêpnie swój typ umys³owoci i religijnoci do gmin zachodniej Europy, gdzie wielu z nich objê³o wa¿ne funkcje, oddzia³uj¹c na duchowoæ cz³onków.
Zawê¿anie przez nich wykszta³cenia ¿ydowskiego do znajomoci tradycji religijnej zawartej
w Talmudzie nie wyczerpywa³o bogactwa ca³ej kultury ¯ydów, zw³aszcza tej bêd¹cej dorobkiem
diaspory hiszpañsko-arabskiej, w³oskiej i prowansalskiej. Horyzonty umys³owe wyznawców
judaizmu z ziem polskich zosta³y ograniczone  ogólnie mówi¹c  do teologii. Natomiast ci
z ¯ydów, którzy posiadali wiedzê z zakresu tzw. nauk wieckich, np. medycyny czy farmacji,
zdobywali j¹ za granic¹, g³ównie we W³oszech.
Mimo niedostatków dostrze¿onych w tzw. polskich edycjach Talmudu, samo podejmowanie przez ¿ydowskich drukarzy jego druku, który zajmowa³ najwa¿niejsze miejsce w ich repertuarach wydawniczych, nale¿y uznaæ za istotny udzia³ diaspory z Polski w podtrzymaniu ci¹g³oci przekazu religijnego i za przejaw poczucia odpowiedzialnoci za rozwój judaizmu w czasach, gdy kontynuacja wiêtej tradycji w niektórych diasporach europejskich by³a powa¿nie
zagro¿ona. Przekaz ten pe³ni³ przede wszystkim funkcjê ³¹cznikow¹ miêdzy pokoleniami, w mniejszym za stopniu ochronn¹ wobec tradycji i adaptacyjn¹ do przemian cywilizacyjnych.
nr 1/2003 (27)

Od chederu do jesziwy
pamiêciowego wkuwania i rutyny,
stawa³a siê kwesti¹ zdolnoci intelektualnych.
Bêd¹c w trzeciej, a potem w czwartej klasie chederu, Dawidek mia³ 12-13
lat. Nauka sz³a mu ³atwo. Jego pamiêæ
by³a wyæwiczona w takim stopniu, ¿e
potrafi³ recytowaæ z pamiêci cale traktaty Talmudu2 . Rodzice Dawidka stali
przed wa¿n¹ dla jego przysz³oci decyzj¹: czy pozwoliæ mu uczyæ siê dalej, a wiêc czy Dawidek (ci¹gle jeszcze
Dawidek, chocia¿ nie by³o mu dane
zaznaæ prawdziwego dzieciñstwa) rokuje nadziejê, ¿e dalsza nauka zapewni
mu pozycjê wród uczonych w pimie
(talmid chacham), czy te¿ nale¿y zakoñczyæ jego naukê i skierowaæ go na
praktykê do rzemios³a lub handlu. W tej
sprawie wypowiadali siê nie tylko znaj¹cy Dawidka nauczyciele  gemara
me³amed i tosafot 3 me³amed  ale równie¿ przyjaciele domu, znaj¹cy Talmud
i walory umys³owe Dawidka. Byli oni
zgodni co do wyboru dalszej ¿yciowej
drogi Dawidka. Tym sposobem rozpocz¹³ on dalszy etap nauki w akademii
talmudycznej  jesziwie, w naszym
przypadku w lubelskiej uczelni talmudycznej.
S³uchaczy akademii talmudycznych
w miarê postêpu studiów obowi¹zywa³a
coraz pe³niejsza i dok³adniejsza znajomoæ halachicznej wyk³adni norm rozstrzygania nieprzebranego mnóstwa
praktycznych przypadków, rozbudowanych pl¹tanin¹ uzupe³nieñ wnoszonych
przez Gemarê. Ale w drugiej po³owie
XVI wieku minê³o ju¿ tysi¹c lat od
okresu, kiedy spisanym tekstom Talmudu nadano rangê obowi¹zuj¹cego kanonu. Tylko najbardziej ogólne zasady,
kategorie starotestamentowego dekalogu, wytrzymaæ mog³y, mimo zmieniaj¹cych siê warunków, próbê czasu d³u¿sz¹ ni¿ tysi¹clecie, nie trac¹c w ogólnym sensie nadanej im na samym pocz¹tku, pozaczasowej si³y dotarcia do
serc i umys³ów. Talmud nie mia³ takiej
nr 1/2003 (27)
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si³y. Wyposa¿ony w zasady bardziej
szczegó³owe (ca³kowicie uzasadnione
w okresie ich powstawania) nie wytrzyma³ próby tak d³ugiego up³ywu czasu.
¯ycie je dezaktualizowa³o, domaga³o
siê ich modernizacji, przystosowania do
ca³kowicie, z up³ywem stuleci, zmienionych warunków. W Polsce, zadanie
tej swoistej nowelizacji wziêli na sie- 2 Jeszcze w latach trzydziestych naszego stulecia wybie twórcy tak zwanej literatury rabi- magano od kandydatów,
nicznej, autorzy kodeksów komentu- przyjmowanych do lubelj¹cych Talmud i starsze komentarze (pe- skiej akademii talmudycznej
znajomoci 400 stronic Talruszim), uzupe³niaj¹cych rozpraw na mudu opanowanych na paspecjalne tematy talmudyczne (chidu- miêæ.
szim), responsów w kwestiach zawi³ych
problemów i decyzji w trudnych sprawach (szeelot u-teszuwot). Czynili to
wszystko, by religia, spe³niaj¹ca u ¯ydów pe³ny program opieki nad kultem,
wykonywaæ mog³a równolegle zadania
zwi¹zane z wszechstronnym regulowaniem wszelkich spraw spo³ecznego 3 Tosafot (dodatki, suplementy) to szczegó³owe oko³otali osobistego ¿ycia, nie zrywaj¹c w tych mudyczne komentarze wiew³anie sprawach zawsze aktualnego lu autorów, m.in. do talmukontaktu z wierz¹cymi. Twórcami lite- dycznych komentarzy rabbiego Raszi [przyp. red.].
ratury rabinicznej byli najczêciej rektorzy uczelni talmudycznych, korzystaj¹cy z rozleg³ych uprawnieñ autonomicznych swych szkó³.
Zas³ug¹ lubelskiej uczelni talmudycznej by³a szeroka s³awa polskich
jesziw. Niektóre z nich utrzymywa³ kaha³ (Kraków, Poznañ,
Lublin,
Spo³ecznoæ ¿ydowska
Lwów). By³o jedtworzy³a szko³y
nak sporo jesziw
prywatnych. Z luodpowiadaj¹ce potrzebom
belskiej akademii
rabina Szaloma
i aspiracjom poszczególnych
Szachny, nazywaugrupowañ politycznych.
nego przez wspó³czesnych kronikarzy ojcem nauki rabinicznej, wysz³o
w XVI wieku wielu s³awnych rabinów
Polski i Litwy. Jednym z nich by³ Moj¿esz Isserles z Krakowa. Z Isserlesem
na jednej ³awie zasiada³ Chaim ben Becalel, póniejszy rabin w Niemczech,
który wspomina³ we wstêpie do jed-
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 pocz¹tek ijar  koniec
kwietnia lub pocz¹tek maja
 15 ab (lub aw)  mniej wiêcej druga dekada sierpnia
 pocz¹tek cheszwan (lub
marcheszwan)  zwykle koniec padziernika
 15 szewat  pierwsza po³owa lutego [przyp. red.]
4

Pilpul, pilpulistyka  swoista forma dyskusji wprowadzona do nauczania Talmudu w akademiach talmudycznych w Krakowie przez
Jakuba Pollaka i w Lublinie
przez Szaloma Szachnê.

5

6

Poskim  decyzje rabinów.

7
Cztery turim (acba turim) 
kodeks halachiczny Jakuba
ben Aszera ( 1340), najwa¿niejsza po Majmonidesie próba skodyfikowania ca³ego
materia³u halachicznego zawartego w obu Talmudach,
responsach gaonów i kodeksach.

Alfas  dzie³o komentatorskie do Talmudu Izaaka Alfasi z Fezu, uczonego z XI
wieku.
8

W³asna wyk³adnia tekstów
Talmudu  wyjanienie poni¿ej [przyp. red.].

9
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ród³a duchowoci ¿ydowskiej tego okresu [XVI-XVII w.  przyp. red.] nale¿y upatrywaæ w wierze w objawienie Bo¿e i wybrañstwo Izraela, bêd¹ce specjalnym i niezas³u¿onym darem Boga dla
¯ydów jako zbiorowoci i jako poszczególnych jednostek. W treci tej wiary monoteistycznej
zawarte s¹ naczelne prawdy o ¿yciu, normy postêpowania, wzory osobowe oraz sankcje dotycz¹ce odpowiedzialnoci za dobro i z³o. Najwa¿niejszym wk³adem pokoleñ ¯ydów, ¿yj¹cych w tym
okresie w Polsce w ich religijn¹ kulturê, jest kontynuowanie przekazu ukszta³towanych wczeniej
obrazów Boga i ich doskonalenie, czego nie mogli w pe³ni czyniæ ¯ydzi z innych gmin europejskich represjonowani przez ró¿ne rodowiska kocielne. Prowadzi³o to do wywo³ania odpowiadaj¹cych tym obrazom postaw osobowych i wspólnotowych. W judaizmie, religii objawionego
Prawa, w XVI i XVII w.  podobnie jak i wczeniej  akcentowano stworzonoæ cz³owieka, zachêcaj¹c g³ównie do postawy bojani Bo¿ej i pos³uszeñstwa wyra¿anego w rytuale, który obejmowa³
niemal ca³oæ osobistego i wspólnotowego ¿ycia, oraz wpajano potrzebê d¹¿enia do zjednoczenia
z Bogiem, g³ównie przez studium Tory, które nie rozwija³o siê w innych krajach tak jak w Polsce.

nego z traktatów: Moj¹ ojczyzn¹ by³a
Polska, tam siê wychowywa³em pod
opiek¹ prze³o¿onych jesziw, a szczególnie w jesziwie wielkiego uczonego zmar³ego rabina Szachny.
Zachowa³o siê wiadectwo opisuj¹ce organizacjê i system nauczania
w polskich uczelniach talmudycznych
w XVII wieku. Jest nim kronika Bagno g³êbokie (Jawen mecula) Nalana
Hannowera, wydana w Wenecji w 1653
roku. Autor pisze m.in. (wg t³umaczenia tekstu hebrajskiego Majera Ba³abana):
Nie trzeba na to dowodu, ¿e nigdzie
wród rozproszenia Izraelitów nie by³o
tyle nauki, ile w Polsce. W ka¿dej gminie utrzymywano jesziwê i coraz to
wiêksz¹ dawano p³acê rektorowi, aby
móg³ pracowaæ bez trosk i aby nauczanie by³o jego zawodem. [...] Ka¿da gmina utrzymywa³a m³odzieñców i wyznacza³a im tygodniowe zapomogi, aby mogli pobieraæ naukê u rektora jesziwy.
Ka¿dy m³odzieniec musia³ uczyæ dwóch
ch³opaków Gemary, komentarzy i suprakomentarzy w ten sposób, jak siê sami
uczyli w jesziwie. I dawano ch³opcom
po¿ywienie z kasy dobroczynnoci lub
z kuchni dla biednych. [...]
A taki by³ rozk³ad nauki w ziemi
polskiej: m³odzieñcy i ch³opcy byli
obowi¹zani do uczenia siê u rektora jesziwy w lecie od pocz¹tku miesi¹ca Ijar

do 15 ab, a w zimie od pocz¹tku miesi¹ca cheszwan do 15 szewat 4 . Od pocz¹tku miesi¹ca ijar do zielonych wi¹t
(Szawuot), a w zimie od pocz¹tku miesi¹ca cheszwan do wiêta Chanuka
uczyli siê studenci bardzo pilnie Gemary z komentarzem Raszi i Tosafot: codziennie przerabiali jedn¹ halachê, to
znaczy jedn¹ stronê Gemary z komentarzem Raszi i Tosafot.
[...] W lecie nie opuszczano szko³y,
a¿ dopiero po po³udniu. Od zielonych
wi¹t, wzglêdnie od Chanuki do Paschy, wzglêdnie do Nowego Roku nie
zajmowa³ siê rektor jesziwy pilpulistyk¹5 , lecz wyk³ada³ mêdrcom poskim6 , cztery turim7 wraz z glossatorami, a m³odzieñców uczy³ Alfas8
lub innych dzie³ tego rodzaju. [...]
Na kilka tygodni przed 15 ab lub przed
15 szewat pozwala³ rektor s³uchaczom,
aby jeden lub drugi w zastêpstwie nauczyciela wy³o¿yli chiluk9 dla mêdrców lub dla m³odzieñców. Oni wiêc
wyk³adali chilukim, a rektor przys³uchiwa³ siê wyk³adowi lub polemizowa³
z nimi: mia³o to na celu wyostrzenie
rozumu uczniów jesziwy.
[...] W ca³ej Polsce uczono siê Talmudu w porz¹dku szeciu ksi¹g. Ka¿dy rektor mia³ szkolnika, który chodzi³
codziennie od jednej klasy do drugiej
i dogl¹da³, aby wszyscy uczyli siê.
W czwartek musieli ch³opcy pójæ ranr 1/2003 (27)

Od chederu do jesziwy
zem do prze³o¿onego kaha³u [...], a ten
ich egzaminowa³ z tego, czego siê
uczyli w bie¿¹cym tygodniu. Jeli za
który nie umia³ lub pomyli³ siê w odpowiedzi, otrzymywa³ na polecenie
prze³o¿onego od szkolnika têgie kije
oraz wystawiano go na wstyd wobec
innych uczniów [...].
Rzeczowoæ cytowanych fragmentów kroniki Hannowera, relacjonuj¹cych o organizacji nauki i materii nauczania w jesziwach, przypomina styl
i jêzyk wzorowych inspektorów szkolnych w naszym stuleciu. Bagno g³êbokie jest jednoczenie jak gdyby czerpanym z Ksenofonta, znakomitym
w swej prostocie opisem tragedii ¿ydowskich mieszkañców Niemirowa,
Tulczyna, Baru, Ostroga i innych
miast, które znalaz³y siê na szlaku buntowniczych pochodów hetmanów kozackich Nalewajki, Pawluka, Chmielnickiego... Hannower dostrzeg³ i zanotowa³ rolê ksiêcia Jeremiego Winiowieckiego w ratowaniu ludnoci ¿ydowskiej przed Kozakami.

O

pisana przez Hannowera organizacja nauczania w jesziwach, nie
zmieniana w sposób zasadniczy w ci¹gu stuleci, przetrwa³a formalnie do
ostatnich dni drugiej Rzeczypospolitej.
Wszechw³adnie panowa³a metoda pilpulu, na któr¹ ju¿ w pocz¹tkach XVII
wieku skar¿y³ siê popularny wówczas
kaznodzieja i moralista Salomon Efraim z £êczycy.
Co oznaczaj¹ s³owa pilpul, pilpulistyka?
Pilpul oznacza dos³ownie pieprz,
a pilpulistyka zapewniaæ mia³a zwiêkszon¹ aktywnoæ intelektualn¹ uczniów
uczelni talmudycznych, wyostrzaj¹c ich
reakcje na rzeczywiste lub sztucznie wywo³ywane niezgodnoci lub sprzecznoci w tekstach Gemary i innych dzie³.
Pilpul wymaga³ ogromnej erudycji opartej na pamiêciowym opanowaniu nie tylko sposobu interpretacji danego zagadnr 1/2003 (27)
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nienia przez Talmud, ale równie¿ komentarzy i suprakomentarzy autorów do
Talmudu. Tak nagromadzona wiedza
stwarzaæ mia³a warunki dla przedstawiania w³asnej wyk³adni (chilluk). Uwaga
i wysi³ek wyg³aszaj¹cego chilluk skupiona by³a na dowodzie, ¿e powo³ani auPilpulistyka mia³a
torzy pope³nili taki
zwiêkszaæ aktywnoæ
lub inny b³¹d logiczny w swej argumenintelektualn¹ w reakcji na
tacji, ¿e zatem nie
mog¹ mieæ racji, rarzeczywiste lub sztuczne
cjê za ma wyg³aniezgodnoci w tekstach.
szaj¹cy chilluk. Jego
wywody musia³y
byæ nie tylko logicznie przejrzyste, powinny byæ równie¿ retorycznie doskona³e. Pilpul oznacza³ w istocie wysuniêcie na pierwszy plan argumentacji dowodowej, akcesoriów formalnych zagadnienia, z ca³kowitym najczêciej pominiêciem jego merytorycznej istoty. Od epoki owiecenia
pilpul by³ ju¿ tylko zmumifikowan¹
postaci¹ wczesnoredniowiecznej
scholastyki, spónionej o kilka wieków, a wiêc skarykaturowanej, w której wystêpowa³y jedynie elementy talmudycznej patrystyki.
Wspomnielimy ju¿ wczeniej, ¿e
tradycyjny tryb i porz¹dek nauki
w akademiach talmudycznych przestrzegany by³ nawet w okresach najbardziej trudnych dla ¯ydów. Gmina
mog³a byæ po uszy zad³u¿ona, ludzie
mogli ¿yæ w krañcowej nêdzy (np.
Galicja pod koniec XVIII i na pocz¹tku XIX wieku), ale zawsze by³ cheder i jesziwa  orodki ¿ydowskiej nauki. Nêdzne i s³abe, ale by³y, wspierane odwiecznie praktykowan¹ spo³eczn¹ dobroczynnoci¹, nawet wtedy, kiedy chederowi me³amedzi lub
rektor jesziwy nie byli ani erudycj¹,
ani pedagogicznie do swych zadañ
przygotowani jak nale¿y.
Nie jest paradoksem twierdzenie, ¿e
gdyby warunki zewnêtrzne bytu ¿y-
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lat wszystkie traktaty Talmudu. Aby ten
system utrwaliæ i upowszechniæ, proponowa³, by poszczególne dni tego siedmiolecia nazywano numerem karty Talmudu aktualnie czytanej. Szapira widzia³ ju¿ wszystkich ¯ydów z³¹czonych
wiêzi¹ wspólnej nauki, jedynego, jego
rzygasaj¹cemu wiat³u lubelskiej zdaniem, rodka buduj¹cego jednoæ
akademii talmudycznej przywró- rozproszonego narodu.
Myl przewodnia zbudowania w Luci³ pe³ny blask dopiero w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia rabin blinie wielkiej uczelni kszta³c¹cej rabiMeir Szapira, niestrudzony organiza- nów z najbardziej utalentowanej m³otor Uczelni Mêdrców Lublina, odno- dzie¿y ortodoksyjnej nawi¹zywa³a do
wiciel starej jesziwy, czterdziesty jej piêknych tradycji tej uczelni z drugiej
rektor. Kamieñ wêgielny pod nowy po³owy XVI stulecia. Je¿eli odczytywabudynek Jesziwas Chachmej Lublin na codziennie, przez wszystkich ta sama
po³o¿ono 22 maja 1924 roku. Uczel- karta Talmudu mia³a byæ widomym znakiem jakiego ogólniê otwarto 24
nowiatowego bracczerwca 1930 roku.
Zdaniem Szapiry,
twa, którego wiêt¹
Nastêpnego dnia
wspólna nauka by³a
regu³¹ jest wiernoæ
wybrano Meira
dla wiary, to nauka
Szapirê rabinem lujedynym rodkiem
i modlitwa w kierobelskiej gminy ¿ywanej przez niego
dowskiej. W nomibuduj¹cym jednoæ
Jesziwie Mêdrców
nacji tej znajdujemy
rozproszonego narodu. Lublina zapewniæ
dalekie odbicie
mia³y nieska¿ony
przywileju nadanego lubelskiemu gimnazjum talmu- niejako proces zdobywania rabinackiej
dycznemu przez króla Zygmunta Au- charyzmy.
Lato 1930 roku. Powszedni dzieñ
gusta w 1559 roku, stawiaj¹cego jego
rektora ponad rabinem lubelskim. Ka- pracy Dawida, ucznia nowej jesziwy luha³, który dokonywa³ wyboru rekto- belskiej, wygl¹da³ nastêpuj¹co.
Wstawa³ o godz. 530; o 600 by³ ju¿
ra, znalaz³ najlepsze rozwi¹zanie
ewentualnych sporów kompetencyj- zatopiony w daf jomi  karcie Talmunych: mianowa³ go rabinem gminy.
du przeznaczonej do lektury w danym
Meir Szapira by³ dzia³aczem religij- dniu; o 730 uczestniczy³ w zbiorowej
nym nieprzeciêtnego formatu. W ¿y- modlitwie porannej; po niadaniu od
dowskim rodowisku ortodoksyjnym godziny 1000 studiowa³ samodzielnie
da³ siê szybko poznaæ jako szermierz materia³, który mia³ byæ tematem wywiary. Narzêdziem umacniania wiary k³adu rektora, o 1200  s³ucha³ wyk³amia³o byæ powszechne studiowanie du rektora lub jednego z nauczycieli,
Talmudu. Na wiatowym kongresie ¯y- jeli by³ s³uchaczem ni¿szego kursu. Po
dów ortodoksyjnych w 1923 roku we obiedzie i przechadzce w parku szkolWiedniu rzuci³ has³o, by ka¿dy pobo¿- nym studiowa³ codzienne pensum talny ¯yd przeznacza³ dziennie jaki czas, mudyczne po³¹czone z lektur¹ komenchocia¿by godzinê, na studia Talmudu, tarzy, gloss tossafistów oraz z codzienucz¹c siê tej samej karty, co inni. Po- n¹ parti¹ kodeksu Szulchan Aruch. Po
stêpuj¹c w ten sposób, ka¿dy ortodok- modlitwie popo³udniowej (mincha)
syjny ¯yd przestudiowa³by w ci¹gu 7 studiowa³ teksty dotycz¹ce problemów
dowskiego w Polsce by³y lepsze ekonomicznie i spo³ecznie w XVIII wieku, du¿o wczeniej i bardziej gruntownie prze³amany by³by monopol szko³y
religijnej i jej duch przyb³¹kany z zakamarków przesz³oci.

P
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Od chederu do jesziwy
etycznych a¿ do modlitwy wieczornej
(maariw). Wieczorem, rekapituluj¹c
jak gdyby pracê ca³ego dnia, siêga³ do
tekstów znakomitych komentarzy Samuela Eidelsa (Maharsza), Majera ben
Gedalii (Mahara)  wielkich rektorów
lubelskiego gimnazjum talmudycznego w XVI wieku. Wielu s³uchaczy
wraca³o do folia³ów po kolacji, przesiaduj¹c nad nimi do pónej nocy.
Prawdziw¹ nowoci¹ w ¿yciu jesziwy by³y pieni piewane z okazji ró¿nych uroczystoci religijnych i szkolnych. Mury jesziwy, które przedtem
przypomina³y klasztor kamedu³ów, rozbrzmiewa³y czêsto pieniami o melodyce przypominaj¹cej motywy ukraiñskich dumek, têsknych i ¿a³osnych, niekiedy za skocznych i zadziornych jak
tañce góralskie. Zwyczaj piewania pieni przyj¹³ siê od momentu, kiedy obyczaje wprowadzone na ulicê ¿ydowsk¹ przez ruch chasydzki dotar³y i zapanowa³y w lubelskiej jesziwie.
W dzia³alnoci rabina i rektora Majera Szapiry by³o wiele autentycznego powiêcenia religijnego. Chocia¿
nie by³ chasydzkim cadykiem, lecz ortodoksyjnym rabinem, mia³ ogromny
wp³yw nie tylko na m³odzie¿ zgromadzon¹ w akademii talmudycznej, ale
tak¿e na doros³ych, równie¿ rabinów,
czynnie wspieraj¹cych jego idee wychowawcze. Marzy³a mu siê powszechna u ¯ydów recepcja myli
i s³owa Talmudu, a wszyscy ¯ydzi rozczytani w traktatach talmudycznych
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i literaturze z nimi zwi¹zanej znaleæ
powinni drogê do ca³kowitego oddania siê prawdzie i wspania³oci Tory,
drogê powrotu synów Izraela do Ojczyzny.
Ale by³y to ju¿ lata trzydzieste dwudziestego stulecia. Absolutny monopol
szkolnictwa religijnego w dziedzinie
nauczania i wychowania m³odzie¿y ¿ydowskiej dawno ust¹pi³ wiele z zajmowanego dotychczas miejsca szkolnictwu wieckiemu, które znamionowa³a
bardzo rozleg³a ró¿norodnoæ za³o¿eñ
i programów ideowo-wychowawczych.
Ró¿norodnoæ ta znajdowa³a odbicie
w doborze przedmiotów nauczania oraz
treci nauczania tych przedmiotów, które wed³ug ówczesnych pojêæ mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie postaw i oblicza przysz³ego obywatela
polskiego wyznania moj¿eszowego lub
te¿ obywatela polskiego narodowoci
¿ydowskiej, albo po prostu  obywatela polskiego, za którym, w wiadomoci spo³ecznej, wlok³o siê jego ¿ydowskie pochodzenie, chocia¿ subiektywnie by³ Polakiem.
Rosn¹cy proces laicyzacji spo³ecznoci ¿ydowskiej stwarza³ szczególnie
przychylne warunki dla wspó³istnienia
organizacji szkolnych, których zadania wychowawcze nie by³y zgodne,
a czêsto nawet diametralnie przeciwstawne. W tych warunkach mog³a
w Lublinie istnieæ obok Jesziwy Mêdrców Lublina, pysznej i dostojnej nawet fasad¹ frontow¹ od ulicy Lubar-

Ozdobny nag³ówek papieru
korespondencyjnego Jeszywas Chachmej Lublin. Ze
zbiorów APL.
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Centrale Jidisze Szul Organizacje  zjednoczenie szkó³
¿ydowskich, zwi¹zane z partiami robotniczymi Bund
i Poalej-Syjon.

9

10
Tekst zaczerpniêty z Kalendarza ¿ydowskiego 19851986 wyd. przez Zwi¹zek
Religijny Wyznania Moj¿eszowego w PRL, Warszawa
1984 r. [przyp. red.].

towskiej, skromna wiecka szko³a,
w której nauka odbywa³a siê w jêzyku ¿ydowskim. Szko³a prowadzona
by³a przez centralê szkoln¹ CISZO9
i zajmowa³a siê m.in. nauczaniem
doros³ych. W jej programie nie by³o
w ogóle nauczania religii, poniewa¿ CISZO odrzuci³a fideistyczne elementy typowego programu szkolnego. Wyrazem
rosn¹cej laicyzacji spo³eczeñstwa ¿ydowskiego by³y szko³y polsko-hebrajskie, hebrajskie i polsko-¿ydowskie a
tak¿e powszechne i rednie prywatne
szko³y wy³¹cznie z polskim jêzykiem
nauczania. Najpe³niejszym dowodem
laicyzacji by³ fakt, ¿e z podstawowego nauczania w szko³ach powszechnych pañstwowych lub miejskich korzysta³o ju¿ ponad 61 % m³odzie¿y ¿ydowskiej.
Proces laicyzacji nie oznacza³ tendencji likwidacyjnych w odniesieniu

do szkolnictwa religijnego, wyra¿a³
tylko kurczenie siê jego bazy spo³ecznej. By³a ona w przededniu wybuchu
wojny wystarczaj¹co du¿a i silna. Samych tylko jesziw, podleg³ych centrali szkolnej Chorew (organizacja podporz¹dkowana stronnictwu ortodoksyjnych ¯ydów Aguda), do której nale¿a³a równie¿ Jesziwas Chachmej Lublin, by³o 152.
W ka¿dym spo³eczeñstwie szko³a jest
instrumentem polityki w najszerszym
znaczeniu tego s³owa. Polityka za by³a
najsilniejszym czynnikiem sprawczym,
decyduj¹cym o charakterze szkó³ ¿ydowskich. Spo³ecznoæ ¿ydowska w Polsce,
zdana na w³asne si³y w dziedzinie w³asnego narodowego szkolnictwa, tworzy³a szko³y i zak³ady naukowe odpowiadaj¹ce potrzebom i aspiracjom spo³ecznym poszczególnych ugrupowañ politycznych, licz¹cych siê w rodowisku10.

Ilustracje z elementarza ¿ydowskiego wydanego w Wilnie w 1939 r. Ze zbiorów ¯ydowskiego Instytutu Historycznego.
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