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„Przywróćmy Pamięć”
materiały pomocnicze dla nauczycieli



Szanowni Państwo, 
Oddajemy do Państwa rąk materiały pomocnicze dla nauczycieli realizujących program 
„Przywróćmy Pamięć”. Mają one pomóc Państwu w realizacji projektów – chcielibyśmy,
żeby była to inspiracja do podejmowania różnorodnych dodatkowych działań z uczniami.
Formuła programu „Przywróćmy Pamięć” jest bardzo elastyczna i pojemna: uczniowie odkrywają 
wielokulturowe dziedzictwo okolicy i przywracają społeczności pamięć o nim. Sposób, w jaki 
to zrobią, zależy w dużej mierze od tego, na co natrafią w trakcie swoich poszukiwań. Wydaje 
się, że jedyna kategoria, która łączy wszystkie projekty, to ciekawość świata i przyjemność z jego 
odkrywania.
Różnorodność projektów, które były dotąd realizowane w ramach programu „Przywróćmy 
Pamięć”, świadczy o bogactwie zainteresowań uczniów i nauczycieli. W zależności od warunków 
realizacji projektu, uczestnicy programu koncentrowali się tak na historii mówionej, jak i na 
działaniach publicznych na rzecz tolerancji, promocji wielokulturowego „wizerunku” miejscowości, 
działaniu na rzecz dialogu religii, kulturze żydowskiej, czy działaniach artystycznych. Zainspirowani 
różnorodnością przedsięwzięć uczniów oraz odpowiadając na potrzeby nauczycieli, najwięcej 
uwagi postanowiliśmy poświęcić takim podejściom metodologicznym, jak historia mówiona oraz 
edukacja wielokulturowa. Prezentujemy je w pierwszej części niniejszej publikacji.
Młodzi ludzie, „łowiąc opowieści” o historii swojej miejscowości, odkrywali jednocześnie historię 
jej żydowskich mieszkańców. Świadomość ich obecności oraz poznanie ich indywidualnych 
losów sprawiło, że Zagłada Żydów zyskała nowy wymiar – stała się historią jednostek, tragedią 
konkretnych osób.  Aby zrozumieć istotę ich Nieobecności, młodzi ludzie powinni jednak uczyć 
się nie tylko o śmierci żydowskich sąsiadów, ale przede wszystkim – o życiu: poznawać ich 
codzienność, system wartości, zwyczaje, sposób patrzenia na świat. Właśnie to pozwala najlepiej 
zrozumieć wielokulturowe współistnienie, a także odczuć jego brak, który poniekąd pozbawia nas 
szerszego spojrzenia na świat.
Dzięki lekcjom na temat kultury i etyki żydowskiej młodzi ludzie będą jednak mogli przede 
wszystkim lepiej zrozumieć istotę kulturowej różnorodności. Będą nie tylko przywracać pamięć
o niej, ale także czerpać z jej doświadczeń, zmieniając świat na lepsze. Początkiem tych zmian 
będzie odwaga rozmawiania o „ważnych sprawach”, takich jak: sprawiedliwość, prawda, 
dobroczynność, wolność, szacunek dla drugiego człowieka.
Druga część broszury to �� esejów na temat „ważnych spraw” – wartości uniwersalnych
– i spojrzenie na nie oczami religijnych Żydów. Chcemy, aby teksty te stały się dla młodych 
ludzi impulsem do podjęcia dyskusji o tych wartościach – i żeby była to dyskusja w najszerszym 
znaczeniu: niepokojąca i konstruktywna, zmieniająca i wzbogacająca opinie. Do tekstów dołączamy 
nasze propozycje wykorzystania ich w pracy z uczniami. Mamy nadzieję, że będą one stanowić 
jedynie punkt wyjścia dla Państwa pracy, i że już wkrótce będą Państwo mogli podzielić się z nami 
swoimi pomysłami.
Zapraszamy Państwa także na stronę internetową www.pamiec.fodz.pl, na której będziemy stale 
zamieszczać dodatkowe zasoby edukacyjne, w tym także – materiały Państwa autorstwa.

Monika Krawczyk, Dyrektor Generalny
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
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Projekt edukacyjny to królowa metod! Ilość różnego 
rodzaju umiejętności i kompetencji, jakie dzięki realizacji 
projektów zdobywają uczniowie, powoduje, że metodą 
projektu pracujemy w polskich szkołach często i chęt-
nie.

Co to znaczy dla projektu realizowanego w ramach 
„Przywróćmy Pamięć”? To znaczy, że wszystko to, co 
każdy nauczyciel wie o projekcie edukacyjnym, stosuje się
i w tym przypadku. Ja zwrócę tylko uwagę na kilka 
spraw, o których warto pamiętać, realizując z uczniami 
projekty.

A zatem od początku – najważniejsze są cele. Nie wy-
starczy, żeby tylko nauczyciel wiedział, „o co tu chodzi”. 
Uczniowie także muszą to wiedzieć, bo przecież chcemy 
zmotywować i zaangażować ich do działań, które czę-
sto będą wymagały poświęcenia większej ilości czasu
i energii, niż to zwykle bywa w szkole. Kiedy wspólnie 
z uczniami zastanowimy się nad tym, po co realizować 
projekt i pozwolimy im wypowiedzieć się w tej kwe-
stii, to mamy znacznie większą gwarancję, że czując się 
współtwórcami – staną się również odpowiedzialni za 
realizację stojących przed nimi zadań. Ułatwi im to także 
dobrą organizację kolejnych działań i dostrzeganie ich 
współzależności w szerszym kontekście. Warto jest po-
święcić czas na przedyskutowanie motywacji, jakie po-
wodują, że uczniowie chcą realizować projekt. Na róż-
nych etapach projektów „Przywróćmy Pamięć” będą oni 
pytani o powody, dla których zajęli się polsko-żydowską 
tematyką: miejmy pewność, że potrafią odpowiedzieć na 
to pytanie i są przekonani do swoich działań.

Kolejny etap to zastanowienie się nad tym, jakie dzia-
łania nas czekają. Można to zrobić różnymi sposobami, 
najprostszym chyba jest burza mózgów, podczas której 
uczniowie sami powiedzą, co chcieliby zrobić, żeby 
projekt odniósł sukces. Tu od razu narzuca się kolejny 
temat do rozmowy, czyli pytanie o to, jaki ma być efekt 
naszej pracy – bo żeby wiedzieć, co mamy zrobić trzeba 
wiedzieć, jaki ma być tego skutek. W przypadku projek-
tów „Przywróćmy Pamięć” często trzeba modyfikować

„Przywróćmy Pamięć”
jako projekt edukacyjny
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w trakcie pracy ogólny plan działania – z braku szuka-
nych dokumentów, niedostępności osób, które mogłyby 
się podzielić wspomnieniami, lub na przykład niespo-
dziewanych znalezisk. Łatwiej wtedy zmieniać taktykę 
działania, jeśli wiemy, gdzie mają nas te działania zapro-
wadzić.

Kiedy już wiemy jakie zadania przed nami stoją, to należy 
się podzielić pracą. Pierwsza kwestia, jaka się pojawia, 
to podział na zespoły: dobrze, żeby zakres prac róż-
nych grup pokrywał się ściśle z charakterem projektu. 
Jeśli projekt dotyczy wyłącznie sprzątania cmentarza, to 
raczej nie potrzebujemy zespołu „artystycznego” – o ile 
nie znajdą się dla niego konkretne działania… 

Kiedy mamy już za sobą wspólne określenie, czym się 
będą zajmowały poszczególne grupy, trzeba ustalić, kto 
w nich będzie pracował. Jedni uważają, że uczniowie po-
winni sami zadecydować, z kim chcą pracować, inni zaś 
– że zespoły zadaniowe powinien stworzyć nauczyciel, 
aby mieć pewność, że grupy będą pracowały dobrze
i że cały wysiłek nie spadnie tylko na jedną, dwie osoby
z zespołu. Myślę, że wszystko zależy od tego, z jaką 
grupą mamy do czynienia, w jakim wieku są uczniowie,
a także, czy projekt „Przywróćmy Pamięć” jest ich 
pierwszym realizowanym wspólnie projektem, czy może 
wielokrotnie pracowali już tą metodą. Dlatego ten dyle-
mat pozostawiam Państwu do rozstrzygnięcia.

I jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga dotycząca po-
działu pracy między zespoły – starajmy się, by każdy 
z nich miał zajęcia jak najbardziej zróżnicowane, aby 
dać uczniom szansę na wykazanie się różnego rodzaju 
umiejętnościami i wiedzą. Metoda projektu pozwala 
w znacznie lepszy sposób, niż wiele innych metod, za-
angażować uczniów w naukę przez działanie, pozwala 
na to, by uczniowie, którzy często uważani są za „mniej 
zdolnych”, czy też „niegrzecznych” zaistnieli w bardzo 
pozytywny sposób. Dlatego tak ważny jest dobór za-
dań dla zespołów uczniów. Może warto wykorzystać 
ten moment w projekcie, żeby porozmawiać z uczniami
o ich zainteresowaniach i dziedzinach, w których są 

dobrzy (począwszy od przedmiotów szkolnych, a skoń-
czywszy na gotowaniu i jeździe na rowerze…)? Jest to 
dobry sposób na zaangażowanie pasywnych uczniów
i „przestawienie” młodzieży na myślenie o kompeten-
cjach wykraczających poza tematy związane bezpośred-
nio z nauką w szkole.

Mamy już zespoły zadaniowe, z których każdy wie, co 
należy zrobić – ale wie tylko ogólnie, bo bez ustalenia 
szczegółowego harmonogramu działań cała praca może 
pójść na marne. Z tego powodu tak istotne jest stworze-
nie uczniom warunków do tego, aby (z pomocą nauczy-
ciela lub tylko pod jego nadzorem) taki harmonogram 
sporządzili. W tym miejscu jest też czas na ustalenie, 
jak i kiedy nauczyciel będzie się z uczniami konsultował
i sprawdzał wykonanie poszczególnych prac. Bardzo
częstym błędem, o którym opowiadają nauczyciele, któ-
rzy zrealizowali już projekt jest to, że podzielili uczniów 
na zespoły, przydzielili im pracę i powiedzieli, kiedy 
sprawdzą jej wykonanie. Efekt był taki, że albo praca nie 
została zrobiona, albo była wykonana na ostatnią chwilę, 
a co za tym idzie – wykonana niedokładnie. Dlatego 
warto jest ustalić terminy konsultacji, bo to pozwoli nam 
czuwać, czy wszystko dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. 
Dobrze też, żeby ogólna tabela z zadaniami i terminami 
ich realizacji wisiała w klasie, w widocznym miejscu – taki 
„przypominacz” pozwala uczniom wspólnie pilnować 
tempa projektu.

Następnie uczniowie przystępują do działania. Celowo 
zwracam uwagę, że to uczniowie przystępują do dzia-
łania, gdyż czasami zdarza się, że projekt edukacyjny 
wykonują nauczyciele z niewielką pomocą uczniów,
a przecież nie o to chodzi! Oczywiście, im młodsze 
dzieci, tym więcej pracy spada na dorosłych, ale starajmy 
się zawsze, aby w projekcie realizowanym przez uczniów 
pomagać tylko w tym, czego uczniowie z pewnością nie 
mogą zrobić sami.

Po wykonaniu prac, które zostały przewidziane w har-
monogramach zespołów zadaniowych następuje chwila, 
na którą uczniowie bardzo czekają, czyli prezentacja 
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– możliwość pochwalenia się rezultatami. Sposób, czas 
i miejsce prezentacji powinny również być zaplanowane 
w harmonogramie, jest to bowiem integralny element 
projektu edukacyjnego.

Prezentacja działań w projekcie „Przywróćmy Pamięć” 
ma na celu to, co jest zawarte w jego tytule; zachęcamy, 
żeby, jeśli to możliwe, miała ona charakter publiczny i nie 
ograniczała się do prezentacji na forum klasy czy szkoły. 
Warto jest uświadomić uczniom, że nie działają tylko 
po to, żeby np. cmentarz ładniej wyglądał, ale również,
a może przede wszystkim po to, żeby ich koledzy, ro-
dzice, dziadkowie i inni mieszkańcy miejscowości przy-
pomnieli sobie o współobywatelach, których już nie ma,
a którzy tworzyli tożsamość tego miejsca. 

Kiedy już mieszkańcy zobaczą, czego młodzi ludzie 
mogą wspólnie dokonać, a także – poznają dzięki nim 
polsko-żydowską historię swojej miejscowości, następuje 
często niedoceniany, a według mnie jeden z najważniej-
szych elementów projektu edukacyjnego, czyli ewaluacja 
pracy uczniów.

Ewaluacja to analiza i ocena pracy na poszczególnych 
jej etapach, ocena efektów końcowych i wyciągnięcie 
wniosków, które pozwolą uczyć się na błędach i wyko-
rzystać pozytywne doświadczenia. Naprawdę gorąco 
zachęcam do przeprowadzenia z uczniami bardzo wni-
kliwej analizy ich pracy, gdyż to pozwoli odwoływać 
się do niej przy kolejnych działaniach, które będziecie 
Państwo chcieli realizować z uczniami w przyszłości. 
Warto uwzględnić ewaluację już na etapie planowania 
harmonogramu działań – i systematycznie, na zakończe-
nie każdego ważniejszego etapu projektu, rozmawiać
w uczniami o ich pracy: procesie grupowym, indywidu-
alnym rozwoju, współpracy z instytucjami zewnętrznymi 
itp. Pozwala nam to wyrobić w uczniach „nawyk analizy 
i wyciągania wniosków” – kiedy przyjdzie czas na pod-
sumowanie projektu i jego końcową ewaluację, będą do 
tego dużo lepiej przygotowani.

Chyba każdy nauczyciel w Polsce miał do czynienia
z różnego rodzaju ewaluacjami, nie będę ich więc szcze-

gółowo omawiać. Dodam tylko, że warto jest zaanga-
żować uczniów do tworzenia narzędzi ewaluacyjnych 
i korzystać z różnych metod ewaluacji. Z doświad-
czenia wiem, że bardzo dobrze sprawdza się, nawet
w najmłodszych grupach, samoocena pracy ucznia, ale 
też tzw. ocena koleżeńska. Możemy wspólnie z ucznia-
mi przygotować ankietę ewaluacyjną. Takie działanie 
będzie świetnym pretekstem do rozmowy o tym, co 
uczniowie uważają za ważne we właśnie zrealizowanym 
projekcie, jakie umiejętności on kształci i jakiej dostarcza 
wiedzy. To oczywiście także okazja, by przedyskuto-
wać, co w przyszłości moglibyśmy zrobić inaczej, lepiej, 
efektywniej. Można przewidzieć, że w takiej rozmowie 
padną stwierdzenia dotyczące zadań, które wykony-
wali uczniowie, ale też ich sumienności, predyspozycji 
i umiejętności współpracy – jednej z najważniejszych 
umiejętności kształconych podczas realizacji projektu 
edukacyjnego. Warto wykorzystać „rozmowy ewalu-
acyjne” do analizowania z uczniami oddziaływania ich 
projektu na otoczenie oraz generalnie – pracy z osobami 
i instytucjami spoza szkoły.

Ewaluacja jest też bardzo dobrym sposobem na doce-
nienie pracy tych „słabszych” i „niegrzecznych”, a także 
– ich lepsze zaistnienie w grupie klasowej; jak wiadomo, 
pochwała dodaje skrzydeł! Wnioski z ewaluacji powinny 
posłużyć uczniom przy realizacji następnych zadań gru-
powych, niekoniecznie projektu, dlatego warto je spisać
i wywiesić w klasie, aby móc się do nich łatwo odwoły-
wać w przyszłości.

Mam nadzieję, że wnioski z ewaluacji Państwa projektów 
będą zachętą dla uczniów, by realizować jeszcze więcej 
różnorodnych projektów edukacyjnych. §§§
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Jednym z podstawowych źródeł do dziejów Żydów
w Polsce, a szczególnie w kontekście ich Zagłady, są 
relacje ocalonych, świadków i sprawców. Naziści nie 
pozostawili po sobie wielu śladów swojej zbrodniczej 
działalności. O wielu miejscowościach, w których 
działy się tragedie, nie wiedzielibyśmy nic, gdyby nie 
wspomnienia ludzi, którzy przeżyli w nich okupację 
niemiecką. Nie wiedzielibyśmy także o wielu aspektach 
przedwojennego życia codziennego, tego, które to-
czyło się w obrębie domu czy rodziny. Także obecnie 
przeprowadza się wywiady z ocalałymi i świadkami
(w mniejszym zakresie ze sprawcami, do których najtrud-
niej jest dotrzeć). Wywiady takie może przeprowadzać 
w zasadzie każdy. Mogą to robić również uczniowie 
pod kierunkiem nauczyciela. Bardzo często taka meto-
da jest stosowana przez nauczycieli przy różnorakich 
projektach edukacyjnych, przede wszystkim tych, które 
dotyczą historii regionalnej. Rozmowy ze świadkami,
a następnie opracowanie tych wspomnień to jest właśnie 
oral history – historia mówiona.

Piszący te słowa przeprowadził wiele wywiadów
z polskimi świadkami Zagłady, a także z ocalałymi
z gett i obozów, może więc podzielić się kilkoma wraże-
niami na temat praktyki historii mówionej.

Przede wszystkim, gdy zamierzamy przeprowadzać ta-
kie wywiady, musimy mieć podstawową wiedzę o danej 
miejscowości lub wydarzeniu, na temat którego chcemy 
zebrać informacje. Lepiej nie iść „w ciemno” do kogoś 
z propozycją wywiadu, jeśli nie wiemy wiele na temat, 
którego ma on dotyczyć. Najlepiej jest także mieć przy-
gotowany bazowy kwestionariusz pytań. 

Każdy wywiad powinien zaczynać się od przedstawie-
nia naszego respondenta (imię, nazwisko, data i miejsce 
urodzenia, miejsce zamieszkania w okresie, który nas 
interesuje, ewentualnie wykształcenie). Jednocześnie 
musimy mieć świadomość, że wiele osób może zastrzec 
sobie anonimowość; dobrze jest mieć przygotowane 
oświadczenie, w którym nasz respondent sam określi, na 
jakie zasady publikowania swoich danych wyraża zgodę. 

Oral history – czym jest
„historia mówiona” i jak
można ją wykorzystać
w pracy z uczniami.
Kilka uwag praktycznych.

Robert Kuwałek
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Można też obiecać w rozmowie z respondentem, że wy-
korzystując wywiad czy wspomnienie, będziemy używać 
wyłącznie inicjałów jego imienia i nazwiska.

Warto uświadomić rozmówcy, że materiał z wywiadu 
nie jest wykorzystywany jako dowód w śledztwie, a je-
dynie jako materiał naukowy lub edukacyjny. Zdarza się 
bowiem, że często osoby starsze, doświadczone okupacją 
i okresem komunizmu boją się, że taki wywiad jest czymś 
w rodzaju przesłuchania śledczego. Taką sytuację miałem 
niedawno, gdy przeprowadzałem wywiad w Wandalinie 
pod Lublinem, chcąc poznać okoliczności egzekucji �� 
Żydów podczas okupacji. Osoba, która była świadkiem 
tej egzekucji, przez dłuższą chwilę prosiła o zachowanie 
anonimowości i upewniała się, czy wywiad z nią nie po-
służy do oskarżenia kogoś innego. W trakcie wywiadu 
okazało się, że owe ofiary egzekucji zginęły, ponieważ 
ktoś doniósł na nie Niemcom, a mój rozmówca wiedział, 
kto mógł być donosicielem.

Niezwykle ważnym elementem jest uzyskanie zgody 
na nagranie wywiadu. Niektórzy rozmówcy niestety 
nie chcą być nagrywani, są i tacy, którzy nie pozwalają 
nawet robić notatek podczas rozmowy. Trzeba uszano-
wać decyzję respondenta – mimo, że nie będziemy mogli 
wykorzystać zdobytego materiału w prezentacji naszych 
badań, to wysłuchana opowieść będzie miała wartość 
przy porównaniach innych relacji.

Wywiad powinno się zawsze zaczynać od pytań
o historię przedwojenną. Należy pytać o topografię 
miejscowości, zwyczaje, miejsca charakterystyczne, naj-
bliższych sąsiadów. W przypadku pytań o społeczność 
żydowską ważne jest, by zadać pytanie o lokalizację 
synagogi, cmentarza żydowskiego, ewentualnie – my-
kwy czy domu rabina. Często starsze osoby pamiętają 
obiekty związane z różnymi instytucjami żydowskimi, jak 
szkoły czy siedziby stowarzyszeń. Warto też jest przy 
okazji wywiadów zapytać naszych rozmówców, czy nie 
mają starych zdjęć lub dokumentów i poprosić o zgodę 
na wykonanie kopii takich archiwaliów. Nie żądajmy 
oryginałów, ponieważ mogą one mieć wartość relikwii 
rodzinnych!

Obowiązkowo, przy pytaniach na temat okresu przed-
wojennego, należy zapytać o stosunki polsko-żydow-
skie. Często w tym przypadku możemy natknąć się
w wypowiedziach na stereotypy w postrzeganiu oby-
dwu narodowości. Ktoś może stwierdzić: „nie byłem 
nigdy w dzielnicy żydowskiej, bo to było obce” lub 
„wszyscy Żydzi byli bogaci”, ale już na poziomie sto-
sunków sąsiedzkich, w obrębie jednej ulicy czy kamienicy 
dowiadujemy się, że „ta rodzina mówiła po polsku”, „byli 
biedni”, „rodzice dbali, żeby dzieci były wykształcone w 
duchu polskim” czy wreszcie „nie różnili się niczym od 
nas, poza religią”.

O wiele trudniejsze i o wiele bardziej emocjonalne są 
pytania związane z okresem wojny. Możemy natrafić 
na osoby, które nigdy na ten temat nie rozmawiały, 
gdyż wspomnienia z tego okresu są dla nich bardzo 
bolesne. Bardzo często pewne historie nigdy nie były 
opowiadane nawet najbliższym. Z takim problemem 
zetknąłem się w Izbicy. Miejscowe gimnazjum przy-
gotowało projekt, w ramach którego uczniowie mieli 
przeprowadzić wywiady z własnymi dziadkami na 
temat przeszłości tego miasteczka – a była to prze-
szłość bardzo tragiczna. Ludność polska nie tylko była 
świadkiem deportacji do obozów zagłady w Bełżcu
i Sobiborze, ale także obserwowała zabójstwa, których 
dopuszczało się na ulicach Izbicy dwóch SS-manów
i widziała masową egzekucję na cmentarzu żydowskim, 
„wieńczącą” likwidację izbickiego getta. Dziadkowie nie 
chcieli opowiadać swoim wnukom o tych wydarzeniach, 
ponieważ wspomnienia były dla nich samych za bardzo 
przerażające. 

W tym przypadku najlepiej jest, by nauczyciel mógł 
przeprowadzić taki wywiad sam lub zwrócić się do 
najbliższej instytucji naukowej lub muzealnej z prośbą
o pomoc, aby uchronić uczniów od zbyt drastycznych 
relacji. Z drugiej jednak strony – dzisiejsza młodzież sty-
ka się z przemocą na co dzień, w telewizji czy internecie; 
pedagodzy zadają sobie często pytanie czy rzeczywiście 
musimy aż tak bardzo „oszczędzać” młodsze pokolenie 
przed tego typu „horrorem”? Być może właśnie takie 
opowieści mogą spowodować więcej empatii i zrozu-

6



mienia wśród młodych. Ten problem należy zawsze 
rozważać indywidualnie, znając wrażliwość własnych 
uczniów. Rolą nauczyciela jest także, przynajmniej
w podstawowym zakresie, przygotowanie wychowan-
ków na takie historie. Niestety, nie ma tutaj „jedynie 
słusznej” recepty ani wskazówki, której można udzie-
lić. Jest tylko jedna rada – jeżeli ktoś nie czuje się na 
siłach, by przygotować uczniów na odbiór tego typu 
historii, ani wysłuchać ich osobiście, trzeba zwrócić się 
do ludzi, którzy mają już praktykę w przeprowadzaniu 
takich wywiadów. Natomiast nie należy rezygnować
z ich przeprowadzenia – niejednokrotnie starsi ludzie nie 
mają przed kim wyrzucić z siebie tych historii, a bardzo 
chcieliby się pozbyć ich brzemienia. 

Istnieje kilka ograniczeń i trudności w historii mówionej, 
które wpływają na jej specyficzną pozycję jako źródła 
historycznego. Chcę tutaj zasygnalizować tylko dwie 
kwestie. Po pierwsze, nasz rozmówca może opowiadać 
„nie-swoją opowieść”, do faktów dokładając dodatkową 
wiedzę pochodzącą z innych, niż własna pamięć, źró-
deł. Czasami można od razu zorientować się, że relacja 
świadka łączy w sobie historie kilku osób, albo, że jest 
ona „wzbogacona” o przeczytane w innych źródłach 
historie. Oprócz czujności, wiele pomoże nam w tym 
wypadku dobre przygotowanie do wywiadu. 

Inną kwestią są wywiady z osobami, które przeżywały 
coś jako dzieci. Musimy mieć świadomość, że �� lat 
po zakończeniu wojny naszymi rozmówcami będą za-
zwyczaj osoby, które wówczas były nastolatkami lub 
dziećmi – i z takiej perspektywy opowiadane będą ich 
historie. Młodzi ludzie są zawsze bardzo ciekawscy: 
istnieje zatem duża szansa, że poznali wiele żydowskich 
zakamarków w okolicy… Z drugiej strony jednak, ich 
relacje mogą być bardzo ubogie w fakty, ponieważ, jak 
to zauważyła jedna z moich rozmówczyń: „Nas, dzie-
ci, rodzice nie informowali o pewnych sprawach. Nie 
było przyjęte też, że dzieci musiały wiedzieć wszystko
i o wszystko pytać”. Nie należy jednak rezygnować
z przeprowadzenia wywiadów – będą one na pewno 
skarbnicą wiedzy o życiu codziennym oraz świetnym 
początkiem rozmów o historii.

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych wywia-
dów, zastanówmy się, jak wykorzystać zebrany materiał. 
Materiał z wywiadów można wykorzystać na lekcji hi-
storii, języka polskiego, plastyki czy wos – jako „ilustrację 
z własnego podwórka” do omawianych zagadnień: np. 
uczniowie w Lublinie, Chełmie czy Krakowie nie muszą 
korzystać z opowieści o getcie warszawskim czy łódz-
kim. Przeprowadzone wywiady nie muszą jednak służyć 
wyłącznie, jako ilustracja faktograficzna: to także świetny 
materiał do analizy języka rozmówców, analizowania spo-
sobu, w jaki postrzegają świat i jak go tłumaczą innym. 
Możemy także pójść dalej, i zaprosić naszych responden-
tów na spotkanie do szkoły – często starsze osoby mówią 
nie tylko ciekawie, ale także używają pięknego języka.

Wreszcie uwaga dla tych badaczy historii mówionej, 
którzy pochodzą z tzw. Ziem Odzyskanych. Wśród 
ludzi mieszkających na Dolnym Śląsku, Mazurach czy 
Pomorzu jest wiele osób, które urodziły się i żyły na Kre-
sach. Osoby te zaznały gorzkiego losu przesiedleńców, 
ale wciąż noszą w sobie pamięć swoich dawnych „małych 
ojczyzn”. Z nimi także warto rozmawiać i materiał ten 
wykorzystywać w pracy z uczniami. Te osoby trafiały 
do środowiska, które było wielokulturowe (podobnie 
jak ich przedwojenne miejsca pochodzenia) – do ���� r.
na Ziemiach Zachodnich wciąż mieszkali Niemcy;
w Szczecinie czy Wrocławiu do ���� r. funkcjonowały 
duże gminy żydowskie. Warto więc w wywiadach pytać 
również o postrzeganie tego współistnienia po wojnie.

Niestety, należy się śpieszyć. Pokolenie pamiętające 
przeszłość sprzed ����, z lat ����–���� i po tym okre-
sie odchodzi w zatrważającym tempie. Co będzie, gdy 
zabraknie nam świadków historii? Zostaną ich opowie-
ści. §§§
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Ludzie różnią się miedzy sobą – banał! Ludzie są do 
siebie podobni – również banał! Ale, kiedy się dobrze 
nad tym zastanowić, dojdziemy do wniosku, że nie 
zawsze pamiętamy o tych „banałach”, pracując z na-
szymi uczniami na lekcjach, czy realizując z nimi różne 
przedsięwzięcia edukacyjne. Myślę, że warto się dłużej 
zatrzymać nad różnorodnością i podobieństwami mię-
dzy ludźmi oraz starać się dobrze przemyśleć strategie 
takiego wykorzystania tego tematu, które pomoże 
naszym uczniom stawać się mądrzejszymi ludźmi – re-
fleksyjnymi, otwartymi na innych i gotowymi, aby się od 
innych uczyć. Celebrujmy z uczniami różnorodność, 
starajmy się wzbogacać ich wiedzę i umiejętności 
przez wyciąganie wniosków z doświadczeń obcowania
z innymi ludźmi – różnymi, a jednak podobnymi.

Polska stwarza do takiej nauki równie dobre warunki, jak 
każdy inny kraj, gdyż, wbrew pozorom, nie jest monolitem, 
w którym żyją wyłącznie stereotypowi „Polacy katolicy”. 
Z historii wiemy, że nie było tak również w przeszłości,
a i w przyszłości z pewnością tak nie będzie, gdyż Polska, 
jako członek Unii Europejskiej, staje się krajem atrakcyj-
nym dla ludzi, którzy przybywają z różnych stron świata, 
aby tu pracować i żyć. Warto jednak pamiętać, że do 
kształcenia „kompetencji interkulturowych”, często 
wymienianych w międzynarodowych deklaracjach wśród 
kluczowych rezultatów nauczania – nie potrzebujemy 
przedstawicieli odległych kultur Azji i Pacyfiku… Mowa 
bowiem o umiejętności życia w globalnym świecie pełnym 
kontrastów – w którym nasze pochodzenie, wiek, płeć
i status społeczny kształtują odmienny pogląd na świat. 

W programie „Przywróćmy Pamięć”, poprzez obcowanie 
z historią bliską mniejszości zamieszkującej jeszcze nie-
dawno wsie, miasteczka i miasta, uczniowie będą mogli 
dowiedzieć się więcej na temat dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju, ale również – zastanowić się nad tym, co 
to dziedzictwo znaczy dla nich obecnie, jak wpływa na 
ich życie i jaka część nas jest częścią tej historii.

Rozpoczynając realizację projektu „Przywróćmy Pa-
mięć” można z uczniami przeprowadzić szereg ćwiczeń, 
które pomogą im uzmysłowić sobie, w jaki sposób różne 
tradycje rodzinne wpływają na to, kim jesteśmy, oraz wa-

Edukacja wielokulturowa
Monika Koszyńska
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runkują nasze kontakty z innymi ludźmi. Przyglądajmy się 
także razem z uczniami naszemu otoczeniu – zwracając 
uwagę na to, jak wiele o poglądach na świat może mówić 
architektura, przedmioty codziennego użytku, ulubiona 
muzyka, czy styl ubierania się. Wreszcie – nauczmy się
z tego wspólnie korzystać.

Oto jeden prosty przykład – zadajmy sobie, swoim zna-
jomym, a potem swoim uczniom pytania:
– Jak u ciebie w domu mówi się na górne uchylne okienko, 

które czasem występuje w starych budynkach?
– Jak u ciebie w domu mówi się na podłużną bułkę?
– Jak u ciebie w domu mówi się na tzw. ranne pantofle?
I bardziej wymyślne:
– Jakie potrawy znajdują się na wigilijnym stole u ciebie 

w domu?
– Z jakiej tradycji są one zaczerpnięte?
– Jaki jest przepis na rybę po żydowsku?

Możemy też zadać wiele innych pytań, na które z pewno-
ścią uczniowie tej samej klasy udzielą różnych odpowiedzi, 
a każda z nich będzie poprawna. Jest to już świetny wstęp 
do dyskusji na temat tego, jakie tradycje kształtują życie 
naszej rodziny, skąd te tradycje pochodzą itd. Tak mo-
żemy rozpocząć z uczniami wędrówkę po historii, która 
wpływa na naszą tożsamość.

Kolejnym krokiem może być zwrócenie uczniom uwagi 
na to, jak bardzo różnorodne jest ich najbliższe środo-
wisko, jak wiele różnych tradycji na nie wpłynęło i nadal 
wpływa. Wystarczy zrobić spacer po najbliższej okolicy
i dokładnie przyjrzeć się architekturze budynków, pomni-
kom, tablicom pamiątkowym. Warto poprosić uczniów, 
żeby czujnie tropili różne „niespodzianki”: takie obiekty, 
które podczas spaceru wzbudziły ich szczególne zainte-
resowanie, czy zdziwienie. Można ich także poprosić, aby 
fotografowali to co widzą, a potem w domu postarali się 
dowiedzieć więcej na temat stylu, jaki prezentuje dana 
budowla, pomnik, nagrobek – z jakiej tradycji korzysta-
no przy jego projektowaniu. Do takiej pracy domowej 
uczniowie mogą wykorzystać internet, który przecież 
tak lubią – wiele informacji znajdą także w bibliotekach. 
Efekty takich „wielokulturowych spacerów” pomogą 

też uczniom w wyborze tematu projektu „Przywróćmy 
Pamięć”.

Tak może wyglądać lekcja „różnorodności z przeszłości”, 
a przecież wiele możemy się także nauczyć, obserwując 
współczesność. Nasi uczniowie codziennie mijają markety, 
puby, fitness kluby itp. Warto im pokazać, jak zmieniła się 
Polska przez ostatnie �� lat , jak wiele elementów kultury, 
która wcześniej była obca, stało się teraz znajomą co-
dziennością. Najlepiej przemawiają do uczniów „dowody 
rzeczowe”, dlatego podczas takich zajęć warto jest tak-
że przyjrzeć się wspólnie np. przedmiotom codziennego 
użytku, gazetom, ozdobom czy biżuterii. Każdy z nas, 
dorosłych, ma w domu jakieś rzeczy związane z epoką 
PRL. Przez porównanie ich z przedmiotami współczesny-
mi łatwo jest udowodnić, że kultury mieszają się ze sobą
i dzięki temu tworzą nową jakość – czasem wartościową, 
a czasem nie.

Rozmowa o różnorodności to także świetny wstęp do 
podziału uczniów na zespoły, które będą realizować pro-
jekt. Krótkie ćwiczenie „udowodni” młodym, jak dobrze 
jest żyć w różnorodnym świecie. Poprośmy w klasie, żeby 
każdy zapisał na trzech karteczkach po jednej czynności, 
w której jest dobry – zaznaczając jednocześnie, że nie 
trzeba ograniczać się do życia szkolnego. Kiedy ucznio-
wie odczytają wszystkie zapisane przez siebie karteczki
i spojrzą na nie, jako na „kapitał” swojej grupy, okaże się, 
że są całkiem „bogaci” – a większość z nawet najbardziej 
„dziwnych” talentów i umiejętności, jakie zapisali, może 
się przydać w realizacji projektu. Czy to nie dobra okazja, 
żeby cieszyć się z różnorodności?

Zachęcam, żeby nie poprzestawać na zajęciach wstępnych 
– kiedy już przekonamy uczniów o celowości i użyteczno-
ści „wielokulturowych rozmów”, warto je kontynuować 
na różnych etapach działań w projekcie. Różni rozmówcy, 
z którymi będą się spotykać uczniowie, a także – historie, 
które będą odkrywać, na pewno staną się świetnym ma-
teriałem do analizy wielokulturowego świata, w którym 
żyjemy. Z pewnością każdy nauczyciel realizujący ten 
projekt ma w zanadrzu następnych sto dobrych pomy-
słów, które pomogą zachęcić uczniów do pracy – gorąco 
namawiam do ich wykorzystania! §§§





Kobieta. Mężczyzna

W biblijnej Księdze Rodzaju mamy dwie opowieści
o stworzeniu człowieka. Z jednej z nich możemy wy-
wnioskować, że na początku człowiek był istotą złożoną 
z dwu płci – męskiej i żeńskiej: „I stworzył Bóg czło-
wieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako 
mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rdz �,��).� Wedle 
drugiej opowieści – kobieta została stworzona z żebra 
pierwszego mężczyzny: „A z żebra, które wyjął z czło-
wieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją 
do człowieka” (Rdz �,��). Ta dwoistość znalazła wyraz 
w stosunku judaizmu do podziału ról, pełnionych przez 
kobietę i mężczyznę.

Są istotami równymi, jednakże każde z nich zostało 
powołane do innych celów. Mężczyzna działa w sferze 
publicznej, kobieta zaś – w prywatnej, w kręgu spraw 
domowych. 
Pierwszym i podstawowym obowiązkiem mężczyzny 
jest studiowanie Tory i Talmudu. Wprawdzie dobrze 
jest, aby ponadto miał jakiś fach, lecz zawsze studia są 
na pierwszym miejscu – również wtedy, gdy się ożeni. 
Oprócz codziennych studiów, mężczyzna zobowiązany 
jest do trzykrotnego w ciągu dnia zmawiania modlitw
i do aktów dobroczynności.
Polem działania kobiety jest dom – jest w nim niepodziel-
ną władczynią. To ona zajmuje się gospodarstwem, wy-
chowuje dzieci, prowadzi kuchnię koszerną. Stąd, chociaż 
do końca XIX wieku dziewczęta żydowskie nie uczęsz-
czały do szkół, w kwestiach religijnych były edukowane
przez rodziców, a w zamożniejszych domach – przez 
prywatnych nauczycieli. Kobiety zwolnione są od 
wszystkich przykazań związanych z konkretną porą – na 
przykład nie muszą modlić się o określonych godzinach 
czy bywać regularnie w synagodze. Jednakże nie ozna-
cza to, że nie wolno im tego czynić – choć w synagogach 
ortodoksyjnych muszą przebywać za specjalną zasłoną 
lub na balkonie, a to dlatego, że uważa się, iż widok ko-
biet może wywołać w mężczyznach grzeszne myśli (nie 
odwrotnie!) – i nie będą oni w pełni skoncentrowani na 
modlitwie. Z tych samych względów kobiety nie są wy-
woływane do czytania Tory ani nie prowadzą modlitw
w obecności mężczyzn. 

�_

�_

Do niedawna kobiety żydowskie nie mogły pełnić funkcji 
publicznych – być sędziami, rabinami, kantorami. Mogły 
natomiast być nauczycielkami, położnymi, prowadzić 
przedsiębiorstwa; co ciekawe, wiele kobiet zajmowało 
się edycją i drukiem książek. Zastanawiające jest, że spo-
rej części kobiet udawało się przełamywać bariery edu-
kacyjne czy zawodowe, a wśród pierwszych działaczek 
na rzecz równych praw kobiet było wiele Żydówek.
Obecnie, poza najbardziej skrajnymi odłamami judaizmu, 
kobiety dążą do całkowitego równouprawnienia we 
wszystkich sferach życia zawodowego i publicznego. 
Ponadto kobiety tworzą i wprowadzają nowe rytuały 
zbiorowe, które wzbogacają judaizm, dając zarazem 
więcej miejsca kobietom. Organizuje się na przykład 
uroczystą wieczerzę pesachową, skoncentrowaną wokół 
postaci prorokini Miriam (Wj ��,��–��). Podczas świę-
ta Sukot, kiedy obyczaj nakazuje zapraszać co wieczór 
innego gościa do szałasu, każdy dzień poświęca się innej 
kobiecie – postaci biblijnej lub nie-biblijnej, na przykład 
matriarchiniom (Sara, Rebeka, Rachela, Lea), pisarkom 
(Anna Frank), nauczycielkom (Sara Sznirer, założycielka 
sieci szkół dla dziewcząt) czy kobietom walczącym pod-
czas Holokaustu (Cywia Lubetkin). §§§
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Małżeństwo

W jednej z przypowieści żydowskich zwanych midrasza-
mi czytamy, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę jako 
jedną istotę. Byli oni jednak zwróceni do siebie pleca-
mi. Wówczas Bóg odwrócił ich tak, aby patrzyli sobie
w twarz.
Tym właśnie jest w judaizmie małżeństwo. Mężczyzna 
i kobieta powinni widzieć siebie nawzajem, pamiętając 
równocześnie o tym, że stanowią uzupełniającą się ca-
łość. Związek małżeński jest częścią zamysłu Boga: „Nie 
jest dobrze, aby człowiek był sam” (Rdz �,��). Ponieważ 
pierwotnie mężczyzna i kobieta zostali stworzeni jako 
jedna istota, tylko ich ponowne połączenie się przy-
wraca doskonałość, a każdemu z małżonków pozwala 
pełniej doskonalić się duchowo. 

Dobór partnera jest rzeczą niezwykle ważną. Stąd
w tradycyjnych środowiskach instytucje swata czy agen-
cji matrymonialnej są niezmiernie użyteczne. Należy 
jednak pamiętać, że nigdy w judaizmie nie było przy-
zwolenia na wydawanie córki za mąż wbrew jej woli. 
W ortodoksyjnym judaizmie małżeństwa mieszane nie 
są uznawane, gdyż uważa się je za główną przyczynę 
asymilowania się Żydów, czyli odchodzenia od wiary
i obyczajów przodków. Inni skłaniają się ku dopuszczal-
ności takich związków.

Pierwszym celem związku małżeńskiego jest prokreacja. 
Nakaz zawarcia małżeństwa jest skierowany przede 
wszystkim do mężczyzny, który pozostając kawalerem 
traci w pewnym momencie możliwość pełnienia nie-
których funkcji społecznych w gminie żydowskiej. Do 
przykazań skierowanych do mężczyzny należy także 
obowiązek sprowadzania na świat potomstwa. Dzieci 
uważane są w judaizmie za przejaw Boskiego błogosła-
wieństwa, więc im więcej pociech, tym lepiej. Według 
religijnego prawa żydowskiego narodowość jest określa-
na po matce – zatem, jeśli matka jest Żydówką, dziecko 
jest uważane za Żyda. W przypadku, gdy tylko ojciec 
jest Żydem, dziecko, aby było za Żyda uważane, powin-
no się poddać konwersji – czyli ceremonii przejścia na ju-
daizm. Rzecz jasna, zasada ta nie obowiązuje w bardziej 
liberalnych nurtach judaizmu.

�_

�_
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W religii żydowskiej ważne jest małżeństwo zawarte 
pod baldachimem ślubnym (chupa). Ceremonii ślubnej 
nie musi prowadzić rabin, ważne jest raczej to, by była 
ona poprzedzona spisaniem umowy małżeńskiej (ketuba), 
którą odczytuje się na głos w obecności dwóch świad-
ków. Następnie pan młody wręcza oblubienicy obrączkę 
i wypowiada przy tym formułę ślubną. Ketuba jest za-
zwyczaj przyozdobiona i niezwykle starannie wykonana 
– bywa prawdziwym dziełem sztuki. W domu małżon-
ków wisi na ścianie i gdziekolwiek rodzina się przenosi, 
ketuba musi podążyć z nią.

Satysfakcjonujące życie seksualne uważane jest w juda-
izmie za niezmiernie ważne, jednak musi się ono odby-
wać „we właściwym czasie i w określonych warunkach” 
– współżycie niedozwolone jest w okresie menstruacji
i następujących po niej siedmiu dni; zakazane są również 
stosunki pozamałżeńskie. W ramach związku małżeń-
skiego podkreślane jest prawo kobiety (nie zaś mężczy-
zny) do zadowalającego ją współżycia.

Jako najważniejsze bodaj zadanie życiowe – małżeństwo 
traktowane jest niezmiernie serio, niemniej rozwody są 
dopuszczalne w judaizmie. Przede wszystkim wolno się 
rozwieść, gdy małżeństwo jest bezdzietne. Można się 
także domagać rozwodu, gdy podstawowe potrzeby 
emocjonalne, seksualne czy materialne jednego z mał-
żonków są niezaspokojone. Żona ma prawo domagać się 
rozwodu od męża, jednakże to on musi jej wręczyć tzw. 
list rozwodowy (get). Wielożeństwo opisywane w Biblii 
zostało formalnie zniesione i zakazane przez Rabejnu 
Gerszoma w X wieku. Wydaje się też, że w istocie nie 
było ono i wcześniej praktykowane.

Symbolem miłości mężczyzny do kobiety, męża do żony 
jest – najczęściej przywoływana w judaizmie – miłość Ja-
kuba do Racheli, opisana w Rdz ��,��–��: „Toteż Jakub 
pokochał Rachelę, więc rzekł: Będę ci służył siedem lat za 
Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział: Wolę 
ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie! 
Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydały mu się 
one jak kilka dni; tak bowiem bardzo ją kochał”. §§§
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Rodzice a dzieci. Wzajemne obowiązki. Prawa

Małżeństwo staje się pełną rodziną dopiero wtedy, gdy 
pojawiają się dzieci. Wówczas też żona i mąż wstępują 
na nowy, wyższy szczebel istnienia. Stają się bowiem 
niejako partnerami Boga w dziele stworzenia. 
W rodzinie wszyscy mają względem siebie różne zobo-
wiązania – stanowią one fundament trwałości rodziny. 
Nie tylko dzieci mają obowiązki wobec rodziców, ale 
i rodzice mają ściśle określone zadania w stosunku do 
swych dzieci. W tradycyjnym judaizmie inne obowiązki 
wobec dzieci ma ojciec, inne – matka; różnią się także 
obowiązki każdego rodzica wobec córki oraz wobec 
syna.

Do zadań ojca należy zapewnienie dzieciom utrzymania 
i codziennej opieki. Musi on zadbać o obrzezanie syna, 
zapewnić mu edukację religijną na odpowiednim pozio-
mie i dostosowaną do jego wieku, ożenić i nauczyć fachu; 
w niektórych komentarzach rabinicznych powiada się, że 
ojciec musi nauczyć syna pływać! 
Córce zaś ojciec ma zapewnić godziwe ubranie oraz za-
opatrzyć ją w posag. Co istotne, wszystkie te zobowią-
zania zachowują ważność niezależnie od tego, czy ojciec 
zawarł prawomocny związek małżeński z matką dziecka; 
znaczenie ma jego udokumentowane ojcostwo lub też 
uznanie dziecka za swoje.
Do matki należy przekazywanie dzieciom nauk moral-
nych i religijnych oraz opieka nad nimi. Jednakże nie musi 
ona ponosić kosztów utrzymania domu i dzieci nawet 
jeśli dysponuje własnym majątkiem.

I ojciec, i matka powinni w wychowywaniu dzieci kie-
rować się konsekwencją i stanowczością. Nie wolno im 
faworyzować żadnego z dzieci. Przywołuje się tu czę-
sto przypadek Jakuba, który faworyzował Józefa (Rdz 
��,�–�): „A Izrael (Jakub) kochał Józefa najbardziej ze 
wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na 
starość.[…] Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go 
więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc
i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego”. Część 
komentatorów uważa, że w dalszej konsekwencji dopro-
wadziło to do niewoli Żydów w Babilonie.
Jedną z naczelnych zasad wychowawczych jest dotrzy-
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mywanie słowa i nie składanie czczych obietnic. Wycho-
wanie i nauczanie powinno być zawsze dostosowane do 
usposobienia i indywidualnych możliwości dziecka. Jako 
przykład podaje się tu Rebekę i Izaaka, którzy stosowali 
te same zasady wychowawcze wobec Ezawa i Jakuba, 
ale w przypadku Ezawa osiągnęli niezbyt korzystne 
rezultaty.

Dzieci winne są okazywać szacunek rodzicom, albo-
wiem otrzymali od nich (nie tylko od Boga) dar życia 
– i jest to jedno z najważniejszych przykazań biblijnych. 
Powtórzono je w Biblii trzykrotnie: w Księdze Wyjścia 
��,�� („Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały 
twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”), Po-
wtórzonego Prawa �,�� oraz Kapłańskiej ��,�.
Ciekawa jest lista zakazów, jakim muszą się podporząd-
kować dzieci względem rodziców; np. nie wolno przery-
wać, gdy mówią, ani im oponować. Nie należy też zbyt 
skwapliwie im przytakiwać, bo ktoś mógłby przypusz-
czać, że słowa rodzica stają się ważne lub wiarygodne 
dopiero wówczas, gdy dziecko je potwierdzi. Nie wolno 
budzić rodziców, gdy pogrążeni są we śnie, zwracać 
się do nich po imieniu, ani zajmować ich miejsca – ani
w sensie dosłownym (nie siadać np. na krześle matki), ani 
symbolicznym. Co jednak robić, aby nie złamać przykaza-
nia o okazywaniu szacunku rodzicom, gdy dziecko widzi, 
że łamią oni prawo (religijne)? Nie należy im zwracać 
uwagi wprost, lecz powiedzieć delikatnie: „Ojcze (mat-
ko), wydaje mi się, że Tora nie zezwala na takie to a takie 
postępowanie”.
Dzieci mają obowiązek dbać o komfort psychiczny
i fizyczny rodziców, a gdy są niedołężni lub w trudnej 
sytuacji materialnej – powinny zapewnić im pożywienie, 
odzież, jak również codzienną pomoc. §§§
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Starość. Stosunek do ludzi w podeszłym wieku

Tradycja żydowska nakazuje okazywanie szacunku 
osobom w podeszłym wieku, jak czytamy w Księdze 
Kapłańskiej: „Przed siwą głową wstaniesz i będziesz 
szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą, 
Jam jest Pan” (��,��). Podstawą tego nakazu jest rów-
nież przykazanie o szacunku dla rodziców.
Starszy człowiek (po hebr. zaken), to osoba nie tylko 
uginająca się pod brzemieniem lat, ale przede wszystkim 
– mądry człowiek, który zgromadził wiedzę i doświad-
czenia. W Księdze Wyjścia czytamy, że to właśnie 
starszym Mojżesz przekazał słowo Boże: „I przyszedł 
Mojżesz i zwołał starszych i przedstawił im te wszyst-
kie słowa, które Pan mu nakazał” (Wj ��,�).W czasach 
starożytnych tytuł starszych (zekenim) przysługiwał 
członkom Sanhedrynu – najwyższej siedemdziesięcio-
osobowej rady religijnej, działającej w Jerozolimie przed 
zburzeniem Świątyni, a potem w Jawne, mniej więcej do 
początków V w. n.e. W Torze spotykamy też innych 
„starszych” – starszych miasta, ludu, plemienia – których 
należy darzyć szczególnym szacunkiem i uznawać ich 
władzę. 

Pozytywnym aspektem starości jest nie tylko zgroma-
dzona wiedza i bogate doświadczenia nabyte z wiekiem, 
ale także możność skoncentrowania się na duchowym 
rozwoju, jako że nieważne stają się już namiętności i am-
bicje. Z tego właśnie powodu Talmud powiada, że �� lat 
to wiek siły. Oczywiście starszy wiek to nie tylko wiek 
mądrości, ale i pora ograniczeń, fizycznej niesprawności. 
W Talmudzie powiada się, że starcem jest ten, kto nie 
potrafi założyć obuwia na jedną nogę, stojąc na drugiej. 

Niezależnie od uszczuplenia ich sił fizycznych i psy-
chicznych, starych ludzi należy szanować i troszczyć się 
o nich. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż człowiek 
został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i ten 
boski element nie ulega umniejszeniu wraz z wiekiem.
W Talmudzie zaś powiada się, że należy szanować sta-
rych ludzi, ponieważ – po tym, jak Izraelici oddawali 
cześć Złotemu Cielcowi – stare złamane Tablice Przyka-
zań  są przechowywane razem z drugimi, nowszymi.

��_
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Za brak okazywania szacunku grożą sankcje, o czym 
świadczy historia Nadaba i Abihu, przytoczona w Księ-
dze Kapłańskiej ��,�–�: „Synowie Aarona, Nadab i Abi-
hu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień
i nasypali nań kadziła, i ofiarowali przed Panem inny 
ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień 
od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem”. Według 
midrasza do tejże Księgi zmarli oni śmiercią nagłą, ponie-
waż nie okazywali starszym szacunku i pytali: „Kiedyż 
wreszcie ci starcy (Mojżesz i jego brat Aaron) umrą? Jak 
długo musimy na to czekać?”. §§§
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Obowiązki wobec bliźnich

Bliźni są w judaizmie postrzegani jako rozszerzenie ro-
dziny i stąd wynikają rozmaite wzajemne zobowiązania. 
Naczelnym obowiązkiem wobec bliźnich jest cedaka, czyli 
wspomaganie ubogich. Potocznie cedaka oznacza wraż-
liwość na potrzebujących i miłosierdzie wobec nich, ale 
samo pochodzenie słowa mówi wiele o tym, jak to traktu-
je judaizm. Otóż cedaka pochodzi od hebrajskiego słowa 
cedek, oznaczającego sprawiedliwość. Zatem, wspierając 
ubogiego, nie okazujemy mu upokarzającej go litości, lecz 
dajemy to, co powinien mieć – co mu się niejako należy. 
I nie jest to sprawa naszej dobrej woli, lecz obligacji. Jeśli 
znajdziemy się w trudnej sytuacji, to i my otrzymamy po-
moc, bowiem udzielamy pomocy na zasadzie wzajemno-
ści. Jak powiedział uczony żydowski Majmonides: „Masz 
czynić innym to, co chciałbyś, aby inni czynili dla ciebie, do 
tego zobowiązuje cię Tora oraz przykazania”.

W Biblii znajdujemy stosowne wskazania na temat 
postępowania wobec innych – zwłaszcza w Księdze 
Kapłańskiej: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie 
samego” (��,��); „Jeżeli zubożeje twój brat i podupad-
nie, to go wspomożesz na równi z obcym przybyszem
i tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie” (��,��). W Księ-
dze Powtórzonego Prawa mowa jest o tym, że mamy 
„chadzać Bożymi ścieżkami” i czynić dla bliźnich to, co 
Bóg czyni dla człowieka. Mowa jest też o stosunku do 
ubogiego brata: „Jeśliby jednak był u ciebie jakiś ubogi 
spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej 
ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje, to nie zamkniesz 
swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim 
ubogim bratem, lecz otworzysz przed nim swoją rękę 
i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu będzie 
brakowało” (��,�–�).
W każdej zatem synagodze znajduje się puszka z na-
pisem cedaka, gdzie wierni anonimowo wrzucają datki. 
Odbywa się to z reguły przed nabożeństwami świą-
tecznymi i przed każdym szabatem. Przed niektórymi 
świętami (np. przed Pesach, upamiętniającym wyjście
z Egiptu) ofiarowuje się potrzebującym także datki rze-
czowe. Podczas święta Purim obdarowuje się znajomych 
i przyjaciół paczkami ze słodyczami, a także udziela się 
wsparcia co najmniej jednej ubogiej rodzinie.

��_
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W żydowskich anegdotach często przywoływane są 
postaci tzw. sznorerów (żebraków), którzy właściwie 
nie żebrzą, lecz domagają się datków; w myśl zasad juda-
izmu czynią słusznie, ponieważ te datki im przysługują.

Szerzej dobroczynność nazywamy gmilut chasadim 
– zbożnymi uczynkami. O ile cedaka opiera się na dawa-
niu pieniędzy i adresowana jest do ubogich, o tyle gmilut 
chasadim udzielane są wszelkimi możliwymi środkami i 
kierowane do wszystkich; mówi się o nich także w od-
niesieniu do zmarłych. Gmilut chasadim to czyny, których 
udziela się swoją osobą (daję siebie, swoją pomoc, swoją 
życzliwość) i które nie mają ani ustalonego maksimum, 
ani minimum. Należą do nich: odwiedzanie chorych, po-
cieszanie będących w żałobie, zapewnienie godziwego 
pochówku bliźniemu, okazywanie smutku po jego śmier-
ci, wyposażanie panny młodej, okazywanie gościnności, 
dostarczanie obojgu narzeczonym wszystkiego, czego 
im potrzeba. Tak sformułował te uczynki Majmonides, 
lecz ich prototypem były postaci biblijne, np. Abraham 
był wzorem gościnności wobec trzech nieznajomych 
mężczyzn. We wspieraniu innych ważna jest intencja 
ofiarodawcy: lepiej dać mniej, ale serdecznie i z uśmie-
chem, niż więcej, lecz upokarzając osobę znajdującą się 
w potrzebie.

Szczególne względy należą się obcym, przybyszom, 
wdowom i sierotom, bowiem ich status w społeczeń-
stwie bywa niepewny. Ważne jest też, aby udzielać takiej 
pomocy, która stwarza możliwość usamodzielnienia się: 
dawać potrzebującym przysłowiową wędkę, a nie rybę.
Już sam fakt istnienia ludzi potrzebujących i cierpiących 
stwarza innym okazję do czynienia dobra, do reagowania 
na to cierpienie, do wykazania poczucia odpowiedzial-
ności za drugiego człowieka. Dobroczynność – jak 
powiedział wielki francusko-żydowski filozof Emanuel 
Lévinas – sprowadza Boga na świat. Z drugiej strony 
– jest to część naszego wkładu w naprawę świata: tikun 
olam, który jest obowiązkiem każdego z nas. §§§
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Organizacja społeczności żydowskiej – najważniejsze instytucje i stowarzyszenia

Życie społeczności żydowskiej jest od dawien dawna 
skupione wokół instytucji, które pozwoliły jej przez wie-
ki zachować tożsamość religijną i korzystać ze wsparcia 
moralnego, a co za tym idzie – mieć poczucie bezpie-
czeństwa.
Podstawową jednostką organizacyjną jest gmina, czyli 
kehila. Jej zadaniem jest powoływanie wszelkich orga-
nizacji wewnątrz społeczności żydowskiej, mających na 
celu ułatwienie życia codziennego i religijnego swoim 
członkom. Dawniej, w kehilach zrzeszona była praktycz-
nie cała społeczność żydowska zamieszkująca na danym 
terenie; obecnie wielu Żydów pozostaje z różnych 
względów poza gminą – wpływa to na zmianę jej zadań 
i roli, jaką pełni.
Warto wiedzieć, że gmina żydowska zachowuje tylko 
religijną autonomię wobec państwa, w którym żyje.
W kwestiach prawnych i politycznych obowiązuje za-
sada talmudyczna dina de malchuto dina, co oznacza, że 
prawo danego kraju jest prawem obowiązującym.

W każdym miejscu, w którym osiedlali się Żydzi, organi-
zowano przede wszystkim mykwę, czyli łaźnię rytualną 
oraz miejsce pochówku – cmentarz (bejt olam). Pierwszą 
instytucją, z jaką styka się dziecko żydowskie (chłopiec) 
z religijnej rodziny żydowskiej – jest cheder, czyli elemen-
tarna szkoła religijna, obowiązkowa od �–� roku życia. 
Szkołą religijną wyższego stopnia jest jesziwa – dla męż-
czyzn nieżonatych, a dla żonatych – kolel.

Centralnym miejscem kultowym jest synagoga, po 
hebrajsku zwana bejt haKneset – dom zgromadzeń. To 
oznacza, że służy ona nie tylko do modlitwy, ale jest 
także punktem spotkań społeczności. Tu wygłaszane są 
ważne przemowy, odbywają się koncerty, uroczystości 
gminne, tu wita się ważnych gości. Często w synago-
dze mieszczą się szkółki niedzielne i zbierają się grupki 
studiujące razem księgi. Można je zresztą studiować 
nie tylko w synagodze, ale także w tzw. domach nauki 
– bejt midraszach. Synagoga jest miejscem znacznie mniej 
uroczystym niż kościół, jednak społecznie chyba donio-
ślejszym.

��_
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Do rozstrzygania sporów cywilnych przeznaczony jest 
bejt din (dom sądu) – religijny trybunał złożony z trzech 
sędziów, specjalistów w zakresie prawa religijnego. Bejt 
din sprawuje również nadzór nad koszernością, udziela 
rozwodów oraz egzaminuje kandydatów na konwerty-
tów – tych, którzy pragną przejść na judaizm.

W ramach gminy działają różnego typu stowarzyszenia 
i bractwa. Im większa jest gmina, tym więcej takich in-
stytucji; w społecznościach nielicznych jest ich niewiele, 
a niektórych – nie ma wcale. W Polsce międzywojennej 
istniało mnóstwo bractw i stowarzyszeń, teraz mamy 
tylko te podstawowe, niezbędne do funkcjonowania 
społeczności. Przede wszystkim zawsze istniały brac-
twa pomagające ubogim, noszące nazwę gmilut chesed 
(zbożny uczynek). Popularne w przedwojennej Polsce 
były stowarzyszenia zbierające na posag dla ubogich 
dziewcząt bądź sierot – linat orchim. Stowarzyszenia bikur 
cholim zajmowały się wspieraniem psychicznym i mate-
rialnym osób chorych i cierpiących. Nichum awelim – to 
bractwo niosące pomoc i pociechę ludziom będącym
w żałobie. Przychodzą na pogrzeb, przynoszą posiłki 
tym, którzy obchodzą ścisły siedmiodniowy okres ża-
łoby.
I wreszcie chewra kadisza – święte bractwo, czyli bractwo 
pogrzebowe, które najpierw dokonuje tahary (rytualne-
go obmycia zwłok), następnie zajmuje się pochówkiem. 
Kobiety opiekują się ciałami zmarłych kobiet, a mężczyź-
ni – mężczyzn. Członkami wszystkich wymienionych 
wyżej bractw zostają ochotnicy, a przynależność do 
bractwa pogrzebowego jest uważana za szczególnie za-
szczytną, gdyż wyświadcza ono przysługę tym, którzy 
już nie mogą się za nią odwdzięczyć ani zapłacić.
W zamożnych i licznych kehilach, zwłaszcza w miastach, 
działały domy starców, jednakże trafiali tam na ogół 
ludzie samotni. Większość starców znajdowała opiekę
w domach swoich dzieci lub dalszych krewnych. §§§
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Prawda i kłamstwo

O tym, że należy mówić prawdę i że nie wolno kłamać, 
czytamy w Torze kilkakrotnie: „Nie dawaj przeciw 
bliźniemu twemu świadectwa fałszywego” (Wj ��,��), 
„Od orzeczenia fałszywego stroń” (Wj ��,�), „Nie 
zapierajcie się i nie oszukujcie jeden drugiego” (Kpł. 
��,��). Mówi o tym również rabi Gamliel w Przypowie-
ściach Praojców: „Świat opiera się na trzech filarach: spra-
wiedliwości, prawdzie i pokoju, jak było powiedziane 
[w Księdze Zachariasza]: <To zaś powinniście czynić: 
Mówcie prawdę jeden drugiemu>…” (�,��). Jeśli do-
damy do tego liczne nawoływania do mówienia prawdy
w księgach prorockich i psalmach, dojdziemy do wniosku, 
że prawdomówność jest jedną z najważniejszych cnót
w judaizmie. Przede wszystkim sama prawda jest warto-
ścią, a dążenie do prawdy jest także dążeniem do Boga. 
Tak uważa na przykład mędrzec chasydzki Mosze Lejb 
z Sasowa, który interpretując słowa o unikaniu kłamliwej 
mowy twierdzi, że mówienie nieprawdy trzyma kłam-
cę w oddaleniu od Boga, ponieważ Bóg jest prawdą. 
Religia żydowska, która bardzo wiele uwagi poświęca 
właściwej jakości stosunków międzyludzkich, nakazuje 
mówienie prawdy również i z tego względu. Oszukiwa-
nie innego człowieka, np. naszego partnera w interesach, 
mówienie nieprawdy dziecku czy rodzicom jest ciężkim 
przewinieniem. Podważa to naszą wiarogodność i wza-
jemne zaufanie, na których powinny się opierać relacje 
między ludźmi.

Są wszelako sytuacje, w których mówienie prawdy za 
wszelką cenę wydaje się zbędne lub przykre. Aby to 
unaocznić, Talmud przytacza debatę między szkołą 
rabiego Hilela i szkołą rabiego Szamaja. Dysputa doty-
czyła słów tradycyjnie śpiewanych przed panną młodą, 
tuż po ceremonii zaślubin: „Jakże piękna i wdzięczna jest 
panna młoda!”. Przedstawiciele szkoły Hilela twierdzili, 
że słowa te należy wypowiadać przed każdą panną mło-
dą. Jednakże szkoła Szamaja była przeciwnego zdania: 
„A jeśli panna młoda jest kulawa albo niewidoma, czy 
też mamy jej mówić: <Jakże piękna i wdzięczna jest 
panna młoda?> Przecież Tora nakazuje: <Od orzeczenia 
fałszywego stroń> ”. I wymyślono formułę, która da się 
zastosować do wszystkich – że mianowicie panna młoda 
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jest taka jaka jest. Judaizm przyjął jednak opinię szkoły 
Hilela – podziwiamy urodę każdej panny młodej, a na-
wet jeśli nie jest ona piękna „naprawdę”, to przecież jest 
urodziwa w oczach ukochanego.

Również w innych przypadkach wolno, a niekiedy i trze-
ba minąć się z prawdą. Postępujemy tak po to, by nie 
zranić czyichś uczuć, aby nie zaburzać harmonii i pokoju 
panujących w rodzinie czy grupie, żeby nie wyrządzić 
komuś krzywdy. Czasem także należy powstrzymać się 
od mówienia prawdy w celu zachowania dyskrecji, bądź 
aby chronić cudzą lub swoją własność przed rabusiami. 
Większość talmudystów uważa też, że można, a niekie-
dy powinno się powiedzieć nieprawdę w celu ratowania 
czyjegoś lub swojego życia. Zasada ocalania życia – pi-
kuach nefesz – jest bowiem jedną z tych nielicznych zasad
w judaizmie, która ma przewagę nad innymi przykazania-
mi. Można dla niej nawet naruszyć spokój szabatu. §§§
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„Zły język” – zakaz obmowy

„Zły język” (hebr. laszon haRa) oznacza przede wszyst-
kim obmowę i oszczerstwo. W myśl tradycji żydowskiej 
laszon haRa zabija trzy osoby: człowieka, który się posłu-
guje złym językiem, osobę, która to słyszy i osobę, której 
to dotyczy. 

W Torze znajdujemy liczne przykłady posługiwania się 
„złym językiem”. Na przykład w Księdze Rodzaju czy-
tamy o tym, że Józef został ukarany, ponieważ „donosił 
ojcu ich [ jego i jego braci], co o nich mówiono złego” 
(��,�). W Księdze Liczb znajduje się opowieść o Mi-
riam, która „okryła się trądem”, dlatego że źle mówiła
o Mojżeszu (Lb ��,�; �–��). W tej samej księdze mowa 
o szpiegach, którzy zostali wysłani przez Mojżesza
do zbadania warunków osiedlenia, a po powrocie „roz-
puszczali złą wieść o ziemi”. Zostali za to srodze ukarani 
– „pomarli, porażeni przez Pana” (��,��–��). Zakaz 
posługiwania się złym językiem oparty jest na dwóch 
fragmentach Księgi Kapłańskiej: „Nie będziesz szerzył 
oszczerstw wśród ludu swego” (��,��) oraz „A nie bę-
dziecie oszukiwać jeden drugiego” (��,��). Drugi z tych 
fragmentów jest interpretowany jako krzywdzenie kogoś 
za pomocą słów.

Dlaczego słowa są takie ważne? Nie ma w tym nic dziw-
nego, skoro poprzez słowo został stworzony świat i – jak 
naucza tradycja żydowska – również słowo może dopro-
wadzić do jego zniszczenia. W odmawianej podczas Jom 
Kipur (Dnia Pojednania zwanego również w potocznym 
języku Sądnym Dniem) modlitwie pokutnej wymienia 
się wszelkiego rodzaju grzechy – jest ich ��, a �� z nich 
popełnia się za pośrednictwem mowy. Są to grzechy 
bardzo poważne, bo krzywdy wyrządzonej mową nie 
da się naprawić.

Nie wolno rozpowszechniać o innych także wiadomości 
prawdziwych, nawet jeśli nie jest to tajemnicą i nawet, 
jeśli jest to coś pozytywnego. Plotka bowiem może 
doprowadzić do przelewu krwi, co ilustruje historia
z I Księgi Samuela o Doegu Edomicie, słudze króla Sau-
la. Doeg zobaczył pewnego dnia, jak kapłan Achimelek 
daje Dawidowi chleb i miecz. Był to czyn najzupełniej 
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niewinny, po prostu chciał go wyposażyć na drogę. Jed-
nak Doeg doniósł o tym Saulowi. Wszystko, co powie-
dział, było prawdą, jednak Saul źle to zrozumiał, sądząc, 
że Achimelek buntuje Dawida przeciwko niemu. Kazał 
więc Doegowi zabić wszystkich kapłanów w mieście 
Nob. Ocalał tylko jeden. Nie wolno rozpowszechniać 
wieści nawet banalnych, które mogą wywołać wrogość 
między ludźmi, zasiać między nimi niezgodę. Jednak za 
najbardziej niegodziwy grzech uważane jest celowe roz-
powszechnianie złośliwych kłamstw.

Z tego, co powiedziano wyżej, można by wyprowadzić 
wniosek, że nie wolno mówić niczego o innych. Tak 
jednak nie jest. W pewnych specyficznych sytuacjach 
wolno, a nawet należy powtórzyć negatywne informacje 
o danej osobie. Na przykład przed sądem rabinackim 
– składanie zgodnych z prawdą zeznań jest ważniejszym 
w hierarchii przykazaniem, niż zakaz obmowy. Wolno 
też udzielać niekorzystnych informacji o kimś, jeśli wie-
my, że ktoś ma z daną osobą zawrzeć umowę lub wejść 
w jakiś związek. 
W Biblii oszczerstwo i obmowa są porównywane do 
jadu węża (np. Ps ���). Stąd zapewne myśl, że karą za 
grzech złego języka powinno być ukąszenie węża. §§§
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Sprawiedliwość

Wielu myślicieli sądzi – moim zdaniem słusznie – że 
sprawiedliwość jest kategorią, wokół której zbudowany 
jest żydowski pogląd na świat. Wiele pojęć etycznych 
jest związanych wręcz bezpośrednio z kategorią spra-
wiedliwości: na przykład słowo cedaka, oznaczające mi-
łosierdzie, dobre uczynki – pochodzi właśnie od słowa 
oznaczającego sprawiedliwość (cedek). 

Sprawiedliwość jest jednym z najważniejszych przymio-
tów (atrybutów) Boga i od Boga pochodzi. W jednym
z Psalmów możemy przeczytać: „Gdyż Ty wydałeś wy-
rok i sąd korzystny dla mnie, zasiadłeś na tronie sędziego 
sprawiedliwego” (�,�). Przykazania, jakie zostały nadane 
ludziom, mają za cel ustanowienie sprawiedliwości na zie-
mi – podobnej do tej, jaka charakteryzuje Boga. „Spra-
wiedliwy jesteś, Panie, i prawe są sądy twoje. Nadałeś 
przykazania swoje sprawiedliwe i wielce prawdziwe […] 
Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, 
a zakon twój jest prawdą. Ucisk i utrapienie ogarnęły 
mnie, lecz przykazania twoje są rozkoszą moją. Świadec-
twa twoje są sprawiedliwe na wieki” (Ps ���,���–���). 
Sprawiedliwość osiągnięta dzięki wypełnianiu przykazań 
przybliża nas zatem do Boga. W tym kontekście jest ona 
synonimem świętości.

Bardzo ważne jest, aby wprowadzać sprawiedliwość za 
pomocą właściwie zorganizowanego sądownictwa: „We 
wszystkich twoich miejscowościach […] ustanowisz so-
bie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby 
sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, 
nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż 
łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy 
tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość, li tylko
o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował ży-
cie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg 
twój” (Pwp ��,��–��).

Różnie interpretowany bywa fakt powtórzenia słów: 
„o sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz 
zabiegał…”. Niektórzy komentatorzy są zdania, że 
podkreślono w ten sposób wagę sprawiedliwego osądu. 
Inni uważają, że nie tylko ważne jest, by sprawiedliwie 
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osądzać, ale również – by czynić to właściwymi, spra-
wiedliwymi metodami. W religii żydowskiej postępowa-
nie sprawiedliwe i sprawiedliwe wyroki są ważniejsze od 
samej wiary, od modlitw i obrzędów. Mówi o tym rów-
nież zasada naprawiania świata – tikun olam. Zadaniem 
każdego Żyda jest czynienie świata lepszym miejscem 
– również poprzez sprawiedliwe uczynki. §§§
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O nie zadawaniu cierpienia zwierzętom

Zwierzęta są częścią Boskiego dzieła stworzenia;
w Księdze Rodzaju czytamy już w pierwszych wersetach, 
że zostały one powierzone władzy i opiece człowieka. 
Prawa zwierząt i obowiązki człowieka wobec nich 
zapisane również w innych księgach Tory. Gdy po raz 
pierwszy pojawia się Dziesięcioro Przykazań, a wśród 
nich – przykazanie o obchodzeniu szabatu, jasno po-
wiada się, że zwierzęta należące do człowieka również 
mają prawo do wypoczynku w tym dniu. Zwierzętom 
należy się nie tylko wypoczynek, ale i dobre traktowa-
nie. Księga Powtórzonego Prawa stanowi: „On (Pan) 
będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła,
a ty będziesz jadać do syta” (��,��). Z tego sformułowania 
wywnioskowano, że najpierw należy nakarmić zwierzęta, 
a potem zasiąść do swojego posiłku. Jest to nakaz prze-
strzegany bezwzględnie. W tej samej księdze znajdujemy 
jeszcze trzy zakazy dotyczące zwierząt: „Nie wolno za-
bierać młodego ptaka przy jego matce” (��,�–�), „Nie 
będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła” (��,��), 
gdyż mocniejsze zwierzę pociągnie to słabsze, i będzie 
ono  cierpiało. I wreszcie trzecie: „Młócącemu wołowi 
nie zawiązuje się pyska” (��,�) – żeby mógł się napić
i pożywić w czasie ciężkiej pracy. W Księdze Kapłańskiej 
sformułowany jest zakaz zabijania krowy i jej cielątka tego 
samego dnia (��,�). W Księdze Wyjścia zaś znajdujemy 
niezmiernie subtelny przepis: „Jeżeli zobaczysz, że osioł 
twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj 
go, lecz dopomóż mu podnieść go” (��,�).
Jednak najważniejszy przepis, adresowany do wszystkich 
ludzi, a nie tylko do Żydów, to zakaz spożywania mięsa 
wydartego żywcem ze zwierzęcia. Zakaz ten został wy-
wiedziony z Rdz �,� oraz Wj ��,�� i w ostatecznej formie 
znalazł się w Talmudzie (traktat Sanhedryn ��a). Wszyst-
kie nakazy i zakazy mają na celu nie tylko zmniejszenie 
cierpienia zwierząt, ale też okazywanie im współczucia
i miłosierdzia. I warto podkreślić, że przepisy te były 
stosowane od czasów najdawniejszych, podczas gdy  
pierwsze regulacje prawne dotyczące nie zadawania 
cierpień zwierzętom pojawiły się w Europie bodajże
w XIX wieku.

��_ Wbrew potocznym mniemaniom szczegółowe rozpo-
rządzenia dotyczące uboju rytualnego mają na celu wła-
śnie zminimalizowanie cierpienia zwierzęcia. Nóż, jakim 
zabija się zwierzę, musi być bardzo ostry, tak aby śmierć 
nastąpiła jak najszybciej.
Trzeba jednak zauważyć, że stosunek judaizmu do spo-
żywania mięsa nie jest jednoznaczny. Początkowo, gdy 
tylko człowiek został stworzony, miał prawo spożywania 
wyłącznie pokarmów roślinnych. Jedzenie mięsa stało się 
dozwolone dopiero po potopie. Ogólnie można jednak 
powiedzieć, że wegetarianizm jest w judaizmie pochwa-
lany zarówno ze względów etycznych, jak i estetycz-
nych. Nie jest jednak nakazany, ponieważ człowiek to 
istota uprzywilejowana w hierarchii stworzenia. 

W tym kontekście przytacza się często biblijną historię 
o tym, jak Kain zabił swego brata Abla. Bóg przyjął 
ofiarę Abla złożoną z zabitego przezeń zwierzęcia,
a nie „wegetariańską” ofiarę Kaina. Z zawiści Kain zabił 
Abla. Jednak kierowała nim nie tylko zazdrość – pod-
kreślają komentatorzy – ale również niesłuszne z gruntu 
mniemanie, że życie człowieka jest warte tyle samo, co 
życie zwierzęcia. Tymczasem to człowiek jest ważniej-
szy.  Może zatem spożywać mięso zwierząt koszernych, 
jednak właśnie zabitych w sposób rytualny, możliwie 
humanitarnie.

Polowania, zwłaszcza polowania dla celów rekreacyj-
nych, dla przyjemności, są w judaizmie niemile widziane. 
Biblijny myśliwy Nimrod jest postacią zdecydowanie ne-
gatywną. Co się tyczy zwierząt domowych, warto wie-
dzieć, że judaizm nie zezwala na kastrowanie zarówno 
samic, jak i samców. Niedozwolone jest też przycinanie 
ogonów i uszu zwierząt. §§§
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Przewinienie i kara

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych fałszywych 
mniemań o judaizmie jest to, że jego kodeks etyczno-
-prawny jest przepojony mściwością, a o karze decyduje 
pęd do zemsty. Można nawet spotkać twierdzenia, 
które przeciwstawiają nowotestamentową zasadę prze-
baczenia – rzekomej mściwości starotestamentowego 
Boga. Jako dowód koronny przytacza się słowa: „Oko 
za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę” (Wj 
��,��). Nie ma nic bardziej mylnego niż przypuszczenie, 
że stwierdzenie to wynika z pragnienia zemsty. Zemsta 
jest przez judaizm potępiana, o czym świadczy nastę-
pujący fragment z Księgi Kapłańskiej: „Nie będziesz 
chował w sercu swoim nienawiści do brata swego […] 
Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy…” 
(��,��–��). Werset ten świadczy też pośrednio o tym, 
że osobiste wymierzanie kary jest niedopuszczalne – po-
winien ją wyznaczyć sąd.
W nakazie „oko za oko” chodzi wyłącznie o zastoso-
wanie kary proporcjonalnej do popełnionego uczynku 
– np. za wybite oko nie należy karać sprawcy tego czynu 
śmiercią. 

Chcąc usunąć wątpliwości interpretacyjne, w czasach 
talmudycznych dopełniono tę zasadę nakazem, według 
którego maksymalną karą za pozbawienie kogoś oka 
było zadośćuczynienie finansowe równe wartości oka. 
Ciekawe, że przyjęto brać pod uwagę wyłącznie war-
tość oka napastnika. Podobnie interpretowano dalszy 
ciąg biblijnego wersetu: „ząb za ząb, rana za ranę”. Są 
to jednak rozważania czysto teoretyczne – nie jest bo-
wiem znany przypadek dosłownego potraktowania tej 
interpretacji.

Inaczej traktuje się tych, którzy składają fałszywe ze-
znania, co w judaizmie jest wielkim występkiem: „Je-
żeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, 
oskarżając go o przestępstwo […] sędziowie zbadają 
sprawę dokładnie i jeżeli okaże się, że ten świadek jest 
świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciw-
ko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał 
uczynić swemu bratu; i wytępisz zło spośród siebie”
(Pwp ��,��–��).
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Istnieje tylko jedno przestępstwo, za które nie ma i nie 
może być zadośćuczynienia finansowego – jest to zabój-
stwo. Pieniądze nie mogą być rekompensatą za odebra-
nie komuś życia. Człowiek został stworzony na obraz
i podobieństwo Boga, więc kiedy jakiemuś człowiekowi 
odbierze się życie, to jest to grzech przeciwko Bogu.
W obecnej dobie, przytaczając tę zasadę, Boga „zastę-
puje się” społeczeństwem, tzn. zabójstwo traktowane 
jest jako występek przeciwko społeczeństwu.
Wprawdzie rozważania powyższe dotyczą czasów bi-
blijnych i starożytnych, kiedy to – co warto podkreślić 
– inne społeczności śmiercią karały już zamach na cudzą 
własność, to jednak dyskusje te powróciły, gdy Niemcy 
po II wojnie światowej zdecydowały się wypłacać od-
szkodowania Żydom i przedstawicielom innych narodów 
za krzywdy doznane za sprawą nazistów. Znaczna część 
autorytetów rabinicznych była wtedy zdania, że nie 
należy przyjmować reparacji finansowych, bowiem jest 
rzeczą niewłaściwą otrzymywać pieniądze za śmierć 
najbliższych. §§§
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Odpowiedzialność zbiorowa a odpowiedzialność zbiorowości

Pod pojęciem odpowiedzialności zbiorowej rozumiemy 
najczęściej karę poniesioną przez jakąś grupę osób (lub 
jedną osobę) za występek popełniony przez kogoś inne-
go. Należałoby zatem mówić o karze zbiorowej.
W Biblii mamy dwa pozornie sprzeczne twierdzenia 
dotyczące odpowiedzialności za popełniony grzech. 
Jedno pochodzi z Księgi Wyjścia: „Nie będziesz się im 
[cudzym bogom] kłaniał, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem 
Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie 
nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia 
tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” 
(��,�–�). Drugie pojawia się w Księdze Powtórzonego 
Prawa: „Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani syno-
wie nie poniosą śmierci za ojców” (��,��). A więc pierw-
sze twierdzenie mówi o stosowaniu odpowiedzialności 
zbiorowej, drugie – że każdy odpowiada za siebie.
Skąd ta sprzeczność? Najczęściej przyjmuje się, że róż-
ne fragmenty Biblii powstawały w różnych czasach i na 
wcześniejszym etapie rozwoju społecznego mówiło się 
o stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej. Ten „histo-
ryczny” pogląd jednak nie daje się utrzymać, ponieważ 
odpowiedzialność zbiorowa występuje również w póź-
niejszych księgach Biblii, np. w Księdze Daniela (�,��)
i w Księdze Estery (�,�–��).

Jako przykład tekstu mówiącego o odpowiedzialności in-
dywidualnej przywołuje się zazwyczaj fragmenty z Księgi 
Ezechiela: „Dlaczego to używacie między sobą przysło-
wia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona,
a zęby synów ścierpły? Jakom żyw – mówi Wszechmocny 
Pan – że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego 
przysłowia […] każdego według jego postępowania 
będę sądził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. 
Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych prze-
stępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu!” 
(��,�–�; ��; ��). To zawołanie wyrażać ma nie tyle 
zasadność kary indywidualnej, co raczej – unaocznienie 
faktu, że na skruchę i zejście z drogi grzechu nigdy nie 
jest za późno.
W późniejszych czasach myśliciele żydowscy w więk-
szości opowiadali się za odpowiedzialnością (karą) 
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indywidualną, natomiast podkreślali odpowiedzialność 
zbiorowości, czy też – poczucie odpowiedzialności za 
zbiorowość, wśród której się żyje.

W Księdze Rodzaju problem ten występuje w historii
o Sodomie i Gomorze. Bóg obiecał Abrahamowi, że nie 
zniszczy grzesznych miast, jeśli znajdzie się tam choćby 
dziesięciu sprawiedliwych. Gdyby bowiem nie znalazło 
się dziesięciu sprawiedliwych, to by znaczyło, że wszyscy 
są współwinni grzechów, nawet jeśli osobiście ich nie 
popełnili – albowiem żaden z nich nie przeciwstawił się 
złu.

Temat ten wciąż wraca w dyskusjach – najczęściej wów-
czas, gdy mowa o Zagładzie. W jakiej mierze Niemcy 
byli odpowiedzialni za zbrodnie nazistów? W Polsce 
niedawno pojawiła się kwestia odpowiedzialności za 
mord w Jedwabnem.
Bardzo często podkreśla się, że po zburzeniu Świątyni 
Jerozolimskiej Żydzi ulegli rozproszeniu, powinni być za 
siebie nawzajem odpowiedzialni bardziej niż jakikolwiek 
inny naród – po to, żeby wzmocnić więź społeczną. 
Pogląd ten w postaci skrajnej formułuje się nawet tak, że 
Świątynia i rozproszenie (diaspora) były karą za grzechy 
popełnione przez Żydów, a w szczególności – na skutek 
ich wzajemnych sporów i nienawiści. Kontynuatorów 
tego sposobu myślenia można odnaleźć również obec-
nie, wśród niektórych ugrupowań skrajnie ortodoksyj-
nych Żydów. Twierdzą oni mianowicie, że Holokaust 
był karą za grzechy. Nie ma zgodności co do tego, jakie 
by to miały być grzechy. Jedni twierdzą, że grzechem 
było zbudowanie państwa żydowskiego w Ziemi Izraela 
przed przyjściem Mesjasza, inni – że to skutek odejścia 
od ortodoksyjnego judaizmu, które nieprzypadkowo 
nastąpiło właśnie w Niemczech przed II wojną świa-
tową; istnieje wreszcie trzeci pogląd – że Żydzi nie 
przestrzegali przykazań. Ten pogląd został jednak su-
rowo skrytykowany i odrzucony przez Radę Rabiniczną 
Stanów Zjednoczonych, która skupia większość nurtów 
judaizmu. §§§
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Bóg

Niewiele jest kwestii w religii żydowskiej, co do których 
istnieje taka zgodność i jedność poglądów, jak w sprawie 
Boga.
Judaizm przyjmuje istnienie Boga jako warunek ko-
nieczny istnienia świata. Samo istnienie świata jest 
wystarczającym dowodem istnienia Boga. Księga Ro-
dzaju zaczyna się od stwierdzenia: „Na początku Bóg 
stworzył…”. Nie jest powiedziane, kim jest Bóg ani jak 
został stworzony – a zatem Jego istnienie przyjmuje się 
jako oczywistość. Bóg jest jedyny, i to jest fundamentem 
judaizmu. Nikt inny nie brał udziału w dziele stworzenia. 
Bóg jest także bytem niepodzielnym i kompletnym; jest 
też jedyną istotą, do której możemy się modlić. W jednej 
z najważniejszych modlitw odmawianych codziennie 
– Szma Israel (Słuchaj Izraelu) – powtarzamy sformuło-
wanie: „Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden”. Bóg 
jest bezcielesny, choć można spotkać w Torze czy w Tal-
mudzie określenia antropomorfizujące Go, na przykład, 
że się przechadzał, czy powiedział coś. Mowa jest też o 
palcu Bożym czy Bożych skrzydłach, jednak jest to tylko 
ludzki sposób wyjaśniania przejawów Boga w świecie. 
Wszelkie przypisywanie Mu jakichś atrybutów jest zale-
dwie niedoskonałym, ludzkim sposobem na przybliżenie 
Jego istoty.
Bóg nie ma płci – nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. 
Tradycyjnie mówiąc o Nim, używajamy rodzaju męskiego, 
przede wszystkim dlatego, że w języku hebrajskim nie 
istnieje rodzaj nijaki. Czasem mówimy o Bogu w rodzaju 
żeńskim, używamy wtedy terminu Szechina – Obecność 
Boża.

Nie wolno w judaizmie przedstawiać Boga w fizycznej 
postaci, jest to bowiem uważane za bałwochwalstwo. 
Tak właśnie należy interpretować grzech Złotego Cielca: 
polegał on na próbie przedstawienia Boga w konkretnej 
postaci. Stąd w synagogach oraz w domach żydowskich 
nie ma obrazów ani posągów przedstawiających Boga.
Bóg jest wieczny – nie ma początku ani końca. Sam 
o sobie powiedział Mojżeszowi: Ihije aszer ihije – co 
najczęściej błędnie tłumaczone jest jako „Jestem Tym, 
który Jest”. W rzeczywistości oznacza to „Będę Tym, 
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który Będzie”. Użycie tej formy ma właśnie podkreślać 
ponadczasowość Boga.
Bóg jest wszechmocny, wszechobecny i wszechwiedzą-
cy. Powiada się jednak w judaizmie, że nie może on skło-
nić ludzi do tego, by postępowali zgodnie z Jego wolą. 
To człowiek ma wolną wolę i wedle niej może działać. 
Ponieważ Bóg jest jedynym Stwórcą – to znaczy, że On 
stworzył wszystko, co istnieje – zarówno to, co dobre, 
jak i to, co złe. Judaizm nie dopuszcza zatem wiary
w szatana. Uważamy, że jeśli dzieje się coś złego, to musi 
po temu istnieć jakaś racja – tylko my, jako niedoskonałe 
istoty, nie potrafimy tej racji dostrzec.

Imienia Bożego nie wymawiamy ani nie zapisujemy, 
by nie narazić Go na szwank – to znaczy nie uchybić 
Bogu. W judaizmie bowiem imię jest czymś więcej 
niż nazwą – jest to określenie esencji danej istoty czy 
przedmiotu. W samym zwrocie „narażać na szwank” czy 
„zniesławiać czyjeś imię” – zawarta jest obraza osoby, 
a nie samego imienia. Podobnie jest z Imieniem Bożym. 
Zapisuje się je zatem czterema literami „JHWH”, co 
mylnie odczytywane jest jako Jehowa. To jest po prostu 
czysty zapis; natomiast mówiąc o Bogu, nazywa się Go 
rozmaitymi substytutami imienia: Pan Zastępów, Szadaj  
czy HaSzem (co znaczy po prostu „Imię”). Ponieważ 
Bóg jest święty i doskonały, mówi się o Nim: HaKa-
dosz, Baruch Hu – „Święty, oby był Błogosławiony”.
A z tego powodu, że ludzie są dziećmi Boga, mogą 
mówić o nim Awinu Malkejnu, co oznacza  „Nasz Ojcze, 
Nasz Królu”. §§§
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Na obraz i podobieństwo Boże

W Księdze Rodzaju powiedziane jest, że Bóg stworzył 
Adama „na obraz swój” (�,��). Jak należy to rozumieć, 
skoro Bóg nie jest istotą cielesną? Z całą pewnością 
nie można powiedzieć, że człowiek jest „potomkiem” 
Boga, lecz że rodzaj ludzki jest jeden i jedyny – jak 
Bóg. Hebrajski zwrot użyty tu brzmi b’celem – na obraz. 
Pochodzi on od słowa cel, co oznacza cień albo odbicie, 
refleks.
Warto jednak jeszcze bliżej przyjrzeć się tekstowi 
biblijnemu, mamy bowiem obok siebie dwa zdania:
„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój”, a potem: „Na 
obraz Boga stworzył go”. Wielu komentatorów uważa, 
że oznacza to, iż człowiek składa się z dwóch pierwiast-
ków: Boskiego i własnego, swoiście ludzkiego.

Co jest tym Boskim pierwiastkiem? Wydaje się, że 
pewnego rodzaju godność, a także świętość, skoro 
Księga Kapłańska powiada: „Świętymi bądźcie, bom ja 
jest święty, Pan, Bóg Wasz” (��, �–�). Jednak poprzez 
swoje grzechy, człowiek może zaprzeczyć Boskiemu 
pierwiastkowi w sobie. Świadczy o tym dalszy ciąg 
Księgi Rodzaju, kiedy to przystępuje się do wyliczania 
potomków Adama, zaczynając od stwierdzenia: „Kiedy 
Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże stwo-
rzył go”. Dalej wymieniony jest Adam, który „zrodził 
syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał 
go Set” (Rdz �,�). Jak widać, Kain i Abel zostali tu po-
minięci, jako zrodzeni bezpośrednio po tym, jak Adam
i Ewa zgrzeszyli. Set przyszedł na świat później, gdy 
jego rodzice zdążyli już powrócić z drogi zła, odkupić 
swój grzech – zatem ich dalsi potomkowie znów mogą 
się „wylegitymować” kontynuacją elementu Boskiego. 
Jest to bardzo istotny punkt w judaizmie – z drogi grze-
chu zawsze można powrócić, nie jesteśmy napiętnowani 
na zawsze, bo zawsze jest w nas Boży pierwiastek.

Boski pierwiastek obliguje nas do tego, byśmy postępo-
wali wobec naszych bliźnich tak, jak Bóg postępuje wo-
bec nas: okazując miłosierdzie, miłość i sprawiedliwość. 
Z szacunku dla tego pierwiastka wynikają nie tylko 
zobowiązania moralne, ale także nakazy dotyczące życia 
codziennego i pozornie przyziemnych kwestii. Przede 
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wszystkim musimy dbać o własne ciało, utrzymywać je
w dobrej kondycji, pielęgnować. Z tego powodu za-
kazany jest na przykład tatuaż, jeśli został wykonany 
rozmyślnie; podobnie traktowany bywa piercing (kiedy 
przekłuwa się części intymne czy usta).
Wiara w to, że człowiek jest stworzony na obraz Boga 
wiąże się z innym przekonaniem – że każdy człowiek jest 
wyjątkowy, że jego wartość jest bezcenna. Dlatego też 
tak surowo osądzane jest niewolnictwo, także morder-
stwo, zgodnie z wersetem z Księgi Rodzaju, już po po-
topie: „Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez 
człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił 
człowieka” (�,�). §§§
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Świętość. Szabat

„I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo 
w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego 
Bóg dokonał w stworzeniu” – powiada Księga Rodzaju 
(�,�). Jest to pierwsze miejsce, w którym pojawia się 
pojęcie świętości. Kolejny raz mowa o nim dopiero tuż 
przed nadaniem Tory na Synaju, kiedy Bóg powiedział 
do ludu Izraela: „Będziesz dla mnie świętym narodem”; 
natomiast świętą przestrzenią stał się poświęcony przez 
Mojżesza Przybytek, wybudowany na wezwanie Boga. 
Na początku jednak Bóg nie uświęcił żadnego przed-
miotu, ani stworzenia, ani miejsca – ale określony czas. 
Wydaje się, że ta świętość czasu jest istotną innowacją 
wprowadzoną przez judaizm.

Najważniejsza była zawsze świętość czasu – ważnych, 
zaznaczonych w kalendarzu dni, a przede wszystkim sza-
batu. Jego świętowanie jest tak ważne, że ujęte zostało 
w formie jednego z Dziesięciorga Przykazań: „Sześć dni 
będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 
ale siódmego dnia jest szabat Pana Boga twego: Nie 
będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, 
ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani 
twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich 
bramach, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i zie-
mię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia 
odpoczął, Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu
i poświęcił go” (Wj ��,�–��). Z tego wynika, że mamy 
obchodzić szabat na pamiątkę dzieła stworzenia i naśla-
dować w tym Boga. Szabat jednak jest również dniem 
upamiętniającym wyjście z niewoli egipskiej: „Pamiętaj, 
że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój 
Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem 
wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś 
obchodził dzień szabatu (Pwp �,��).

Co ma wspólnego z szabatem przypominanie sobie
o wyjściu ze stanu niewolnictwa? Niewolnikiem jest ten, 
kto nie rozporządza własnym czasem. Bóg zamanifesto-
wał swoją wolność w ten sposób, że odpoczął po tru-
dach stwarzania. Szabat zatem oznacza przejście od dnia 
powszedniego do świętości, ale także – od stanu niewoli 
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do wolności. Przestrzegając szabatu dowodzimy, że nie 
mamy nad sobą innej władzy, innego pana, jak Bóg.

Wypoczynek szabatowy nie może być jednak bierny 
– nie polega na bezczynności czy przesypianiu całego 
dnia. Ma to być cała doba odpoczynku duchowego, 
swobody od wszelkich zobowiązań oraz doświadcza-
nia pełni szczęścia. Nie odpoczywamy w szabat po 
to, by pracować lepiej w nadchodzącym tygodniu, lecz 
po to, by radować się świętością tego dnia. Ta radość 
połączona z wypoczynkiem ma w hebrajskim nazwę
menucha. Wedle tradycji żydowskiej na czas szabatu każ-
dy człowiek otrzymuje drugą duszę, którą może w pełni 
kontemplować to święto.

Szabat określany jest mianem Oblubienicy – dlatego 
na jego nadejście należy się należycie przygotować: 
zarówno duchowo, jak i cieleśnie. Cały dom musi być 
starannie wysprzątany, trzeba się wykąpać, uczesać, 
obciąć paznokcie i ubrać się odświętnie. Wszystkie 
potrawy muszą być przygotowane zawczasu na całą 
dobę. Te, które mają być podawane na ciepło, czekają 
w specjalnym podgrzewaczu. Nie wolno bowiem przez 
cały szabat rozniecać ognia (w dzisiejszych czasach 
– włączać prądu), podobnie jak nie wolno wykonywać 
innych trzydziestu ośmiu rodzajów prac, wymienionych 
w talmudycznym traktacie Szabat. Zgodnie z tym trak-
tatem, przede wszystkim chodzi o powstrzymanie się 
od prac wprowadzających jakieś zmiany w przestrzeni 
i otoczeniu.

Tak jak wszystkie święta żydowskie, szabat rozpoczyna 
się w wigilię dnia właściwego, a zatem najważniejsze 
modlitwy i najbardziej uroczysty posiłek przypadają 
na piątkowy wieczór. Szabat w domu zaczyna się wraz
z zapaleniem świec. Jest to jeden z obowiązków nale-
żących do kobiety, jednak jeśli żadnej kobiety nie ma 
w domu, wolno to również uczynić mężczyźnie. Po 
zapaleniu świec zmawia się błogosławieństwo, odmawia 
uroczystą modlitwę nad winem (kidusz) i chałą, błogosła-
wi się też dzieci. Na stole szabatowym, zasłanym białym 
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obrusem, spoczywają dwie chały – na pamiątkę podwój-
nej porcji manny, jaką Żydzi otrzymali w piątek podczas 
wędrówki przez pustynię.
Przed spożyciem chały należy obmyć ręce – jest to nakaz 
rytualny, a nie higieniczny; dzięki niemu posiłek nabiera 
duchowego znaczenia. Od czasu zburzenia Świątyni 
w Jerozolimie stół jest symbolem ołtarza świątynnego, 
zatem przystąpienie do spożywania posiłku jest czynno-
ścią uświęconą. Aby rozszerzyć tę przestrzeń duchową, 
przestrzeń świętości – przed szabatem dobrze jest 
wrzucić do specjalnej puszki w synagodze datek dla 
ubogich. Wówczas również ci, których na to nie stać, 
będą mogli uczcić szabat lepszym jedzeniem i winem.

Ten święty dzień jest również przeznaczony do po-
głębiania więzi rodzinnch. Pracujący cały tydzień mał-
żonkowie nie mają zazwyczaj czasu ani dla siebie, ani 
dla dzieci, ani też dla przyjaciół. Te zatem więzi należy 
pielęgnować w szabat. Wieczór szabatowy – zgodnie
z tradycją – sprzyja też miłości małżeńskiej.
Jednym z najważniejszych jednak elementów szabatu  
jest studiowanie przypadającego na dany tydzień frag-
mentu Tory (parszy), mile widziane są dyskusje na ten 
temat przy stole, a także śpiewanie zmirot (pieśni prze-
znaczonych specjalnie na szabat i uroczystości).
Szabat kończy się ceremonią hawdali – również przy 
świecy (teraz tylko jednej) i winie. Zapalenie tej świecy 
symbolizuje powrót do codzienności i wyjście z czasu 
świętego. §§§
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Studiowanie Tory jako jedno z najważniejszych przykazań

Studiowanie Tory to jedno z najważniejszych przykazań 
obowiązujących religijnego Żyda, a jest ich ���. Przyka-
zanie to jest wywiedzione pośrednio z wersetu Księgi 
Powtórzonego Prawa: „Będziesz je [słowa Tory] wpajał 
w twoich synów i będziesz o nich mówił” (�,�), a ponie-
waż trudno jest wpajać nauki komuś, jeśli samemu się nic 
nie umie – należy przede wszystkim się uczyć. Jak po-
wiada bowiem Talmud: „Studiowanie niezbędne jest do 
tego, by nauczać”. Jest to przykazanie tak samo doniosłe 
jak nakaz poszanowania rodziców czy czynienie pokoju 
między ludźmi, a nawet ratowanie czyjegoś życia. Są
i tacy uczeni w Piśmie, którzy uważają, że studia nad 
Torą są nawet ważniejsze.

Nauka  – a przede wszystkim studiowanie Tory i Talmu-
du – jest obowiązkiem każdego Żyda, ale i najwyższą 
przyjemnością. Aby wyrobić w dzieciach zapał do nauki 
i nawyk studiowania, prowadzi się je po raz pierwszy 
do chederu bądź do synagogi w święto (najczęściej 
jest to święto Szawuot), a następnie częstuje miodem 
i słodyczami – aby wiedziały, że zgłębianie wiedzy jest 
słodyczą. 
Dlaczego studiowanie jest ważne? Chodzi istotnie 
nie tylko o przekazywanie nauki dzieciom, ale przede 
wszystkim o to, że właśnie z Tory dowiadujemy się, 
jak żyć zgodnie z judaizmem, tak jak Bóg tego od nas 
oczekuje. Studiowanie Tory prowadzi zatem do dobrych 
uczynków, do godnego życia. Ponadto, ponieważ są to 
słowa przepojone duchem Bożym – i my stajemy się 
doskonalsi duchowo. I odwrotnie – jeśli nikt nie będzie 
studiował Tory, świat stanie się miejscem bezkształtnym 
i pustym, jak przed dziełem stworzenia. I nie tylko trzeba 
uczyć się Tory, ale się jej nauczyć, to znaczy trzeba uczyć 
się skutecznie, rzecz jasna na miarę swoich możliwości 
i zdolności. Studiowanie jest też godziwym sposobem 
spędzania czasu – słowo Boże należy nie tylko czytać, 
ale i rozmyślać nad nim, jak powiada Księga Jozuego: 
„Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich 
ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić 
wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści 
się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” (�,�). 
Jest tu jeszcze jeden aspekt, niezmiernie ważny dla zro-
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zumienia istoty religii żydowskiej; w judaizmie znacznie 
ważniejsze od wiary w Boga oraz uczestniczenia w ry-
tuałach i modlitwach jest życie zgodne z przykazaniami 
– życie godne, przepojone etyką. Aby tak właśnie żyć, 
trzeba poznać wskazówki, które mówią o tym, jak to 
osiągnąć. Skądinąd studiowanie Tory określane bywa 
czasem jako najwyższa forma modlitwy.
Uczony w Piśmie stoi najwyżej w hierarchii społecznej. 
W środowiskach religijnych za „dobrą partię” uważa się 
nie tyle chłopaka, który pochodzi z zamożnej rodziny, 
ile takiego, który jest uczony lub też pochodzi z rodziny,
w której było wielu wybitnych uczonych w Piśmie.

Co zatem należy do owego studiowania Tory? Przede 
wszystkim Tora w znaczeniu ścisłym, czyli Pięcioksiąg 
Mojżesza. Ale, w szerszym znaczeniu, Tora składa się
z prawa pisanego (Pięcioksiąg wraz z pozostałymi księ-
gami Biblii hebrajskiej) oraz prawa ustnego (Talmud). 
Pobożny Żyd studiuje zatem cotygodniowe czytania 
– parsze – wraz z komentarzami rabinicznymi, Talmud 
oraz różne dzieła etyczne regulujące życie codzienne, 
powstałe w wiekach późniejszych, na przykład Szulchan 
Aruch („Nakryty stół”) Josefa Karo. Najbardziej orto-
doksyjni Żydzi studiują więcej tekstów i każdy z nich 
analizują na czterech poziomach: dosłownie, poprzez 
rozszyfrowanie aluzji zawartych w tekście, dopowia-
dając ewentualne komentarze i wreszcie – poszukując 
mistycznego, kabalistycznego znaczenia ukrytego w tek-
ście. Żydzi mniej ortodoksyjni poprzestają na czytaniu 
tzw. Biblii hebrajskiej, czyli Pięcioksięgu wraz z Pismami 
i Księgami Prorockimi.

Studiowanie Tory zaczyna się wcześnie – w ortodoksyj-
nych społecznościach nauka zaczyna się w �–� roku życia 
i kontynuowana jest przez całe życie. Na ogół studiuje 
się w grupkach, najczęściej po dwie osoby – taka forma 
została uznana za najlepszy sposób przyswajania sobie 
wiedzy: poprzez dyskusję i wspólny z partnerem namysł. 
Przed przystąpieniem do studiowania należy odmówić 
stosowne błogosławieństwo, aby czynność tę uświęcić. 
W błogosławieństwie wypowiada się między innymi 
słowa: „Proszę Cię, Panie, Boże nasz, osłodź słowa Tory
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w naszych ustach i w ustach ludu twego, rodziny Izra-
ela!”
Niezmiernie popularnym ostatnio sposobem studiowania 
jest tzw. daf jomi (stronica dziennie). System ten opraco-
wał w ���� roku rabin Meir Szapiro z Lublina, a polega 
on na codziennym studiowaniu stronicy z Talmudu
(tzn. dwóch stron rozkładowych). W ten sposób pracu-
ją nad Talmudem tysiące Żydów, a całość cyklu – prze-
studiowanie całego Talmudu – zajmuje im siedem i pół 
roku. Można znaleźć wiele witryn internetowych, które 
pomagają w nauce i zrozumieniu wszystkich komentarzy. 
W ten sposób studiowanie świętych ksiąg stało się nie 
tylko obowiązkiem, ale prawdziwą namiętnością i pasją 
w życiu każdego religijnego Żyda.

Odrębną kwestią jest to, czy i w jakim stopniu kobiety 
zobowiązane są studiować. Tu odpowiedź jest tym li-
beralniejsza, im bardziej oddalona od ścisłej ortodoksji. 
Dawniej kobiety studiowały tylko tyle, by móc w przy-
szłości prowadzić pobożny dom, zgodny z zasadami 
koszerności. Zdarzały się kobiety bardziej wykształco-
ne, lecz do XIX wieku były to wyjątki. Obecnie nawet 
ortodoksyjne Żydówki uczęszczają do szkół i uczelni 
(żeńskich), w których Torę studiuje się na najwyższym 
poziomie. §§§
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Kto jest Żydem?

Odpowiedź na to pytanie według zasad religii żydow-
skiej jest prosta i jednoznaczna: Żydem jest ktoś, kto ma 
matkę, która jest Żydówką, bądź ten, kto przeszedł przez 
trwający kilka lat proces konwersji na judaizm. A więc 
osoba, która nie ma żydowskiej matki ani nie przeszła na 
judaizm, nie jest przez żadną gałąź judaizmu uważana za 
Żyda, choćby wyznawała judaizm i postępowała zgod-
nie ze wszystkimi obowiązującymi Żydów przykazaniami.
Z drugiej strony – zgodnie z najbardziej ortodoksyjnymi 
nurtami judaizmu można być Żydem  mając światopogląd 
ateistyczny; wystarczy mieć żydowską matkę. Nawet jeśli 
ktoś zrodzony z żydowskiej matki wyznaje inną religię, to 
jednak przez przytłaczającą część autorytetów rabinicz-
nych jest uważany za Żyda, choć powrót do społeczności 
żydowskiej (gminy) może nastąpić dopiero po ceremonii 
wyrzeczenia się i porzucenia obcej wiary.

W ramach judaizmu prowadzi się rozmaite dyskusje co 
do tego, kto jest Żydem. Według bardziej liberalnych 
nurtów Żydem jest osoba wychowywana w tożsamości 
żydowskiej, której jedno z rodziców jest Żydem. Tego 
zdania nie podzielają ortodoksi. Zatem dziecko, które ma 
żydowskiego ojca i matkę nie-Żydówkę i wychowywane 
jest w duchu żydowskim, jest przez liberalnych Żydów 
uważane za Żyda, a przez ortodoksyjnych Żydów – nie. 
Ponadto nie ma zgody co do sposobu przechodzenia na 
judaizm. Generalnie judaizm ortodoksyjny nie uznaje kon-
wersji zatwierdzonych przez synagogi bardziej liberalne, 
jako że uważa je za mało restrykcyjne i „łatwiejsze”.

To wszystko jest przedmiotem bardzo ostrych nieraz 
starć i polemik, co może zdumiewać, zważywszy że
z Tory można jedynie pośrednio wywieść powyższe prze-
pisy. W Księdze Powtórzonego Prawa zakaz zawierania 
mieszanych małżeństw wyrażony jest w takiej oto postaci: 
„Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki 
nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla 
swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna 
i oni służyliby innym bogom” (�, �–�). Księga Kapłańska 
(��,��) natomiast mówi o synu kobiety z ludu Izraela, ma-
jącym ojca Egipcjanina jako należącym do „domu Izraela” 
(tzn. że jest on Żydem).
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Są też jednak inne definicje Żyda. Nazizm uznawał 
za Żyda tego, kto miał choćby jednego z dziadków 
pochodzenia żydowskiego. Powszechnie znane są kon-
sekwencje tej definicji – do gett, a potem komór gazo-
wych trafiły ogromne rzesze Żydów zasymilowanych, 
to znaczy ludzi od pokoleń nie mających nic wspólnego
z życiem żydowskim w jakiejkolwiek postaci, nie znają-
cych ani żadnego z języków żydowskich ani zasad juda-
izmu, najczęściej też od pokoleń ochrzczonych.

Inna definicja – zaproponowana przez Jeana Paula Sar-
tre’a w jego słynnych Rozważaniach o kwestii żydowskiej 
– głosi, ze Żydem jest ten, kogo inni za Żyda uważają. 
Są tacy Żydzi, dla których czyjeś oświadczenie „ty jesteś 
Żydem” bywa początkiem trudnej, ale niejednokrotnie 
uwieńczonej powodzeniem drogi do dezasymilacji, to 
znaczy powrotu do żydowskich korzeni. I można ten 
powrót rozumieć rozmaicie – bądź jako zaakceptowanie 
religii żydowskiej, bądź przyłączenie się do świeckiej lub 
religijnej społeczności żydowskiej albo też jako zapozna-
wanie się z historią rodziny. Warto wskazać tu wspo-
mnienia laureatki Nagrody Literackiej „Nike” sprzed 
kilku lat, Joanny Olczak-Ronikierowej, zatytułowane 
W ogrodzie pamięci. Taką drogę przebyło wielu polskich 
Żydów, którzy swoje pochodzenie odkryli w później-
szym, nieraz dorosłym życiu. Rodzice, którzy przeżyli 
traumę Zagłady swoich bliskich, sami cudem uratowani, 
bali się wyjawić swoim dzieciom prawdę o żydowskich 
korzeniach rodziny. Uważali, że ukrywając je przed nimi, 
uczynią ich życie łatwiejszym, wolnym od lęku.

Jeszcze inne, nie mniej dramatyczne, bywają losy dzieci 
żydowskich, których rodzice zginęli. Jednym z bardziej 
znanych przykładów jest los lubelskiego księdza Romana 
Wekslera-Waszkinela, którego rodzice byli Żydami za-
mordowanymi podczas Zagłady. Przed śmiercią zdążyli 
oni oddać synka na wychowanie polskiej rodzinie, która 
wyjawiła mu tajemnicę jego pochodzenia, gdy był już 
dorosłym człowiekiem. Odnalazł rodzinę w Izraelu, 
zaakceptował ją i został przez nią serdecznie przyjęty. 
Nadal jest księdzem katolickim, szczerze oddanym spra-
wom dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. §§§

��_

��_

��_

29



KOBIETA. MĘŻCZYZNA
Talmud:
Nie ma mężczyzny bez kobiety, kobiety bez mężczyzny 
i nie ma ani jednego, ani drugiego – bez Boga.

Kobieta jest światłością oczu mężczyzny i siłą, która go 
utrzymuje w świecie.

MAŁŻEŃSTWO
Talmud:
Choćby mężczyzna przestudiował całe Pismo i wypełnił 
wszystkie przykazania, jego dusza nigdy nie osiągnie 
doskonałości, jeśli się nie ożeni.

RODZICE A DZIECI
Talmud:
Dzieci należy odpychać lewą ręką, a przyciągać prawą. 
Nie należy być nieustępliwym jak cedr, lecz elastycznym 
jak trzcina.

Księga Przysłów (��,��) nakazuje „oszczędzać dyscy-
plinę” (tzn. rózgę).

Księga Kaznodziei Salomona (Księga Koheleta)
„Pamiętaj o swym Stwórcy w kwiecie swego wieku, za-
nim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: 
Nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło, 
księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu, 
a są to dni, gdy będą drżeć stróże domowi i uginać się 
silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich bę-
dzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone, gdy 
zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, 
dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni 
brzmieć będą cicho, gdy nawet pagórka bać się będą
i strachy czyhać będą na drodze; gdy drzewo migdałowe 
zakwitnie i szarańcza z trudem wlec się będzie, a kapar 

wyda swój owoc, bo człowiek zbliża się do swojego 
wiecznego domu”. (��,�–�)

Talmud:
Rabi Jonatan wstawał z miejsca na widok starszego czło-
wieka, mówiąc: „Jakież to burze musiały targać życiem 
tego człowieka!”

Midrasz do Księgi Rodzaju: Ten, kto wita (z szacun-
kiem) starszego, jest podobny temu, kto wita Obecność 
Bożą.

Psalm ��,�:
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła 
moja, nie opuszczaj mnie!

UCZYNKI WOBEC BLIŹNICH
Midrasz do Księgi Kapłańskiej
Raw (stopień wyższy od rabina) Jehuda, syn rawa 
Szymona naucza: „Ubogi buntuje się, mówiąc: Dlacze-
go jest mi gorzej niż tamtemu człowiekowi? On śpi
w swoim łóżku, a ja – tutaj. On śpi w swoim domu, a ja 
– tutaj. Jeśli wstałeś po to, by dać mu datek Ja (Bóg), 
przysięgam, że uważam, iż uczyniłeś pokój między nim 
a Mną”.

Talmud
Pewnego dnia Rzymianin spytał rabiego Akiwę: – Jeśli 
wasz Bóg kocha biednych, to dlaczego ich nie żywi? 
– Po to, abyśmy mieli okazję ocalić siebie od zguby – od-
parł Mędrzec. – Wprost przeciwnie – odpowiedział 
Rzymianin – zasługujecie na piekło. Można tu dać przy-
kład króla, który skazał swego sługę na niełaskę, osadził 
go w więzieniu i rozkazał, aby mu nie dawano jedzenia 
ani picia. Jeśli jakiś człowiek pójdzie go nakarmić, czy za 
sprawą króla on z kolei nie popadnie w niełaskę? A wy 
nazwani jesteście sługami, albowiem werset z Biblii po-
wiada: „Gdyż synowie Izraela są Moimi sługami”.
Rabi Akiwa odparł mu: – Dam ci inny przykład: król ska-
zał na niełaskę swego syna, osadził go w więzieniu i kazał 
nie dawać mu pożywienia. Jeśli jakiś człowiek mimo to 
da mu jeść, czyż król go nie wynagrodzi? A my jesteśmy 
nazwani synami, jest bowiem w Biblii powiedziane: „Je-
steście synami Bożymi”.

Nawiązania
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ORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ
Przypowieści Praojców (Pirke Awot):
Jedna godzina pokuty i dobrych uczynków w tym świecie 
lepsza jest od całego życia w przyszłym świecie (�,��)

PRAWDA I KŁAMSTWO
Księga Przypowieści Salomona (Księga Przysłów):
Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, [także] mądrość, 
karność i rozum (��,��).

Talmud:
Rabi Hija bar Raw mówił im [swoim uczniom] o Moj-
żeszu, który zasiadł, by sądzić lud: „ Lud zaś stał przed 
Mojżeszem od rana do wieczora” (Wj ��,��). Czy to ma 
sens sądzić lud przez cały dzień tak, jak to czynił Moj-
żesz? I kiedy miał czas studiować Torę?
Chodzi o to, abyście zrozumieli, że każdy sędzia, który 
osądza zgodnie z prawdą – jest jak gdyby partnerem 
Boga w stwarzaniu świata. Albowiem z jednej strony 
jest powiedziane: „Lud zaś stał przed Mojżeszem od 
rana do wieczora”, a tam [w historii o stworzeniu świa-
ta] jest powiedziane: „I nastał wieczór i nastał poranek, 
dzień pierwszy”.

„ZŁY JĘZYK”
Rabin Israel Salanter: Jeśli powiesz o rabinie, że ma zły 
głos, a o kantorze, że nie jest uczony w Piśmie, to jesteś 
plotkarzem, ale jeśli mówisz, że rabin nie zna się na Pi-
śmie, a kantor ma brzydki głos, jesteś zabójcą.

Opowieść chasydzka:
Wśród mieszkańców pewnego miasteczka był człowiek, 
który źle mówił o rabinie. Doszedł jednak do wniosku, 
że postępował niewłaściwie. Postanowił wszystko za-
tem wyznać rabinowi. Poszedł do niego, opowiedział 
o wszystkim i poprosił o wyznaczenie kary. Wówczas 
rabin powiedział: „Weź poduszkę, rozetnij ją i rozsyp 
pierze na wietrze”. Mężczyzna posłusznie wykonał 
polecenie rabina. Wtedy rabin powiedział mu: „A te-
raz pozbieraj to pierze”. Winowajca powiedział, że nie 
zdoła tego uczynić, na co rabin rzekł: „Oczywiście, że 
nie zdołasz tego uczynić. I chociaż nie wiem jak będziesz 
żałował swoich słów, nie da się naprawić zła wyrządzo-
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nego słowem, podobnie jak nie da się zebrać całego 
pierza z poduszki”.

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Midrasz do Księgi Powtórzonego Prawa:
Bogu bardziej miłe jest postępowanie słuszne i sprawie-
dliwe niż składane mu ofiary: 
Ofiary można było składać tylko w Świątyni Jerozolim-
skiej, przed jej zburzeniem, tymczasem sprawiedliwość 
można czynić zawsze.
Ofiary są pokutą za przypadkowe grzechy, dokonane 
nieumyślnie, sprawiedliwe uczynki wymazują nawet 
grzechy popełnione umyślnie.
Podczas gdy ofiary mogły być składane tylko przez lu-
dzi, to sprawiedliwie postępowanie obowiązuje również 
Boga.
Podczas gdy ofiary mają znaczenie tylko w tym świecie, 
sprawiedliwe uczynki będą ważne w Świecie Przyszłym. 

Z przypowieści Baal Szem Towa:
Z przykazania, aby kochać bliźniego jak siebie samego, 
wyprowadzamy talmudyczne przykazanie osądzania 
naszych bliźnich podług ich zasług. Skoro znajdujesz 
najrozmaitsze sposoby, by usprawiedliwić swoje złe 
uczynki, staraj się znaleźć takie same dla uczynków twe-
go bliźniego.

Przysłowie żydowskie:
Lepiej cierpieć z powodu czyjejś niesprawiedliwości, niż 
być niesprawiedliwym.

O NIE ZADAWANIU CIERPIENIA 
ZWIĘRZĘTOM
Midrasz do Księgi Wyjścia
Pewnego dnia Mojżesz wypasał owce swego teścia na 
skraju pustyni. Zauważył, że w jedna z owieczek oddzie-
liła się od stada. Pospieszył więc za nią, gdyż obawiał 
się, że zabłądzi ona gdzieś na pustyni i zginie z głodu 
i pragnienia. Jednak gdy dopędził owcę, zobaczył, że 
pije ona wodę ze źródełka. Zrozumiał, że zwierzę było 
spragnione i dlatego oddzieliło się od stada. Mojżesz 
podszedł do niej i rzekł: „Kochana owieczko, gdybym 
wiedział, że ci się chce tak pić, nie goniłbym za tobą”. 
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Następnie wziął ją delikatnie na plecy, mówiąc do siebie: 
„Pewnie jest słaba i przestraszona, zaniosę ją do domu”.
A wtedy z niebios dał się słyszeć głos Pana:  „Jak wielkie 
jest twoje serce, Mojżeszu. Zaopiekowałeś się owieczką, 
zatem będziesz równie dobrym pasterzem dla ludzi. To 
ty staniesz na czele mego ludu”.

PRZEWINIENIE I KARA
Talmud
Tuż za wersetem „oko za oko” mamy następny, który na-
kazuje: „Będzie u was jedno prawo” (Kpł ��,��). Tora 
zatem domaga się jednakowego traktowania obu stron: 
napastnika i poszkodowanego. Ale co się stanie, jeżeli 
niewidomy oślepi jakiegoś człowieka? Jak może tu być 
dosłownie zastosowana zasada „oko za oko”? Przecież 
jego oczy nie działają! Podobnie jeśli człowiek bez nóg 
uszkodzi czyjeś nogi. Przecież on nie ma nóg, jak mógłby 
więc odpłacić nogą! Zasada „oko za oko” rozumiana po-
tocznie nie wprowadza równości prawa dla obu stron. 
Aby zatem usłuchać nakazu Księgi Kapłańskiej („będzie 
u was jedno prawo”), konieczna jest odpłata pieniężna. 
W przeciwnym razie konflikt z wersetem „będzie u was 
jedno prawo” jest nieunikniony.

Rabi Eliezer powiedział: „Oko za oko – naprawdę”. 
Czy myślisz, że on bierze to dosłownie? […] Rabi Aszi 
powiedział: „On uważa, że nie oceniamy wartości oka 
ofiary, lecz oka napastnika”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWOŚCI
Midrasz do Księgi Kapłańskiej:
Grupka ludzi płynęła statkiem, jeden z obecnych zaczął 
drążyć dziurę pod swoim siedzeniem. Pozostali spytali 
go: „Co robisz?” „Ależ to was nie dotyczy” – odpo-
wiedział człowiek.” Tamci jednak stwierdzili, że woda 
zaleje wszystkich obecnych. Taki jest los Żydów – jeden 
grzeszy, inni – cierpią.

Abraham Joshua Heschel:
W demokratycznym społeczeństwie nie wszyscy są win-
ni, ale wszyscy są odpowiedzialni za siebie nawzajem.

BÓG
Psalm �
Panie, Władco Nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na 
całej ziemi!
Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.[…]
Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich,
Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?

Talmud:
„Kochaj Pana, Boga swego, całym sercem, całą duszą, 
całym jestestwem swoim” [powiada modlitwa Szma 
Israel]. Rabi Eliezer pyta: „Jeśli powiedziane jest: <całą 
duszą>, to czemu trzeba też mówić <całym jestestwem>, 
a jeżeli powiada się <całym jestestwem>, to czemu trze-
ba mówić <całą duszą>? Albowiem jeśli jest to człowiek, 
który ceni swe życie bardziej niż swój majątek, to o nim 
jest powiedziane: <całą duszą>, a jeśli jest to człowiek, 
któremu majątek jest droższy niż życie, to  do niego jest 
powiedziane: <całym jestestwem>”. Rabi Akiwa zaś po-
wiedział: „<całą duszą> – to znaczy nawet wtedy, gdy  
Bóg zabierze ci duszę” [ty nadal go kochaj].

Z opowieści chasydzkich:
Czemu w Torze powiada się: „Bóg Abrahama, Bóg Iza-
aka i Bóg Jakuba”? Czy nie byłoby prościej powiedzieć: 
„Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”? Chodzi o to jednak, 
że Izaak i Jakub nie przejęli tradycji od Abrahama, ale 
każdy z nich samodzielnie poszukiwał Boga.

Pewien  człowiek opowiedział rebemu z Kocka, że stale 
dręczą go wątpliwości – wątpi w istnienie Boga i w nie-
śmiertelność duszy, a nawet w Boskie pochodzenie Tory. 
Rebe  powiedział: „No i cóż w tym takiego, że nękają 
cię wątpliwości?” Jednakże człowiek powtarzał, że te 
wątpliwości przerażają go: „Czy życie ma sens bez Boga
i Tory”? A na to rebe odparł: „Jeśli naprawdę uważasz, 
że życie bez Boga i Tory nie ma sensu, to jesteś dobrym 
Żydem, a dobremu człowiekowi wolno mieć wątpliwo-
ści”.
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NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOŻE
Midrasz do Księgi Rodzaju:
Rabi Akiwa powiedział: przykazanie „Będziesz miło-
wał bliźniego swego jak siebie samego (Kpł ��,��) jest 
najważniejszą zasadą Tory a z niej wynika inna: „Nigdy 
nie mów: <skoro mną ktoś pogardza, to i ja będę pogar-
dzał swoim bliźnim, ponieważ mnie przeklinają, ja będę 
przeklinał bliźniego”. Na co rabi Tanchuma rzekł: „Jeżeli 
będziecie postępować w ten sposób, wiedzcie kim po-
gardzacie, gdyż <na obraz Boży stworzył człowieka>”.

Pirke Awot:
Umiłowany jest człowiek, albowiem stworzony został 
na obraz Boga, ale przez wzgląd na szczególną miłość 
(Boga) dano mu znać, że został stworzony na jego ob-
raz, jako że jest powiedziane: „na obraz Boży stworzył 
człowieka”.

Abraham Joshua Heschel:
Z drugiego przykazania dekalogu wynika nie tylko za-
kaz tworzenia podobizn Boga; zawiera się w nim także 
odrzucenie wszelkich widzialnych symboli Boga: wize-
runków stworzonych ręką człowieka, ale również rzeźby
i obrazu „tego, co jest na niebie wysoko […], tego, co 
jest na ziemi nisko […], tego, co jest w wodach pod zie-
mią” (Wj ��,�).
A przecież istnieje coś na Ziemi, co nawet Biblia uważa 
za symbol Boga. Nie jest to świątynia ani drzewo, nie 
jest to posąg ani gwiazda. Symbolem Boga jest czło-
wiek, każdy człowiek. Bóg stworzył człowieka na swój 
obraz, na swe podobieństwo.

§§§ SZABAT
Talmud
Księga Wyjścia powiada: „Sześć dni będziesz pracował 
i wykonywał wszelką swą pracę” (��,�). Czy człowiek 
jest w stanie wykonać całą swą pracę w ciągu sześciu 
dni? Czy nasza praca nie jest zawsze nie dokończona? 
Takie jest wyjaśnienie tego wersu: odpoczywaj w szabat 
tak, jakbyś wykonał całą swą pracę. A oto inna interpre-
tacja: odpoczywaj nawet od myśli o pracy.
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Pewien pobożny człowiek przechadzał się w dniu sza-
batu po swojej winnicy. Ujrzał dziurę w płocie i posta-
nowił, że naprawi płot po zakończeniu szabatu. Ale po 
szabacie pomyślał, że nie powinien naprawiać tego pło-
tu, gdyż myśl o naprawie przyszła mu do głowy właśnie 
podczas szabatu.

Midrasz do Księgi Rodzaju:
Rabi Szymon bar Jochaj powiedział: Gdy ukończone już 
zostało dzieło stworzenia świata, wystąpił siódmy dzień 
(szabat) i powiedział: Panie wszechświata, wszystko, co 
stworzyłeś, ma parę, każdy dzień tygodnia też otrzymał 
od ciebie parę, tylko ja jestem samotny. Na co Bóg od-
powiedział: Lud Izraela będzie twoją parą. A kiedy lud 
Izraela stał pod górą Synaj, Pan powiedział: Pamiętajcie 
o tym, co obiecałem szabatowi – że lud Izraela będzie 
jego towarzyszem życia. I dlatego powiedziano: Pamię-
taj o dniu szabatu, aby go uświęcić (Wj ��,�). Słowo 
leKadesz – uświęcać – oznacza także poślubiać albo 
zaręczać się z kimś. To właśnie dlatego lud Izraela zaczął 
uważać, ze szabat jest jego oblubienicą.

Achad haAm:
Szabat strzegł Izraela bardziej, niż Izrael przestrzegał 
szabatu.

Księga Zoharu:
Szabat – to zwierciadło przyszłości.

Erich Fromm:
Szabat – to dzień przymierza między człowiekiem
a przyrodą. Nie pracując w ten dzień, człowiek wyswo-
badza się z pęt przyrody i czasu – choćby tylko na jeden 
dzień tygodnia.

Abraham Joshua Heschel:
Czym jest szabat? Duchem w formie czasu. Poprzez 
nasze ciała należymy do przestrzeni; nasz duch, nasze 
dusze wznoszą się ku wieczności, dążą ku świętości. 
Szabat jest wspinaniem się na szczyt, daje nam możność 
uświęcania czasu, wywyższenia dobra do rangi święto-
ści, ujrzenia świętości poprzez powstrzymanie się od 
profanum.
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STUDIOWANIE TORY
Majmonides:
Każdy człowiek [ludu] Izraela ma obowiązek studiowa-
nia Tory, niezależnie od tego, czy jest bogaty, czy bied-
ny, zdrowy czy chory, młody czy stary i bezsilny. Nawet 
jeśli jest tak biedny, że musi żebrać, chodząc od domu 
do domu, i nawet jeśli ma rodzinę na utrzymaniu, jest 
zobowiązany wygospodarować trochę czasu każdego 
dnia i w nocy na studiowanie Tory.

Anonimowe wspomnienia chrześcijańskiego uczonego, 
będącego w Warszawie podczas I wojny światowej:
Pewnego dnia zauważyłem wiele dorożek na miejscu 
postoju, ale w żadnej z nich nie było woźnicy. W moim 
kraju wiedziałbym, gdzie ich szukać. Chłopiec żydowski 
wskazał mi jednak drogę: poszedłem na jakieś podwó-
rze, gdzie na drugim piętrze kamienicy znajdował się  
sztibl (modlitewnia) woźniców żydowskich. Składał się
z dwóch izb: jedna była wypełniona tomami Talmudu, 
druga służyła do modlitw. Wszyscy dorożkarze pogrą-
żeni byli w studiach i dyspucie na tematy religijne […] 
Wtedy właśnie się dowiedziałem, że przedstawiciele 
wszystkich profesji: piekarze, rzeźnicy, szewcy itd. mieli 
swoje sztible w dzielnicy żydowskiej. I każdą wolną 
chwilę, każdą przerwę w pracy wykorzystywali na stu-
diowanie Tory. A kiedy zbierali się w mniejszej grupce, 
jeden z nich mówił do drugiego: Zog mir a sztikl Tojre 
– „opowiedz mi coś z Tory”.

Przysłowie żydowskie:
Tojre iz di beste schojre – „Tora jest najlepszym towarem”.

KTO JEST ŻYDEM?
Irena Klepfisz, amerykańska działaczka feministyczna, 
córka Michała Klepfisza, bohatera powstania w getcie 
warszawskim:
Przez całe życie określałam się mianem świeckiej Ży-
dówki. W taki sposób zostałam wychowana i nauczona 
myśleć o własnej żydowskiej tożsamości. Nauczono mnie, 
że nie ma Boga oraz że kapitaliści gnębią masy pracujące 
i wszystkich biednych ludzi i z tego powodu kapitalizm 
powinien być zniszczony, a my wszyscy mamy budować 
społeczeństwo bezklasowe. Nauczono mnie, że Żydzi 

mają prawo mieszkać gdziekolwiek na świecie i że nie-
koniecznie są skazani na powrót do swojej starożytnej 
ojczyzny. Nauczono mnie ponadto, że jidysz to mame 
loszn („język matki”), pierwszy język, język Żydów,
w którym wyrażana jest żydowska kultura i polityka 
[…] Moi rodzice byli członkami der algemejner jidyszer 
arbeter Bund [żydowskiej partii socjalistycznej]. Założo-
ny w ���� roku Bund był rewolucyjnym, socjalistycznym 
ruchem, którego największe wpływy utrzymywały się 
wśród żydowskich mas pracujących Europy Wschodniej, 
głównie w Polsce i w Rosji. Ruch, zdobywający kolejne 
tysiące członków i wyznawców, stał się w ciągu �� lat reli-
gią samą w sobie, przyciągającą wielu Żydów z religijnych 
środowisk. Ich „konwersja” na socjalizm i akces do Bundu 
oznaczały często bolesne zerwanie z rodziną i tradycją.

Gershom Scholem, współczesny filozof żydowski:
Istnieje wiele sensownych definicji tego, kim jest Żyd. 
Jest definicja ortodoksyjna i dla społeczności ortodoksyj-
nej jest ona najzupełniej trafna i zachowała ważność. Jest 
definicja, zgodnie z którą Żyd to ktoś, kogo inni uważają 
za Żyda. Nie uważamy, że ta definicja, bardzo modna, 
była najlepsza dla nas, ponieważ my chcemy czegoś in-
nego niż ludzie, których się nam narzuca tylko dlatego, 
że inni uważają ich za Żydów. Nie uważamy, że jest to 
najbardziej pożądany typ Żyda i nie sądzę również, że 
musimy przywiązywać do tego wagę.
Są tacy, którzy uważają, że Żydem jest każdy, kto 
sam się uważa za Żyda. Jest wreszcie definicja, w myśl 
której Żydem jest ten, którego jednym z rodziców 
jest Żyd, sam się uważa za Żyda, akceptując i brzemię,
i przywileje wynikające z bycia Żydem. To definicja, pod 
którą chciałbym się podpisać, a która jest – według mnie 
– koncepcją podzielaną przez większość Żydów w Eu-
ropie i  Ameryce. […] po straszliwej katastrofie naszego 
wieku Żydzi mają prawo określić się sami w zgodzie
z własnymi potrzebami i motywacjami, […] tożsamość 
żydowska nie jest czymś utrwalonym i dynamicznym
i nawet dialektycznym, ponieważ w swoich aspektach 
duchowych, nie mniej niż w aspektach społecznych
i politycznych, zakłada ona istnienie organizmu żywego
i twórczego, złożonego z osób, które między sobą nazy-
wają się Żydami. §§§

34

XXXVI_

XXXVII_

XXXVIII_

XXXIX_

XL_



35

§§§ Uciszone opowieści
Poproś, by każdy szybko wybrał coś, co ma przy sobie 
i o czym można opowiedzieć krótką historyjkę – może 
to być otrzymany w prezencie długopis, ładna spinka 
do włosów, piórnik… Pilnuj, żeby były to wypowiedzi 
�-� zdaniowe, tak, żeby uczniowie się nie znudzili. Nie 
dopuść do głosu � osób, uciszając je w ostatniej chwili
– kiedy już będą „nabierały powietrza”, żeby opowie-
dzieć swoje historyjki. Zrób to kategorycznie i stanow-
czo, np. mówiąc: „Ty nie”.

Po wysłuchaniu wszystkich opowieści zapytaj, czy faj-
nie było wysłuchać wszystkich tych historyjek. Zapytaj 
następnie „uciszonych” uczniów, jak się czuli. A jak się 
czuła z tym „uciszeniem” reszta klasy? Czy żałowali, że 
nie mogą usłyszeć „uciszonych”? Czy sytuacja wzbudziła 
ich niepokój? Czy było im przykro?

Podsumuj, że zawierucha historii w podobny sposób 
„uciszyła” opowieści naszych żydowskich sąsiadów 
– dotyczące ich zwyczajów, sposobu patrzenia na świat, 
radości i smutków, które kiedyś znane były całej społecz-
ności lokalnej; wszystkich tych opowieści zostaliśmy po-
zbawieni. Z drugiej strony, choć „milczące” – opowieści 
te są wciąż wśród nas, na wyciągnięcie ręki. Mijamy je
w opuszczonych zabytkach, na zaniedbanych cmen-
tarzach i starych fotografiach polskich i żydowskich 
mieszkańców naszej miejscowości. I choć nigdy już nie 
usłyszymy ich głosu, możemy odkrywać te opowieści, 
poznając lokalną historię.

§§§ Ważne sprawy rodzinne
Podziel klasę na grupy; rozdaj im teksty dotyczące rodzi-
ny ﹙ �–��﹚. Poproś, aby każdy zespół wybrał 
z przeczytanych tekstów jedną ciekawostkę, a następnie 
przedstawił ją klasie. Czas wypowiedzi nie może prze-
kraczać � minut. 

Poproś uczniów, aby na podstawie tekstów sporządzili 
tabelki różnic i podobieństw pomiędzy domem żydow-
skim a ich domami rodzinnymi. Z czego wynikają różni-
ce? Czy dużo jest podobieństw? Co było dla uczniów 
zaskoczeniem? Powieś tabele na ścianie.

Scenariusze
Małgorzata Bakalarz



§§§ Poszukiwany: dzielny człowiek
Poproś, żeby uczniowie przygotowali w grupach 
„rysopis” dzielnego człowieka – jaki on jest? Zróbcie 
„wystawę rysopisów”. Rozdaj grupom fragment z Księgi 
Przysłów ��,��–��.� Przeczytajcie ten fragment głośno, 
a potem poproś, żeby uczniowie spróbowali w parach 
„przepisać” go bardziej zrozumiałym, współczesnym 
językiem. Czy mieli problem z jakimiś słowami? Bądź 
szczególnie czujny i zachęcaj do ogólnej dyskusji na 
temat poszczególnych słów. Na zakończenie poproś
o przeczytanie kilku tekstów.

Zapytaj uczniów, które z cech wymienionych w analizo-
wanym tekście można odnieść do ludzi w ogóle? Jakie 
uczniowie znają dzielne kobiety z historii i z teraźniej-
szości? Jakie miały/mają one cechy? Czego możemy się 
od nich nauczyć? Opowiedz uczniom na temat statusu 
kobiety i mężczyzny w judaizmie ﹙ �–�﹚.

§§§ Po co nam starsi ludzie?
Na początku zajęć zrób burzę mózgów – zapytaj 
uczniów o wszystko, co kojarzy się ze starością. Przyj-
rzyjcie się zapisanym słowom: jak można je skategory-
zować na „pozytywy” i „negatywy”? Porozmawiajcie 
chwilę o tym, dlaczego potrzebujemy starszych ludzi. 
Opowiedz uczniom o szacunku do starszych w juda-
izmie ﹙ ��–��﹚. Poproś, żeby przypomnieli 
sobie jakąś opowieść, którą usłyszeli od kogoś star-
szego; niech opowiedzą ją sobie w parach. Poproś
o powtórzenie dwóch-trzech historii na forum klasy.
Dlaczego potrzebujemy starszych ludzi, realizując 
projekty programu „Przywróćmy Pamięć”? Do czego 
może nam się przydać ich pomoc? Jak zachęcić ich do 
współpracy? Podziel uczniów na zespoły �-� osobowe
i poproś, żeby zastanowili się nad tym wspólnie. Zapisz-
cie wyniki pracy grup. Podsumuj lekcję, proponując mini-
-projekt „Portrety”. Uczniowie mogą zapisać krótkie 
opowieści, które usłyszeli od starszych, dołączając do 
nich malowane lub fotograficzne portrety ich autorów.

§§§ Dobroczynność niejedno ma imię
Poproś uczniów, żeby wypisali na kartkach, co zrobili dla 
innych w ciągu ubiegłego tygodnia. Wyjaśnij, że chodzi 
o drobne, zwyczajne sprawy. Niech każdy „uczynek” 
zapisują na jednej kartce. Czy trudno jest przypomnieć 
sobie dobre uczynki? Czy dużo kartek zostało zapisa-
nych? Zapisz na tablicy kilka „dobrych uczynków” spo-
śród odczytanych przez uczniów, poproś, żeby podali 
jeszcze jakieś. Dlaczego pomagamy innym? Zapisz kilka 
powodów.

Wyjaśnij uczniom, co oznacza słowo cedaka; zaznacz, 
że wywodzi się ono od hebrajskiego słowa „sprawie-
dliwość”. Rozdaj części uczniów tekst o hierarchii cedaki 
według Majmonidesa. Poproś, żeby wyjaśnili, dlaczego 
jest ona ułożona właśnie w ten sposób. Mają dwie mi-
nuty, żeby przedstawić reszcie klasy, czego się dowie-
dzieli. Druga grupa otrzymuje tekst „Obowiązki wobec 
bliźnich” ﹙ ��–��﹚  i ma takie samo zadanie. 
W zależności od sprawności i liczebności grup, poproś 
je wszystkie o prezentacje lub wybierz tylko jedną dla 
każdego tematu.

Porównajcie gmilut chasadim z uczynkami, które zapi-
saliście na początku lekcji. Skomentuj podobieństwa
i różnice. Z czego wynikają dla Żydów obowiązki wobec 
innych? ﹙ ��, ��﹚ 

Poproś, żeby na następne zajęcia uczniowie w trzyoso-
bowych grupach przygotowali hasło reklamowe/plakat 
na temat dobroczynności.

§§§ Gminne sprawy
Przeorganizuj klasę tak, żeby uczniowie mogli siedzieć
w grupach przy połączonych stołach i rozdaj im duże 
arkusze papieru. Poproś, żeby porozmawiali chwilę na 
temat różnych instytucji, z którymi każdy mieszkaniec 
ich miejscowości ma do czynienia od chwili urodzenia 
do śmierci. Ich zadanie polega na tym, żeby wypisać 
wszystkie te instytucje, a następnie narysować plan miej-
scowości i wszystkie je zaznaczyć. Czy nie zapomnieli
o czymś?
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dane odpowiedzi dotyczą codzienności uczniów, czy też 
są raczej czymś odległym, należącym do innego świata? 
Czy sprawiedliwość jest kategorią, którą młodzi ludzie 
uważają za ważną?

Przeczytaj uczniom dwa teksty: fragment z Księgi 
Powtórzonego Prawa ��,��–�� oraz przypowieść Baal 
Szem Towa ﹙� XVII﹚. Czego uczy nas Baal 
Szem Tow? Czy można wniosek z tego tekstu jakoś sfor-
mułować i zamieścić wśród odpowiedzi na pytanie „co 
to znaczy postępować sprawiedliwie”? Przeczytaj także 
fragment z Talmudu ﹙�  XII I﹚ Jak można rozu-
mieć słowa, że sędzia jest podobny do Stworzyciela?

Poproś uczniów, żeby w grupach przygotowali pytania 
do sondażu na temat sprawiedliwości. Mogą to być 
pytania o to, czy jesteśmy sprawiedliwi, co nam pomaga
w byciu sprawiedliwymi, czy uważamy, że świat jest spra-
wiedliwy… Przeczytaj propozycje sondaży, skomentuj 
je i zachęć uczniów, żeby przeprowadzili sondaże wśród 
swoich znajomych. Możecie na kolejnych zajęciach po-
rozmawiać o ich wynikach.

Zapytaj uczniów, jak można zrozumieć informację, że 
sprawiedliwość pomaga w tikun olam? ﹙ ��﹚ 
Poproś, żeby przygotowali katalog: „co nam pomaga 
być sprawiedliwym”; umieśćcie go w widocznym miejscu 
w klasie.

§§§ Zęby i oczy…
Jak można rozumieć cytat „oko za oko, ząb za ząb?” 
Porozmawiajcie o tym; zapytaj, czy uczniowie wiedzą, 
skąd pochodzi to zdanie. Następnie poproś ich, żeby 
w parach spróbowali znaleźć przykłady sytuacji, które 
mogą je ilustrować.

Rozdaj uczniom fragmenty tekstu „Przewinienie i kara” 
﹙ ��–��﹚. Czy tekst wprowadza inne rozumie-
nie zasady „oko za oko”? Jak uczniowie mogą ustosun-
kować się do żydowskiego rozumienia tej zasady? Czego 
nas uczy ten tekst? Co z niego możemy zastosować we 
własnym życiu?

Następnie rozdaj im tekst „Organizacja społeczności 
żydowskiej” ﹙ ��–��﹚ i poproś, żeby na jego 
podstawie narysowali na swoim planie brakujące, „ży-
dowskie” instytucje.

Powiedz uczniom, czy wasza miejscowość była sztetlem 
i  wytłumacz co to znaczy – może istnieją jeszcze jakieś 
tego ślady? Poproś uczniów, żeby przypomnieli, od 
czego Żydzi zaczynali zakładanie miasta. Poproś, żeby 
przypomnieli sobie z lekcji historii, od czego rozpoczy-
nano zakładanie miast w średniowieczu. Czy istnieją 
jakieś podobieństwa? Czy można przypisać im jakieś 
symboliczne znaczenie? 

§§§ Zły język
Rozdaj uczniom fragmenty Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, Konstytucji RP. Porozmawiajcie chwilę
o tym, czy wolność słowa jest ważna. Czy ma ona dla 
uczniów jakieś znaczenie? Jakie? Co tak na co dzień na-
prawdę oznacza „wolność słowa”?

Następnie rozdaj tekst „Zły język – zakaz obmowy” 
﹙ ��–��﹚. Czego on dotyczy? Jaki jest stosu-
nek judaizmu do wolności słowa? Które podejście jest 
bliższe uczniom? Podziel uczniów na dwie grupy i po-
proś, by przygotowali się do dyskusji „czy wolność sło-
wa powinna być ograniczona?”. Rzucając monetą ustal, 
jakie stanowisko (za lub przeciw ograniczeniu wolności 
słowa) zajmuje każda grupa.

Może warto zorganizować ogólnoszkolną dyskusję na 
ten temat? Zaproponuj to uczniom. Taka debata może 
być także w waszym projekcie świetnym sposobem na 
„przywrócenie pamięci” o myśli żydowskiej.

§§§ Rzecz o cadykach codzienności – „cadyk nasz po-
wszedni”

Zrób burzę mózgów: co to znaczy sprawiedliwie 
postępować? Jeśli to możliwe, spróbujcie razem ska-
tegoryzować odpowiedzi według różnych obszarów 
działania (może pojawią się odpowiedzi dotyczące życia 
publicznego/prywatnego/intymnego; może uda się 
odnieść odpowiedzi do różnych instytucji itd.). Czy po-



§§§ Możesz się nie zgadzać
Poproś �� osób, żeby wyszły z klasy. Reszcie uczniów 
wyjaśnij, że zaraz będziesz rozdawać cukierki, a każdy, 
kto dostanie cukierki, powinien je od razu zjeść i nie 
dzielić się z innymi. Zaproś ponownie uczniów, którzy 
wcześniej opuścili klasę, a następnie rozdaj wszystkim 
oprócz nich po � małe cukierki. Po zjedzeniu „nakaza-
nych” cukierków zapytaj uczniów, jak czuli się w tej sy-
tuacji – zarówno „jedzący”, jak i dziesiątka pominiętych. 
Zapytaj, dlaczego nikt nie zdecydował się podzielić 
cukierkami. Czy komuś przyszło to do głowy? Zwróć 
uczniom uwagę, że dylemat wykonywania niezgodnych
z własnym sumieniem poleceń pojawia się w wielu sfe-
rach życia. Zauważ, że argument „bo taka była instruk-
cja” bywa często nadużywany i stosowany jako uspra-
wiedliwienie. Czy stwierdzenie „ja tylko wykonywałem 
rozkazy” jest wystarczającym usprawiedliwieniem, kiedy 
przekraczamy granice etyczne? Poproś uczniów, żeby 
porozmawiali o tym w czwórkach, a następnie zapisali 
hasłowo wnioski, do których doszli podczas rozmowy.

Opowiedz uczniom biblijną historię o Sodomie i Go-
morze, podsumowując, że ten, kto nie przeciwstawi się 
złu, jest za nie współodpowiedzialny, ale że jednocześnie 
nawet kilka osób, które się złu przeciwstawiają, może 
uratować całą społeczność. Czy zgadzają się z tym 
stwierdzeniem? Zapytaj, z czym kojarzy się uczniom 
określenie „odpowiedzialność zbiorowa”? A „odpowie-
dzialność zbiorowości”? Czy to jest to samo?

Wspomnieliśmy o jednym elemencie dotyczącym odpo-
wiedzialności zbiorowości – jesteśmy współodpowie-
dzialni za zło, któremu się nie przeciwstawimy. Na słowa 
te można jednak spojrzeć też pod innym kątem: wszyscy 
jesteśmy współodpowiedzialni za ulepszanie świata.
I właśnie dlatego nie możemy tolerować zła, jeżeli się
z nim stykamy. 

Przeczytaj midrasz do Księgi Kapłańskiej ﹙�  
XXII﹚, zbierz kilka komentarzy do tego tekstu. Zapisz na 
tablicy zdanie A.J. Heschela ﹙� XXII I﹚. Na-
stępnie poproś, by uczniowie podzielili się na zespoły 
i zrobili burzę mózgów na temat problemów/zła, które 

dostrzegają w otaczającej ich rzeczywistości. Czy mają 
na nie jakiś wpływ? Nawet, jeżeli nie bezpośrednio – za-
wsze mogą wyrazić swoje niezadowolenie, głośno nie 
zgodzić się na zło. Poproś, żeby wybrali wspólnie jakiś 
problem i zaplanowali razem akcję „możesz nie zgadzać 
się na…”.

§§§ Obrazy i na-obrazy
Przynieś na lekcję podobiznę twarzy posiadającej jeden 
bardzo charakterystyczny szczegół (może to być foto-
grafia klauna z dużym czerwonym nosem, portret kogoś 
w wielkim kapeluszu itp.). Poproś uczniów, żeby szybko 
(�-� min) narysowali podobiznę tej twarzy/postaci, tak, 
żeby można się było domyślić, że o nią chodzi. Zbierz 
„obrazki”; porównajcie je z oryginałem. Czy można 
powiedzieć, że są podobne do pierwowzoru? Co po-
zwala to stwierdzić? Podsumuj, że choć obrazki uczniów 
różnią się stopniem „artystycznej wierności”, to fakt, że 
wszystkie posiadają charakterystyczny element, pozwala 
je jakoś odnosić do pierwowzoru.

Rozdaj kilku grupom tekst „Na obraz i podobieństwo 
Boże” ﹙ ��–��﹚, a innym – ﹙� 
X X VII -X X I X﹚. Porozmawiajcie, jakie są dla Żydów konse-
kwencje faktu, że człowiek został stworzony na obrazi 
podobieństwo Boże. Czy są to wyłącznie konsekwencje 
religijne? Jaki ma to wpływ na relacje społeczne? Prze-
czytaj głośno wstęp do Konwencji o Prawach Człowie-
ka – jak można byłoby skomentować podobieństwa
i różnice w podejściu do praw człowieka, zawarte w obu 
tekstach?

§§§ Czas to pieniądz oraz kilka słów o świętych zegar-
kach
Podziel klasę na grupy. Każda grupa ma za zadanie
w ciągu � minut wymyślić scenkę, która łączyłaby słowa 
„wolność” oraz „czas”. Skomentujcie te scenki. Wyjaśnij 
uczniom, że Żydzi otrzymali kalendarz na znak, że nie są 
już niewolnikami i sami mogą panować nad czasem.

Podziel klasę na grupy – części rozdaj spis �� zakaza-
nych prac, a drugiej części – tekst „Świętość. Szabat” 
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zaprezentowanie jej wyników innym uczniom. Poproś
o komentarze uczniów z różnych grup.

Rozdaj lub przeczytaj uczniom tekst „O nie zadawaniu 
cierpienia zwierzętom” ﹙ ��–��﹚. Porównaj-
cie tezy tekstu z wynikami waszych dotychczasowych 
dyskusji.
 
§§§ Lustereczko powiedz przecie…
Przygotuj opisy kilku sytuacji „z życia”, których boha-
terowie w różnych sytuacjach albo kłamią, albo mówią 
prawdę. Przykłady:
§ Sprawca wybicia szyby w klasie mówi, że szybę wybił 

jego kolega, który nie miał z tym nic wspólnego. 
§ Chłopiec mówi do niezbyt ładnej dziewczyny: „Jesteś 

brzydka jak noc”.
§ Wędkarz mówi drugiemu: „W zeszłym roku złapałem 

dwa razy większą rybę, niż ty”, chociaż było inaczej.
§ Napadnięty człowiek mówi bandycie: „Nie mam przy 

sobie portfela”.
§ Świadek przestępstwa dzwoni na policję i zeznaje

o tym, co widział.

Narysuj na tablicy dwa okręgi, które na siebie zachodzą 
( jakby zbiory z częścią wspólną). Dwa zewnętrzne ob-
szary są opisane: „Wskazane”, oraz „Niedopuszczalne”, 
środkowy jest opisany jako „Dopuszczalne”.

Rozdaj �-osobowym grupom uczniów przygotowane 
wcześniej opisy sytuacji „z życia wziętych”. Poproś, żeby 
zdecydowali, w której części „zbiorów” mieści się dana 
sytuacja i umieścili tam kartki z odpowiednimi tekstami. 
Przeczytajcie głośno wszystkie sytuacje, poproś, by 
uczniowie uzasadnili swoje wybory. Czy wszyscy się z nimi 
zgadzają? Czy łatwo było grupom dokonać wyboru?

Przeczytaj uczniom cytaty z Tory i Talmudu ﹙ 
��–��﹚, ﹙� X X II -X X I I I﹚ zwracając uwagę na 
zasadę pikuach nefesz. Uczniowie mogą skomentować 
różnice pomiędzy żydowskim punktem widzenia, a ich 
własnymi opiniami. Czy są tacy, którzy pod wpływem 
tekstu zmienili zdanie? Jeśli tak, mogą zmienić położenie 
swoich karteczek.

﹙ ��–��﹚. Poproś, żeby grupy spróbowały 
zanotować najważniejsze informacje o szabacie, które 
zaprezentują na forum klasy. Czy łatwo było to zrobić 
tym, którzy otrzymali tylko tekst o zakazach? Podsumuj, 
że sztywne trzymanie się ustaleń prawa nie wystarcza do 
pełnego zrozumienia tego święta (ani żadnego innego). 
Znajomość nakazów i zakazów jest bardzo ważna, ale 
nie wolno się do niej ograniczać.

Poproś uczniów, by w parach porozmawiali o różnych 
ważnych wydarzeniach/momentach w ich życiu. Z czym 
lub z kim się one wiązały? Czym różni się uroczysty, od-
świętny czas od codzienności?

Zapytaj, w jaki sposób można rozumieć „świętość 
czasu” w judaizmie? Jakie ona może mieć konsekwencje
w życiu codziennym? Czego nas uczy takie podejście?

§§§ O żyrafach, co wchodzą do szafy
Zapytaj, ilu uczniów ma zwierzęta w domach. Jakie to 
zwierzęta? Porozmawiajcie chwilę o tym, jakie są zalety 
posiadania zwierzaka? A jakie wady?

Poproś, żeby uczniowie w małych grupach przygotowali 
„kodeks dobrego traktowania zwierząt”. Przeczytajcie 
głośno kilka „przykazań” z kodeksów opracowanych
w grupach. Dlaczego należy dobrze traktować zwie-
rzęta?

Rozdaj grupom fragment Ustawy o Ochronie Zwierząt 
– poproś, żeby uczniowie porównali przepisy z „własny-
mi” kodeksami, które przygotowali na początku zajęć. 
Czy o czymś zapomnieli? Czy ich kodeksy są bogatsze, 
niż otrzymane fragmenty ustawy?

Podziel uczniów na grupy i daj im do wylosowania 
słowa-klucze, które będą potrzebne w dyskusji: „we-
getarianizm”, „cyrk”, „zoo”, „zwierzęta-pupile”. Poproś, 
żeby wspólnie zastanowili się, jaki związek ma każde
z tych słów z traktowaniem zwierząt – czy są zwolen-
nikami, czy przeciwnikami wegetarianizmu, cyrku, zoo 
oraz posiadania własnych zwierzaków? Jakie argumenty 
mogą przemawiać przeciwko ich opiniom? Każda grupa 
ma �� minut na dyskusję, a następnie – �-� minuty na 
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Zachęć uczniów do podsumowania zajęć i sformułowa-
nia wniosków. Uzupełnij ich wypowiedzi.
[współpr. Marcin Bartosiewicz]

§§§ Cebulowe odkrycia
Przynieś na zajęcia dwie cebule i jedną z nich przekrój na 
pół. Poproś uczniów, żeby się przyjrzeli tym połówkom 
– jak widać, cebula składa się z kilku warstw, a każda
z nich jest trochę inna; patrząc na całą cebulę, widzimy 
tylko warstwę zewnętrzną, inną niż „wnętrze”. Poproś, 
żeby każdy uczeń narysował „swoją” połówkę cebuli 
– w samym środku cebuli trzeba wpisać te własne cechy, 
na które nie mamy wpływu i których nie możemy zmie-
nić; w kolejne warstwy – cechy, na które mamy wpływ. 
Uczniowie rozmawiają w parach na temat „swoich” 
cebul. Zapytaj na forum, których cech uczniowie naj-
częściej używają, opisując siebie – tych ze środka czy 
tych z zewnętrznych warstw? Zapisz te cechy na tablicy, 
porozmawiajcie o nich. Czy powtarzały się w pracach 
wielu uczniów? Czy u wszystkich znajdowały się w tej 
samej warstwie? Co to może oznaczać?

Poproś, żeby uczniowie w grupach przeczytali różne 
definicje słowa „tożsamość”, a następnie, żeby na ich 
podstawie każda grupa opisała słowo „tożsamość” wła-
snymi słowami. Porównajcie nowe „definicje”. Dlaczego 
się różnią?

Rozdaj uczniom cytaty z Ireny Klepfisz oraz Gerszoma 
Scholema ﹙� XXXI X , X L﹚ oraz z tekstu „Kto 
jest Żydem” ﹙ ��, ��, ��﹚. Co one mówią na 
temat tożsamości żydowskiej? Jakich cech i kategorii 
używają, próbując ją określić? Wypiszcie je na tablicy. 
Które z tych cech znalazłyby się w środku cebuli, a które 
tylko w jednej z warstw? 

Przeczytaj głośno  �� [wyjaśnij uczniom 
pojęcie „asymilacji”, które pojawia się w tekście] oraz 
 ��; skomentuj dramatyzm sytuacji, w której 
tożsamość jest źródłem śmiertelnego niebezpieczeń-
stwa. Podkreśl różnorodność, jaka panuje wśród Żydów 
(religijni, ateiści, zasymilowani, syjoniści, itd.) – warto, by 
uczniowie dobrze to zapamiętali i zrozumieli. 

Na zakończenie zbierz od uczniów rysunki cebul, prze-
mieszaj je i rozwieś na ścianie. Poproś, żeby wychodząc 
z klasy spojrzeli na nie i zastanowili się, czy są w stanie 
rozpoznać autorów poszczególnych cebul, na podstawie 
zamieszczonych w nich cech. Kiedy każdy przeczyta 
już wszystkie cebule, rozdaj uczniom samoprzylepne 
karteczki i poproś, żeby przykleili je do tych cebul, które 
(oprócz własnych) są im najbliższe. §§§
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Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego założona została w marcu 2002 roku 
przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ) oraz Światową 
Organizację Żydowską ds. Restytucji (WJRO). Fundacja działa na tych terenach, 
którymi, z racji zbyt dużej odległości, trudno jest zajmować się gminom żydowskim.

Z mandatu ZGWŻ Fundacja zajmuje się odzyskiwaniem obiektów stanowiących przez 
II wojną światową własność gmin żydowskich, a także zarządza nimi, przeprowadza 
renowacje i otacza opieką relikty materialnego dziedzictwa Żydów polskich. Naszym 
priorytetem jest ochrona cmentarzy: we współpracy z innymi organizacjami i osobami 
prywatnymi doprowadziliśmy do upamiętnienia, ogrodzenia i uratowania przed 
zniszczeniem kilkunastu cmentarzy żydowskich (m.in. w Zakopanem, Kozienicach, 
Mszczonowie, Kłodzku, Iwaniskach, Strzegowie, Wysokiem Mazowieckiem, Dubience, 
Kolnie, Iłży czy Lesku). Działania Fundacji obejmują także rewitalizację szczególnie 
ważnych i wartościowych zabytków dziedzictwa żydowskiego. Do takich obiektów 
należą m.in. synagoga w Rymanowie oraz synagoga w Zamościu.

Nasza działalność na rzecz ochrony dziedzictwa nie może jednak ograniczać się 
do samej tylko opieki nad poszczególnymi obiektami; równie ważna jest dbałość 
o poszerzanie wiedzy na temat historii Żydów, którzy przez wieki współtworzyli 
dziedzictwo kulturowe Polski. Do najważniejszych działań edukacyjnych Fundacji 
należy program „Przywróćmy Pamięć”. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi
w tym programie młodzi ludzie zaczną nie tylko dostrzegać i cenić wielokulturowe 
dziedzictwo swojego regionu, ale też zrozumieją, jak ważny jest szacunek i zrozumienie 
dla innych kultur.

Więcej informacji na temat Fundacji: www.fodz.pl

Patriotyzm Jutra

Program „Przywróćmy Pamięć” wspierają:


