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Wstęp 

 

W roku 1570, piętnaście wieków po tym, jak legła w gruzach świątynia jerozolimska, bez 

mała cztery tysiące kilometrów od miejsca, w którym ona stała, w oficynie drukarskiej More-

dechaja ben Gerszoma Kaca, w stolicy Królestwa Czech – Pradze, wydrukowana została 

pewna niezwykła książka. Jej tytuł – Torat ha-ola przełożyć można jako Prawo oddania 

wstępującego1. Jej autorem był krakowski rabin Mosze syn Izraela Isserlesa znany jako Re-

ma, cieszący się, mimo wciąż stosunkowo młodego wieku, sławą genialnego znawcy Prawa. 

Dzieło to w drobiazgowy sposób opisuje budowę jerozolimskiego przybytku i sprawowane 

w nim rytuały. Co więcej poddane w nim zostają one interpretacji, dążącej do wydobycia ich 

ukrytych głębokich sensów i znaczeń, poprzez odwołania do terminologii zapożyczonej już to 

ze środków klasycznego komentarza biblijnego, już to filozofii arystotelejskiej, już to żydow-

skej mistyki. W chwili opublikowania książki Isserles miał przed sobą niecałe dwa lata życia. 

Dzieło, w którym zawarł całościowy wykład swej haszkafy2, nigdy nie zyskało prawdziwej 

                                                 
1 Słowo tora  oznaczać może prawo (lub Prawo), instrukcję bądź naukę. Słowo ola w tytule dzieła 

oznacza korban ola. Domyślne w tym miejscu słowo korban tradycyjnie tłumaczone jako „ofiara”, 
zdecydowałem się przełożyć, zgodnie z sugestią S. Pecarica w Tora Pardes Lauder, Wajikra, Wstęp, s.VI  jako 
„oddanie”. Autor przekonująco argumentuje tam za takim właśnie wyborem translatorskim. Zarazem w całej 
pracy używam utartych związków frazeologicznych jak "zwierzę ofiarne", uznałem bowiem, że mają one stałe 
miejsce w języku polskim. Słowo „ola” odwołuje się do nazwy oddania, które najczęściej po polsku nazywa się 
całopalnym, a które po angielsku oddaje się przez burnt offering bądź – brzmiące dziś raczej upiornie – 
holocaust offering. Samo słowo ola zbudowane jest na rdzeniu 'a-l-h oznaczającym wznoszenie się lub 
wstępowanie. Przy odrobinie kreatywności tytuł rozumieć więc można również jako „Naukę uwzniośloną”, 
„Prawo wstępowania”, „Naukę o wznoszeniu się” itd. Sam zdecydowałem się na formę Prawo oddania 
wstępującego, co – jak sądzę – bliskie jest znaczeniu filologicznemu, oraz – jak uważam – częściowo oddaje 
zamierzoną grę słów: dzieło Rema w zamyśle stanowić ma instrukcję wznoszenia się, czy też naukę 
o wstępowaniu: lektura prowadzić ma czytelnika do transformacji osobowości, do zbliżenia się do prawdy 
tożsamej z boskością. Świątynia – czytamy w Prawie oddania wstępującego – zbudowana była w postaci stopni, 
które odpowiadają trzem poziomom świata, przez które wznosząc się człowiek może uchwycić – na ile to 
w ogóle możliwe – Tego, który przemówił i powstał świat (Torat ha-ola, Yeshivat Chidushei Harim, t. 1-2, Tel 
Awiw 1991/92, 1,4:I,40, dalej odtąd cytowane jako ThO wraz z numerem części i rozdziału, po dwukropku zaś 
tomu oraz strony cytowanego wydania). 

2  Prawo oddania wstępującego najczęściej określane jest jako dzieło „filozoficzne” bądź „filozoficzno-
homiletyczne”, sam zdecydowałem się tu na użycie nieczęsto spotykanego w literaturze naukowej terminu, 
ponieważ powyższe określenia moim zdaniem narzucają z góry założoną interpretację treści dzieła, co więcej, 
interpretację moim zdaniem niekoniecznie słuszną. Użycie terminu „haszkafa” w zasadzie zbliżone jest do 
użycia pojęcia „agada” w tym sensie, że oznacza wszelką literaturę o charakterze nienormatywnym, 
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popularności3: Okazjonalnie wznawiane, najczęściej postrzegane jest jako niejasne, herme-

tyczne i w sposób sztuczny usiłujące łączyć sprzeczne prądy obecne w żydowskim myśleniu 

w czasach życia autora. Jego historycznego znaczenia nie da się porównać do tego, jakie wy-

warły wielkie dzieła z dziedziny żydowskiej myśli, zarówno poprzedzające je – jak pisma 

Saadi Gaona, Sefer Ikarim, Or Ha-szem, Kuzari czy More newuchim – jak i te, które nadejść 

miały po nim jak Sznej luchot ha-brit, Derech Ha-Szem, Mesilat jeszarim, dzieła z kręgu lu-

riańskiej kabały i mistrzów chasydzkich czy też Nefesz ha-chaim, by wymienić tylko kilka.  

 Owa porażka, jaką w jakimś sensie okazało się Prawo oddania wstępującego, a także, 

w nieco mniejszym stopniu, inne haszkaficzne dzieło Rema, alegoryczny komentarz do Księgi 

Estery Wartość wina (Mechir jajin) – jest zastanawiająca zwłaszcza w świetle faktu olbrzy-

miego wpływu, jaki wywarło na kształt żydowskiego życia pisarstwo Isserlesa z dziedziny 

żydowskiego prawa: jego dzieła Drogi Mojżesza (Darchej Mosze) oraz Obrus (Mapa) po dziś 

dzień stanowią obowiązującą wykładnię aszkenazyjskiej halachy4, i jako takie stały się 

przedmiotem niezliczonej ilości komentarzy i powszechnych studiów. Decyzje krakowskiego 

rabina od bez mała pół tysiąca lat kształtują w najmniejszych szczegółach codzienne życie 

setek tysięcy wyznawców ortodoksyjnego judaizmu na całym świecie. Sam Isserles zdaje się 

traktować swoje dzieła z dziedziny halachy i haszkafy jako dopełniające się części jednej ca-

łości, być może razem ze swymi pracami z dziedziny historii i astronomii, dla których rów-

nież widział on miejsce w korpusie żydowskiej wiedzy. Tym bardziej dziwić nas może fakt 

owego „rozpołowienia” recepcji spuścizny Rema. Prawodawstwo Isserlesa pozostaje bowiem, 

jak będę argumentował, w ścisłym związku z jego myślą, by tak rzec, teoretyczną. 

 Tytuł niniejszej rozprawy wyznacza jej zakres tematyczny: jest nim kabała i halacha 

Mosze Isserlesa. Pragnąłbym wykazać, że w pisarstwie Rema wyraźnie obecne są wątki mi-

styczne, i że mają one konkretny wpływ na jego działalność jako prawodawcy. Zarazem tytuł 

ten oznacza coś jeszcze innego, co zrozumiałe jest jedynie, gdy przetłumaczyć go na język 

hebrajski: Mosze Isserles – kabalato we-hilchato. Po pierwsze: "Mosze Isserles" – wskazuje, 

                                                                                                                                                         
w przeciwieństwie do tej, która ma charakter normatywny zwaną „halacha”. O ile jednak „agada” oznacza 
dosłownie „opowiadanie”, kładzie wiec nacisk na formę narracyjną, o tyle „haszkafa” etymologicznie wiąże się 
z pojęciem odbijania (w sensie odzwierciedlania) bądź oglądania. To drugie znacznie zbliża ją do polskiego 
pojęcia „(świato)pogląd”.   

3  Inaczej uważa J. M. Zunz, Ir ha-cedek, Lwów 1874, s. 172, który pisze, że w XVII wieku w Polsce 
postawały nawet piosenki  na cześć Prawa oddania wstępującego. Mimo wszystko stwierdzić należy, że nawet 
jeśli haszkaficzne opus magnum Rema początkowo cieszyło się niejaką popularnością, to z czasem popadło 
w częściowe zapomnienie, i dziś bywa cytowane sporadycznie. Bardzo krytycznie o dziele Rema wypowiadali 
się min. Azaria de Rossi (min ha-Adumim), i Gaon z Wilna. 

4  Przez co rozumiem tu wszelkie pisarstwo o charakterze normatywnym, którego celem jest ustalanie 
religijnego prawa żydowskiego, por. Encyclopaedia Judaica 2nd  ed. hasło „HALAKHA”, t. 8, s. 251-258. 
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że głównym przedmiotem moich zainteresowań jest pewna osoba. O biografii tej osoby – 

Moszego, syna Izraela zwanego Isserles - wiemy niewiele; dałaby się ona zmieścić na poje-

dyńczej kartce papieru. Co więcej, to co o nim wiemy, został już po wielokroć opisane. Rema 

interesuje mnie raczej jako przedstawiciel pewnego światopoglądu. Mosze Isserles nie jest 

zapewne „typowym” przedstawicielem swego milieu, ale myśl jego wyznacza jak się wydaje 

horyzont ludzi, którzy żyli w jego czasach i miejscu. „Kabalato” – „jego kabała” oznacza po 

hebrajsku – „to co otrzymał", słowo „halacha” wywodzi się od rdzenia h-l-ch oznaczającego 

czynność chodzenia, „hilchato” można by zatem przetłumaczyć jako „jego droga”. Tytuł ten 

przełożyć można by zatem jako: „Człowiek – Mosze Isserles, to co otrzymał i gdzie z tym 

poszedł”, albo „to co przyjął i jaką drogą [z tym] podążył”. Wskazywać ma on na reformator-

ską rolę Rema w historii żydowskiej.  

 Światopogląd i prawo – haszkafa i halacha – nie są niezależnymi dziedzinami. Pierw-

sza determinuje drugą, ta zaś stanowi wyraz pierwszej w formie nakazu. Przykazanie to nic 

więcej niż Tora w postaci czynu. Halacha jest teologią ubraną w czyn5. Halacha jest boskim 

prawem oddanym w ludzkie ręce6, czy raczej we władzę ludzkiego rozumu. Jak każdy system 

prawny stanowi ona zarazem pewne uniwersum symboliczne, określa relacje społeczne, ide-

ały etyczne oraz stanowi narzędzie władzy. Dziejów wiedzy nie można zrozumieć, jeśli się 

abstrahuje od innych dziedzin ówczesnej kultury, również od związków, jakie zachodzą mię-

dzy myśleniem teoretycznym a praktycznym. To ostatnie jest bowiem, tak jak każda inna 

dziedzina twórczości ludzkiej, systemem znaków danej kultury7. Jeśli haszkafa to wyraz 

prawdy, to halacha - dobra. Obie razem prowadzić mają do stworzenia idealnych, to znaczy 

idealnie realizujących wolę Boga, człowieka i społeczeństwa. 

 Uważam, że jest szczególnie ważnym i interesującym zrozumienie światopoglądu – 

nie chodzi mi tu o doktrynę lecz epiteme: zespół wyobrażeń ontologicznych, teoriopoznaw-

czych i aksjologicznych8 – człowieka, który historycznie okazał się być jednym z najważniej-

szych, jeśli nie najważniejszym, poskiem – religijnym prawodawcą – aszkenazyjczyków.  

Rema przetransformował żydowską religię dlatego, że jego światopogląd różnił się 

w znaczący sposób od tego, który wyznawali jego poprzednicy. Należał do pierwszego poko-

                                                 
5 Zagadnieniu temu poświęcona jest praca J. Neussnera The Theology of the Halakhah, Brill, Leiden, 

2001. 
6 Divine Law in Human Hands : Case Studies in Halakhic Flexibility, Jerusalem, The Magnes Press, The 

Hebrew University, 1998 to tytuł słynnego zbioru artykułów J. Katza. 
7 B. Skarga, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, PWN, Warszawa 2015. Pierwsze 

wydanie: PWN, Warszawa 1987, s. 53  
8 B. Skarga, Przeszłość i interpretacje, s. 127n.  
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lenia polskich Żydów, którzy skonfrontowani zostają z szeregiem zjawisk charakterystycz-

nych dla świata nowożytnego, takich jak zwiększona mobilność społeczna, zwiększona pręd-

kość przepływu informacji, wielość źródeł wiedzy czy też myślenie naukowe, a także nowe 

wynalazki i odkrycia9. Nowa była też ekonomiczna, społeczna i prawna sytuacja Żydów 

w Polsce10. Odpowiedź Isserlesa na te wyzwania, nie jest oczywista. Jak postaram się wyka-

zać, Rema w pewnych kwestiach okazuje się zadziwiająco współczesny, w innych niezwykle 

konserwatywny. Jego myśl stanowi zadziwiającą mieszankę myślenia nowożytnego i mitycz-

nego oraz symbolicznego. 

 Rema jest fascynującym przypadkiem dla badacza socjologii wiedzy. Upowszechnie-

nie się książki drukowanej sprawiło, że należy on do pierwszego pokolenia polskich Żydów, 

którym dane było zapoznać się z szeroką gamą średniowiecznej i wczesnonowożytnej litera-

tury żydowskiej. Jako jeden z pierwszych stanął on przed zadaniem, jakże bliskim człowie-

kowi współczesnemu, poradzenia sobie z wielością, nieraz wzajemnie sprzecznych źródeł 

wiedzy. Dlatego też musiał on dokonać swoistego „procesu filtracji” w celu stworzenia kohe-

rentnej wizji świata. Spośród dziesiątek sprzecznych źródeł dokonać wyboru, uzgodnienia ich 

ze sobą oraz hierarchizacji. Oznacza to, że musiał on posiadać pewien zbiór reguł, ustalają-

cych nie tylko co czytać, ale też  j a k  to czytać, zbiór reguł ustalający relatywną wagę, jaką 

nadać należy różnym ideom i gatunkom, metodę pozwalającą pogodzić ze sobą pozornie 

sprzeczne teksty11. Zadanie o tyle doniosłe, że Rema nie czyta dla siebie, lecz jego lektura ma 

wymiar potrójny: jest on nauczycielem odpowiedzialnym za indywidualne zbawienie jedno-

stek, przywódcą politycznym kształtującym społeczność i wreszcie postacią obdarzoną chary-

zmą, odpowiedzialną za naprawę metafizycznego stanu świata. 

 Rema jest fascynujący jako uosobienie „przejścia”. Znajduje się on między średnio-

wieczem a nowożytnością, między starym (oznaczającym Niemcy) a nowym (oznaczającym 

Europę środkową i wschodnią) Aszkenaz, między filozofią a kabałą, między światopoglądem 

naukowym a religijnym, pomiędzy haszkafą a halachą... W jego postaci uwidaczniają się 

sprzeczne wektory kształtujące światopogląd Żydów żyjących w epoce, którą określamy dziś 

jako wczesną nowożytność, w nigdy nieistniejącym, kraju zwanym Aszkenaz. Światopogląd 

                                                 
 9 Na temat periodyzacji żydowskiej historii i wyodrębnienia etapu wczesnej nowożytności por. M. 

Rosman, Jak pisać historię żydowską, przeł. A. Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2011, s. 69-94 oraz przypisy tamże. 

10 Por. S. W. Baron, A Social and Religious History of Jews, vol.16, Poland-Lithuana 1500-1650, New 
York 1983. 

11 J. M. Davis w „The Cultural and Intellectual History of Ashkenazic Jews 1500–1750. A Selective 
Bibliography and Essay”, [w:] Leo Baeck Institute Yearbook 1993, s. 343-390 London-Jerusalem-New York 1993.  
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Rema jest fascynujący, ponieważ w gruncie rzeczy  wydaje się on być w dużej mierze daleki 

zarówno od jego niemieckich średniowiecznych poprzedników, jak i jego polskich „potom-

ków”. Rema tkwi „pomiędzy”, nigdzie w pełni nie przynależąc. Zarazem, paradoksalnie, to 

jego właśnie uznali polscy Żydzi za swego naczelnego poska – religijnego prawodawcę.  

 Zasadniczym zadaniem, jakie stawia sobie niniejsza praca, jest zrozumienie miejsca 

kabały w światopoglądzie Mosze Isserlesa. Myśl Rema charakteryzuje daleko posunięty syn-

kretyzm. Jego sztandarowe dzieło, jakim jest Prawo oddania wstępującego12, stanowi pozor-

nie bezładną plątaninę rozmaitych warstw i gatunków literatury żydowskiej. Obok klasycznej 

literatury rabinicznej – Talmudu, midraszy i dzieł średniowiecznych komentatorów – ważne 

miejsce zajmują w niej idee wywodzące się z średniowiecznej filozofii żydowskiej oraz nale-

żące do szeroko rozumianego mistycyzmu żydowskiego, w szczególności do kabały. Motywy 

kabalistyczne stanowią w istocie, jak zamierzam dowodzić, rdzeń nauki Rema. Tym bardziej 

dziwić może, że w dotychczasowych badaniach nad twórczością krakowskiego rabina były 

one marginalizowane13. Owa marginaliacja skutkuje nieadekwatnym obrazem myśli krakow-

skiego rabina i prowadzi do swoistego dysonansu poznawczego14. 

                                                 
12 Omawiając myśl Rema opieram się przede wszystkim na dojrzłym, wydanym na dwa lata przed 

śmiercią autora, dziele, jakim jest Prawo oddania wstępującego, mniej na wczesnej pracy, jaką jest Wartość 
wina, którą przywołuję jedynie sporadycznie. Na temat dat powstawania Prawa oddania wstępującego i jego 
wczesnej recepcji por. J. Ben-Sasson, Misznato ha-ijunit szel ha-Rema, Jerozolima 1984, s. 12-16. 

13 Mam tu na myśli zwłaszcza pracę J. Ben-Sassona, Misznato ha-ijunit szel ha-Rema. Ben-Sasson, 
w swej pod wieloma względami imponujacej monografii myśli krakowskiego rabina, usiłuje wydobyć z pism 
Rema spójną i logiczną doktrynę oraz podkreśla "racjonalistyczny" i filozoficzny wymiar jego dzieła, wątki 
mistyczne i kabalistycze pozostawiając na marginesie swych rozważań. Por. na przykład s. 32 gdzie czytamy, że 
element racjonalistyczny jest w pisarstwie Isserlesa dominujący i decydujący. Obraz rzeczywistości – 
racjonalizm religijny jest fundamentem, tyle że jego zarysy naszkicowane są również za pomocą opisów 
i obrazów mistycznych lub na s. 34 p. 71, gdzie autor zauważa, że myśl Rema wiedziona jest, by tak rzec, przez 
racjonalizm majmonidejski, w który wkomponowuje on swe osobiste dziedzictwo, oraz dziedzictwo swej epoki, 
należące do dziedziny kabały. Podobnie w gruncie rzeczy ma się sprawa z pracami A. Siefa, oraz z poświęcającą 
krakowskiemu rabinowi wiele miejsca pracą Seeing with Both Eyes. Ephraim Luntzhitz and the Polish-Jewish 
Renaissance, Brill, Leiden-Boston 2008 L. Levina. Choć ten ostatni, bardziej adekwatnie, jak sądzę, widzi 
Isserlesa głównie jako przedstawiciela synkretycznej kultury renesansu, którą opisuje jako „widzenie dwojgiem 
oczu”, to jest próbę syntezy racjonalizmu i mistycyzmu. Przy czym w ostatecznym rozrachunku Levin uznaje 
(zob.  s. 30), że Rema cytując dzieła kabalistyczne nadaje im interpretację filozoficzną; zachowuje jezyk kabały, 
lecz nadaje mu treść filozoficzną. Osobiście sądzę, że jest dokładnie na odwrót. Inaczej ma się sprawa 
w przypadku historyków wywodzących się z kręgów haskali oraz Wissenschaft des Judentums takich jak: 
H. Graetz, History of the Jews, t. IV, Philadelphia 1956, s. 637-38, czy J. M. Zunz, Ir ha-cedek, s. 171-180. 
Autorzy ci chętnie wytykali Rema jego „irracjonalizm” i „zabobonność” oraz obwiniali za "skostnienie" 
judaizmu. Niepasujące do tej prostej wizji, zainteresowania filozoficzne i naukowe krakowskiego rabina zostały 
przez nich całkowicie pominięte. Zarazem obecność elementów mistycznych w światopoglądzie Isserlesa nie 
została przez nich w żaden sposób zbadana czy przeanalizowana – była, jako objaw „zacofania” i umysłowej 
„ciemnoty”, dyskwalifikująca. To podejście „oświeconych” do Rema, to oczywiście objaw ich stosunku do 
kabały iźmistycyzmu jako takich. Widać to na przykładzie tego, jak odnosili się oni do wielkiego współczesnego 
Isserlesa – Josefa Karo por. R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo. Lawyer and Mystic, Oxford University Press 
1962, s. 2-5, gdzie przytacza on opinie na temat Karo i jego dzieła H. Graetza, A. Geigera, S. J. Rappaporta, 
D.źCassela, S. P. Rabinowitza i L. Greenwalda. Wszyscy wymienieni badacze już to dyskredytują Karo, już to 
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Myśl Isserlesa w swej istocie nie stanowi kontynuacji filozofii majmonidejskiej, a raczej 

próbę emancypacji spod jej wpływów. Miejsce ma tu przeformułowanie języka Majmonidesa, 

tak by służył wyrażaniu, nowych treści. Tradycyjne pojęcia średniowiecznej filozofii żydow-

skiej zostają w dziele Isserlesa nasycone mistycznymi i mitycznymi treściami, zwłaszcza 

wywodzącymi się z kabały. Arystotelizm (czy raczej „majmonideizm”), wbrew jego własnym 

deklaracjom, nigdy nie był stylem myślenia Rema – już raczej retoryką, wykorzystywaną 

według potrzeb. Wiedza ludzka bez względu na jej formę nigdy nie mówi radykalnego „nie” 

swojej przeszłości. Jej negacje zawsze są częściowe, w coraz to innych dziedzinach i innych 

sprawach. Teorie, które tworzy, w stosunku do siebie nie są sprzeczne, lecz komplementarne. 

Przechodząc z jednego poziomu na drugi, asymiluje niektóre z wątków tradycyjnych poprzez 

nadanie im nowego sensu15. Umieszczenie terminów w nowym kontekście, który zmusza do 

ich rekonceptualizacji (często ma ona charakter zmiany konotacji, wraz z rozszerzeniem lub 

zawężeniem denotacji) prowadzi do przekształceń semantycznych, którym towarzyszą prze-

kształcenia struktury teoretycznej całości danej wypowiedzi. Zachodzi tu zapewne zależność 

dwustronna, nowa struktura teoretyczna wymaga modyfikacji znaczeń terminów, a jednocze-

śnie modyfikacja tych znaczeń może być punktem wyjścia dla rewizji teoretycznych zało-

żeń16. 

 Praca niniejsza podzielona została na trzy części. Cześć pierwsza to prezentacja posta-

ci Moszego Isserlesa. Stanowić ma ona tło dla części kolejnych. Jej zadaniem jest osadzenie 

myśli Rema w kontekście zarówno jednostkowej biografii, jak i zwracać uwagę na uwarun-
                                                                                                                                                         
usiłują go „wybielić”, dowodąc, że z pewnością nie może być on autorem dziennika mistycznych spotkań (ponad 
wszelką wątpliwość będącym jego autorstwa) - Magid meszarim. Oba te podejścia wydają się być po pierwsze 
metodologicznie błędne, po drugie, cechuje je swoisty anachroniczny protekcjonalizm „oświeconych” wobec 
żyjącego w innym czasie i odmiennej kulturze autora. Rozważając stosunek Isserlesa do filozofii i mistycyzmu, 
zauważyć należy, że ujęcie pierwszego z tych nurtów jako „racjonalistyczny”, drugiego zaś, jako 
„irracjonalistyczny” jest w rzeczywistości anachronizmem. Dla ludzi odległych czasów prawda przedstawiała się 
zgoła inaczej, ponieważ spekulacje metafizyczne czy mistyczne, mogły stanowić element struktury jej sensu. 
W rzeczywistości sama definicja „racjonalizmu” jest mocno problematyczna. W historii nauki dawno już 
postuluje się wyjście poza kategorie „racjonalności” i „irracjonalności”, na rzecz badania epistemologicznego 
pola epoki. Jasne jest dzisiaj, że wiedza sama tworzy swój model naukowości i swój przedmiot badań. 
W rozważaniu dzieł odległych epok konieczna jest refleksja z poziomu tansracjonalnego (lub racjonalizmu 
epistemologicznego), por. B. Skarga, Przeszłość i interpretacje, s. 48-53 oraz s. 132-139. 

14 Dysonans ów być może najdobitniej wyraża M. Bałaban, w „Umysłowość i moralność żydostwa 
polskiego XVI w.”, [w:] Kultura Staropolska, Kraków 1932, s. 618, opisując Rema jako człowieka, który „na 
wpół tkwi jeszcze w średniowieczu, lecz już jest przejęty ideami Renesansu”. Co charakterystyczne J. Ben-
Sasson, s. 9-10 p. 48, przywodzi jedynie, potwierdzający „racjonalizm” Rema, fragmenty tekstu Bałabana. 
Oczywiście ujęcie, wedle którego Renesans to tylko i wyłącznie czas „rozumu” i „oświecenia”, jest samo 
w sobie sporym uproszczeniem, o czym dużo pisze np. J. Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, przeł. 
E. Bąkowska, Aletheia, Warszawa 2015. W ogóle nasze pojęcia „racjonalizmu” i „irracjonalizmu” wydają się 
często niezbyt adekwatnie opisywać światopoglądy minionych epok. 

15 B. Skarga w Przeszłość i interpretacje, s. 66. 
16 Tamże, s. 177. 
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kowania historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne i ekonomiczne, w których się ona 

kształtowała. Odrębną warstwę tej części pracy stanowi tłumaczenie i komentarz do wybra-

nych legend o Isserlesie. Ma ona stanowić swoiste wejrzenie w głąb ludowej pamięci o kra-

kowskim rabinie, z pewnością mówiącej więcej o opowiadających, niż o tym, o którym się 

opowiada, ale kto wie, może nie pozbawione są one ziarna historycznej prawdy. Na końcu 

analizuję możliwe wpływy myśli renesansowej na światopogląd Rema.  

 Część druga zawiera próbę ustalenia stosunku Isserlesa do ważnych prądów i wątków 

w kulturze epoki. Próbuję w niej wykazać, że jego dzieło widzieć należy przez pryzmat idei 

ezoteryzmu; omawiam też hermeneutykę oraz mistyczne aspekty metodologii jego dzieł oraz 

zajmuję się tym, jak on sam widział filozofię i kabałę oraz ich wzajemną relację.    

 Część trzecia opowiada o tym, w jaki sposób mistyczne myślenie Isserlesa wpływa na 

wizję Boga, świata i człowieka oraz łączących ich relacji stworzenia, objawienia i zbawienia. 

Skupiają się one na kluczowych, moim zdaniem, momentach w myśli Rema: systemie sefiro-

tycznym, metaforze lustra, niesamodzielności epistemicznej (i ontologicznej) człowieka, kon-

cepcji „boskiej pomocy” (ezer ha-elohi), znaczeniu liter i języka hebrajskiego jako tworzywa 

wszechświata, koncepcji mikrokosmosu, wreszcie na metafizycznej roli ludu Izraela oraz 

teurgicznym aspekcie przykazań, zwłaszcza kultu świątynnego. Ostatecznym celem tej części 

jest wykazanie, w jaki sposób główna działalność Mosze Isserlesa, za jaką uznać należy pra-

wodawstwo halachiczne, zakotwiczona jest w jego światopoglądzie, i jak wpływają na nią 

wątki mistyczne obecne w jego myśli. Dowodzić w niej zamierzam, że mimo iż Rema (za-

sadniczo) nie ustala halachy wedle obyczajów kabalistów, to mistyczny wymiar jego myśli, 

zwłaszcza koncepcja minhagu, stanowi faktyczną metahalachę, i ma kluczowe znaczenie dla 

podejmowanych przez niego decyzji z dziedziny prawa religijnego. Część ta stanowić zara-

zem otwarcie perspektywy dalszych, bardziej szczegółowych badań, które objąć powinny 

całość piśmiennictwa halachicznego Moszego Isserlesa. 

 Praca niniejsza jest z założenia interdyscyplinarna, a jej poszczególne części posługi-

wać się zatem muszą odmiennymi metodologiami. W zależności od omawianego zagadnienia 

jestem zmuszony uciekać się w niej do metody historycznej, historii idei, socjologii wiedzy, 

etnologii, szeroko rozumianego religioznawstwa, hermeneutyki, historii filozofii, filozofii 

i teologii. Moich przewodników po wyżej wymienionych dziedzinach wymieniam w przypi-

sach we właściwych miejscach.  
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 Założenia ogólne przyjmuję z prac Barbary Skargi Przeszłość i interpretacje. 

Z warsztatu historyka filozofii17 oraz Granice historyczności18. Książki te, jak sądzę, omawia-

ją kluczowe obecnie zagadnienia i główne trudności metodologii szeroko pojętych nauk hu-

manistycznych. Ich ogromną zaletą jest, że fakt, że, choć autorce, jak się wydaje, najbliższe są 

fenomenologia i hermeneutyka (a także w nieco mniejszym stopniu strukturalizm i egzysten-

cjalizm) oraz działalność warszawskiej szkoły historyków idei, nie zamyka się ona w jednej 

wąskiej tradycji myślowej, w zamian zaś czerpie z różnorodnych źródeł. Na jej kartach „dys-

kusję toczą” S. Amsterdamski, G. Bachelard, H. Bergson, G. Deluze, J. Derrida, M. Foucault, 

H. G. Gadamer, E. Gilson, M. Heidegger, E. Husserl, L. Kołakowski, A. Koyre, E. Levinas, 

C. Levi-Strauss, M. Merleau-Ponty, P. Ricoeur, W. Stróżewski i wielu innych. Do tych nie-

wielkich-wielkich książeczek będę wielokrotnie odwoływał się w dalszym ciągu mojej pracy. 

Dostarczyły mi one bowiem głównych pojęć, zwłaszcza kategorii „historii prawdziwej” (w 

odróżnieniu od „historii prawdy”)19 „episteme”20 i „pola epistemologicznego”21 oraz „pola 

tematycznego”22, „formacji intelektualnej”23, „problemu”24, oraz uczuliły na skomplikowane 

zagadnienia antycypacji i prekursorstwa25, trwałości i zmienności kategorii: oddzielenia tego 

co w myśleniu historyczne, a co przekracza granice historyczności26, różnych koncepcji ra-

cjonalności27, metaforyczności języków filozofii i nauki28.. itd. 

 W moim myśleniu o judaizmie nieustannie obecna jest – explicite lub nie – Gwiazda zba-

wienia F. Rosenzweiga29. To temu dziełu zawdzięczam ideę trzech rzeczywistości: Boga, świata 

i człowieka połączonych trzema relacjami: stworzeniem, objawieniem i zbawieniem. To raczej 

przez ich pryzmat usiłuję oglądać dzieło Moszego Isserlesa, niż poprzez typowe dla myśli za-

chodniej wyodrębnianie metafizyki, epistemologii i etyki. Metodologi z zakresu historii żydow-

skiej i szeroko pojętej judaistyki dostarczyły mi prace The Oxford Handbook of Jewish Studies30, 

                                                 
17 B. Skarga, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, PWN, Warszawa 2015. Pierwsze 

wydanie: PWN, Warszawa 1987. 
18 Tejże, Granice historyczności, Stenor, Warszawa 2014. Wyd. 1., PIW, Warszawa 1989.  
19 Tejże, Z warsztatu historyka filozofii, PWN, Warszawa 2015, s. 84-86. 
20 Tamże, s. 68 in., oraz s. 125n. 
21 Tamże, s. 52n. 
22 Tejże, Granice historyczności, s. 64n. 
23 Tamże, s. 58n. oraz tejże Granice historyczności, s. 40n. 
24 Tejże, Granice historyczności, s. 53n. 
25 Tamże, s. 79n. 
26 Zagadnienie poruszane w wielu miejscach, chociażby w tejże, Przeszłość i interpretacje, s. 66. 
27 Tamże, s. 132-168. 
28 Tamże, s. 178n. 
29 F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, przeł. T. Gadacz, iTon Society, Warszawa 2012. 
30 The Oxford Handbook of Jewish Studies, red. M. Goodmana, Oxford 2005. 
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Jak pisać historię żydowską?31 oraz Cultures of the Jews32 W kwestiach dotyczących żydowskie-

go mistycyzmu, zasadniczo punkt wyjścia stanowią dla mnie wciąż, jak sądzę, „kanoniczne” po-

glądy G. Scholema, choć w kwestiach, w których budzą one kontrowersje wśród współczesnych 

badaczy, staram się konfrontować je z wynikami ich badań; dotyczy to zwłaszcza ustaleń M. Idela 

i E. R. Wolfsona. Rolę przewodnika po głównych pojęciach żydowskiej teologii odegrała dla 

mnie praca L.Jacobsa A Jewish Theology33. 

Mam świadomość, że nie jako pierwszy podjąłem się próby zgłębienia myśli krakow-

skiego rabina. Przez blisko trzy wieki pamięć o Mosze Isserlesie trwała w postaci legend34, 

a przede wszyskim komentarzy, którymi obrosły jego dzieła35. Pierwsze pokolenie żydow-

skich historyków inspirowanych haskalą było zdecydowanie krytycznie, a nieraz wręcz agre-

sywnie, nastawione do tradycyjnej kultury żydowskiej, zwłaszcza w jej „gettowym” – środ-

kowo-europejskim wydaniu. W sposób oczywisty rzutuje to też na ogląd Mosze Isserlesa  – 

jednego z owej kultury ojców. W swojej Historii Żydów36 H. Graetz poświęca Isserlesowi 

dwie strony na których obwinia go on o „skostnienie” judaizmu, poprzez legislację niezrozu-

miałych obyczajów i obostrzeń prawa. Ta surowa ocena została zadoptowane przez kolejnych 

historyków w mniejszym lub większym stopniu nawiązujących do modelu Wiessenschaft des 

Judentums37. Z podejściem tym kontrastuje niezwykle pozytywna postawa pisarzy wywodzą-

cych się ze świata religijnego38. 

                                                 
31  M. Rosman, M., Jak pisać historię żydowską? 
32 Cultures of the Jews: A New History, red. D. Biale, New York 2002. 
33 L. Jacobs, A Jewish Theology, Behrman House, New York 1973. 
34 Zebrane zostały one częściowo między innymi w: M. Ben-Jeheskel, „Ha-boreach mifnej ha-kawod”, 

[w:] Sefer ha maasiot, t. 3, Tel Awiw 1925; „Ha-Rema we-ha-biszof me-Kroke”, [w:] Sefer ha-maasiot, t. 4, Tel 
Awiw 1925; H. Halkowski, Legendy z żydowskiego miasta na Kazimierzu pod Krakowem, Kraków 1998; 
Tajemnice żydowskiego Krakowa, Kraków 2001; Żydowski Kraków: legendy i ludzie, Kraków 2009; M. L. 
Frumkin, „Niflaot me-adoneinu ha-Rema – Baal Ha-mapa”, [w:] Edat cadikim, Lwów 1856; J. Krepel, „Der 
Rema un der bishof”, [w:] Historisze ercehlung, 1924; M. Lipskin, More dor, Tel Awiw-New York 1968; J. L. 
Maimon, Szaarei ha-emet, Jerozolima 1951 P. Rodoi, „Moszele”, [w:] Morgen żurnal, 1950-1954; A. I. Sparling, 
Taamei ha-minhagim, u-makorei ha-dinim, Lwów 1911; C. Szlez, Sihat chulin szel talmidei chachamim, 
Warszawa 1880; „Der Rema un dos alte jidisze Kroke”, [w:] Machazikei limud, 1936, B. Joszezon, Fun unzer 
alten ocer, Warszawa 1932. Niniejszy podrozdział stanowi skróconą i poprawioną wersje mojego artykułu, 
P. Filek, „Mosze Isserles – Rema mi-Kroke w historiografii. Rekonesans badawczy”, Przegląd Religioznawczy 
2012, 3 (245), s. 33-42. 

35 Nakryty stół Josefa Karo i Obrus Moszego Isserlesa de facto stopiły się w jedno dzieło, podobnie ma się 
rzecz z ich Domem Józefa (Bejt Josef) i  Drogami Mojżesza (Darchej Mosze) – w zasadzie każdy komentarz do 
dzieł Karo odnosi się też do książek Isserlesa. Próba wymienienia ich wszystkich zakończyłaby się pisaniem 
historii halachy w ostatnich czterystu latach. Poprzestańmy zatem na kilku najbardziej znanych komentatorów, 
jak wspomniany powyżej Ta''Z, Szabtaj ben Meir ha-Kohen – SzaCh, Awraham Gombiner – Magen Awraham, 
Cheskia da Silwa – Pri Chadasz, Josef ben Meir Teomim – Pri Megadim, Rabi Akiwa Eger, Israel Meir Kagan – 
Miszna Berura. 

36  H. Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Leipzig 1853. 
37 Luźno związany z tym kręgiem S. Dubnow w swej Historii Żydów (S. Dubnov, History of the Jews in 

Russia and Poland, Philadelphia 1916) radzi sobie z niejednoznacznością postaci Rema po prostu pomijając 



15 
 

 Pierwszym ważnym głosem na temat Rema jest poczet krakowskich rabinów Ir ha-

cedek, J. M. Zunza (Lwów 1874) – jego tekst stał się punktem odniesienia dla większości 

późniejszych autorów piszących o Isserlesie. Zunz pieczołowicie opisuje historyczne tło dzia-

łalności Rema i przywołuje szereg faktów z jego życia. Twórczość Isserlesa i jej wpływ na 

kształt żydowskiego życia odmalowuje on w zdecydowanie ciemnych barwach. Dzieła Remu 

stanowią dla niego szczyt epigoństwa, nudy i intelektualnego hochsztaplerstwa, które przy-

czyniły się do zamknięcia judaizmu, jego zacofania, ignorancji i fanatyzmu. Praca ta doczeka-

ła się zdecydowanej krytyki ze strony krakowskiego rabina Ch. N. Dembicera39 w jego Miflat 

Ir ha-cedek (Wiedeń 1878). Odrzucił on sporą część informacji o życiu Rema i jego potom-

ków przywołanych przez Zunza. W kilka lat później opublikował zaś własny poczet krakow-

skich rabinów Kelilat jofi (Kraków 1883), przedstawiając w nim całkiem inny, wręcz kontra-

stowy wizerunek Mosze Isserlesa.    

 W roku 1898 roku wydana została pierwsza monografia dotyczącza Rema Rabeinu 

Mosze Isserles (Rema): szitato we-halech nafszo S. A. Horodeckiego. Praca łącząca zasadni-

czo religijny punktu widzenia z krytyczną analizą tekstu, stanowiąca próbę ukazania dzieła 

Isserlesa w kontekście historycznego rozwoju myśli żydowskiej. Horodecki ma zdecydowanie 

przyjazny stosunek do Rema, nazywa go, „używając języka kabalistów”, odpryskiem duszy 

Majmonidesa. Analiza wątków majmonidesowskich w myśli autora Obrusa jest głównym 

motywem monografii Horodeckiego. Bada on podobieństwa i różnice dzielące tych myślicie-

li, usiłuje zrozumieć stosunek krakowskiego rabina do kabały, oraz „mądrości zewnętrznych 

[wobec Tory]”, zastanawia się nad tym, jakie znaczenie przypisuje on Torze, przykazaniom 

i obyczajom, językowi świętemu i aramejskiemu, proponuje wyjaśnienie jego metody alego-

rycznej40. 

                                                                                                                                                         
niewygode fakty i przedstawiając Isserlesa jako niemalże czystej wody filozofa – racjonalistę.  

38  Poza pracami, które omawiam w głównym tekście, są to między innymi: T. H. Edelman, Gedulat Szaul, 
London 1854; S. J. Fin, Kria neemana, Wilno 1860; Ch. J. D. Azulai, Szem gedolim, Warszawa 1876; A. L. 
Feinstein, Ir tehila, Warszawa 1886; A. D. Rabinowicz, „Heara le-toledot ha-Rema”, [w:] Kneset Israel, 1886 
(Z przyczyn, których nie udało mi się ustalić w bibliografii A. Siefa (patrz niżej) jako autor tekstu figuruje S. 
Wiener. Być może jest to po prostu pomyłka); S. Chazan, Ha-maalot le-Szomo, 1894; S. Buber,  Anszei szem, 
Kraków 1895; C. D. Friedberg, Luchot zikaron, Drohobycz 1895; E. Z. Margoliot, Maalot ha-jachasin, Lwów 
1900, S. Z. Kahana, Anaf ec awot, Kraków 1903; B. Friedberg, Luchot zikaron, Frankfurt-am-Mein 1904, F. H. 
Wetstein, Le-toledot Israel we-chachmaw be-Polin, Kraków 1909; A. J. L. Lifszyc, Awot ateret le-banim, 
Warszawa 1927; S. M. Chones, Toldot ha-posekim, Warszawa 1929; Ch. H. Czarnowski, „Rabeinu ha-Rema 
zatza''l, zman leidato u-feturato”, [w:] Ocer ha-chaim, Rumunia 1930; I. M. Katznelbogen, Chewel kesef, New 
York 1933; Z. Jawec, Toldot Israel, Tel Awiw 1937. 

39  Z całą pewnością to on właśnie jest faktycznym autorem książki, choć oficjalnie sygnowana jest on 
przez jego  młodszego brata – Joela. Jeszcze wcześniej na tekst Zunza odpowiedział na łamach Ha-magid R. N. 
N. Rabinowicz, „Ha-arot we-tikunim le-sefer ir ha-cedek”, [w:] Ha-magid 1875/35. 

40  Został on, nieznacznie jedynie zmieniony, wydany powtórnie jako rozdział Lekorot ha-rabanut, 
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 Przed drugą wojną światową, i wkrótce po niej, ukazywały się też poświęcone Isserle-

sowi prace historyczne pisane w jidisz41 i po polsku. Te ostatnie są w zasadzie dziełem jedne-

go człowieka – M. Bałabana. W mających charakter ogólnych opracowań dziełach Dziejach 

Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (Kraków 1912) oraz Umysłowość i moralność żydostwa 

polskiego XVI w. ([w:] Kultura Staropolska, Kraków 1932) postać Isserlesa jest omawiana 

dość pobieżnie, niemniej są to wzmianki interesujące i istotne. Dowiadujemy się od Bałabana 

szczegółów – nieobecnych u innych autorów – pochodzenia krakowskiego rabina, o wpływie, 

jaki prawdopodobnie miały na niego polskie kręgi dworskie i związani z nimi sefardyjscy 

imigranci z Włoch, o fakcie, że był Rema pierwszym rabinem Krakowa i całego wojewódz-

twa wybranym bezpośrednio przez gminę (a nie z odgórnego mianowania), co miałoby jako-

by mieć miejsce w roku 1547, o tym że uczestniczył w negocjacjach o powiększenie dzielnicy 

żydowskiej na Kazimierzu... Poza tym daje on niezwykle pozytywny obraz Isserlesa jako 

„wzoru uczonego Żyda polskiego XVI w.”, „człowieka, który nawpół tkwi jeszcze w śre-

dniowieczu, lecz już jest przejęty ideami Renesansu”, „wyrozumiałego na czyny i „przekro-

czenia”, oraz „liberalnego w decyzjach rabinicznych”, wreszcie „serdecznie przywiązanego 

do Polski i kochającego ją całym sercem”42. 

 Rozwój studiów nad historią i teorią halachy przyczynił się do nowego spojrzenia na 

postać Mosze Isselesa i znaczenia jego dzieła. S. Asaf w swym eseju „Ha-chaim ha-pnimim 

szel Jehudei Polin (Lifnei tekufa ha-haskala)” ([w:] Be-ochlei Jakow. Perakim me-chajai ha-

tarbut szel ha-Jehudim be-jamej ha-bejnonim, Jerozolima 1943), zauważa, że wbrew rozpo-

wszechnionemu mniemaniu, jakoby dziełem Isserlesa było przypieczętowanie podziału Ży-

dów na aszkenazyczyków i sefardyjczyków, faktycznie pisząc swój Obrus udzielił on niejako 

swojego autorytetu dziełu Josefa Karo, dzięki czemu zostało ono zasadniczo zaakceptowane 

wśród Żydów europejskich. W eseju Am ha-Sefer we-ha-Sefer Asaf zwrócił uwagę, jak wielki 

wpływ na charakter twórczości Rema miało rozpowszechnienie się w XVI wieku prasy dru-

karskiej. Zauważył też, że to właśnie Isserles ustanowił hagahot jako podstawowy gatunek 

literatury halachicznej.  

                                                                                                                                                         
Warszawa 1910. Rema jest też obecny w książce Horodeckiego Ha-Chasidut we-ha-chasidim, Tel Awiw 1963. 

41  Są to między innymi – nie wspominając przekładów: G. Boder, Draisig dorois Jidn in Poilen, New 
York 1927; Z. Rowaszow, „Jidisze gewios ejdus in di szejlos we-tszuwes fun onhojw XV bizn sof XVII 
jahrehundert”, [w:] Historisze szripten 1929; R. Wisznicer, „Mizrach-maarewdike bindungen in der 
shulnarchitektur fun tzfelftn bein achtn jorhundert”, [w:] Wo bleter 1947; J. Margoshes, „Groste goon un posek 
bei polnisze Jidn”, [w:] Morgn Żurnal 5-3 1953. 

42  Po wojnie ukazał się po hebrajsku inny tekst Bałabana, w którym pojawia się postać Rema: „Ha-
Jehudim be-Polin be-mea ha-szesz-esre u-be-machacit ha-riszona szel ha-mea ha-szewa-esre”, [w:] Bet Israel 
be-Polin, red. I. Halperin, Jerozolima 1954. 



17 
 

 Druga wojna światowa i lata następujące po niej jest oczywistą cezurą w żydowskiej 

historii w ogóle, nie inaczej ma się rzecz z żydowskim piśmiennictwem, także tym, które do-

tyczy w jakiś sposób Isserlesa43. Ciekawą pracą z tego okresu jest The Jews of Poland : their 

political, economic, social and communal life in the sixteenth century as reflected in the works 

of Rabbi Moses Isserles M. S. Lwa (London 1944).  

  Dla badań nad twórczością Moszego Isserlesa niezwykle cenną pracą jest Toledot ha-

posekim, v.iii, Haszulchan aruch: hithawuto we-hisztalszeluto ad aharonei mefareszaw  Ch. 

Czernowica (Raw Cair) (New York 1948), która daje jej głęboki i złożony obraz. Autor anali-

zuje metodologię Rema, wyłaniającą się z jego pism osobowość, historyczne tło jego działal-

ności i wynikające z niego wytłumaczenie wybranych decyzji prawnych. Teoretycznie uza-

sadnia ogromną wagę, jaką przywiązywał Isserles do obyczaju (minhag). Skrupulatnie anali-

zuje on Obrus, wyliczając co do jednego miejsca, w których Rema nie zgadza się z decyzją 

Nakrytego stołu oraz te, gdzie jedynie wyjaśnia jego intencje lub niezrozumiałe słowa. Wyka-

zuje jasno, że wbrew obiegowej opinii krakowski rabin częstokroć ustanawia prawo jako 

mniej surowe niż Josef Karo. Charakteryzuje stosunek Isserlesa do filozofii i kabały, pokazuje 

jak za jego sprawą ukształtował się, odmienny od niemieckiego, „obrządek” (nusach) polski. 

Szczegółowo omawia spór Isserlesa z Maharszalem i Chaimem ben Becalelem. 

 Z wizją tą kłóci się ta, którą przedstawia w Rabanut, chasidut, haskala B. C. Kac 

(Dewir 1956). Opisany przez niego Rema jako myśliciel i prawodawca jest w pełni zależny 

od swych poprzedników, jest w zasadzie zbieraczem a nie stanowicielem praw, mimo dekla-

rowanego racjonalizmu i podążania ścieżką Majmonidesa, adaptuje on do halachy przesądy 

i niezrozumiałe tradycje, próbuje w sposób dziwaczny godzić filozofię i kabałę, mimo dekla-

rowanego odrzucenia metody pilpulu wielokrotnie posługuje się nią przy podejmowaniu de-

cyzji, jego dzieła „filozoficzne” zostały zapomniane w momencie postania... Wedle Kaca Is-

serles w istocie zawdzięcza swą pozycję i wpływ, głównie swej skromności i dobroczynności. 

 Pół wieku po monografi Horodeckiego doczekał się Rema kolejnej poświęconej mu 

w całości pracy – będąca wynikiem długoletnich badań44 monografia A. Siefa (Ziwa) Rabenu 

                                                 
43  Są to między innymi: I. Halperin, Pinkas Waad Arbaa Arcot, Tel Awiw 1945; Szlosz meot szana szel 

jahdut Polin, Tel Awiw 1946; J. Tiszbi, Toledot ha-Posekim, New York 1948; Seder ha-dorot, Jerozolima 1956; 
L. Finkelstein, Megilat Polin, Buenos Aires 1947; M.A. Shulvass, „The Torah and its Study in Poland and 
Lithuania”, [w:] Bet Israel be-Polin, ii., red. I. Halperin, Jerozolima 1954; J. L. Majmon, Madej chadasz be-
chadszo, Jerozolima 1955; D. Wiserbrod, „Rabbi Mosze Isserles – ha-Rema”, [w:] Arcej ha-Lewanon, Tel Awiw 
1955; S. Knewil, Toldot gedolej weoroa, New York 1956; I. Dinstog, „Ha-Rambam le-or chachmei ha-kabbala”, 
[w:] Ha-Rambam, New York 1957. 

44  Poprzedziły ją publikowane wcześniej artykuły: „Ha-Rema”, Talpiot 4 (1949); „Ha-Rema ke-more we-
dajan”, Talpiot 5 (1950-52); „Ha-Rema ke-posek we-machria”, Talpiot 6 (1953-55). Po niej zaś ujrzały światło 
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Mosze Isserles (Rema): chajaw, jeciritaw we-deotaw, chaweraw, talmidaw, we-ceaceaw (Jero-

zolima 1957). W kolejnych rozdziałach opowiada ona kolejno o emigracji  Żydów aszkena-

zyjskich z Niemiec i Moraw do Polski,  dziejach rodziny i nazwiska Isserlesa,  jego edukacji, 

kontrowersji co do oficjalnej pozycji jaką piastował, znanych nam wydarzeniach z jego życia, 

rodzinie, wyglądzie macewy, pod którą zastał pochowany; o jego przyjaciołach 

i korespondentach, uczniach, napisanych przez niego książkach, charakteryzuje go jako na-

uczyciela i dajana, opisując przy okazji sytucję prawną Żydów w Polsce, usiłuje zrozumieć 

jego metodę jako poska, egzaminuje jego rozumienie  minhagu i agady, stosunek do filozofii 

i kabały, wyłaniającą się z jego pism wizję antropologiczną. Książka ta omawia szczegółowo 

i w sposób przystępny o życiu i twórczości krakowskiego uczonego. 

 W kolejnych latach ukazały się znaczące i nowatorskie prace poświęcone Isserlesowi. 

Możliwe było to przez coraz dalej idące „uhistorycznienie”, ukazywanie w nowych kontek-

stach jego postaci i twórczości45. M. M. Krengil w Be-ocato szel ha-sefer „Szem gedolim” le-

ha-Chida (New York 1958) ze swoją – czysto historyczną, niepolemiczną – analizą tekstu 

Chida rozpoczał „pisanie o pisaniu” o Rema. Rok później Ch. H. Ben-Sasson w Ha-gahot we-

ha-nahaga (Jerozolima 1959) i S. F. Rabinowitz w Akwut szel chofesz deot be-rabanut szel 

Polin be-mea XVI (Jerozolima 1959) przedstawiają jego działalność w kontekście halachy 

rozumianej jako system sprawowania władzy46, zaś Ch. J. I. Gad, wybrał i opublikował  

fragmenty dzieła Isserlesa Prawo oddania wstępującego odnoszące się do poszczególnych 

rozdziałów Tory (Bracha meszuleszet, London 1959), przedstawiając szerokiej publiczności 

jego autora jako komentatora Pisma47. Specyfikę stanowienia prawa przez Isserlesa analizują 

                                                                                                                                                         
dzienne kolejne: „The Rema”, [w:] Tradition, A Journal of Ortodox Jewish Thought of the Rabbinical Council of 
America, Fall 1959; „Ha-Rema – Reszima bibliografit”, Talpiot 9 (1964); „Me-Ceacei Ha-Rema”, Ha-darom 21 
(1965); „Ha-Rema ke-posek we-machria be-Israel”, Ha-darom 25 (1967). Monografia Siefa ukazała się również 
po angielsku jako: A. Sief, Rabbi Moses Isserles (Ramo). His life, work, and ideas; His colleagues, pupils, and 
descendants. With an annotated bibliography and indexes (Nowy Jork 1972) Rabin Sief jest też redaktorem 
krytycznego wydania Responsów Moszego Isserlesa oraz autorem wstępu do niego (Szeelot u-teszuwot Rema, 
Jerozolima 1970). 

45  Wciąż jednak pozostaje Mosze Isserles, czasem pierwszo- czasem tylko drugoplanowym, bohaterem 
prac mniej nowatorskich, popularyzatorskich, jak: S. Nissim, Sefer Jowel, 1958; Chachamei Israel, Tel Awiw 
1958; E. L. Gortinhois, Eszel ha-gedolim, New York 1958; M.C. Knawlawicz, Mate Mosze, London 1958; M. 
„Jaszar, Toldota we-sofa szel ha-jahadut ha-polanit”, Ha-darom, New York 1958; M. Waxman, „Moshe Isserles”,  
Jewish Life, Feb. 1960; M. Glenn, „Mechir jain le-ha-Rema”,  Or ha-mizrach 1963; M. Wachsman, Morei ha-
dorot, Tel Awiw 1963; O. Feuchtwanger, Righteous Lives, Letchworth 1965; M. Shulvass, Jewish Culture in 
Eastern Europe: The Classical Period, New York 1975. 

46  Faktycznie ujęcie to obecne jest już The Jewish Community (Philadelphia 1945) Salo W. Barona, Rema 
jednak jest jedynie jednym z wielu „bohaterów” tej szeroko zakrojonej monografii. Później wątek ten 
kontynuował będzie N. E. Shulman,  Authority and Community: Polish Jewry in the Sixteen century, Hoboken: 
 Ktav Pub. House 1986. 

47  Za faktycznego prekursora należało by tu tak naprawdę uznać M. Glenna z jego artykułem „Mehir 
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szczegółowo J. L. Lewin („Darko be-halacha szel Rema”, Chamodia 5 (1972)) oraz Ch. Z. 

Dimitrowski („Al derech ha-pilpul”, [w:] Sefer ha-jowel li-chwod S. Brun, red. S. Liberman 

i A. Hajman (Jerozolima 1975). Z eseju L. Kaplana „Rabbi Mordekhai Jaffe and the Evolution 

of Jewish Culture in Poland” ([w:] Jewish Thought in the Sisteenth Century, red. B. D. Co-

operman, Cambridge Mass. 1983) wyłania się bardzo oryginalny i nietypowy wizerunek Re-

ma. Autor odwraca niejako tradycyjny sposób rozumienia jego relacji z jego wielkim przyja-

cielem i interlokutorem - Szlomo Lurią z Lublina. To Isserles  przedstawiony tu zostaje jako 

myślicielem konserwatywny, Maharszal zaś jako niemalże rewolucjonista. Artykuł analizuje 

też wpływ, jaki wywarł Rema na być może najwybitniejszego z jego uczniów – Mordechaja 

Jaffo. H. Davidson w „Medieval Jewish Philosophy in the Sixteenth Century”, ([w:] Jewish 

Thought in the Sixteenth Century, red. B. D. Cooperman, Harvard University Press, Cambrid-

ge-London 1983), opisuje stosunek Rema do filozofii i kabały oraz jego koncepcje kosmolo-

giczne. 

 Nową, narrację rozpoczął J. Ben-Sasson w Misznato ha-ijunit szel ha-Rema, (Jerozo-

lima 1984)48. To erudycyjne dzieło oparte jest na założeniu, że myśli Isserlesa można opisać 

jako klasyczny – podzielony na epistemologię, metafizykę i etykę – system filozoficzny. Nie-

jako dopełnieniem dla pracy J. Ben-Sassona jest książka Petichut we-histagrut – ha-jecira ha-

ruchanit ha-sefrutit be-Polin we-Aszkenaz be-szilhei ha-mea XVI (Jerozolima 1990) J. Elbau-

ma. Jest to imponującą próba prezentacji i charakterystyki, na tle przemian kulturalnych epo-

ki, piśmiennictwa żydowskiego rozwijającego się w Polsce XVI stulecia. 

 Postać Mosze Isserlesa nie przestała być obiektem zainteresowania badaczy i pisarzy 

w ostatnich latach XX i na początku XXI wieku49. W tym czasie rozwijały się głównie reflek-

sja nad jego działalnością jako stanowiciela prawa50 oraz drobiazgowe badania pierwszych 

druków jego dzieł51. Przedmiotem zainteresowania stają się też naukowe dokonania krakow-

                                                                                                                                                         
Yayin Rabbi Moses Isserles' Philosophical Allegory on the Book of Esther”, The Jewish Forum 31, March 1948, 
w wersji hebrajskiej jako „Sefer mechir jain le-ha-Rema”, Or ha-Mizrach 1-2 (43-44) czerwiec 1963. 

48  Podstawą pracy jest wcześniejsza praca doktorska Ben Sassona Ha-maarechet ha-higotit be-miszanto 
szel Rema (Jerozolima 1971). 

49  Piszą o nim między innymi: H. Goldwrum, The Early Achronim, New York 1989; I. J. Juwal, 
Chachmej ba-doram, Jerozolima 1989; J. M. Davis, „The Cultural and Intellectual History of Ashkenazic Jews 
1500–1750: A Selective Bibliography and Essay”, [w:] Joseph M., Leo Baeck Institute Yearbook, 1993. 

50  A. Gimnaj, A. „Ha-sefaat piskey Rema be-Teiman”, Bar Ilan 24-25 (1989); N. Grinberg, „Szitato szel 
Rema be-pesika”, Moraszat Jakow 3 (1989). 

51  G. Goldberger, „Nusach ha-Szulchan aruch we-hagahot szel Rema”, Tzephoniot 2-4 (1990); I. M. Peles, 
Hagahot ha-Szulchan aruch sze-hedefas ha-Rema be-chajaw (Orach chaim – Kroke 1569), „Szinuim be-nusach 
Ha-mechaber be-mehdurot Szulchan aruch im ha-Rema”, Zecher le-Awraham (1990); „Ha-haja joter mi-makor 
echad le-defus riszon szel Szulchan aruch im hagahot szel Rema”, Zecher le-Awraham (1993); „Ktaw jad 
chadasz – hagahot ha-Rema we-ha-Lewusz al More newuchim”, Jeszurun 9 (2001); A. Berger, „Szinuim be-
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skiego rabina52. M. Raffeld w „Ha-zika sze-wen ha-Rema le-Rabi Szalom Szachna” (Sinai 

107 (1991)) podważa ogólnie przyjęty fakt, że Rema poślubił córkę swego nauczyciela Sza-

loma Szachny z Lublina. Z kolei w „Hilhata ke-batrai ecel chachmej Aszkenaz u-Polin be-

meot ha-XV-XVI” (Sidra 8(1992)) analizuje on historyczne i teoretyczne podstawy jednej 

z głównych zasad, którymi kierował się Rema jako stanowiący halachę: „Halacha ke-batra” – 

„prawo jest jak ostatni [prawdodawca]”53.  

 Na szczególną uwagę zasługują prace E. Reinera: „Changes in Polish and German 

Yeshivot in 16th and 17th Centuries and the debate on Pilpul” ([w:] Ke-minhag Aszkenaz we-

Polin: Sefer jowel le-Chone Szmeruk: Kowec mamarim be-tarbut jehudit, red. I. Bartal, Ch. 

Turniansky, E. Mendelsohn (Jerozolima 1993)); „The Ashkenazi Elite at the Begining of the 

Modern Era: Manuscript versus Printed Book” (Polin: Studies in Polish Jewry 10 (1997)); 

„Kroke, Kazimierz, Krakow” (w: Mechakrim be-Toledot Jehudei Krakow, red. E. Reiner, Tel 

Awiw 2001); „Alit ha-kehila gedola – al szorszej kehila ha-jehudit ha-ironit be-Polin be-et ha-

chadasza ha-mukdemet” (Galed 20 2006); „Jaszan mifnej chadasz, al temurot be-tochnej li-

mud jeshiwot Polin be-mea szesz esre we-jesziwato szel Rema be-Krakow” ([w:] Zecher De-

wir Lachdech, Jerozolima 2006), Reiner dowodzi jak twórczość Rema była w istocie odpo-

wiedzią wymogów nowych czasów – czasów zniszczenia starych – niemieckich – i powstania 

nowych, mających odmienną formę organizacji społeczno-ekonomicznej– środkowo-

europejskich – gmin żydowskich, czasów ogromnego wstrząsu, jakim było upowszechnienie 

się wynalazku prasy drukarskiej, które spowodowało śmierć kultury ustnej – jaką w istocie 

była średniowieczna kultura aszkenazyjska – i powstanie nowożytnej żydowskiej kultury pi-

sanej. Izraelski badacz pieczołowicie dowodzi, że Rema okazał się być tym, który odpowie-

dział na wyzwania nowej epoki, przeformułowując dotychczasowe pojęcie ezoteryczności 

i funkcję rabina, wprowadzając do curriculum jesziw nieobecne w nich dotąd dzieła, tworząc 

                                                                                                                                                         
mikomion szel-hagahot Ha-Rema”, Zecher le-Awraham (1991). 

52  Y. T. Langermann, „The Astronomy of Rabbi Moses Isserles”, [w:] Phisics, Cosmology and Astronomy, 
1300-1700: Transition and  Accomodation, red. S. Unguru, Dotrecht 1991; D. Fishman, „Rabbi Moshe Isserles 
and the Study of Science Among Polish Jews”, Science in Context 10 (1997). 

53 M. Raffeld o Rema pisał on też w „The Controversies of the Sages of Poland in the Sixteen Century:  
A chapter in the History of Jewish Law, Its General Rules and Methods of Decision Making”, Jewish Law 
Annual 14 (2003). Z innych prac które ukazały się w ostatnich latach wymienić należy: J. Heker, Igeret chadasza 
min ha-pulmus al ha-defus ha-Zohar be-Italia, Jerozolima 1994; Szochetman, Lifszic, Mafteach ha-szeelot we-
ha-teszuwot szel chachamei Aszkenaz, Carfat, we-Italia, Jerozolima 1997; J. D. Waler, „Mahdurot ha-riszonot 
szel hagahot szel Rema al Szulchan aruch”, Zecher le-Awraham (1997/98); Ch. Szmeruk, „Bachurim me-
Aszkenaz be-Jeshiwot Polin”, [w:] Ha-Keria le-Nawi – Me-chakarej be-Historia we-sifrut, red. I. Bartal, 
Jerozolima 2000; P. Bergman, „Sefer Tora szel-Rema? Bedikat mekorotaw be-masgeret birur zehiwaw we-
jachaso le-etrabi Mosze Isserles – Rema mi-Kroke”, Alej sefer 19 (2001), M. Broier, Ohalej Tora: Ha-jesziwa, 
tewanit we-talmideja, Jerozolima 2004.  
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nowe i doskonaląc stare gatunki literatury halachicznej. Zdaniem Reinera to działalność kra-

kowskiego rabina ukształtowała nowożytną kulturę Żydów europejskich. 

 Artykuł J. Davisa „The Reception of the Shulhan 'Arukh and the Formation of Ashke-

nazic Jewish Identity”, AJS Review 26:2 (2002) przedstawił Rema jako twórcę nowożytnej 

tożsamości aszkenazyjskiej. Ważna dla zrozumienia twórczości Isserlesa – choć nie jest on jej 

głównym bohaterem – w kontekście epoki, jest praca L. S. Levina, Seeing with Both Eyes. 

Ephraim Luntzhitz and the Polish-Jewish Renaissance, Leiden-Boston 2008. Autor poświęca 

wiele miejsca na przedstawienie i interpretację stosunku Rema do filozofii oraz kabały. 

 Najdalej idącą być może próbą dowartościowania Rema jako myśliciela stanowi po-

święcony mu rozdział pracy K. E. Grözingera Jüdisches Denken. Theologie - Philosophie – 

Mystik. tom 3, Von der Religionskritik der Renaissance zu Orthodoxie und Reform im 19. Jah-

rhundert (Frankfurt-am-Mein: Campus Verlag, 2009): Transformation der theologisch philo-

sophischen Scholastik im religiösen Gottesdienst – Moses Isserles (1525/30-1572). Niemiecki 

badacz dowodzi kluczowej roli jaką odegrały pisma Rema w przekształceniu myślenia o Bo-

gu charakterystycznego dla średniowiecznego judaizmu niemieckiego w całkiem odmienne 

właściwe nowożytnemu judaizmowi wschodnio-europejskemu. Grözinger nie waha się po-

stawić Isserlesa w kręgu najważniejszych myślicieli żydowskich w historii. W 2016 roku uka-

zał się artykuł P. Filka i K. Pilarczyka, „Krakowski rabin Mosze Isserles wobec kontrowersji 

pomiędzy Kacenellenbogenem a Giustinianim”, (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 71: 

2016 nr 1, s. 49-71) poza omówieniem historycznego tła wspomnianej w tytule kontrowersji, 

zawiera on  pełne tłumaczenie słynnego responsum nr 10. 

 Jak sądzę, prace Grözingera i Reinera wskazują możliwe w XXI wieku kierunki badań 

nad Rema. Są to z jednej strony szczegółowe studia nad myślą Isserlesa, z drugiej pogłębione 

historycznie obrazowanie jego postaci. Stosunkowo niewiele napisano do tej pory o Rema 

jako komentatorze i twórcy oryginalnej metody alegorycznej, mało jako o kabaliście54. Nie 

stały się obiektem badań legendy i podania o krakowskim rabinie, próbę analizy zaledwie 

kilku z nich podjął w swoich książkach H. Halkowski. Ciekawostką jest fakt, że Rema poja-

                                                 
54  Pojawia się Remu na kartach prac G. Scholema (O mistycznej postaci bóstwa,  przeł. A. K. Haas, 

Aletheia, Warszawa 2010, s. 307-309.) i M. Idela („Differenting Conceptions of Kabbalah in the Early 
Seventeenth Century”, Jewish thought in the Seventeenth Century, red. I. Twersky, B. Septimus oraz „The 
Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbala in the Ranaissance” [w:] Essential Papers on Jewish 
Culture in Renaissance and Baroque Italy, red. D. Ruderman, New York 1992), u obu jednak zaledwie w postaci 
kilku zdaniowych wzmianek. 
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wia się również jako drugoplanowy bohater w książce – o dyskusyjnej wartości literackiej – 

Kabalista z Pragi M. Haltera55. 

 Zasadniczo wszystkie terminy hebrajsko- i aramejskojęzyczne staram się spolszczać, 

oryginalne nazwy zapisuję w okrągłych nawiasach wedle zasad uproszczonej transkrypcji 

polskiej. To ostatnie dotyczy również imion i nazwisk, wyjątek stanowią tu imiona postaci 

biblijnych, które zapisuję w ich tradycyjnych polskich formach oraz imiona i nazwiska auto-

rów, którzy swe publikacje anglojęzyczne podpisują wedle zasad transkrypcji angielskiej, 

stąd, zależnie od kontekstu piszę Mosze, Mojżesz lub Moshe, Jakow, Jakub lub Jacob, Israel 

i Izrael (również w odniesieniu do ludu Izraela tj. do Żydów) itd. Zasadniczo terminy obcoję-

zyczne zapisuję kursywą, z wyjątkiem tych, które uważam za dostatecznie zadomowione 

w polskim piśmiennictwie (jak halacha, Tora, micwa czy sefira). Tytuły głównych źródeł he-

brajskich (zwłaszcza dzieł Moszego Isserlesa) staram się tłumaczyć na polski, co ułatwić ma 

lekturę. Wszystkie tłumaczenia źródeł hebrajskich są mojego autorstwa. Jeśli uznaję, że dany 

tekst wymaga uzupełnienia lub wyjaśnienia to zamieszczam je w kwadratowym nawiasie. 

 Cytaty biblijne podaję w przekładzie I. Cylkowa. W przypadku, gdy nie jest to możli-

we, odwołuję się do Nowej Biblii Gdańskiej dostępnej online (http://biblia-5.online.pl 

/Biblia/NowaBibliaGdanska). Z wyjątkiem Torat ha-ola wszelkie teksty hebrajskie cytuję za 

ich krytyczną edycją elektroniczną w Bar Ilan Responsa Project (Version 22 Plus). 

 Cytując po raz pierwszy opracowania podaję pełną informację bibliograficzną, 

z tytułem pisanym kursywą. W przypadku artykułów tytuł podaję w cudzysłowie zaś tytuł 

czasopisma lub pracy zbiorowej zapisuję kursywą. W kolejnych cytowaniach podaję nazwi-

sko autora oraz skróconą wersję tytułu. Jeśli cytuję jedynie jedną pracę danego autora, to 

w kolejnych wydaniach podaję jedynie jego nazwisko. 

 Autorką obrazu zdobiącego okładkę oraz ilustracji w Apendyksie jest pani Ewa Gor-

don, której jestem winny dozgonną wdzięczność również za konsultacje filologiczne oraz 

wszelkie udzielone mi wsparcie. Ta praca nigdy nie powstała by bez niej. 
 

 

 

 

 

                                                 
55 M. Halter, Kabalista z Pragi, tłum. E. Derelkowska, Zysk i S-ka, Poznań 2014. 

http://biblia-5.online.pl/Biblia/NowaBibliaGdanska
http://biblia-5.online.pl/Biblia/NowaBibliaGdanska
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I. Rekonstrukcja kontekstu historycznego i biograficznego działalności  

Rema 
 

1. Życie 

 
1.1. Narodziny 

 

Mosze syn Israela zwany w późniejszych latach Isserlesem56 urodził się najprawdopodobniej 

w miasteczku Kazimierz pod Krakowem pomiędzy rokiem 1520 a 153057. Choć dokładna 

data jego urodzin nie jest nam znana, dzięki legendzie wiemy za to, co wydarzyło się przed 

nimi.  

 Jego ojciec, Israel ben Josef jak w każdy piątek zamierzał zamknąć swój sklep bławat-

ny w południe58. Był to jego osobisty pobożny zwyczaj, który przyjął na siebie na chwałę 

świętego dnia. Owego piątku zdarzyło się jednak coś niezwykłego. Tuż przed zamknięciem 

sklepu wszedł do niego nieznajomy kupiec. Zaproponował reb Israelowi niezwykle intratną 

transakcję, dochód z której  byłby ogromny. Wymagała ona jednak, by sklep został zamknięty 

nieco później. Israel ben Josef odparł pokusę kolosalnych zysków za cenę złamania swego 

zwyczaju. Samael, który to pod postacią zamorskiego kupca, usiłował go skusić, odszedł nie-
                                                 

56  Przydomek Isserles powstał prawdopodobnie z połączenia dwóch zdrobniałych form odimiennych, pod 
którym znany był ojciec Rema: Iserl (będące zdrobnieniem od Israel) - Lazarisz (zdrobnienie imienia Eliezer, 
teścia Israela). Por. A. Sief, Ha-Rema, s. 17n. 

57  Wszystkie świadectwa oraz tekst nagrobka Rema poświadczają, że umarł on w roku 1572. Wedle 
legendarnej biografii, która traktuje liczbę 33 jako „klucz” do życia Isserlesa, miał żyć zaledwie 33 lata. Urodzić 
musiałby się zatem w roku 1539. Pogląd ten jest łatwy do sfalsyfikowania: wiadomo, że Rema ożenił się i objął 
urząd w Krakowie pomiędzy rokiem 1547 a 1550, musiałby on zatem mieć wówczas pomiędzy osiem 
a jedenaście lat. Być może tradycja przechowała w ten sposób pamięć o bardzo młodej śmierci Isserlesa. Sam 
Rema pisze (we wstępie do Darche Mosze Orach Chaim), odnosząc się do faktu objęcia urzędu w Krakowie: 
„byłem młodzieńcem i jeszcze się nie zestarzałem, nie ustrzegłem mojej winnicy, a wyznaczonym zostałem 
[przywódcą] nad innymi, by wskazywać licznym drogę, którą [winni] kroczyć”. Próba ustalenia dokładniejszej 
daty urodzin Mosze Isserlesa opierać się musi na interpretacji owego „bycia młodzieńcem”, którym był on wedle 
własnych słów pomiędzy rokiem 1547 a 1550. Osobiście sądzę, że wedle ówczesnych standardów człowiek 
dwudziestokilkuletni raczej nie zaliczał się do tej kategorii. Skłaniałbym się więc do uznania, że narodziny Rema 
musiały mieć miejsce w drugiej połowie lat dwudziestych XVI wieku. 

58  Faktycznie ojciec Rema nie był sklepikarzem, lecz bardzo bogatym dostawcą dworu królewskiego 
i recypientem królewskich przywilejów. Ciekawą uwagę na temat tej rozbeżności między legendą a prawdą 
historyczną czyni H. Halkowski,  Żydowski Kraków: legendy i ludzie, Austeria, Kraków-Budapeszt, 2009, s. 31-
32. 
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pyszny, reb Israel zaś w nagrodę obdarowany został synem, który zostać miał wybitnym 

uczonym w Prawie59. Niezależnie od tego, czy wierzymy w to, że szatan we własnej osobie 

przybył owego dnia do miasta Kazimierz60, legenda ta wiele mówi nam o sposobie postrzega-

nia Moszego Isserlesa przez pokolenia polskich Żydów, które przyszły po nim. Topos próby, 

za przejście której bohater wynagrodzony zostaje cudownym dzieckiem, znany jest w folklo-

rze wielu kultur, i obecny w biografiach wielu ludowych herosów i świętych mężów. Owa 

próba, mająca najczęściej charakter moralny, zapowiada narodziny postaci – historycznych 

bądź legendarnych – wybitnych, otoczonych nimbem świętości czy wręcz boskości, których 

działalność postrzegana jest jako przełomowa lub ocalająca. W szczególności wiązać się on 

może z legendą o początkach, dotyczyć postaci uznawanych za założycieli nowych społecz-

ności, lub odnowicieli lub wybawicieli takich, które zagrożone są zagładą. 

 
1.2. Pochodzenie61 

 

Rema dorastał w rodzinie należącej do intelektualnej, finansowej i politycznej elity swojej 

społeczności. Dom, w którym się wychował, należał do najznamienitszych i naj-

zamożniejszych w mieście. Pradziadek Rema, na cześć którego otrzymał on imię – Mosze 

Auerbach przybył do Krakowa z Ratyzbony – w której zaliczał się do możnych miasta – po 

wygnaniu z niej Żydów w roku 1519. Towarzyszyła mu córka – Gitl i zięć – Josef oraz wnuk 

Israel. O wysokim statusie rodziny świadczy, że zarówno Mosze Auerbach, jak i Josef okre-

ślani są mianem „przywódców” („parnas” i „manhig”). Żona Josefa, Gitl, słynęła 

z przeznaczania olbrzymich sum na potrzeby ubogich. Malka Dina, żona Israela również wy-

wodziła się z rodziny należącej do finansowej i intelektualnej elity. Jak możemy przypuszczać 

wniosła do małżeństwa niemały posag oraz koneksje ze słynnymi i szanowanymi rodami. 

Ojciec jej – Eliezer Szrancil (być może tożsamy ze znanym nam z imienia dostawcą dworu 

królewskiego – Eliezerem z Brandenburgii) był zięciem pierwszego rabina Brześcia – Jehiela 

Lurii. Poprzez nią to właśnie spokrewniony był Rema z najważniejszymi duchowymi przy-

wódcami żydowskimi tamtych czasów: genialnym talmudystą – Szlomo Lurią z Lublina 

                                                 
59  Taamej ha-minchagim u-mekorej ha-dinim, Jerozolima 1999, s. 128. 
60  Istnieje też wersja legendy pozbawiona motywu demonicznego, w której rolę kusiciela odgrywa 

dostawca dworu królewskiego, por. H. Halkowski, Żydowski Kraków, s. 29-32. 
61 Treść powyższego paragrafu oparta jest na wynikach badań M. Bałabana, Historja Żydów w Krakowie 

i na Kazimierzu 1304-1868, t 1: 1304-1655, Austeria, Kraków-Budapeszt 2013, s. 142-146, w pewnych 
szczegółach, zwłaszcza dotyczących chronologii, różnią się one od tych przedstawionych przez A. Siefa, Ha-
Rema, s. 14-16. Drzewo geologiczne ilustrujące pochodzenie i koligacje rodzinne Moszego Isserlesa 
zamieszczone jest na ilustracji 1w Apendyksie 1.  
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(wnukiem Jehiela Lurii, znanym pod akronimem Raszal lub Maharszal, związek ten został 

później wzmocniony poprzez małżeństwo córki Szlomo Lurii – Miriam z Eliezerem – bratem 

Rema) oraz z wieloletnim liderem aszkenazyjskich Żydów Italii – Meirem z Padwy znanym 

jako Maharam (także wnukiem Jehiela Lurii). Rema prowadził wieloletnią korespondencję 

zarówno z Maharamem, jak i z jego synem i następcą Maharikiem. Kontakt z Żydami Italii 

niewątpliwie wpłynął znacząco na zainteresowania literackie i intelektualny profil krakow-

skiego rabina.  

 Ojciec Rema nie tylko odziedziczył pokaźny majątek, ale też – jak się wydaje – po-

mnożył go jeszcze dzięki swej działalności handlowej. W roku 1546 zawarł on z podskarbim 

królewskim intratną umowę dotyczącą wymiany monety świdnickiej, która nie doszła jednak 

do skutku. Za to w roku 1551 został on jednym z beneficjentów przywileju Zygmunta II Au-

gusta, na mocy którego otrzymał wraz z innym żydowskim kupcem wyłączność na nieograni-

czony handel w Wilnie. Interesy prowadzone przez Israela Lazarisza i jego wysoka pozycja 

społeczna zbliżyły go do sfer dworskich. Mosze Isserles należał więc do elity społecznej 

w najściślejszym tego słowa znaczeniu, starej finansowej oligarchii i duchowej arystokracji 

zarazem. Niewątpliwie pomogło mu to w dalszej karierze, nie tylko poprzez pokrewieństwo 

z największymi luminarzami swych czasów i prawdopodobne kontakty z dworem królew-

skim, ale też przez fakt, że nie musząc troszczyć się o pieniądze, całe swe życie mógł on po-

święcić nauce. Prawdopodobnie mógł wręcz utrzymywać z własnych środków prywatną 

jesziwę.  

  Szczególnie interesujący jest stosunek Rema do ojca. Przywołaniem jego postaci 

otwiera Rema przedmowę do każdego ze swych dzieł. Wielokrotnie wspomina go, określając 

mianem „Mój mistrz, mój ojciec, mój nauczyciel, wielki przywódca” („Adoni, awi, mori ha-

parnas, ha-gadol”) i tym podobnymi62. Mogłoby się wydawać, że określenia te wykraczają 

ponad standardowe formułki, że znamionują one głęboką identyfikację z ojcem zarówno jako 

osobą, jak i przekazicielem tradycji, z całym jego światem i klasą społeczną. O tym samym 

mógłby świadczyć patronimiczny przydomek „Isserles”, którym wcześnie zaczął podpisywać 

się się Rema, i który stał się w końcu jego nazwiskiem rodowym. Jednak choć osobowość 

i twórczość Rema, z pewnością zostały w dużej mierze ukształtowane przez legendę i tradycję 

świata starego Aszkenaz oraz polityczne, społeczne i kulturowe poglądy polskiej żydowskiej 

oligarchii, to jak się okazało reformatorska działalność krakowskiego rabina przyczyniła się 

                                                 
62 Na przykład we wstępach do Torat chatat, Darchej Mosze Orach chajim, Mechir jajin  oraz  SzuT 80, 

83, 94. 
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do stworzenia całkiem nowego modelu kultury żydowskiej i w całości wpisała się 

w egalitarne w duchu zmiany, jakie przyniosła nowa epoka63. Wspominany przez Rema 

w kilku miejscach fakt ufundowania przez jego ojca synagogi - „małej Świątyni” („Mikdasz 

meat”) brzmi szczególne we wstępie do Prawa oddania wstępującego – jakby mówił, że jego 

wybór, by nadać swemu dziełu formę opisu świątyni, był powtórzeniem gestu ojca (Wstęp do 

ThO: I,24), jeśli jednak tak, to powtórzeniem jest tu jedynie gest (metaforycznego) budowa-

nia, bo (metaforyczna) świątynia, którą wzniósł Mosze Isserles, była już jego własnym dzie-

łem. 
1.3. Edukacja  

 

Chłopiec imieniem Mosze, urodzony na Kazimierzu - który sam zapewne nazywał Kazmir 

lub Kuzmir - prawdopodobnie spędził bez mała całe swe życie w kwartale dzisiejszych ulic 

Miodowej, Szerokiej, Józefa i Krakowskiej64. Trudno powiedzieć, na ile świadomy był burz-

liwych wydarzeń, mających wówczas miejsce w mieście żydowskim65. Zapewne, chroniony 

przez pieniądze i pozycję rodziny, dorastał spokojnie w otoczeniu czwórki swego rodzeń-

stwa66, braci: Icchaka67, który – jak się wydaje – przejął rodzinny interes i zarządzał nim 

z dużym powodzeniem (z powodu swego ogromnego majątku zwany był Bogatym), Elieze-

ra68 i Józefa69 oraz siostry Miriam70. Nieznany nam jest ani jeden fakt z pierwszego okresu 

jego życia, do czasu gdy – prawdopodobnie w wieku trzynastu lat - choć kto wie, może nawet 

wcześniej - opuścił rodzinne miasto, by podjąć naukę w lubelskiej jesziwie. Czy jego ojciec 

zajmował się jego edukacją, czy też pilnując swych interesów przebywał on głównie otocze-

                                                 
63  E. Reiner, „Aalit ha-kehila gedola – al szorhei kehila ha-Jehudit ha-Ironit be-Polin be-et ha-chadasza 

ha-mukdemet”, Galed 20, 2006. 
64  Oczywiście nie w sensie dosłownym. Topografia żydowskiego miasta na Kazimierzu wyglądała 

oczywiście zupełnie inaczej od dzisiejszej, por. M. Bałaban, Historja, s. 95n oraz ilustracja 2 w Apendyksie 1. 
65  Omawianie ich tutaj wykracza poza zakres tej pracy. Mam tu na myśli spór między dwoma lub trzema 

gminami (Wedle M. Bałabana, "Ustrój kahału w Polsce XVI-XVIII wieku", Kwartalnik poświęcony badaniu 
przeszłości Żydów w Polsce, r. 1 (1912) z. 2., s. 17-54, s. 23 w owym czasie w Krakowie istniały trzy gminy: 
obok polskiej i czeskiej wymienia on również włosko-hiszpańską), procesy o nawracanie chrześcijan, sprawę 
drukarni Heliczów, przeludnienie i ciągłą imigrację, walkę o prawa handlowe w Krakowie itd. Por. odpowiednie 
sekcje w M. Bałaban, Historja. 

66  M. Bałaban pisze o czterech synach i czterech córkach, które miał mieć Izrael Isserl,  por. Historja, 
s. 146, informacji tej nie potwierdza żadne inne ze znanych mi opracowań. Bałaban nie powołuje się w tej 
kwestii na żadne źródło. 

67  Wspomnianego przez Rema w SzuT 103 oraz w kronice krakowskiego bractwa pogrzebowego (Pinkas 
chewra kadisza Kroke) s. 44. Na jego temat również M. Bałaban, Historja, s. 146. 

68  Wzmiankowany w kronice krakowskiego bractwa pogrzebowego (Pinkas chewra kadisza Kroke). 
69  Pisze o nim Rema w SzuT 40 i 99. 
70  Wbrew temu co pisze Ch. I. D. Azulaj (Chida) w Szem ha-gedolim, s. 92, żaden z jego braci nie 

nazywał się Aaron, por. A. Sief, Ha-Rema, s. 16. 
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niu dworu następcy tronu – Zygmunta Augusta – na Litwie71, pozostaje raczej przedmiotem 

pisarskiej fantazji72. Jak Rema poświadcza osobiście, od najmłodszych lat przejawiał talent 

i chęć nauki Prawa: 

 
Cieszę się i jestem szczęśliwy w mym Stwórcy. Wiekuisty bowiem napełnił moje serce pyta-

niami, dlatego przez wszystkie dni pożądałem stołu mędrców, by być zadziwionym ich naczy-

niami, czerpać z ich wód. I oto postawił przede mną Wiekuisty stół, który jest przed Wieku-

istym, przy którym nasyciłem się, jak syci się człowiek blaskiem Obecności. (Szeelot u-

teszuwot ha-Rema, Kraków 1640, 5, dalej jako SzuT)  
 

Nie można oczywiście wiedzieć, ile w tych słowach konwencji, a ile kreacji własnej legendy. 

Potwierdzać się je wydaje opinia współczesnych, widząca w Isserlesie młodego geniusza, 

oraz jego szybka, nawet jak na owe czasy kariera, choć w tym ostatnim bez wątpienia nie 

zaszkodziło mu jego wysokie urodzenie. Pasują one również do duchowego i intelektualnego 

profilu, który wyłania się z całego życia Rema: człowieka o niespożytej intelektualnej cieka-

wości, pożądającego mądrości i poszukującego prawdy, nieustającego w zadawaniu pytań 

i szukaniu odpowiedzi na nie. W myśli Rema jego osobowość ujawnia się bardzo wyraźnie. 

Nie zależnie czy pisze on o halasze, czy o kwestiach światopoglądowych, zawsze gromadzi 

wszystkie dostępne mu źródła, próbuje je dogłębnie zrozumieć i wzajemnie uzgodnić, wpisać 

w bardziej ogólny schemat. 

 Istnieje apokryficzna tradycja jakoby Rema studiował w Italii73, a wedle jednej wersji 

pod przewodnictwem swego krewnego Maharama, wedle innej, jeszcze mniej prawdopodob-

nej, na słynnym uniwersytecie padewskim. Biorąc po uwagę wyraźne wpływy myśli renesan-

sowej w jego późniejszej twórczości, pomysł ten wydaje się być kuszący, niestety nie po-

twierdza go żadne istniejące źródło, nie wspomina o tym również sam Isserles. Możliwe, że 

tradycja ta odzwierciedla związek, jaki łączył go z jego słynnymi krewnymi: rabinami Padwy 

Maharamem i jego synem Maharikiem. Być może też do jej powstania przyczyniła się świa-

domość popularności Włoch, jako miejsca studiów wśród aszkenazyjskiej elity doby renesan-

su74. Może ona wreszcie wynikać z faktu, że „intelektualny profil” Moszego Isserlesa mógł 

wydawać się jego współczesnym kosmopolityczny i cokolwiek ekstrawagancki. 

                                                 
71 M. Bałaban, Historja, s. 143. 
72  A. Sief, Ha-Rema, s. 18. Faktem jest, że kilku miejscach jak DM Och 404,1 i 320, 2 Rema cytuje 

halachę, powołując się na autorytet swego ojca. 
73  Por. Anaf Ec Awot par. 274.  
74  Por. A. Warchal, „Żydzi polscy na Uniwersytecie padewskim”, Kwartalnik poświęcony badaniu 
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 Pewnym natomiast jest fakt, że Rema studiował w lubelskiej uczelni talmudycznej 

(jesziwie) Szaloma Szachny. Nauczaniu Talmudu towarzyszyły tam intensywne studia nad 

wczesnymi autorytetami (riszonim) głównie aszkenazyjskimi: Mordechajem i Roszem. Za 

podstawowy podręcznik halachiczny służyły zaś Cztery szeregi (Arba turim) Jakowa ben 

Aszera. Według niektórych metoda Szaloma Szachny, zwana chilukim była doprowadzonym 

do skrajności pilpulem, wedle innych, wręcz przeciwnie – stanowiła łagodniejszą wersję tej 

stworzonej przez Jakowa Polaka metody75. Sam Szalom Szachna cieszył się sławą geniusza, 

zaś z jego szkoły wywodzić się mieli – wedle słów Beniamina Solnika - wszyscy mędrcy tego 

pokolenia76. Jakkolwiek program studiów zapewne nie wykraczał poza Talmud wraz 

z komentarzami i literaturę halachiczną (Darchej Mosze ha-Aroch le-Tur Orach Chaim, 

Piotrków 1760, 102-1, dalej jako DM OCh, Darchej Mosze ha-Aroch le-Tur Jore Dea, Żół-

kiew 1692,110-4, dalej jako DM JD)77, możliwym jest, że już tam zetknął się Rema 

z literaturą ezoteryczną. Lublin stanowił bowiem ważny ośrodek intelektualny: był miejscem 

sejmów i dorocznych jarmarków, na które tłumnie zjeżdżali kupcy i mędrcy z wszystkich 

ziem Królestwa Polski i spoza nich.  

 
1.4. Rabin 

 

Rema powrócił do Krakowa pomiędzy rokiem 1547 a 155078. Mniej więcej w tym czasie poślubił 

też córkę swojego mistrza Szaloma Szachny – Goldę79. W Krakowie objął urząd rabina gminy80, 

otworzył własną akademię talmudyczną oraz zasiadał w sądzie rabinicznym (bet din)81.   

                                                                                                                                                         
przeszłości Żydów w Polsce, Warszawa 1913. 

75  Faktycznie Polak nie stworzył metody pilpulu, bo była ona znana już wcześniej w Niemczech. Jego 
rola jak się wydaje polegała na zapoczątkowaniu nauczania tej metody w Polsce oraz jej rozwinięciu. 
M. Szulwas, „Ha-Tora we-limuda be-Polin we-Lita”, [w:] Kijum we-szewer - Jehudej Polin le-dorotejhem, red. 
I. Bartal, I. Gutman, Jerozolima 2001, s. 35. Ogólnie na temat pilpulu por. M. Breuer, „Alit ha-pilpul we-ha-
chilukim be-jesziwot Aszkenaz”, [w:] Sefer ha-zikaron le-raw Jehiel Jakow Weinberg, Jerozolima 1970, s. 241-
55, Ch. Z. Dimitrowski,  „Al derech ha-pilpul”, [w:] Sefer ha-jowel li-chwod S. Brun, red. S. Liberman i A. 
Hajman, Jerozolima 1975, E. Reiner, „Changes in Polish and German Yeshivot in 16th and 17th Centuries and the 
debate on Pilpul”, [w:] Ke-minhag Aszkenaz u-Polin: Sefer jowel le-Chone Szmeruk: Kowec maamarim be-
tarbut Jehudit, red. I. Bartal, Ch. Turniansky, E. Mendelsohn, Jerozolima 1993.  

76 Responsa Maasat Beniamin 17, cyt. za: Sief, Ha-Rema, s. 18. 
77 Por. M. Breuer, Ohalej Tora – Ha-jesziwa: tawnit we-Talmidoteja, Jerozolima 2004, zwł. s. 141 oraz E.  

Reiner, „Changes in Polish and German Yeshivot”, „Jaszan mifnej chadasz al temurot be-tochnej limud jesziwot 
Polin be-mea szesz esre be-jesziwato szel Rema be-Krakow” [w:] Zecher Dewir Lachdech, Jerozolima 2006. 

78  Por. M. Bałaban, Historja, s. 147. gdzie przytacza on dekret królewski z roku 1547 potwierdzający 
objęcie przez Mosze Isserlesa urzędu rabina gminy krakowskiej (Metryka koronna t. 73, fol. 382). To, jak się 
wydaje, wiarygodne źródło jest powszechnie ignorowane przez biografów Rema, który przyjmują za rok jego 
powrotu do Krakowa już to rok 1549, już to 1550. Opierają się przy tym na tekstach Dawida Gansa oraz Chaima 
ben Becalela. Ten pierwszy pisze mianowicie, we wstępie do swej kroniki Cemach Dawid, że Rema nauczał 
Tory w Krakowie przez "około dwadzieścia dwa lata" (maszu ke-esrim we-sztajim szana). Drugi we wstępie do 
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Objęcie przez Rema urzędu ilustruje słynna legenda. Po śmierci naczelnego rabina gmi-

na krakowska zaoferowała stanowisko, cieszącemu się, mimo bardzo młodego wieku, sławą 

wybitnego znawcy Prawa Mosze Isserlesowi. Młody geniusz zgodził się wziąć na siebie 

„jarzmo urzędu”, wprawiając w euforię miejscową społeczność, która okrzyknęła go „zbawcą 

Izraela”. W owym czasie – jak chce legenda – wybór naczelnego rabina wymagał kontrasy-

gnaty biskupa, i odwrotnie wybór biskupa zatwierdzony musiał być przez rabina. Delegacja 

społeczności żydowskiej udała się więc do urzędującego biskupa i przedstawiła mu kandyda-

turę Isserlesa. Ten początkowo odniósł się do niej pozytywnie. Miał on wysłać po nowego 

                                                                                                                                                         
napisanego około roku 1574 Wikuach majim chajim wspomina, że uczył się wraz z Rema w lubelskiej jesziwie 
dwadzieścia pięć lat wcześniej. Czyżby więc wspomniany w przytaczanym przez Bałabana dokumencie "doctor 
Moises" był jakimś innym, nie znanym nam Mojżeszem, który sprawował urząd rabina gminy? A może 
królewskie rozporządzenie wyprzedziło faktyczne objęcie funkcji? Faktycznie poza przytaczanym przez Błabana 
aktem nominacji, pierwszy datowany dokument potwierdzający obecność Rema w Krakowie to jego responsum 
nr 10 pochodzace z roku 1550. W. Urban, "Żydzi w księgach grodzkich krakowskich z lat 1534-1537", [w:] 
Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, KTN, Kielce 
1996, s. 137-143, opisuje dwie wzmianki o niejakim "doktorze Mojżeszu", który najpierw wraz z niejakim 
doktorem Copelmanem 3 marca 1536 miał otrzymać pokwitowanie od Abrahama Bohemusa z Kazimierza na 
1605 złote zapisanych przez nich w aktach grodzkich, razem ze zmarłym Aleksandrem, Żydem z Kazimierza, 
następnie zaś 25 stycznia – 17 maja 1536 procesować się krakowskim patrycjuszem Tomaszem Fogelwederem 
o 23 złote długu, który wzrósł w między czasie do sumy 34 złotych (co stanowiło wartość 8-9 koni), które ten 
ostatni był mu dłużny, s. 139-140. Badacz uznaje, że ów "doktor Mojżesz" to nikt inny jak Mosze Isserles, co 
jednak biorąc pod uwagę, że Rema miał wtedy około 10 lat, wydaje się być mało prawdopodobne. Raczej już 
chodzi tu o Mosze Fiszela, słynnego w swym czasie lekarza i rabina gminy krakowskiej (później również całej 
Małopolski) w latach 1532-41. Por. M. Bałaban, Historja, s. 101-105 oraz tegoż „Umysłowość i moralność 
żydostwa polskiego XVI wieku”, [w:] Kultura Staropolska, Kraków 1932, s. 606-639, s. 614-15. 

79  A. Sief, Ha-Rema, s. 19; M. Raffeld w swoim artykule „Ha-zika sze-wen ha-Rema le-rabi Szalom 
Szachna”, Sinai 107 (1991) uważa, że małżeństwo to nigdy nie miało miejsca. Przypuszczenie to oparte jest na 
fakcie, że Rema jedynie w jednym miejscu określa Szaloma Szachnę jako swego teścia i w żadnym nie nazywa 
szwagrem Israela ben Szalom Szachna. Wydaje się jednak, że jest ono na tyle jednoznacznie potwierdzane przez 
tradycję, że nie ma potrzeby, by wątpić w jego faktyczność. Potwierdzać zdaje się ją również treść nagrobną, na 
którym Golda określona jest jako „rabanit”, por. Luchot ha-zikaron 26. Po prostu małżeństwo to trwało bardzo 
krótko – Rema owdowiał być może nawet po kilku miesiącach i prawdopodobnie szybko ożenił się ponownie.  

80  Wielu badaczy wyrażało wątpliwości co do faktu, czy Rema sprawował urząd rabina gminy, oraz czy 
otrzymał go z nominacji królewskiej czy też był pierwszym rabinem wybranym przez samą gminę. W świetle 
przytaczanego przez Bałabana aktu nominacji wydają się być one bezpodstawne. Ogólnie o powoływaniu 
rabinów i kontrowersji dotyczącej rabinów „mianowanych” por. S. Assaf, Be-ohalej Jaakow. Prakim me-chajaj 
ha-tarbut szel ha-Jehudim be-jamej ha-bejnonim, Jerozolima 1943, M. Bałaban, "Ha-Jehudim be-Polin be-mea 
ha-szesz-esre u-be-machacit ha-riszona szel ha-mea ha-szewa-esre”, [w:] Bet Israel be-Polin, red. I. Halperin, 
Jerozolima 1954, s. 29.  S. Baron, „Tor ha-zahaw szel Polin”, [w:] Kijum we-szewer, s. 102, Ch. H. Ben-Sasson, 
Hagahot we-ha-nahaga, Jerozolima 1959, s. 160-164,  A. Sief, Ha-Rema, s. 73. 

81 Rema nigdy nie określił się jako przewodniczący sądu (aw bet din). Prawdopodobnie w owym czasie 
w Krakowie, tak jak w Pradze, taka funkcja nie istniała, lub miała charakter rotacyjny. Sąd rabiniczny (bet din), 
w którym zasiadał Rema był jednym z trzech znanych nam z tego czasu w Krakowie. Jeden z nich pełnił funkcję 
sądu niższego – orzekającego w drobnych sprawach finansowych; drugi, średniego – rozstrzygającego 
znaczniejsze sprawy finansowe; trzeci zaś – sprawy dotyczące znacznych sum oraz kar cielesnych, por. S. Assaf, 
Be-ohalej Jaakow, s. 76). Rema zasiadał w bet dinie wraz ze słynnymi uczonymi: swym szwagrem Josefem 
Kacem (wspomnianym w SzuT 111) i seniorem Mosze Landauem (SzuT 7, 21, 15, 17, 58, 59, 67) Por. A. Sief, 
Ha-Rema, s. 30. 
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rabina dziesięciokonną karocę poprzedzaną przez biegaczy i sam wyruszyć na jego powitanie 

z całą swą świtą. Wraz z nim podążyło z pieśnią na ustach, bębenkami i tańcami „całe mia-

sto”. Herold obwieścił przybycie nowego rabina, i oto wyłonił się on sam: drobny młodzie-

niec, nieomal chłopiec, bez brody i szacownej siwizny. Widok ten rozzłościł biskupa, który 

uznał, że został wykpiony. Rozkazał więc, że Rema stawić musi czoła każdemu mędrcowi 

i filozofowi, który przybędzie do miasta. Stawką pojedynku było istnienie krakowskich Ży-

dów. Oto, jeśli Rema nie odpowie na jakiekolwiek pytanie, z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, 

wszyscy oni zostaną wygnani, a ich dobytek spalony. Biskup posłał po wszystkich biskupów, 

mędrców i filozofów całego królestwa, zapraszając ich do swego pałacu. Gdy przybyli, posłał 

po Isserlesa karetę zaprzężoną w dwa konie. Ten zachował się z godnością i odesłał karetę, 

hardo stwierdzając: „Czyż jestem młodzikiem lub służącym by wysyłano po mnie karetę, jaką 

wysyła się po ludzi bez wartości...? Czyż nie jestem przywódcą społeczności Izraela? Czyż 

nie uosabiam jej chwały?! Niech biskup uważa, by nie ugodzić w godność rabina Krakowa!” 

Biskup uznał tę odpowiedź, wysyłając karocę sześciokonną poprzedzaną przez biegaczy. Re-

ma pewnie wkroczył do biskupiego pałacu „jak człowiek co idzie między swych służących” 

i usiadł w głowie stołu obok biskupa. Ten pod wrażeniem godności i pewności siebie mło-

dzieńca rzekł: „Sam chciałem cię tu posadzić, ale nie podoba mi się, żeś sam sobie przydzielił 

ten zaszczyt”. „Czyż  nie wiem, że to przeze mnie cały ten strach? I, że wszyscy przyszli wy-

słuchać lekcji z mych ust? Wszystko więc odwróciło się i nie jest to do przyjęcia, by ktokol-

wiek wskazał mi miejsce do siedzenia” odparł Isserles. Następnie pokonał wszystkich w trwa-

jącej wiele dni dyspucie. Żadnemu ze zgromadzonych mędrców nie udało się znaleźć pytania, 

na które nie znałby on odpowiedzi, a wszystkie one były  krótkie i trafne „co do grubości 

włosa”. W końcu opowiedział historię o tym, co stało się w Krakowie z człowiekiem o dwóch 

głowach82, a opowieść ta zawierała odpowiedzi na wszystkie ich pytania. Niestety, nie można 

jej przytoczyć przez wzgląd na jej tajemny charakter. Biskup był wstrząśnięty wynikami de-

baty, musiał jednak uznać jej wynik i uznać wielkość młodego rabina. Pozostając pod wraże-

niem jego nadludzkiej wiedzy poprosił go, by pozwolił mu zostać jego uczniem83.  

                                                 
82  Motyw człowieka o dwóch głowach pojawia się w midraszu oraz w komentarzu Tosefot, Menachot 37a 

jak również w księdze Zohar, gdzie halachiczny problem związany z takim człowiekiem rozwiązuje król 
Salomon. Można też widzieć w nim odniesienie do androgenicznego pierwszego człowieka opisanego 
w midraszach, lub nawet do słynnego bet-reszit, komentarza do pierwszego wersu hebrajskiej Biblii, por. 
komentarz Rambana do Rdz. 1,1. Sam lubię, choć to tylko fantazja, widzieć go jako opowieść o dwoistości 
Rema: filozofa i kabalisty w jednym. 

83  Ben-Jecheskel, „Ha-Rema we-ha-biszof me-Kroke”, [w:] Sefer ha-Masiot, t. 4, Tel Awiw 1925, s. 121. 
Wedle innej wersji legendy, wobec furii biskupa Isserles modlił się, a w odpowiedzi na jego modlitwę 
w przeciągu nocy wyrosła mu broda. Por. A. Sief, ”Ha-Rema – reszima bibliografit” Talpiot 9 (1964). Jest to 
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 Jestem świadomy, jak karkołomnym pomysłem jest próba analizy legend i opowieści 

jako źródła historycznego84. Utrzymując mocne zastrzeżenie, że tego typu tradycja ustna mó-

wi więcej o opowiadających niż o tych, o których opowiada, chciałbym mimo wszystko pod-

dać pod rozwagę tezę, że być może zawiera ona jakieś okruchy prawdy o życiu historycznego 

Rema. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy tu do czynienia z typem legendy „kompen-

sacyjnej” jakich pełen jest żydowski folklor85. Nie jest oczywiście prawdą, by nominacja na 

rabina gminy żydowskiej w owym czasie wymagała kontrasygnaty biskupa (a zwłaszcza sy-

tuacja odwrotna)86, możliwym jest jednak, że oto pod warstwą legendarną kryje się tu ślad 

kontrowersji wokół mianowania rabinów przez króla. Być może w ten sposób zapamiętane 

zostały jego kontakty z dworem i z kulturą chrześcijańską w ogóle. Wreszcie opisany w le-

gendzie agon mógłby być wzorowany na historycznych zgromadzeniach humanistów organi-

zowanych między 1547 a 1550 rokiem, a zatem dokładnie w czasie powołania Rema na 

urząd, przez biskupa Samuela Maciejowskiego w jego rezydencji na Białym Prądniku87. 

 W roku 1551 spadły na Rema trzy kolejne ciosy: utracił kolejno matkę88, żonę89 

i babkę90. Ze śmiercią pierwszej wiąże się budowa synagogi Nowej. W roku 1556 reb Izrael, 

ojciec Moszego, ufundował dom modlitw dla pamięci swej zmarłej małżonki. Drewniany 

budynek, mieszczący się przy północno-wschodnim rogu ulicy Szerokiej, spłonął już 

w kolejnym roku w wielkim pożarze, który strawił Kazimierz. Został on następnie odbudo-

wany – już jako murowany91. Ów renesansowy budynek, którego architektem był niejaki Sta-

nisław Baranek, dziś znany jako synagoga Remu (Remu Szul), wciąż służy jako synagoga 

krakowskiej gminie żydowskiej. Wedle tradycji pierwsze po prawej krzesło obok arki (aron 

ha-kodesz) było miejscem, w którym zasiadał Mosze Isserles. Wybudowanie synagogi zwanej 

wówczas „Nową” (dla odróżnienia od gotyckiej synagogi „Starej”) wskazuje na rolę, jaką  

                                                                                                                                                         
nieomal powtórzona historia rabiego Eleazara ben Azarii, por. traktat Brachot 27b-28a.  

84  Na ten temat M. Rosman, Jak pisać historię żydowską?, przeł. A. Jagodzińska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 180-192. 

85  Inne przykłady to legendy o Abrahamie Prochowniku, Esterce czy Saulu Wahlu, por. tamże s. 167. 
86  Historyczny obraz przedstawia procedur powoływania rabinów przedstawia tenże, „Jehudej Polin ad 

sznat 1648: megmot politiot, kalkaliot, we-chewratiot”, [w:] Kijum we-szewer, s. 66. 
87  B. Przybyszewski, Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej, t. II, Kraków 1993.   
88 Por. M. Bałaban, Historja, s. 143-145, A. Sief, Ha-Rema, s. 21 przypis 32: data na synagodze 

prawdopodobnie odnosi się do budowy budynku, bowiem na macewie data śmierci jest rok wcześniejsza, por. 
Luchot Zikaron 28,  Anaf Ec Awot 96. 

89  Por. tekst nagrobka Luchot ha-zikaron 26.  
90  Por. tekst nagrobka Luchot ha-zikaron 27 i Anaf ec awot 97.  Te dwie ostatnie śmierci – jak się zdaje – 

przypisać należy straszliwej zarazie, jaka panowała w tym czasie w mieście: w roku tym kronika krakowskiego 
bractwa pogrzebowego odnotowała 220 pogrzebów dorosłych ludzi w porównaniu do 20-30 w normalnych 
latach, por. M. Bałaban, Historja, s. 189, A. Sief, Ha-Rema, s. 21, p. 35. 

91  M. Bałaban, Historja, s. 143-145, A. Sief, Ha-Rema, s. 21-22. 
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pełniła wówczas na Kazimierzu rodzina Isserlesów. Oto gminie wciąż targanej przez konflik-

ty, które najczęściej skupiały się wokół jedynej istniejącej synagogi, o którą rywalizowały 

poszczególne grupy imigrantów92, zapewniono alternatywę, zapewniając chwiejny spokój 

społeczny. Jak zobaczymy w pewnym sensie również pisarstwo Rema można widzieć przez 

taki właśnie pryzmat, to jest jako próbę zapewnienia społecznej zgody, poprzez wykreowanie 

nowego wspólnego obyczaju, i uzgodnienia konkurujących światopoglądów.  

 Ze śmiercią drugiej z nich – Goldy – wiąże się interesująca legenda. Mówi ona, że 

Rema wygłosił piękną i do głębi przejmującą eulogię na cześć swej ukochanej żony. Gdy 

w jakiś czas po jej śmierci poprosić miał swego nauczyciela Szaloma Szachnę o rękę jego 

drugiej córki, ten miał mu odmówić, twierdząc że ten, kto z taką maestrią opłakuje śmierć 

swej małżonki, nigdy naprawdę jej nie kochał, wedle innej wersji zaś, że ten kto tak opłakuje 

swą żonę, nigdy nie będzie w stanie pokochać innej kobiety93. Prawdą jest, że stosunki Rema 

z byłym mistrzem prawdopodobnie uległy znacznemu ochłodzeniu, prawdopodobnie 

w związku z radykalnym zerwaniem przez Rema z metodą oraz ogólną wizją halachy 

i kultury żydowskiej Szachny94. Nie wykluczone, że tło stanowiło tu ogromne powodzenie 

szkoły założonej przez Rema, która stała się słynniejsza od lubelskiej jesziwy jego mistrza. 

Jakkolwiek by nie było, Isserles prawdopodobnie szybko ożenił się po raz drugi. Jego wy-

branką była nieznana nam z imienia siostra Josefa ben Mordechaja Kaca, który wraz z Rema 

zasiadał w krakowskim sądzie rabinicznym95. 

 Z epidemią wiąże się inna legenda o Mosze Isserlesie. W czasie gdy był on rabinem 

w krakowie, wybuchła epidemia, w której umierało wielu ludzi. W końcu ten wydał rozkaz, 

by ułożyć ciała w holu wielkiej synagogi do zmroku. Rema poszedł tam w nocy i spoglądał 

w twarz każdemu ze zmarłych. Po tym rozkazał pogrzebać wszystkie trupy z wyjątkiem pew-

nego mełameda, którego rozkazał pozostawić na miejscu do rana. Rankiem zaś rozkazał, by 

ciało przywiązać nogami do dwóch końskich ogonów, i by w ten sposób ciągnięte było po 

ulicach miasta. Gdy to się dokonało, rozkazał pogrzebać ciało z honorami na honorowym 

miejscu na cmentarzu. Po pogrzebie zaraza ustała. Tej nocy ów zmarły zjawił się rabinowi 

i zapytał: „Dlaczego tak mnie upokorzyłeś? Niebiański sąd rozważył moją sprawę i uznał, że 

nie zrobiłem nic, czym zasłużyłbym sobie na takie traktowanie. Powiedzieli mi, że mieli już 

dla mnie miejsce w raju, ale teraz nie nie mogą mi go przyznać, dopóki nie zapytam Cię, da-

                                                 
92  M. Bałaban, Historja, s. 97n. 
93  A. Sief, ”Ha-Rema – Reszima bibliografit”, Talpiot 9 (1964). 
94  Por. niżej s. 194-195. 
95  A. Sief, Ha-Rema, s. 22. 
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czego to zrobiłeś.” Rema odpowiedział: „Uznałem, że ty tylko możesz posłużyć dla odkupie-

nia całego miasta, ponieważ nikt inny nie był tak prawy jak Ty.” Potem rabin zapytał go 

o przyczynę zarazy w mieście, niebo bowiem ukryło ją przed nim. Zmarły powiedział: „Pójdź 

za mną rabinie, a pokażę Ci przyczynę.” Poszli więc razem poza miasto, do miejsca, gdzie 

jeden z gminnych bogaczy popełniał cudzołóstwo z dwoma mężatkami. Natychmiast rabin 

spojrzał na grzesznika i obrócił go w kupkę kości96.   

 Interesujące jest też, że Rema jawi się tu jako mędrzec, filozof i „mag” – znawca nauk 

tajemnych. W czasie życia Isserlesa swoistą ewolucję przechodzi postać baal szema, która 

przekształca się w typ odpowiadający intelektualnemu klimatowi społeczności chrześcijań-

skiej w XVI i XVII w, kiedy to nowy typ renesansowego magika był w społeczności europej-

skiej powszechnie akceptowany i obdarzany wielkim szacunkiem. Był to czas niemieckiego 

Doktora Faustusa, Johna Thrithemiusa i Agrippy von Nettesheim, a w Krakowie Pana Twar-

dowskiego. Nowy żydowski baal szem z tego okresu odwzorowuje tych chrześcijańskich cu-

dotwórców: czyni swe cuda – często takie same – dumnie i nierzadko publicznie, jak Rema na 

dworze biskupa, najchętniej na dworach europejskiej szlachty i w miejscach wyższej eduka-

cji, takich jak jesziwy lub uniwersytety97. To w tym samym czasie w Chełmie Eliasz Baal 

Szem, miał stworzyć pierwszego nowożytnego golema98. 

 W roku 1552 Mosze Isserles udzielił pewnego ślubu, który stał się przyczyną poważ-

nej kontrowersji oraz źródłem pewnej legendy. Pewnej piątkowego popołudnia odbyć miała 

się ceremonia zaślubin pewnej ubogiej osieroconej dziewczyny z dobrze sytuowanym mło-

dzieńcem99. Tuż przed podpisaniem kontraktu ślubnego (ketuby) rodzina pana młodego rozpę-

tała spór co do wysokości posagu. Gdy w końcu udało się osiągnąć kompromis, od dwóch 

godzin trwał szabat. Mimo to Rema zdecydował się na dokończenie ceremonii. Wedle jego 

własnych własnych słów obawiał się, że przełożone małżeństwo nie dojdzie do skutku. Po-

nadto uznał, że odwołanie w ostatnim momencie ślubu, stanowić będzie upokorzenie dla ubo-

                                                 
96  M. J. Bin Gorion, Mi-mekor Yisrael. Classical Jewish Folktales, red. E. Bin Gorion, przeł. I. M. Lask. 

Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 1990, s. 308 oraz H. Halkowski, s. 41-43. Zamienianie 
wzrokiem w kupkę kości jako karę dla grzeszników upodobali sobie rabini już w czasach talmudycznych, por. 
Szabat 34a. Bawa batra 75a oraz w M. Bloom, Żydowski mistycyzm a magia, przeł. P. Sajdek, WAM, Kraków 
2011, s. 94. 

97  Por. K. E. Grözinger, „Cadyk i baal szem w chasydyzmie wschodnioeuropejskim”, [w:] Duchowość 
żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, 
Kraków 26-28 kwietnia 1999, red. M. Galas, Kraków 2000, s. 111-122, s. 116. 

98  G. Scholem, Kabała i jej symbolika, przeł. R. Wojnakowski, Aletheia 2014, s. 285-290. 
99  O tym, jak ważnym problemem społecznym było wydawanie za mąż ubogich dziewcząt, pisze 

obszernie Natan Hanower w Jewan ha-mecula, por. A. Teller, „Ha-chewra ha-jehudit be-Polin ha-jeszana – 
Natan Nata Hanower” w: Kijum we-szewer, s. 31. 
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giej panny młodej. Isserles oparł swoją decyzję na jednostkowej i powszechnie odrzuconej 

opinii jednego z tosafistów (baalej tosafot), oraz na nadrzędności ludzkiej godności (kawod 

ha-beriot) nawet wobec praw szabatu (SzuT 105). Za decyzję tą spotkała go ogromna krytyka 

ze strony wszystkich niemalże autorytetów. W Krakowie zaś ustanowiono całkowity zakaz 

urządzania ślubów w piątek, obawiając się, by opinia Rema nie stanowiła precedensu, na któ-

rym później można by opierać podobne praktyki w przyszłości.  

 Echa tego wydarzenia pobrzmiewają w następującej opowieści. Pewnego wieczoru 

uczestnicy wesela urządzonego w piątkowe popołudnie do tego stopnia zapamiętali się 

w zabawie, że kontynuowali ją mimo że nastał już szabat. Zignorowali też napomnienia Re-

ma. Za karę pod nogami tańczących otwarła się przepaść i zostali pochłonięci przez ziemię. 

Miejsce to następnie ogrodzono, do dziś stanowi ono mały skwerek z północnej strony ulicy 

Szerokiej100.  

 Isserles stopniowo budował swój autorytet nie tylko w gminie krakowskiej, ale też wśród 

polskich Żydów w ogóle. W roku 1550, na prośbę swego krewnego Maharama, wydał słynną 

responsę, nakładającą karę klątwy (cherem) na każdego nabywcę Powtórzenia Prawa Majmoni-

desa, wydaną przez wenecką oficynę Gustinianiego101. W roku 1553 pozycja Rema w gminie 

była już ugruntowana do tego stopnia, że prawdopodobnie brał on jako przedstawiciel strony ży-

dowskiej udział w negocjacjach dotyczących powiększenia dzielnicy żydowskiej102. 

 W roku 1556 z powodu panującej zarazy Isserles opuścił miasto i przez bliżej nieokre-

ślony czas przebywał w miasteczku Szydłów103. Wyprawa ta jest bardzo tajemnicza. Nie 

wiemy, dlaczego Rema zdecydował się na wyjazd, podczas gdy jego ojciec pozostał 
                                                 

100 Faktycznie ów niewielki placyk jest pozostałością pierwszego cmentarza żydowskiego na Kazimierzu. 
Za: H. Halkowski, s. 35-39, gdzie przytacza on również inne warianty tej opowieści, będącej oczywiście w tej 
wersji wariacją na temat buntu biblijnego Koracha z Lb 16:31-34.  

101 Na temat tej sprawy por. P. Filek, K. Pilarczyk, "Krakowski rabin Mosze Isserles wobec kontrowersji 
pomiędzy Kacenellenbogenem a Giustinianim”, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 71: 2016 nr 1, s. 49-71.  
O znaczeniu cheremu w owym czasie pisze S. Assaf, Be-ohalej Jaakow. Perakim me-chajej ha-tarbut szel ha-
Jehudim be-jemej ha-bejnonim, Jerozolima 1993, s. 76. 

102 Zakończyły się one układ zawartym 30 czerwca 1553 roku. Między negocjatorami po stronie 
żydowskiej o powiększenie miasta żydowskiego na Kazimierzu figuruje "doctor Moises", (por. F. Piekosiński, 
Prawa, przywileje i statua miasta 1507-1795, t. I, par. 154, Kraków 1885, s. 213), w którym M. Bałaban, 
Historja, s. 190 dopatruje się Rema. Istnieje też drugi układ (wykonawczy) z 21 maja 1554 roku, w którym 
również figuruje „doctor Moises” por. M. Bałaban, Historja, s. 543. 

103  Por. wstęp do Wartości wina. Czasem można spotkać się z opinią, że chodzi o położony w ołudniowej 
części województwa mazowieckiego Szydłowiec, jednak w tekście Rema widnieje nazwa „Szidlow”. 
Prawdopodobnie chodzi więc o oddalony o około 100 kilometrów od Krakowa Szydłów położony dziś 
w wojewódctwie świętokrzyskim, który w owym czasie był ważnym ośrodkiem, i w którym istniała znaczna 
gmina żydowska (do dziś znajduje się tam renesansowa synagoga, która powstała w latach 1534-64, być może 
gościła więc Isserlesa podczas jego wyprawy. Por.  A. Penkalla, „Synagoga i gmina w Szydłowie”, Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego 1982, nr 1-2/121-122, s. 59, 61, 66n), nie zaś o Szydłowiec zwany po 
hebrajsku Szydlowic, w jidisz zaś Szidlowce.  
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w Krakowie, dlaczego musiał szukać schronienia aż w odległym Szydłowie, dlaczego – jeśli 

wziąć jego własne słowa za dobrą monetę, nie zaś retoryczną przesadę – znajdował się 

w sytuacji, w której nie miał dostępu nawet do skromnego jedzenia? 

 Wyprawa do Szydłowa to w zasadzie ostatnie znane nam konkretne wydarzenie z życia 

Mosze Isserlesa. Jak się wydaje resztę swego życia spędził we względnym spokoju w Krakowie, 

oddając się nauczaniu, pisaniu książek i korespondencji. Rema doczekał się trojga potomków: 

córki Drejzl104 oraz drugiej, której imienia nie znamy105 oraz syna Jehudy Lejba106.  

 Mosze ben Israel Isserles, ha-Rema mi-Kroke, Baal ha-Mapa odszedł z tego świata 

w święto Lag ba-Omer, 18 dnia miesiąca ijar roku 5332 od stworzenia świata (11 maja 1572). 

Na jego nagrobku, (który jednakże ustawiono dopiero w 100 lat po jego śmierci) napisano:  
 

Oto lampa zachodu, największy geniusz pokolenia, mistrz Mosze, pasterz i opoka Izraela./ 

W 33 dniu liczenia [omeru] przez dzieci Izraela, odeszła chwała z Izraela./ Mosze był paste-

rzem trzody Izraela./ Czynił Sprawiedliwość Wiekuistego i [ustanawiał] Jego prawa dla Izra-

ela./ Miał w pieczy Naukę w Izraelu i ustanowił uczniów dla miriad tysięcy Izraela./ Od Mo-

szego do Moszego nie było takiego jak Mosze w Izraelu./ Oto prawo oddania zagrzesznego 

[Torat chatat] i prawo oddania wstępującego [Torat ha-ola], które położył Mosze przed 

dziećmi Izraela./ Roku 5332107.  
 

1.5. Nauczyciel 

 

Rema stanął na czele akademii talmudycznej prawdopodobnie wkrótce po powrocie do Kra-

kowa. Czy była to szkoła gminna, której prowadzenie przypadało mu w obowiązku, jak było 

to wówczas szeroko przyjęte, jako rabinowi gminy108, czy też czy prowadził akademię pry-

watną109, nie jesteśmy pewni. Za tym drugim przemawia fakt, że w Krakowie istniała wów-

czas inna akademia, na czele której stał jego późniejszy szwagier Josef Kac110. Również sło-

wa samego Rema, w których podkreśla on, że utrzymuje akademię oraz dba o potrzeby 

uczniów z własnych środków, zdają się to właśnie potwierdzać (SzuT 109). 

 Uczelnia Rema była bodajże najsłynniejszą z istniejących w owym czasie w Polsce. 

Sławą mogła być może konkurować z nią jedynie lubelskia szkoły prowadzona przez Szlomo 

                                                 
104 Luchot zikaron 48, por. A. Sief, Ha-Rema, s. 22, p. 41. 
105 Tamże, p. 42. 
106 Wspomniany w SzuT 122. 
107 Luach zikaron 1. 
108 Ch. H. Ben-Sasson, Hagahot we-nahaga, s. 163. 
109 Jak twierdzi M. Bałaban, Ustrój kahału, s. 35. 
110 A. Sief Ha-Rema, s. 29. 
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Lurię. W ciągu około dwudziestu lat jej istnienia przyciągała dziesiątki uczniów z całego Kró-

lestwa, a często też spoza jego granic. Co więcej, wielu  nich weszło w skład intelektualnej 

elity, kształtującej życie aszkenazyjskich Żydów przez kolejne kilkadziesiąt lat, jak stało się 

tu udziałem najsłynniejszych z nich: Dawida Gansa, Mordechaja Jafo, Abrahama Horowica, 

Dawida ben Menasze Kaznodziei (Darszan), Menachema Dawida z Tykocina, Jehoszuy Falka 

czy Benjamina Solnika111. 

 Jakie były przyczyny tego sukcesu? W pierwszej kolejności na pewno renoma samego 

Rema jako genialnego uczonego w Torze. Po drugie, jego osobista charyzma: łatwość z jaką 

zjednywał sobie studentów i zawiązywał z nimi długoletnie przyjaźnie, co potwierdzają ich 

własne słowa112 oraz korepondencja, która prowadzili nieraz wiele lat po opuszczeniu przez 

uczniów krakowskiej jesziwy113. Po trzecie wreszcie, całkiem nowatorski – wręcz przełomo-

wy – jak na ów czas program nauczania. 

 Isserles zdecydowanie odszedł od pilpulu jako techniki decyzji halachicznej i środka 

dydaktycznego. Wedle jego własnych słów: „W tych czasach istota rabinatu (rabanut) nie 

polega na tych, co uczyli się pilpulu i chiluków, jak było dotąd w zwyczaju, lecz na tym, co 

nauczył się decyzji halachicznej (psak halacha) i dogłębnego zrozumienia (ijun), które opiera 

na prawdzie (emet) i prawości (joszer)”114  (JD 242, 30). 

 Ponadto Rema w znaczący sposób zmienił dotychczasowe curriculum. Jak się wydaje, 

początkowo podstawowymi lekturami w jego szkole były tradycyjnie Cztery szeregi, Morede-

chaj i talmudyczny komentarz Rosza. Jednak wkrótce po publikacji Nakrytego stołu został on 

zaadoptowany przez Isserlesa jako podstawowy tekst dydaktyczny115. 

 Nie mniej rewolucyjne było poszerzenie curriculum o teksty i całe dziedziny wiedzy 

wcześniej w niej nieobecne, lub zajmujące marginalne miejsce116. Szkoła Rema była czymś 

znacznie więcej niż „uczelnią talmudyczną”. To, że jej uczniowie studiowali komentarz do 

Miszny i Przewodnik dla zbłąkanych Majmonidesa, jest dobrze przez nich samych poświad-

czone117. Spekulować możemy, że niektórzy, choć zapewne nie wszyscy, mogli zgłębiać ze 

swym nauczycielem pisma kabalistyczne. Świadczyć o tym może istnienie kilku pism Rema, 

                                                 
111 Tamże, s. 31-38. 
112 Tamże. 
113 Tamże. 
114 Podobne w duchu słowa również w SzuT 43, 103, 109. Por. D. Assaf, „Olam ha-Tora be-Polin be-mot 

16-17” [w:] Kijum we-szewer, s. 100-110, E. Reiner, Changes in Polish and German Yeshivot. 
115 E. Reiner, „The Ashkenazi Elite at the Begining of the Modern Era: Manuscript versus Printed Book”, 

Polin: Studies in Polish Jewry 10 (1997), s. 96-98. 
116 Tegoż, „Jaszan mifnej chadasz”. 
117 Świadctwo Abrahama Horowica przytacza A. Sief, Ha-Rema, s. 35. 
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w tym komentarza do Księgi blasku, które nigdy nie zostały wydrukowane, a które być może 

powstały właśnie na potrzeby takich lekcji, bądź też w ich wyniku. Dydaktyczny cel, wedle 

słów samego Isserlesa, przyświecał powstaniu komentarza do Novae Theoreticae Peurbacha; 

zresztą fakt ten wydaje się poświadczać to, że trzech z byłych studentów Rema napisało wła-

sne pisma astronomiczne118. 

 
1.6. Korespondencja 

 

Mosze Isserles przez całe swoje życie prowadził bogatą korespondencję. Nie ulega wątpliwo-

ści, że 132 znane nam Responsa Rema to zaledwie ułamek obszernej wymiany listów, którą 

prowadził. Spośród najważniejszych korespondentów Rema wyliczyć należy Maharama 

z Padwy i jego syna Maharika, Josefa Karo, Israela syna Szaloma Szachny i jego następcę na 

stanowisku naczelnika lubelskiej akademii, Szlomo Lurię z Lublina, Josefa Kaca oraz licz-

nych uczniów, Jak znani nam z imienia: Ber i Cwi Elziszer  z Alzacji119, Dawid ben Jakow 

ha-kohen120, Mordechaj i Aharon Mosze121 oraz Jehuda122, z którymi utrzymywał on kontakt 

mimo upływu czasu i dzielącej ich odległości. 

  

Znana jest historia o tym, że Isserles, który sam był wykształconym skrybą, zamówił od 

Josefa Karo wzór (tikun) dla zapisania zwoju Tory, który ten ostatni zakupił dla niego w Safed 

za sumę 100 czerwońców (adumim). Napisany wedle niego zwój zawierał 11 a według innych 

14 różnic w stosunku do tych używanych w krajach Aszkenaz (wszystkie dotyczące brakują-

cych dodatkowych liter waw (chaserot we-jetirot)). Wedle niektórych wzór ten oparty był na 

tradycji masoreckiej ben Aszera – twórcy Kodeksu z Aleppo – na której opierał się Majmoni-

des, pisząc swe prawa zwojów Tory. Zwój napisany ręką Rema przechowywany był w Kra-

kowie w synagodze jego imienia aż do II wojny światowej i otoczony był nimbem świętości. 

Czytano z niego jedynie trzy razy w roku w najważniejsze święta123. 

 

                                                 
118 Por. niżej, s. 46-47. 
119 SzuT 113. 
120 Tamże, 114, 121, 122. 
121 Tamże 113. 
122 Tamże, 100. 
123 Historia zwoju Isserlesa opisana jest szczegółowo w P. Bergman, A. Peleg, S. Braun, „Sefer Tora Szel-

Rema? Bdikat mekoroto be-misgeret birur zihuwaw we-jachaso le-rabi Mosze Isserles – Rema mi-Kroke”, Alej 
Sefer 19 (2001), s. 5-18, artykule poświęconym próbom zidentyfikowania pewnego zwoju odnalezionego 
w Jerozolimie z tym legendarnym napisanym przez Rema. Tam też znajduje się lista różnic za Ha-Maggid  
kwiecień 28, 1858.  
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2. Dzieła 

 

Wedle legendy Isserles napisać miał 33 ksiażki124. Raczej nie było ich aż tak wiele, niemniej 

był Rema płodnym autorem. Za jego życia drukiem wydane zostały: Wartość wina (Mechir 

Jajin), wydrukowana po raz pierwszy w Kremonie w 1559 r., Prawo oddania zagrzesznego 

(Torat Chatat), wydrukowane w Krakowie w 1569, będące komentarzem do Bram Düren 

(Szaare Dura) Icchaka ben Meira z Düren, Prawo oddania wstępującego (Torat ha-ola), wy-

drukowane w Pradze w 1570r., Obrus (Mapa) – komentarz do Nakrytego stołu (Szulchan 

aruch) Josefa Karo wydrukowany wraz z nim (cześć  Droga życia (Orach Chajim) po raz 

pierwszy w Krakowie w 1571 r., Drogi Mojżesza (Darchej Mosze) w wersji długiej (DM ha-

aroch) stanowiącej komentarz do Czterech szeregów (Arbaa turim) Jakowa ben Aszera, 

i skróconej (DM ha-kacar) stanowiącej dopełnienie Domu Josefa (Bet Josef) komentarza do 

Czterech szeregów autorstwa Josefa Karo. Jedynie z wzmianek samego Rema znamy jego 

niewydrukowane dzieło poświęcone wyjaśnieniu agad talmudycznych, natomiast komentarz 

do Księgi blasku, o którym słyszymy z ust innych, być może jest wspomniany przez Isserlesa 

jako „Podstawy ksiąg kabały”125. To samo dotyczy jego komentarza do Moderchaja126. Po 

śmierci autora drukowane były w całości lub fragmentach: komentarz do Rosz127  nowele 

(chiduszim) do traktatów talmudycznych Bawa Mecija. Nida i Kiduszin128, Rogi bawołu 

(Karnej reem) będące komentarzem do Księgi Mizrachi (Sefer Mizrachi) meta-komentarza do 

komentarza Rasziego do Pięcioksięgu129, komentarz do Przewodnika dla zbłąkanych oraz 

meta-komentarz do komentarzy Ibn Szem Towa i Efodi, pod tytułem Dłoń Rema (Jad Rema) – 

komentarz do Isur we-heter, dopiski do Szechita u-bedika Jakoba Weila130. Ponadto napisał 

też astronomiczny komentarz do Theoriae novae planetarum Georga von Peurbacha oraz hi-

storyczny komentarz do Podstawy świata (Jesod olam) włączony do księgi rodowodów (sefer 

juchasin) Abrahama Zacuto131, oraz cztery poematy liturgiczne, trzy z nich weszły następnie 

w skład prawa ofiary wstępującej („Hine ki” (ThO 1,1), „Meworech szem” (ThO 1,2), „Sod 

                                                 
124 Pogląd ten źródło swe ma w legendzie, która usiłuje całe życie Rema podporządkować liczbie 33, 

odnoszonej do daty jego śmierci, która przypadła na 33 dzień liczenia omeru. 
125 Rękopis komentarza do Zoharu znamy z relacji Chida, który widział go w XVIII w sklepie z księgami 

w Amsterdamie, o czym pisze w Szem ha-Gedolim 40,98, wspomina go też R. Margaliot w Maalot ha-juchasin 
22, por. A. Sief, Ha-Rema, s. 69. Rema pisze o swojej „Księdze podstaw kabały” w DM Och 61,1. 

126 Wspomina o nim Szlomo Luria w SzuT 77. Por. A Sief, Ha-Rema, s. 66. 
127 A. Sief, Ha-Rema, s. 68. 
128 Tamże. 
129 Tamże s. 70. 
130 Tamże s. 70-71. 
131 A. Sief, Ha-Rema, s. 69. 
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ha-mikdasz” (ThO 1,2)), czwarty stanowi dodatkową część do chanukowej pieśni Maoz cur 

(„Me-olam hait”)132. Osobną kategorię stanowią Responsa, które powstawały w zasadzie 

przez całe dorosłe życie Rema. Najstarsza – 10 – pochodzi mniej więcej z roku 1550 – została 

napisana w niedługi czas po tym, jak objął on stanowisko rabina w Krakowie. Ostatnia z re-

sponsów – 132 – powstała około roku przed śmiercią Rema. Prawdopodobnie niektóre z nich 

ukazały się drukiem jeszcze za jego życia. Wydany już po śmierci Isserlesa zbiór z pewnością 

obejmuje jedynie małą część część jego korespondencji. Bardzo możliwe, że sam planował on 

jego wydanie, bo świadomie robił kopie wybranych listów133. Są to pierwsze zebrane respon-

sa polskiego rabina, które ukazały się w postaci książki.  

 Pominąwszy Wartość wina i Prawo ofiary wstępującej, które niewątpliwie pisane były 

z myślą o publikacji oraz Responsa, książki Rema powstawały w sposób niejako „naturalny” - 

rodziły się z notatek, powstających w toku studiów w krakowskiej jesziwie: przygotowując 

wykłady Rema zapisywał na marginesach wszystkie główne interpretacje i decyzje, na końcu 

zaś zapisywał swoje nowele – tak zapisane rękopisy stanowiły później źródło dla jego decyzji 

halachicznych i stawały się następnie zaczątkiem drukowanych książek. Prawo ofiary za-

grzesznej, Drogi Mojżesza i Obrus, naśladując transmisję tekstu w średniowiecznych rękopi-

sach, ustaliły na kilkaset lat model drukowanej książki aszkenazyjskiej134.   

 Pośród licznych legend dotyczących Rema znajduje się też jedna opowiadająca o losie 

jego zaginionych książek. Wedle niej miał on przebywać przez pewien czas w wiosce nieopo-

dal Krakowa z powodu szalejącej w mieście zarazy - niewykluczone, że pobrzmiewają tu 

echa ucieczki do Szydłowa, opisanej we wstępie do Wartości wina. Z jakiegoś powodu miał 

tam pozostawić wiele ze swych rękopisów, które weszły w posiadanie pewnej rodziny. Kolej-

ne pokolenia traktowały je jak rodowy skarb: starannie przechowywane tylko raz w roku były 

wynoszone z ukrycia i rozkładane w świetle dnia by nie zawilgły i nie spleśniały. I kto wie, 

czy dziś jeszcze nie pozostają w ukryciu135. 

 

 

                                                 
132 Wydrukowany w I. Dawidson, Ocar szira we-pijut, vol. 4, Nowy Jork 1970.  
133 O czym pisze on w SzuT 40 oraz 105. Por. też wstęp A. Sifa do Responsów. 
134 Por. A. Sief, Ha-Rema, s. 39; E. Reiner, The Ashkenazi Elite oraz tegoż „The Attitude of Ashkenazi 

Society to the New Science in the Sixteenth Century”, Science in Context 10 (1997), s. 589-603.  
135 Maalot ha-juchasin, s. 23. 
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3. Renesans 
 

Działalność Rema wpisuje się w szerszy nurt w życiu intelektualnym środkowoeuropejskich 

Żydów w XVI stuleciu. Oto mamy w tym czasie do czynienia z niemającą wcześniej prece-

densu w tym kuturowym milieu aktywnością filozoficzną i naukową. Kwestią szczególnie 

interesującą badaczy jest dostrzegalna analogia tego zjawiska do mających wówczas miejsce 

w kulturze europejskiej prądów, które określa się mianem humanizmu i renesansu136. Podo-

bieństwo to zaowocowało ukuciem terminu „renesans aszkenazyjski”.  

 Ten umiejscawiany w latach 1500-1620 trend intelektualny w łonie środkowo-

europejskiego judaizmu miałby charakteryzować się rosnącym zainteresowaniem 

i docenianiem filozofii i nauki, racjonalizmem i otwartością na wpływy kultury powszechnej. 

Za głównych jego przedstawicieli uznaje się Josla z Rosheim, Eliahu Lewitę (Bokher) oraz 

Mosze Isserlesa i krąg jego uczniów, zwłaszcza Dawida Gansa. 

 Pytanie, czy istniał „aszkenazyjski renesans”, w istocie ściśle łączy się z pytaniem 

o ogólny charakter kultury aszkenazyjskiej w tamtej epoce137. Niezależnie od tego, jaką stro-

nę weźmie się w owym sporze, nie da się zaprzeczyć, że w czasie tym powstały nowe i ży-

wotne centra kultury żydowskiej w Europie środkowej. Te centra to przede wszystkim Praga 

oraz Kraków, w którym grono uczniów skupił wokół siebie Rema. 
                                                 

136 Odpowiedź na pytanie o źródła racjonalistycznej - filozoficznej i naukowej - aktywności dzieli 
badaczy. E. Kupfer w swojej pracy „Concernig the Cultural Image of Ashkenazic Jewry and its Sages in the 
Fourteenth and Fifteenth Centuries" (heb.), Tarbic 42 (1972-73) dowodzi istnienia żywotnej aszkenazyjskiej 
tradycji racjonalistycznej w wiekach średnich. Tezę tę rozwinął L. Kaplan w swym artykule „Rabbi Mordekhai 
Jaffe and the Evolution of Jewish Culture in Poland”, [w:] Jewish Thought in the Sisteenth Century, red. B. D. 
Cooperman, Cambridge Mass. 1983. Zasadniczo tezę wymienionych badaczy podtrzymał J. Davies w Rabbi Jom 
Tov Lipman Heller, Joseph Isaac ha-Levi, and Rationalism in Ashkenasic Culture 1550-1650, Harvard 1990. 
Poglądy te otwarcie sprzeciwiają się wcześniejszym ustaleniom H. H. Ben-Sassona, Perakim le-toledot ha-
Jehudim bi-jamei ha-beinaim, Jerozolima 1962 i Trial and Achivement: Currents in Jewish History, Jerozolima 
1974, który chciał widzieć XVI-wieczny aszkenazyjski racjonalizm jako wpływ kultury sefardyjskiej, oraz 
S. Barona, A Social and Religious History of the Jews, t. 16, Nowy Jork 1976, s. 52-53, 309, który postrzegał go 
jako efekt wpływu polskiego humanizmu. Rolę wpływów zewnętrznych – zwłaszcza włoskich i palestyńskich – 
podkreślił też J. Elbaum w swojej monografii Petichut we-histagrut – ha-jecira ha-ruchanit ha-sifratit be-Polin 
we-Aszkenaz be-szilhej ha-mea 16, Jerozolima 1990. Por. D. Ruderman, Jewish Thought and Scientific 
Discovery in Early Modern Europe, New Haven 1995, s. 55-60.   

137 J. Katz w swojej książce Masoret u-maszber: ha-chewra ha-jehudit be-mocej jemej ha-bejnaim, 
Jerozolima 1958 oraz Exlusivenes and Tolerance: Studies in Jewish-Gentile Relations in Medieval and Modern 
Times, Oxford 1961 udowadniał, że judaizm u schyłku wieków średnich zupełnie zamknął się na wpływy 
zewnętrzne i „stał się, bardziej niż kiedykolwiek, zamkniętym systemem myśli”. Pogląd ten spotkał się z krytyką 
ze strony Ch. H. Ben-Sassona w artykule „Concepts and Reality in Jewish History at the End of the Middle 
Ages”, Tarbic 29 (1959-60), s. 297-312; zakwestionował on prawdopodobieństwo obrazu, na który składa się 
świat dynamicznych relacji społecznych i ekonomicznych oraz intelektualnej izolacji, w swej kolejnej pracy: 
„The Reformation in Contemporary Jewish Eyes”, Proceedings of the Israel Academy of Science and Humanities 
4, no. 5 (1970-71), s. 62-166, zaproponował całkiem odmienny obraz wczesnonowożytnej kultury żydowskiej, 
podobnie O. Kulka w "The Historical Background ot the National and Educational Teaching of the Maharal of 
Prague (hb.), Zion 50 (1985). Por. D. Ruderman, Jewish Thought, s. 60-67. 
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3.1. Filozofia 

 

Około 1550 r. Isserles został skrytykowany za zajmowanie się filozofią przez Szlomo Lurię. 

Oto fragment listu Maharszala:  

 
Otrzymałem twój list na lotnym zwoju zapisanym z jednej i z drugiej strony. Ujrzałem w nim 

słowa ostre i poczułem jakby sztylet przeszył me ciało: Oto otoczyłeś mnie stogami mądrości 

z których większość była obca (chiconot), podczas gdy to co własne (penimot) zostało porzu-

cone (agunot). Tora opasuje się w wór pokutny i lamentuje wraz ze swymi towarzyszkami, oto 

bowiem te, które są brzemienna synami i córkami zostały wzgardzone i poniżone, jak stało się 

udziałem Ady i Cylly w dawnych pokoleniach (Rdz 4,19-23). Zwracasz się do mądrości tego 

nieobrzezanego Arystotelesa na każdym kroku! Gdy spoglądam w twój list widzę dym bucha-

jący z twych nozdrzy jak z paleniska, gdy w swej złości odpowiadasz poza drogą wszelkiej ar-

gumentacji. (…) Następnie zacytowałeś mi z mądrości nieobrzezanego Arystotelesa, co do 

oparów, które są w ziemi itd. i powiedziałem: Biada mi, że widziały to moje oczy, i jeszcze 

uszy me słyszały! Oto drogocenny przedmiot, który pachnie nieczystością – słowa mędrców 

Izraela są niczym perfuma dla Świętej Tory – oby Miłosierny ocalił nas przed tak wielkim 

grzechem! Nie powtórzę tu wszystkiego co w moim sercu. Widziałem słowa Raw Chaji, 

i słowa Rosza w responsum, i słowa rabiego Icchaka bar Szeszet (…) Na służbę świątynną! 

Jestem tak biegły w ich [tj. filozofów] mądrości jak ty, ale trzymam się od nich z dala w nie-

pokoju, bo nawet co do ich pięknych słów powiedziane jest w traktacie Awoda zara (17a): 

Wers „Oddal się od drzwi jej domu” (Prz 5:5) odnosi się to do [wszelkiej] herezji. Nie ma zaś 

większej herezji i zniszczenia niż ich mądrość (…) Teraz, sam osobiście widziałem zapisaną w 

modlitwach i modlitewnikach młodzieńców modlitwę Arystotelesa. Oto wina księcia jak Ty: 

unosisz ich głowy, umieszczając [na nich]  słowa żywego Boga. Te rzeczy są warte, by zaj-

mować się nimi w wychodku lub podobnym miejscu, skoro już ich dusze tak bardzo ich pra-

gną (…). (SzuT 6) 

  

Tę graniczącą z wybuchem wściekłości reakcję wywołała pozornie skromna parafraza frag-

mentu 6 rozdziału 3 księgi Meteorologiki Arystotelesa, którą zamieścił Rema w poprzednim 

liście:  

 

Oto co napisał Arystoteles o formowaniu się skał: Opary w ziemi są dwojakiego rodzaju: je-

den jest wilgotny przez wilgotną naturę wody, drugi jest zaś suchy przez suchą naturę ognia. 

Powstają z nich dwa rodzaje skał: jeden, który zbiera się jak zanieczyszczone kamienie, które 
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wydobywają się z ziemi, jak arsen i tym podobne. Te rodzaje pochodzą z dymnego rodzaju 

oparów. Zaś z wilgotnego rodzaju oparu pochodzą dwa rodzaje: Jeden może być stopiony jak 

miedź, srebro, złoto i tym podobne, drugi może być wyklepywany jak żelazo. (SzuT 5) 

 

Z naszej perspektywy wściekła odpowiedź Maharszala na ów niewinny cytat wydaje się być 

nieproporcjonalna, nieadekwatna, wręcz niezrozumiała.  

 Jednak Rema, wciąż jeszcze młody, zaatakowany przez swego mentora, czuje potrzebę 

usprawiedliwienia się. Udziela on skomplikowanej i niejednoznacznej odpowiedzi. Po pierw-

sze, dowodzi, że studiowanie filozofii nie jest definitywnie zakazane. Po drugie, 

w odniesieniu do przywołanych przez Szlomo Lurię średniowiecznych autorytetów zakazują-

cych studiowania filozofii, dokonuje rozróżnienia w obrębie „greckiej mądrości”, na dozwo-

lone nauki przyrodnicze, oraz zakazaną metafizykę. Po trzecie, zarzeka się, że nigdy nie stu-

diował nieżydowskich tekstów filozoficznych oraz że zna jedynie z dzieł autorów żydow-

skich, zwłaszcza Majmonidesa. 

 Korespondencja ta była często przytaczana i szeroko komentowana oraz doczekała się 

kilku odmiennych interpretacji, zarówno co do istoty sporu, jak i stanowisk zajmowanych 

przez każdego z adwersarzy. Rozumiana ona była jako spór już to o światopogląd racjonali-

styczny138, już to o stosunek do kultury renesansu139, już to o kształt kanonu aszkenazyjskiej 

edukacji140, już to wreszcie jako spór między „tendencją konserwatywną” i „progresywną” 

w łonie religii żydowskiej141. Oczywiście te odmienne interpretacje nie wykluczają się, a ra-

czej dopełniają. Każda podkreśla wybrany aspekt zależnie od specyficznej metodologii i kon-

kretnych zainteresowań poszczególnych badaczy. 

 W kolejnych latach miejsce ma druk dwóch dzieł Isserlesa, które obficie czerpią 

z średniowiecznej sefardyjskiej literatury filozoficznej i filozoficzno-homiletycznej oraz po-

sługują się terminologią filozoficzną, i prezentują filozoficzne koncepcje, usiłując wytłuma-

czyć w ich świetle religię żydowską. Równeż uczniowie Rema tworzą w kolejnych latach 

prace, w których w mniej lub bardziej otwarty sposób odwołują się do koncepcji filozoficz-

nych i używają filozoficznej teminologii. Między innymi Abraham Horowic pisze komentarz 

                                                 
138 H. H. Ben-Sasson, Hagahot we-ha-nahaga, Jerozolima 1959, s. 13-14, J. Ben-Sasson, s. 9-10, 

J. Elbaum, Petichut we-Histagrut – ha-jecira ha-ruchanit ha-sifratit be-Folin we-Aszkenaz be-szilhej ha-mea 16, 
Jerozolima 1990, s. 156-159.  

139 L. Levin, s. 24-29. 
140 E. Reiner, The Attitude, s. 594. 
141 D. Assaf, „Olam ha-Tora be-Polin be-mot 16-17” [w:] Kijum we-szewer, s. 79.   
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do Czterech rozdziałów (Arbaa prakim) Majmonidesa, Mordechaj Jafo zaś Królewskie szaty 

(Lewusz malchut).  

 W roku 1560 ma miejsce tak zwana debata poznańska, której przedmiotem jest do-

puszczalność studiowania tekstów filozoficznych, a w której udział bierze, jako autor pamfle-

tu broniącego miejsca filozofii w kanonie, uczeń Rema Abraham Horowic142.  

 
3.2. Astronomia 

 

Zainteresowania owego kręgu nie ograniczają się do filozofii, lecz obejmują również astro-

nomię. Sam Isserles napisał komentarz do Theoriae novae planetarum Georga von Peurbacha, 

które znał z hebrajskiego tłumaczenia Efraima Mizrahi pod tytułem Mehalach ha-kochawim. 

Trzech spośród studentów Rema napisało własne dzieła astronomiczne. Komentarz Jehoszuy 

Falka, istniejący jedynie w rękopisie, nie zachował się do dziś.  Mordechaj Jafe napisał ko-

mentarz do Praw uświęcenia księżyca (Hilchot kidusz ha-hodesz) Majmonidesa (część jego 

Powtórzenia Nauki) i kilka pomniejszych tekstów astronomicznych, które weszły następnie 

do jego Królewskich szat. Dawid Gans, wreszcie, napisał, uchodzącą za najwybitniejsze he-

brajskie dzieło astronomiczne epoki, pracę Miłe i przyjemne (Nechmad we-naim); utrzymywał 

też kontakty naukowe z Tycho Brahe i Johanesem Keplerem. We wstępie do swego dzieła 

Gans wspomina Rema jako swego „świętego nauczyciela, który mnie wykształcił i wycho-

wał” oraz wychwala jego starania (w Prawie oddania wstępującego), by pogodzić odkrycia 

astronomów z naukami Talmudu143.   

 Metoda i dzieła tej „szkoły” powszechnie uchodzą za wtórne, zaś jej metodę określić 

można jako „astronomiczny pilpul”144. Rema i jego uczniowie (wyjątek stanowi tu Dawid 

Gans) nie prowadzili obserwacji nieba, ograniczali się do literackiej i matematycznej analizy 

istniejących wcześniej tekstów – wyłącznie hebrajskich lub przetłumaczonych uprzednio na 

hebrajski. Nic nie wskazuje na przykład na to, by Rema znał komentarz do Theoriae autor-

stwa Wojciecha Brudzewskiego napisany w Krakowie w 1482 roku, nie wspominając już 

o wciąż kontrowersyjnym, lecz coraz bardziej znanym wówczas dziele Mikołaja Kopernika. 

                                                 
142 Tekst pamfletu A. Horowica jako pierwszy opublikował Philip Bloch: "Der Streit um den Moreh des 

Maimonides in der Gemeinde Posen um die Mitte das 16. Jahrh.:nebst Mitteilungen und Aktenstücken zur 
ältesten Zeit des Posener Rabbinats", Monatschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 47 (1903). 
Omówienie jej przebiegu i znaczenia między innymi w:  J. Elbaum, Petichut, s. 160-165, E. Reiner, The Attitude, 
s. 589-592. 

143 D. Fishman, „Rabbi Moshe Isserles and the Study of Science Among Polish Jews”, Science in Context 
10 (1997), s. 581n. 

144 Takiego właśnie określenia używa D. Fishman. 
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Jak się wydaje Isserles w pełni tkwi w paradygmacie ptolemejskim, nie wykazując żadnych 

oznak znajomości nowych odkryć145. Jednak samo istnienie tej „szkoły” jest faktem niezwy-

kłym, być może znamionującym narodziny nowego w świecie aszkenazyjskim podejścia do 

nauki146.   

 Istnieje kilka możliwych powodów, które mogły skierować zainteresowanie Rema 

w kierunku studiów astronomicznych. Po pierwsze, powody halachiczne: obserwacje 

i kalkulacje astronomiczne w bezpośredni sposób łączą się z biblijnym przykazaniem uświę-

cania nowego miesiąca. Po drugie, przywiązanie do filozofii Majmondesa: 

w majmonidejskim schemacie nauk kosmologia jako część fizyki („Dzieło Stworzenia” – 

„Maase Bereszit”) stanowi wprowadzenie do studiowania metafizyki („Dzieł Rydwanu” – 

„Maase Merkawa”). Po trzecie, ewentualny wpływ zaawansowanych studiów astronomicz-

nych na Akademii Krakowskiej. Na przełomie XV i XVI wieku Akademia Krakowska była 

bowiem słynnym ich ośrodkiem i jako jedyny europejski uniwersytet posiada ona katedrę, 

a następnie dwie katedry – astronomii147. Choć nie wiemy nic o osobistych kontaktach Rema 

z profesorami krakowskiej uczelni, to jest bardzo prawdopodobnym, że był on był świadomy 

faktu, że studia astronomiczne rozwijają się w Krakowie, co mogło stanowić dodatkowy 

czynnik stymulujący jego zainteresowania148.  

 Osobiście sądzę, że mógł też istnieć powód czwarty, pomijany dotąd przez badaczy: 

astronomia nie usamodzielniła się jeszcze w owym czasie od astrologii, która z kolei stanowi-

ła cześć – wspólnego dla chrześcijan i Żydów  – kulturowego kodu owych czasów149, kodu 

nieobcego Rema, co można wykazać w tekście Prawa oddania wstępującego150. Sam Isserles 

usiłuje usprawiedliwić tę sferę swej działalności w najbardziej konserwatywny ze sposobów, 

ale – jak to bywa – najciekawsze jest to, co znajduje się między słowami151:  

 
                                                 

145 Tamże, s. 584. Taki stan rzeczy tłumaczy E. Reiner, The Attitude. 
146 T. Langermann zauważa, że w Prawie oddania wstępującego Rema jest o wiele odważniejszym 

i oryginalniejszym „naukowcem” niż w komentarzu do Peurbacha, zwłaszcza w celach apologetycznych, np. 
w obronie konceptu creatio ex nihilo w ThO 3,49, gdy odrzuca on arystotelesowską koncepcję wiecznych 
i niezmiennych ruchów ciał niebieskich, proponując w zamian pogląd  o niestałych, spiralnych ruchach, które 
podlegają degeneracji. Por. D. Ruderman, Jewish Thought, s. 72, gdzie cytuje on pogląd Langermanna. 

147 H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, PAU, Kraków 1935, s. 258-78 
oraz 391-401. 

148 D. Fishman, Rabbi Moshe Isserles, s. 577-81. 
149 Na ten temat por. chociażby H. Barycz, s. 266-273 oraz 391-92. O znaczeniu astrologii dla żydowskich 

myślicieli wieków średnich, zwłaszcza Majmonidesa, por. G. Freudenthal, s. 77n. 
150 Por. niżej, s. 144. 
151 Powód halachiczny, wobec faktu ustalenia kalendarza – jak chce tradycja w IV wieku przez Hilela 

Młodszego – nie miał w czasach Rema praktycznego znaczenia. Można by traktować go jako wymówkę 
legitymizującą nowatorską działalność, gdyby nie słowa samego Rema. 
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Usiłowałem zgłębić astronomię najlepiej jak tylko byłem w stanie, po to by zrozumieć tajem-

nicę kalendarza i prawa dotyczące uświęcenia nowego księżyca, co jest jednym z przykazań 

danych na Synaju. Mimo iż jest jedno z praw „dni mesjańskich”, nasi mędrcy powiedzieli: kto 

będzie je studiował, będzie mu odpłacone. Majmonides wyjaśnił zaś ten obowiązek w swoich 

Prawach uświęcenia księżyca (Hilchot kidusz ha-chodesz) zauważając, że mędrcy powiedzieli 

odnośnie tego przykazania: „Ten kto wie jak obliczać cykle i drogi planet, a tego nie czyni, 

łamie pozytywne przykazanie” (Szabat 75a) (…) Uważam, że słowa „Ten kto wie” nie ozna-

czają dosłownie tego, który wie, lecz raczej każdego, kto jest zdolny, by to wiedzieć (…). Dla-

tego też przedsięwziąłem moje badania152.  

 

Rema rzeczywiście uzasadnia swoje zainteresowanie astronomią na gruncie halachy, ale 

w jego interpretacji słów mędrców wypełnieniem przykazania okazuje się samo badanie natu-

ry. Stanowi to radykalne i – jak się wydaje – niespotykane dotąd w świecie aszkenazyjskim, 

dowartościowanie działalności naukowej. Również jeśli traktować zainteresowanie Rema 

astronomią jako wyraz jego majmonideizmu, to stanowi ono znaczne rozwinięcie tradycyjne-

go aszkenazyjskiego podejścia do Majmonidesa, które ograniczało się do rozważań nad kon-

cepcją Boga, nie było jednak zainteresowane astronomią. Rema uważa wręcz, że wszystkie 

nauki zależą od studiowania astronomii:  

 
Matematyka to astronomia, która jest w niebiosach. Metafizyka pojmowana jest dzięki niebio-

som, jak jest napisane: 'Podnieście ku wysokości oczy wasze i obaczcie, kto to stworzył' (Iz 

40,26), zaś Dawid powiedział: 'Gdy spoglądam na niebiosa Twoje, dzieło pieńści Twoich' (Ps 

8,4). Zaś fizyka (…) zależy od niebios, gdyż cztery żywioły równoważone są przez niebiań-

skie ruchy. (ThO 3,25:II,86) 

 

Podkreśla też, że zrozumienie dzieł jest drogą do Stwórcy: „Przez [studiowanie natury] dochodzimy 

do rozpoznania potęgi Stwórcy, co jest właściwym znaczeniem 'boskiej miary' (sziur koma)”. (SzuT 7) 

Nauki świeckie określa Isserles wręcz jako „przechadzkę po raju” (tiul ba-pardes)153. 

 Niezależnie od tego, jakie faktycznie pobudki kierowały Rema, sam fakt napisania 

komentarza do ogólnego i wciąż „obowiązującego” podręcznika astronomii jest krokiem poza 

„normalną”, przewidzianą dla rabina rolę. Nauczanie Peurbacha było krokiem niemalże rewo-

                                                 
152 Wprowadzenie do Mehalach Ha-kochawim, cyt. za D. Fishman, Rabbi Moshe Isserles, s. 579n. 
153 D. Fishman, Rabbi Moshe Isserles, s. 577-79. 
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lucyjnym, dlatego być może właśnie musiało być przeprowadzony „w najbardziej konserwa-

tywny z możliwych sposobów”154. 

 
3.3. Historia 

 

Kolejnym polem na którym objawiła się nowatorskość Isserlesa jest historia155. Rema napisał 

adnotacje do fragmentów Podstawy świata (Jesod olam) Icchaka Israelego włączonych do 

Księgi rodowodów (Sefer juchasin) Abrahama Zacuto156. Praca ta ma na celu ustalenie chro-

nologii życia postaci z żydowskiej historii i uzgodnienia jej z chronologią powszechną. Sam 

Rema pisze we wstępie:  

 
Odnotowałem tu też słynnych mędrców filozofów, których prezentuję tu pod ich imionami 

i czasami, by można było zrozumieć różnicę między pokoleniami, które przeminęły do na-

szych czasów, oraz by z [dziejów] mędrców narodów dowieść [dziejów] naszych mędrców 

błogosławionej pamięci157.  

 

Ponownie, jakkolwiek dokonania Rema jako historyka mogą się z naszej perspektywy wyda-

wać mało imponujące, to jest to jedno z licznych pól, na których jest on pionierem 

w aszkenazyjskim kręgu kulturowym. Kolejne, w którym wykracza on poza standardowe za-

interesowania „uczonego w Torze”, kolejne, w którym ujawnia się jego zasadniczo pozytyw-

ny stosunek do wiedzy świeckiej, co znajduje też wyraz w jego słynnych rozstrzygnięciach, 

wbrew Josefowi Karo, zezwalających na studiowanie „zewnętrznych mądrości” (DM JD 

246,4) oraz czytanie w szabat książek historycznych (DM OCh 397,16 oraz DM OCh 307,9). 

To następne pole działalności Isserlesa, w którym dopatrzeć się można wpływów kultury no-

wożytnej. Również w tej dziedzinie rola Rema wykracza poza jego bezpośrednie dokonania. 

Oto Dawid Gans we wstępie do swej słynnej i przełomowej kroniki Pęd Dawida (Cemach 

                                                 
154 D. Ruderman, Jewish thought,  s. 72. Autor zauważa cytując R. Bonfila, że w momentach wielkich 

zmian konserwatywne poglądy często w istocie maskują rewolucyjność i niezależność. 
155 H. Y. Yerushalmi, Zakhor, Seattle 1982, uważa, że w XVI wieku miejsce miała rewolucyjna zmiana 

(którą autor wiąże z wygnaniem hiszpańskim): w ciągu 100 lat spod piór żydowskich autorów wyszło co 
najmniej 10 ważnych dzieł historycznych. Por. s. 89 dla charakterystyki tej nowo powstałej żydowskiej 
historiografii. Istnieje również polskie tłumaczenie tej pracy: H. Y. Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia 
i żydowska pamięć, przeł. M. Wójcik, ŻIH, Warszawa 2014. Pracę Yerushalmiego warto skonfrontować 
z nowszym artykułem J. Heila, „Beyond 'History And Memory'. Traces Of Jewish Historiography In The Middle 
Ages”, MJS-online 1 (2007/08), s. 29-71.  

156 Bibliografię dotyczącą A. Zacuto i jego Sefer Juchasin podaje H. Y. Yerushalmi, Zakhor, s. 85, p. 2 
(s. 153) oraz s. 90 p. 21 (s. 156). 

157 Cyt. za A. Sief, Ha-Rema, s. 70. 
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Dawid) pisze mianowicie, że to właśnie jego nauczyciel Mosze Isserles był tym, który zachę-

cił go do zajmowania się historią158. 

 

 
3.4. Kanały transmisji 

 

Wydaje się, że twórczość Rema mogła w ograniczonym stopniu podlegać wpływom włoskie-

go i polskiego renesansu. Pozornie nic nie wskazuje na to, by Rema studiował nieżydowskie 

książki. Powszechnie uznaje się, że ówcześni aszkenazyjczycy zazwyczaj nie posiadali zdol-

ności czytania ani po łacinie, ani w miejscowych językach krajów, w których żyli159. Nie-

mniej w swym słynnym rozstrzygnięciu halachicznym Rema, wbrew Josefowi Karo, pozwala 

czytać świeckie książki ( „księgi wojen” – „sifrej milchamot”) w szabat, „o i l e  są one napi-

sane po hebrajsku” (DM OCh 397,16 oraz DM OCh 307,9). Znowu to, co najważniejsze, kry-

je się między słowami: owo „o ile” wyraźnie wskazuje, że czytanie w języku innym niż he-

brajski, stanowiło wówczas realną alternatywę. Wydaje się więc, że umiejętność ta jednak nie 

była całkiem niespotykana wśród polskich Żydów, choć oczywiście aluzja odnosić się tu mo-

że do stosunkowo już rozwiniętego drukarstwa w języku jidysz160. Czy Isserles mógł zatem, 

wbrew zapewnieniom wobec Maharszala, czytać nie-żydowskie książki? Teoretycznie jego 

pozycja społeczna i psychologiczny profil mogłyby go do tego predysponować, nie sposób 

jednak tego zweryfikować. Sam Rema w żadnym miejscu tego nie przyznaje, ani jak się wy-

daje, nigdzie otwarcie nie cytuje nieżydowskich źródeł, aczkolwiek pamiętać należy, że 

w jego kulturowym milieu nie byłoby to przychylnie widziane161. Dlatego w słynnym liście 

do Szlomo Lurii Isserles pisze:  

 

                                                 
158 Bibliografię dotyczącą D. Gansa jako historyka podaje H. Y. Yerushalmi, Zakhor, s. 86, p. 9 (s. 154) 

oraz s. 90 p. 21 (s. 156), najważniejszym (aczkolwiek koncentrującym się głównie na jego dokonaniach na polu 
astronomii) opracowaniem dotyczącym jego postaci pozostaje A. Neher, Jewish thought and the scientific 
revolution of the sixteenth century: David Gans (1541-1613) and his times, przeł. D. Maisel, Oxford University 
Press, Oxford 1986.  

159 Por. L. Levin, s. 10n.  
160 Ch. Szmeruk, Sifrut jidisz be-Folin, Magnes, Jerusalem 1981.  
161 Jedynym znanym mi badaczem, który zasugerował, że Isserles mógł czytać nieżydowską książkę jest 

M. Idel, który zauważa, że trójpodział poznania w Prawie oddania wstępującego niezwykle przypomina opisany 
w De Occulta Philosophia Corneliusa Agrippy, dziele które Rema teoretycznie mógłby znać z kolońskiego 
wydania z roku 1533. Por. M. Idel, „Differenting Conceptions of Kabbalah in the Early Seventeenth Century”, 
Jewish thought in the Seventeenth Century, red. I. Twersky, B. Septimus, Cambridge Mass. 1987. Oczywiście 
osobista lektura nie jest jedynym możliwym, ani najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem takiej zbieżności, 
o czym więcej poniżej. 
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Pozwól, że powiem: Jestem wolny od tego grzechu. Wprawdzie cytowałem pewne słowa Ary-

stotelesa, ale – niech niebo i ziemia poświadczą! – nigdy nie studiowałem jego prac, a jedynie 

Przewodnik dla zbłąkanych, nad którym mozoliłem się, i znalazłem, oraz księgi natury takie 

jak Wrota niebios (Szaar ha-szamajim), które napisali nasi mędrcy (SzuT 7).  

 

Czy te gwałtowne zaprzeczenia, by kiedykolwiek miał do czynienia z nieżydowską literaturą, są 

w pełni szczere? Należy pamiętać, że Isserles pisząc je, jest jeszcze młodzieńcem zmuszonym 

bronić się przed zarzutami swego mentora. Może więc nieco mija się on z prawdą? Ciekawą 

okolicznością jest, że owe gorliwe zapewnia pojawiają się niejako na marginesie wywodu, któ-

rego istotą jest, że w zasadzie, z pewnymi ograniczeniami, studiowanie „greckiej mądrości” nie 

jest definitywnie zabronione. W napisanym kilkanaście lat później Prawie oddania wstępujące-

go wyraża się on znacznie odważniej: wielokrotnie zrównuje filozofię z kabałą, przytaczając 

opowieść o jej żydowskim pochodzeniu i de facto uznając ją za jedną z gałęzi Tory162. Możliwe 

więc, że rzeczywiście zetknął się on z dziełami filozoficznymi w latach dzielących omawianą 

korespondencję i pisanie swego opus magnum. Bardziej interesujące jest to, że logicznie rzecz 

biorąc, sam fakt, że Rema czuje potrzebę zaprzeczenia by czytał nieżydowskie książki, oznacza, 

że posiadał, choćby teoretyczną, możliwość czynienia tego. 

 Alternatywą dla czytania w językach obcych mogłoby stanowić studiowanie nieży-

dowskiej literatury w przekładach na hebrajski. Już od czasów średniowiecza przekładów 

takich – zarówno klasycznych tekstów greckich, dzieł średniowiecznej filozofii arabskiej, jak 

i dokonań chrześcijańskich scholastyków – powstawała ogromna ilość, głównie w Italii. Były 

to, między innymi, pisma Arystotelesa, Awerroesa, Awicenny, al-Ghazaliego, Idziego Rzy-

mianina, Tomasza z Akwinu, czy Dunsa Szkota oraz wielu innych163. Biorąc pod uwagę sto-

sunkową łatwość, z jaką rozprzestrzeniały się dzięki drukowi i zwiększonej ruchliwości spo-

łecznej, w nowej epoce książki, oraz zważywszy na kulturowe więzi, jakie łączyły ówcze-

snych polskich Żydów – oraz Isserlesa osobiście – z Italią, należy stwierdzić, że Rema, o ile 

chciał, mógł mieć do nich dostęp. 

 Nie można również zapominać o trudno uchwytnej dla historyka transmisji ustnej. Nie 

ulega wątpliwości, że aszkenazyjczycy do pewnego stopnia posługiwali się językami krajów 

swego zamieszkania. Świadczą o tym intensywne i dynamiczne relacje, w jakich pozostawali 

                                                 
162 Por. niżej, s. 82. 
163 C. Roth, The Jews in the Renaissance, Philadelphia 1977, s. 64-85, H. Tirosh-Rothschild, „Filozofia 

żydowska w przededniu czasów nowożytnych”, [w:] Historia filozofii żydowskiej, red. D. H. Frank, O. Leaman, 
przeł. przeł. P. Sajdek, WAM, Kraków 2009, s. 516-591 zwł. s. 522-525. 
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z resztą społeczeństwa. Z pewnością dotyczy to zwłaszcza najbogatszej sfery, do której nale-

żał Rema – gminnej oligarchii (parnasim), której kontakty z przedstawicielami szlachty oraz 

dworem królewskim były koniecznością zarówno przez wzgląd na prowadzone przez nią inte-

resy, jak i sprawowaną funkcję politycznej reprezentacji gminy żydowskiej wobec władzy. 

Faktycznie w pismach Rema pojawiają się pojedyncze słowa164 oraz jedno zdanie po pol-

sku165.  

 Przeoczanym, a być może istotnym faktem jest, że w interesującej nas epoce głównym 

językiem w polskich miastach był niemiecki, Żydzi zaś na co dzień posługiwali się nieomal 

identycznym z nim (w owym czasie) jidysz. Poświadczają to choćby Szlomo Luria pisząc, że 

„w kraju Polska, Żydzi mówią grubą niemczyzną”166 oraz Przecław Mojecki, który twierdzi, 

że „język niemiecki przy nich [tj Żydach] i po dziś pozostał”167.  

 Rema niewątpliwie miał osobisty lub pośredni kontakt z elitą polskiego społeczeń-

stwa. Istnieją liczne ślady tego, że zarówno bogaci kupcy i bankierzy mieli dostęp do dworu 

królewskiego. Częściowo wynikało to z ich roli w państwowych usiłowaniach scentralizowa-

nia poboru podatków z gmin żydowskich. Z tego powodu dostęp do dworu posiadali w intere-

sującym nas okresie tacy ludzie jak  Abraham z Bohemii i jego syn Mosze oraz Mosze i Efra-

im Fiszel168, czy też Icchak z Żytomierza lub Josef z Chomotowa169 i inni.  

 Osobną kategorię potencjalnych łączników kulturowych stanowią żydowscy lekarze, 

najczęściej wywodzący się z Italii lub Hiszpanii, których odnajdujemy w otoczeniu każdego 

chyba z polskich władców. Nieraz pełnili oni rolę królewskich „zaufanych”, oraz uczestniczy-

li w ważnych misjach dyplomatycznych, jak najsłynniejszy z nich Icchak z Hiszpanii, lekarz 

kolejno Jana Olbrachta, Aleksandra i Zygmunta I oraz arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrze-

ja170. Do szczególnego znaczenia na dworze doszli Żydzi za sprawą Bony, która nie tylko 

                                                 
164 Na przykład w Mapa OCh 202,7 czy JD 96,7, por. Ch. Abramsky, "Glosariusz jidisz ze słowiańskimi 

wyrazami w Biblii wydanej w Krakowie, pomiędzy rokiem 1596 a 1599", [w:] Duchowość żydowska w Polsce. 
Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 
kwietnia 1999, red. M. Galas, Kraków 2000, s. 21-25. 

165 Zdanie to znajduje się w SzuT 101 jako świadectwo złożone przez nie-Żyda. Por. M. Miesels, 
„Judaizanci we wschodniej Europie”, Miesięcznik Żydowski rok IV (1934) z. 1-6, s. 147-159, oraz 241-260. 
Autor uważa, że Żydzi powszechnie posługiwali się polszczyzną w średniowieczu, jednak została ona 
wyrugowana przed XVI wiekiem, zachowując się jedynie w pewnych grupach na wschodzie. 

166  Jam szel Szlomo, Gittin 28b, cyt. za  M. Miesels, Judaizanci, s. 158. 
167 P. Mojecki, Okrucieństwa żydowskie, mordy i zabobony, cyt. za M. Miesels, „Judaizanci...”, s. 158. 
168 Historja, s. 101-105. Bałaban twierdzi wręcz, że „wywierali pewien wpływ na władcę i jego 

otoczenie”, tamże, s. 81.  
169 S. Baron, „Tor ha-zahaw szel Polin”, [w:] Kijum we-szewer, s. 85. 
170 Bałaban, Historja, s. 82 in. oraz S. Baron, tamże, s. 86. 
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przywiozła ze sobą kilku żydowskich lekarzy, jak Scelomo Askenazy171, ale też często inter-

weniowała w sprawy żydowskie: między innymi. znamy jej trzy listy napisane w latach 1549-

53 w sprawie sporów wokół wyboru rabina w gminie w Grodnie172. Syn Bony – Zygmunt 

August – którego panowanie prawie idealnie chronologicznie pokrywa się z okresem działal-

ności Rema w Krakowie, już jako następca tronu w pewnym sensie związany był z Żydami, 

bo na utrzymanie dworu przeznaczone były mu dochody z gmin żydowskich Rzeczypospoli-

tej. Już jako król chętnie korzystał on z usług żydowskich agentów, bankierów i dostawców 

jak Icchak Szwarc173, Daniel i Szlomo oraz Mosze, syn Abrahama z Bohemii174. Chętnie ko-

rzystał on też z usług żydowskich dyplomatów175. Faktem jest, że w pamięci żydowskiej 

Zygmunt August zapisał się – bardziej chyba niż którykolwiek z polskich królów - jako wład-

ca przychylny Żydom. W Kronice Gminy Krakowskiej zapisano: „na pamiątkę, że tego dnia 

umarł król dobrotliwy. Zygmunt August, w poniedziałek dnia 26 tamuz roku 5332 (8 Lipiec 

1572)”, zaś uczeń Rema, Dawid Gans, odnotowuje w swej kronice, Pęd Dawida, pod rokiem 

1572: „W tym to roku umarł władca pobożny, Zygmunt II August, król Polski. Umarł on bez-

dzietnie, oby jego dusza miała udział w życiu wiecznym, Amen!”176. W otoczeniu tych kró-

lów Polski znajdują się między innymi takie postaci jak Eliezer z Brandenburgii177, oraz le-

karz Szmuel bar Meszulam, którego syn – Mosze być może studiował wraz z młodym Isserle-

sem w lubelskiej jesziwie178. Również ojca Rema – Israela ben Josefa – łączyły prawdopo-

dobnie stosunki z dworem179. Z pewnością znał Isserles kolejnego lekarza nadwornego, zara-

zem kupca i talmudystę – Szlomo Kalahorę180. Kalahora, podobnie jak Szmuel bar Meszulam, 

należał do tych sefardyjczyków, których kolejne fale z Hiszpanii i Portugalii oraz z Italii osia-

                                                 
171 J. Warchał, "Żydzi polscy na Uniwersytecie padewskim", [w:] Kwartalnik Poświęcony Badaniu 

Przeszłości Żydów w Polsce R. I, z. 3, Warszawa 1913, s. 37-100, s. 52.  
172 S. Baron, „Tor ha-zahaw”, [w:] Kijum we-szewer, s. 102. 
173 M. Bałaban, Historja, s. 140. 
174 Tamże, s. 155. 
175 Bałaban twierdzi wręcz, że król „wyrobił sobie pewne zainteresowanie i zrozumienie dla sprawy 

żydowskiej w państwie”, Historja, s. 156 in. 
176 Oba cytaty za M. Bałaban, Historja, s. 157 oraz S. Baron, „Tor ha-zahaw”, [w:] Kijum we-szewer, 107. 
177 Wettstein identyfikuje go z dziadkiem Rema od strony matki. Bałaban wyraża wątpliwość by było to 

prawdą, por. Historja, s. 142, p. 14. 
178 Tak utrzymuje Bałaban dodając, że łączyła go z Rema bliska przyjaźń. Miał on później własnym 

sumptem wydać orzeczenia Rema do traktatu Keduszin, zob. Historja, s. 141n. 
179 I. Schipper, Kulturgeschichte, s. 100-101 i 184, sądzi, że to właśnie on mógł być Żydem o imieniu 

„Zul” – co miałoby stanowić zniekształconą formę imienia Srul, a zatem Izrael – o którym pisze J. Szujski w 
Odrodzenie i reformacja w Polsce, Dzieła t. 4 s. 25 oraz 5-6, że jako „ulubieniec Kazimierza Jagiellończyka” 
brał udział w posiedzeniach polskich humanistów z Societas Vistulana. Jak zauważa Bałaban jest to teza mocno 
fantastyczna. Ojciec Rema, który zmarł w roku 1568, prawie na pewno nie brał udziału w jakichkolwiek 
spotkaniach, mających miejsce w ostatniej dekadzie XV wieku, por. Historja, s. 80n, p. 46. 

180 Wspomniany w SzuT 30. 
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dały na Kazimierzu w latach 1492, 1511, 1540181. Pozostając w ścisłych związkach z polską 

elitą polityczną i intelektualną, osiedlił się na Kazimierzu, i odgrywał znaczącą rolę w gminie 

żydowskiej. Kalahora obracał się w kręgu polskich humanistów. Miała go między innymi 

łączyć znajomość z Janem Kochanowskim. Wedle rodzinnej legendy Kalahorów, to właśnie 

o Szlomie Kalahorze opowiada fraszka O doktorze Hiszpanie. Dla naszych rozważań najistot-

niejszy jest fakt, że z pewnością władał on łaciną, miał wręcz jakoby być twórcą łacińskiej 

rozprawy o febrze182. Inną grupą, która w sposób naturalny stanowiła rolę „kulturowych łącz-

ników”, była liczna grupa polskich Żydów po studiach medycznych na uniwersytecie padew-

skim. Odbierali oni wszechstronne humanistyczne wykształcenie. Do ich lektur należały min.: 

Retoryka, Poetyka i pisma naturalne Arystotelesa, Topica, Tusculanarum quaestionum, Co-

mentarii, Somnium Scipionis Cycerona, Król Edyp Sofoklesa, Ody Horacego, Historia Liwiu-

sza, pisma Demostenesa, Hippokratesa, Galena, Awicenny, Rhazesa183.  

 Zazwyczaj uznawana za marginalną w Rzeczypospolitej rola chrześcijańskich hebrai-

stów i konwertytów na religię żydowską oraz „judaizujących” chrześcijan być może również 

domaga się rewaloryzacji. Konieczność wykładania hebraistyki na Akademii Krakowskiej 

wynikała z humanistycznego ideału „homo trilinguis”, który oprócz klasycznych łaciny i gre-

ki zakładał również znajomość hebrajszczyzny. Odpowiadała ona też na specyficzne dla wielu 

humanistów zainteresowanie kabałą. W czasie życia Rema w Krakowie wykładali kolejno 

Wacław Koler z Hirschberga zwany Antraceus, Leonard Dawid – ochrzczony Żyd warszaw-

ski, Jan van der Campen, Walerian Pernus, wreszcie słynny Franciszek Stankar. Hebrajskim 

władali też Jan z Trzciany, Andrzej Troper, Wojciech Buszkowski i kilku wykładowców teo-

logii184. 

 Wśród konwertytów i judaizujących chrześcijan najbardziej znaną postacią pozostaje 

spalona na stosie w 1539 roku krakowska mieszczka Katarzyna Malcher Weiglowa185, lecz 

zjawisko to miało znacznie większy zasięg i znaczenie: na fali reformacji powstały liczne 

grup „judaizujących” chrześcijan, zwłaszcza pośród arian. Ruch judaizancki arian spowodo-

wał wtórnie kontakt między Żydami a arianami, wyrwał Żydów wówczas z odosobnienia 

w Polsce, wywołał polemikę między nimi a Polakami i pociągnął za sobą zainteresowanie 
                                                 

181 S. Baron, „Tor ha-zahaw”, [w:] Kijum we-szewer, s. 85. 
182 M. Bersohn, Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI,XVII i XVIII wieku, Warszawa 1905, 

s. 47n. Dostępny też on-line: https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_biograficzny_uczonych_%C5%B 
Byd%C3%B3w_Polskich/Kalachora_Salomon. 

183 D. Ruderman, Jewish Thought..., s. 100-117. Więcej o żydowskich studentach z Polski na 
uniwersytecie padewskim w J. Warchał, "Żydzi polscy”, 37-100.  

184 H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 84-95, 295-98 oraz 401-421. 
185 M. Bałaban, Historja, s. 125 oraz M. Miesels, „Judaizanci”, s. 254-56. 
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literaturą polską wśród Żydów, czego najbardziej znanym przykładem jest odpowiedź Jakuba 

z Bełżyc na antyjudaizatorską pracę Marcina Czechowicza186. 

 Trudno definitywnie stwierdzić, w jakim stopniu Rema mógł w taki czy inny sposób 

podlegać wpływom kultury powszechnej. Należy jednak wziąć pod uwagę liczne humani-

styczne, renesansowe i w ogóle „nowożytne” cechy jego pisarstwa i działalności, takie jak 

wyraźny antropocentryzm oraz ujmowanie człowieka jako mikrokosmosu, stosowanie analo-

gii ciało-dusza – świat-Bóg, metafory świata jako świątyni, koncepcji wielkiego łańcucha 

bytów, zainteresowanie starożytnością i historią w ogóle, swoista philosophia perennis, oraz 

specyficzny racjonalizm i scjentyzm zharmonizowany z wątkami mistycznymi, astrologicz-

nymi i okultystycznymi. Najczęściej zresztą chodzi tu nie tyle o adaptacje całkiem obcych 

idei, a raczej o wątki obecne wcześniej w kulturze żydowskiej, które Rema dobiera, prze-

kształca i akcentuje, tworząc z nich nową i w swej wymowie „renesansową” właśnie całość, 

którą co nie mniej istotne przedstawia za pomocą kunsztownego, opartego na konceptach, 

często wręcz poetyckiego stylu. Dodając do tego wielość potencjalnych „kanałów” transmisji, 

zaryzykować można twierdzenie, że kultura powszechna jego czasów miała mieć na niego 

wpływ187.  

                                                 
186 M. Miesels, Judaizanci, s. 257-58. 
187 Do idei „aszkenazyjskiego renesanasu” krytycznie podchodzi L. Levin. Po pierwsze zauważa on, że 

mówienie o żydowskim humanizmie jest nadużyciem, gdyż pojęcie to implikuje „kultywowanie” starożytnej, 
greckiej i łacińskiej, świeckiej literatury i sztuki wymowy, co oczywiście leżało całkowicie poza kręgiem 
zainteresowań żydowskich autorów (L. Levin, s. 6-8). Zwraca też uwagę, że podczas gdy żydowscy 
intelektualiści tamtych czasów ożywiają arystotelizm, chrześcijańscy humaniści odchodzą od niego. Wydaje się, 
że nie jest to do końca prawdą - również pośród Żydów arystotelizm tracił na znaczeniu, choć – przez 
podtrzymujący go autorytet Majmonidesa – w sferze deklaracji wciąż pozostawał „oficjalną” żydowską 
filozofią. De facto jednak Arystoteles Isserlesa jest innym Arystotelesem, niż ten Majmonidesa. Skądinąd 
specyfiką polskiego renesansu jest akurat wzmożone zainteresowanie Arystotelesem (por. H. Barycz, s. 282). 
Levin rozumie przemiany w kulturze żydowskiej w XVI wieku jako naśladownictwo czy też mimikrę. Oto 
środkowoeuropejscy Żydzi, postanowili stworzyć własny Renesans, bez klasycznej pogańskiej starożytności, 
świeckiej literatury, książąt-mecenasów itp. stworzyli coś, co jako naśladownictwo trudno uznać za udane, ale co 
zarazem jest nową jakością samą w sobie. Levin uznaje, że nie istniał bezpośredni związek między polskim 
a żydowskim renesansem (L. Levin, s. 9 in). Trudno jednak zgodzić się z jego argumentacją opierającą się na 
rzekomej rozbieżności chronologicznej tych dwóch prądów: Levin uznaje za początek „żydowskiego-polskiego 
renesansu” rok 1549, w którym to powrócił do Krakowa Rema, za schyłek polskiego renesansu rok 1543, 
w którym to nastąpiła śmierć Klemensa Janickiego oraz Mikołaja Kopernika. Pogląd ten wydaje się być 
całkowicie pozbawiony podstaw. Wszak po tej dacie tworzą jeszcze dziesiątki twórców, włączając w to Reja 
i Kochanowskiego, Marcina Bielskiego, Szymona Budnego, Marcin Czechowica, Łukasza Górnickiego, Jakuba 
Lubelczyka, Andrzeja Frycza Modrzewskiego... Wydaje się, że naprawdę było wręcz przeciwnie: polski 
i żydowski renesans kwitły obok siebie. Trudno też się zgodzić z tezą Levina o rozbieżności zainteresowań 
polskich i żydowskich autorów tamtej epoki. Zadaniem tego autora polski Renesans koncentrował się wokół 
ożywienia literatury  i – głównie erotycznej - poezji łacińskiej. Zupełnie pomija on jego dokonania na polu 
astronomii, filozofii, myśli polityczno-społecznej, historiografii, przekładów biblijnych itd. Levin przyznaje, że 
stopień ekonomicznej integracji społeczności aszkenazyjskich z ich chrześcijańskim otoczeniem wskazuje na to, 
że mówili oni w językach welnakularnych  swoich krajów, ale stwierdzenie, na ile droga ta mogła służyć dla 
dyfuzji ideii jest wedle niego czystą spekulacją i historyczną interpretacją. Podsumowując swe stanowisko autor 
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4. Podsumowanie 

 

W części tej usiłowałem poruszyć kilka tematów. Po pierwsze, wskazać na czynniki, które 

kształtowały osobowość i biografię Moszego Isserlesa: jego społeczne pochodzenie (finanso-

wa i intelektualna elita, imigracja z Niemiec) i tradycyjne wykształcenie (ojciec, szkoła Sza-

loma Szachny), które jak mogłoby się wydawać powinno wiązać go z wartościami rabinicznej 

i finansowej oligarchii oraz kulturą starego Aszkenaz. Isserles jednak wbrew swym krytykom 

(Chaim ben Becalel, Israel ben Szalom Szachna, Szlomo Luria), okazał się już człowiekiem 

nowej epoki. Pochodzenie i majątek z pewnością dały mu jednak odpowiednią niezależność, 

by nim się stać, jak również przyczyniły się z pewnością do poszerzenia jego intelektualnych 

horyzontów (kontakty z Italią, a zapewne i z otoczeniem dworu królewskiego). Skromne 

przekazy, które posiadamy na temat historycznego Mosze Isserlesa najczęściej podkreślają 

jego ogromną skromność i dobroć, ale na jego osobowość złożyły się i inne cechy: wybitne 

zdolności intelektualne, ciekawość oraz silny nonkonformizm  i niezależność (historia ślubu 

udzielonego w szabat, napisanie Tory różnej od tych używanych w krajach Aszkenaz). Rema 

bardzo szybko zdobył autorytet (młody wiek objęcia urzędu, ekskomunika na druk majmoni-

desowskiego Powtórzenia Nauki).  

Owe niezależność i autorytet przełożyły się na to, że podjął się on rewolucyjnego dzieła trans-

formacji halachy, porzucił tradycyjną metodę pilpulu, zainicjował nowe curriculum hala-

chiczne, wprowadził studia nad tekstami filozoficznymi i kabalistycznymi oraz astronomicz-

nymi i historycznymi. Działania te przyczyniły się do powstania żywotnego centrum intelek-

tualnego w Krakowie. Wszystko to znalazło swój wyraz w niezwykle oryginalnej i wszech-

stronnej twórczości pisarskiej oraz sprawiło, że Rema odegrał ogromną historyczną rolę 

w dziejach Aszkenazyjczyków. Rola ta, co wyraża się między innymi w licznych legendach, 

w których często przedstawiany jest Isserles jako postać obdarzona niezwykłą charyzmą, 

a nieraz nabiera wręcz rysów maga i cudotwórcy, groźnego-karzącego baal szema. Na końcu 

chciałem zastanowić się, na ile specyfika myśli Isserlesa wynikać może z jego przynależności 

do powszechnej kultury Renesansu, z którą wiele wydaje się go łączyć. Wydaje się, że speku-

                                                                                                                                                         
ten pisze: „Mosze Isserles miał szczęście dorastać w Krakowie, stolicy Polski, który stanowił centrum 
intelektualnej aktywności  i kosmopolitycznego społeczeństwa prowincjalnego kraju, oraz należeć do rodziny, 
która miała wstęp na dwór, oraz utrzymywała kontakty z hiszpańskimi i włoskimi Żydami”. Levin nazywa to 
„podstawowym”, „pierwotnym” kontaktem z kulturą renesansową (w przeciwieństwie do „pośredniego” 
kontaktu, jaki był udziałem Jaffe czy Horowitza) (Levin, s. 13). 
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lacje na temat wpływu prądów renesansowych – czy to bezpośrednich, czy też w postaci sze-

roko rozumianego zeitgeist – nie są pozbawione podstaw.  
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II. W kręgu myśli Rema – fundamenty formacji intelektualnej 
 

1. Ezoteryzm 

 
1.1. Ezoteryzm w kulturze żydowskiej 

 

Próba pojęcia twórczości Rema przez pryzmat ewolucji, jaką przejść musiało w jego czasach 

pojęcie ezoteryzmu, stanowi ciekawą perspektywę badawczą. Przemiana ta była wynikiem 

technologicznych, kulturowych i społecznych przemian, mających miejsce u progu Nowożyt-

ności. Jej efekty w świecie żydowskim objęły nie tylko pisarstwo, należące do dziedzin sze-

roko rozumianej filozofii i homiletyki, ale też, w nie mniejszym stopniu, pisarstwo halachicz-

ne. Idea ezoteryczności188 obecna jest w kulturze żydowskiej bez mała od samego jej począt-

ku189. 

 Ezoteryzm rozumiany może być dwojako. Po pierwsze, oznacza pewne ogólne stano-

wisko intelektualne: tendencję by postrzegać kanoniczne teksty – w kulturze żydowskiej do-

tyczy to przede wszystkim Pięcioksięgu – jako formy zakodowanej manifestacji, która świa-

domie zakrywa coś głębszego i bardziej znaczącego, co jedynie nieliczni potrafią odczytać. 

Rozumiany tak ezoteryzm oznacza więc „światopogląd interpretacyjny”, wyrażający świado-

mość istnienia czegoś ukrytego, czego znajomość ma decydujące, może wręcz zbawcze, zna-

czenie. Po drugie, jako praktyka ezoteryzm oznacza  tworzenie strategii kodowania oraz 

                                                 
188 Moje rozważania zjawiska ezoteryczności opieram głównie na książce M. Halbertala Concealment 

and Revelation. Esotericism in Jewish Thought and its Philosophical Implications, trans. J. Feldman, Princeton 
2007. Ważny jest również artykuł E. R. Wolfsona, "Beautiful Maiden Without Eyes: Peshat and Sod in Zoharic 
Hermeneutics", [w:] The Midrashic Imagination: Jewish Exegesis, Thought, and History, red. M. Fishbane, 
Albany: State University of New York Press, New York 1993,  s. 155-203. 

189 Odnaleść ją można już w literaturze tannaickiej, czego najsłynniejsze przykłady stanowią miszna 2,1 
w traktacie Talmudu Babilońskiego Chagiga oraz doktryna semantycznej zupełności Pisma przypisywana szkole 
rabiego Akiwy; por. Halbertal, Concealment and Revelation..., s. 8n. Halbertal ogranicza historyczne rozważania 
w swej pracy do okresu starożytności i średniowiecza, stwierdzając, że wówczas właśnie odegrała ona 
największą rolę, zaś w wieku XVI i XVII, przez całkowitą przemianę struktury przekazu wiedzy, kwestia 
ezoteryczności traci na znaczeniu (s. 140-141). Osobiście sądzę,  że z tego właśnie powodu, kwestia 
ezoteryczności staje się wówczas kwestią szczególnie palącą i drażliwą, co można wykazać między innymi na 
przykładzie pisarstwa Mosze Isserlesa. 
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ograniczania dystrybucji w celu uniknięcia rozpowszechniania korpusu wiedzy uznanego za 

nieodpowiedni dla szerokiej publiki190. 

 Zjawisko to ma wiele aspektów, z których dla moich rozważań istotne są dwa. Po 

pierwsze, polityczny. Ezoteryzm chroni uprzywilejowaną pozycję elity, strzegąc wiedzy, która 

zapewnia jej status, zachowując stratyfikację społeczną. Po drugie, pełni rolę potężnego na-

rzędzia hermeneutycznego. Staje się narzędziem do integracji i internalizacji zewnętrznych 

koncepcji, na przykład kosmologicznych lub teologicznych. Pod przykrywką ezoteryczności 

w średniowieczu drogę do serca religii żydowskiej znalazły: astrologia, hermetyzm, arystote-

lizm, neoplatonizm, gnostycyzm... Okazało się, że kanoniczny tekst oznaczać może dosłow-

nie cokolwiek, wszak cokolwiek może istnieć na ukrytym poziomie i nie można temu zaprze-

czyć z poziomu powierzchni: „prawdziwym znaczeniem” Tory może być Księga blasku lub 

Przewodnik dla zbłąkanych. Ezoteryzm jako narzędzie pozwolił średniowiecznej kulturze 

żydowskiej zaadaptować ogromne dziedziny obcych światopoglądów191. Łączy się z tym 

subwersywny aspekt ezoteryzmu. Średniowieczne doktryny ezoteryczne nie tylko podkopały 

strukturę objawionej wiary, jaka wyłania się z Tory i midraszu, ale też, przez swą wielość 

i sprzeczność, uniemożliwiły definitywną sformułowanie dogmatów wiary i artykulację ja-

kiejkolwiek spójnej żydowskiej teologii192. 

 Problem ten objawił się z nową siłą w nowej epoce. Ludzie XVI wieku odziedziczyli 

po swych średniowiecznych poprzednikach idę ezoteryzmu: świat i Pismo jawiły im się jako 

manifestacja ukrytego, szyfr, który domaga się odczytania. Dramatycznemu ograniczeniu 

uległa natomiast, wobec nowych środków przekazu, praktyka ezoteryczna; niemalże przestał 

istnieć korpus wiedzy ezoterycznej. Wydawać się mogło, że oto zatrząsł się w posadach cały 

istniejący porządek społeczny. Szczególnie ostro zjawisko to wystąpiło w kulturze aszkena-

zyjskiej, w której charakter wiedzy ezoterycznej przysługiwał też halasze193. Na nowo odżyły 

podstawowe pytania: o naturę wiedzy i sposób jej przekazu, o zróżnicowanie publiki, o kon-

kurencję między „ezoterystami” a „halachistami”, o wzajemne reacje współistniejących tra-

dycji ezoterycznych... Działalność pisarska i pedagogiczna Rema musiała zmierzyć się 

z próbą odpowiedzi na wszystkie te pytania. 

 

                                                 
190 Tamże, Wstęp. 
191 Tamże, s. 39-43. 
192 Tamże, s. 45. 
193 E. Reiner, Alit, s. 21 in. 
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1.2. Ezoteryzm w dziele Rema 

 

Isserles pozornie był „burzycielem” dotychczasowego porządku ezoterycznego. Jako nauczy-

ciel przyczynił się on do znaczącego przekształcenia istniejącego kanonu. W swej szkole 

śmiało zainicjował studia nad tekstami, do których do tej pory dostęp mieli jedynie nieliczni. 

Jako prawodawca i twórca literatury halachicznej stworzył dzieła – chodzi tu głównie o Pra-

wo oddania zagrzesznego i wydawany wraz z Nakrytym stołem (Szulchan Aruch) – Obrus, 

które jawnie odchodziły od przyjętego w kulturze aszkenazyjskiej ezoterycznego traktowania 

halachy194. 

 Zarazem jego pisarstwo rozumiane być może jako próba ustanowienia swoistego „no-

wego ezoteryzmu”. Rema jest autorem dwóch dzieł „homiletycznych”, które w sposób otwar-

ty mówią o – do niedawna jeszcze – ezoterycznych dziedzinach wiedzy, lecz paradoksalnie 

same mają charakter ezoteryczny: Wartość wina i Prawo oddania wstępującego. Ezoteryczny 

charakter, jaki nadał tym pismom ich autor, może mieć kilka powodów. Pierwszym, najbar-

dziej oczywistym z nich, jest próba ochrony treści, nieprzeznaczonych dla szerokiej publicz-

ności. W tym celu prezentując zagadnienia metafizyczne, Rema często przedstawia kilka, 

nieraz sprzecznych, stanowisk, czasem nie sugerując, które z nich uważa za prawdziwe. Wie-

lokrotnie zaledwie sugeruje on coś po to tylko, by zawiesić głos, popaść w milczenie: „Te 

zagadnienia są głębokie, zależy od nich cała 'boża filozofia' (kol pilosofia elokit tluja be-ze), 

i lepiej nie pisać tu o tym zbyt wiele, bo nie przynależy to do tej pracy” (ThO 1,14:I,81). Re-

ma powierzył tekst swoich dzieł drukowi, co świadczy, że widział je jako dzieła przeznaczone 

dla szerokiej publiczności, a raczej, że widział jako przeznaczone dla szerokiej publiczności 

pewne ich warstwy, podczas gdy inne miały pozostać dostępne nielicznym, którzy zrozumieć 

będą w stanie ukryte w nich aluzje (remezim): 

 
Błagam Cię byś sprawił sobie jedną z ksiąg Prawo oddania wstępującego, które są w świętej 

gminie poznańskiej, a odnajdziesz w niej rzeczy cudowne dotyczące mądrości PaRDeS. Jeśli   

zaś znalazłbyś w niej  coś trudnego do zrozumienia,  to daj  mi znać, a ja wyja-

śnię wszystko, co jest  w  niej  zbyt hermetyczne, a co przekazałem w  aluzjach. 

Co pojąłem pojąłem i napisałem to, co napisałem. (SzuT 121; rozspacjowanie moje) 

 

                                                 
194 Por. E. Reiner. Alit. 
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pisze Rema do jednego ze swych uczniów Cwi Hirsza Elziszera. Aluzyjny sposób pisania 

służyłby tu więc ochronie tego, co pozostało w nowej epoce z korpusu wiedzy tajemnej.  

 Zamiar tworzenia literatury ezoterycznej poświadcza też otwarcie we wstępie do War-

tości wina. Cytując Księgę blasku Rema pisze tam, że Tora wypełniona jest wzniosłymi 

i tajemnicami i ideami, które zakryte zostały przed ludzkimi oczyma, dlatego by je pojąć 

i zrozumieć, konieczny jest ogromny wysiłek. Tak jak anioły – czytamy, w bardzo wielo-

znacznym fragmencie – gdy przybywają na ziemię, czynią to w przebraniu ludzi, inaczej nasz 

świat nie mógłby ich przyjąć, podobnie Tora przyjmuje postać zrozumiałą przez ludzi, która 

jednakże stanowi zaledwie malutki kawałeczek tego, co jest w niej zawarte (Wstęp do Machir 

jajin, Kremona 1558, dalej jako MJ)195. Przywołuje też komentarz Szem Towa do Przewodni-

ka dla zbłąkanych (1, 36):  

 
Warto dobrze to przestudiować i zrozumieć, że każda rzecz, którą da się pojąć w wizji proroc-

kiej jest naprawdę alegorią (maszal) dla innego zagadnienia. Ten zaś, kto myśli, że alegoria to 

tylko alegoria jest niegodziwcem, kto, że to [tylko] prawda dosłowna, to głupiec. Raczej zmu-

szeni jesteśmy dostrzegać oba aspekty. (…) Wszystkie święte pisma mają dwa aspekty, czy 

warstwy: ukryty (nistar) i objawiony (nigle), tak też z pewnością i ten zwój. (Wstęp do MJ) 

 

 Być może idea ezoteryzmu może stanowić jeden z kluczy dla zrozumienia rekoncylia-

cji między filozofią a kabałą w dziele Rema. O ile ta interpretacja jest słuszna, to ta pierwsza 

stanowiłaby w istocie poziom egzoteryczny tekstów Isserlesa, ta druga zaś, byłaby ukrytą 

warstwą dzieła. Mogą o tym świadczyć słowa samego Rema, w myśl których nie sprzeciwia 

się on rozpowszechnianiu tekstów filozoficznych, zaś jako niebezpieczne postrzega uczenie 

się kabały w oderwaniu od przekazu ustnego196. W kulturze aszkenazyjskiej bowiem, wbrew 

powszechnemu mniemaniu, istniała ugruntowana tradycja studiowania tekstów filozoficz-

nych, co więcej w XVI wieku ezoteryczny charakter Przewodnika dla zbłąkanych był już 

przeszłością197. 

 Innym możliwym powodem, dla którego ucieka się Rema do tworzenia literatury alu-

zyjnej, jest zaczerpnięte z kabały – ale też typowe dla renesansowego światopoglądu – prze-

konanie, że sama rzeczywistość stanowi system ukrytych korespondencji i połączeń. Chcąc 

więc stworzyć model kosmosu, a tym przecież jest świątynia opisana w Prawie oddania 

                                                 
195 Por. Sief, Ha-Rema, s. 107  
196 Por. niżej s. 90-91. 
197 E. Reiner, The Attitude, s. 594-595. 
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wstępującego, lub mikrokosmosu, którym jest człowiek opisany w Wartości wina, musi Rema 

uciec się do tego samego zabiegu. Wedle takiej interpretacji tekst niejako naśladowałby samą 

istotę rzeczywistości, która jest „ezoteryczna” w znaczeniu takim, że nie jest taka, jaką się na 

pozór jawi, że skrywa swą istotę pod maską pozorów.  

 Wreszcie, trzecia próba interpretacji: ów „ukrywający” charakter dzieł Rema mógłby 

wynikać z obecnego w jego myśleniu epistemicznego sceptycyzmu. Rema przyznaje, że pew-

ne aspekty rzeczywistości nie są ani rozumowo pojmowalne, ani w sposób dyskursywny wy-

rażalne: „Są stworzone pewne rzeczy, których nie da się zrozumieć (sze ejn lahem taam), bo-

wiem Bóg czyni co tylko zechce, i z obserwacji tych rzeczy wynika, że świat został stworzo-

ny wedle jego woli” (ThO 3,16:II,66). Świat, rzeczywistość w swej najgłębszej istocie, nie 

jest z konieczności logiczny, bowiem jest on dziełem ponad-logicznego Stwórcy. Przykładem 

może być tu istnienie wielu substancji oddzielonych, które nie są od siebie różne (ThO 

1,14:I,79-84). Ludzki rozum, jakkolwiek potężny, penetruje rzeczywistość jedynie w pewnym 

stopniu, a ludzki język choć ma w sobie coś boskiego, nie potrafi wyrazić najgłębszej istoty 

rzeczywistości. Ponieważ racjonalistyczny dyskurs ma swoje ograniczenia, pozostaje jedynie 

mówienie odwołujące się do porządku odmiennego od porządku logosu, mówienie „herme-

tyczne”, posługujące się alegorią, analogią, symbolem, metaforą lub też oparte na grze skoja-

rzeń obrazów i słów...198. Mając w pamięci powyższe interpretacje, scharakteryzujmy krótko 

w tym miejscu dwa haszkaficzne dzieła Rema.  

 
1.3. Wartość wina  

 

 Już pierwsza z wydanych książek Mosze Isserlesa jest, by użyć znanego cytatu, „zagad-

ką owianą tajemnicą, ukrytą wewnętrzu enigmy”. Wartość wina jest komentarzem do bilijnej 

Księgi Estery. Znaczący jest tu już sam wybór komentowanego tekstu, którego sama nazwa 

sugeruje odkrywanie tajemnicy199. Nie pojawia się w nim imię Boga, a jego działanie odbywa 

się w sposób ukryty. Jest on zarazem  częścią liturgii święta Purim – karnawału masek, przebrań 

i względności, kiedy to raz w roku mężczyźni mogą nosić kobiece, a kobiety męskie ubrania200. 

Można nawet w nie upić się do tego stopnia, by nie rozróżniać między słowami „Błogosławio-

                                                 
198 Por niżej, s. 73-75. 
199 Słowo zwój – megila – zbudowane jest wokół rdzenia m-g-l, oznaczającego odkrywanie, imię Ester, 

wedle rabinicznej etymologii, wywodzi ze rdzenia s-t-r, oznaczającego ukrywanie. 
200 Praktyka ta jest, w świetle biblijnego zakazu noszenia ubrań przeciwnej płci, raczej kontrowersyjna, 

i wielu prawodawców, na czele z samym Josefem Karo, jej zabrania, warto jednak zauważyć, że sam Rema 
uważa ją za dozwoloną, por. SA OCh. 696:8.  
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ny Mordechaj” a „Przeklęty Haman” – różnica między nimi, to wszak tylko pozór, na co wska-

zuje fakt, że wartość liczbowa obu wyrażeń jest identyczna – wynosi 502. 

 Już sam tytuł dzieła jest wielopoziomową grą znaczeń. Po pierwsze, znajduje uzasad-

nienie w narracji o schronieniu w Szydłowie201; wedle słów samego Rema książka ta stano-

wić miała ekwiwalent wina jako prezentu purimowego dla jego ojca, co samo w sobie jest już 

"mrugnięciem oka" do czytelnika, powszechnie bowiem uznaje się, że przykazanie to wypeł-

nić można jedynie za pomocą produktów spożywczych202. Po drugie, mówi ona o winie (jako 

synekdosze dla święta Purim) jako czymś, co pokazuje względność tego, co bierzemy za rze-

czywistość, a co tak naprawdę stanowi jedynie „maskę świata”. Po trzecie, numeryczna war-

tość wyrazu „wino" („jajin”) to 70, a więc tyle co słowa „sekret" – „sod”. Po czwarte, na po-

ziomie symboliki wino to Tora (MJ 1,10-12); książka traktowałaby więc o Torze jako takiej 

i jej prawdziwym znaczeniu. Po piąte, „Mechir jajin” to pseudocytat z proroctwa Izajasza (Iz 

55:1): „pójdźcie, zaopatrzcie się bez pieniędzy i bez  z a p ł a t y (mechir) w  w i n o (jajin); 

pseudo – ponieważ łamie on syntaksę zdania – co łatwo zauważyć po znakach kancylancyj-

nych: tipcha, po której następuje mercha, co oddziela od siebie wyrazy „mechir” oraz „jajin” 

– zestawiając ze sobą dwa słowa, które w oryginalnym tekście nie odnoszą się do siebie (co 

bardzo widoczne jest w polskim tłumaczeniu, które z konieczności rozdziela „zapłatę” i „wi-

no” przyimkiem „w”), Rema stwarza nowe wyrażenie, jedynie pozornie obecne w źródłowym 

tekście203. Jest to wręcz emblematyczne dla całej metodologii Isserlesa, zderzając okruchy 

tekstów, pojedyncze poglądy wywodzące się z różnych tradycji intelektualnych, tworzy on 

nowy język i nowe znaczenia, buduje nową wizję Boga, świata i człowieka. Po szóste, war-

tość liczbowa słów Mechir jajin w tzw. ketiw chaser – a więc zapisując wyraz „mechir” bez 

litery jod – to 318, co stanowi aluzję do roku 5318 (1558) – roku wydania książki204. 

 Wartość wina – pierwsza książka Mosze Isserlesa – jest „książeczką o człowieku” – 

tekst Księgi Estery potraktowany tu zostaje jako alegoryczna opowieść o ludzkim życiu od 

narodzin (a nawet wcześniej) aż po grób (a nawet dalej) – co samo w sobie ukazuje typowo 

                                                 
201 Por. wyżej, s. 37-38. 
202 Tak też wydaje się być decyzja Rema w SA OCh 695, aczkolwiek w DM OCh 695:7 cytuje dwie 

opinie; wedle jednej (Maharil), jedzenie jest preferowanym sposobem wypełnienia przykazania „miszloach 
manot” – obdarowywaniu się w święto Purim, wedle drugiej (Trumat ha-deszen), można je wypełnić jedynie za 
pomocą żywności. Na ten temat por. też odmienne opinie autorytetów halachicznych: P. Majdanik, Mechir jajin 
– Pomiędzy egzegezą a poezją. Komentarz Mojżesza Isserlesa do Księgi Estery (artykuł jeszcze 
niepublikowany). 

203 Więcej na temat metody por. niżej, s. 73-75.  
204 Czy może raczej jej ukończenia, faktycznie bowiem została wydana rok później, dwa lata po 

domniemanej ucieczce do Szydłowa, por. P. Majdanik, tamże. 
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renesansowy antropocentryzm myśli Rema205. Odmienna pod względem formy, bo stylizowa-

na na klasyczny komentarz, zarówno pod względem metody, jak i treści antycypuje ona Pra-

wo oddania wstępującego – opus magnum Isserlsa206. 

 
1.4. Prawo oddania wstępującego 

 
1.4.1. „Świątynia aluzji” 

 

Dla swego haszkaficznego opus magnum przyjął Rema formę odmienną od uświęconych 

przez tradycję średniowiecznej literatury żydowskiej gatunków traktatu filozoficznego, czy 

też ułożonego wedle podziału tygodniowych perykop komentarza do Pięcioksięgu. Dzieło 

jego stanowi rodzaj przewodnika po drugiej świątyni jerozolimskiej. Jest to szczegółowy 

i kompleksowy opis zarówno detali jej budowy, jak i rytów sprawowanego w niej kultu ofiar-

nego. Opis ten oparty jest na fragmentach kilku traktatów talmudycznych, zwłaszcza 

w całości poświęconych tym zagadnieniom traktatów Midot, Menachot i Zewachim wraz 

z wyjaśnieniami i komentarzami, przede wszystkim tymi, które zawarł w swym komentarzu 

do Miszny oraz w swym Powtórzeniu Nauki Majmonides.  

  Jednak to nie architektura leży w centrum zainteresowania Rema. Założeniem całego 

dzieła jest to, że wszystko w „dolnym” świecie posiada swój odpowiednik w świecie „wyso-

kim”. I tak też ziemskiej świątyni odpowiada świątynia niebiańska (ThO 1,1:I,29)207. Szcze-

gółowy opis starożytnej budowli służy tu do zbudowana, by się tak wyrazić, „Przybytku alu-

zji”208, którego każdy element, a także każdy detal odprawianego w nim rytuału, stanowi od-

                                                 
205 Por. niżej s. 169-171. 
206 O ile wiem, poza nieopublikowanym wciąż tekstem P. Majdanika, Wartości wina w całości 

poświęcony jest jeden tylko krótki artykuł M. G. Glenna „Sefer Mechir Jain le-ha-Rema”, Or ha-Mizrach 1-2 
(43-44) czerwiec 1963, s. 63-65 oraz 3-4 (49-50) kwiecień 1965 s. 51-54, istniejący też w wersji angielskiej 
„Mehir Yayin (Rabbi Moses Isserles' Philosophical Allegory on the Book of Esther)”, The Jewish Forum 31, 
March 1948, s.48 – 50 i 60 oraz April s. 87-89. 

207 Ideę korespondencji niebiańskiej i ziemskiej Jerozolimy, świątyni, bądź niebiańskiego ołtarza 
znajdujemy już w Talmudzie (traktaty mBerachot 4:5, jBerachot 8c, Taanit 5a i Chagiga 12b) i midraszach, por. 
J. Ben-Sasson, s. 23 p. 18. Motyw ten pojawia się także w wierzeniach Babilończyków, apokryfach, u Filona 
i Flawiusza itd., na ten temat por. A. J. Heshel, Heavenly Torah As Refracted through the Generations, przeł. 
i red. G. Trucker i L. Levin, London 2007, s. 264-67. Motyw ten wykorzystuje również Rabejnu Bachja oraz – 
w czasach bliskich Rema – Maharal z Pragi, por. J. Ben-Sasson, s. 24 p. 21.  

208 Określenie to (Mikdasz ha-remezim) pojawia się w J. Ben-Sasson, s. 19 in. Autor zauważa również, że 
o przybytku i dotyczących go prawach nauczali na sposób aluzji (remez) również Ibn Kaspi, Owadia Seforno, 
Ibn Ezra, Dawid Kimchi (Radak), Szimon ben Cemach Duran (Raszbac), Jehoszua ibn Szuib, Jom-Tow 
Lipmann- Muelhausen i inni, por. tamże, s. 22 oraz p. 13 tamże. J. Ben-Sasson słusznie zauważa wszakże, że 
w dziele Rema koncepcja aluzji (remez) zyskuje wyjątkowe miejsce zarówno co do jej centralności, jak 
i zasięgu.  
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niesienie „wertykalne” – do któregoś z poszczególnych elementów boskiej rzeczywistości 

takiej, jak opisują ją współczesne Rema nauka, filozofia i kabała.  

  Zarazem w szczegółach konstrukcyjnych świątyni i w detalach sprawowanego w niej 

kultu ukryte są nawiązania „horyzontalne” – odnoszące go do innych symboli, których źró-

dłem jest Tora, zarówno halacha, jak i agada, Prawo i historia święta. Dotyczy to zarówno 

Tory pisanej, jak i ustnej209. Czytamy w Prawie oddania wstępującego: „Cała Tora 

i wszystkie światy istnieją w formie aluzji (remuzim) w przybytku i jego sprzętach” (ThO 

1,1:I,29). Opis świątyni stanowi zatem kompleksowy opis uniwersum w jego wymiarze fi-

zycznym i metafizycznym. Zarazem jest on niejako przewodnikiem po Torze, która sama 

w sobie stanowi wszak matrycę wszechświata210. 

 
 

1.4.2. Próby interpretacji 

 

Ta niezwykła forma sama w sobie domaga się wytłumaczenia. Po pierwsze, może być ona 

widziana jako projekt ezoteryczny - rodzaj „zasłony” dla odważnych w ówczesnym społe-

czeństwie aszkenazyjskim poglądów filozoficznych czy kabalistycznych211. Rema naprawdę 

chce pisać o filozofii i kabale, ale ponieważ w jego kulturowym milieu nie jest to przyjęte, 

dlatego przemyca właściwy przekaz swej książki pod maską pisania o świątyni i jej rytuale. 

                                                 
209 Por. niżej s. 77-78. 
210 Sama idea świątyni jako imago mundi jest oczywiście bardzo stara i obecna w wielu kulturach. Na ten 

temat por. choćby M. Eliade, Sacrum a profanum, przeł. B. Baran, Aletheia, Warszawa 2008, s. 17-68. Na 
gruncie żydowskim obecna jest chociażby w midraszach Tanchuma parsza Pikudej 2, Jalkut Szimeoni parsza 
Pikudej 419,  Mehilta de rabi Iszmael Pisza 16, u Filona w De Specialibus Legibus 12.66, Flawiusza, por. A. J. 
Heshel, Heavenly Torah, s. 267-68 in. K. E. Grözinger, Transformation der theologisch philosophischen 
Scholastik im religiösen Gottesdienst - Moses Isserles (1525/30-1572), [w:] Jüdisches Denken. Theologie – 
Philosophie – Mystik. tom 3, Von der Religionskritik der Renaissance zu Orthodoxie und Reform im 19. 
Jahrhundert, Frankfurt-am-Mein: Campus Verlag 2009, s. 285 uważa, że dla starożytnych autorów, 
w przeciwieństwie do Rema, porównania świątyni do świata nie mają znaczenia ontologicznego, mówią jedynie 
o wartości świątyni i jej znaczeniu dla całego stworzenia, są one raczej wyrazem aksjologii nie ontologii. Heshel 
postrzega ideę świątyni jako obrazu niebios, jako niejako przeciwstawną idei świątyni jako obrazu świata. Tę 
pierwszą uznaje ona za charakterystyczną dla transcendentnego modelu rzeczywistości reprezentowanego wśród 
mędrców Talmudu przez szkołę rabiego Akiwy, tę drugą zaś dla modelu immanentnego szkoły rabiego Iszmaela 
(a także dla pogladów Flawiusza i Filona). Wydaje się, że Rema te dwa poglady nie stanowią sprzeczności: 
świątynia jest modelem świata  o r a z  niebios, przedstawia rzeczywistość fizyczną  o r a z metafizyczną, a do 
pewnego stopnia ukryte w niej aluzje pouczają wręcz o samym Bogu. Por. ThO 1,5:I,47-48. Ideę korespondencji 
świątyni i uniwersum trudno uznać więc za nowatorską, jednak - wedle mojej wiedzy - nie powstała wcześniej, 
lub też nie jest nam znana żydowska książka, która w całości bazowałaby na tym pomyśle, i która traktowała go 
w sposób równie systematyczny i kompleksowy. Nieco później ten sam pomysł – kto wie czy nie z inspiracji 
książką Rema – wykorzystał – choć w sposób bardzo odmienny – Abraham ben Dawid Portaleone (Povencal), 
pisząc swe dzieło Sziltej ha-giborim. Na temat Porteleone i jego dzieła por. C. Roth, The Jews in the 
Renaissance, s. 315 in. 

211 L. Levin, s. 29. 
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Rema w tym ujęciu byłby więc filozofem bądź kabalistą, posługującym się tradycyjnym języ-

kiem swojej religii dla wyrażenia prawdy, którą stanowi filozofia lub kabała. Czyniłoby to z 

Prawa oddania wstępującego XVI-wieczny odpowiednik Majmonidejsowego Przewodnika 

dla zbłąkanych212. Tak rozumiane Prawo oddania wstępującego nazwać by można dziełem 

ezoterycznym i „progresywnym”. 

  Po drugie, można użyty przez Rema zabieg widzieć niejako odwrotnie, jako dążący do 

osiągnięcia celu apologetycznego213. Oto wzniosłe twierdzenia nauki, filozofii i kabały użyte 

zostają, by potwierdzić prawdziwość objawienia i nadać mu głęboki sens; dotyczy to zwłasz-

cza świątyni i sprawowanego w niej kultu, ale również dogmatów wiary i wydarzeń historii 

świętej. Rema byłby więc rabinem pragnącym usprawiedliwić tradycyjną, rabiniczną religię 

w oczach filozofii i kabały. Tak rozumiane Prawo oddania wstępującego określić by można 

jako dzieło „konserwatywne”. 

  Oba powyższe, niekoniecznie wykluczające się wzajemnie, stanowiska zakładają, że 

w przypadku niezwykłej formy, którą nadał Rema swej książce, mamy do czynienia ze swego 

rodzaju konceptem, czy też zabiegiem literackim. Możliwe jest jeszcze trzecie, niekoniecznie 

wykluczające poprzednie, lecz niejako odwracające perspektywę. Być może to właśnie sama 

metafora świata i człowieka jako świątyni – „miejsca” służby Najwyższemu, stanowi najgłęb-

szą istotę nauki Rema i właściwe przesłanie Prawa oddania wstępującego214. Świątynia sta-

nowi tu miniaturę, czy też matrycę wszechświata, ale też sam wszechświat zostaje opisany 

jako świątynia. Metaforę tę odnaleźć możemy również w innych tekstach i kulturach, co naj-

ważniejsze jest ona zrozumiała w kontekście kultury renesansu, która z pewnością – choćby 

pośrednio – nadała kształt światopoglądowi Mosze Isserlesa215. Stanowiłaby ona rówież wy-

raz mistycyzmu krakowskiego rabina. To filozofia i kabała stanowiły by w takim ujęciu „me-

tafory”, czy też – by przywołać tak często cytowane przez Rema słowa Mosze Botarela – „ję-

zyki”216 służące wyrażeniu prawdy, którą stanowi sama rzeczywistość świata-świątyni i służ-

ba, jaką jest życie człowieka. „Świat w ogólności nazywa się niebiańską świątynią i domem 

bożym (bet El)” (ThO 1,1:I,27) – czytamy w Prawie oddania wstępującego, "Świątynia nie-

biańska (Mikdasz ha-eljon) – czytamy w innym miejscu – to cały świat” (ThO 1,1,I:27). Nie-
                                                 

212 Dzieło Majmondesa jak chyba żadne inne w historii żydowskiej literatury dzieli interpretatorów. 
W tym miejscu mam na myśli poglądy L. Straussa i jego zwolenników. Por. L. Strauss, Persecution and the Art 
of Writing, Chicago and London 1953, oraz odpowiednie sekcje tegoż Jerozolima i Ateny oraz inne eseje 
z filozofii politycznej, przeł. R. Mordarski, Marek Derewiecki, Kęty 2012.  

213 Ku czemu zdaje się skłaniać w pewnych miejscach J. Ben-Sasson, s. 21n. 
214 Na związek między formą a treścią dzieła zwraca też uwagę J. Ben-Sasson, s. 22-23. 
215 Por. wyżej s. 43-57. 
216 Por. niżej, s. 79. 
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zwykła forma Prawa oddania wstępującego być może jest rodzajem „zasłony dymnej”, być 

może jest też w jakimś stopniu renesansowym „konceptem”, popisem retoryki i erudycji217. 

Być może jednak to właśnie ona stanowi najgłębszą treść dzieła. W tym sensie stanowiłoby 

ono przykład swoistego „odwrócenia” czy też „cofnięcia” pierwotnego dla każdej religii do-

świadczenia niejednorodności przestrzeni, to jest jej podziału na świętą i świecką218. Zabieg 

ten można widzieć jako nowożytny rys w myśleniu Rema. Można również dopatrywać się 

w nim jego głębokiego mistycyzmu. Zapewne obydwa czynniki odgrywają tu rolę. Dopatry-

wać się można tu również specyficznego wyrazu światopoglądu Żydów, dla których znisz-

czona od piętnastu wieków świątynia stanowiła w coraz większej mierze symbol raczej niż 

realnie istniejące miejsce. W średniowieczu święte księgi w coraz większym stopniu, w pew-

nym sensie, zastępowały Żydom ziemię świętą219.  

  Sam Isserles dostarcza czytelnikowi jeszcze inne, i znów nie koniecznie sprzeczne 

z poprzednimi, uzasadnienie dla wyboru, by swemu dziełu nadać taką, a nie inną formę. Ce-

lem Prawa oddania wstępującego jest umożliwienie każdemu Żydowi studiowania praw od-

dań, co wedle Talmudu (Menachot 110a) stanowi, w czasie gdy nie istnieje fizyczna świąty-

nia, ekwiwalent złożenia samego oddania (ThO Wstęp: I,23). Funkcją oddania wstępującego 

jest odkupienie za grzechy popełnione w myśli (chirchur lew) (tamże). Dzieło Rema byłoby 

więc w istocie "narzędziem" umożliwiającym najgłębszy i najpełniejszy akt służby, a zarazem 

najintymniejsze, jak to tylko możliwe w czasie wygnania, obcowanie z transcendencją. Oto 

nie mielibyśmy tu do czynienia z traktatem, lecz tekstem de facto liturgicznym, którego stu-

diowanie ma być spełnieniem aktu służby bożej, który służy osobistemu „nabożeństwu”, któ-

rego lektura ma stanowić medium medytacyjne, i sama w sobie mieć wartość czynu pobożne-

go. W ten sposób dokonałoby się „przeniesienie” świątyni w czas „bezświątynny”; akty fi-

zyczne zmieniono by w werbalne. Co więcej, dokonałaby się w ten sposób integracja w obręb 

„werbalno-medytacyjnego” rytuału średniowiecznej filozofii i kabały220. Wpisuje się to 

                                                 
217 Tak charakteryzuje styl literacki Rema (w prawdzie w odniesieniu do jego responsów, lecz zdaje się, 

że równie dobrze można by odnieść powyższe do Prawa oddania wstępującego) L. Levin, s. 27. Isserles uprawia 
jego zdaniem renesansową erudycyjną zabawę słowami, miesza autorytety religijne i świeckie, popisuje się 
erudycja i  retoryką... Autor wprost porównuje jego pisarstwo do Roberta Burtona, Rabelais i Szekspira. 

218 M. Eliade, Sacrum a profanum, s. 17-22. 
219 S. Assaf, Be-ohalej Jaakow, s. 1 in. Innym ciekawym tropem byłoby uznanie, że opis kultu 

świątynnego służy Rema jako element polemiki antychrześcijańskiej, niejako odpowiedzi na krytykę tegoż kultu 
obecną w pismach myślicieli chrześcijańskich. Taka teza zakłada oczywiście, że Rema posiadał jakąś – choćby 
pośrednią – znajomość tych pism. Por. J. Ben-Sasson, s. 21, gdzie twierdzi on, że takie nastawienie znajdujemy 
u Josefa ibn Kaspi, współczesnego Rema Owadii Seforno, a także u jednego z myślicieli, który miał na niego 
największy wpływ  – Josefa Albo. 

220 Por. K. E. Grözinger, Transformation, s. 282-283. 
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w ogólniejszą filozofię języka, typową dla żydowskiego mistycyzmu, wedle której stanowi on 

główne „miejsce” objawiania się Boga221. 

 
3.4.3. Forma 

 

Charakterystyczną cechą Prawa ofiary wstępującej jest jego triadyczna struktura. Trójpodział 

ten traktowany czasami jako przyjęty na wzór majmonidesowskiego Przewodnika dla zbłąka-

nych, wydaje się mieć daleko głębsze znaczenia. Każdej z poszczególnych części dzieła nadał 

Rema symboliczny tytuł, są to kolejno: „Góra” (Har), „Pole” (Sade) i „Dom” (Bajt).  

 Góra kojarzy się z wewnętrzną wzniosłością. Pionowość głównej osi góry utożsamia 

ją z osią świata. Ma ona charakter sakralny, w czym stapiają się pojęcia masy, jako wyrazu 

bytu, i pionowości. Umiejscowienie góry zaznacza centrum świata. Swym kształtem, rozsze-

rzającym się stopniowo od wierzchołka, góra odpowiada odwróconemu drzewu, którego ko-

rzenie są w niebie, a skierowana w dół korona wyraża wielość, ekspansję wszechświata, in-

wolucję i materializację. Szczyt kosmicznej góry jest nie tylko najwyższym punktem ziemi; 

jest on również jej „pępkiem”, punktem początkującym stworzenie. Mistyczny sens wierz-

chołka wynika z faktu, że jest on punktem złączenia nieba i ziemi, centrum przez które prze-

chodzi oś świata, łącząc ze sobą trzy poziomy. Góra tworzy też mandorlę (przecięcie się kół 

nieba i ziemi), tygiel życia kryjący w sobie pary własnych przeciwieństw (dobro i zło, miłość 

i nienawiść, afirmację i negację itd.)222. 

  W tradycji rabinicznej nazwy „góra”, „pole” i „dom” odwołują się do patriar-

chów, odpowiednio: Abrahama, Izaaka i Jakuba (Pesachim 88a). Tym w liturgii odpowiadają 

trzy codzienne modlitwy: szacharit, mincha i maariw (Berachot 26a), w kabale zaś trzy środ-

kowe sefiry: Chesed–Rachamim (Łaska/Dobro-Miłosierdzie), Gewura-Emet (Srogość/Siła-

Prawda) i Tiferet (Piękno/Harmonia). Stosunek owych trzech sefir jest stosunkiem dialektycz-

nym: teza, antyteza i synteza. W trójdzielności tej dopatrzyć się można również aluzji do cha-

rakterystycznej dla teologii żydowskiej trójcy pojęć: Boga, świata i człowieka, oraz łączących 

je trzech relacji: stworzenia, objawienia i zbawienia. Pobrzmiewa tu również arystotelesowski 

                                                 
221 Por.  J. Dan, Jewish Misticism, vol II The Middle Ages, Northvale, New Jersey, Jurusalem 1998, s. 65. 

Por też niżej, s. 75-79. 
222 Por. chociażby J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2012, hasło „Góra”, s. 141-

143. Por. też tamże hasło „Pola”, s. 324 oraz „Dom”, s. 112. 
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trójpodział rzeczywistości na trzy „światy”, trzy części ludzkiej duszy, trzy rodzaje mądrości 

itd. Tropy można by mnożyć223. 

 Każda z trzech części Prawa oddania wstępującego poprzedzona jest przedmową.  

 Część pierwsza składa się z 25 rozdziałów opisujących architekturę świątyni, oraz jej 

wyposażenie.  

 Rozdziały 1-4 opowiadają o fizycznej strukturze świątyni odpowiadającej światu sub-

lunarnemu.  

 Rozdziały 5-12 opisują rozkład pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych, które sta-

nowią opis sfer niebieskich oraz aktywnych intelektów.  

 Rozdziały 13-25 omawiają świątynne sprzęty, zasadniczo uczą one o relacji Boga 

i człowieka: teorii sefirotycznej, boskim wpływie, proroctwie, Torze i przykazaniach.  

 Część druga składa się z 48 rozdziałów, które opisują rytuał świątynny.   

 Rozdziały 1-11 przedstawią ogólną teorię i zasady ofiar prezentując dogmaty 

o stworzeniu i zniszczeniu świata, teorię atomistyczną, oraz podstawowe koncepcje arystote-

lizmu.  

 Rozdziały 12-33 opisują techniczne szczegóły ofiar odnosząc je do wybranych dogma-

tów, zwłaszcza opatrzności, oraz do teorii boskiego wpływu.  

 Rozdziały 34-48 opisują szczególne przepisy służby. 

 Część trzecia liczy 83 rozdziały opisujące poszczególne rodzaje ofiar.  

 Rozdziały 1-29 opisują codzienny porządek ofiar ofiary codzienne oraz zawarte 

w nich aluzje do hierarchii bytów, oraz znaczenia wyjścia z Egiptu.  

 Rozdziały 30-40 omawiają ofiary indywidualne.  

 Rozdziały 41-61 omawiają ofiary dodatkowe (musaf) przynoszone w szabaty i święta.  

 Rozdziały 62-71 opisują poszczególne przykazania i ofiary nadzwyczajne (na przykład 

nazira i kobiety oskarżonej o cudzołóstwo).  

Rozdziały 72-80 opisują ofiarowania szczególne ofiarowania postaci biblijnych od 

Adama do Ezdrasza i Zorobabela. 

Dzieło zamyka interpretacja modlitwy „Błogosławiony, który powiedział” (Baruch sze-

amar), błogosławieństwa, które w porannej liturgii następuje po sekcji porządku ofiar (korba-

not), poprzedzającą „Wersety pieśni” (Psukej de-zimra), stanowiącej początek właściwej mo-

                                                 
223 Tamże, hasło „Trójnia”, s. 425-426. Triada stanowi o podstawowej strukturze dzieła, lecz w jego treści 

nie mniej istotna okazuje się być symbolika czwórki, którą odnajdujemy w czterech literach boskiego imienia, 
idei czterech żywiołów i płynów humoralnych, czterech stron świata, czterech światów kabalistów itd. Por. 
tamże „Czwórnia”, s. 105-106. 
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dlitwy. Stanowi ona wiec rodzaj wrót poza rzeczywistość książki, otwierających czytelnika na 

modlitwę. Jest więc przejściem z porządku studiów do porządku życia.  

Zauważyć można, że zasadniczo tematyczny układ dzieła zmierza od tego, co najbardziej 

ogólne i statyczne – niezmiennej struktury świata symbolizowanej przez świątynię i jej sprzęty - 

do tego co najbardziej szczegółowe i dynamiczne – procesów, a następnie wydarzeń jednora-

zowych, historycznych, symbolizowanych w rytuale ofiarnym224. Zasady teologiczne, doktryny 

filozoficzne i kabalistyczne powracają w toku narracji działa odnoszone do różnych poziomów 

rzeczywistości. Charakterystyczne, że pierwsza książka Rema była „książeczką o człowieku”, 

ostatnia, księgą o świecie. Krakowski rabin zaczął od opisu mikrokosmosu, jakim jest w jego 

myśli człowiek, skończył zaś na dziele traktującym o świecie w jego totalności. 

 

2. Hermeneutyka i koncepcja języka 

 

Prawo oddania wstępującego, jak już powiedziano, można widzieć jako jedno wielkie poszu-

kiwanie, czy też wykazywanie, korespondencji między różnymi strata literatury żydowskiej 

oraz różnymi poziomami rzeczywistości. Poszukiwanie to dokonuje się na bazie języka; jest 

zakorzenione w świętym języku Tory225. Język Pisma zdaje się być tutaj polem dla ilości od-

czytań ograniczonej jedynie kreatywnością czytelnika226. Sposoby, na jakie pod piórem Rema 

świątynne wymiary i rytuały odsyłają do określonych tekstów i idei, są oparte na swoistych 

kryteriach retorycznych: fonetyka227, konkret w miejsce abstraktu228, podobieństwo sylab 

inicjalnych229, wychodzenie od poprzednika do następnika230, od przypadłości do podmiotu i 

na odwrót231, od insygniów do ich nosiciela232, posługiwanie się mocą ewokacyjną anagramu 

                                                 
224 Por. J. Ben-Sasson, s. 25. 
225 Na temat różnych koncepcji języka w średniowiecznej filozofii żydowskiej por. J. Stern, „Meaning 

and Language”, [w:] The Cambridge History of Jewish Philosophy. From Antiquity through the Seventeenth 
Century, red. S. Nadler and T. M. Rudavsky, Cambridge University Press 2009, s. 230-266. 

226 J. Ben-Sasson, s. 19-20, zauważa, że Rema postępuje bardzo swobodnie ze źródłami, zależnie od 
potrzeby usuwa z nich nie pasujące dla jego potrzeb fragmenty, jeśli trzeba dodaje do nich lub zmienia 
kolejność. Przykłady tych zabiegów por. tamże p. 4. 

227 W tym i kolejnych przypisach wymieniam tylko pojedyńcze przykłady poszczególnych metod 
hermeneutycznych, faktycznie stosowane są one w niezliczonych miejscach zarówno Wartości wina jak i Prawa 
oddania wstępującego. MJ 1,1, w którym imię perskiego króla: Ahaszwerosz odczytane zostaje jako „Ach we-
rosz” – „Brat i głowa”, przez co staje się on alegorią człowieka, którego forma nazywa się „głową” jako, że jest 
powyżej materii, oraz „bratem”, ponieważ łączy się z nią. 

228 MJ 1,12 Ogon, który wyrósł wedle midrasza królowej Waszti jako symbol zwrotu ku zwierzęcości, tj. 
materialności. 

229 MJ 3,13 Gdzie słowo „gońcy” - „chaszim” odczytane zostaje jako „zmysły” - „chuszim”. 
230 MJ 6,6 Koń jako symbol radości, ponieważ jest symbolem siły życiowej, ta zaś z kolei jest radości 

warunkiem. 
231 ThO 1,13:I,74. Kapłan jako uosobienie Łaski. 
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czy paronomazji233, gematrie (również w swych bardzo wyrafinowanych formach, jak metoda 

atbasz i inne)234, podobieństwo substancji235, ilości236, znaki Zodiaku237, homonimia238, a 

także metonimia, antonomazja, ironia i kontrast, ślad, nazwa odmiennej wymowy, podobień-

stwo imienia, rodzaju i gatunku, związku organu i funkcji, wspólne cechy, listę tę można by 

wydłużyć239. 

 Na powierzchni mamy tu do czynienia z rozbudowanym system mnemotechnicznym, 

który ustanawia na poziomie wyrażania pewien system loci mających gościć obrazy należące 

do tego samego pola ikonograficznego i spełniać funkcję jednostek leksykalnych; na pozio-

mie treści lokuje res memorandae, czyli to, co należy zapamiętać, zorganizowane z kolei 

w system logiczno-pojęciowy. W tym sensie ów system mnemotechniczny jest systemem se-

miotycznym240, a więc rodzajem języka. 

 Odszyfrowanie tego języka następuje w rezultacie krótkich spięć skojarzeniowych, 

„może czasem prawda rozbłyśnie w nich [słowach komentarza] jak błyskawica” pisze Rema 

we wstępie do Wartości wina (MJ Wstęp), co wymaga od egzegety opanowania 

i przedstawienia explicite wszystkich wymienionych skojarzeń. Istotna jest tu nie tyle po-

prawność terminów, ale tylko to, czy właściwie odzwierciedlają porządek, osnowę, architek-

turę241; „zawsze interesowały mnie idee, nie słowa” pisze Rema w odpowiedzi na krytyczne 

wobec jego znajomości hebrajskiej gramatyki słowa Szlomo Lurii (SzuT 6). Wokół przedsta-

wionego pojęcia tworzy się rodzaj aureoli konotacyjnej złożonej z drugich znaczeń, swoistego 

ciągu sugestii przyczyniających się do poszerzenia pola semantycznego samego pojęcia242. 

Metoda ta w pogardzie ma prawa logiki, językoznawstwa, semantyki: „Wiem, że moje słowa 

nie będą oparte na przesłankach rozumowych” czytamy we wstępie do Wartości wina (MJ 

Wstęp). Zabiegi te z jednej strony budzą podziw swą subtelnością i wyrafinowaniem, z dru-

giej zakłopotanie swą (pozorną) dowolnością, nieomal brutalnością, w traktowaniu świętych 

                                                                                                                                                         
232 MJ 8,4 Złote berło na oznaczenie króla, w tym wypadku Boga. 
233 MJ 3,1 „Zeresz ze eres nachasz” - „Zersz to jad węża” 
234 ThO 3,4:II,36-37 . Jeden z wymiarów "boskiego ciała" - 118 milionów parsangów, pojawiające się 

w Sefer jecira to w gematrii „miejsce życia” (makom (=kuf = 100) chaj (= jod-chet = 18). 
235 Człowiek jako mikrokosmiczny obraz makrokosmosu. 
236 ThO 1,14:I,90. 12 kranów basenu odpowiada 12 kapłanom, 12 plemionom i 12 aniołom otaczającym 

Tron. 
237 ThO 1,8:I,62. 
238 ThO 3,65:II,232. Czerwona jałówka (para aduma) - owoc Adama (człowieka) (pri Adam). 
239 Por. U. Eco, Poszukiwanie języka doskonałego, przeł. W. Soliński, Aletheia, Warszawa 2013, s. 188-

189. 
240 Por. tamże. 
241 Tamże, s. 153n.  
242 Tamże, s. 168n. 
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tekstów. Język pisma zostaje w tym procesie złamany i zmiażdżony, ujawniając nowe odległe 

od dosłownych sensy i znaczenia. Wszystkie te zabiegi hermeneutyczne nie są bynajmniej 

popisem błyskotliwości i erudycji243, stoją za nimi poważne przesłanki metafizyczne. Język 

traktuje się tu jako żywą i twórczą siłę, która ujawnia się „w starciu” z kreatywnością komen-

tatora. Sam Rema opisując swoją metodę stwierdza: „W padaniu pisma [drasz] odnawia się 

świat”  (ThO 3,41:II,120). 

 W rozumieniu wyznawców judaizmu język hebrajski jest święty, pochodzi on bezpo-

średnio od Boga. Rema kilkukrotnie przywołuje midrasz, wedle którego Tora została stwo-

rzona 2000 lat, lub, wedle innego sformułowania, 74 pokolenia przed światem (Bereszit raba 

1), i wedle którego stanowiła ona narzędzie czy też projekt stworzenia. Przemawia tu przez 

Rema przekonanie, że litery świętego języka stanowią tworzywo świata. Rzeczywistość ma 

w istocie charakter językowy, czy też - wobec faktu że litery są zarazem liczbami – językowo-

liczbowy. Pogląd ten jest jednym z najbardziej charakterystycznych dla żydowskiej mistyki. 

Kabaliści wszelkich szkół i kierunków zgodni są co do tego, że że język to nie tylko ułomny 

środek międzyludzkiej komunikacji. Hebrajszczyzna, język święty, nie jest dla nich tworem 

zupełnie konwencjonalnym. Język w swej najczystszej esencji powiązany jest ściśle 

z najgłębszą duchową istotą świata, czyli ma wartość mistyczną. Mowa dociera do Boga, 

gdyż od Boga wyszła244. Powołując się na późnośredniowieczny, nasycony ideami kabały, 

podręcznik hebrajskiej gramatyki Dobytek Abrahama (Mikne Awraham)245 Isserles pisze, że 

święty język nazywa rzeczy ich właściwymi imionami (ThO 3,4:II,32). Hebrajskie słowa 

w najwyższym stopniu odpowiadają istocie nazywanych rzeczy. Jest to teoria stanowiąca po-

łączenie konwencjonalizmu – język stanowi ekspresję woli jego boskiego wynalazcy – 

i naturalizmu – nazwy bowiem odzwierciedlają doskonałą wiedzę na temat ich nosicieli. 

Przekonanie, że 22 litery hebrajskiego alfabetu stanowią tworzywo rzeczywistości wyrażone 

jest w licznych miejscach Prawa oddania wstępującego. Świat i Tora, pisze Rema, „to dzieła 

kompletne (ha-klalim), które zostały stworzone wedle miary i wagi (be-mida u-be-miszkal). 

Są one równe (szekulim) i powiązane jedno z drugim (mitjachasim ze le-ze)” (ThO 
                                                 

243 Ciekawie pisze na ten temat P. Majdanik w nieopublikowanym wciąż artykule Mechir jajin – 
Pomiędzy egzegezą a poezją Autor porównuje pracę Rema jako komentatora do zadania poety. 

244 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa 2007, 
s. 29n. Por. też tegoż, „The name of God and the Linguistic Theory of the Kabbala” Diogenes, Vol 20, Issue 79. 

245 Por. niżej, s. 178-179. Autorem dzieła znanego również w łacińskim tłumaczeniu jako Peculium Abrae 
był Awraham ben Meir de Balmes (lub de Palmis). Jego pierwszy druk miał miejsce w weneckiej oficynie 
Daniela Bomberga w roku 1523. Niewykluczone, że egzemplarz z tego właśnie wydania miał przed oczyma 
Rema. Na temat autora Mikne Awraham i jego poglądów na naturę języka, bożych imion i sefirot por. B. Ogren, 
"Sefirotic Depiction, Divine Noesis, and Aristotelian Kabbalah: Abraham ben Meir de Balmes and Italian 
Renaissance Thought", [w:] Jewish Quarterly Review, Vol. 104, Number 4, Fall 2014, s. 573-599. 
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3,81:II,329). Tworzą, by tak rzec, struktury równoległe, bowiem ich tworzywem jest język. 22 

litery hebrajskiego alfabetu, wraz z dziesięcioma sefirami „znajdują się” w „najwyższym ołta-

rzu”246. Pogląd ten – że święty język stanowi środek stworzenia – jest jednym z najbardziej 

typowych dla kabały247. 

 Co za tym idzie, Rema doprowadza do skrajności teorię semantycznej zupełności To-

ry248: każdy element w języku Pisma jest znaczący (ThO 3,59:II,197), każdy służyć może 

wyciągnięciu nauki o istniejącym pokrewieństwie rzeczy. Pozornie błahe koincydencje 

i korespondencje numeryczne i brzmieniowe, położenie słów w swej bezpośredniej bliskości 

(smichut), aliteracje, kształt i wielkość liter itd. po prostu muszą być tu znaczące, są bowiem 

częścią Tory, czy to pisanej czy też ustnej – w tym dzieł kabalistycznych, astrologii 

i astronomii czy też pojęć z arsenału średniowiecznej filozofii – w której żadna rzecz nie po-

zostaje dziełem przypadku, lecz stanowi część objawienia danego Mojżeszowi na Synaju.  

Podejście to można rozumieć jako obronę, polegającą na zintegrowaniu filozofii i kabały 

z myślą rabiniczną, tradycji rabinicznej przed heterodoksyjnymi ruchami wewnątrz juda-

izmu249.  

 Dla Isserlesa „Tora ustna”, oznacza w zasadzie wszystkie dyskusje uczonych. Nie ist-

nieje ona równolegle z pisaną, lecz jest z niej odczytywana i dedukowana: 

 
Mosze otrzymał Torę w ogóle i w szczegółach na Synaju, gdyż została mu przekazana cała To-

ra ustna. I jak tłumaczyli już [Mędrcy] błogosławionej pamięci: Nawet to co zdolny uczeń 

w przyszłości odkryje w Torze otrzymał już wszystko Mosze na Synaju (…), bo w każdym 

jednym są cztery znaczenia, do których aluzję stanowi słowo Pardes, jak napisane jest 

w Księdze blasku, a są to: Pszat, remez, draszot i seterim lub sodot, każde bowiem słowo Tory 

ma przyczyny jawne i ukryte (…) bo przez nasze grzechy, upływ czasu i wygnanie, które 

przypadło naszym ojcom, rzeczy te zostały zapomniane.(ThO 3,55:II,174) 

 

Stosunek Tory pisanej do Tory ustnej opisuje Isserles w kategoriach filozofii arystotelesow-

skiej: Tora pisana określana jest jako materia – czysta potencja, która prawdziwe istnienie 

zyskuje dopiero po przyjęciu formy – Tory ustnej (ThO 1,22:I,119 ). Rema nie uważa więc 

swej metody za nadużycie, wręcz przeciwnie, jest ona nie tylko w pełni usprawiedliwiona, ale 
                                                 

246 Na temat stworzenia za pomocą liter por. niżej, s. 127.   
247  H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and Kabbalah 1200-1600”, [w:] The Cambridge Companion to 

Medieval Jewish Philosophy, red. D. H. Frank and O. Leaman, Cambridge University Press 2003, s. 218-257, 
s. 221. Por. G. Scholem, The name of God, s. 59-80.   

248 A. J. Heshel, Heavenly Torah, s. 47-49. 
249 K. E. Grözinger, Transformation, s. 282.  
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też stanowi ona konieczne wypełnienie Tory pisanej. Pogląd ten wyraża on otwarcie we wstę-

pie do Wartośśccii  wwiinnaa  ((MMJJ  WWssttęępp)).. Objawienie zawiera w sobie komentarz jako święty prze-

kaz o jego sensie – co prowadzić musi prosto do sformułowania mistycznych tez dotyczących 

charakteru objawiania i tradycji. Przyczynek, jaki każde pokolenie wnosi do tradycji, jest rzu-

towany wstecz w odwieczną teraźniejszość objawienia na Synaju. Wysiłek poszukującego 

prawdy polega na włączeniu się w ciągłość tradycji Bożego słowa i rozwijaniu tego, co z nie-

go otrzymuje, w odniesieniu do swojej epoki. Nie system lecz komentarz jest właściwą posta-

cią, w jakiej należy rozwijać prawdę; musi być ona rozwijana w oparciu o tekst, w którym jest 

już z góry dana. Pokora wobec tekstu, mająca swoje źródło w założeniu, że wszystko jest już 

w nim zawarte, kontrastuje tu z roszczeniem do tego, by tym starym tekstom prawdę narzu-

cać. W efekcie objawianie staje się różnorodne, wielorakie i pełne sprzeczności250. 

 

3. Metafora i symbol 

 

Mimo, że Isserles deklaruje, że pod względem metody idzie w ślady Majmonidesa (MJ 

Wstęp), to faktycznie stosowane przez niego zabiegi wykraczają znacznie poza te stosowane 

przez autora Przewodnika zbłąkanych. O ile ten ostatni zasadniczo ogranicza się do tworzenia 

filozoficznych alegorii251, a więc zastępuje jedną wyrażalną rzecz inną wyrażalną rzeczą, zaś 

ich związek jest czysto przypadłościowy, o tyle dla Rema alegorie i metafory są zaledwie bu-

dulcem złożonych, wielowarstwowych symboli. W przeciwieństwie do alegorii, symbol ko-

munikuje fakty, które wymykają się konceptualizacji, pozwala obcować z konceptami poza 

doświadczeniem; wyraża prawdę ontologiczną – uwidacznia coś, co jest poza wyrazem, jest 

niezapośredniczony, zachowuje żywotność religijnego przeżycia. Symbol jest nie tylko spo-

sobem opisania jakiejś rzeczywistości, ale też wchodzi w interakcję z tym, do czego się odno-

si; koncept wyrażony przez symbol posiada własną rzeczywistość, istnieje trwała i integralna 

więź między symbolem a symbolizowanym, ujawnia on prawdziwą naturę obiektu252. I tak na 

                                                 
250 G. Scholem, „Objawienie i tradycja jako kategorie religijne w judaizmie”, [w:] O głównych pojęciach 

judaizmu, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1989, s. 86-116, s. 91-98. Na temat koncepcji Tory u Rema por J. Ben-
Sasson, s. 154-192. 

251 Faktycznie Majmonides nieraz korzysta również z metod midrasza, por. S. Klein-Braslavy, 
Maimonides as Biblical Interpreter, Boston 2011, ale nie stanowią one o charakterystyce jego metody.  

252 Tak różnicę między alegorią a symbolem rozumieją G. Scholem i I. Tishby por. E. Haskell, Metaphor 
and Symbolic Representation. The Image of God as a Suckling Mother in Thirteenth Century Kabbalah (praca 
doktorska), Chicago 2005, s. 25-35. Por. też tejże „Metaphor, Transformation, and Transcendence: Toward an 
Understanding of Kabbalistic Imagery in Sefer hazohar”, Prooftexts, Vol. 28, No. 3 (Fall 2008), s. 335-362. 
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przykład, opisy oddań wedle Rema, stanowią ich ścisły ekwiwalent253. W kabale symbole są 

wiązankami indywidualnych obrazów lingwistycznych, które mają historyczne życie, kabała 

absorbuje symbole z wcześniejszej myśli żydowskiej, tworząc z nich symboliczne wiązki, te 

zaś tworzą mistyczno-symboliczną gramatykę, która wyraża kabalistyczny system myśli. Za-

razem symbol jest też wezwaniem do akcji254.  

 Symbole budowane przez Rema są najczęściej trzypoziomowe: punkt wyjścia stanowi 

element architektoniczny, czynność lub przedmiot kultowy, który poprzez jedną z wymienio-

nych powyżej metod255 zostaje skojarzony z jakimś elementem Tory, czy to Pięcioksięgu, czy 

też midrasza, który z kolei odsyła do określonego konceptu filozoficznego bądź kabalistycz-

nego. Oczywiście metoda ta nie jest w pełni ścisła, bo dowolny z elementów może zostać 

pominięty, może ich być też więcej, lub występować w innej kolejności. Przykładów dostar-

czy nam kolejna część pracy.    

 

4. Filozofia i kabała 

 

„Mądrość kabały to mądrość filozofii, tyle, że mówią dwoma różnymi językami”256 – pisze 

Isserles cytując Moszego Botarela257. W niezliczonych miejscach Prawa oddania wstępują-

cego podkreśla on, że różnice między obiema dziedzinami są przypadłościowe, zewnętrzne, 

zaś kabała i filozofia nie tylko nie są sobie przeciwstawne, ale wręcz łączy je istotowe pokre-

wieństwo. Obie, każda na swój sposób, docierają do prawdy, którą wyrażają na dwa odmienne 

sposoby. Wbrew tej retoryce, która jeśli potraktować ją dosłownie, w zasadzie utożsamia obie 

te dziedziny, Rema zachowuje rozróżnienie między nimi co do ich źródłowości, mocy i funk-

cji. Wydaje się, że wbrew solennym zapewnieniom faktycznie postrzega on filozofię i kabałę 

jako odrębne dziedziny, zaś jego myślenie podejmuje olbrzymi wysiłek dążący do dokonania 

ich swoistej syntezy. Zagadnienie ich wzajemnej relacji stanowi najbardziej skomplikowane 

i niejasne, ale może i najbardziej fascynujące zagadnienie w dziele krakowskiego myśliciela. 

 

                                                 
253 Por. wyżej, s. 70. 
254 Jak twierdzą A. Green i M. Idel, E. Haskell, Metaphor and Symbolic Representation, s. 35-48. 
255 Por. wyżej, s. 73-75. 
256 Sformułowanie to pojawia się w kilku miejscach Prawa oddania wstępującego na przykład ThO 

3,4:II,34. Na temat średniowiecznych i nowożytnych polemik dotyczących relacji kabały i filozofii, por. J. Ben-
Sasson s. 34-35 oraz p. 73-77 tamże. 

257 Rema prawdopodobnie znał komentarz Botarela do Księgi Stworzenia (Sefer Jecira) wydrukowany 
w Mantui w 1562 roku. Na temat Moszego Botarela (Botrila) por. Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., vol. 4, hasło 
BOTAREL MOSES BEN ISAAC, s. 101.  
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4.1. Filozofia258 

 

Główne filozoficzne źródło Rema stanowią Przewodnik dla zbłąkanych259 i Powtórzenie Tory, 

które cytowane są one na każdej bez mała stronie Prawa oddania wstępującego. Poza dzieła-

mi Majmonidesa odwołuje się Rema również do komentarza do Przewodnika dla zbłąkanych 

Moszego ben Jehoszua Narboniego (ThO 1,16:I,103)260 i takiegoż komentarza Szem Towa ibn 

Falkiry (ThO 1,7:I,54) średniowiecznego kompendium Bramy niebios (Szaarej Szamajim) 

Abrahama de Balmes (ThO 1,7:I,53), komentarzy Ibn Ezry (ThO 1,16:1,103) prac Gersonide-

sa, Wojny Wiekuistego (Milchamot Ha-szem) (ThO 3,73:II,287) i jego komentarza do Tory 

(ThO 3,73:II,290), Księgi podstaw (Sefer Ikarim) Josefa Albo (ThO 1,6:I,49) i Związania Ic-

chaka (Akedat Icchak) Icchaka Aramy (ThO 1,6:I,49), Sadu granatów (Pardes rimonim) 

Szem-Towa Ibn Szapruta (ThO 2,18:II,75) i innych. Możliwe, że znana była mu również filo-

zofia Chasdaja Kreskasa261. Isserles często odwołuje się też po prostu do „filozofów” (piloso-

fim) bądź „prawdziwych filozofów” (pilosofim amitiim), bez wzmiankowania konkretnych 

                                                 
258 Praca niniejsza nie rości sobie oczywiście pretensji do zdefiniowania, czym jest filozofia - definicji 

istnieje zapewne tyleż, ilu było historyków filozofii i samych filozofów. B. Skarga w eseju „Zmienność 
i tożsamość pojęcia filozofii” (Tejże, Przeszłość i interpretacje, s. 71-82) twierdzi, że jedyny sposób na 
zdefiniowanie tego pojęcia, to wskazanie przedmiotu filozofii, za który uznaje byt i sens zanurzonego w nim 
ludzkiego istnienia, a także źródła tego sensu i możliwość jego poznania oraz funkcji, jaką ona pełni: 
wznoszenie człowieka ponad to, co mu daje życie codzienne i empiria, czynienie z człowieka istoty 
samowiednej. Oczywiście, przyjmując taką definicję, nie ma wątpliwości, że za filozofię uznać musimy choćby 
twórczość mistrza Eckharta czy Pascala, również Rema jawi się w jej świetle jako filozof par excelence. 
Oczywiście zasadniczo w pytaniu o to, czy Isserles był filozofem, chodzi o znacznie węższą definicje filozofii, 
o to mianowicie, czy poglądy jego da się opisać jako żydowski arystotelizm (z ewentualnymi wpływami 
neoplatońskimi), który stanowił, obok kabały, jeden z dwóch światopoglądów, czy też systemów interpretacji 
rzeczywistości średniowiecznego judaizmu. Również i w tym wypadku nie jest łatwo o jednoznaczną 
odpowiedź. Nie ulega wątpliwości, że filozofia i kabała bynajmniej nie tworzą jakichś odrębnych uniwersów, 
przeciwnie, ich wzajemne związki przez wieki były bliskie i zażyłe. Wpływały one na siebie, a wielu myślicieli 
czerpało z obu tych źródeł, tak że trudno ich jednoznacznie zakwalifikować jako filozofów bądź kabalistów. 
Współcześni badacze są świadomi tego, jak często kabała i filozofia spotykały się i wpływały na siebie 
w twórczości poszczególnych myślicieli, o czym świadczyć może chociażby fakt, że nowe kompendia filozofii 
żydowskiej takie jak The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, red. D. H. Fank and 
O. Leaman, Cambridge university Press 2003, The Cambridge History of Jewish Philosophy. From Antiquity 
through the Seventeenth Century, red. S. Nadler and T. M. Rudavsky, Cambridge University Press 2009 czy 
Historia filozofii żydowskiej, red. D. H. Frank, O. Leaman, przeł. P. Sajdek, WAM, Kraków 2009, zawierają 
obszerne artykuły dotyczące żydowskiego mistycyzmu i kabały oraz ich związków z filozofią. Na ten temat 
pisze również S. L. Drob, Symbols of the Kabbalah. Philosophical and Psychological Perspectives, Jason 
Aronson Inc., Northvale New Jersey – Jerusalem 2000, s. 2n. W dalszym ciągu niniejszej pracy podjąć 
chciałbym próbę opisania, jak filozofię rozumiał sam Mosze Isserles i jak w kontekście tego rozumienia jawi się 
jego twórczość.  

259 Rema prawdopodobnie znał go z weneckiego druku oficyny Alvise Bragdina z 1551. Wydanie to 
zawierające również komentarze Szem Towa ben Josefa ibn Szem Towa  i Efodi (Izaak ben Mosze „Profiat” 
Duran), które cytuje Rema, było następnie przedrukowane  w Sabbionetcie w 1553, por. M. J. Heller, Studies in 
Making of the Early Hebrew Book, Studies in Jewish History and Culture, Brill, Leiden-Boston 2008. 

260 Podaję oczywiście jedynie przykładowe miejsca. 
261 Jak przypuszcza J. Ben-Sasson, s. 73, p. 70. 
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autorów. Jest bardzo prawdopodobnym, że idee filozoficzne absorbował Rema nie tylko 

z bezpośredniej lektury, ale też z „drugiej ręki”, czy to od znanych mu sefardyjczyków, czy 

też od swego nieżydowskiego otoczenia262. W jego pismach pojawiają się wspomnieni 

z imienia Sokrates (ThO 1,11:I,71), Platon (ThO 2,2:II,20), Arystoteles (ThO 1,11:I,71), Epi-

kur (ThO 2,2:II,33), mutakalim (nazywani mówiącymi – „medabrim”) (tamże), Awicenna 

(ThO 1,14:I,80) i Awerroes (tamże) a także Hipokrates (MJ Wstęp) i dzieło Ptolemeusza Al-

magest (ThO 1,2:I,36). 

  Z pism Rema wyłaniają się dwa różne rozumienia terminu „filozofia”, przy czym on 

sam, świadomie lub nie, nie czyni między nimi rozróżnienia. Po pierwsze, oznacza ona „ba-

danie” (chakira czasem też ijun, choć to drugie ma być może szersze znaczenie obejmujące 

też dociekania kabalistów) – systematyczne dążenie do pojęcia rzeczywistości przy pomocy 

rozumu. Tak rozumiana filozofia jest nie tylko realizacją zaczepionego w człowieku episte-

micznego potencjału, ale wręcz realizacją samej ludzkiej istoty, którą stanowi racjonalność. 

Poznanie intelektualne pozwala człowiekowi odciąć się od „niskiej”, materialnej strony jego 

natury. Jest drogą prowadzącą poprzez kontemplowanie czystych form do obcowania z wyż-

szą, boską rzeczywistością263. 

 Nad pierwszym znaczeniem zdaje się przeważać inne, w istocie bardzo od niego odle-

głe. W tym alternatywnym ujęciu filozofia oznacza nie tyle systematyczne rozumowe badanie 

rzeczywistości, co określoną siatkę pojęciową, która zasadniczo wywodzi się z arystotelizmu 

w interpretacji średniowiecznych filozofów, przede wszystkim Majmonidesa264. Tak rozumia-

na filozofia jest przede wszystkim formą egzegezy, czy może homiletyki, niż tym, co dziś 

określilibyśmy mianem filozofii265. Jako taka staje się ona w gruncie rzeczy konwencjonal-

nym sposobem mówienia o rzeczywistości, pewnym „językiem”, jak wyraża to przywoływa-

ny cytat z Mosze Botarela. Języka tego używa Rema nieustannie w wielu miejscach, opisując 

rzeczywistość w terminach aktu (poal) i potencji (koach), formy (cura) i materii (chomer), 

duszy (najczęściej neszama) i ciała (guf), czterech przyczyn (arba sibot): materialnej, formal-

nej, sprawczej (poel) i celowej (tachlit), czterech żywiołów itd.  

 Oczywiście, wybór – by mówić takim a nie innym językiem – nie jest arbitralny, de-

terminuje go, po pierwsze, jego przydatność, to na ile w sposób zrozumiały i spójny daje się 

                                                 
262 Por. wyżej, s. 51-57. 
263 Por. niżej, s. 184. 
264 Na temat stosunku Rema do Majmonidesa por. S. A. Horodecki, Haszpaat ha-Rambam al ha-Rema”, 

[w:] Emet le-Jakow: Sefer jowel le-mloot sziwim szana le-morejnu we-rabejnu Jakow Frajeman, Berlin 1937, 
s. 42 – 57.  

265 Por. E. Reiner, The Attitude, s 595. 
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nim wyrazić wiedzę o świecie oraz prawdy wiary, lecz de facto o wiele ważniejszy okazuje 

się dla Rema inny czynnik: fakt powszechnej akceptacji przez autorytety rabiniczne oraz tra-

dycję. Czytamy w Responsach: „Ponieważ zaś dzieła Majmonidesa rozprzestrzeniły się mie-

dzy wszystkimi późnymi autorytetami błogosławionej pamięci, i uczynili go oni koroną swej 

głowy, przywodząc dowody z jego słów, są one jak halacha dana Mojżeszowi z Synaju (hala-

cha le-Mosze mi-Sinaj)” (SzuT 7)266. W innym miejscu zaś posuwa się Rema jeszcze dalej:  

 

Sam widziałem w pewnej niezwykle starej księdze, w której opisano wszystkich filozofów 

oraz ich mądrość, że Sokrates, ten właśnie którego filozofowie nazywają „boskim Sokrate-

sem”, a który to jako pierwszy z filozofów odkrył, że istnieje rzeczywistość oddzielona, za 

nim zaś poszli kolejni filozofowie, wziął swą mądrość od Asafa Korachidy i Achitofela. Z ko-

lei w Ścieżkach wiary (Szwilej emuna) napisane jest, że Arystoteles ukradł swoją naukę od 

króla Salomona. Stało się to, gdy Aleksander podbił Jerozolimę i wysłał go, by spisał wszyst-

ko, co znajdzie w bibliotece Salomona, co też uczynił i wydał pod swoim imieniem. Tyle, że 

wmieszał tam trochę fałszywych poglądów – jak wieczność świata czy brak indywidualnej 

opatrzności – żeby ludzie nie wiedzieli, że ukradł swą mądrość od Żydów. Zaś według innej 

wersji, nie przyjął tego, na co nie znalazł pewnych dowodów267. (…) każdy Izraelita powinien 

w to wierzyć, i nie oddawać naszej dumy i chwały obcym mędrcom narodów. A o Salomonie 

napisane jest, że mówił o cedrze libańskim i hyzopie rosnącym w murze (1 Król 5,13) [To jest 

posiadał znajomość całej rzeczywistości od rzeczy największych do najmniejszych], i gdyby 

nie została skradziona mu jego mądrość, to jaki byłby poziom Arystotelesa i jego naśladow-

ców, badaczy natury? (ThO 1,11:I,70-71) 

   

Filozofia nie tylko została, rzekomo, powszechnie zaakceptowana przez rabiniczne autorytety, 

jest ona w istocie prastarą tradycją żydowską zawłaszczoną przez Greków268. Co więcej za-

fałszowaną przez nich tak, że w istotnych punktach sprzeciwia się ona objawionym, 

                                                 
266 „Halacha dana Mojżeszowi z Synaju” („halacha le-Mosze mi-Sinaj”) to talmudyczne określenie na 

Torę ustną – przykazania mające według rabinów status „toraicznych” („mi-deorajta”), choć nie zostały zapisane 
w Pięcioksięgu, por. Encyclopaedia judaica, 2nd ed., vol. 8, hasło „HALAKHAH LE-MOSHE MI-SINAI”, 
s. 258. 

267 Szwilej emuna 8,107b. Być może Rema znał je z druku trydenckiego z roku 1559. 
268 Przytaczany tu przez Rema topos kradzieży filozofii przez Greków od Żydów jest bardzo stary i,  co 

ciekawe, w pewnych okresach był on również bardzo powszechny pośród nie-Żydów, por. N. Roth, „The 'theft 
of philosophy by the Greeks from the Jews'” Classical Folia xxxii (1978), s. 53-67. Według J. Ben-Sassona jego 
źródłem jest Przeciw Apionowi Flawiusza. Zwraca on też uwagę, że wbrew temu, co twierdzi Rema, nie jest on 
zgodny z poglądami Majmonidesa. Por. tenże, s. 29 p. 47. Jakkolwiek można go interpretować na wiele 
sposobów – na przykład wyraz kompleksu wobec wyższej kultury lub typowej dla renesansu philosophia 
perennis – dla Rema w tym miejscu jest on istotny przede wszystkim, ponieważ uprawomocnia miejsce filozofii 
w żydowskim curriculum i dyskursie, ukazując ją jako odwieczną część żydowskiej tradycji. 
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i niedowodliwym na gruncie rozumu, dogmatom wiary. Jako taka filozofia ujawnia swój 

subwersywny, niebezpieczny aspekt. Funkcją „prawdziwej filozofii” jest potwierdzanie do-

gmatów wiary, zostaje ona odrzucona, kiedy im się sprzeciwia. 

 Filozofia, pod warunkiem, że jest to „prawdziwa filozofia”, jest wręcz integralną czę-

ścią danego Izraelowi boskiego objawienia:  

 
Powiedziano też w traktacie Midot (3,8): 'Złota winorośl stała u wejścia do Przybytku, przy-

cięta, na słupach. Każdy kto przybywał ofiarować liść bądź, grono, bądź kiść, wieszał je na 

gałęzi (…)' Jest tu zawarta aluzja do tego, że podstawy tych mądrości - którym odpowiadają 

szczegóły konstrukcji świątyni i jej wymiary - zostały dane ludowi Izraela, który porównuje 

się do winorośli. Przybytek oznacza bożą mądrość. Winorośl zaś jest złota, bo symbolizuje lud 

Izraela w jego cnocie, jak powiedziane jest: „O jakże zczerniało złoto, zmienił się kruszec 

kosztowny” (Lam 4,1). Zaś krata, na której rosła winorośl, oparta była na słupach, które ozna-

czają sprawiedliwych (cadikim) i na których się opieramy. 'Zaś każdy kto przybywał ofiaro-

wać, brał liść, bądź, grono, bądź kiść' znaczy, że każdy z mędrców narodów lub filozofów, 

który pojął coś z mądrości, uczynił to drogą [badania] natury, co symbolizuje liść, albo przez 

astronomię269, co symbolizują grona, albo przez mądrości boskie [metafizykę], co oznaczają 

kiście winnych gron, jak powiedziane jest w traktacie Sota (47b): 'Co znaczy winna kiść 

(eszkol)? – człowiek w którym jest wszystko (isz sze-kol bo)'. Bo każdy kto oddał serce mą-

drościom boskim wyrasta z tej winorośli, bo w niej zawierają się wszelkie mądrości 

i przychodzą one do badaczy i filozofów od ludu Izraela, bowiem wszystkie mądrości zgro-

madzone są w Torze, jak napisane jest w Przewodniku [dla zbłąkanych], który poucza nas że 

cała mądrość filozofów znajduje się w midraszach mędrców błogosławionej pamięci 

i w agadzie.(tamże) 

 

To lud Izraela okazuje się być źródłem filozofii i pozostałych mądrości narodów świata. 

Wszystkie one zawarte są już w Torze. Konsekwentnie, słowa Rema zaprzeczają istnieniu 

jakiejkolwiek „mądrości naturalnej”, opartej na rozumie. Każda intelektualna działalność 

człowieka okazuje się być fragmentem objawienia. Filozofia jest w istocie rodzajem kabały. 

W światopoglądzie Rema filozofia oraz nauka stają się częścią religii270. Oznacza to tyleż ich 

wywyższenie co pełne podporządkowanie. Wybrane teksty żydowskich średniowiecznych 

                                                 
269 Warto tu odnotować, że astronomia nie jest dla Rema nauką przyrodniczą, stanowi raczej osobną 

kategorię, w niejako pośrednią pomiędzy badaniem natury a metafizyką.  
270 K. E. Grözinger, Transformation, s. 283. 
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filozofów były w kulturze aszkenazyjskiej częścią kanonu i jako takie, uznane za święte, nie 

mogły one spełnić swojej roli jako teksty filozoficzne271. 

 Zarazem, niezbyt konsekwentnie, Rema przejawia daleko idący sceptycyzm 

w stosunku do tego, co określa mianem filozofii co wynika z faktu, że możliwości poznawcze 

ludzkiego rozumu uznaje on za ograniczone. W wielu miejscach wyraża on swoje przekona-

nie o wyższości objawienia i tradycji (kabala) nad dociekaniami racjonalnymi. Przyznaje on, 

że pewne aspekty rzeczywistości nie są rozumowo pojmowalne, i nie są w sposób dyskur-

sywny wyrażalne: „Są stworzone pewne rzeczy, których nie da się zrozumieć (sze ejn lahem 

taam), bowiem Bóg czyni, co tylko zechce, i z obserwacji tych rzeczy wynika, że świat został 

stworzony wedle jego woli” (ThO 3,16:II,76). Świat nie jest z konieczności logiczny, bowiem 

ponad-logicznym jest Stwórca. Przykładem może być wielość substancji oddzielonych, które 

– będąc identyczne – pozostają zarazem bytowo różne (ThO 1,14:I,79-84). W istotę świata 

wpisana jest paradoksalność. To teoriopoznawcze wyrzeczenie wydaje się odgradzać intuicjo-

nizm Rema od tego, co dziś określilibyśmy jako racjonalizm. 

 Co ciekawe, ową filozoficzną słabość przekuwa Rema na siłę: nie-pojmowalność 

świata, jego wykraczanie ponad ograniczony ludzki rozum, staje się dowodem na to, że został 

on stworzony przez wszechmocnego i ponad-logicznego Boga. Podobnie o boskim pochodze-

niu Tory wnioskować można z niezrozumiałości tych jej przykazań, które określane są jako 

chukim (ThO 3,16:II,66). Ci, którzy wierzą jedynie w to co zdołają pojąć rozumem, to herety-

cy (minim) (ThO 3,74:II,297). Wszelkie pojmowanie jest dla Rema, jak zobaczymy dalej, 

wynikiem łaski ze strony Boga. Pogląd ten stanowi typową część doktryny kabalistycznej, 

odróżniającą ją od filozofów, zwłaszcza Majmonidesa: kabaliści uważają, że ezoteryczne 

przesłanie judaizmu może być poznane jedynie przez wybranych, którzy dostąpią bożego 

objawienia272. 

 Ciekawe, że intelektualne pojmowanie zależne jest od duchowego poziomu ludzkości, 

a przez to historycznie zmienne. Wizja szafiru, której dostąpiła starszyzna Izraela na Synaju, 

została osiągnięta czystymi środkami rozumowymi, niedostępnymi już jednak przyszłym po-

koleniom, którym potrzebne stało się proroctwo (ThO 3,74,II:299). 

 Zderzony z rzeczywistością wiary rozum jest tyleż bezradny, co niebezpieczny. Poten-

cjalnie bowiem wiedzie on na manowce, co stało się udziałem starożytnych filozofów. Zbłą-

dzili oni w wielu miejscach, co doprowadziło ich do poglądów heretyckich. Walce z tymi po-
                                                 

271 E. Reiner, The Attitude, s. 595. 
272 Por. niżej, s. 155-156, oraz H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and Kabbalah 1200-1600”, [w:] The 

Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, s. 218-257, s. 221. 
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glądami, z których najgorszym jest pogląd o wieczności, to jest nie-stworzoności świata po-

święcone są długie passusy Prawa oddania wstępującego273. Choć Rema w wielu miejscach 

podkreśla ważność rozumu i intelektualnych wysiłków człowieka, to faktycznie uznaje jedy-

nie te z nich, które potwierdzają dogmaty objawionej wiary. Podobnie jak w kwestii poznania, 

rozum zawodzi w kwestii moralności; obie te sfery są dla Rema ściśle związane. Rzeczy mo-

gą być dobre wedle religii, a złe wedle umysłu, i na odwrót, grzech pramatki Ewy polegał na 

tym właśnie, że oparła się na osądzie rozumowym (ThO 3,71:II,273). Prawo ludzkie, mimo iż 

pochodzi z rozumu, jest „pomieszane jak umysł pijanego”, podtrzymuje pośredni typ czło-

wieka, nie dba natomiast o prawdziwe dobro, którym jest dobro duszy (tamże). Twierdzenia te 

są absolutnie kluczowe dla zrozumienia metody Rema na polu halachy. 

 Isserles integruje toposy średniowiecznej filozofii do swego dyskursu, zarazem oddala 

on je od „profesjonalnego” filozoficznego kontekstu. Choć nieustannie odwołuje się do ary-

stotelesowskiej terminologii naukowej i filozoficznej, faktycznie jednak terminy te jednak 

zyskują w jego pisarstwie całkiem nowe, nie-filozoficzne znaczenia – stają się one częścią 

religijnego mitu274. Rema adaptuje, między innymi, teorię o czterech elementach składających 

się na materię. Jednak nie opisuje on żywiołów będących materialnymi składnikami rzeczy-

wistości, a raczej rodzaj duchowych sił, często nieomal personifikowanych, określanych jako 

cztery anioły służące przy w niskim świecie (ThO 3,17:II,78). W innym miejscu żywioł ziemi 

zyskuje wymiar teologiczno-mityczny; okazuje się on mianowicie być przyczyną grzechu 

w człowieku275. Ten ostatni przykład skądinąd pokazuje, jak w myśli Rema metaforyczne 

znaczenia słów wypierają znaczenia podstawowe. Ziemia wszak, wedle Arystotelesa, jest tym 

z elementów, który dąży w dół, co u Rema przekłada się na metaforyczne dążenie „w dół”, to 

jest popadanie w grzech. Pierwiastki widzialne (woda, ogień, ziemia, powietrze) nie są tu 

pierwiastkami w pełnym tego słowa znaczeniu, są to tylko „ciała” prawdziwych pierwiast-

ków, niematerialnych, ale dynamicznych. Pogląd ten dzieli Rema z innymi mistykami i al-

chemikami epoki, takimi jak chociażby Paracelsus. To, co jest wodą na ziemi, jest Aquaster 

w regionach wyższych. Aquaster to esencja wody, dynamiczna moc, która ją konstytuuje 

i tworzy, jest duszą dynamiczną wody, tym co odpowiada wodzie na planie astralnym276. 

                                                 
273 Zwłaszcza ThO 2,2. 
274 Zjawisko zmiany znaczeń terminów naukowych i filozoficznych z którym musi mierzyć się każda 

historia ideii, filozofii czy nauki opisuje B. Skarga w "Trwałość i zmienność kategorii", [w:] Granice 
historyczności, s. 121-172.  

275 Źródłem tego poglądu jest, jak się wydaje, mityczny (a w judaizmie znajdujące swe potwierdzenie 
w Rdz 2,7) pogląd o pochodzeniu ludzkiego ciała z ziemi, por. J. E. Cirlot, Słownik symboli, „Człowiek”, s. 103.  

276 Por. A. Koyre, Mistycy, spirytualiści, alchemicy niemieccy XVI wieku, przeł. L. Brogowski, Słowo/ 
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Jeszcze gdzie indziej klasyczny arystotelesowski podział duszy zostaje całkowicie przeinter-

pretowany, okazuje się bowiem, że części ludzkiej duszy: nefesz, ruach, neszama nazywane 

są aniołami (ThO 3,7:II,45)277.  Aniołami określa też Rema procesy naturalne (peula tewiit) 

(ThO 2,24:II,89). 

 Podobnie ma się rzecz z terminologią metafizyczną, terminami takim jak „forma”, 

„materia”, „pustka”, pozornie zaczerpnięta wprost ze słownika średniowiecznej filozofii, fak-

tycznie jednak owe techniczny język filozofii przekształcony zostaje w symbole, odwołujące 

się do kabalistycznego mitu, oraz będące częścią teurgicznych i magicznych rytuałów278. 

Czasem Rema używa terminów filozoficznych w sposób zdecydowane metaforyczny, na 

przykład, gdy ujmuje on stosunek Tory pisemnej do ustnej jako stosunek materii do formy 

(ThO 1,22:I,119) lub gdy Boga określa on jako formę świata (ThO 1,14:I,79-80). W jeszcze 

innym miejscu czynny intelekt nie jest już bezosobowym składnikiem rzeczywistości: „Czyn-

ny intelekt, ostatni z oddzielonych intelektów, powiedział Świętemu Błogosławionemu, że nie 

jest jego rzeczą działać jak pozostałe oddzielone intelekty, które są przyczynami tego, co pod 

nimi, odpowiedział mu, by działał w ludzie Izraela, „wyciągając” [ich] umysł[y] [z możności] 

do aktu” (ThO 1,6:I,49). Jeszcze gdzie indziej tenże czynny intelekt opisany jest jako „małżo-

nek Izraela”. W myśli Isserlesa dokonuje się przemiana filozofii w religię279. To terminy na-

ukowe i filozoficzne muszą znaleźć sobie miejsce w systemie aluzji. Nauka i filozofia poma-

gają jedynie nazwać coś, o czym mówi Tora – również opisywana na sposób metaforyczny, 

jako żona Boga i matka stworzenia (ThO 3,78:II.318) - i o czym, poprzez system aluzji, na-

ucza świątynia i odprawiany w niej rytuał. Nauka i filozofia są dla Rema częścią mitu; nie 

zostają w żadnym sensie wyemancypowana z dziedziny religii280. Tora zawiera w sobie 

wszystkie mądrości (ThO 1,22:I,121). Filozofowie, dopełniają swych dni zbierając słuszne 

poglądy, po to by zrozumieć to, co małe dziecko z ludu Izraela rozumie dzięki Torze (ThO 

3,7:II,45). 

 W istocie istnieją trzy rodzaje mądrości (odpowiadają one jak się wydaje trzem rodza-

jom poznania: postrzeżeniu zmysłowemu, rozumowaniu i poznaniu intuicyjnemu, z których 

każde stanowi wyższy i bardziej wewnętrzny stopień): naturalna (nauki przyrodnicze doty-

czące świata podksiężycowego), teoretyczna (astronomia czyli badanie sfer niebieskich) 

                                                                                                                                                         
obraz, Gdańsk 1995, s. 86 i 95. 

277 Por. też niżej, s. 167. 
278 Por. niżej, s. 179-181. 
279 K. E. Grözinger, Transformation, s. 289.  
280 Co zresztą jest całkowicie zgodne z ogólnym duchem epoki por. Ch. Webster, Od Paracelsusa do 

Newtona, Magia i powstanie nowożytnej nauki, Przeł. K. Kopcińska, A. Zapałowski, PANIFiS, Warszawa 1992. 
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i boska (być może tożsama z mądrością objawioną – Pardes czyli kabałą) (ThO 3,77:II,311-

314)281; wszystkie one znajdują się w misznie i gemarze, lecz nie zawsze rozumiemy zawarte 

w nich skarby duchowe (ThO 1,22:I,121). Słowa mędrców należy – w miarę możliwości - 

wyjaśniać tak, by nie kłóciły się z nauką i z rozumem (ThO 1,20:I,114-115), lecz odczytanie 

takie nie zawsze jest proste. Nieraz wymaga ono użycia specjalnych metod hermeneutycz-

nych. Jedną z nich charakteryzuje Rema w następujący sposób: „Trzeba byś wiedział, że Tora 

wskazuje jedną rzecz (…) w wielu celach (…) i jest w tym Tora podobna do natury, która 

tworzy jedna rzecz dla licznych przeznaczeń” (ThO 1,21:I,116). Tora więc – w przeciwień-

stwie do analitycznej w swej istocie nauki – prezentuje światopogląd syntetyczny. Zaś naj-

głębszym znaczeniem Tory jest kabała. Nic dziwnego więc, że w pewnym miejscu Rema 

stwierdza: „Drogi kabały same są drogami prawdziwych i godnych zaufania filozofów” (ThO 

3,4:II,32). Prawdziwi i godni zaufania filozofowie to ci, którzy podążają drogą kabały. 

 
 
 

4.2. Kabała282 

 

Rema cytuje i parafrazuje obficie z wielu dzieł mistycznych, zwłaszcza: Księgi blasku (Zo-

har), Miary wysokości (Sziur koma) (ThO 3,4:II,36)283, Księgi stworzenia (Sefer jecira) (ThO 

1,2:I,31), Księgi jasności (Bahir) (ThO 1,13:I,73) i innych dzieł kabały, zwłaszcza komenta-

                                                 
281 M. Idel, Differenting Conceptions of Kabbalah. Por. tegoż „The ladder of Ascension: The 

Reverbationis of a Medieval Motif in the Renaissance”, [w:] Studies in Jewish Medieval History and Literature, 
red. I. Twersky, Cambridge 1983, s. 83-93, oraz D. Ruderman, Jewish Thought, s. 88. 

282 Ogólne, klasyczne wprowadzenie do żydowskiego mistycyzmu i badań nad nim por. G. Scholem, 
Mistycyzm, s. 13-52, bardziej współczesne ujęcie w M. Idel, Kabała. Nowe perspektywy, tłum. M. Krawczyk, 
Nomos, Kraków 2006, s. 25-73. Samo pojęcie "mistycyzmu żydowskiego" skrytykował ostatnio jako "powstałe 
w kontekście europejskiego kolonializmu i formowania się nie-europejskich ruchów narodowych" B. Huss, The 
Mystification of the Kabbalah and the Modern Construction of Jewish Mysticism, http://in.bgu.ac.il/en/ 
heksherim/2008/Boaz-Huss.pdf.  

 Słowo „kabała” jest w niniejszym studium używane w sposób nieco nie do końca (naukowo) ścisły. 
O ile badacze żydowskiego mistycyzmu rezerwują termin ten dla bardzo konkretnego rodzaju spekulacji 
mistycznych, tych powstałych w myśli żydowskiej w XIII-wiecznej Prowansji, których ukoronowanie stanowią 
księgi Bahir i Zohar, i które były twórczo rozwijane w wiekach kolejnych, zwłaszcza przez Icchaka Lurię i jego 
uczniów, o tyle tutaj słowo „kabała” oznacza wszelkie myślenie mistyczne i mityczne oraz mitotwórcze, 
posługujące się raczej metaforą i aluzją w miejsce zobiektywizowanego, racjonalistycznego dyskursu, 
przedkładające obraz i symbol ponad abstrakcyjną ideę, odwołujące się do intuicji i wyobraźni raczej niż do 
poznania ściśle rozumowego, wreszcie kładące główny nacisk na bezpośrednie doznanie łączności z Bogiem, na 
głębokie  i nieomal namacalne doświadczenie Bożej Obecności (por. G. Scholem, Mistycyzm, s. 16). Wynika to 
z tego, że tak właśnie, w bardzo szerokim sensie, rozumie słowo kabala czyli „tradycja” sam Rema, który nie 
tylko używa go do określenia wszelkich pism natury mistycznej, ale co więcej, ostatecznie utożsamia 
z proroctwem i z objawieniem. 

283 Ponownie, tu i w przypadku kolejnych dzieł podaję jedynie pojedyncze przykłady. 

http://in.bgu.ac.il/en/heksherim/2008/Boaz-Huss.pdf
http://in.bgu.ac.il/en/heksherim/2008/Boaz-Huss.pdf
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rza do Tory i Znaczenia przykazań (Taamej micwot) Menachema Rekantiego (tamże)284, Bram 

światłości (Szarej ora) Josefa Gikatilli (ThO 3,38:II,113-114), anonimowego Układu boskości 

(Maarechet ha-elohut) wraz z komentarzem Oddanie Jehudy (Minchat Jehuda) Jehudy Chaja-

ta (ThO 3,4:II,26)285, książki Dolina błogosławieństwa (Emek ha-beracha) polskiego kabali-

sty Raw Aszera (ThO 3,4:II,27) i innych. Po wielokroć wreszcie przypisuje on cytowane po-

glądy anonimowym „prawdziwym kabalistom” (mekubalim amitim) lub „Mędrcom prawdy – 

mędrcom kabały” (chachamej emet – chachamej kabala). Z pewnością natomiast nie były mu 

znane nauki działających w owym czasie w Palestynie Mosze Kordowero czy Icchaka Lurii, 

mimo iż osobiście korespondował z pozostającym pod ich bezpośrednim wpływem Josefem 

Karo.  

 Nie jest łatwo zakwalifikować kabalistyczne poglądy Isserlesa do konkretnego nurtu 

żydowskiego mistycyzmu. Jak widać z powyższego wyliczenia usiłował on zbudować eklek-

tyczny światopogląd czerpiący z różnych źródeł. W centrum zainteresowania Rema leży kabał 

teozoficzna – usiłująca opisać domenę boskości, obecne są jednak w jego myśleniu wątki 

teurgiczno-magiczne286, a nie wykluczone, że i ekstatyczne. Najczęściej przywoływane kaba-

listyczne źródło cytatów stanowi dla krakowskiego rabina Księga blasku, nie mniej  formując 

kwestie doktrynalne, powołuje się on chętnie na filozoficzną kabałę włoską – Menachema 

Rekantiego czy Jehudę Chajata, przez co teozoficzne i panteistyczne wątki ulegają w jego 

dziele złagodzeniu, niejako zamaskowaniu. 

  Kabała jest wedle Rema „wiedzą prawdziwą”, prastarą tradycją ludu żydowskiego, 

autentycznym dziedzictwem objawienia synajskiego przekazywanym w łańcuchu pokoleń. 

Księga blasku wedle słów Rema "została dana na Synaju". Mojżesz jako najwyższy 

z proroków był też oczywiście adeptem kabały, którą otrzymał z ust samego Boga. „Tył Bo-

ga”, który wedle Księgi Wyjścia (Wj 33,23) miał oglądać Mojżesz, to przekazane mu przez 

Boga „tajemnice Tory” (sitrej Tora), a więc jej prawdziwa, najgłębsza treść, czyli słowa kaba-

ły przekazywane ustnie od tamtego czasu (ThO 3,32:II,103). Mojżeszowi objawiona została, 

czytamy w innym miejscu, Miara wysokości [boskiego ciała] (Sziur koma) (ThO 3,82:II,334). 

 Kabalistów określa się w Prawie oddania wstępującego jako „mędrców prawdy” 

(chachamej emet) i następców proroków (ThO 1,13:I,73). Proroctwo zaś pozwala pojąć rze-

                                                 
284 Na temat Rekantiego por. M. Idel, Kabbalah in Italy 1280-1510. A Survey, Yale University Press, New 

Haven-London 2011, s. 106-138. 
285 Być może studiował je z wydania z 1558 roku z Ferrary. Na temat Maarechet Elohut por. 

D. Neumark, Toledot ha-pilosofja be-Israel, t. 1, Nowy Jork-Warszawa 1921, s. 192-206; Na temat Jehudy 
Chajata i jego komentarza por. G. Scholem, Tarbic, 24 (1954/55). 

286 Por. niżej, s. 179-181 oraz s. 184-189. 
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czy ponadrozumowe (jak stworzenie ex nihilo): „Ta wiedza nazywa się bramami niebios (sza-

ar szamaim), bo jest fundamentem wszelkiej mądrości i drogą do wspięcia się do niebios” 

(ThO 3,73:II,291). Kuszącym jest, by sformułowanie to zinterpretować jako aluzję do stanów 

ekstatycznych, być może osiągalnych za pomocą odpowiednich technik medytacyjnych. 

Wprawdzie stosowanie przez Rema technik medytacyjnych nie jest wprost poświadczone 

w żadnym miejscu jego pism, pewne sformułowania jednak zdają się je sugerować. Nie wy-

kluczone, że słynne otwarcie Obrusa: „'Stawiam Boga [JHWH] przed sobą zawsze' (Ps 16,8) 

oto wielka zasada Tory” (Mapa OCh 1,1) dotyczy praktyki wizualizacji boskiego Imienia287. 

W kilku miejscach Isserles stwierdza, że celem ludzkiej egzystencji jest „medytacja nad Wy-

niosłym Imieniem” (lehitbonen baszem itale) (ThO 3,7:II,44). Możliwe, że kabała jest nawet 

starsza niż objawienie synajskie, znana była od zarania dziejów, czytamy bowiem w Prawie 

oddania wstępującego, że już pierwszy człowiek posiadał Księgę Raziela „księcia mądrości” 

(ThO 3,59:II,199)288, dzieło opisujące zasady kabały praktycznej. Kabała byłaby więc praw-

dziwą Torą daną ludowi Izraela, ale zarazem, przynajmniej w pewnych aspektach, stanowiła, 

by też uniwersalne objawienie dostępne stało się całej ludzkości. Wzmianka ta wyraźnie 

wskazuje, że Rema interesował się tym, bliskim magii, rodzajem kabały. W tym miejscu war-

to też zauważyć, że ten średniowieczny grymuar, w swym łacińskim przekładzie, był niezwy-

kle popularny wśród przedstawicieli europejskiego Renesansu takich jak Johannes Reuchlin 

czy Mikołaj z Kuzy. Kabała w swym praktycznym bądź teurgicznym wydaniu jest w istocie 

czymś więcej niż korelatywną wobec filozofii drogą poznania rzeczywistości – służy ona 

również wpływaniu na nią. To właśnie praktyczna strona kabały jest w istocie tym, co najbar-

dziej odróżnia ją od filozofii, pozwala ona aktywnie wpływać na boskie moce i kształtować 

rzeczywistość289. 

  Podobnie jak filozofia również kabała nie ustrzegła się przed degeneracją. Rema 

wyraźnie rozdziela między kabałą prawdziwą, której koniecznym składnikiem jest przekaz 

ustny, relacja mistrza i ucznia (ThO 3,4:II,20-26), i tą wyuczoną z książek, którą uznaje wręcz 

za niebezpieczną (SzuT 5-7). Zarazem w kilku miejscach wyraża on swą negatywną opinię 

wobec rozprzestrzeniania się kabały. Ta wywyższona i uświęcona wiedza wymaga ochrony 

przed popularyzacją i wulgaryzacją. W liście do Szlomo Lurii pisze z sarkazmem o ludziach, 

                                                 
287 A. Kaplan, Medytacja żydowska. Praktyczny przewodnik, tłum. Z. Zawadzki, Charaktery, Kielce 2015, 

s. 102-103. 
288 Na temat Księgi Raziela por. J. Dan, Torat ha-sod szel chasidej aszkenaz, Mosad Bialik, Jerozolima 

1968, s. 83, 208.  
289 Por. niżej, s. 179-181 oraz s. 184-189. 
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którzy "nie potrafią studiować Pięcioksięgu z komentarzem Rasziego, a zajmują się nauką 

Księgi blasku" (tamże). Rema pisze wprost: samemu lepiej uczyć się filozofii, niż kabały, ta 

druga bowiem wymaga nauczyciela (tamże). 

 Ezoteryczny charakter dzieł Rema ujawnia się zwłaszcza w sposobie, w jaki mówią 

one o kabale. Rema zasadniczo woli wyjaśniać świat w kategoriach racjonalistycznych, do 

których zalicza też astologię290. Kabała pozostaje dla niego nauką ezoteryczną (czy raczej 

wobec dostępności pism kabalistycznych – „półezoteryczną”), czego wyraz daje on w kilku 

miejscach swych pism. Często spotykamy w Prawie oddania wstępującego wzmianki takie 

jak: „Zaś słowa Rekantiego w tej kwestii znane są oświeconym (maskilim)” (ThO 

3,73:II,293), ucinające dyskusje poprzez aluzję do poglądów, które Rema uznaje za prawdzi-

we, lecz nie właściwe dla ich otwartego cytowania czy komentowania. W kilku miejscach 

wprost wyraża on obawy przed zdradzaniem kabalistycznych tajemnic:  

 

Po tym jak stało się konieczne by mówić o rzeczach, które stanowią sekret świata – czyli dro-

gach kabały, nie powstrzymam źródła które jest pod moim językiem, i ujawnię moją opinię w 

tych sprawach. Niebiosa mi świadkiem, że lękałem się ogromnie mówić o rzeczach, co do któ-

rych nie mam tradycji (jediat mekubelet), a rzecz ta jest podstawą (ikar) wiary i kołkiem na 

którym zawisło wszystko (ThO 3,4,II,20-26). 

 

 Stosunek Rema do kabały jest stosunkiem człowieka, na którego oczach – elitarna do 

tej pory wiedza – staje się ogólnie dostępna. Na skutek rewolucji druku kabała nie jest już 

dłużej znana jedynie wąskiemu gronu uczonych, aspirujących do świętości wtajemniczonych, 

lecz jest dostępna dla każdego piśmiennego człowieka291. W miejsce ustnego przekazu opar-

tego na osobistej relacji mistrza i ucznia wstąpiła drukowana książka. Czytamy w Prawie 

oddania wstępującego: 

 
 Pokolenie upadku, nie spotkałem [w nim] prawdziwego kabalisty, tłum jednak rzuca się na 

kabałę, której „pożądają ich oczy”. Dotyczy to zwłaszcza późnych ksiąg, które zawierają wy-

tłumaczenia, zwłaszcza teraz kiedy wydrukowano Księgę blasku, [dzieła Menachema] Rekan-

tiego, [czy] Bramy światła, które każdy tłumaczy wedle własnego zrozumienia, które nie jest 

zgodne z prawdą, nie jest ono bowiem przekazane drogą przekazu ustnego (ein mekubal mi-pi 

                                                 
290 Co było typowe dla średniowiecznej kultury nie tylko żydowskiej, por. G. Freudenthal, Science in the 

Mediaval Hebrew and Arabic Traditions, Aldershot 2005, s. 77n. 
291 J. Heker, Igeret chadasza min ha-pulmus al ha-defus ha-Zohar be-Italia, Jerozolima 1994, I. Tishbi, 

„Ha-pulmus al Sefer ha-Zohar ba-mea ha-szesz esre be-Italia” Perakim 1 (1967-68), s. 131-182.  
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mekubal). I dotyczy to nie tylko ludzi uczonych, ale też [prostych] gospodarzy (baalej batim), 

którzy nie rozróżniają prawej ręki od lewej, idą w ignorancji i nie umieją wytłumaczyć tygo-

dniowego czytania z komentarzem Rasziego, a rzucają się uczyć się kabały... (ThO 3,4:II,26) 

 

 W słowach tych wydaje się pobrzmiewać autentyczny lęk przed antynomicznym, „herezjo-

gennym” charakterem myślenia mistycznego, które chyba niepokoi Rema znacznie bardziej 

niż podobne zagrożenie ze strony filozofii. Czy Isserles rzeczywiście, jak sam zaświadcza, nie 

spotkał nigdy prawdziwego kabalisty? Biorąc pod uwagę, że sam nauczał kabały w swej 

szkole, przypuścić można, że ktoś jednak wtajemniczył go w ezoteryczne tajemnice. Być mo-

że osobą tą był Matitjahu Delacrut, z którym łączyły go zainteresowania astronomiczne (sam 

był autorem komentarza do Novae  theoreticae Peurbacha) i który w owym czasie nauczał 

kabały ucznia Rema, Mordechaja Jaffo292.   

  Kabalistyczne teorie najdłużej i najbardziej szczegółowo omawia Rema w czwartym 

rozdziale trzeciej części Prawa oddania wstępującego, który zamyka następującymi słowami: 
 

 To chciałem wyjaśnić co do zagadnień kabały. I jest to drzewem życia dla tych, co się go 

uchwycą. Dopóki nie wyjaśni się nam z tego rzecz bardziej prawdziwa. Moim zdaniem, nie 

jest możliwym pojąć (lehitbonenen), póki nie przybędzie nauczyciel sprawiedliwości i nie ob-

jawi rzeczy zakrytych wedle proroctwa i tajemnic Wiekuistego naszego Boga, nie odkryje 

przed nami i naszymi dziećmi na wieczność (Tho 3,4:II,37). 

 
4.3. Rekoncyliacja 

 

W całym swym dziele Isserles zasadniczo dąży do uzgadniania sprzecznych poglądów 

i dziedzin wiedzy. Jak czytamy w Prawie oddania wstępującego kamienie, na których spał 

Jakub, a które wedle midrasza połączyły się w cudowny sposób, odpowiadają (pozornie) 

sprzeciwiającym się sobie fragmentom mądrości (chelkej chochmot) (ThO 3,73:II,291). 

 W świetle pewnych fragmentów dzieła Rema, kabała i filozofia stanowią komplemen-

tarne drogi poznania: w systemie aluzji kabale odpowiada ofiara z ptactwa, podczas gdy 

„wiedza teoretyczna badaczy, która [polega na poznaniu] związków między rzeczami” sym-

bolizowana jest przez zwierzę (trzodę) (ThO 3,32:II,102), obie są więc niezbędne i mają wła-

ściwą sobie funkcję. Prawdziwą wiara otrzymana przez wgląd intelektualny w pewnym sensie 

                                                 
292 L. Lewin, Seeing, s. 34. Na temat Delacruta por. Encyclopaedia judaica, t. 5, hasło „DELACRUT, 

MATTATHIAS BEN SOLOMON”, s. 535. 
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stoi wręcz ponad tą otrzymaną jako tradycja (ThO 3,13:II,57), należy więc szukać za pomocą 

rozumu (ThO 3,7:II,55). Niemniej samo poznanie filozoficzne nie wystarcza: "człowiek ma 

obowiązek wierzyć i wiedzieć. Oznacza to wiarę poprzez tradycję (kabala) i wiedzę poprzez 

badanie (ha-chakira)” (ThO 3,1:II,13). Doskonałe jest dopiero zrozumienie osiągnięte na oba 

te sposoby, jedynie ich połączenie prowadzić może do pełnego, na tyle na ile w ogóle jest to 

możliwe, zrozumienia rzeczywistości. Pogląd ten znajduje swoje odbicie w rytuale. Podwójne 

badanie codziennego ofiarowania jest aluzją do dwóch poziomów poznania: ludzkiego (to jest 

opartego na kategoriach racjonalnych) oraz stojącego wyżej „toraicznego” (objawionego 

i przekazywanego poprzez tradycję ostatecznie utożsamioną z kabałą). Pierwszy symbolizo-

wany jest przez wydzielenie baranków i umieszczenie ich w przeznaczonej dla nich komna-

cie, drugiemu odpowiada poprzedzające złożenie ofiary badanie jej przy świetle pochodni. 

Kabała i filozofia ostatecznie okazują się zatem być wzajemnie komplementarne. 

 Z licznych fragmentów Prawa oddania wstępującego wnioskować można, że 

w komplementarność tę pojmuje Rema jako stosunek hierarchii i następstwa, czy też stosunek 

różnych poziomów poznania. Czytamy bowiem, że Arystoteles – a więc archetypiczny filozof 

– mógł pojąć jedynie to co dotyczy sfery podksiężycowej (ThO 3,17:II,69). Filozofia nie do-

ciera więc do poziomu poznania kabały. Można jednak widzieć ją jako niezbędny etap proce-

su, którego pierwszym stopniem jest poznanie empiryczne i nauka (MJ 1,6), po nim następuje 

etap filozofii, następnie zaś wtajemniczenie mistyczne. Poszukiwania filozoficzne byłyby 

więc niejako przygotowaniem do zdobycia prawdziwej wiedzy, którą jest kabała. Rozumienie 

takie ujawnia się na przykład we fragmencie dotyczącym przykazania liczenia omeru. Oto 

wedle Rema Izraelici po wyjściu z Egiptu oddawać się mieli przez 49 dni dociekaniom filozo-

ficznym, które stanowiły niejako konieczny etap przygotowań przyjęcia synajskiego objawie-

nia (ThO 3,54:II,168-170), a więc czystej, niezniekształconej kabały. Głos kabały rozbrzmie-

wa więc w miejscu, do którego filozofia nie dociera, w którym popada ona w milczenie. 

 

5. Halacha 

 

Przy całej swej intelektualnej ciekawości, popychającej go do badania rozmaitych dziedzin 

wiedzy, Isserles pozostał – zarówno w opinii współczesnych i potomnych, jak i w swych wła-

snych oczach – przede wszystkim religijnym prawodawcą (posek halacha). Sądzę, że taki 

stan rzeczy wynika przede wszystkim z historycznego prymatu halachy w żydowskim życiu 

duchowym. Judaizm rabiniczny od momentu swych narodzin był i pozostał w pierwszej ko-
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lejności ortopraksją, nie zaś ortodoksją. Pozostaje to prawdą zarówno w planie zbiorowym, 

jak i indywidualnym. Przy całej swej różnorodności, w porównaniu do mnogości żydowskich 

wierzeń i światopoglądów halacha wydaje się prosta i jednolita. To raczej religijne prawo, nie 

zaś zestaw takich, czy innych wierzeń było i jest dla Żydów czynnikiem społecznotwórczym, 

człowiek zaś spełnia swe przeznaczenie, raczej żyjąc wedle przykazań, niż oddając się inte-

lektualnym dociekaniom czy medytacyjnym praktykom. Majmonidejski intelektualizm 

i abulafiańska kabała profetyczna stanowiły raczej odejście od tego co historycznie stanowiło 

normę. 

         Jak powiedziano już wcześniej293 halacha i agada są od siebie nieoddzielne. Można 

wręcz powiedzieć, że rytuał w judaizmie służy przede wszystkim wyrażaniu prawd religij-

nych294. To normy zachowania, bardziej niż normy „wiary”, przekazują przesłanie religii ży-

dowskiej295. Różnicę między agadą a halachą można zrozumieć w ten sposób, że o ile ta 

pierwsza opisuje życie ludu Izraela z zewnątrz, to ta druga – z wewnątrz, jedna pozostaje 

w stosunku przemijającym, druga w nie przemijającym, jedna mówi w terminach ogólnych, 

zwracając się do całego świata, druga zwraca się w sposób szczegółowy do Żydów296. 

W pewnym sensie rytuał sam w sobie jest mitem jako wyraz ujęcia struktury rzeczywistości: 

co ludzie mają zrobić – nawet bez wyartykułowania znaczenia tych rzeczy – samo w sobie 

jest wyrazem tego w co wierzą; jest to „mapa świata narysowana gestami”. W halasze wyra-

żają się idee: świętego i świeckiego, czystego i nieczystego itd. Myślenie o szczegółach prawa 

konstytuuje refleksję nad naturą rzeczywistości, rozpoznają i definiują one granice czasu 

i przestrzeni297. Rabini czytając narracyjne i prawne części Tory generalizują, systematyzują, 

uniwersalizują i przekładają na język normatywny: „święty porządek społeczny Izraela”, 

w efekcie teologia rabiniczna wyraża się w normach behawioralnych, które ucieleśniają nor-

my wiary298. Prawo oddania wstępującego w pewnym sensie samo może być postrzegane 

jako symbol takiego stanu rzeczy: oto dla wyrażenia swego światopoglądu Rema wybrał for-

mę opisu świątyni jerozolimskiej. Języki kabały i filozofii – które w czasach potalmudycz-

nych przejęły rolę agady w sensie ścisłym299 – stają się tu metaforycznym sposobem opowia-

                                                 
293 Por wyżej, s. 7 oraz L. Jacobs,  A Tree of Life: Diversity, Flexibility and Creativity in Jewish Law, 

Oxford 1984 s. 9-11. 
294 J. Neusner, The Halakha: Historical and Religious Perspectives, Leiden-Boston-Koln 2002, s. vii. 
295 Tamże, s. 3. 
296 Tamże, s. 27-28. 
297 Tamże, s. 88. 
298 Tegoż, The Theology of the Halacha, Leiden-Boston-Koln, 2001. s. xi-xiii.  
299 J. Katz, Divne Law in Human Hands. Case Studies in Halachic Flexibility, Jerusalem 1998, s. 59. 
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dania o rytuale, potwierdzając jego odwieczny i wieczysty prymat w żydowskim życiu du-

chowym. 

          Halacha nie jest samowystarczalna, samousprawiedliwiająca się, zawsze jest wyrazem 

specyficznej episteme. Jest kształtowana nie tylko przez poglądy teologiczne czy filozoficzne, 

ale szeroko pojęty światopogląd, wierzenia, obyczaje itd. Podlega ona wpływom – świado-

mym, bądź nie – warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych... Tylko pozornie 

kształtowana jest przez normy i metodologię czysto „prawniczą”. Halacha w istocie mniej 

zajmuje się tym, jakie powinno być prawo, a bardziej tym, jakie ono  j e s t; raczej zastanawia 

się, jak należy ustalone prawo stosować, niż zajmuje się legislacją sensu stricte. Najczęściej 

halachista zna już rozwiązanie, zanim przeprowadzi analizę; ponieważ dyktuje mu je jego 

ogólne nastawienie do judaizmu. Również Rema wbrew swym licznym twierdzeniom o wyż-

szości rozumu teoretycznego300, de facto opowiada się za prymatem praxis w życiu ludzkim. 

To czyny są celem i spełnieniem (tachlit) rodzaju ludzkiego, czytamy w Prawie oddania 

wstępującego (ThO 3,17,II,68). 

        Isserles zasadniczo nie ustala halachy wedle kabały: „Halacha nie podąża za rabim Szi-

monem” – pisze, mając na myśli, że wedle ogólnie przyjętych zasad rozstrzygania sprzecz-

nych poglądów tannaitów, zdanie Szimona bar Jochaja – legendarnego autora Księgi blasku – 

nie jest uznawane za normatywne. Mimo to przemyca do swojej halachy – podobnie jak Josef 

Karo – wiele rozstrzygnięć kabalistycznych, o ile nie kłócą się one z Talmudem301. Jednak 

o wiele istotniejsze od otwartego czerpania z tekstów kabalistycznych jest to, jak krakowski 

rabin rozumie sam koncept przykazania. Dla interpretacji kabalistycznej charakterystyczne 

jest to, że nadaje ona każdemu przykazaniu „metafizyczną godność”302. W kabale drogą do 

perfekcji nie jest intelektualne poznanie, ale wykonywanie przykazań, które mają status „sa-

kramentów” Tory. Zasadniczą różnicą między średniowieczną filozofią żydowską a kabałą 

jest odmienny stosunek znaczenia przykazań (taamej ha-micwot). O ile dla Majmonidesa da 

się je wytłumaczyć racjonalnie w odniesieniu do historycznego stanu rozwoju intelektualnego 

ludu Izraela, zaś ich główną funkcją jest naprawa człowieka i społeczeństwa, o tyle dla teozo-

ficznych kabalistów są one wyjaśniane przez objawioną tradycję; służą zaś naprawie braku 

                                                 
300 Por. niżej, s. 161-163. 
301 Na temat stosunku kabały i halachy w myśli Josefa Karo por.  R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo, 

s. 184, autor uważa, że Karo nie przywiązywał roli do źródeł kabalistycznych w procesie ustalania halachy; 
inaczej uważa J. Katz, Divine Law in Human Hands., s. 52-55. 

302 J. Katz, Divine Law in Human Hands, s. 33. 
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balansu w bożej istocie a przez to naprawie jednostki, społeczeństwa i świata – przykazania 

mają dla kabalistów w ścisłym sensie znaczenie zbawcze303.  

 Prawo oddania wstępującego można wpisać w wielowiekową tradycję literatury ta-

amej micwot – „rationale przykazań”304. Sam Isserles zauważa, że znaczenie szczegółom 

przykazań przypisywali mędrcy wszystkich pokoleń oraz sam usiłuje wpisać się w tę tradycję: 

„[postanowiłem] zająć się prawami ofiarowań (…) by znaleźć dla nich rationale właściwe 

i łatwe do zrozumienia (…) zająć się prawami świątyni (…) by dać dobre rationale i wiedzę 

co do zagadnienia jej budynków, wyglądu konstrukcji i formy” (ThO Wstęp:I,23-24). Uważa 

też, wbrew Majmonidesowi, że znaczące są nawet szczegóły przykazań, zgodnie 

z talmudyczną maksymą, że „w Torze nie ma nic 'pustego' [to jest nieznaczącego]” („ki lo 

dawar rek hu”) (ThO 2,32:II,116). Zarazem sądzi on, że zrozumienie wszystkich szczegółów 

przykazań nie leży w ludzkiej mocy, o ile nie jest się prorokiem (ThO Wstęp:II,9). W jednym 

miejscu Rema sugeruje, że – paralelnie do czterech poziomów egzegezy Pisma – w każdym 

przykazaniu obecne są cztery poziomy sugerowane w słowie Pardes: pszat (prosty), remez 

(aluzyjny), drasz (homiletyczny) i sod (ezoteryczny) (ThO 3,55:II,174). Zasadniczo większa 

część dzieła Rema poświęcona jest trzem pierwszym poziomom, przy czym szczególne miej-

sce zajmuje znaczenie alegoryczne. 

         Zasadniczo przykazania mają wedle Isserlesa dwojaki sens: po pierwsze, czynić pra-

wym życie doczesne, oraz powód drugi – ukryty (ThO 3,65:II,233). Rema podkreśla istnienie 

i wagę ukrytego wymiaru przykazań. Wedle jednego z fragmentów owym ukrytym celem ma 

być odpłata w przyszłym świecie (ThO 3,38:II,115), możliwe jednak, że nie jest to jedyna 

odpowiedź.  

 

5. Podsumowanie 

 

Formacja intelektualna to całokształt tego, co można by nazwać rzeczywistością teoretyczne-

go myślenia. W każdym okresie historycznym w rzeczywistości tej panują specyficzne dla 

tego okresu prawa, wyznacza ona pewne pole możliwości, zarówno jeśli chodzi o przedmioty 

spostrzegane, a więc o zakres empirycznego doświadczenia, jak i teoretycznego ich opraco-

wania. Relacje, które człowiek dostrzega i usiłuje wytłumaczyć, układają się w swoisty po-

rządek, zgodny z ontologiczną wizją świata i systemami wartości. Pojęcie formacji przeciw-

                                                 
303 Por. niżej, s. 184-190. 
304 Na temat "rationale przykazań" u Isserlesa por. J. Ben-Sasson, s. 208-251. 
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stawia się dążeniom do deontologizacji i deaksjologizacji myślenia teoretycznego. Próba 

określenia formacji intelektualnej jest próbą nadania sensu teoretycznej działalności ludzkiej, 

ale nie z punktu widzenia aktualnych perspektyw badawczych, lecz zgodnie z jej ówczesnymi 

intencjami305. W części tej usiłowałem opisać dwie spośród czterech warstw formacji intelek-

tualnej Moszego Isserlesa: sposoby artykulacji problemów (aparaturę pojęciową) oraz logikę 

(system reguł zgodnie z którym porusza się myśl oraz pole znaczeń w którym język funkcjo-

nuje)306. Na te pierwsze składają się klasyczny dyskurs rabiniczny, filozofia arystotelesowska, 

zwłaszcza w ujęciu Majmonidesa, oraz symbolika różnych nurtów kabały. Ta druga ukształ-

towana jest przez ideę ezoteryczności oraz system aluzji – logikę skojarzeń językowych 

i liczbowych oraz typową dla judaizmu ideę prymatu praxis. 

 Przy mocnym zastrzeżeniu, że w istocie kategorie racjonalizmu i irracjonalizmu z tru-

dem dają się zastosować do charakterystyki twórczości Rema (i większości jemu współcze-

snych), cechuje go zasadniczo pozytywny stosunek do racjonalności, choć zarówno filozofia, 

jak i nauka znajdują swe miejsce w curriculum krakowskiego rabina za cenę pełnego podpo-

rządkowania objawieniu. Objawienie to, czy też jego najwyższy stopień, w zasadzie utożsa-

mione zostaje z kabałą, którą również traktuje krakowski myśliciel w sposób eklektyczny, 

czerpiąc swobodnie z różnych jej nurtów. Zarazem Isserles wciąż traktuje żydowski misty-

cyzm jako wiedzę ezoteryczną, co znajduje swoje odbicie w formie jego haszkaficznych dzieł 

i być może pomaga zrozumieć relację między filozofią a kabałą. Usiłowałem też wykazać, że 

mistycyzm krakowskiego rabina widoczny jest na poziomie stosowanych przez niego zabie-

gów hermeneutycznych mających swe źródło w kabalistycznej koncepcji języka i takim też 

rozumieniu symbolu, oraz w jego ogólnym podejściu do przykazań oraz halachy.  

 Część kolejna w całości poświęcona jest dwóm kolejnym warstwom formacji intelek-

tualnej Rema: problematyce – którą stanowią Bóg, świat, człowiek, ich istota i wzajemne re-

lacje: stworzenie, objawienie, zbawienie oraz episteme – epistemicznemu jądru formacji de-

cydującemu o jej strukturze – a więc zespołowi tez ontologicznych i aksjologicznych307. 

                                                 
305 Tamże s. 63. 
306 B. Skarga, Przeszłość i interpretacje, s. 63-65. 
307 Por. tamże, s. 62-63.  
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III. W kręgu myśli Rema: episteme – wątki mistyczne 
 

1. „Menora podstaw”  

 

„Menora podstaw” (Menorat ha-ikarim), to jeden kluczowych momentów Prawa oddania 

wstępującego. To w tym właśnie długim – obejmującym wraz z dygresjami cztery rozdziały 

dzieła – passusie Isserles zbliża się bardziej niż gdziekolwiek indziej do sformułowania czegoś 

na kształt zrębów systemu, czy doktryny. Tutaj też bardziej niż gdziekolwiek indziej ujawnia się 

filozoficzny, czy też raczej teologiczny, temperament Rema – włącza się on mianowicie w się-

gającą średniowiecza dysputę dotyczącą podstaw wiary (ikarej ha-emuna) – dogmatów religii 

żydowskiej308. W pierwszej kolejności jednak Isserles wdaje się w otwartą polemikę z don Ic-

chakiem Abarwanelem, który odrzucał koncept podstaw wiary jako taki. Krakowski rabin, nie 

tylko uznaje ten koncept za prawomocny, co więcej, każda z podstaw i korzeni znajduje po-

twierdzenie u proroków i ktokolwiek odrzuca którykolwiek z nich nazywa się ateistą (kofer be-

ikar) (ThO 1,16:II,98). Zagadnienie podstaw wiary jest jednym z wielu w którym Rema zna-

cząco odchodzi od nauk Majmonidesa. O ile dla tego drugiego podstawy są domknięciem teo-

logicznej pracy, podsumowaniem dogmatycznych zasad, stanowią więc niejako podsumowanie, 

vademecum dla przeciętnego wierzącego, o tyle dla Isserlesa mają być czymś na kształt filozo-

ficznych aksjomatów, punktem wyjścia i kluczem dla wszelkiego dalszego myślenia lub her-

meneutycznym kluczem do odczytania Pisma309. W przeciwieństwie do mnemotechnicznej 

w gruncie rzeczy listy Majmonidesa, Rema zdaje się postrzegać swą naukę o podstawach jako 

rodzaj systemu, gdzie poszczególne elementy są dedukowane z aksjomatów je poprzedzają-

cych. Dydaktyczne minimum wiary zmienia się w scholastyczne ugruntowanie boskiego prawa, 

przedmioty wiary stają się zasadami logicznymi bez których nie da się pomyśleć boskiego Pra-

wa310. Choć Isserles zasadniczo opiera swą listę na tej stworzonej przez Josefa Albo w jego 

                                                 
308 Por. K. E. Grözinger, Transformation, s. 300-311 na temat stanowisk zajmowanych w tej dyskusji 

przez Szimona ben Cemach Durana, Majmonidesa, Kreskasa, Abarwanela i Albo.  
309 Tamże, s. 300-302. Autor zuważa jednak, że trzy podstawy Albo i Rema stanowią w zasadzie 

systematyzację tematyczną majmonidejskich zasad (1. Istnienie Boga (1-5). 2. Tora z niebios (6-9). 3. Odpłata 
(10-13)). 

310 Tamże, s. 306. 
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dziele Podstawy (Ikarim), dodaje jednak trzy dodatkowe prawdy wiary, zaznaczając, że ten kto 

odrzuca jedną z nich, nazywa się heretykiem (min) (tamże).  

 Podstawy i korzenie oraz prawdziwe wiary mogą zostać zaprezentowane w postaci 

krótkiej listy: 

Trzy podstawy to: istnienie Boga (mecijut ha-El), kara i nagroda (sechar we-onesz), To-

ra [dana] z niebios (Tora min ha-szamajim).  

Z istnienia Boga wyłaniają się cztery korzenie, są to: jedność Boga (achdut ha-El), jego 

bezcielesność (ejn ha-El gaszmi), niezależność od czasu (ejn ha-El talui be-zman) i doskona-

łość (ha-El mesulak min kol ha-chisronot).  

Z podstawy nagrody i kary wynikają trzy korzenie: znajomość Boga (jadiat ha-El), pro-

roctwo (newua), i posłannictwo wysłannika (szelichut ha-szelijach).  

Z podstawy Tory [otrzymanej] z niebios wynika korzeń opatrzności (haszgacha).  

Listę dopełnia dziewięć prawd wiary: stworzenie ex nihilo (chidusz jesz mi-ejn), proroc-

two Mojżesza (newuat Mosze), wieczność Tory (necichut ha-Tora), doskonałość osiągana 

przez [wypełnienie] jednego przykazania (szelemut be-micwa achat), zmartwychwstanie (te-

chijat ha-mejtim), mesjasz (meszijach), [ludzka] wolna wola (ha-bechira), tradycja patriar-

chów (kabalat awot), i czczenie jedynie Boga (laawod le-El bilwad).  

 Prezentacja taka pomija fakt, że Rema prezentuje swoją listę w typowy sobie sposób. 

Za pomocą wieloznacznego, „zagęszczonego” i złożonego symbolu – stojącej w jerozolim-

skiej świątyni menory, w którym rozróżnić można kilka nakładających się na siebie warstw, 

zaś treści doktrynalne (symbole „wertykalne”) powiązane zostają ze sobą nawzajem oraz 

z odpowiadającymi im literami hebrajskiego alfabetu i obrazami z biblijnej historii (symbole 

„horyzontalne”)311. Menora jako taka symbolizuje Torę, co samo w sobie jest symbolem mało 

oryginalnym(obecnym już w midraszu Szemot raba 36,3), Rema jednak idzie dalej, „dekon-

struując” ten symbol do jego najmniejszych części składowych. Kamień, na którym stawał 

kapłan przed menorą, symbolizuje świat w ogólności, jego trzy stopnie pouczają o trzech czę-

ściach świata (czy też trzech światach), które istnieją dzięki Torze. Fakt, że menora wykuta 

była z jednego kawałku metalu poucza o tym, że Tora stanowi niepodzielną całość. Trzy nogi 

menory odpowiadają trzem podstawom (ikarim) wiary, które nauczane są na początku Tory. 

Dowiadujemy się też, że siedem ramion menory odpowiada siedmiu mądrościom, które za-

                                                 
311 Biblijny opis menory (u Cylkowa „świecznika”) znajduje się w Wj 25, 31-40. Komentarz Isserlesa 

znajduje się w ThO 1,15-19:I,85-114. W poniższym omówieniu odwołuję się też do J. Ben-Sasson, s. 195-205 
oraz schematycznego rysunku wraz z opisem znajdującego się tamże, s. 206-207. Por. też Apendyks 1 – 
ilustracja 3.  
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wiera Tora312 lub też, alternatywnie, po prostu siedmiu częściom Tory pisanej313. Znajdujące 

się na nich 22 kielichy (gewiim) odpowiadają 22 literom hebrajskiego alfabetu, każda z któ-

rych stanowi, wedle różnych sformułowań, już to odrębną boską moc, już to boże imię, oraz 

stanowi tworzywo stworzenia. Litery są bowiem kielichami, z których piją sprawiedliwi (ca-

dikim) i oświeceni (ha-maskilim). 11 gałek (kaftorim) odpowiada zaś trzem podstawom i wy-

nikającym z nich ośmiu korzeniom (szoraszim) wiary. Owe gałki miały kształt jabłek, które są 

symbolem mądrości (tamże). Dziewięć kwiatów (perachim) to dziewięć wynikających z ko-

rzeni prawd wiary (emunot amitijot). Poszczególne odcinki (tefachim dosł. „łokcie”) menory 

odpowiadają poszczególnym fragmentom (parsziot) Pisma, z których wynikają zdobiące 

świecznik gałki – podstawy i korzenie wiary.  

 Podstawa menory uczy o historii Kaina i Abla (Rdz 4,1-16) oraz potopu (Rdz 6-8). 

Najniższy kwiat opowiada o prawdzie wiary stworzenia ex nihilo, nauczanej w Księdze Ro-

dzaju. Pierwszy kielich odpowiada literze taw, jej wartość liczbowa to 400, co odnosi się do 

400 lat niewoli egipskiej, ten odcinek poucza bowiem o wyjściu z Egiptu, zaś znajdujący się 

na nim gałka o korzeniu istnienia Boga, zaś kwiat o prawdzie wiary proroctwa Mojżesza, 

a odcinek, na którym się znajdował, o fragmencie nadania Tory na Synaju, trzy kielichy znaj-

dujące się na górze środkowego ramienia oznaczają litery szin, resz, kof, ponieważ pierwotnie 

litery Tory ułożone były w innej kolejności, niż ta znana nam z Pięcioksięgu. Kolejne dwa 

fragmenty odpowiadają poszczególnym częściom Księgi Kapłańskiej. Środkowe ramię to 

część Księgi Liczb przed wersem „I bywało, gdy wyruszała arka...” („Wa-jihi bi-nsoa ha-

aron”). Ramiona od strony prawej to kolejno księgi Rodzaju, Wyjścia oraz Kapłańska, te od 

lewej to kolejno Księga Powtórzonego Prawa, Liczb po „I bywało, gdy wyruszała arka...” 

oraz samo „I bywało, gdy wyruszała arka”. Gałka, na wysokości której wyrastają pierwsze 

ramiona, poucza o korzeniu jedności Boga, a odcinek, na którym się on znajduje, to historia 

zwiadowców (Lb 13-14). Gałka zwieńczająca najbardziej wysunięte na prawo ramię poucza 

o korzeniu niezależności Boga od czasu, zaś odpowiadający mu fragment pisma to historia 

                                                 
312 Źródłem tej idei jest Prz 9,1: "Mądrość najwyższa zbudowała sobie dom, wyciosała sobie filarów 

swych siedm”. Rema nie zdradza, czym jest owe „siedem mądrości”. Kuszące jest, by utożsamić je ze 
stanowiącymi podstawę nauczania na ówczesnych uniwersytetach sztukami wyzwolonymi: trivium (gramatyka, 
dialektyka, retoryka) i quadrivium (geometria, arytmetyka, muzyka, astronomia), jednak bardziej 
prawdopodobne wydaje się, że aluzja odnosi się do klasyfikacji pojawiającej się nieraz u średniowiecznych 
autorytetów żydowskich (np. Meirego), w skład której wchodzą: rozumienie (tewuna), nauki naturalne, nauka 
o duszy, nauka biologii, muzyka, metafizyka, znajomość samej Tory. Inne możliwe interpretacje przytacza 
Cylkow w swym komentarzu tamże. 

313 Pogląd, że Tora w rzeczywistości składa się z siedmiu ksiąg – Lb 10,35-6 uważanie za osobną księgę 
rozdzielającą dwie inne – pojawia się w kilku miejscach Talmudu m.in. Szabat 115b-116a, oraz w midraszach, 
por. A. J. Heschel, dz. cyt, s. 643. 
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stworzenia, z której jasno wynika, że Bóg istniał przed światem. Kwiat na tym ramieniu me-

nory to prawda wiary, że należy modlić się do Boga, a nie do pośredników; poucza o tym hi-

storia patriarchów, którzy tak właśnie czynili. Kielichy na tym ramieniu to litery alef, bet, 

gimel. Gałka zwieńczająca najbardziej na lewo wysunięte ramię menory poucza o bezciele-

sności Boga, natomiast wieńczący je kwiat to prawda wiary - istnienie ludzkiej wolnej woli, 

o której uczymy się z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 11,26-28). Kielichy tego ramienia to 

litery jod, chaf, lamed. Gałka, na wysokości którego wyrasta środkowa para ramion, poucza 

o korzeniu wiary mówiącym o tym, że Bóg wolny jest od wszelkich niedoskonałości, oraz 

o historii wody Meriba (Wj 17,1-7). Drugie od prawej ramię odpowiada Księdze Wyjścia, 

a gałka na nim podstawie “Tory [danej] z niebios”. Znajdujący się na nim kwiat to prawda 

wiary, jaką jest przyjście mesjasza, zaś kielichy to litery dalet, hej, waw, ponieważ ich war-

tość numeryczna to 15 czyli jod hej, a więc niepełnego przed zniszczeniem Amaleka imienia 

Boga (Wj 17,16). Drugie od lewej ramię menory odpowiada Księdze Liczb do słów „I bywa-

ło, gdy wyruszała arka”, a gałka na nim korzeniowi posłannictwa posłańca, zaś kwiat poucza 

o prawdzie wiary, jaką jest zmartwychwstanie, kielichy zaś to litery mem, nun, samech, po-

nieważ odpowadają one dalet, hej, waw z ramienia prawego, które maja wartość 15, a więc 

jod hej czyli jedno z imion Boga, nazywanego "ucieczką w dniu niedoli"  (u-menusi be-jom 

cara Jer 16,19). Łokieć, z którego wyrasta ostatnia para ramion, odpowiada historii nieży-

dowskiego proroka Baalama (Lb 22,1-25,9), zaś gałka, z której wychodzi, uczy o korzeniu 

proroctwa. Z prawej wychodzi z niego ramię odpowiadające Księdze Kapłańskiej, wieńcząca 

je gałka to podstawa kary i nagrody. Kwiat na tym ramieniu poucza o prawdzie wiary mówią-

cej, że doskonałość ludzką zdobywa się poprzez jedną micwę, kielichy zaś odpowiadają lite-

rom zajn, chet, tet – w gematrii 24, co odpowiada 24 darom kapłaństwa. Zajn czyli siedem 

odpowiada też siedmiu imionom złej skłonności.  Lewe ramię odpowiadało księdze „I bywa-

ło, gdy wyruszała arka...”, a gałka na nim korzeniowi bożej opatrzności, zaś kwiat poucza 

o wieczności [tj. niezmienności] Tory, kielichy to litery ajin, pe, cade, ponieważ jest tam na-

pisane wa-jifucu ojwecha - „a niech rozproszą się wrogi twoje”. Gałka na środkowym ramie-

niu, odpowiadającym Księdze Liczb przed „I bywało, gdy wyruszała arka...”, to korzeń po-

wszechnego objawienia się Boga w przyszłości, odcinek, z którego wyrastała, to części „Słu-

chajcie niebiosa” (Pwt 22,1-43) oraz „A oto błogosławieństwo” (Pwt 33,1-29), kwiat zaś 

prawdzie wiary, którą jest tradycja patriarchów i fragmentowi „Stoicie dziś wszyscy” (Pwt 

29,13-28), kielichy odpowiadają literom szin, rejsz, kof. 
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 Symboliczne opisanie podstaw wiary jako świecznika stojącego w jerozolimskiej 

świątyni, ma - być może - jeszcze jeden aspekt. Wysokość menory – 18 dłoni (tefachim) – 

wskazuje, że jest ona drzewem życia (ec chajim), 18 to wszak gematria słowa życie, zaś 

drzewem życia nazywana jest sama Tora (Prz 3,18), symbol drzewa odsyła zaś z jednej strony 

do rajskich drzew, w których widzi Isserles symbole intelektu praktycznego i teoretycznego, 

z drugiej zaś do obrazu drzewa kosmicznego, przez które opisywany jest system sefirotyczny. 

Siedem ramion i trzy nogi menory wprost kojarzą się z trzema zakrytymi i siedmioma obja-

wionymi sefirami. Być może menora jest noetycznym odpowiednikiem tego, czym drzewo 

sefirotyczne jest na poziomie bytu, zaś logiczne wynikanie z siebie podstaw i korzeni wiary to 

odpowiednik emanacji314.  

 

2. Bóg315 

 

Ponad otaczającymi świat ziemski sferami, ponad światem czystych intelektów znajduje się, 

oczywiście nie może tu być mowy o fizycznym umiejscowieniu lecz jedynie o hierarchii on-

tologicznej, Bóg. Jest On, o ile cokolwiek można o Nim powiedzieć316, jeden, bezcielesny, 

ponadczasowy i doskonały317. Jest On też pierwszą przyczyną wszelkiego ruchu i stwórcą 

wszystkiego (ThO 2,2, II,19). Taki przynajmniej jest punkt wyjścia, jak zobaczymy; niemal 

każda z tych „charakterystyk” okaże się problematyczna. Przede wszystkim zaś Bóg jest: Jego 

istnienie to, jak już powiedziano, pierwsza z podstaw wiary. 

 
2.1. Dowody na istnienie 

 

Istnienie Boga daje się dowieść rozumowo. i Rema skwapliwie przytacza znane mu dowody 

na Jego istnienie z arsenału średniowiecznej filozofii318, zauważa jednak, że choć wyjaśnił 

tam Nauczyciel [Ha-raw tj. Majmonides] za pomocą dowodzenia filozoficznego (ha-mofet 

ha-pilosofi) istnienie Boga (mecijut ha-Szem) mimo to, pomimo stworzenia świata, mimo 

                                                 
314 Por. niżej, s. 116-117. 
315 Por. J. Ben-Sasson, dz. cyt, s. 41-59. 
316 Por niżej, s. 104-105. 
317 Por. wyżej, s. 99-100. O jedyności Boga jako naczelnym koncepcie żydowskiej teologii por. L. Jacobs, 

A Jewish Theology, s. 21-37. 
318 Dowody, które przytacza Rema, są w zasadzie szczegółową rekonstrukcją tych przytaczanych przez 

Majmonidesa, które wszystkie stanowią wersję dowodu kosmologicznego (z ruchu, z przyczynowości, 
z przypadkowości). Dyskusje na ten temat pojawiają się w kilku miejscach Prawa oddania wstępującego, zwł. 
ThO 2,2. Por. też J. Ben-Sasson, s. 41-43.  
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wszystko, ciężko się na tym oprzeć (laamod al ze), jeśli nie jest się wielkim mędrcem, specja-

listą badania (ha-chekira) i dowodzenia (ha-mofet) (ThO 2,2:II,19-20). 

Dowody na istnienie Boga miałyby być zatem dostępne jedynie dla elity, posiadającej 

niezbędne dla ich zrozumienia kwalifikacje intelektualne oraz wykształcenie.  

 Co charakterystyczne, po szczegółowym omówieniu poszczególnych dowodów na 

istnienie Boga, Isserles stwierdza że w rzeczywistości są one całkiem zbędne, bowiem Jego 

istnienie jest pierwszą i najważniejszą podstawą wiary (ikar ha-emuna) daną w objawieniu. 

Pouczają o nim pierwsze wersy Tory od „Na początku” (Be-reszit) (Rdz 1,1) do „Oto zrodze-

nie się nieba i ziemi” (Ele toldot ha-szamaim we-arec)  (Rdz 2,4) (ThO 1,16:II,100). 

W przeciwieństwie do Majmonidesa czy Josefa Albo, Rema uznaje decydującą rolę objawie-

nia toraicznego raczej niż powszechną zgodę w kwestii istnienia Boga, lub dociekanie rozu-

mowe (ha-ijun)319. Dla Rema objawienie stoi bezwzględnie wyżej od rozumu, być może czę-

ściowo dlatego, że w przeciwieństwie do prawd dowodzonych za pomocą tego drugiego jest 

ono niefalsyfikowalne, zasadniczo zaś dlatego, że objawienie i tradycja stoją dla niego po 

prostu znacznie wyżej – stanowią dla niego poznanie wyższego rzędu, co do mocy, zasięgu 

i źródłowości320. Mistyczne nastawienie Rema przejawia się między innymi przez to, że ra-

czej nisko ceni on dowody na istnienie Boga, bowiem to nie poprzez logiczne wywody dane 

jest człowiekowi Go poznać. O ile oczywiście, w ogóle można Go poznać. 

 

 
2.2. Teologia apofatyczna321 

 

Do Boga, do bożej istoty, nie można odnieść jakiegokolwiek pozytywnego opisu twierdzi 

Rema za Majmonidesem. W myśl radykalnej teologii apofatycznej tego ostatniego odnoszone 

do Boga atrybuty (toarim), nie określają Go w sposób pozytywny; odnoszą się one jedynie do 

bożych dzieł, a i do tych jedynie na sposób analogiczny (ThO 3,4:II,27)322, wszak przypisy-

wanie Mu jakiegokolwiek atrybutu implikowałoby wielość w Jego istocie. Atrybuty negatyw-

ne również nie przybliżają do adekwatnego pojęcia Boga, a jedynie oddalają od Jego błędne-

go pojęcia, służą zaprzeczeniu brakom i niedoskonałościom bożej istoty323. Jednak również 

                                                 
319 Por. J. Ben-Sasson, s. 41n. 
320 Por. wyżej, s. 155-156. 
321 O miejscu via negativa i jej głównych przedstawicielach w żydowskiej teologii por. L. Jacobs, 

A Jewish Theology, s. 38-55. 
322 J. Ben-Sasson, s. 46. 
323 J. Ben-Sasson, s. 44n. oraz p. 22 tamże. Ogólne wprowadzenie do teologii apofatycznej Majmonidesa 
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tu, jak w tylu innych miejscach, mimo pozornego powoływania się na naukę swego mentora, 

Isserles odchodzi znacząco od doktryny majmonidejskiej. 

 Wydaje się, że choć Rema odwołuje się bezpośrednio do Majmonidesa, to jego teolo-

gia apofatyczna bliższa jest tej charakterystycznej dla mistrzów kabały324. Po pierwsze, nie-

wysławialność bożej istoty można rozumieć dwojako: może mieć ona charakter  epistemolo-

giczny, wynikać z faktu, że Boga w ogóle nie da się poznać, wynikać z zupełniej niepojmo-

walności; lub semantyczny – w jakiś sposób da się Go uchwycić, lecz poznanie to, przez 

ograniczenia ludzkiego języka, nie jest intersubiektywnie komunikowalne. Innymi słowy, być 

może możliwe jest jakieś pozytywne umysłowe, niekoniecznie racjonalne, ujęcie Boga, ale 

nie wiedza (uważam, że wiedza zakłada intersubiektywną komunikowalność) o Nim325. Po-

znanie takie byłoby udziałem proroka czyli mistyka. Sądzę, że boża niewysławialność dla 

Rema jest tego drugiego, by tak rzec, słabszego rodzaju. Po drugie, wydaje się, że Isserles 

zaadaptował charakterystyczny dla kabały podział na Deus absconditus (Ein sof) i Deus reve-

latus (sefirot)326. Niewysławialność odnosi on jedynie do tego pierwszego, drugiego zaś uzna-

je on za adekwatnie poznawalnego.  

 Bóg sam w sobie jest więc poza i ponad wszelkim ludzkim wyrazem. Fakt ten znajdu-

je swe odbicie w świątyni: naucza o nim aluzyjnie zamknięcie jej południowego wejścia (ThO 

1,7:I,53). A jednak mówi się o Nim bez ustanku, mówią rabini Talmudu, mówią przedstawi-

                                                                                                                                                         
odleźć można w E. Z. Benor, „Meaning and Reference in Maimonides' Negative Theology”, The Harvard 
Theological Review, Vol. 88, No. 3 (Jul.,1995), s. 339-360. 

324 Teologia negatywna jest bowiem równie charakterystyczna dla żydowskiego racjonalizmu, jak 
mistycyzmu. M. Gottlieb, „Misticism and Philosophy”, [w:] The Cambridge History of Jewish Philosophy. From 
Antiquity through the Seventeenth Century, red. S. Nadler i T. M. Rudavsky, Cambridge University Press 2009, 
s. 121-164 twierdzi wręcz, że po raz pierwszy pojawiła się ona w XIII-wiecznej kabale (dyskusja tamże p. 21 na 
s. 151). Twierdzenie to wydaje się być znaczną przesadą. Teologia apofatyczna obecna jest już u znacznie 
wcześniejszych myślicieli od Filona z Aleksandrii przez Icchaka Israelego, Dunasza ibn Tamim, Bachji ibn 
Pakuda czy Szlomo ibn Gabirola, por. E. R. Wolfson, „Negative Theology and Positive Assertion in the Early 
Kabbalah”, Daat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah, No. 32-33, s.V-XXI. Autor nie ma wątpliwości, 
że teologia negatywna kabalistów jest wpływem filozofii na żydowskich mistyków. Co więcej jest to wpływ 
aporiogenny na gruncie przyjętej przez nich koncepcji emanacji. Por. też L. Jacobs, A Jewish Theology, s. 39-45. 
Autor dowodzi, że teologia negatywna w ogóle jest raczej charakterystyczna dla szeroko pojętego mistycyzmu 
niż filozofii oraz że w teoriach kabalistycznych odgrywa ona znacznie większą rolę i przyjmuje bardziej skrajne 
formy, niż w jakiejkolwiek filozofii. Twierdzenia te wydają się mocno debatowalne; por. S. Valabregue-Perry, 
„The Concept of Infinity (Eyn-sof) and the Rise of Theosophical Kabbalah”, The Jewish Quarterly Review, Vol. 
102, No. 3 (Summer 2012), s. 405-430, gdzie na s. 407 autorka powołując się na ustalenia Idela i Wolfsona 
zwraca uwagę na częste antropomorfizmy i teologię pozytywną w ogóle w opisach Ein sof w kabale 
teozoficznej. Por. też przypisy tamże.  

325 Por. S. T. Katz, „Utterance and Ineffability in Jewish Neoplatonism”, [w:] Neoplatonism in Jewish 
Thought, red. L. E. Goodman, Albany: State University of New York Press, 1992, s. 279-298 oraz E. R. Wolfson, 
„Negative Theology and Positive Assertion in the Early Kabbalah”, Daat a Journal of Jewish Philosophy 
& Kabbalah No. 32-33, s. V-XXI, s. IX. 

326 Jak rozumie ten podział Rema, por. niżej, s. 106-113. 
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ciele dwóch wielkich średniowiecznych tradycji: filozofii i kabały, wreszcie On sam mówi 

o sobie słowami swojej świętej Tory. 

 
2.3. Boskie imiona i atrybuty327 

 

Imiona i atrybuty Boga są zatem w rzeczywistości nazwami jego czynów (toarej peula). Wy-

jątek stanowią tu trzy z bożych imion: Tetragramatonu, „El” i „Ten który będę” („Eheje”), 

które, co znaczące, stanowią właściwe imiona istotowe (szem ecem) (ThO 3,46:II,134-139). 

Jeśli traktować to stwierdzenie dosłownie, to w świetle koncepcji języka, którą utrzymuje 

Rema328, okazuje się, że faktycznie orzekają one coś o boskiej istocie, stanowią jej pozytyw-

ny wyraz. Co więcej, z wielu innych miejsc dzieła wynika, że również imiona, będące na-

zwami dzieł Boga, są pozytywnym i adekwatnym, a nie – jak twierdzi Majmonides – jedynie 

analogicznym sposobem, w jaki człowiek może Go pojąć: „Poprzez czyny Wiekuistego, niech 

będzie błogosławiony, które są nam objawione, pojmujemy Wiekuistego, niech będzie błogo-

sławiony” (ThO 1,1:I,28), pisze Rema, w innym miejscu zaś: „Wiekuisty, wyniesiony, może 

być poznany jedynie przez swe czyny” (ThO 2,22:2,85). Co więcej, to właśnie boskie czyny – 

w postaci aluzji zawartych w budowie świątyni – stanowią całą podstawę „systemu” Rema329. 

Bóg nie posiada określeń absolutnie, ale względnie, w stosunku do stworzenia, posiada ich 

wiele. Owe imiona, nazwy czynów, znajdują w Prawie oddania wstępującego inne określenie, 

które wnosi do nauki o nich całkiem inną warstwę obrazów i znaczeń – wywodzącą się ze 

świata kabały, która statyczną i intelektualną koncepcję boskości zastępuje koncepcją dyna-

miczną i woluntarystyczną. Po raz kolejny Rema świadomie odchodzi tu od nauczania Maj-

monidesa: 

 

I dlatego dziwię się Nauczycielowi Przewodnikowi, że oddalił zagadnienie imion, o których 

pisali mistrzowie kabały, bo nie znał ich wytłumaczenia i nie widział w nich [wartego rozwa-

żań] zagadnienia. My zaś nie widzimy w tym dowodu, bo nawet jeśli on nie znał ich wytłuma-

czenia, możliwym jest, że mistrzowie kabały je znali, i że wszystkie one nauczają o boskich 

                                                 
327 Por. J. Ben-Sasson, s. 44-47. Ogólnie o imionach Bożych w religii żydowskiej por. L. Jacobs, A Jewish 

Theology, s. 136-151, zwłaszcza fragment o imionach w kabale, s. 148n.  O różnych koncepcjach boskich 
atrybutów por. C. Fraenkel, „God's Existence and Attributes”, [w:] The Cambridge History of Jewish Philosophy. 
From Antiquity through the Seventeenth Century, red. S. Nadler and T. M. Rudavsky, Cambridge University 
Press 2009 s. 561-598. 

328 Mam tu na myśli pogląd, że nazwy języka hebrajskiego oddają prawdziwą istotę rzeczy, por. wyżej, 
s. 75-76.  

329 J. Ben-Sasson, s. 46n. 
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mocach, przez które On [tj. Bóg] działa i które nie mają kresu (tachlit), zatem również imiona 

nie mają kresu (Tho 3,4:II,31). 

 

 
2.4. Ein sof i sefirot 

 

W sercu nauk Księgi blasku330, które bez wątpienia wywarły ogromny wpływ na naukę Isser-

lesa, stoi teozoficzna wizja. Ein sof - Bóg ukryty, najbardziej wewnętrzna istota Boga, nie ma 

żadnych określeń ani atrybutów, może być Ono co najwyżej przedmiotem teologii apofatycz-

nej. Negacją jest samo Jego „imię”: „Nie-skończone”, „Bez-kresne”331. By z boskiej istoty 

wyłonił się świat atrybutów, przez które dopiero możemy Go poznać, koniecznym jest, by 

w pierwszym akcie procesu kosmicznego ten nieokreślony Bóg wystąpił na zewnątrz, projek-

tując swą moc stwórczą z własnej istoty332. Owa projekcja przybiera formę struktury złożonej 

z dekady sefir, pozostających ze sobą w dynamicznych relacjach. Nazwy i charakterystyki 

sefir podlegają pewnym wariacjom w poszczególnych tekstach kabalistycznych, zazwyczaj 

każdej z nich odpowiada jedno z imion bożych, każda posiada własną charakterystykę w ka-

tegoriach asercji lub negacji, dawania bądź przyjmowania, męskości lub żeńskości itd. Sefiry 

układają się w strukturę, przedstawianą często w postaci drzewa bądź człowieka (kosmiczne-

go megaatroposa), zbudowaną na zasadzie dialektycznej333.  

 Jaki jest charakter owej projekcji, a zatem ontologiczny status owych atrybutów, pozo-

staje najbardziej być może niejasną i kontrowersyjną kwestią w kabale. Zagadnienie stosunku 

sefir do Ein sof z jednej, i do świata empirii z drugiej strony, jest w najwyższym stopniu nieja-

sne, jak się wydaje, jest wręcz ono często świadomie zaciemniane przez samych kabalistów. 

Już wielość określeń, które odnosi się do sefir, pokazuje z jak wieloznaczną kwestią mamy tu 

                                                 
330 Zohar nie jest oczywiście pierwszym dziełem, w którym pojawiają się terminy Ein sof i sefirot, jest 

nim Sefer Jecira. Terminy te były kluczowe dla żydowskich mistyków, również tych nastawionych filozoficznie, 
przez cały okres formowania się kabały teozoficznej, w Zoharze zaś zyskały swą „klasyczną” postać, która, jak 
się wydaje, wywarła największy wpływ na Rema. O ewolucji tych terminów w dziełach poszczególnych 
średniowiecznych myślicieli por. S. Valabregue-Perry, „The Concept of Infinity (Eyn-sof) and the Rise of 
Theosophical Kabbalah”, The Jewish Quarterly Review, Vol. 102, No. 3 (Summer 2012), s. 405-430. 

331 S. L. Drob, s. 68-69. Termin Ein sof pojawia się jedynie w jednym miejscu całego dzieła Rema, zresztą 
w bardzo niejasnej, wieloznacznej wzmiance. Por. niżej, s. 108-109. 

332 G. Scholem, Mistycyzm, s. 288. 
333 Ogólne informacje na temat systemu sefirotycznego, por. G. Scholem, Mistycyzm, s. 236-241, M. Idel, 

Kabała, s. 254-288. S. L. Drob, Symbols of the Kabbalah, s. 60-119 i 155-235. Należy jednak mieć na uwadze, 
że ta ostatnia pozycja omawia głównie koncepcje kabały luriańskiej, a więc nieznanej Isserlesowi. Ciekawym, 
choć nienaukowym, opracowaniem jest klasyczna książka  A. E. Waite, The Holy Kabbalah. A Study of the 
Secret Tradition in Israel, Oracle, Roystone 1996, s. 191-195. Zagadnienie sefirot w myśli Rema omawia ogólnie 
J. Ben-Sasson, s. 47-59.  
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do czynienia334. Owo pomieszanie pojęciowe jest wynikiem napięcia istniejącego w samym 

sercu nauk kabalistycznych, napięcia pomiędzy panteistycznymi konsekwencjami teozoficz-

nej wizji, a próbami utrzymania światopoglądu teistycznego, charakterystycznego dla źródeł 

biblijnych w ich rabinicznej interpretacji. 

 
2.4.1. Distinctio intelectualis   

 

Również Isserles zabiera głos w dzielącym kabalistów od czasów średniowiecza sporze doty-

czącym relacji sefir i bożej istoty335, czyni to jednak w sposób kryptyczny, wieloznaczny, zaś 

poszczególne jego wyjaśnienia wydają się być sprzeczne. Pozornie zdecydowanie odrzuca on 

pogląd, który przypisuje on rabejnu Bachji, jakoby system sefirotyczny mógł opisywać istotę 

boskości. Wychodząc od filozoficznego ujęcia Boga jako Jednego, Rema przedstawia system 

sefirotyczny jako nienależący do boskiej istoty, nie oznacza to jednak, że jest on czymś w 

pełni bytowo odrębnym od Boga, jak np. u utożsamiającego sefiry z oddzielonymi inteligen-

cjami  Abulafii336. W Prawie oddania wstępującego najczęściej określa się je jako „midot” – 

boskie „cechy”, czy też „miary”. Teorię sefirotyczną wprost utożsamia z Rema zagadnieniem 

imion i opisów, które rozumie on jako boskie atrybuty akcji: „Wiadomym jest, że kabaliści 

pisali, że zagadnienie sefir jest zagadnieniem imion, z których każde poucza o poszczególnej 

sefirze, przez które Wiekuisty uwznioślony zarządza swym światem” (ThO 3,4:II,27). Tę 

koncepcję sefir jako bożych działań opiera Isserles na kilku dziełach kabalistycznych: Sefer 

tikunim (Tikunej Zohar), modlitwa Hadrat kodesz Szymona Wielkiego337, Oddanie Jehudy 

i innych338. Faktycznie, twierdzi Isserles, sefiry, to nic innego jak opisy boskich czynów: 

„Bowiem zdanie kabalistów, co do zagadnienia sefir, jest [takie, że jest ono tym samym co] 

                                                 
334 Adepci kabały i jej badacze określają je najczęściej jako liczby (na co wskazuje etymologia słowa 

sefira wywodzącego się z rdzenia s-p-r oznaczającego mówienie, bądź liczenie), boskie miary lub cechy (midot), 
członki czy też organy (eworim), naczynia lub instrumenty (kelim), szaty (lewuszim), atrybuty czy opisy 
(toarim), imiona (szemot), moce lub potencje (kochot), światy (olamot), światła (orot) filary (jesodot), bramy 
(szaarim), strony (cadim), źródła (majanot), lustra (maarot), kolory (cewaim), wypowiedzenia (maamarot), 
korony (ketarim)  poziomy (madregot), aspekty (sitrin) a także: firmamenty, obszary, właściwości, idee, formy, 
energie, hipostazy, emanacje, eony czy logoi itd. W roku 1933 G. Scholem napisał opracowanie bibliograficzne 
traktatów dotyczacych wyjaśniania schematu sefirot, zawierające 130 pozycji. Por. M. Idel, Kabała, s. 51. 

335 Por. np. E. R. Wolfson, Negative Theology, s. XI in. oraz H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and 
Kabbalah 1200-1600”, [w:] The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, s. 225n.  

336 Na temat Abrahama Abulafii por. G. Scholem, Mistycyzm, s. 135-175, M. Idel,  Studies in Ecstatic 
Kabbalah, State University of  New York Press, Albany New York 1988, M. Krawczyk, Kabała Abrahama 
Abulafii, Rivail, Warszawa 2012. 

337 Na temat Sefer Hadrat kodesz por. J. M. Davis, „Philosophy, Dogma, and Exegesis in Medieval 
Ashkenazic Judaism: The Evidence of Sefer Hadrat Qodesh”, AJS Review 18(02) November 1993, s. 195-222.  

338 Por. J. Ben-Sasson, s. 51n. 
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zagadnienie opisów czynów (toarej peula), o którym pisali filozofowie” (ThO 3,4:II,27). Ka-

baliści i filozofowie są więc zgodni co do natury Boga i jego atrybutów, którą jedynie wyraża-

ją na różne sposoby. I rzeczywiście, gdy Rema przywołuje, w jednym jedynie miejscu kilku-

setstronicowego dzieła, nazwę Ein sof – „Nieskończone” – które pojawia się tu w formie rze-

czownikowej339 – pisze:  „Znajdujemy też w licznych miejscach w Księdze blasku, że nazywa 

się sefiry Nieskończonego (sefirot Ein sof) Przyczyną przyczyn (Ilat ha-ilot), którą to nazwą 

określali filozofowie Pierwszą przyczynę” (ThO 3,4:II,28). Oto więc Ein sof – Bóg w swej 

istocie, do tego stopnia wymyka się wszelkiemu pojęciu, że nie może być określony nawet 

jako pierwsza przyczyna – wydaje się więc, że wszystko co przypisuje się w jakikolwiek spo-

sób Bogu, to zaledwie jego dzieła – sefiry. 

 Rema pozornie odrzuca zarówno pogląd, że sefiry stanowią odrębne byty (co przypo-

minałoby politeizm), jak i, że stanowią części boskiej istoty (co implikowałoby podzielność 

Boga), uznając, że stanowią one imiona raczej niż realności, są one „atrybutami niedodający-

mi (bilti nosafim) [niczego do boskiej istoty]”340. Podkreśla on istotową tożsamość substancji 

i atrybutów: stosunek bytowy substancji do atrybutu jest taki, jak rzeczy do jej własności, 

a stosunek atrybutów do siebie, jak stosunek różnych cech tej samej rzeczy. Podstawą ogól-

nometafizyczną tej teorii jest nominalistyczna zasada identyczności rzeczy i jej własności. 

Ujęcie Boga jako pewnego atrybutu, wymaga aktu abstrakcji – wyróżnienia i oddzielenia 

w czynności poznawczej czegoś, co jest w Nim „naprawdę” – identyczne z substancją. Zabie-

gi abstrahujące oddzielają atrybut od boskiej substancji, jednakże ona sama w sobie owe atry-

buty zawiera na mocy relacji identyczności, nie zaś partycypacji. Sefiry zostają przeinterpre-

towane w sensie uniwersalno-nominalistycznym, zrozumiane jako atrybuty mające źródło 

w ludzkiej analizie341.  

 Nauka o sefirach, jest zdaniem Isserlesa, nie tylko w pełni zgodna z filozofią, ale też 

wyraża prawdę wyrażoną w klasycznych pismach rabinicznych, jak czytamy:  

                                                 
339 Według G. Scholema przejście od przysłówkowej (Ad ein sof) do rzeczownikowej (Ha-ein sof) formy 

znamionuje powstanie kabały teozoficznej; ma ono jakoby oznaczać adaptację filozoficznego, 
transcendentalnego Boga do kabały, i nosić znamiona teologii negatywnej. Z poglądem tym polemizują M. Idel 
oraz E. R. Wolfson, którzy zwracają uwagę między innymi na częste w późniejszej kabale antropomorfizmy 
w ujęciu Ein sof. Por. S. Valabregue-Perry, „The Concept of Infinity (Eyn-sof) and the Rise of Theosophical 
Kabbalah”, The Jewish Quarterly Review, Vol. 102, No. 3 (Summer 2012), s. 405-430, s. 405-407 oraz przypisy 
na s. 406. Autorka stawia sobie za cel stworzenie bardziej ogólnego modelu Ein sof, który oddawałby rolę 
pozytywnej teologii w kabale teozoficznej. 

340 L. Levin, s. 34. 
341 K. E. Grözinger, Transformation, s. 290-292. D. Ruderman, Jewish Thought, s. 98, i p. 150 tamże 

zastanawia się, czy Rema mógł wiedzieć cokolwiek o pismach Mikołaja Oresma albo Jana Buridiana, 
nominalistów, których studiowano w owym czasie na Akademii Krakowskiej. 
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Dziesięć szat nosił Święty błogosławiony podczas stwarzania świata. Kabaliści zaś pisali, że 

to aluzja do dziesięciu sefir, wyjaśnieniem zaś tego zagadnienia jest, że jest to aluzja do dzie-

sięciu czynności, które wykonał Święty błogosławiony w czasie stwarzania. Jak powiedzia-

nym jest: „Przez dziesięć wypowiedzeń został stworzony świat” (Awot 5,1). Odpowiadają one 

dziesięciu sefirom, które są opisami czynności. (ThO 3,4,II,28)  

 

Sefiry, metaforycznie określone tu jako szaty, co ewokuje motyw maskowania właściwej bo-

żej istoty, złączone zostają tu z aktem stwórczym i  oznaczają dziesięć czynności, ale czynno-

ści wyróżnionych, pierwotnych, stanowiących stworzenie, formujących świat. Są one pierw-

szymi momentami boskiej aktywności. W Prawie oddania wstępującego czytamy:„Owe opisy 

nazwali kabaliści jedną wspólną nazwą: „sefiry”. Oznacza to, że ludzki umysł wylicza (jisa-

per) pochwały Wiekuistego wzniosłego poprzez sefiry, które są opisami nic niedodającymi 

(bilti nosafim)” (ThO 3,4,II,28). Sefiry to boże czyny, zaś ich nazwy to opisy tychże czynów, 

czego „dowodzi” nawet sugerowana tu etymologia słowa „sefira”, odwołująca się do aktu 

mówienia, wypowiadania. Jednak posiadają one wyróżniony status między opisami: są one 

„nic niedodające”, a więc, jak się wydaje adekwatne, oddające, na ile to w ogóle możliwe, 

charakter boskich czynów. Może zaś chodzi o to, że owe „nic dodające” rozumieć należy 

mocniej, tak mianowicie, że oto owe wyróżnione czyny nie dodają nic do bożej istoty, to jest 

w pełni się w niej zawierają i ją wyrażają. 

 Powyższy fragment ujmując sefiry jako opisy, zdaje się również sugerować, że mają 

one swe źródło w ludzkim umyśle – rozróżnienie między nimi a bożą istotą, to distinctio inte-

lectualis, a nie realis. Podział na Ein sof i sefiry w ogóle byłby zatem wynikiem analitycznej 

działalności ludzkiego intelektu, nie zaś istniejącym obiektywnie stanem rzeczy. W rzeczywi-

stości Bóg i jego czyny są ze sobą tożsame. Cytując Oddanie Jehudy Isserles pisze:  
 

My wierni (maaminej ha-dat) odnieśliśmy do Niego Uwznioślonego atrybuty niedodające do 

Niego (bilti nosafim bo), a są to sefiry gromadzące, to co w nich i przeciwieństwo tego (ha-

kolelot me-dawar we-hafecho), bo [w rzeczywistości] żadna z nich nie ma znanego opisu, tak 

że można by powiedzieć, że ta to Sąd, a tamta Miłosierdzie, raczej [są one] na podobieństwo 

obojnaka (androgynos), tak, że to, co jest w jednej, jest też w innej [tyle że] jest w niej wyłą-

czone (nedahu), tak, że możemy wyrazić Jego wielkość i wyniosłość. (ThO 3,4:II,29) 
 

W rzeczywistości Boska opatrzność jest jedna i prosta, ale czasami jawi się nam jako to, co 

nazywamy Miłosierdziem, czasami zaś przez to, co zwiemy Sądem. Stąd też wylewanie krwi 
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na ołtarz odbywało się podwójnie, by nie rozdzielać aspektów, bo zarówno Sąd, jak 

i Miłosierdzie mają udział w każdej rzeczy (ThO, 2,28:II,96). Nawet plaga pierworodnych 

zaczęła się od miary Łaski, o czym świadczą słowa „Ja wystąpię [w pośród Micraimu]” (Wj 

11,4), w kontekście czego pojawia się boskie imię JHWH tradycyjnie utożsamiane z bożą 

Łaską, która dopiero później obróciła się w miarę Sądu (ThO 2,15:II,73). Jak zobaczymy po-

niżej342 teoria objawienia Rema, z kluczowym dla niej motywem zwierciadła, otwiera pole 

dla psychologicznych interpretacji zagadnienia sefir343: zwłaszcza antropomorfizmy 

w przedstawianiu Boga rozumiane mogą być jako projekcje poznającego podmiotu, imma-

nentne naturze ludzkiego poznania344. 

 
 

2.4.2. Distinctio realis 
 

Nie wykluczone jednak, że Isserles, wbrew swym deklaracjom, widzi Boga raczej jako dyna-

miczną Jedność niż jako niewysławialne Jedno. Świadczyć o tym mogą fragmenty, których 

źródłem również jest Księga blasku, w których kilkukrotnie przywoływany zostaje przez Re-

ma obraz, obecny też w wielu innych pismach kabalistycznych, w którym stosunek Boga 

i sefir porównany jest do tego, jaki łączy węgiel i płomień lub alternatywnie duszę i jej po-

szczególne siły: „Oto droga wszystkich mędrców kabalistów, którzy wierzą, że poprzez ema-

nację boskiego świetlistego wpływu, niczym płomień z węgla, powstało całe stworzenie (…)” 

(ThO 3,45:II,132). Isserles z pewnością zdaje sobie sprawę, że dla autora (lub autorów) „Bi-

blii kabalistów” porównanie to wyrażać ma istotową jedność wielości345, jedność, która doty-

czy tu już nie Boga i sefir, ale obejmuje całość stworzenia. Płomień (będący obrazem sefirot) 

nie może istnieć bez węgla, (odpowiadającego Ein sof), węgiel zaś istnieje również bez pło-

mienia, ale to w płomieniu właśnie ujawnia się jego życie346. Ujawnia się tu obecny w wielu 

innych miejscach wątek mistyczny i panteistyczny lub panenteistyczny. Natura sefir jest para-

                                                 
342 Por. niżej s. 157-160.  
343 Interpretacjom takim, które ostatecznie okazały się dominujące w chasydyzmie, sprzyja fakt, że nazwy 

sefirot odnoszą się do sfery psychiki i aksjologii. Zagadnieniu temu w dużej mierze poświęcona jest praca S. L. 
Drob, Symbols of the Kabbalah. 

344 M. Gottlieb, „Misticism and Philosophy”, [w:] The Cambridge History of Jewish Philosophy. From 
Antiquity through the Seventeenth Century, s. 133 o atrybutach i antropomorfizmach jako ludzkich projekcjach 
i metaforach. 

345 Podobnie zresztą jak dla współczesnego Isserlesowi Josefa Karo, por. R. J. Z. Werblowsky, Joseph 
Karo, s. 203. 

346 Obraz ten w odniesieniu do relacji Ein sof – sefirot pojawia się w Sefer jecira i w wielu miejscach 
Zoharu. Por. M. Idel, Kabała, s. 256, gdzie przytoczony został w sformułowaniu komentarza Icchaka Ślepego do 
Sefer jecira. 



103 
 

doksalna, wymyka się ludzkiemu pojmowaniu. Są one nieskończone wobec swojego źródła, 

a zarazem skończone wobec swych akcji w skończonym świecie; są zjednoczone 

w odniesieniu do nieskończoności i podzielone wobec skończoności. Są one pomiędzy nie-

skończonym a skończonym światem i należą do obu dziedzin. Nie są abstrakcją jak atrybuty, 

lecz przedłużeniem istoty, którą jest Ein sof, nieskończonym emanującym w dziedzinę skoń-

czonego347. 

 Zasadniczy wysiłek, który podejmuje myślenie Isserlesa, to utrzymanie teorii sefiro-

tycznej przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej jedyności bożej istoty348. W punkcie tym wi-

doczne jest charakterystyczne dla całego myślenia Rema napięcie. Trudno wręcz uniknąć 

wrażenia, że jego nauka o sefirach jest po prostu niespójna, co odzwierciedla różnorodność 

kabalistycznych źródeł, z których korzystał krakowski rabin. Pozornie Isserles utrzymuje 

„teologiczny kompromis” włoskiej kabały: Bóg „dzieli się” na apofatyczne Ein sof 

i katafatyczne sefiry. Faktycznie wiele wskazuje na to, że doktryna ta konkurować musi 

z w pełni teozoficzną i paradoksalną wizją, której głównym źródłem dla Rema była Księga 

blasku, w której sefiry pozostając tożsame z  Ein sof posiadają zarazem realne istnienie. Boża 

ekspresja (sefiry) zostaje tu utożsamiona z tym co ona wyraża (Ein sof), a z drugiej strony 

radykalne od niego rozdzielona. Ekspresja wypływa z istoty tego, co się dzięki niej ujawnia, 

ale nie zmienia ona natury bytu, który się w ten sposób ujawnia: wyrażając się, pozostaje on 

„na zewnątrz” i „powyżej” swej ekspresji, która nigdy nie ujawni go w całej pełni. 

 Bóg jest sobie nie znany, aby mógł poznać sam siebie musi się ujawnić; aby mieć 

świadomość siebie, musi przeciwstawić się samemu sobie i założyć coś od siebie różnego, co 

go ogranicza; jako że poza nim niczego nie ma, może On oddziaływać na siebie i ujawnić się 

jedynie poprzez siebie. W ten sposób kształtuje On z siebie i w sobie, naturę i stworzenie 

i w pewien sposób staje się nimi; istnieje zatem podwójnie: w stworzeniu i w sobie samym; 

jest On Bogiem dzięki stworzeniu, dzięki temu, działaniu, które czyni Go stwórcą i przydaje 

mu egzystencję oddzielną w stosunku do egzystencji stworzenia, które Go wyraża i ucieleśnia 

jego działanie. 

 

                                                 
347 S. Valabregue-Perry, „The Concept of Infinity (Eyn-sof) and the Rise of Theosophical Kabbalah”, The 

Jewish Quarterly Review Vol. 102, No. 3 (Summer 2012), s. 405-430, zwłaszcza s. 426-427. 
348 Por. też J. Ben-Sasson, s. 44-47, według autora teoria Isserlesa jest z gruntu racjonalistyczno-

majmonidejska. Por też K. E. Grözinger, Transformation, s. 281-312, gdzie na s. 290-292 autor zauważa, że 
Rema postrzega kabałę jako system filozoficzny z alternatywną – wobec arystotelizmu – hierarchią 
ontologiczną. 
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2.4.3. Trzy poziomy systemu sefirotycznego 

  

Sam Isserles w żadnym miejscu nie wymienia wszystkich sefir, rzadko oraz skąpo tłumaczy 

ich znaczenia i wzajemne relacje. Zgodnie z przyjętą formą całego dzieła nie wykłada zagad-

nienia w sposób systematyczny, lecz „odnajduje” jego aspekty i fragmenty „wtopione” w róż-

ne miejsca struktury świątyni i kultu. Zgodnie z powracającym motywem triady, Rema dzieli 

system sefirotyczny na trzy poziomy, przy czym znacząco więcej miejsca niż na dwa niższe, 

poświęca on na omówienie górnego, na który składają się trzy pierwsze sefiry. Te trzy pozio-

my opisują trzy fazy procesu objawiania się Boskiej istoty: jedność przed ruchem – wielość 

i ruch – ponowny spoczynek i jedność (ThO 3,4:II,31)349. Poniżej symbolicznie dzielę system 

sefirotyczny wedle schematu stworzenie-objawienie-zbawienie. Oczywiście ściśle rzecz bio-

rąc, wszystkie sefiry biorą udział w każdej z tych relacji, można jednak zauważyć, że trzy 

górne stanowią pierwszy krok w wyjściu Boga z wnętrza swej istoty, sześć środkowych czę-

sto wprost opisuje się jako sefiry objawione (w odróżnieniu do wyższych, które pozostają 

ukryte)350, wreszcie – najniższa z sefir, jako Zgromadzenie Izraela, wydaje się być najbardziej 

związana z procesem zbawienia.    

 
2.5. Kanały 

 

Sefiry tworzą sieć dynamicznych interakcji za pomocą kanałów (cinorot), to one łączą po-

szczególne sefiry w jedną całość na podobieństwo organizmu, transmitując między nimi boski 

wpływ (szefa), który poprzez nie przenika wszystkie światy, utrzymując je w istnieniu. Kon-

cepcja ta rozdziela rzeczywistość na dwie sfery, dającego i to co odbiera. Dającemu – Bogu - 

nic nie ubywa, nie działa on i nie zmienia się dając. Przyjmujący – stworzenie – musi „uzdat-

niać się” do przyjęcia wpływu (ThO 2,19:II,77). Dający nie jest zdeterminowany by dawać, 

ciągły przepływ zależy od jego dobra (chesed) i woli (racon) (ThO 2,20:II,78).  

 W swym opisie zagadnienia kanałów Isserles ucieka się do otwartego antropomorfi-

zmu, porównując Boga do duszy ludzkiej, która sama w sobie, będąc prostą zarazem, dzieli 

się na kilka różnych sił:  

 
Wiadomym jest, że mędrcy błogosławionej pamięci porównali Wiekuistego uwznioślonego do 

duszy w człowieku [Porównanie pochodzi z Berachot 10a] (...) Dlatego powiedzianym jest, że 
                                                 

349 Por. też J. Ben-Sasson, s. 52-53. 
350 S. L. Drob, s. 174. 
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tak jak dusza jest jedną prostą siłą, z której wyłaniają się (jitgalu) siły cząstkowe: siła intelek-

tualna, siła życiowa, siła naturalna, siła odżywiania, siła wzrostu i inne, tak samo z tymi siłami 

[Boga], i to właśnie są kanały, o których mówili kabaliści. (ThO 3,4:II,33)351  

 

Również w tym miejscu Rema uważa, że opisywany przez niego kabalistyczny koncept pozo-

staje w pełni zgodny z poglądami filozofów: 

 

Zagadnienie kanałów (…) jest całkiem jak wyłożyli to filozofowie w nauce o atrybutach, to 

jest (…), że Wiekuisty uwznioślony determinuje (mechujew) rzeczywistość (...) jest On jeden 

i nie ma ciała ani mocy w ciele, za tym zaś podążają (jitpasztu) pozostałe opisy. (ThO 

3,4:II,32-33)  

 

Porównanie Boga do ludzkiej duszy prowadzi Rema prosto do znanego z klasycznej kabały 

symbolicznego obrazowania sefir jako formy antropomorficznej. 

 
2.6. Antropomorfizm: megaantropos 

 

Isserles w kilku miejscach wspomina, że system bożych emanacji ma kształt człowieka. Mo-

tyw ten należy do wspólnego dziedzictwa najstarszych tekstów gnozy oraz żydowskiego mi-

stycyzmu352. Kosmiczny megaantropos – jak czytamy w Prawie oddania wstępującego – ma, 

jak ustalili kabaliści, kształt androgeniczny (androgynos) (ThO 3,69:II,263). Androgynia na 

poziomie symbolicznym jest ideową formułą „totalności” i „integracji przeciwieństw”. 

W kategoriach seksualnych wyraża ona fundamentalną ideę połączenia w jedność wszelkich 

par przeciwieństw. Jest to archaiczna forma dwójjedni boskiej, którą myśl religijno-mityczna 

wyraża w kategoriach biologicznych, bardziej pierwotnych niż pojęcia metafizyczne czy teo-

logiczne353. Gnostycki mit kosmicznego megaantroposa wpisany zostaje przez Rema 

w historię stworzenia i upadku rajskiej pary. W miejscu tym pojawia się charakterystyczna dla 

kabały, a niezwykle rzadka w dziele Isserlesa, metaforyka seksualna: sefiry odpowiadają 

„czystym” dniom, które kobieta odlicza po czasie menstruacji (ThO 3,69:II,264)354. Po owych 

                                                 
351 Na temat izomorfizmu Boga i duszy por. niżej, s. 169-171.  
352 M. Idel, Kabała, s. 214-230, na temat sefirot jako wizerunku człowieka (oraz jako działających 

w człowieku) w Zoharze, zob. też G. Scholem, Mistycyzm, s. 239-240.  
353 Por. J. E. Cirlot, Słownik symboli, „Adam”, s. 62, „Androgyn”, s. 67-68, „Człowiek”, s. 102-105. Na 

temat znaczenia motywu androgynii we wczesnej kabale por. Idel, Kabała, s. 242n. 
354 Twierdzenie to jest trudne do zrozumienia w świetle przyjętego wśród aszkenazyjczyków zwyczaju, 

potwierdzonego przez decyzję samego Isserlesa, by odliczać siedem – a więc bynajmniej nie dziesięć, ile wynosi 



106 
 

dniach – wedle halachy – nastąpić może seksualna unia między małżonkami. Ich odpowied-

nikiem na planie metafizycznym są sefiry, poszczególne boskie moce tworzące jedność 

w najwyższej z nich – Koronie. Być może na planie epistemicznym zaś odpowiadają im ko-

lejne momenty objawiania się Boga, „ponad” którymi miejsce ma bezpośrednie, mistyczne 

połączenie człowieka z jego Stwórcą.  

 Wątek antropomorficzny powraca przy wyjaśnieniu starożytnego mistycznego tekstu 

Miara wysokości355, któremu usiłuje Isserles dać interpretację „racjonalistyczną”: jego praw-

dziwym znaczeniem jest „miara dzieła, które wykonał Wiekuisty uwznioślony, przez które 

jest on opisywany (…) w jakikolwiek [możliwy] sposób” (ThO 3,4:II,36-37). Dzieła to, jak 

pamiętamy, sefiry, które w miejscu tym ponownie zostają przedstawione jako „ludzkie” ciało. 

Heterodoksyjny charakter Miary wysokości zostaje przez Rema mocno złagodzony: opisy 

boskiego ciała i jego wymiarów usiłuje wytłumaczyć on na sposób alegoryczny. Czytamy: 

„Nie można tych zagadnień rozumieć dosłownie (ki-pszutam), Boże broń, ale tak, że wszystko 

to pouczać ma o mocy Boga wyniosłego, która jest bezkresna” (tamże). I tak jeden z boskich 

wymiarów wynoszący 118 (kof-jod-chet) milionów parsangów to w gematrii „miejsce życia” 

(makom (= kof = 100) chaj (= jod-chet = 18)). Sama Sziur koma – miara boskiego ciała, to 

236 (resz-lamed-waw) milionów parsangów, co wyrazić ma nieskończoność boskich mocy, 

bowiem „litery alfabetu wymieniają się na 231 [to jest tworzą 231 dwuliterowych rdzeni] spo-

sobów, co po dodaniu [jeden za] całość oraz czterech liter Imienia Otwartego [Szem ha-

mefurasz, tj. Tetragramatonu] daje 236” (tamże). Wątek antropomorficzny powraca w różnych 

wersjach w wielu miejscach dzieła Rema. 

 
2.7. Drzewo kosmiczne 

 

System sefirot przedstawiany bywa często jako zakorzenione w niebie drzewo, symbol poja-

wiający się na kartach Prawa oddania wstępującego na sposób aluzyjny, zapośredniczony 

przez biblijną historię wygnania z raju. Isserles nadaje jej interpretację czerpiącą z języka 

arystotelizmu. Rajskie drzewo życia symbolizuje jego zdaniem intelekt teoretyczny, który 

„stoi” w ogrodzie – to jest w człowieku lub w świecie w ogólności, a podążanie za którym 

prowadzi do osiągnięcia życia wiecznego poprzez przylgnięcie (hitdawek) do Czynnego Inte-
                                                                                                                                                         
liczba sefirot - „czystych” dni, por. DM JD 196:3. Możliwe, że Rema wyłącza z rachunku trzy pierwsze sefiry, 
którym przyznaje specjalny status. 

355 J. Ben-Sasson, s. 55 i p. 82. Ogólnie na temat Sziur koma i jego interpretacji por. G. Scholem, 
O mistycznej postaci bóstwa. Z badan nad podstawowymi pojęciami kabały, przeł. A. K. Haas, Aletheia, 
Warszawa 2010, s. 5-52. 
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lektu, który człowiek „nabywa” w swym poznaniu (ijun). Ten stan nazywany jest przez Rema 

„ostatnią doskonałością” (szlemut aharon). Z kolei drzewo wiadomości dobrego i złego, to 

doskonałość cech (szlemut ha-midot) czyli tak zwana „pierwsza  doskonałość” (szlemut ri-

szon)” (Tho 3,69:II,59). 

           Isserles rozumie owe „drzewa”: intelekt praktyczny oraz teoretyczny, niekoniecznie 

jako kategorie stricte antropologiczne, izomorfizm człowieka i świata oraz Boga, sprawia, że 

zarazem mogą one być rozumiane jako „drzewa” kosmiczne, jako metafizyczne struktury 

wszechświata: jako drzewo sefirot. Drzewo stanowi jeden z podstawowych, najstarszych 

i najpowszechniejszych symboli; przedstawia ono niewyczerpane życie kosmosu. Forma pio-

nowa sprawia, że często rozumiane jest ono jako oś wszechświata, symbol relacji między 

światami. Trójpodział struktury morfologicznej drzewa (korzenie, pień, korona) odpowiada 

trójpodziałowi duszy ludzkiej oraz trzem światom. Oczywiście, drzewo kosmiczne wyobrażać 

sobie należy, zgodnie z teoria emanacjonistyczną, jako odwrócone, tj. zakorzenione w niebie, 

gałęziami zaś sięgające ziemi, ten obecny w Księdze jasności i Księdze blasku obraz 

z pewnością znany był krakowskiemu rabinowi. Podwojenie kosmicznego drzewa nie zmienia 

jego zasadniczej symboliki, wprowadza jedynie do symbolu motyw paralelizmu bytu 

i poznania356. Dwa drzewa z biblijnej opowieści stanowią więc symbol dwóch sfer ludzkiej 

działalności teorii i praktyki. Nieco kontrintuicyjnie to drzewo wiadomości złego i dobrego 

odpowiada praktyce, czy też bytowi, wedle teorii etycznej Rema bowiem, to właściwa prak-

tyka (utożsamiana w zasadzie z halachą) prowadzi do symbolizowanego przez drzewo życia, 

pojmowania czy też oglądu teoretycznego, a nie na odwrót.  

 

3. Stworzenie357 

 

Pozornie w myśli Isserlesa Stwórca jest radykalnie różny od stworzenia. Różnicę między nimi 

konstytuuje ją przede wszystkim relacja (czy też, w wypadku tego pierwszego, brak relacji) 

do czasu: Bóg jest wieczny, świat jest zaś temporalnie ograniczony, posiada on początek 

i koniec. Ten początek to boski akt stwórczy (chidusz). To stworzenie jest relacją, która łączy 

Boga ze światem w pierwszym rzędzie. Bóg jest przede wszystkim Stwórcą, świat 

(i człowiek) zaś stworzeniem. Przygodne istnienie świata ustanawia absolutną ontologiczną 

wyższość Boga. 
                                                 

356 Por. J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2012, „Drzewo”, s. 114-118. 
357 Por. J. Ben-Sasson, s. 60-87, ogólnie na temat stworzenia w żydowskiej teologii por. L. Jacobs, 

A Jewish Theology, s. 93-113. 
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3.1. Ex nihilo 

 

Świat stworzony został ex nihilo (chidusz olam, jesz mi-ajin). Twierdzenie to wyniesione zo-

staje przez Isserlesa do rangi podstawowego dogmatu i przedmiotu wiary, to ono właśnie sta-

nowi podstawowe przesłanie kultu ofiarnego oraz przykazań, o czym poucza każda bez mała 

strona Prawa oddania wstępującego. To ono stanowi podstawowy aksjomat wiary, z którego 

dedukowalne są pozostałe jej przedmioty:  

 

Podstawą naszej Nauki (Toratejnu) jest wiara w stworzenie świata z niczego (chidusz). Jest 

ona kołkiem, na którym zawieszona jest cała Nauka (...) jak przyjęli i ustalili wszyscy mędrcy 

ludu Izraela, tak kabaliści, jak i ci którzy podążyli za filozofią. (ThO 2,2:II,19)  

 

A także:  

 
Świat w ogólności, czyli wszystko co istnieje, z wyjątkiem Stwórcy niech będzie błogosła-

wiony, Wiekuistego, zostało wydobyte z kompletnej nicości. Wiekuisty, niech będzie błogo-

sławiony sam jeden istniał, i nic poza nim (…) i to jest podstawa Tory naszego nauczyciela 

Mojżesza (…) i jest to druga z podstaw po jedyności [Boga]. (tamże)  

 

 Dla Rema na gruncie dogmatycznym najważniejsza  pozostaje polemika z poglądem 

o wieczności wszechświata. Bez przyjęcia wiary o stworzeniu, nie da się przyjąć Tory, czyta-

my w Prawie oddania wstępującego:  

 
Wiara w wieczne istnienie świata, tak jak widział to Arystoteles, że nie możliwym jest by jak-

kolwiek zmieniła się natura, i nigdy nic nie odstępuje od ustalonego prawa, jest zaprzeczeniem 

całej podstawy wiary i zdecydowanym przypisaniem kłamstwa każdej literze Tory, i unieważ-

nia wszystko co zawiera Tora. (ThO 2,2:II,20) 

 

Doktryna stworzenia zajmuje centralne miejsce w doktrynie Rema i jest ona wedle niego 

pewnie zakotwiczona w prostym i aluzyjnym nauczaniu Tory: „To bowiem jest wypełnienie 

(tachlit) całej tej pracy, i to jest biegun, wokół którego obracają się wszystkie rzeczy, które 

zostały w niej wyjaśnione” (ThO 3,41:II,120-121). Wiara w wieczność świata zaprzecza nie 

tylko prostemu rozumieniu Tory, ale całemu jej znaczeniu: ogranicza Boga, zaprzecza jego 
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absolutnej, niczym nie ograniczonej wolności, zmieniając ją w zdeterminowanie, wprost za-

przecza dwóm innym podstawom wiary: cudom i odpłacie. Rema pisze:  

 

Wiarą każdego, kto wierzy w Torę Mojżesza jest (…), że świat w całości, to jest wszystko co 

istnieje, z wyjątkiem Stwórcy, niech będzie błogosławiony, powstało z absolutnej pustki (…) 

[przed stworzeniem] Istniał jedynie Wiekuisty niech będzie błogosławiony (…), a potem wy-

dobył wszystkie byty takie, jakimi są, wedle swej woli i upodobania, nie zaś z innej rzeczy. 

(ThO 2,2:II,19) 

 

Stworzenie ex nihilio – i tu zgadza się Rema z Majmonidesem – nie jest demonstrowalne za 

pomocą rozumu (Tho 3,73:II,290). Poznane może być ono jedynie poprzez proroctwo. To ono 

właśnie jest główną treścią proroctw otrzymanych przez Abrahama („przymierze połówek”, 

Rdz 15), Jakuba (sen Jakuba, Rdz 28,12-22), Mojżesza (płonący krzew, Wj 3) (Tho 

3,12:II,53-34). Nam znane być może ono jedynie jako  objawiona tradycja przekazana Mojże-

szowi (Tho 3,61:II,221). 

 
  3.2. Zniszczenie 

 

W myśli Isserlesa ideę stworzenia z konieczności dopełnia idea końca świata. Powracający 

w niezliczonych miejscach Prawa oddania wstępującego motyw śmierci ofiarnego zwierzęcia 

jako symbolu zniszczenia świata i śmierci człowieka jest kluczowy dla całego dzieła. Wiara 

w koniec świata okazuje się być dla Rema tak istotna, ponieważ na niej właśnie opiera on 

wiarę w jego stworzenie. Logicznie, to zniszczenie jest wcześniejsze od stworzenia. Jest tak 

dlatego, że z faktu skończoności świata bezpośrednio wynika jego stworzoność, bowiem tylko 

to, co niezniszczalne, może być niestworzone, to natomiast czemu przeznaczone jest znisz-

czenie, z pewnością zostało też stworzone: 

 

Jeśli wyjaśnimy zniszczenie świata, musimy też przyznać, że został on stworzony, bo jest 

oczywistym, że rzecz, która nie ma końca, nie ma też początku, jeśli zaś ma koniec, to musi 

mieć też początek. Jeśli bowiem coś nie ma początku, to nie będzie miało końca, jeśli zaś wi-

dzimy, że zostało zniszczone, to jasnym jest, że jego istnienie nie jest wiecznym. Zatem 

w zniszczeniu świata zawiera się implikacja stworzenia, ale nie na odwrót: Jeśli wyjaśnimy 

stworzenie to nie wyniknie z tego koniec. (ThO 2,2:II,23)  
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Nie jest do końca jasne, czy koniec świata ma wedle Isserlesa wymiar apokaliptyczny, by tak 

rzec „brutalny”, jak czytamy: „Jest boską sprawą zniszczenie absolutnym zniszczeniem, tak, 

że nie pozostanie nic” (ThO 2,5:II,42), czy raczej jest niejako „łagodnym” cofnięciem się ema-

nacji: „Cały bowiem świat w ogólności i w szczegółach (…) powróci do swego źródła (…) 

w czasie unieważnienia wszystkiego” (ThO 3,21:II,76). Rema zdaje sobie sprawę, że skoń-

czoność świata nie znajduje dowodu u jego głównego autorytetu filozoficznego – Majmoni-

desa: „Wielu spośród mędrców filozofii wierzyło, że choć świat został stworzony, to nie zo-

stanie zniszczony, i tak też uważa Przewodnik [dla zbłąkanych]” (ThO 2,2:II,20), powołuje 

się więc na ludzi Nauki (Tory) i mędrców Talmudu (chazal) (Rosz Ha-szana 31a, Sanchedrin 

92b) oraz co charakterystyczne na fakt, że jest to „pogląd, który rozprzestrzenił się wśród 

większości ludu Izraela”358. Obok powszechnego uznania pogląd o skończoności świata znaj-

duje również potwierdzenie w naukach mistrzów kabały, którzy twierdzą, że: „Na końcu dni, 

wszystko wróci do swej podstawy [jesodo] i swego ducha [ruchaw] i do niego się dołączy” 

(ThO 3,17:II,68), a których zdanie po raz kolejny przedkłada Rema ponad opinię Majmonide-

sa359. Czytamy w Prawie oddania wstępującego: 

 
Ponieważ dano nam wiarę w zniszczenie [świata], pójdźmy za prostym rozumieniem słów 

(pszutej ha-dewarim), by uchwycić ideę, że świat skończy się, co jest zdaniem wszystkich ka-

balistów i mężów Tory, którzy zgadają się z powiedzeniem naszych nauczycieli błogosławio-

nej pamięci (Rosz Ha-szana 31a): 'Sześć tysięcy [lat] będzie miał świat, a w siódmym zostanie 

zniszczony', i choć Nauczyciel Przewodnik [dla zbłąkanych] to odrzuca (…), to nie jest to de-

cydujące, bowiem większość mędrców otrzymała w tradycji i przyjęła, że rzecz ma się według 

prostego rozumienia (...). Podsumowując, widzimy że wiara w zniszczenie świata jest wiarą, 

która rozprzestrzeniła się pośród większości ludu Izraela, i nawet zdanie Nauczyciela [Maj-

monidesa] jest możliwe, ale nie jest ono decydujące, uchwyć ją [wiarę w zniszczenie] więc. 

(ThO 2,2:II,20-21)   

 

Pogląd ten sprawia, że w filozofii Isserlesa Stwórca jest w sposób niezwykle wyraźny, odróż-

niony ontologicznie od stworzenia. Świat jest całkowicie bytowo zależny od Boga, jego 

zniszczenie, podobnie jak stworzenie, jest ostatecznym i ponad-logicznym wyrazem nieogra-

                                                 
358 Kryterium powszechności poglądu jako jego uprawomocnienie go pojawia się w licznych miejscach 

dzieła Isserlesa. Jak zobaczymy szczególne miejsce zajmuje on w jego twórczości halachicznej w postaci 
„obyczaju” – minhagu. Por. niżej s. 190-199. 

359 J. Ben-Sasson, s. 65. Zauważa, że decydujące znaczenie ma tu fakt, że wiarę w skończoność świata 
odnajdujemy w Talmudzie.  
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niczonej niczym boskiej woli: "Świat nie kończy się z powodu braku siły trwania, lecz z po-

wodu boskiej woli” (ThO 3,73:II,289). Czytamy w innym miejscu: „Wiara w stworzenie 

świata opiera się na poglądzie, że Wiekuisty Błogosławiony stworzył świat przez absolutną 

wolę, bez żadnej naturalnej przyczyny, która by Go determinowała” (ThO 3,44:II,128). Stwo-

rzenie nie należy do sfery wszelkiej „natury”, „przyczynowości”, „prawa”, lecz do sfery bo-

skiej arbitralnej woli (racon ha-muchlat). Podobnie, zniszczenie świata stanowi wyraz niczym 

nie ograniczonej boskiej wolności. Dlatego też nie daje się ono dowieść na gruncie rozumo-

wym, jest ono faktem objawionym, przekraczającym ludzkie rozumienie obejmujące jedynie 

to, co podlega prawom przyczynowości. Rema pisze: „Świat nie zostanie zniszczony przez 

brak lub nadmiar (…) ale (…) przez absolutną wolę” (ThO 2,8:II,51). Bóg jest bowiem – we-

dle Isserlesa – przede wszystkim wolą360. 

 Narzędziem zniszczenia, podobnie jak stworzenia, świata jest Tora: 

 

Przez Torę stworzony został świat, i przez Torę przyjdzie jego zniszczenie. Nie przez znisz-

czenie uwarunkowane nim samym (karuch be-akwo), jak zniszczonym jest wszystko co istnie-

je, raczej mądrość i wola, która naprawdę jest Torą (…) ona przyniesie zniszczenie. (…) Wte-

dy bowiem stanie się dzień wielki i straszny (…). I pisali (…) kabaliści, że 49 bram zrozumie-

nia (szaarej bina) to 49 tysięcy lat, które trwał będzie świat, zaś pięćdziesiąte tysiąclecie nie 

zostało mu dane, a to jest właśnie sekret jowelu [roku jubileuszowego]. (ThO 3,33:II,105)  

 

Isserles – jak się wydaje – nie przyjmuje, właściwej wielu nurtom kabały, koncepcji tworzenia 

i niszczenia przez Boga kolejnych światów. Pozornie idea szmitot [lat szabatowych] i jowelot 

[lat jubileuszowych] odnosi się u niego jedynie do powstania i zniszczenia naszego, jedynego 

świata361. Możliwym jest jednak, że nauka o wielości światów uznana została przez autora 

Prawa oddania wstępującego za zbyt ezoteryczną, by otwarcie uczynić z niej część swej 

„doktryny”, wspomina on wszak w innym miejscu, że „Przed tym światem Bóg stworzył licz-

ne światy, tyle jakby ten świat wypełnić ziarnami gorczycy” (ThO 3,82:II,332), w innym zaś, 

że Bóg „wędruje” (szat) po 18 tysiącach światów (ThO 1,19:I,109). 

 

                                                 
360 Por. niżej, s. 133. 
361Według J. Ben-Sassona, s. 80-81, p. 81. 
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3.3. Creatio continua, natura, cud 

 

Stworzenie nie jest wedle Isserlesa jedynie jednorazowym aktem, jest trwającym procesem 

dzielącym się na trzy etapy: 

 
Jest rzeczą wiadomą, że w stworzeniu świata były trzy dzieła i trzy stworzenia. Najpierw 

stworzona została materia pierwsza, i to właśnie jest absolutne stworzenie ex nihilo. I choć 

rzeczywistość pierwszej materii nie pozostała w istnieniu, to to właśnie [ona] była podstawą 

stworzenia, o której powiedziane jest 'Na początku stwarzania przez Boga (Be-reszit bara Elo-

him)'. (Rdz 1,1) (...) Następnie było stworzenie istot [rzeczy] z tego pierwotnego (ha-hijuli), 

co oznacza wydobycie zupełnego istnienia, to zaś są wszelkie byty sześciu dni stworzenia, 

które stworzone zostały z owej pierwszej materii, która jest niebytem nie zupełnym (ha-ejn 

ha-bilti muchlat). To stworzenie nie jest cudem, takim jak pierwsze, bo następuje z jakiegoś 

bytu, ale [w pewnym sensie] jest większe od niego, ponieważ to co zostało stworzone i istnie-

je, jest rzeczą zupełną. Trzeci [etap stworzenia] to powstawanie istoty z istoty poprzez zmie-

nianie się form, jak ma to miejsce w przypadku bytów w świecie: jajo [powstaje] z kropli, 

a pisklę z jaja itd. I nie jest to cud jak pierwsze [etapy stworzenia], ale przewyższa je ono 

w tym, że to ono jest właśnie celem całego stworzenia, wszystko bowiem zostało stworzone 

po to, by istniała stała natura, by świat istniał i był zasiedlany. Wszystko zostało stworzone 

tylko po to. (ThO 2,11:II,59) 

 

Materia pierwsza jest zatem owym „czymś pierwotnym” (hijuli), co wyłania się z nicości, i co 

nazywa się „bereszit",  następnie za pomocą dziesięciu wypowiedzeń – sefir, Bóg kształtuje 

świat z owego pra-czegoś, w ostatnim akcie zaś wyznacza On wszystkiemu naturę trwającą 

wiecznie (ThO, wyjaśnienie modlitwy Baruch sze omar: II,341-342). Stworzenie trwa przez 

to wciąż jako proces, poprzez ciągłe nadawanie nowych form materii, wedle zdeterminowa-

nych praw natury. Jest to stworzenie w „słabym”, szerokim sensie, jednak to ono właśnie sta-

nowi ukoronowanie boskiego dzieła. Czytamy: 

  

Bowiem w sześć dni stworzył Wiekuisty niebo i ziemię. Nie istniała natura (tewa) do początku 

dnia siódmego, w którym została stworzona ona oraz prowadzenie na wszystkie czasy (ha-nahug 

be-chol ha-zemanim) (…). O tym napisane jest (Rdz 2,1): 'I spełnione były niebo i ziemia' w dniu 

siódmym, jak gdyby trwało wciąż stworzenie w dniu siódmym, co znaczy że w nim rozpoczęło 

się działanie naturalne (ha-minhag ha-tewii). (ThO 2,5:II,41) 
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 Początkowo, po sześciu dniach stworzenia, świat istniał jako oddzielone części, final-

nym etapem stworzenia było zaś ich połączenie w spójną całość działającą na podobieństwo 

organizmu. Połączenie to dokonało się wraz ze stworzeniem człowieka będącego zwornikiem 

całego stworzenia: „Wszystkie rzeczy ukończone zostały w szóstym dniu wraz ze stworze-

niem człowieka, przez którego połączone zostały (nitbeku) [światy] wyższe i niższe i rozpo-

częły działać (…) I tak napisane jest (Rdz 2,2): 'Skończył Bóg dnia siódmego'” (ThO 

3,59:II,199). W innym miejscu czytamy zaś: 

 
Początkowo stworzone zostały części świata, ułożone kawałek obok kawałka oddzielnie. 

I stały się one 'trwałą naturą' (tewa kajem) lub 'światem działającym według [praw] 

prowadzenia' (olam noheg ke-minhago), zostały powiązane jeden z drugim wedle praw natury 

(minhag ha-tewii), wedle których odtąd działają. I to jest cel (tachlit) i podstawa (ikar) stwo-

rzenia. (ThO 3,20:II,73-74)  

 

To połączenie poszczególnych części opisywane jest jako posiadające charakter duchowy – 

boski, nie zaś mechaniczny – fizykalny, świat spojony zostaje w jedność dzięki metafizycznej 

sile – boskiemu wpływowi, który przenika całą rzeczywistość. Nie jest on mechanizmem, 

a raczej obdarzonym duszą – Bogiem - organizmem362. 

 Pozornie Isserles wyraźnie rozróżnia z jednej strony na czas (sześć dni stworzenia), 

w którym działanie w świecie jest wynikiem nieograniczonej boskiej woli, z drugiej na czas 

po stworzeniu, w którym odbywa się ono wedle ściśle określonych i zdeterminowanych 

praw363. Faktycznie jednak komplikuje on nieco sprawę: po pierwsze stworzenie odbywa się 

                                                 
362 Por. niżej, s. 169-171. 
363 Gwoli ścisłości koncept czasu w myśli Isserlesa jest nieco bardziej skomplikowany. Rozważa go Rema 

pod względem istnienia (bądź nieistnienia) czasu przed stworzeniem (i po zniszczeniu) świata oraz pod 
względem relacji czasu do Boga. Podobnie jak w wielu innych miejscach czerpie on tu z racjonalistycznej myśli 
majmonidejskiej, po to by ostatecznie przechylić się na stronę poglądów kabalistów. Przyjęcie istnienia czasu 
przed stworzeniem stoi po pierwsze w sprzeczności z konsystencją twierdzenia o stworzeniu ex nihilo. Po drugie 
jest problematyczne z punktu widzenia arystotelesowskiej, przejętej przez Majmonidesa, koncepcją czasu jako 
miary ruchu. Isserles rozwiązuje te trudności poprzez zniuansowanie pojęcia czasu. Rozumiane jest ono 
w Prawie oddania wstępującego na co najmniej trzy różne sposoby. Po pierwsze, przed stworzeniem świata czas 
miał postać wiecznego kontinuum (hemszech ha-zeman), bez następstwa dni czy lat (Dlatego w Rdz 1,5 
czytamy: „dzień jeden” (jom echad), nie zaś „dzień pierwszy”). Ten „niepełny” czas zmienił się w czas 
w pełnym tego słowa znaczeniu – to jest czas będący miarą ruchu – w nie posiadającym miary punkcie, 
momencie (ata) - „nagle” (pitom). Przed Stworzeniem istnieje tak zwany „porządek czasów” (seder zemanim): 
„Można wyjaśnić to, co powiedziano [w midraszu], że Tora była wcześniejsza o 2000 lat niż stworzenie świata 
(…) wedle opinii większości mędrców kabały, że mimo że świat został stworzony ex nihilo, i miał początek, 
mimo wszystko istniał porządek czasów przed światem (…) i to właśnie jest sekret lat szabatowych (ha-
szemitot) i jubileuszowych (ha-jowelot)”. Rema odchodzi więc wyraźnie od koncepcji arystotelejskiej łączącej 
z konieczności czas z ruchem. por. J. Ben-Sasson, s. 77-82. 
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nieustannie jako creatio continua – nie przerwane dostarczanie boskiego wpływu, który pod-

trzymuje wszystko w istnieniu „Przyjęcie wpływu ma miejsce każdego dnia, i gdyby nie ono 

zniweczyła (jitbatla) by się rzeczywistość, bo On – uwznioślony – jest twórcą i formą. 

I każdego dnia nie moglibyśmy istnieć gdyby nie przyjęcie jego wpływu”” (ThO 1,14:I,79). 

W innym miejscu czytamy zaś, że: „Bóg daje życie całemu światu, i gdyby choć na jedną 

chwilę przestał, to świat przepadłby.” (ThO, komentarz do błogosławieństwa Baruch sze 

amar:II,342). O tym, że Bóg odnawia cyklicznie swój wpływ na świat, poucza również zjawi-

sko odnowy księżyca (Tho 3,52:II,160). Boski wpływ jest nieskończony, i nie wiąże się z nim 

żadna zmiana w bożej istocie: „Nie ma ubytku po stronie dającego i wpływającego z góry, 

i nie ma działania oddzielonego w czasie (...), jedynie po stronie otrzymujących jest zmiana” 

(Tho 2,19:II,77). Boski wpływ jest wyrazem absolutnej niczym nie zdeterminowanej woli 

obdarzania. Bóg, jeśli można tak powiedzieć, pragnie obdarowywać stworzenie istnieniem. 

Jedynie dzięki temu i poprzez to istnieje świat: „Wpływ schodzący z góry jest jedynie szczo-

drością (nediwa), jedynie absolutną łaską (chesed gamur) i wolą szczodrości, i nie jest On 

wcale zdeterminowany” (Tho 2,20:II78ת).  

 Poza tym Rema wyraźnie utrzymuje, że w świecie stworzonym panuje boskie prowa-

dzenie (ha-hanhaga ha-elohit), jakkolwiek jest ono zapośredniczone przez światy i siły po-

średnie, i tak wprawdzie: „Podczas siedmiu dni stworzenia, nie pracował żaden anioł, ani 

żadne przewodnictwo naturalne, jedynie Wiekuisty uwznioślony” (ThO 3,59:II,198), oraz:  

 
„Wiadomo, że wszystko co zostało stworzone w ciągu sześciu dni stworzenia było nowe (cha-

dasz), i nie zostało stworzone w sposób naturalny (be-derech ha-tewa). Ale od dnia siódmego i 

dalej świat prowadzony był wedle zasad natury (haja ha-olam mitnaheg ke-fi ha-tewa noheg)” 

(ThO 2,18:II,76),  

 

ale zarazem: 

 
„Powiedziane jest 'Błogosławiony który ustanowił i utrzymuje'. I powiedziane jest o dziele 

stworzenia (maase bereszit) 'I stało się tak' (Rdz 1,7 itd.) przy wszystkich rzeczach, bo nawet 

po stworzeniu koniecznym jest by Święty błogosławiony dawał mu trwanie (ha-hitmada) 

i istnienie (ha-kijum) (…) gdyż ustanowił On, że by były wszystkie dni świata. 'Ustanowił 

i utrzymuje', gdyż ustanowił dla każdej rzeczy i nadał jej naturę trwającą na zawsze”. (ThO, 

komentarz do błogosławieństwa Baruch sze amar:II,341) 
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Sześć dni stworzenia ma charakter cudu, ale również w ukończonym świecie, działającym de 

facto na zasadzie mechanizmu czy raczej organizmu, którym rządzą ustanowione na zawsze 

prawa, stanowiącym pozornie w pełni deterministyczny ciąg przyczynowo-skutkowy, zdarza-

ją się sytuacje określane mianem cudu: 

 

Gdyż naprawdę Wiekuisty uwznioślony działa nieraz również po stworzeniu w częściach 

świata, lecz nie w jego całości. Czasem bowiem unieważniona zostaje całość i wzajemne 

związki rzeczy, a dzieje się to w czasie czynienia cudów, gdy unieważnione zostają niektóre 

fragmenty zaś pozostałe trwają. (ThO 3,20:II,74) 

 

Zdeterminowany ciąg przyczynowo-skutkowy przewiduje również zaplanowane w czasie 

stworzenia pozorne złamanie praw natury. Jest to cud w znaczeniu przedustawnym:  

 

Wszystko podąża za istotą Wiekuistego wywyższonego, która jest jego uprzednią wolą (…) 

I o tym mówili nasi nauczyciele świętej pamięci, co do zagadnienia cudów, że nie są one 

zmianą Jego woli, gdy się wydarzają, lecz że wszystko zostało ustanowione w momencie 

stworzenia. (ThO 3,45:II,133-34)   

 

 Zarazem wydaje się, że cuda istnieją też w innym, mocniejszym, sensie. Czasem bo-

wiem absolutnie wolna boska wola rozrywa ścisły ciąg przyczyn i skutków bezpośrednio, 

osobiście, nie poprzez ciąg pośredników, ingerując w wybrany element rzeczywistości. Jest to 

arbitralne, jednorazowe i lokalne zerwanie praw rządzących światem. Taka sytuacja nazywa 

się cudem, można by powiedzieć, w sensie ścisłym364. Być może cud jest jest więc przed-

ustawny, w tym sensie, że w rzeczywistości zakodowana jest możliwość, by w ściśle określo-

nym momencie powrócić do sytuacji siedmiu dni stworzenia, w której bezpośrednio działa 

niczym nieograniczona wolna boska wola. Jak zobaczymy przekroczenie naturalnych praw 

rządzących światem leży również w mocy człowieka365. 

 

                                                 
364 Podział ten odpowiada w jakiejś mierze majmonidejskiemu rozróżnieniu na cuda możliwe 

i niemożliwe. Por. J. Ben Sasson, s. 84, p. 98.  
365 Por. niżej, s. 187-188. 
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3.4. Pierwszy poziom sefirot 

 

Pierwsza z sefir nazywa się Koroną (Keter)366. W postaci aluzji odnajdujemy ją w samym 

sercu świątyni – symbolizuje ją bowiem Święte świętych (Kodesz kodaszim), którego długość 

to 20 łokci (amot), 20 zaś, to wartość numeryczna litery chaf, od której zaczyna się słowo 

„keter”, ponadto gematria tego słowa równa jest gematrii słowa „dwadzieścia” (esrim, war-

tość liczbowa obu słów to 620). Rema pisze: „Wiedz, że jeśli wgłębić się w zagadnienia kaba-

ły, to aluzja będzie jeszcze wyraźniejsza, bo [odnosi się to do sefiry] Najwyższa Korona (Ke-

ter eljon), od której zależy wszystko (sze-bo taluji ha-kol – dosłownie: „na której wszystko 

wisi”, co być może lepiej oddaje pozycję sefiry Korona w schemacie sefir)” (ThO 1,4:I,42). 

Korona, będąca pierwszą emanacją, jednością nie rozdzielonych jeszcze sefir, przejmuje do 

pewnego stopnia charakterystyki samego Boga – „Jemu bowiem tylko należna jest królewska 

korona” (tamże)367. 

 Liczne sformułowania w Prawie oddania wstępującego zdają się świadomie rozmy-

wać różnicę pomiędzy Bogiem samym a pierwszą z sefir. I tak, w dalszej części dzieła odnaj-

dujemy inną aluzję do sefiry Korona, jest nią mur otaczający świątynny dziedziniec, ponie-

waż, jak uczy midrasz (Bereszit raba 68), Bóg jest miejscem świata, miejsce zaś to coś, co 

otacza, rabejnu Bachja pisze zaś, że „Korona łączy i otacza wszystko. A rozumni zrozumieją” 

(tamże). To otaczanie upodabnia Koronę do tajemniczej „zielonej linii” (kaw jarok), która 

została stworzona jako pierwsza, i która jak czytamy w innym miejscu Prawa oddania wstę-

pującego, otacza świat. I rzeczywiście odnajdujemy ową zieloną linię, w ołtarzu – odpowiada 

jej drugi jego poziom, który nazywa się „otaczający” (ha-sowew), zaś jego wymiary to 28 na 

28 łokci, co stanowi odniesienie do dwóch pierwszych sefir: Korony (Keter) i Mądrości 

(Chochma), gdyż 28 – litery chaf i chet - to inicjalne litery tych nazw. Czytamy w Prawie 

oddania wstępującego: 

  
Powiedziane jest w rozdziale 'Nie wyjaśniamy' (Ein dorszin, Chagiga 12a): 'Ziemia zaś była 

zamętem i bezładem' (Rdz 1,2) (tochu wa-wochu) zamęt to zielona linia (kaw jarok) okrążają-

ca świat, zaś bezład to śliskie kamienie (awanim mefulamot) (…) i wydaje się oznacza to lite-

ry, od słowa ploni almoni [– „nieznany”, „pan X.”] (…). Zaś zielona linia to to co poprzedza 

litery. Oznacza ona bowiem linię i punkt, bowiem nie da napisać się żadnej litery bez linii 

                                                 
366 Więcej o sefirze Keter por. S. L. Drob, s. 209-213. 
367 Rozmywanie się granic między Ein sof a sefirą Korony jest obecne u wielu kabalistów, por. S. L. 

Drob, s. 65-68 oraz s. 209-210. 



117 
 

i punktu. A oto litera waw ma kształt linii, zaś litera jod to punkt i nie można zrozumieć linii 

bądź punktu jedynie przez te dwie litery. Podstawą linii i punktu jest coś, co nie ma realności 

(mamasz) i żadnej cielesności, dlatego powiedziane jest: zielona linia otaczająca świat. (...) 

I jest to prawda, bo [rzeczywiście] okrąża ona świat, bowiem punkt to koniec linii, linia zaś to 

koniec powierzchni, powierzchnia zaś koniec ciała, a skoro tak, to okrąża to świat i wszystko 

co istnieje w świecie. (…) Nazwali to zaś zieloną linią (…), bo słowo zielony (jarok) to [lite-

ry] jod i waw jedynie (rak), a więc punkt i linia, rak zaś to [również] pustki (ha-rejkot), bo nie 

ma w nim realności (mamasz), bo punkt i linia są [w istocie] myślami, zaś [słowo] rak poucza 

nas o przestrzeni, [która] z oddali ogranicza, bez ciała. I oto odkrywa się przed nami w [trzech 

słowach, które składają się na słowo] jarok, trzy rzeczy, które poprzedzały rzeczywistość cie-

lesną. A drugie [znaczenie] słowa jarok, jest takie, że kolor zielony [jarok] jest kolorem po-

średnim między bielą a czernią (…). Tora bowiem była napisana (…) czarnym ogniem na bia-

łym ogniu, oto zaś po stworzeniu liter przypisano im kolor czarny, ich zupełny brak zaś przy-

pisany ma kolor biały. I tak kiedy powstał zamysł, by stworzyć litery z punktu i linii, to jest 

pogodzić między brakiem litery, a jej istnieniem, każda bowiem myśl, by urzeczywistnić ja-

kieś dzieło, jest kompromisem między uprzednim brakiem, który poprzedza myśl, a czynem, 

który urzeczywistnia ją w akt z potencji myśli. (ThO 3,73:II,290)368 

 

Pierwsza ze sefir jest w powyższym fragmencie w bezpośredni sposób łączona ze stworze-

niem, wydaje się wręcz stanowić jego „materiał”, co zwłaszcza uderzające jest w kontekście 

faktu, że zarazem przejmuje ona równocześnie pewne charakterystyki samego Boga. Korona 

stanowi zarazem pierwszy etap objawienia boskiej istoty oraz zalążek świata stworzonego. 

Kosmogonia jest tu w istocie teofanią. Taka jest też wymowa wprowadzającego terminologię 

arystotelesowską, pojawiającego się w innym miejscu dłuższego opisu aktu stworzenia, 

w którym Rema powołuje się na kabalistę rabiego Aharona:  

 

W pierwszym stworzeniu świat stworzony został z istoty boskości, (...) w materii i formie na-

raz (...), w zamiarze (tachlit) było (...), by ułożyć części powstające z niego na obraz boskości, 

(...) Bóg wyniesiony, powstał i zdeterminował rzeczywistość, i stworzone zostały przyczyna 

i [wszelka] potencjalna rzeczywistość, co w języku mędrców błogosławionej pamięci nazywa 

się Najwyższą Koroną (Keter Eljon) i Pierwszą Chwałą (Kawod Ha-riszon). Z niej to powstały 

wszystkie części rzeczywistości, oddzielone, każde osobno: anioły, sfery, żywioły i wszystko 

co z nich złożone, każdy rodzaj osobno. I tak, świat nie został stworzony z zupełnej nicości, co 
                                                 

368 Por. interpretację w J. Ben-Sasson, 75-77. Autor podkreśla racjonalistyczny wymiar powyższego 
fragmentu pomijając, że punkt i linia są dla Rema przede wszystkim składnikiem liter, te zaś właściwym 
tworzywem rzeczywistości, która to idea w oczywisty sposób odwołuje się do pism żydowskiego mistycyzmu.  
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jest nie możliwe, ani nie został stworzony z czegoś, co istniało wcześniej, ale stworzony został 

z czegoś mającego związek z boskością, jak to wyłożyliśmy. To pierwsze stworzenie, było 

w istocie czymś duchowym, bardzo subtelnym, i całkowicie prostym jak istota boskości. 

Z niego zaś wypłynęły wszystkie części rzeczywistości, duchowe i materialne, wszystkich po-

ziomów. Jeśli zaś tak, to nie ma rzeczy, która nie miałaby związku z boskością, jak bowiem 

[taka rzecz] mogłaby istnieć? (ThO 3,45:II,133) 

 

We fragmencie tym myślenie Rema o stworzeniu jawi się bardzo wyraźnie jako emanacjo-

nizm, i w najwyższym stopniu zbliża się do panteizmu czy też panenteizmu. Oto wyemano-

wana z wnętrza niewysławialnego Boga Korona jest Pierwszą przyczyną i potencjalnym za-

lążkiem całej rzeczywistości. 

 Inny motyw pojawia się przy okazji aluzyjnego nauczanie o Koronie przy opisie znaj-

dujących się na wieku świętej arki (aron ha-kodesz) cherubów (keruwim), których wysokość 

wynosiła 20 dłoni (tefachim). Również cheruby stanowią odniesienie do sefiry Korony, zara-

zem pouczają one o dwóch pierwszych przykazaniach: „Ja jestem” i „Nie będziesz” (Wj 

34,28), bo „nie ma korony jak one, które zawierają i otaczają wszystko, a rozumni [to] zro-

zumieją” (ThO 1,25:I,127). To bardzo charakterystyczne, że o ile poprzednio sefira Korona 

opisana została jako początek i materiał stworzenia i fundament porządku kosmicznego, tutaj 

okazuje się być postawą objawienia oraz porządku etycznego. Sfery te nie są dla Rema czymś 

oddzielnym, wręcz przeciwnie stanowią integralną całość, może wręcz jedność. 

 Po raz kolejny Korona pojawia się w opisie namaszczania arcykapłana, który 

w systemie aluzji najczęściej oznacza pierwszą przyczynę. Olej, który – wedle Rema – naucza 

o Bożej opatrzności, zostaje rozlany na jego głowie w kształcie litery kaf, która jak już wiemy 

poucza o sefirze Keter, z której „jak uczą kabaliści wychodzą wszelkie [boskie] wpływy (ha-

haszpaot)” (ThO 2,33:II,119). 

 Widzimy więc jak Isserles buduje złożony symbol, włączając w jego pole semantycz-

ne kolejne obrazy i metafory. Oto sefira Korona stanowi początek stworzenia, pierwszą ema-

nację, z której wyłoniła się cała rzeczywistość. Jest ona też „miejscem” spoczynku świata. 

Zarazem jest również początkiem objawienia – dwoma pierwszymi wypowiedzeniami, które 

Izrael usłyszał na górze Synaj, a co za tym idzie fundamentem halachy, czyli uniwersalnej 

moralności i systemu etycznego – deklaracją monoteizmu i–zakazem bałwochwalstwa. Przy 

tym wszystkim jest również źródłem boskiego wpływu na świat, racją jego istnienia jako ca-

łości i narzędziem bożej opatrzności nad każdym z jego elementów. 
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 Widzimy tu wyraźnie, że metoda Isserlesa nie ma nic wspólnego z filozoficznym dys-

kursem, czy argumentacją.  Prowadzi go ciąg skojarzeń opartych na słowach, liczbach 

i obrazach: święte świętych, mur otaczający, ołtarz, zielona linia, cheruby, objawienie synaj-

skie, najwyższy kapłan i olej namaszczenia. Owe obrazy, przywoływane przez użycie wyżej 

wymienionych strategii hermeneutycznych369, są dla Rema nie mniej ważne, lub ważniejsze, 

niż wynikanie idei. Dzięki nim równie swobodnie jak  łączy on różne strata literatury żydow-

skiej, przechodzi przez warstwy znaczeń od dosłownego do metafory, od rzeczywistości fi-

zycznej i metafizycznej do moralnej i etycznej itd. Najważniejsze idee ewokowane przez 

wymienione obrazy to stworzenie ex nihilo, emanacja, boża opatrzność, objawienie, Bóg jako 

miejsce świata.   

 Z koncepcją pierwszego stworzenia, czy też pierwszej emanacji łączy się inna nazwa, 

którą określali najwyższa ze sefir kabaliści: „Nic” - Ajin. Nazwa ta z jednej strony łączy się 

z częstym w mistycyzmie pojęciem Boga jako mistycznej pustki, z drugiej prowadzi Rema 

prosto do dogmatu o stworzeniu ex nihilo (jesz mi-ajin). To właśnie pierwsza sefira stanowi tu 

„materiał”, z którego stworzona została cała rzeczywistość. Wyrażeniu ex nihilo nadane zosta-

je całkiem nowe znaczenie:  
 

Nie ma większego ex nihilo niż to, by coś materialnego, cielesnego, odłączyło się od czegoś du-

chowego w stopniu absolutnym, jak to tylko możliwe. A to Bóg uwznioślony, choć najpierw 

stworzeni zostali pośrednicy [chodzić tu może już to o sefiry, już to o inteligencje oddzielone], 

niemniej początek stworzenia był „z niczego”. (...) Taki jest pogląd naszych mędrców błogo-

sławionej pamięci, który nazwali stworzenie ex nihilo (ha-chidusz jesz mi-ajin), bo chociaż od-

dzielona forma tak naprawdę jest czymś, to nazywa się niczym (ajin), i tak właśnie nazywali 

najwyższą ze sefir mędrcy kabały – Nic (Ajin). (ThO 3,45:II,131) 

  

„Nic” nie oznacza tu niebytu absolutnej negacji tego, co istnieje, okazuje się tu ono być naj-

wyższą ze sefir, pierwszą z emanacji boskiej istoty i pierwotną formą boskiej manifestacji. 

Nic to siła, która stwarza wszystko, źródło sensu i znaczenia. Boskość sama w sobie nie jest 

osobą, ani wolą, ani myślą, jest Nicością, a która mimo wszystko jest źródłem i zasadą 

wszystkiego, i w tym znaczeniu jest Wszystkim. Rema rozwija ten, zaczerpnięty wprost 

z nauk kabały, pogląd:  

 

                                                 
369 Por. wyżej, s. 73-74. 
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Opinią mędrców i opinią naszej Tory jest, że świat w ogólności stworzony został w pierwszym 

akcie stworzenia (be-berija riszona) z istoty boskości (me-ecem ha-elohut) odbitej (muteba) 

równocześnie w materii (chomero) i formie (curato) (…), dlatego było celem (be-tachlit) (…), 

by ustanowić (learech) jego [tj świata] części stworzone z Niego na podobieństwo boskości. 

(ThO 3,45:II,133)370 

 

Twierdzenia Rema radykalnie odchodzą tu od poglądów średniowiecznych arystotelików. 

Kosmologia zmienia się w teogonię. Stworzenie, jak czytamy, dokonane zostało najpierw 

niejako wewnątrz Boga, jest ono latentne w boskości w swej istocie, nie zaś jako możliwość 

logiczna371. „Niebiańska Korona” (Keter elion) lub „Pierwsza Chwała” (kawod riszon) to pre-

stworzona i pre-egzystująca w Bogu „materia prima”, będąca zarazem nicością, ona to sta-

nowi budulec Stworzenia. Ex nihilo zaś oznacza tu „odczepienie się” materialnego od nie-

materialnego372. Stworzenie obdarzone jest bytem dzięki swemu uczestnictwu w bycie bo-

skim. W jeszcze innym miejscu o najwyższej z sefir czytamy: 
  

Wydaje się, że pierwsze pierwotne (ha-hijuli ha-riszon), z którego powstało wszystko nazwa się 

be-reszit, dlatego [napisane jest] 'be-reszit bara Elohim' („Na początku stworzył Bóg” Rdz 1,1), 

gdyż Wiekuisty wywyższony stworzył pierwsze pierwotne, z którego powstało wszystko istnie-

jące. (ThO Komentarz do błogosławieństwa Baruch sze amar:II,341) 

 

Materia pierwsza jest zatem owym „czymś pierwotnym” (hijuli), co wyłania się z nicości i co 

nazywa się „bereszit", a więc wspomnianym już punktem, z którego powstaje linia, z której 

z kolei powstaje płaszczyzna, tworząca trójwymiarowe ciało. Być może więc, próba opisania 

stworzenia za pomocą pojęć pierwotnych geometrii świadczy, że wbrew konsekwentnemu 

używaniu terminu „materia pierwsza” (chomer ha-riszon) Rema na myśli ma raczej, stano-

wiącą warunek dla wszelkiej materialności, rozciągłość. Ten pierwszy punkt, jak twierdzi 

Isserles, to odpowiadający samogłosce „i” diakrytyczny znak chirek znajdujący się pod literą 

szin w słowie bereszit. 

 Gdzie indziej zaś pole semantyczne pierwszej sefiry rozbudowane zostaje przez obraz 

wody i ducha bożego oraz arystotelejską ideę materia prima: „Moim zdaniem pierwsza mate-

ria, z której wszystko zostało stworzone nazywa się wodą w zagadnieniu stworzenia, dlatego 

                                                 
370 Na temat izomorfizmu świata i Boga por. niżej s. 169-171. 
371 J. Ben-Sasson, s. 72.  
372 Por. tamże. 
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powiedziane jest: 'a duch boży unosił się nad powierzchnią wód' (Rdz 1,2), by stworzyć 

z nich wszystko” (ThO 3,61:II,220). 

 W jednym miejscu całego kilkusetstronicowego dzieła określa Rema pierwsza sefirę 

innym mianem, które przypisywali jej kabaliści: Ciemność (Choszech)373:  

 

[jak napisane jest:] 'a Ciemność nad otchłanią' (Rdz 1,2) Bóg wyniesiony nazywa się tu Ciem-

nością, bo zanim został stworzony świat, istnienie Wiekuistego było całkiem zakryte. (…) 

Mędrcy kabały nazywali najwyższą sefirę, która stoi na początku świata, Ciemność. (ThO 

3,27:II,90) 

 

Nazwa ta opisuje, w sposób paradoksalny, Boga, który wyszedł już z głębi swego ukrycia, 

wciąż jednak pozostaje niepoznawalny, wciąż stanowi jeszcze jedność przeciwieństw. Stwo-

rzenie wciąż pozostaje tu czystą potencją tego, co możliwe. Opisanie Boga jako Ciemność 

jest o tyle ciekawe, że słowo to jest symbolicznie bardzo mocno negatywnie nacechowane: 

w innych miejscach Prawa oddania wstępującego oznacza ono: pustkę/niebyt (eder) (ThO 

2,6:II,46), fałszywe/heretyckie poglądy (deot zarot) (ThO 3,47:II, 143), wygnanie egipskie 

(galut Micraim) (ThO 3,47:II,142), życie doczesne (olam ha-ze, w odróżnieniu od symboli-

zowanego przez światło życia wiecznego – olam ha-ba) (ThO 3,47:II,142), zniszczenie świata 

(ThO 3,21:II,77), wreszcie samo zło (ThO 3,9:II,49). Wydaje się, że Bóg pojmowany jest tu 

na sposób czysto kabalistyczny, jako stanowiący wspólny korzeń przeciwstawnych sił, w tym 

również zła374. Wydaje się bowiem, że mimo licznym deklaracjom, Rema niezupełnie zgadza 

się z prywacyjną koncepcją zła375, że dalej mu do tworzących teodycee filozofów, bliżej zaś 

do doszukujących się prazasady zła w Bogu kabalistów. W pewnych fragmentach Prawa od-

dania wstępującego zasugerowane jest niedwuznacznie, że Bóg stwarza również zło. W jed-

nym z nich, stanowiącym objaśnienie przykazania wypicia czterech kielichów wina w noc 

Paschy, Bóg ukazany jest jako trzymający w dłoni kielich, z którego wylewa dobro i zło (ThO 

3,51:II,159). Odnajdujemy u Isserlesa również ślady kabalistycznej koncepcji „skorup” (ha-
                                                 

373 Opisywanie Boga jako ciemność ma oczywiście korzenie znacznie starsze niż kabała, raczej wspólne 
jest ono wielu mistykom od najdawniejszych czasów, por. P. Kügler, „The Meaning of Mystical 'Darkness'”, 
Religious Studies, Vol. 41, No.1 (Mar., 2005), Cambridge University Press., s. 95-105.  

374 Por. S. L. Drob, s. 83-89, na temat Boga w kabale jako coincidetia oppositorum oraz „dialektycznego 
kresu”.   

375 Na temat teodycei w średniowiecznej filozofii żydowskiej por. H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and 
Kabbalah 1200-1600”, [w:] The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, red. D. H. Fank, O. 
Leaman, Cambridge University Press 2003, s. 218-257 oraz S. Nadler, „Theodicy and Providence”, [w:] The 
Cambridge History of Jewish Philosophy. From Antiquity through the Seventeenth Century, red. S. Nadler, T. M. 
Rudavsky, Cambridge University Press 2009, s. 619-658. 
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kelipot), o których czytamy, że: „brzegi ołtarza symbolizują „skorupy” (ha-kelipot) i siły nie-

czystości (kochot ha-tuma) otaczające ołtarz niebiański (mizbeach ha-elion)” (ThO 

3,6:II,42)376. 

 Również w jednym miejscu dzieła pierwsza sefira nazywa się „Myśl” (Machszawa), 

co wydaje się nawiązywać bezpośrednio do terminologii arystotelesowskiej (ThO 3,4:II,33). 

W innym miejscu nawiązuje Isserles do bardziej standardowego określenia kabalistów, które 

wyraża fakt, że Bóg na pierwszym etapie swego objawiania się pozostaje czystą niezdetermi-

nowaną niczym wolą, dlatego nazywa się Wola (Racon):  

 

Wszystko to spowodowała Wola Wiekuistego wyniosłego wcześniejsza od stworzenia świata 

(…). Wola Wiekuistego wyniesionego jest jego istotą (acmut), nic do niego niedodającą, 

wszystko więc spowodowane jest przez Jego Mądrość i Wolę poprzedzającą wszystko. (ThO 

3,45:II,133) 

 

Zwłaszcza uderzające jest tu określenie Woli jako bożej istoty, co po raz kolejny zdaje się 

wskazywać, że krakowski uczony utożsamia Boga jako takiego ze sefirami. Mimo że bezpo-

średnio określenie Boga jako Woli pojawia się w Prawie oddania wstępującego jedynie raz, 

to ten aspekt ma dla „doktryny” Rema znaczenie fundamentalne. Bóg jest, o ile cokolwiek 

można o nim orzec, przede wszystkim nieograniczoną, absolutną wolą (racon ha-muchlat), 

która wyraża się w trójnasób: przez stworzenie ex nihilo (jesz mi-ajin),nieustającą opatrzność 

(haszgaha pratit) i ostateczne zniszczenie świata (hefsed)377. Ta woluntarystyczna koncepcja 

znajduje wyraz na każdej bez mała karcie Prawa oddania wstępującego.  

 Sefira Korony stanowi oczywiście zaledwie pierwszy etap procesu emanacji, jak czy-

tamy:  

 

I tak sefira Korona zawiera dziesięć ukrytych sefir, oto co jest zanim objawiają się moce, 

i emanują w akt, potem jest dziesięć sefir, a potem zgromadzone zostają w ostatniej sefirze, 

która kieruje światem, wedle mocy, które są w niej połączone. A wszystko to jest zrozumiałe 

dla oświeconych. (ThO 3,4:II,31) 

 

                                                 
376 Na temat koncepcji kelipot, por. S. L. Drob, s. 329-662. Konkurujące ze sobą koncepcje zła 

w interesującym nas okresie opisuje na przykładzie twórczości Moszego Kordowero i kabały luriańskiej J. Dan, 
„'No Evil Descends from Heaven' - Sixteenth-Century Jewish Conceps of Evil”, [w:] Jewish Thought in the 
Sixteenth Century, red B. D. Cooperman, Harvard University Press, Cambridge-London 1983. 

377 Por. wyżej, s. 119-122. oraz J. Ben-Sasson, s. 67-69. 
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 Z Korony wyłaniają się dwie kolejne sefiry: Mądrość (Chochma)378 i Zrozumienie 

(Bina u Rema, jak się wydaje, czasem zwana Tewuna (ThO 1,1:I,28))379 W opisie ołtarza 

„ukryte” są one na poziomie liczącym 24 łokcie, wedle halachy rabiego Josi380. Liczba 24, 

a więc litery chaf-dalet odczytane tu zostają jako „ke-dalet„ – „jak cztery” zaś litery jod-hej, 

z czteroliterowego imienia pouczają właśnie o sefirach Mądrość i Rozumienie.  

 Dalej czytamy zaś, że wszystko wyemanowało z Mądrości w 32 ścieżkach (ThO 

1,13:I,77), dlatego prowadząca na ołtarz rampa (kewesz) miała 32 łokcie długości, zaś jej sze-

rokość 16 łokci odpowiadała 16 twarzom czterech zwierząt, kóre ujrzał prorok Ezechiel 

w swej wizji rydwanu (Ez 1).  

Motyw 32 ścieżek mądrości każe myśleć, że to właśnie sefirę Mądrość utożsamia Rema 

z niebiańskim ołtarzem381. Odwołanie do rydwanu z wizji Ezechiela zdaje się sugerować, że 

sefira Mądrość jest pierwszym, najwyższym, aspektem Boga, który wyłania się z mistycznej 

nicości i może zostać ujęty przez ludzki umysł, a dokładniej przez prorocką wizję.  

 Następnie sefira Mądrości pojawia się w opisie basenu (kijor), który był wysunięty na 

stronę południową, ta zaś jest stroną mądrości, wszak napisane jest „Kto chce zmądrzeć, nie-

chaj uda się na południe” („ha-roce lachachim jidrim”  Bawa batra 25b) (ThO 1,14:I,84). 

W kodzie „przestrzenno-architektonicznym” sefira mądrość związana zostaje tu ze stroną 

południową. Król Salomon, uczy Rema, zrobił 10 basenów, z których każdy miał po 40 bat 

objętości, co oznacza 10 intelektów wypływających z mądrości i 40 dni które Mojżesz spędził 

na Synaju, by otrzymać całą Torę i mądrość (tamże). W jeszcze innym miejscu dowiadujemy 

się, że ofiarowywane na ołtarzu wino odpowiada światu umysłowemu (olam sechli), ponie-

waż:  

 

Mądrość porównywana jest do wina, dlatego błogosławimy nad nim '[błogosławiony] Twórca 

owocu winorośli', bo Zgromadzenie Izraela porównywane jest do winorośli, jak wiadomo 

z midraszy. A oświecony zrozumie. (ThO 2,16:II,71)  

 

                                                 
378 Na temat sefiry Chochma por. S. L. Drob, s. 213-215. 
379 Tak przynajmniej, jako odnoszący się do sefirot, rozumiem fragment, bazujący na Wj 35,31 oraz Kr 

17,14, w którym czytamy, że wymiary świątyni wybrane zostały tak, by korespondować z Mądrością 
(Chochma), Zrozumieniem (Twuna) i Wiedzą (Daat), które są „równoważne stworzeniu świata”. Jeśli ta 
interpretacja jest prawdziwa, to we fragmencie tym Rema zalicza w obręb sefirot również Daat, czego wydaje 
się nie czynić nigdzie indziej. O znaczeniu sefiry (lub quasi-sefiry) Daat, por. R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo, 
s. 197 oraz S. L. Drob, s. 217-219. 

380 Por. Miszna Midot 3,1. Rema tłumaczy zarówno anonimowy pogląd z miszny, jak i odmienną opinię 
rabiego Josi. 

381 Por. niżej, s. 142-143. 
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Ten dość niejasny obraz utożsamiający sefirę ze światem umysłowym, jak się wydaje stanowi 

próbę oddania w sposób metaforyczny stosunku sefiry Mądrość oraz najniższej z sefir zwanej 

Zgromadzeniem Izraela. O niebiańskiej Mądrości czytamy też, że wycięte i wyrzeźbione zo-

stały z niej litery odpowiadające „mierze wzrostu” (sziur koma) (ThO 3,4:II,37), a więc bo-

żym dziełom. O patriarchach mówi Bóg, że dał się im poznać od imieniem El Szadaj, nie po-

znali oni jednak jego właściwego imienia, co należy rozumieć tak, że dał się im On poznać 

jako Stwórca świata, ale nie poznali go poprzez Mądrość, która poucza o doskonałości stwo-

rzenia. To zrozumienie bowiem dostępne jest jedynie dla ludu Izraela (ThO 3,46:II,138). 

Najważniejsze obrazy łączące się ze sefirą Mądrość to Tora pisana, 32 ścieżki mądrości, serce 

(lamed waw – lew), najwyższy ołtarz, rydwan z wizji Ezechiela, basen, południe, litery, wino. 

 O sefirze Rozumienie (Bina)382 pouczają w pierwszej kolejności bochenki chleba 

obecności (lechem ha-panim), które miały 10 dłoni (tefach) długości, i pięć szerokości, co 

symbolizuje 50 bram rozumienia przekazanych Mojżeszowi. Stół i chleby to Tora ustna, która 

jest związana ze sefirą Rozumienie (ThO 1,22:I,121). Łączy się ona również z pojęciem skru-

chy, czy też powrotu grzesznika do Boga (teszuwa), co wiemy dzięki temu, że oddanie pokut-

ne (aszam) musi zaś być z męskiego zwierzęcia, gdyż  

 

odpowiada ona karze odcięcia (karet), i aby grzesznik uzyskał odpuszczenie oraz jego dusza 

powróciła do Boga, który ją dał, to jest do Rozumienia (Bina), gdzie znajduje się podstawa 

dusz (jesod neszamot) (…), i to właśnie mieli na myśli nasi nauczyciele błogosławionej pa-

mięci, [gdy mówili, że] w miejscu, w którym stoi skruszony grzesznik (baal teszuwa), [nawet] 

całkowicie sprawiedliwy (cadik), nie może stać. (ThO 2,1:II,17)  

 

Motyw pochodzenia dusz ze sefiry Rozumienia i ich powrotu do niej, powtarza się jeszcze 

w innym miejscu, w którym wyjaśnione zostają różnice co do płci zwierząt ofiarnych. Cel 

intencji (tachlit ha-kawana) oddania wstępującego (ola) – znajduje się na drzewie sefirotycz-

nym powyżej miejsca, w którym rozdziela się to co męskie i żeńskie, chodzi zapewne o sefirę 

Korony, która jest powyżej tych sefir, w których znajduje się akt, czyli dawanie (poal) i po-

tencja czyli przyjmowanie (mekabel), dlatego ofiarowane zwierzę jest męskie. Oddanie opłat-

ne (szelomim) służy oddziaływaniu na środkową linię drzewa sefirotycznego, która pośredni-

czy między sefirami i dlatego oddanie jest męskie bądź żeńskie. Oddanie pokutne (aszam) 

z kolei przychodzi jako odkupienie za karę odcięcia (karet), dlatego jest męskie, bo dusza 

                                                 
382 Na temat sefiry Bina por. S. L. Drob, s. 215-217. 
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skruszonego wraca do Boga, który ją dał, to jest do sefiry Rozumienia, gdzie jest podstawa 

dusz, do której one wracają (ThO 2,9:II,54). 

 Sferze Rozumienia przypada szczególne miejsce w dziele stworzenia, o ile bowiem 

Najwyższa Korona oznacza wolę, zaś Mądrość odpowiada myśli, o tyle Zrozumienie tożsame 

jest z działaniem. Wydaje się, że idea ta oparta jest na rzekomym pokrewieństwie słowa „ro-

zumienie” (bina) i „budowanie” (bone). Rozumienie to „stwórca światła stworzenia” (Jocer 

or be-reszit) pisze Rema (ThO 3,4:II,33). 49 bram rozumienia odpowiada 49 tysięcy lat, które 

będzie istniał świat, najwyższa, 50 brama to sekret tysiąclecia jubileuszowego, czasów me-

sjańskich (ThO 3,33:II,105-106). Zarazem owe 49 bram rozumienia odpowiada 49 dniom 

liczenia omeru, czasowi pomiędzy wyjściem z Egiptu a objawieniem na Synaju (ThO 

3,54:II,170)383. Główne obrazy związana ze sefirą Rozumienia to chleb obecności i stół. Idee 

to dusza ludzka, skrucha, Tora ustna, cykle historii. 

 Razem trzy najwyższe sefiry opisują jeszcze „ruch przed ruchem”, są one bożym dzia-

łaniem w procesie rozwoju, ale ponieważ w ścisłym sensie nie ma „procesu w Bogu”, dlatego 

też rozumiane są jako jedność. By opisać tę paradoksalną troistość w jedności, Rema ucieka 

się do języka filozofii: oto trzy pierwsze sefiry to trzy spośród przyczyn wymienianych przez 

filozofię arystotelesowską: przyczyna, forma i cel (ThO 3,4:II,33). Wedle kolejnych interpre-

tacji trzy pierwsze sefiry utożsamione zostają z triadami: wola – projekt (myśl) – czyn, prze-

szłość – teraźniejszość – przyszłość (tamże), oraz myślący – myśl – myślane (sechel – maskil 

– muskal) (tamże). W rzeczywistości triady te stanowią jedność w Bogu, zaś podział  ma 

miejsce jedynie po stronie podmiotu poznającego. 

 

4. Świat 

 

Świat w ogólności ma postać wielkiego łańcucha czy też drabiny bytów. Obraz ten, który od-

najduje Isserles w szczegółach architektonicznych świątyni jerozolimskiej, jest zasadniczo 

obrazem świata, jakiego nauczali Arystoteles i Ptolemeusz, a który zaczerpnął Rema ze śre-

dniowiecznej literatury żydowskiej, zwłaszcza z pierwszej części Powtórzenia Nauki (Miszne 

Tora) Majmonidesa oraz księgi Podstawa świata (Jesod olam)384. 

                                                 
383 Por. niżej, s. 169 i 173-174. 
384 Opis poniższy ma charakter skrótowy ponieważ kosmologia Rema wywodzi się bezpośrednio ze 

średniowiecznej filozofii i nie jest zaś motywem specyficznie kabalistycznym czy mistycznym (choć oczywiście 
stanowi również dziedzictwo kabalistów, i całej epoki w ogóle) – jako taki nie jest więc on bezpośrednio 
związany z tematem rozprawy. Dokładnie zagadnienia kosmologii w dziele Rema, wraz z odniesieniami do 
konkretnych sekcji Prawa oddania wstępującego opisuje J. Ben-Sasson, s. 88-109 oraz H. Davidson, „Medieval 
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4.1. Materia i forma 

 

Jak widzieliśmy pra-zasadą stworzenia wedle Isserlesa jest boska nicość utożsamiana 

z pierwszą sefirą. Pierwszym, co wyłania się z owej nicości, są być może tożsame z drugą 

i trzecią sefirą, materia i forma:  

 

Rzeczy które powstały z nicości były dwoma rzeczami: pierwotnym pierwszym (ha-hijul ha-

riszon) i jego „ubraniem” (lewusz) - formą, bo: „One powstały z nicości (…) w stwarzaniu 

świata, które było z niczego stworzone zostały te dwie rzeczy, to jest materia i forma.  (ThO 

3,49:II,152) 

 

Lub innymi słowy: „Dwie rzeczy stworzone zostały ex nihilo, i stanowią one podstawę niż-

szego świata, to materia i forma, z nich powstało wszystko, co istnieje w świecie” (ThO 

3,76:II,309). 

 Jak już powiedziano materia najpierw stworzona, czy też wyemanowana, została jako 

pozbawiona formy materia prima. To ją właśnie ujrzała starszyzna Izraela podczas objawienia 

synajskiego: 

 

Należy wyjaśnić, że widzieli pod nogami Wiekuistego, w otoczeniu Wiekuistego, coś jak blok 

szafiru (…), była to pierwsza pierwsza materia, która była jak dzieło blok szafiru (sapir) jak 

blok śniegu (Wj 24,10) wspomniany w słowach rabiego Eliezera. (ThO 3,74:II,298-299)  

 

Choć fragment ten stanowi proste odwołanie do słynnego fragmentu Przewodnika dla zbłąka-

nych (MN 1,5 oraz 2,26) równie kluczowe może być tu dla Isserlesa pozorne pokrewieństwo 

słów sapir i sefira. W jednym miejscu Isserles twierdzi, że istniały dwa rodzaje materii pierw-

szej: jeden z którego stworzone zostało niebo, i inny z którego stworzona została ziemia (ThO 

3,57:II,190). O ile wszystko, co istnieje, posiada formę, o tyle materia przysługuje jedynie 

części bytów, zaś stopień uwikłania w materialność określa miejsce danego bytu w hierarchii 

ontologicznej385. 

                                                                                                                                                         
Jewish Philosophy in the Sixteenth Century”, [w:] Jewish Thought in the Sixteenth Century, red. B. D. 
Cooperman, Harvard University Press, Cambridge-London 1983, s. 106-145. Ogólnie na temat średniowiecznej 
kosmologii por. G. Freudenthal, „Cosmology: The Heveanly Bodies”, [w:] The Cambridge History of Jewish 
Philosophy. From Antiquity through the Seventeenth Century, red. S. Nadler i T. M. Rudavsky, Cambridge 
University Press 2009, s. 302-361. 

385 Por. niżej, s. 140-142. 
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 Status materii w myśli Isserlesa nie jest całkiem jasny. Wydaje się, że wbrew jedno-

znacznie negatywnej frazeologii pojawiającej się w wielu miejscach Prawa oddania wstępu-

jącego i Wartości wina, a wedle której materia znajduje się na dole ontologicznej 

i aksjologicznej hierarchii, Rema przyznaje materii reltywnie pozytywną wartość 

i znaczenie386. Czytamy w prawdzie, że rozdziela ona między myślącym a myślanym (ThO 

3,61:II,218), że oddziela od proroctwa i od pojmowania (tamże), że jest źródłem grzechu, 

bowiem jako, że człowiek stworzony jest z materii, musi grzeszyć, dlatego też Bóg musi 

„przechylać się“ w kierunku Łaski by świat przetrwał (ThO, wyjaśnienie błogosławieństwa 

Baruch sze amar:II,342) itd.  

 Zarazem jednak Isserles staje wobec klasycznego problemu pochodzenia materii, i jak 

widzieliśmy powyżej, ostatecznie przyznaje on jej boskie pochodzenie. Ujęcie, wedle którego 

materia wywodzi się z Boga, pomaga Rema stworzyć spójny ciąg światów. Oto można poj-

mować różne światy jako różne stopnie kondensacji i koagulacji jednej i tej samej istoty-

substancji. Ujęcie to prowadzi do reewaluacji materii – w przeciwieństwie do poglądów więk-

szości myślicieli żydowskich wieków średnich - Isserles nadaje jej relatywnie wysoką rangę 

i przyznaje jej pozytywną rolę. W niższym, materialnym, świecie objawia się mądrość bo-

ża387. Takie ujęcie wyrasta poza ujęcie czysto fizykalne, w jego świetle wszystko jest święte, 

gdyż wszystko jest refleksją bożej chwały – ma znaczenie aksjologiczno-religijne. Znajduje to 

swój wyraz chociażby w przekonaniu o tym, że studiowanie świata stworzonego, czyli przy-

rody, jest pierwszym krokiem do poznania Boga (MJ 1,6). Materia może odgrywać zasadni-

czo pozytywną rolę w ludzkiej egzystencji. Rozróżnienie między „złą” materią, ciągnącą 

człowieka do grzechu, symbolizowaną przez Waszti, a materią „dobrą” – poddaną rozumowi 

symbolizowaną przez Esterę, jest jedną z osi konstrukcyjnych Wartości wina (chociażby MJ 

1,9). Materia nie jest więc z istoty zła, choć stanowić może dla zła poręczne narzędzie bo: 

„siła Samaela objawia się w materii” (ThO 3,38:II,113). 

 Dla Isserlesa, tak jak dla większości mu współczesnych, materia stanowi mieszaninę 

czterech żywiołów powstałą w wyniku obrotowego ruchu sfer388, same sfery zaś zbudowane 

                                                 
386 Na temat różnych stanowisk w odniesieniu do materii w średniowiecznej filozofii żydowskiej por. 

S. Passin, „Matter, Form, and the Corporeal World”, [w:] The Cambridge History of Jewish Philosophy. From 
Antiquity through the Seventeenth Century, red. S. Nadler and T. M. Rudavsky, Cambridge University Press 
2009, s. 269-301. Zasadniczo poszczególni myśliciele postrzegali materię już to negatywnie (Majmonides, 
Gersonides), już to neutralnie (Nahmanides, Ibn Ezra, materia pierwotna Majmonidesa i Kreskasa) już to 
pozytywnie (Ibn Gabirol, Simcha z Troyes). Rema jak się wydaje jest świadomy istnienia wszystkich trzech 
stanowisk, i czerpie z każdego z nich, tworząc zniuansowany, nie zawsze koherentny obraz. 

387 J. Ben-Sasson, s. 104 p. 83. 
388 Odrzucenie przez Rema teorii atomistycznej ThO 2,2 
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są z piątego elementu (ThO 1,10:I,66). Tę stanowiącą dziedzictwo starożytnej filozofii kon-

cepcję odnajdziemy na każdej bez mała stronie pism Rema. W jej myśl każdy jednostkowy 

materialny byt stanowi, zależnie od proporcji żywiołów, kombinację czterech jakości: ciepła, 

zimna, wilgotności i suchości, co symbolizują cztery rogi świątynnego dziedzińca (ThO 

1,8:I,57). Gdy ruch sfer stworzy odpowiednią kombinację żywiołów, materia staje się gotowa, 

by przyjąć od Czynnego Intelektu odpowiednią formę, o czym poucza podzielony na cztery 

komnaty budynek zwany „domem rozpalania” (bet ha-moked) (ThO 1,8:I,58). Rytualne czyn-

ności wykonywane w świątyni mają moc oddziaływania na żywioły – każdemu z nich odpo-

wiada jeden z rodzajów ofiarnych zwierząt składanych podczas rytuału Jom Kipur (byk to 

żywioł ognia, owca żywioł powietrza, drugi byk to woda, kozioł zaś to ziemia)(ThO 

3,76:II,309-310). Dęcie w szofar podczas Rosz ha-Szana dokonuje połączenia czterech ży-

wiołów oraz trzech światów (ThO 3,56:II,177-178). 

 
4.2. Trzy światy filozofów 

 

O ile domeną Boga jest nieskończoność, o tyle świat stworzony jest ograniczony tak czasowo, 

jak i przestrzennie. Dzieli się on na podksiężycowy i ponadksiężycowy. Ściśle rzecz biorąc, 

wyróżnić w nim można trzy części, lub też – jak często pisze sam Rema – trzy światy, każdy 

z których posiada własną charakterystykę, zależną od stopnia oddalenia od boskiego źródła 

emanacji i uwikłania w materialność. Trzy światy tworzą strukturę hierarchiczną, drabinę, czy 

też łańcuch bytów, którego obraz stanowi biblijna drabina jakubowa oraz sama świątynia389.  

 Świat wyższy to rzeczywistość czystych form, oddzielonych intelektów utożsamia-

nych z aniołami390. Jest to świat czysto duchowy, niepodlegający zatem zmianie. Choć każdy 

ze światów formalnie dzieli się na pięć części, zarazem każdy z nich podlega specyficznym 

właściwym tylko jemu podziałom i klasyfikacjom. I tak świat wyższy dzieli się na dziesięć 

klas czynnych intelektów – aniołów oraz ich przyczynę bądź też Intelekt Czynny, o czym po-

ucza odległość 11 łokci pomiędzy ścianą zachodnią świątynią a  częścią świątyni zwaną hej-

chal. Sam podział hejchalu na trzy części odpowiada trójpodziałowi pośród intelektów od-

dzielonych odpowiadający ich opisaniu w kategoriach przyczyny i skutku (ThO 1,4:I,41-42). 

Dokładna liczba oddzielonych intelektów, jak i różnicujący je czynnik, stanowi dla Isserlesa 

dyskutowany obszernie przedmiot kontrowersji. Charakterystyczne jednak, że Rema osta-
                                                 

389 Drabina jakubowa jako obraz świata (a zarazem świątyni) pojawia się w wielu miejscach Prawa 
oddania wstępującego, np. ThO 3,73:II,299. 

390 O oddzielonych intelektach por. J. Ben-Sasson, s. 90-95. 
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tecznie uznaje, że przekraczająca ludzkie pojęcie absolutna wola Boga jest racją dostateczną 

dla istnienia wielości oddzielonych inteligencji: 

 

Wedle Tory świat został stworzony ex nihilo przez Boga wedle jego absolutnej woli, dlatego 

mógł on też stworzyć wiele oddzielonych intelektów za jednym razem. Filozofowie zaś nie 

pojęli istoty (mahut) oddzielonej od materii. Być może część z nich [oddzielonych inteligen-

cji] to dusze sfer (nefaszot le-galgalim), [część zaś jest oddzielona zupełnie] (…) Możliwa jest 

wielość z powodu istoty i woli Wiekuistego, niech będzie błogosławiony, który rozkazał ich 

stworzenie i rozkazał ich wielość, oraz ich oddzielenie jednej od drugiej w ich oddzieleniu. 

Sprawy te są tak głębokie, że cała filozofia boskości (pilosofia elohut) jest od nich zależna. 

I nie należy pisać o tym zbyt wiele, bo nie należy to do tej pracy. I starczy, dla naszych celów 

to co wyjaśniliśmy.  (ThO 1,14:I,91) 

 

 Świat środkowy to świat sfer (galgalim), które składają się z formy oraz materii sub-

telnej – odmiennej od tej znanej nam z doświadczenia. W jednym z miejsc Prawa oddania 

wstępującego czytamy wręcz, że już w pierwszym akcie stworzenia powstały dwa rodzaje 

pierwszej materii: „Z jednego powstały niebiosa, z drugiego ziemia” (ThO 3,57:II,190). 

Funkcją świata sfer jest niejako mediacja pomiędzy światem wyższym, a niższym – to istnie-

nie sfer sprawia, że w ogóle możliwe jest oddziaływanie czystych form na świat materialny 

(ThO 1,10:I,66). To ruch sfer powoduje mieszanie się elementów i nadawanie materii form, 

przez co powstają byty wypełniające świat niższy. Pośredni status świata sfer polega na tym, 

że mimo iż sfery są materialne, nie podlegają one zmianie (ThO 1,10:I,66-67). W świątyni 

światu sfer odpowiada dziedziniec (ezra), którego trójpodział odpowiada trójpodziałowi sfer 

na dzienną, na której nie ma gwiazd, gwiazdozbiorów, dzieląca się na 12 znaków zodiaku, 

i gwiazd stałych oraz siedem sfer, spośród których każda ma jedną z gwiazd prowadzących. 

Są to: Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Gwiazda i Księżyc. Każdej z nich odpowiada 

jedna z siedmiu bram dziedzińca (ThO 1,7:I,53). Isserles poświęca też wiele miejsca na dys-

kusje na temat pochodzenia i charakteru muzyki sfer, której symbolem w świątyni jest pieśń 

lewitów (ThO 1,5:I,46-47). 

 Trzeci, najniższy ze światów, to świat materialny, zwany też „światem przemijania” 

(olam ha-hefsed), świat, w którym żyjemy. Jego charakterystykę stanowi dynamizm – ciągła 

zmiana, polegająca na przyjmowaniu i zrzucaniu kolejnych form przez materię. Świat ten ma 

kształt kuli, powierzchnię której stanowią sfery, kula owa pozostaje jednak otwarta od strony 

północy. To niedomknięcie pozwala na wpływ złych mocy na świat, zostanie ono jednak za-
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mknięte w czasach mesjańskich, co dowiedzie bałwochwalcom istnienia jedynego Boga (ThO 

1,2:I,34). Isserles opisuje dokładnie, w jaki sposób poszczególne wymiary świątyni odpowia-

dają wymiarom świata oraz, nieraz w zawiły i skomplikowany sposób, jak podziały świątyni 

odpowiadają podziałom świata na 18 sfer oraz siedem klimatów (ThO 1,1-1,2). 

 Pośród różnych podziałów i klasyfikacji każdego ze światów najważniejszy wydaje się 

być ten, wedle którego, każdego z nich dzieli się na pięć części. 15 poziomów rzeczywistości, 

symbolizowanych jest to przez 15 schodów miedzy dziedzińcem kobiet a dziedzińcem Izra-

ela, którym odpowiada 15 pieśni stopni w Księdze Psalmów oraz boskie imię składające się 

z liter jod-hej (w gematrii 15), w którym świat podksiężycowy to hej, ponadksiężycowy to zaś 

jod (ThO 1,10:I,66). 

 Byty tworzące świat niższy przybierają jedną z czterech form organizacji. Są to, wyli-

czając od najprostszej: minerały – „milczące” (dome), flora – „rosnące” (cemach), fauna – 

„żywe” (chaj) i ludzie – „mówiące” (medaber). Stojąca u podstaw teorii „wielkiego łańcucha 

bytów” zasada zupełności domaga się istnienia stopni pośrednich. I tak pomiędzy minerałem 

a rośliną znajduje się koral, między rośliną a zwierzęciem gąbka, zaś między zwierzęciem 

a człowiekiem – małpa (MJ 1,6). 

 Podobnie spójność ciągu światów, oddziałujących jeden na drugi, domaga się wpro-

wadzenia stopni pośrednich. Są to kolejno: Najwyższy ołtarz, czysto duchowa sfera, Intelekt 

Czyny. Ich obecność w ontologicznym schemacie pomaga Isserlesowi zmierzyć się 

z klasycznymi aporiami. Po pierwsze: w jaki sposób niematerialny Bóg może oddziaływać na 

materialne  sfery391. Rozwiązaniem okazuje się tu wprowadzenie czysto duchowej, dziesiątej 

sfery pośredniczącej między Bogiem a sferami. To ona jest pierwszym poruszycielem pozo-

stałych sfer. Pozornie opowiada się więc Rema zatem za całkowitą transcendencją Boga wo-

bec kosmosu: „Najwyższa ze sfer nazywa się sercem (lew) świata, aluzją do niego jest ołtarz, 

który ma 32 (lamed-bet) łokci długości” (ThO 1,5:I,45). 

 Jej odpowiednikiem w odniesieniu do świata form jest, wspomniany już, tak zwany 

„niebiański ołtarz” (Ha-mizbeach ha-elion, mizbeach szel mala), być może tożsamy ze sefirą 

Korony, Mądrości lub Rozumienia. W Prawie oddania wstępującego czytamy: „Wszystko 

z niego przechodzi w akt i do niego powraca (…), wpływa on na inteligencje, te na sfery, 

a zaś te na świat materialny” (ThO 2,16:II,71). Wpływ z wyższego ołtarza tworzy wszystko 

                                                 
391  Abraham bar Icchak Szalom w swojej książce Siedziba pokoju (Newe Szalom), którą Rema 

z pewnością znał, odwołuje się bowiem do niej w ThO 2,25 i 3,45 – uważa, że spór ten jest w istocie identyczny 
z dzielącym kabalistów pytaniem o stosunek Boga do sefirot. Por. J. Ben-Sasson, s. 96 p. 38. Por. też dyskusja 
w ThO 3,70 i J. Ben-Sasson, s. 95-99 na temat tego czy sfery posiadają duszę i jaka jest natura muzyki sfer.  
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(ThO 3,61:II,220). W innym miejscu czytamy, że ołtarz ten zawiera w sobie 32 dzieła mądro-

ści i 10 sefir. Stanowi on centrum procesu powstawania i nulifikacji392. Jeszcze gdzie indziej, 

tym razem w języku czysto mitycznym, że [archanioł] Michael, wielki książę, stoi i przybliża 

[jako oddania] dusze sprawiedliwych na niebiańskim ołtarzu (Bamidbar raba 2,2) (ThO 

1,5:II,45). Jeszcze gdzie indziej o tym, że dusze sprawiedliwych wracają do ołtarza, z którego 

zostały „wyciosane”. 

 Spośród oddzielonych inteligencji szczególne miejsce zajmuje najniższa z nich – Inte-

lekt Czynny (sechel ha-poel). Zgodnie z założeniami starożytnych i średniowiecznych filozo-

fów jego funkcją jest aktualizowanie ludzkich intelektów, a więc zdobywanie przez ludzi 

wiedzy, często opisywane przez Isserlesa jako rodzaj mistycznej unii. Czynny Intelekt, który 

ma kluczowa rolę dla ludzkiej epistemologii, proroctwa, opatrzności i nieśmiertelności, w 

języku mitycznym zostaje związany z najniższą ze sefir i jest on określany jako „małżonek” 

czy też „partner” Izraela. Działanie Czynnego Intelektu przedstawiają uroczystości czerpania 

wody (bet ha-szoewa) podczas święta Sukot, podczas których kobiety stojące na babińcu sta-

nowią odpowiednik Czynnego Intelektu, zaś tańczący poniżej sprawiedliwi i prorocy – odpo-

wiedniki indywidualnych biernych umysłów, które zmieniają się pod jego wpływem – przyj-

mują na siebie ducha świętego (ThO 1,6:48-50). 

  

 
4.3. Cztery światy kabalistów 

 

Mający swe bezpośrednie źródło w starożytnych doktrynach filozoficznych ontologiczny 

schemat, pogodzić usiłuje Isserles z modelem wywodzący się z imaginarium kabały. Podob-

nie jak wiele motywów mistycznych, doktryna czterech światów393 przytaczana jest w Prawie 

oddania wstępującego w postaci skąpych wzmianek i aluzji, nie zostaje jednakże rozwinięta 

w koherentny system. „To co poniżej nazywa się stworzenie (berija), to co powyżej emanacja 

(acilut)”, czytamy. Nie sposób jednak z nich odgadnąć czy kabalistyczne cztery światy: ema-

nacji (acilut), stworzenia (berija) kształtowania (jecira) i działania (asija), w jakiś sposób 

odpowiadają trzem światom filozofów394, czy odpowiadają one poszczególnym częściom 

                                                 
392 Por. J. Ben-Sasson, s. 94 p. 28. 
393 Por. S. L. Drob, s. 263-293. 
394 H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and Kabbalah 1200-1600”, [w:] The Cambridge Companion to 

Medieval Jewish Philosophy, red. D. H. Fank, O. Leaman, Cambridge University Press 2003, s. 218-257, s. 227 
twierdzi, że od XIV wieku, idea czterech oddzielnych kosmicznych dziedzin powszechnie rozumiana była 
w następujący sposób: świat emanacji – sefirot, świat stworzenia – oddzielone intelekty, świat kształtowania – 
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sefirotycznego drzewa, czy może arystotelesowsko-ptolemejski model opisuje jedynie w naj-

niższy ze światów – świat działania, czy też wreszcie, są to całkowicie od siebie niezależne 

modele395. 

 
4.4. Astrologia396 

 

Isserles przejmuje kosmologię arystotelesowsko-majmonidejską, której naturalną część sta-

nowi astrologia. Odniesienia do niej wypełniają wiele kart Prawa oddania wstępującego. I tak 

czytamy między innymi, że zaćmienie słońca wróży złe wydarzenia (ThO 1,8:I,57), Saturn 

obala królestwa i niszczy kraje, wpływem Jowisza jest życie i pokój i daje on trwanie światy, 

siła Marsa służy zabijaniu i niszczeniu (ThO 1,8:I,62). Metale i cała rzeczywistość dzieli się 

na siedem części, podlegających wpływom poszczególnych planet (ThO 1,7:I,55)... Natura 

i osobowość człowieka oraz przebieg jego losów, a także losów społeczności i przebieg całej 

uniwersalnej historii zależy od Astrum czy Gestirn – układu gwiazd (mazal). Pogląd ten znaj-

duje również wyraz w decyzji halachicznej Rema: „W sprawie, co do której człowiek wie, że 

jest przeciw jego horoskopowi (ha-mazal), nie należy działać i polegać na cudzie. [Ale] 

w ogóle nie należy dociekać tych rzeczy z powodu [przykazania] (Pwt 18,13) 'Nieskazitelnym 

bądź przed Wiekuistym, Bogiem twoim!'” (Mapa na Szulchan aruch Jore dea, Kraków 

1594,179,2). A więc, nieco paradoksalnie, zajmowanie się astrologią jest zabronione, jednak 

post factum zabronionym jest ją lekceważyć. Innymi słowy zostaje ona odrzucona z przyczyn 

halachicznych i społecznych – grozi fatalizmem i idolatrią, nie zaś filozoficznych. Człowiek 

obznajomiony w astrologii może nie tylko przewidywać przyszłość, ale wręcz oddziaływać na 

wpływ gwiazd: „Poprzez siłę zodiaku (mazalot) (…) można poznać przyszłość i tworzyć tali-

zmany (tolsamot) i ściągać duchy (ruchot) i moce (kochot) gwiazd” (ThO 3,77:II,313). Jest 

tak dlatego, że działanie sfer jest w istocie wyrazem woli Boga, przekazicielem płynącego 

z boskiej istoty wpływu. 

 Wiara we wpływ gwiazd nie oznacza dla Rema całkowitego determinizmu. 

W rzeczywistości człowiek dysponuje bowiem wolną, choć ograniczoną, wolą. Dotyczy to 

zwłaszcza ludu Izraela, o którym mówi Rema, parafrazując Talmud (Szabat 156a): „'Nie ma 

                                                                                                                                                         
ciała niebieskie, świat działania – świat podksiężycowy.  

395 Jak zdaje się twierdzić Grözinger, Transformation, s. 290. 
396  Niniejszy paragraf to jedynie przykłady, większość rozważań astrologicznych w Torat ha-ola znajduje 

się w rozdziale 8. Na temat astrologii u Rema por. J. Ben-Sasson, s. 99-105. Ogólnie na temat astrologii 
w średniowiecznym judaizmie por. G. Freudenthal, Science in the Mediaval Hebrew and Arabic Traditions oraz 
J. Halbronn, Le Monde Juif et l'Astrologie. Histoire d'un vieux couple, Milano 1985. 
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horoskopów nad Izraelem' (Ejn mazal be-Israel) bowiem nie są oni poddani ich władzy” 

(tamże). 

 Oczywiście astrologia w dziele Rema jest integralną częścią dziedzictwa średnio-

wiecznej filozofii, jednak motywy astrologiczne ściśle splatają się w nim z kabałą, co najle-

piej być może widać w opisie rytuału czerwonej jałówki, w którym krwawy rytuał oddziałuje 

przez „duszę sfery Marsa”397. Kabała Rema zakłada „naukowe”, choć ezoteryczne prawa 

przyczynowości, które mogą być poznane i wykorzystywane przez cognescendi, a które rzą-

dzą naszym związkiem z wyższymi sferami. 

 

5. Objawienie 

 

Pojęcie objawienia w myśli Isserlesa przyjmuje całe spektrum znaczeń398. W sensie najwęż-

szym oznacza ono jednorazowe, umiejscowione w konkretnym punkcie czasowym wydarze-

nie, mające miejsce na Synaju. W najszerszym znaczeniu rozumieć je można jako każde umy-

słowe ujęcie, które w jakimś stopniu prowadzi człowieka do poznania prawdy, bowiem 

w ostatecznym rozumieniu tego słowa prawdą i rzeczywistością jest Bóg. Bóg jest też nie 

tylko ostatecznym przedmiotem poznania, ale też wszelkiego poznania warunkiem. W tym 

sensie objawienie jest centralnym pojęciem całej epistemologii Isserlesa.  

 Objawienie to coś więcej niż koncept epistemologiczny, w istocie stanowi ono sam 

rdzeń rzeczywistości. Aspekt objawienia zawierają wszystkie relacje łączące trzy dziedziny 

rzeczywistości Boga, człowieka i świat.  

 
5.1. Stworzenie jako objawienie 

 

Objawieniem jest samo stworzenie, o tyle że Bóg objawia się jako stwórca i poprzez akt stwo-

rzenia. Czytamy w Prawie oddania wstępującego: 

 

Zanim świat został stworzony, istnienie (mecijut) Wiekuistego uwznioślonego, było zakryte 

(mechusa) i ukryte (neelam), gdyż nie można pojąć Jego prawdziwości (laamod al amitato) 

inaczej niż poprzez jego dzieła (bruaw) i działania (peulotaw). (…) I to właśnie nazwano (Rdz 

                                                 
397 Por. Apendyks 2. 
398 Jeśli chodzi o ścisłość to w pismach Rema nie pojawia się jedno szczególne pojęcie, które byłoby 

odpowiednikiem „objawienia”. Używane przez niego pojęcie „hitgalut” zdaje się mieć dla niego inne znaczenie. 
Pisząc więc o objawieniu u Isserlesa, mam na myśli ideę, że Bóg poprzez pewne środki daje się poznać 
człowiekowi. 
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1,2) 'ciemność' , i dla tego właśnie powiedziane jest (Rdz 1,3): 'Niech się stanie światło!' co 

oznacza, że objawiło się istnienie (mecijut), które jest prawdziwym światłem (...)  [jak napisa-

ne jest] 'w świetle Twojem oglądamy światło' (Ps 36,10) (…) I choć stworzona już była ot-

chłań (Rdz 1,2), wciąż jeszcze była ciemność (choszech), i ukryte było istnienie Wiekuistego 

wyniosłego. Nazywa się to zaś ciemność, tak jak mędrcy kabały nazwali najwyższą z sefir – 

„ciemność” – która stoi u kresu ukrycia (tachlit ha-alama). (ThO 3,27:II,90) 

 

 Nie tylko samo istnienie świata stanowi boskie objawienie, ale też jego jakość: Świat 

stanowi doskonalą siatkę powiązań i korespondencji stanowiącą wyraz boskiej rzeczywisto-

ści, a więc sam w sobie stanowi objawienie bożej istoty. Jego określony charakter odzwier-

ciedla boskie siły i boską przyczynowość. Rzeczywistość zostaje tu uwznioślona, stanowi nie 

tylko sieć fizykalnych oddziaływań, jej struktura jest odzwierciedleniem boskiego istnienia 

i mocy. Wedle niektórych sformułowań, odbijanie boskiej rzeczywistości jest wręcz celem 

całego stworzenia. Świat jest w istocie rodzajem bożego lustra: 

 
Ponieważ wszystkie stworzenia, które zostały stworzone (…), zostały stworzone w pewnym 

celu (le-tachlit ma), jak powiedziane jest: 'Wszystko zdziałał [paal w tekście zmienione na po-

el] Wiekuisty dla właściwego celu swego (le-maanejhu)' (Prz 16,4), dlatego wszystko jest 

święte i uświęcone (kidusz we-mekudasz), ponieważ we wszystkim widzialna jest chwała 

i świętość Wiekuistego wyniesionego, jak powiedziane jest: „pełną wsza ziemia chwały Jego” 

(Iz 6,3). (ThO 2,21:II,81) 

 

Stworzenie jest święte jako objawiające istnienie i istotę Boga. Stanowi to założenie metafory 

świata jako świątyni, stanowiącej oś konstrukcyjną oraz właściwe przesłanie Prawa oddania 

wstępującego. Czytamy w paragrafie otwierającym dzieło: „Świat w swej ogólności zwie się 

niebiańską świątynią, jest dziełem Wiekuistego, niech będzie błogosławiony, dlatego nazywa 

się domem Boga (…). bo poprzez dzieła Wiekuistego, niech będzie błogosławiony, które są 

nam objawione, pojmujemy Go” (ThO 1,1:I,27-28). 

  
 

5.2. Środkowy poziom sefirot 

 

W drugim ruchu z Boga wyłania się sześć środkowych sefir. Są to kolejno: Ła-

ska/Dobro/Miłość (Chesed), Siła/Potęga/Srogość (Gewura) lub Sąd (Din), Piękno/Harmonia 

(Tiferet) lub Miłosierdzie (Rachamim), Wieczność/Zwycięstwo (Necach), Splendor/Majestat 
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(Hod), Podstawa/Fundament (Jesod). Opisują one ruch bożej istoty w akcie ciągłego stworze-

nia, będącego zarazem objawieniem. Dwa podstawowe sposoby, na jakie objawia się Bóg, to 

Łaska i Sąd. 

 W opisie świątyni i sprawowanego w niej kultu sefira Łaski399 symbolizowana jest już 

to przez kapłanów (ThO 1,13:I,74), już to przez południową stronę ołtarza (ThO 1,13:I,75) 

(strony południowa i północna należy zatem rozumieć jako odnoszące się nie tyle do po-

szczególnych sefir, co symbolizujące odpowiednio prawą i lewą stronę drzewa sefirotyczne-

go). Jak czytamy w Prawie oddania wstępującego ołtarz musiał być rozbudowany po powro-

cie z wygnania babilońskiego, aby „pociągnąć nić łaski” (chut szel chested). W drugiej świą-

tyni dodano do ołtarza cztery łokcie ze strony zachodniej oraz cztery z południowej, ponieważ 

Boska Obecność – Szechina, co stanowi określenie najniższej z sefir, opuściła wygnańców. 

Kierunek południowy ma na celu pobudzenie Łaski, zaś zachodni Boskiej Obecności. Powsta-

ły w ten sposób kształt litery dalet to przeciągnięty dźwięk w słowie echad – „jeden” w dekla-

racji boskiej jedyności otwierającej modlitwę Słuchaj Izraelu (Szema Israel) (tamże). Rów-

nież położenie ołtarza – przesunięcie go na południe w stosunku do przedsionka (ulam) – po-

ucza o tym, że jego funkcją było „pociąganie nici łaski”. Pośrednikiem w tym dziele jest we-

dług kabalistów, „książę” (sar czyli archanioł) Michael, który „chwyta” boską miarę Łaski, to 

jest południową stronę rydwanu (Merkawa), od której zaczyna się wpływ aniołów. Jak w wie-

lu innych miejscach Rema puentuje te dość hermetyczne wywody słowami: „Zaś oświecony 

zrozumie” (ThO 1,14:I,74). O boskiej Łasce poucza również oddanie wstępujące z ptaków, 

które mówi o emanacji aniołów, jawiących się prorokom jako uskrzydlone – to właśnie sefira 

Łaska jest źródłem emanacji aniołów. Warto w tym miejscu zauważyć, że anioły pochodzą 

z niższego miejsca drzewa sefirotycznego niż dusze ludzkie. Czym dokładnie są anioły, poza 

tym, że zgodnie z terminologią arystotelesowską nazywa je Rema oddzielonymi intelektami, 

nie jest całkiem jasne. Zależnie od potrzeb aniołami okazać się mogą już to żywioły, już to 

(nieco niekonsekwentnie) części ludzkiej duszy, już to inteligencje kierujące obrotami sfer, 

już to w końcu procesy naturalne – „prawa natury”. 

 Łaska zasadniczo jest nieograniczoną wolą dawania właściwą Bogu, która realizuje się 

w akcie stworzenia i ciągłym utrzymywaniu rzeczywistości w istnieniu poprzez boski wpływ 

(ThO 2,19:II,77). Jak czytamy: "Świat zbudowany jest na łasce” (Ps 89), stąd ołtarz, służący 

„aktywacji” tego aspektu boskości, był źródłem boskiego wpływu i błogosławieństwa dla 

całego stworzenia (ThO 2,17:II,72-73). Łaskę symbolizowało też wino w ofiarowaniu popo-
                                                 

399 Na temat sefiry Chesed por. S. L. Drob, s. 219-220. 
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łudniowym (mincha), niezmieszane z niczym, było  gotowe do ofiarowania przez cały dzień, 

tak jak miara Łaski, która bezustannie podtrzymuje świat w istnieniu (ThO 2,19:II,77). Tłu-

macząc wers „Świadczący łaskę [u Cylkowa: „miłosierdzie”] tysiącom” („Ose chesed la-

alafim” Wj 20,6) Rema odczytuje słowo „tysiącom” jako „le-alpaim” - „dla dwóch tysięcy”, 

ponieważ 4 x 500 to 2000, a to z kolei odległość nieba od ziemi, bo jak niebo rozciąga się nad 

ziemią, tak Łaska rozciąga się nad bogobojnymi (sefira Łaski ma związek z cyfrą cztery, czy 

to przez to, że jest czwartą z sefir, czy też przez skojarzenie z literą dalet w słowie „echad” 

z modlitwy Słuchaj Izraelu, czy też przez to, że jej nazwa to słowo chas oraz litera dalet 

a więc „zlitował się – cztery”, czy też przez skojarzenie z tetrogramatonem w tradycji rabi-

nicznej oznaczającym aspekt boskiej łaski) (ThO 3,15:II,63). Isserles powołując się na księgi 

Źródło życia (Mekor chajim) i Bramy światła (Szaarej ora) pisze, że boski aspekt Łaski ma 30 

różnych nazw, które interpretuje on jako 10 sił wewnętrznych w człowieku, z których każda 

ma trzy poziomy odpowiadające trzem poziomom ludzkiej duszy: nefesz, ruach, neszama 

(ThO 3,38:II,113-114). Łaska ma więc szczególny związek z bytem ludzkim w jego ducho-

wym wymiarze. Najważniejsze obrazy związane z sefirą Łaski to kapłan, południe, nić, ar-

chanioł Michael, wizja rydwanu Ezechiela, ptak, wino, niebo, modlitwa Słuchaj Izraelu, cyfra 

cztery i litera dalet. Towarzyszące im idee to creatio continua, anioły, dusza ludzka. 

 Piąta z sefir, stanowiąca przeciwieństwo Łaski, zazwyczaj zwana jest Srogość/Siła 

(Gewura)400, w dziele Rema nieomal zawsze występuje pod nazwą Sądu (Din). Wedle wielo-

krotnie przywoływanego w Prawie oddania wstępującego midrasza, świat pierwotnie zbudo-

wany miał być na boskiej mierze Sądu, jednak jako taki nie mógł on przetrwać, stworzenie 

okazało się być trwałe dopiero w wyniku syntezy miary Łaski i Sądu – szóstej sefiry zwanej 

Piękno/Doskonałość/Harmonia (Tiferet) bądź Miłosierdzie (Rachamim)401. Na potwierdzenie 

swych słów Rema przywołuje Księgę blasku komentującą Księgę Kapłańską, gdzie zakaz 

ofiarowania zakwasu (seor) i miodu, tłumaczony jest faktem, że oddania niejako „uzupełnia-

ją” Boskie miary, nie mogą więc być całkiem kwaśne lub słodkie, bo świat został stworzony 

na Sądzie (odpowiadającemu kwaśności) i Łasce (czyli słodyczy) (ThO 3,27:II,101). Piękno 

jako nazwa dla sefiry pojawia się u Isserlesa tylko dwa razy, znacznie częściej napotykamy 

nazwę Miłosierdzie, ale co ciekawe, wbrew powszechnie przyjętej terminologii, Rema rozu-

mie ją jako antytezę sefiry Sądu, a więc, jak się wydaje, inną nazwę dla sefiry Łaski. Z kolei 

opis ołtarza sugeruje, że rozróżnia on dwa rodzaje, czy też stopnie Sądu, i że sefira Miłosier-
                                                 

400 Na temat sefiry Gewura por. S. L. Drob, s. 220-222. 
401 ThO 2,1:II,17 i w wielu innych miejscach. Ta mająca źródło w midraszu historia jest jednym 

z lejtmotiwów dzieła Rema. Na temat sefiry Tiferet por. S. L. Drob, s. 222-223. 
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dzia stanowi przeciwieństwo (a zarazem korelat) Sądu Słabego (midat ha- din ha-rafe), Łaska 

zaś Sądu Surowego (midat ha-din ha-kasze).  

 Sąd to groźny, karzący aspekt Boga, dlatego przy budowie ołtarza nie używa się żela-

za, bowiem jego siłą jest miara surowego sądu, zaś funkcja ołtarza jest odkupienie 

i pociąganie „nici łaski” (chut szel chesed) oraz doskonałość (szlemut) (ThO 1,13:I,78). Bo-

skie imię Elohim, które występuje w opisie stworzenia (maase be-reszit) poucza o czasie sze-

ściu dni stworzenia, kiedy Bóg zbudował świat wyłącznie na mierze Sądu. W dniu siódmym, 

kiedy to w Torze po raz pierwszy pojawia się tetragramaton (Rdz 2,4) „dołączył On Miłosier-

dzie” i oddzielone części połączyły się w jedną całość (ThO 3,20:II,74). Ciekawym jest, że 

Boskie imię Elohim, utożsamiane tradycyjnie z aspektem Sądu, wedle Rema poucza 

o prowadzeniu świata przez prawa natury (jak uzgodnić to z utożsamieniem procesów natu-

ralnych z aniołami, które jak powiedziano wyżej stanowią emanację sefiry Łaski, pozostaje 

zagadką), „bez udziału opatrzności [rozróżniającej] między sprawiedliwym a łajdakiem”, ta 

bowiem przychodzi ze strony [sefir] Miłosierdzia i Łaski (Ps 62) (ThO 3,14:II,60). Sąd zosta-

je tu utożsamiony z czysto mechanistycznym obrazem świata, Łaska i Miłosierdzie zaś to 

cuda – dopełniające obraz ponadnaturalne bezpośrednie interwencje Boga w pozornie całko-

wicie zdeterminowaną przez prawa natury rzeczywistość.  

 W innym miejscu Rema w miejsce tej „racjonalistycznej” interpretacji wprowadza 

język religijnego mitu, przywołując dzieło Abrahama Saby Pęczek mirry (Cror ha-mor), 

w którym w imieniu rabiego Szimona bar Jochaja, tłumaczy się ogólny sens spalania mięsa 

oddań: ogień oznacza tu miarę Sądu, zaś spalenie mięsa zaspokaja głód mięsa Szatana, który 

zarazem widząc spalanie ciał ofiar, widzi się pokonanym przez moc Sądu. Zabieg ten jest 

jednak niebezpieczny: kiedy boski wyrok zostaje odwrócony od jednego grzesznika, miara 

Sądu spada na innego (ThO 2,1:II,18). Na sefirę Sądu można oddziaływać „na dole” – jej 

uspokojeniu służą oddania wstępujące (ola) i opłatna (szelomim), przy których oddaje się 

krew na podstawę ołtarza, odpowiada to lekkim przewinieniom, oraz „na górze”, kiedy krew 

oddania zagrzesznego wylana zostaje na górze ołtarza, co odpowiada grzechom ciężkim. Owo 

uspokojenie odbywa się poprzez „włączenie” (le-szatef) miary Sądu do miary Miłosierdzia 

(ThO 2,26:II,95-96). 

 Miejsce wylewania krwi oddań jest znaczące, bowiem każdy punkt ołtarza ma zwią-

zek z konkretną sefirą:   
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Kabaliści, błogosławionej pamięci, nazwali miarę Łaski południe, Miłosierdzie wschód, Sąd 

srogi – północ, Sąd lekki - zachód. Dlatego kiedy człowiek popełnił lekki grzech, oddanie 

krwi ofiary zaczynało się od południowo-wschodniego rogu ołtarza. [Człowieka takiego] 

strzeże Boskie Miłosierdzie, które przez ten akt oddania zostaje dodane do gniewu. Oddawa-

nie krwi kontynuuje się na rogu południowo-zachodnim, by pociągnąć Boską Łaskę, tak by 

uspokoić nawet wrogie mu siły. Ale kto zgrzeszył ciężko, Miłosierdzie go pomija (…) 

i pozostaje mu odwołać się wprost do miary Łaski w Miłosierdziu, i Miłosierdzia w Sądzie, by 

przez to zmienić srogi Sąd w Sąd słaby, a ten z kolei w kompletną Łaskę. (ThO 2,26:II,95-96) 

 

Najmniejsze szczegóły budowy ołtarza okazuje się tu być znaczące dla teurgicznych rytuałów, 

mających oddziaływać na odpowiednie aspekty boskości, a poprzez nie na świat. W ołtarzu 

znajdowały się również otwory „ułożone niczym sznurki”, co tłumaczy Rema, cytując Idra 

i Księgę blasku, gdzie napisane jest, że dwie nici oznaczają Boską cierpliwość (arichat apa-

im), która uspokaja miarę Sądu:  

 

Krew oddań spływała owymi otworami, bowiem przez miarę Sądu żywe stworzenie oddziela 

się od swej krwi [tj. życia]. Ofiarowane na ołtarzu wino spływało wraz z krwią i wodą do 

studni u stóp ołtarza (szitin), które odpowiadają dwóm siłom boskości (kochot elohut): mierze 

Miłosierdzia i mierze Sądu, które porównywane są do wina i wody.  (ThO 1,13:I,76-77) 

 

Również dwie małe rampy prowadzące na ołtarz pouczają o miarach Sądu i Miłosierdzia. Są 

one oddzielone od ołtarza o grubość nici, by pouczyć, że czasem, przez czyny człowieka, 

ziemia [tj. świat materialny] nie otrzymuje boskiego wpływu z góry (ThO 1,23:I,78). Być 

może Rema usiłuje w ten sposób przetłumaczyć na kabalistyczne terminy prywacyjną teorię 

zła. Oto Boski Sąd polega w istocie na braku Boskiej interwencji, na nieobecności Boga, na 

poddaniu człowieka prawom natury, prawom, które same nie są w stanie utrzymać świata 

w jego istnieniu.  

 Nie tylko ołtarz daje się „odczytać” przez kod sefirotyczny. Podobny klucz stosuje 

Rema dla rozszyfrowania rytuału spalania pozostałości oddań na stosie (maaracha). Tu 

z kolei najważniejszy jest róg południowo-zachodni, którego podpalenie pociąga nić łaski, 

uruchamiając sefirę Miłosierdzia (ThO 3,5:II,37-39). Zaś podczas modlitwy dodatkowej (mu-

saf) na święto Sukot kapłan bierze wodę, symbolizującą sefirę Łaski w złote naczynie, które 

odpowiada mierze Sądu. Objętość trzech logów to trzy rodzaje wód powstałe w dziele stwo-

rzenia, w której miara Miłosierdzia unosi się nad miarą Sądu (ThO 3,61:II,221). Zabiegi teur-



139 
 

giczne, mające miejsce w świątyni, mogą też mieć na celu uruchomienie groźnej miary Sądu, 

ta łączy się symbolicznie z ogniem, dlatego też ofiarny stos przesunięty był na północ – kie-

runek świata włączony w pole semantyczne Sądu (ThO ThO 3,5:II,39 ). Również spalane 

w świątyni kadzidło, w istocie oddziałuje na rzeczywistość boską – składnik zwany „wzno-

szącym dym” (maale aszan)402 odpowiada lewitom, którzy „wznosili dym”, by rozpalić żar-

liwość (likne kina) Boga. Wedle kabały bowiem, lewici reprezentują miarę Boskiego Sądu 

(ThO 3,37:II,129). 

 Najbardziej rozbudowaną i uszczegółowioną analizę oddziaływania starożytnych ob-

rzędów na boską Dynamis odnajdujemy w opisie rytuału czerwonej jałówki (para aduma)403. 

Miara Łaski ponownie skojarzona tu zostaje z wodą oraz z kapłanem, akt spryskiwania po-

trzebny jest, by przezwyciężyć siły nieczystości (tuma) „wyzwolone przez niebiańskiego 

człowieka (adam ha-eljon)” – interpretacja odwołująca się do mitu upadku pierwszej pary, 

bazująca na homofoni para aduma - owoc człowieka (pri Adam). Jałówka symbolizuje tu 

miarę Surowego Sądu, dlatego oddana zostaje arcykapłanowi Elezarowi, którego zadaniem 

jest „pociągniecie nici Łaski” (chut szel Chesed). Zarzynający krowę kapłan wciela się w bra-

tobójcę Kaina. Zarzynał on prawą ręką, zaś krew przyjmował w lewą, bo złoczyńcy swymi 

czynami obracali miarę Miłosierdzia na Sąd. Następnie rozpuszczony w wodzie popiół spalo-

nej jałówki zostaje spryskany na zanieczyszczonego nieczystością śmierci (tumat met), która 

niejako przechodzi na oczyszczającego go kapłana, co oznacza przyjecie na siebie siły bo-

skiego sądu, symbolizowanej przez nić szkarłatu (szeni toelet), w służącej do spryskiwania 

wiązce. W końcu ów groźny aspekt boskości zostaje skierowany na „wrogów Boga i lgnące 

do nich narody”, o czym poucza miejsce spalania krowy – w południowo-zachodniej części 

świątyni. Obrazy wiążące się z sefirą Sądu to zakwas, żelazo, ogień, północ oraz zachód, 

krew, wino i woda, rampy prowadzące na ołtarz, złoto, lewici, maale aszan, czerwona jałów-

ka, lewa dłoń, nić szkarłatu. Idee to przede wszystkim: sąd i kara, imię Elohim, prawa natury.  

 Nazwy siódmej i ósmej sefiry, emanujących z Miłosierdzia: Wieczność (Necach) 

i Majestat (Hod), w ogóle nie pojawiają się w Prawie oddania wstępującego. Odnajdujemy 

w nim za to, jak zawsze rozproszone i enigmatyczne, odniesienia do sefiry dziewiątej – Pod-

stawa (Jesod)404 zwanej również Sprawiedliwym (Cadik). Biblijny Józef nazywany jest 

Sprawiedliwym, ponieważ miał cechę zwaną Podstawa, która objawia się w tym, że „strzegł 

on przymierza” (szemirat ha-brit; określenie oznaczające powstrzymanie się od niedozwolo-
                                                 

402 Badacze przypuszczają, że jest on tożsamy z Leptadenia pyrotechnica.  
403 ThO 3,65:II,230-243. Pełny opis w Apendyksie 2. 
404 Na temat sefirot Necach, Hod oraz Jesod por. S. L. Drob, s. 224-226. 
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nych relacji seksualnych), o czym mówi biblijna historia o żonie Potifara (Rdz 39, 5-20). Jest 

to oczywiste nawiązanie do seksualnej i fallicznej symboliki związanej ze sefirą Podstawa. 

Dlatego też nazwa się Józefa „Sprawiedliwym, Podstawą świata (Cadik jesod olam)” (ThO 

1,13:I,76). Na poziomie metafizycznym Podstawa to fallus kosmicznego człowieka, łączący 

się z żeńskim aspektem boskości – dziesiątą sefirą Królestwo405. Na poziomie etycznym 

wskazuje to na fundamentalną rolę powściągania pożądawczej strony ludzkiej natury, dla do-

skonalenia i zbliżania się do boskości. 

 W rytuale ofiarniczym sefira Podstawa odgrywa kluczową rolę: spryskiwana krwią 

oddań jest podstawa (jesod) ołtarza, „bo najważniejsza (ikar) [dla boskiego] wpływu jest [se-

fira] Podstawa (Jesod)” (ThO 2,17:II,72-73). Jej funkcję odgrywają też sprawiedliwi (cadi-

kim), poprzez których lud Izraela ściąga na świat boski wpływ (ThO 2,33:II,118). W dziele 

Rema sefira Sprawiedliwy powraca w opisie rytuału czerwonej jałówki, w którym symbolizu-

je ją wiązka hyzopu, oraz jako jeden ze składników kadzidła: ług Karszina (borit karszina), 

dodawany w ilości dziewięciu kab, bowiem sefira Sprawiedliwy jest niczym kanał gromadzą-

cy dziewięć sefir, które oddzielone są od dziesiątej. Akt palenia kadzidła konieczny był, by 

doszło do zjednoczenia najniższej z sefir – Zgromadzenia Izraela ze Sprawiedliwym (ThO 

2,35:II,122-123). 

 Obrazy związane ze sefirą Podstawy to podstawa ołtarza, ług Karszina, fallus, obrze-

zanie, sprawiedliwy, biblijny Józef, wiązka hyzopu. Idee to połączenie, hierogamia, wstrze-

mięźliwość. 

 
 

5.3. Przedstawienie umysłowe i rozumowanie 

 

Rema pozornie opiera swą epistemologię na założeniach racjonalistycznych. Prawdy wiary 

dane są człowiekowi w postaci przedstawienia umysłowego: „Podstawą wiary (ikar ha-

emuna) jest to co przedstawione w sercu [mecujeret be-lew, „serce” oznacza tu intelekt], a nie 

to co wychodzi z ust bez przedstawienia umysłowego (cijur sechli)” (ThO 3,4:II,26)406. Ma-

my tu więc do czynienia z klasyczną triadą obiekt-pojęcie-słowo. Charakterystyczne, że Rema 

uznaje prymat ujęcia umysłowego (przedstawienie) nad interpersonalną komunikowalnością 

                                                 
405 E. R. Wolfson, Circle in the Square: Studies in the Use of Gender in Kabbalistic Symbolism, Albany: 

State University of New York Press, 1995, s. 79-122. 
406 Wedle J. Ben-Sassona Rema kładzie nacisk raczej na immanentną konsystencję myślenia, a nie 

korespondencję z obiektywna rzeczywistością, odróżniało by to Rema od Majmonidesa (More 1,50) zbliżało zaś 
do sformułowania Josefa Abo (Ikarim 1,19) por. s. 33 p. 64.   
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(słowo). Potwierdza to w swym liście do Szlomo Lurii, w którym na zarzuty tego ostatniego 

dotyczące błędów gramatycznych stwierdza, że „od słów zawsze ważniejsze były dla mnie 

idee”(SzuT 6). Koncept przedstawienia umysłowego rozumiany może być bardzo szeroko. 

Wydaje się, że o ile słowu zawsze odpowiadać musi jakaś idea umysłowa, to znaczy nie spo-

sób mówić o czymś, czego nie da się pomyśleć, o tyle to co da się umysłowo przedstawić, nie 

zawsze musi być wypowiadalne. Taka jest właśnie sytuacja mistyka: w swym, szeroko rozu-

mianym, umyśle obcuje on z pewną rzeczywistością, która nie daje się adekwatnie opisać. 

Mistyk jednak jest zmuszony podjąć próbę opowiedzenia tego, o czym nie da się opowie-

dzieć, dlatego musi uciekać się do symboli i metafor407.  

         Czynnikiem limitującym dla Rema jest rozumowanie (sewara)408: Isserles odrzuca po-

szczególne idee kabalistyczne „jeśli nie można utrzymać ich (laamod al ze) za pomocą rozu-

mowania (sewara) i przedstawienia umysłowego (cijur sechli)” (ThO 3,4:II,26). Jednak co 

istotne, wytłumaczenie racjonalne nie ma na celu unieważnić elementów kabalistycznych, 

przeciwnie elementy kabały zostają zachowane w ogólnym systemie. Co więcej wywierają na 

nim zdecydowane piętno. Metoda racjonalistyczna służy tu de facto legitymizacji kabały. 

Zresztą, wbrew deklaracjom, Rema w ogóle nie posługuje się w swych rozważaniach „rozu-

mowaniem” w klasycznym rozumieniu tego słowa. Wyjątek stanowią tu odtworzone przez 

niego dowody wcześniejszych filozofów np. na istnienie Boga, które ostatecznie uznane zo-

staje za nieistotne wobec objawienia, czy też wieczność świata, w końcu odrzucona również 

na mocy objawienia. 

 
5.4. „Pomoc boża”409 

 

Rema opowiada się za tezą, którą można by określić jako „racjonalizm transcendentalny”, 

przez co rozumiem, że de facto odbiera on człowiekowi możliwość samodzielnego pojmowa-

nia. Mimo że poznanie ludzkie dokonuje się poprzez siedem sił właściwych duszy ludzkiej 

(MJ 1,10-12)410, to nie są one dla poznania wystarczające: człowiek zawsze dociera do praw-

dy jedynie dzięki pomocy bożej (ezer ha-elohi). Koncept ten wyraża istnienie wpływu trans-

                                                 
407 G. Scholem, Mistycyzm, s. 27. 
408 Rozumowanie rozumie J. Ben-Sasson jako „suwerenne rozważanie rozumowe prowadzące uczącego 

się w całości wyjaśnienia jego uczenia się”, (s. 33), lub też jako „logiczne rozważanie namyślającego się 
towarzyszące jego wysiłkowi uczenia się” (tamże s. 316-318).  

409 Por. J. Ben-Sasson, s. 163-168. 
410 Por. Sief, Ha-Rema, s. 134, przypis 10, gdzie pisze on, że teoria ta jest w zasadzie cytatem 

z komentarza do Tory Gersonidesa, paszat Truma. 
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cendentalnego na ludzki proces umysłowy. Choć Rema przywołuje go najczęściej w kontek-

ście proroctwa, to w istocie rzeczy pomoc boża towarzyszy każdemu rodzajowi aktywności 

duchowej, jak się wydaje również tej czysto intelektualnej oraz teoretyczno-etycznej. Idea 

boskiej pomocy stanowi odejście od  zasadniczej idei racjonalistycznej. Choć jest ona frag-

mentem tego, co określa się jako „boski wpływ” (szefa), a więc elementem naturalnego bo-

skiego porządku podlegającego ścisłym prawom przyczynowości, to w innym miejscu wprost 

określony zostaje on jako cud411. Jak każdy cud, pomoc boża jest dobrowolnym aktem łaski 

zależnym jedynie od woli Boga (ThO 1,22:I,121).  

 Pomoc boża opisywana bywa w kategoriach niejako antropomorficznych jako rodzaj 

„metafizycznej osoby”412 – duchowego osobowego bytu, który przybywa do człowieka 

w akcie inspiracji quasi-prorockiej. „Chwyta” on, by się tak wyrazić, procesy umysłowe du-

szy i wpływ Czynnego Intelektu. Jako taka „pomoc boża” miejscami wydaje się wręcz po-

dobna do kabalistycznego konceptu magida - duchowego bytu, który w wizjach odwiedzał 

często (między innymi) Josefa Karo, by nauczać go tajemnic kabały. Magid był aniołem zbu-

dowanym ze słów Tory i dobrych uczynków – którym towarzyszyły odpowiednie intencje – 

będący rodzajem hipostazy moralnego i duchowego poziomu osiągniętego przez człowie-

ka413. Proroctwo jest nie tyle charismą co rezultatem właściwego bios theoretikos. Idea epi-

stemicznej niesamodzielności człowieka pobrzmiewa w wielu miejscach Prawa oddania 

wstępującego, a sam Rema wielokrotnie przyzywa boskiej pomocy w zrozumieniu omawia-

nych kwestii. Isserles pisze wprost: dla pojęcia prawdy nieodmiennie konieczna jest pomoc 

„z góry“ (ThO 3,73:II,290). W kontekście tym wydaje się, że wszelkie poznanie rozumie za-

sadniczo Rema jako rodzaj intuicyjnego wglądu. Dotyczy to również studiowania Tory: we 

wstępie do Wartości wina czytamy o tym, że prawda „rozbłyska w słowach jak błyskawica” 

(MJ Wstęp). 

 
5.5 „Prawda jaką jest”414 

 

Najwyższym stopniem poznania jest dla Isserlesa „prawda jaką jest” (emet ka-aszer hu). Jak 

sugeruje sama nazwa, chodzi tu o poznanie mające charakter intuicyjnego wglądu, które nie 

podlega krytyce z pozycji rozumowania. Termin ów oznacza wiedzę zupełną, doskonałą na 
                                                 

411 Na temat ambiwalencji w rozumienia cudu przez Rema por. wyżej, s. 125-126. 
412 Por. J. Ben-Sasson, s. 163 in. 
413 Fenomenowi magida Josefa Karo w dużej mierze poświęcona jest praca R. J. Z. Werblowsky, Joseph 

Karo, por. zwł. s. 71. 
414 J. Ben-Sasson, s. 315-316. 
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tyle, na ile w ogóle doskonałe może być ludzkie poznanie. Jest to wiedza dana kabalistom, de 

facto utożsamiona z proroctwem. Czytamy w Prawie oddania wstępującego: „Mistrzowie 

kabały przewyższają mistrzów badania (filozofów, baalej ha-chekira) w tym, że otrzymali 

prawdę jaka jest (…), którą otrzymali z proroctwa” (ThO 3,4:II,32). „Prawda jaką jest” prze-

kazywana była w łańcuchu pokoleń, co zwie się „tradycją ojców” (kabalat awot – kabałą oj-

ców) lub „prawdziwą tradycją” (kabalat ha-amitit – prawdziwą kabałą). Rema świadomie 

podąża ścieżką twórców średniowiecznego żydowskiego mistycyzmu, którzy wyniki swoich 

kreatywnych dociekań i same te dociekania określili mianem „kabały” („kabala”) a więc tra-

dycji, czegoś otrzymanego. Cudowna dwuznaczność owego słowa polega na tym, że kabala – 

„to, co otrzymane” może również oznaczać coś otrzymanego nie tyle jako tradycja, ale na 

zasadzie mistycznego wglądu czy proroctwa, owej tak często przywoływanej przez Rema 

„pomocy boskiej”. „Mojżesz otrzymał (kibel) Torę z Synaju”, czytamy wszak w misznaickim 

traktacie Ojcowie (Awot)415. 

 
5.6. Antropomorfizm: zwierciadło416 

 

Kwestia antropomorfizmu Boga powraca w centralnej dla całego dzieła Isserlesa metaforze 

zwierciadła (aspaklaria). Samo lustro jako symbol charakteryzuje zmienność funkcji 

w aspekcie czasowym i egzystencjalnym, przedstawia ono wyobraźnię bądź myśl, będącą 

organem autokontemplacji i odbijania świata417. W pierwszej części Prawa oddania wstępu-

jącego natrafiamy na następujący opis: 

 
Basen (ha-kijor) zrobiony był z jasnych zwierciadeł (aspaklariot ha-meirot) (…), to cudowna 

aluzja (…), bo Wiekuisty, niech będzie błogosławiony, jest lśniącym zwierciadłem, które 

oświetla całą ziemię swą chwałą, ona zaś nazywa się podnóżkiem jego stóp (Iz, 66,1), (...) dla-

tego też [basen] cały był z miedzi wypolerowanej niczym lustro (marea), (…) bowiem przyje-

cie [boskiego] wpływu (ha-szefa) nazywa się lustrem. (…) I doprawdy jest właściwe podo-

bieństwo w tym porównaniu. (...) A każdy widzi w nim niczym patrzący w zwierciadło, bo 

gruba materia, która jest w człowieku, stoi naprzeciw proroka albo mającego wizję, zza niego 

zaś [świeci] czyste światło, które jest w duszy (…), i widzi on w nim swój wewnętrzny wy-

                                                 
415 Pirke awot 1,1. 
416 Na temat konceptu zwierciadła u Isserlesa por. J. Ben-Sasson, s. 168-174, G. Scholem, O mistycznej, 

s. 307-309. Tematykę symboliki katoptrycznej na gruncie judaizmu omawia T. Sikora, Euoi. Studia z symbolizmu 
i metaforyzacji katoptrycznej, Nomos, Kraków 2004, s. 125-170. 

417 J. E. Cirlot, Słownik symboli, hasło „Lustro”, s. 237-238. 
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twór (brijato ha-penimit), swój [własny] obraz. Dlatego porównywali prorocy, pokój z nimi, 

Chwałę [Boga] do obrazu człowieka, bo widzieli oni swoje własne przedstawienia. Aczkol-

wiek Mojżesz nasz nauczyciel, pokój z nim, po tym jak zrzucił z siebie całą materialność, i nie 

miał już żadnej zasłony zewnętrznej, nie miał żadnej „grubej” (aw) rzeczy naprzeciw siebie. 

A zza niego [świeciło] światło, [dlatego też] nie widział on [niczym] w lustrze, bo w lustrze, 

które nie jest grube [to znaczy zasłonięte] z tyłu, nie widzi się obrazu, a jedynie światło prze-

chodzi przez nie na wylot (mitpalesz bo) z obu stron. I tak Mojżesz, pokój z nim, widział je-

dynie prawdziwie czyste światło, i nie widział żadnego obrazu, lecz patrzył przez jasne zwier-

ciadło (aspaklaria meira), lub [alternatywnie, znaczy to] że świat jest niczym lustro ze świa-

tłem przechodzącym przez niego. Jak powiedziane jest (Ez 43,2): „a ziemia jaśniała (hejira) 

od chwały Jego”. To zaś jest zwierciadło w którym widzieli prorocy. I niech nie będzie lekkim 

w twych oczach to rozumowanie, sądzę bowiem, że to prawda co do zagadnienia luster proro-

ków, którzy widzieli Chwałę na podobieństwo człowieka, które jest podobieństwem samego 

proroka. I to właśnie mówili nasi rabini błogosławionej pamięci: wielka jest moc proroków, 

którzy wizualizują (medamin) kształt (ha-cura) Stwórcy, co znaczy, że swój [własny] kształt 

(curatan), który widzieli, porównali (damu) do Stwórcy. (ThO 1,14:I,92) 

 

Fragment powyższy stanowi w istocie złożoną i daleką od jednoznaczności metaforę, która 

dostarcza dużych trudności interpretacyjnych. Do lustra przyrównany zostaje tu w pierwszej 

kolejności sam Bóg a następnie ludzka dusza, na koniec zaś określony w ten sposób zostaje 

również świat. Fragment ów przede wszystkim stanowi jednak subtelną i racjonalną teorię 

proroctwa, i wszelkiego poznania Boga – na ile jest ono możliwe – w ogóle. Wszyscy prorocy 

oglądali Boga w ciemnym zwierciadle, jedynie Mojżesz oglądał go w zwierciadle jasnym, 

polerowanym, błyszczącym czy też przezroczystym. W prorockiej wizji prorok staje naprze-

ciw szklanej tafli, a więc własnej duszy. Ciemne zwierciadło to takie, w którym za nią znajdu-

je się materia, przez co nie przepuszcza ono światła, lecz odbija je tworząc obrazy. Prorok 

w wizji ogląda własny wizerunek, dlatego też Bóg jawi może mu się „już to jako wojownik, 

już to jako odziany w tałes starzec” (ThO 1,14:I,93). Dopiero oczyszczenie się z wszelkiej 

materialności sprawia, że dusza staje się „przezroczysta” i widzi on czyste światło bożej 

chwały418. 

 Ale w interpretacji motywu lustra można pójść znacznie dalej. Własny obraz (celem) 

człowieka, który jawi się mu podczas doświadczenia mistycznego, ma wiele interpretacji. 

Można rozumieć go jako kabalistyczną formę nauki o własnej jaźni jako najgłębszej ducho-
                                                 

418 G. Scholem, O mistycznej postaci,s. 307-309. Autor  zastanawia się, czy inspiracją dla Rema mogło 
być dzieło Róża tajemnic (Szuszan sodot). 
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wej istocie człowieka, można jako wersję wyobrażenia ciała astralnego lub „psychicznego 

ciała” człowieka, które w odniesieniu do obszaru duszy oraz ciała tworzy trzeci, samodzielny 

człon między nimi, można w końcu jako okultystyczną jaźń człowieka, która ukazuje się 

w takim ciele psychicznym czy eterycznym419. Proroctwo rozumiane jako spotkanie z samym 

sobą ma w istocie charakter okultystyczny. W doświadczeniu prorockim prorok nie obcuje 

z czymś zasadniczo różnym od siebie samego, z przejawem Boga bądź aniołem, ale z własną 

czystą formą. Podkreślenie momentu oderwania od siebie samego przemawia za tym, że 

w owej jaźni skrywa się coś pochodzącego z głębi natury człowieka. Kto widzi samego sie-

bie, widzi również usamodzielniającą się emanację własnej istoty420. Koncept lustra pozwala 

zrozumieć biblijne antropomorfizmy w odniesieniu do Boga, jednak jego konsekwencje mogą 

sięgać dużo dalej. Człowiek nie może pojąć istoty Boga, może natomiast pojąć Boga obja-

wionego jako siebie samego. Ogląd Boga jest de facto projekcją ludzkiej jaźni – cała nasza 

wiedza o Bogu jest projekcją, emanacją ludzkiej jaźni. Proroctwo dane jest z góry od razu 

w postaci siatki pojęć i obrazów, które pochodzą z samej struktury podmiotu poznającego, 

a w które „ubiera się” niepojmowalna boża istota. Poznawalna rzeczywistość jest – a w każ-

dym razie tak jest nam dana – odbiciem struktury ludzkiego umysłu oraz struktury języka. 

Człowiek wszak to medaber – istota mówiąca. Myśl i język są bowiem tym co w najściślej-

szym sensie łączy Stwórcę i stworzenie. Właściwe ludzkiemu umysłowi asocjacje są zarazem 

połączeniami w samej strukturze świata jakim jest nam dany. Struktura świata i struktura my-

ślenia są paralelne: „Bo boskie ubranie (ha-lewusz) w którym pokazuje się on swym proro-

kom, to obraz świata w swych wszystkich poziomach, a on stoi ponad nimi, jedzie na nich i je 

prowadzi” (ThO 1,5:I,47).  

 Metafora ubrania nawiązuje bezpośrednio nie tylko do sefirot opisanych jako dziesięć 

szat, które Bóg nosił w trakcie stworzenia421, lecz również koncepcji Tory opisanej we wstę-

pie do Wartości wina, w którym czytamy, że objawianie się Boga poprzez tekst Tory jest pro-

cesem podobnym do objawienia prorockiego:  

 

O aniołach powiedziano: 'Czyni Swe anioły duchami' (Ps104,4), co oznacza, że (...) kiedy 

zstępują do świata niższego, przybierają okrycie tego świata, bo inaczej nie mogliby tu zaist-

nieć, a świat nie mógłby znieść ich obecności. Jeśli tak jest w przypadku aniołów, to tym bar-

dziej dotyczy to Tory, przez którą stworzone zostały i światy, i aniołowie. Bo zstępując do tego 

                                                 
419 Tamże, s. 298. 
420 Tamże, s. 299. 
421 Por. wyżej, s. 109-110. 
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świata, gdyby nie przybrała okrycia tego świata, ten nie mógłby jej znieść. Dlatego opowieści 

Tory stanowią jej okrycie. Ten, kto sądzi, że to okrycie jest samą Torą i nie ma w niej nic poza 

nim, wyzionie swego ducha i nie będzie miał udziału w świecie przyszłym. (Wstęp do MJ). 
 
 

5.7. Objawienie jako zbawienie 

 

Podobnie jak stworzenie również zbawienie przy odpowiednim ujęciu rozumiane może być 

jako objawienie, bowiem zbawienie, zarówno na planie indywidualnym, jak i kosmicznym, 

utożsamia Isserles z poznaniem boskiej istoty. Zbawienie jednostki często opisywane jest 

w Prawie oddania wstępującego jako akt poznania - przylgniecie do Czynnego Intelektu422.  

 Również historia, dzieje człowieka, częstokroć opisywana jest jako stopniowy, choć 

niekoniecznie linearny, proces objawiania się boskości, czy też dojrzewania w ludzkości roz-

poznania Boga. Rema szczegółowo opisuje jego kolejne etapy, wyznaczane przez kolejne 

wydarzenia historii świętej, od stworzenia pierwszego człowieka, jego upadku, historii Abra-

hama, wyjścia z Egiptu i wędrówki po pustyni, pojedynku Eliasza z prorokami Baala itd. 

(ThO 3,56:II,175-176). W ujęciu tym poszczególne wydarzenia i okresy historii świętej 

i dziejów powszechnych odpowiadają stopniom objawienia Boga w świecie. I tak, dla przy-

kładu, pokolenie podziału (dor ha-palga) zbłądziło sądząc, że świat nie ma kresu (ThO 

3,73:II,298), historia ofiarowania Izaaka obrazuje odejście od ofiar z ludzi (ThO  3,73:II,299), 

historia wyjścia z Egiptu jawi się w tym ujęciu jako polemika z błędnymi poglądami filozo-

fów na temat wieczności świata, które wyznawał faraon itd. (ThO 3,74:II,295). Dzieje zba-

wienia okazują się być zarazem dziejami objawienia, zaś ostateczne zbawienie czasów me-

sjańskich równoznaczne jest z najwyższym rozwojem religijnym ludzkości oraz pełnym ob-

jawieniem bożej istoty i powszechnym oświeceniem rodzaju ludzkiego. Na planie tym 49 

tysiącom lat istnienia świata odpowiada 49 bram zrozumienia, zaś pięćdziesiąty tysiąc – „ta-

jemnica roku jubileuszowego” – to to, co przekracza ludzkie pojmowanie (ThO 3,33:II,105-

106).  

 W ujęciu objawienia jako zbawienia istotny jest również opisany powyżej motyw 

zwierciadła423: epistemologia stanowi tu de facto jedynie inny aspekt soterologii. Niedoskona-

łemu poznającemu podmiotowi, postrzegającemu Boga jako własne odbicie, odpowiada sytu-

acja świata niezbawionego, sytuacja spoglądania w „ciemne zwierciadło”. W perspektywie 

eschatologicznej jednak stworzenie spotka się z Bogiem bez przedziałów „przez czyste zwier-
                                                 

422 Por. niżej, s. 143. 
423 Por. wyżej, s. 157-159. 
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ciadło (aspaklaria meira)424, czemu odpowiada poziom poznania najdoskonalszego z ludzi 

i proroków – Mojżesza, który uwolnił się od materialności w takim stopniu, by dostąpić wizji 

świata całkowicie wolnej od antropomorfizmu. Metafora zwierciadła wyraża więc cały proces 

objawienia, zarówno w planie epistemologicznym, jak i historycznym - jako realizującego się 

planu objawiania Boga i zbawiania świata. Pełnej wizji boskości, jaka stała się udziałem Moj-

żesza, odpowiada czas końca historii, w którym wizja ta stanie się udziałem całego rodzaju 

ludzkiego. Zbawienie i poznanie są jakby dwoma nazwami jednego procesu. 

 
5.8. Halacha jako droga do objawienia 

 

Jak to już zostało powiedziane, Rema wielokrotnie podkreśla znaczenie praxis dla ludzkiej 

egzystencji. W istocie to przez dobre uczynki, to jest wykonywanie przykazań (micwot) 

w zgodzie z wymaganiami halachy, można pojąć i zinternalizować prawdy wiary. Wykony-

wanie przykazań samo w sobie jest mądrością (chochma) (ThO 3,38:II,118). Przykazania po-

siadają aspekt epistemiczny – jako droga życia są one niezbędne dla osiągnięcia etycznego 

ideału i oświecenia. Czytamy w Prawie oddania wstępującego, że Bóg posiada w świecie 

jedynie cztery (arba amot) łokcie halachy (ThO 3,17,67). Każdy akt ludzki jest zarazem ak-

tem poznawczym: pierwszym i podstawowym sposobem na poznanie Boga jest naśladowanie 

Go poprzez podążanie za jego prawem. To czyny człowieka są koniecznym krokiem, który 

należy wykonać na drodze do objawienia i zbawienia. Alegorycznym obrazem tego jest wej-

ście do świątyni: przez północną furtę i trasę miedzy murami wierni docierali do wejścia do 

świętego, gdzie otwarte były drzwi do hejchalu. Jest to alegoria losu człowieka, który w mło-

dości ulega złej skłonności – co symbolizuje kierunek północny, potem idzie między murami 

– będącymi symbolem halachy – ogrodzeń i murów Tory, w końcu zaś dociera do dziedziny 

boskiej, gdzie otwiera się wielka brama i spływa na niego światło rozumu (ThO 1,7).  Życie 

wedle przykazań rozumiane jest jako oczyszczające człowieka z materialności, a więc zasady 

indywiduacji. Prowadzi ono do uwolnienia się spod władzy wyobraźni, złamania osobistych 

pożądań, wzniesienia się ponad indywidualne ego i utożsamienia ze zgromadzeniem Izraela 

lub wręcz ze stworzeniem w ogóle. Jako takie ma ono charakter ćwiczenia duchowego i me-

dytacji.  

          „Podstawa przylgnięcia (ikar ha-dwekut) zależy od czynów człowieka, i przez wzgląd 

na jego czyny [rozciąga się nad nim] opatrzność z góry” (ThO 3,76:II,306), pisze Rema. Uży-

                                                 
424 J. Ben-Sasson, s. 107. 
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te tu słowo „przylgnięcie” (dwekut) jest jednym z kluczowych słów żydowskiej mistyki425. 

Termin ten pojawia się w różnych kontekstach w kilku miejscach Prawa oddania wstępujące-

go, i tak mówi się tam o przylgnięciu proroka do Boga (1,19:I,110), co zdaje się nawiązywać 

do arystotelesowskiego zjednoczenia intelektu z obiektem aktu poznawczego, o przylgnięciu 

Bożej Obecności do Izraela przez świątynne oddania (ThO 2,1:II,11), co kojarzy się z herme-

tyczną koncepcją ściągania boskich bytów do niższego świata, i o przylgnięciu człowieka do 

„wysokich” czy też „niebiańskich” (eljonim) w domyśle bytów, światów czy sefir (ThO 

3,61:II,221), co z kolei przywołuje być może neoplatońską koncepcję wznoszenia się duszy 

w celu złączenia się z jej korzeniem czy też duszą uniwersalną426.  

         Alegorycznym obrazem etycznego ideału jest dla Isserlesa gotowana ofiara nazira (ThO 

3,39:II,119-120)427 – gotowanie oznacza tu dobre uczynki, co czyni człowieka doskonałym – 

„zdatnym do zjedzenia”; Rema zbliża się tu do śmiałej kabalistycznej metafory pochłonięcia428. 

To jedyny chyba fragment, w którym Isserles zdaje się w wyraźny sposób mówić 

o zjednoczeniu z Bogiem w kategoriach unii ontycznej. Halacha traktowana jest tu nieomal jak 

mistagogia, przykazania zaś jak sakramenty429. Człowiek, który wypełnia przykazania i podąża 

w pełni za halachą, jednoczy się w najwyższym możliwym stopniu ze swym Stwórcą. 

 

 

6. Człowiek430 

 

Człowiek, byt ludzki, rozpatrywany jest przez Rema, z kilku różnych punktów widzenia, któ-

re pokazują złożoność jego myśli i wielość źródeł, z których ona czerpie. Jak zwykle punkt 

wyjścia stanowi dla niego terminologia arystotelesowska.  

 

                                                 
425 Na temat różnych znaczeń terminu dwekut w mistyce żydowskiej por. M. Idel, Kabała, s. 74-117 
426 Tamże, s. 81-85. 
427 Nazir u Cylkowa tłumaczony jest jako „wstrzemięźliwy”. 
428 Na temat unio mystica w mistycyzmie żydowskim por. M. Idel, Kabała, s. 18-145 na temat metafory 

połknięcia por. tamże, s. 140-145. 
429  W judaizmie nie istnieją oczywiście sakramenty w takim sensie jak w chrześcijaństwie, jeśli 

jednak religia żydowska w jakimkolwiek momencie zbliża się do podobnej koncepcji, to jest to właśnie 
w pojmowaniu przykazań przez mistyków, por.  H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and Kabbalah 1200-1600”, 
[w:] The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, s. 218-257. Por. zwłaszcza s. 230n. 

430 Koncepcję człowieka w dziełach Isserlesa omawia J. Ben-Sasson, s. 110-130. 
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6.1. Intelekt i ciało 

 

Złożenie wszystkich bytów świata niższego z materii i formy znajduje najbardziej dramatycz-

ny wyraz w sytuacji egzystencjalnej człowieka. W ontologicznej strukturze bytu ludzkiego 

materia nazywa się ciałem (guf), forma zaś intelektem (sechel)431. Dramatyzm polega tu na 

tym, że te dwa elementy są nie tylko radykalnie odmienne, ale też mają całkiem inne „dąże-

nia” czy też wektory, grawitują – by tak rzec – w odmiennych kierunkach. Ich wzajemny sto-

sunek będący w istocie nieustanną walką, wywiera swe piętno na ludzkim życiu: jest ono 

w istocie wiecznym zadaniem. Człowiek w każdym momencie staje przed wyborem, jego 

materialna natura „ściąga go w dół” do tego, co przyziemne, oddalając go zarazem od praw-

dziwej Boskiej i wiecznej rzeczywistości432. Ludzie dzielą się na podążających za formą, 

a więc dążących do jakiegoś celu, i na podążających za materią, a więc nie dążących do ni-

czego. Kierowanie się umysłem określa Rema jako „uświęcanie głowy”. Ci, którzy działają 

całkowicie wedle rozumu, nazywani są ludźmi bożymi (anaszim elohiim), zaś ci, którzy dzia-

łają całkowicie wedle materii, nazywają się zwierzęcymi (behemiim), ci, którzy działają we-

dle woli i umysłu, stanowią pośredni typ trzeci (ThO 3,71:II,271). 

 Założeniem całej antropologii i etyki Rema jest wolna wola człowieka, zaliczana 

„prawdziwych wiar”, a więc „pomocniczych” aksjomatów, na których opiera się religia. 

W praktyce ludzka wolność podlega różnorakim ograniczeniom. Cechy człowieka w dużym 

stopniu zdeterminowane są przez właściwą mu mieszaninę płynów humoralnych, te zaś przez 

horoskop (mazal) jego czasu urodzenia433. Cztery płyny żywotne: krew, żółć, flegma i czarna 

żółć konstytuują człowieka w jego fizycznym wymiarze. Zależnie do proporcji ich mieszani-

na determinuje jego temperament oraz inne cechy psycho-fizyczne. W jednym miejscu teoria 

humoralna służy Rema nawet do wytłumaczenia istnienia grzechu. Jak czytamy w Prawie 

oddania wstępującego, powoduje go przewaga żywiołu ziemi w człowieku (ThO 3,60:II,212). 

Wedle innego sformułowania grzech, który oznacza tu „fałszywe wiary”, takie jak wiara 

w wieczność świata, jest efektem niezbalansowania żywiołów, zaś ten zły balans żywiołów, 

twierdzi Isserles, jest efektem złamania przepisów kobiecej nieczystości (nida) przez rodzi-

                                                 
431 Terminy rozum i intelekt traktuję jako synonimy, nie wydaje się bowiem, żeby sam Isserles rozróżniał 

między nimi. Na temat różnych koncepcji duszy i intelektu oraz relacji między nimi w średniowiecznej filozofii 
żydowskiej por. J. T. Robinson, „Soul and Intellect”, [w:] The Cambridge History of Jewish Philosophy. From 
Antiquity through the Seventeenth Century, red. S. Nadler i T. M. Rudavsky, Cambridge University Press 2009, 
s. 524-558. 

432 Zasadniczy uporządkowany wykład tego zagadnienia stanowi Wartość wina. 
433 Por. wyżej, s. 144-145. 
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ców grzesznika (ThO 3,67:II,247). Podobnie znaną z Biblii chorobę carat434 powoduje mo-

ralne zepsucie spowodowane złym balansem żywiołów (ThO 3,67:II,246). O ile carat, na 

który zapada człowiek, daje wytłumaczyć się w sposób naturalistyczny, o tyle ta sama choro-

ba domów i ubrań to niewytłumaczalny racjonalistycznie cud, alternatywnie zaś powodują ją 

złe demony (mazikin), które lgną do domów i ubrań człowieka, który grzeszy (ThO 

3,67:II,249). Widzimy więc, że Rema poszukuje radykalnie racjonalistycznych i naturali-

stycznych wyjaśnień, jednak dają się one zastosować jedynie do pewnych sfer rzeczywistości. 

Istnieją zjawiska, które wymykają się takiemu ujęciu. Człowiek ma zdolność przezwyciężenia 

praw natury, choć konieczna do tego okazuje się pomoc boża (ThO 3,67:II,248). Faktycznie 

całe ludzkie życie jest zadaniem polegającym na uwalnianiu się ze szponów materialności 

i prowadzenia życia w zgodzie z intelektem. Poprzez kontemplacje czystych form człowiek 

spełnia swą istotę, osiąga kolejne stopnie oświecenia i stopniowo zbliża się do boskości. Tora 

i halacha stanowią najważniejsze narzędzia tego procesu435, bo Żydów nie dotyczy ścisła 

przyczynowość, o ile poddają się pod jarzmo Tory. W ten sposób mogą oni wykroczyć poza 

determinizm, a wybitne jednostki mogą osiągnąć poziom proroków, którzy sami potrafią 

wręcz przekraczać prawa natury436, bowiem „sprawiedliwy (cadik) ma władzę nad wyższymi 

i niższymi [światami]” (ThO 3,73:II,293), zaś dziedzicami proroków są kabaliści.  

 Wybory człowieka w życiu doczesnym wpływają na jego losy po śmierci, będącej 

oddzieleniem ulegającego rozpadowi na żywioły ciała i istniejącej wiecznie duszy. Człowiek, 

który za życia przyzwyczaił się do podążania za pożądaniami, cierpi z powodu niemożności 

ich zaspokojenia, kiedy już oddzieli się od ciała. Co więcej, nie czuje on przyjemności z po-

wodu łączenia się z czystymi formami, gdy nie nauczył się jej odczuwać, gdy jeszcze połą-

czony był z nim połączony. Dlatego cierpi on w dwójnasób, jest to cierpienie większe niż ja-

kiekolwiek z tego świata (ThO 3,34,II,110). 

 Rozwój człowieka zaczyna się od tak zwanej „pierwszej doskonałości”. Dopiero gdy 

człowiek osiągnie poziom, na którym wyplenione zostają złe czyny, zaszczepione zaś czyny 

wolne, tworzy się miejsce dla „boskiej pomocy”, która pozwala osiągnąć prawdziwy wgląd 

w rzeczywistość. Czytamy w Prawie oddania wstępującego:  

 
Kiedy człowiek wypleni już złe cechy i czyni dobro, osiąga pierwszą doskonałość. Zaś dosko-

nałość ostatnia to pojmowanie i medytacja nad wyniosłym Imieniem (szem jitale) i resztą ist-

                                                 
434 Opisywana w Kpł 14, najczęściej błędnie tłumaczone jako „trąd”. 
435 Por. wyżej, s. 161-162. 
436 Por. niżej, s. 187-188. 
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nienia (we-szar nimcaot) - czyli rozum teoretyczny (sechel ha-ijuni). I wiadomo, że człowiek 

sam nie da rady tego osiągnąć, jeśli nie sprzymierzy się z nim boska pomoc (ha-ezer ha-elohi) 

wpływająca na niego z góry i dopomoże mu [ten] 'w którego świetle oglądamy światło' (Ps 

36,10). (ThO 3,7:II,44) 

 

O ile więc kontemplacja jest ostatecznym celem egzystencji, o tyle praxis – właściwe czyny, 

są jej niezbędnym warunkiem. Owe dwa poziomy zapośredniczone są przez „przychodzącą 

z góry” interwencję boską. W powyższym fragmencie pomoc boża to dwa anioły – dusza i 

rozum, którym Bóg nakazuje, by prowadziły człowieka po drodze prawdy, bo jak czytamy: 

„Pomoc Boża spływa na Jego sługi” (ThO 3,8:II,48). Pomoc boża okazuje się tu niezbędna 

nie tylko w procesie poznania, ale też naprawy charakteru, doskonalenia duchowego437. Ilu-

minacja intelektualna idzie w parze z iluminacją moralną; prawda ma ten sam podmiot co 

dobro. 

 Człowiek jest stworzeniem pośrednim miedzy obdarowanymi umysłem bytami wyso-

kimi, a materią nieożywioną. O człowieczeństwie stanowi duchowy aspekt ludzkiego bytu, 

jest on jego podstawą (ikar) i istotą (acmut). To właśnie intelektualna i duchowa natura czło-

wieka upodabnia go do bytów bezcielesnych, i sprawia, że należy on do świata wyższego. 

Dusza, o czym wielokrotnie czytamy zarówno w Prawie oddania wstępującego jak i w War-

tości wina, dzieli się na trzy części. Pozornie podział ten wzorowany jest na podziale arystote-

lesowskim. Trzy części duszy to: dusza wegetatywna – posiadają ją rośliny, dusza ożywiona – 

właściwa zwierzętom oraz właściwa jedynie rodzajowi ludzkiemu dusza myśląca. Klasyfika-

cję tę usiłuje Isserles powiązać ze znanym z literatury rabinicznej i kabalistycznej podziałem 

na nefesz, ruach i neszama (do których czasem dołącza jeszcze część o nazwie chaja) (ThO 

3,38:II,113-115). Nefesz to duch żywotny i pożądawczy połączony z ciałem i z duchem (ru-

ach), być może oznaczającym część emocjonalną, ten zaś łączy się duszą (neszama) jak się 

wydaje będącą inną nazwą intelektu (sechel) (ThO 3,56:II,176). Choć wedle innej wersji ne-

szama bezpośrednio łączy się z „ożywiającym duchem” (ruach ha-chijoni), co wedle Rema 

ma miejsce w mózgu i w sercu (ThO 3,74:II,298).  

 Część ludzkiej duszy istnieje wiecznie, czytamy w Prawie oddania wstępującego 

(ThO 3,74:II,297). Nie tylko bytuje ona niezależnie od ciała zarówno przed, jak i po wciele-

niu, lecz może również wcielać się wielokrotnie. 

                                                 
437 Teoria etyczna por. J. Ben-Sasson, s. 114 in. Zwłaszcza o wpływie gwiazd na charakter człowieka, 

s. 117. 
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6.2. Dusza która wędruje438  

 

Ostatecznie dusza jest dla Isserlesa nie tyle formą ciała, co wieczną, preegzystującą substan-

cją, w czym po raz kolejny oddala się on od filozofii arystotelesowskiej, podążając za nauka-

mi kabały. Tajemnica wędrówki dusz (gilgul neszamot) wspominana jest w wielu miejscach 

Prawa oddania wstępującego oraz w Wartości wina. Zazwyczaj tę kabalistyczną doktrynę 

przedstawia Rema jako całkiem oczywistą, stanowiącą ogólnie przyjętą w judaizmie i przeka-

zywaną w formie aluzyjnej w Torze i w rytuale. Poucza o niej na przykład wypuszczony wol-

no ptak z ofiary nazira (ThO 3,68:II,252): „Powracający ptak, nawet sto razy, to przyjęty se-

kret wędrówki dusz (sod gilgul neszamot ha-mekubal)” (ThO 3,68:II,253). Znaczący jest 

również dozwolony czas jedzenia ofiary zagrzesznej, to dwa dni i jedna noc, gdyż odpowiada 

to duszy powracającej po śmierci do rodziny zmarłego (ThO 3,33:II,107)439. O sekrecie wę-

drówki dusz poucza też świat natury: jest on odzwierciedlony w cyklu księżycowym (ThO 

3,49:II,154). W jednym miejscu jedynie Isserles przyznaje, że koncept wędrówki dusz jest na 

gruncie judaizmu kontrowersyjny i pobieżnie omawia podzielone opinie, sam zdecydowanie 

stając po stronie kabalistów – których reprezentują w tym miejscu Nachmanides, Rekanti 

i Związanie Izaaka – przeciw filozofom, czyli Majmonidesowi:  

 

Dusza (nefesz) zmarłego powraca po śmierci do rodziny. W tym objawia się nam tajemnica 

wędrówki dusz (gilgul), że nefesz i ruach wędrują (...). Nie [chodzi tu o] intelekt nabyty, który 

zwycięża w człowieku, i który pozostaje po nim, wedle Majmonidesa i jego zwolenników, jak 

pisze Nachmanides w swej Bramie odpłaty (Szar gemul), jak napisał [autor] Związania [Iza-

aka] (…), że ruach jest związany węzłem jak neszama, tak jak napisane jest w Midrasz ne-

ealam: „'Niechaj będzie neszama mego pana związana (crura) węzłem życia.'” Po co pisać 'n-

eszama mego pana'? Znaczy to, że część sprawiedliwych dostępuje tego, że cała jest związana 

[poszczególne części] jedna przez drugą: nefesz z ruach, ruach z neszamą, neszama zaś ze 

                                                 
438 Na temat reinkarnacji w judaizmie por. H. Tirosh-Samuelson, „Philosophy and Kabbalah 1200-1600”, 

[w:] The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, s. 218-257; R. Elior, „The Doctrine of 
Metempsychosis in 'Galya Raza'”, [w:] Essential Papers on Jewish Studies, red. L. Fine, New York University 
Press, Nowy Jork, 1995, s. 243-69; D. Eylon-Ripsman, Reincarnation in Jewish Mysticism and Gnosticism, 
Edwin Mellen Press, Lewison N.Y., 2003; B. Ogren, Renaissance and Rebirth. Reincarnation in Early Modern 
Italian Kabbalah, Brill, Leiden-Boston, 2009. Dla zrozumienia poglądów Isserlesa zwłaszcza istotna jest 
ostatnia z wymienionych prac, szczegółowo analizuje ona bowiem doktrynę Maarechet Elohut, Jehudy Chajata 
i Rekantiego, stanowiących ważne źródło dla Rema.  

439 Por. J. Ben-Sasson, s. 26 p. 30 w którym zauważa on, że pośród najczęściej cytowanych przez Rema 
autorów istnieje spór co do tego czy „tajemnica wędrówki dusz” zawarta jest w Torze (Rekanti), czy też nie 
(Josef Albo). Rema zdaje się tu jednak podążać ścieżką kabalistów. 
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Świętym niech będzie błogosławiony, jest więc związana węzłem życia” (…). Dotyczy to jed-

nak doskonałych sprawiedliwych, którzy nie potrzebują ponownie się wcielać, lub że węzeł 

ten zawiązuje się po końcu wcieleń. (…) Ruach wciela się, zaś neszama powraca do Boga 

(…). Wcielenie jest dla dobra sprawiedliwych, by mogli wypełnić to czego im za pierwszym 

razem zabrakło, jak przeważa światło nad ciemnością. (...) Z tego zagadnienia można zrozu-

mieć całą tajemnicę wcieleń i rozwiać wszelkie wątpliwości jakie mieli dawni (riszonim) bło-

gosławionej pamięci. A oświecony zrozumie. (ThO 3,33:II,107) 

 

 Dalej wyjaśnia Rema, że dusza ludzka, która nie osiągnęła w życiu doskonałości, ma 

jeszcze szansę w dwóch kolejnych wcieleniach. Jeśli zaś i w nich nie uda jej się osiągnąć 

zbawienia, trafia ona do piekła (gehinom), w którym doznając cierpień oczyszcza się w prze-

ciągu dwunastu miesięcy. Wedle alternatywnego sformułowania, po tym jak duch (ruach) 

powraca "do góry“, żywioły tworzące ciało oddzielają się od siebie i to właśnie ciało (guf) 

oczyszcza się w ogniu gehenny, gdzie anioły śmierci pożerają je przez 12 miesięcy, a w przy-

padku heretyków "przez pokolenia" (ThO 3,33:II,106). Dusze sprawiedliwych zaś trafiają na 

powrót do miejsca pod tronem chwały, z którego zostały „wyciosane“ (chucwa) przed wciele-

niem (ThO 3,78:II,317), zaś wedle innego sformułowania dołączają one do aniołów posługu-

jących i „jedzą ich chleb” (ThO 3,78:II,316).  

 Jak jasno widać Rema daleko odchodzi tu od teorii arystotelesowskiej. Nie tylko dusza 

okazuje się być substancją człowieka, ale też jej trzy części faktycznie są oddzielnymi, samo-

dzielnymi bytami, które tworzą szereg połączonych wzajemnie, a ostatecznie również z Bytem 

boskim, całości zdolnych do istnienia niezależnego, zarówno od siebie, jak i od ciała. W jednym 

miejscu Prawa oddania wstępującego te trzy dusze określone zostają jako trzy anioły (ThO 

3,7:II,45). Ciekawa jest czysto naturalistyczna interpretacja wędrówki dusz, która pojawia się 

w jednym z fragmentów Wartości wina. W ujęciu tym dusze wędrują, ale w ramach łańcucha 

pokarmowego, przechodząc od pożeranych form niższych do pożerających form wyższych: oto 

trawa staje się krową, by w końcu zostać człowiekiem.(MJ 1, 16-17). 

 
6.3. Antropomorfizm: mikrokosmos 

 

Myśl Isserlesa stanowi przykład nieomal skrajnego antropocentryzmu. Człowiek, jak czytamy 

w Prawie oddania wstępującego, równy jest całemu stworzeniu, jest on, o czym świadczy 

fakt, że został stworzony jako ostatni, jest on jego celem (tachlit) i pieczęcią (chotam). 

Wszystko stworzone zostało przez wzgląd na człowieka, również niebiosa (ThO 3,74:II,298), 
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również Tora (ThO 3,59:II,197), dla niego stworzono wszystkie byty wyższe i niższe (ThO 

3,17:II,67), jedynym celem istnienia świata fizycznego jest doskonalenie duszy ludzkiej, dla 

niej też istnieją ciała niebieskie (ThO 3,74:II,298). On zaś stworzony został na wzór Boga bez 

pośrednictwa Tory, inaczej niż reszta stworzenia. Stworzony został on w postaci zdwojonej: 

otrzymał swe ciało z dołu, zaś góry został w nim odciśnięty obraz boski, duch, co czyni go 

centralnym punktem wielkiego łańcucha bytu. Choć cała natura jest „wyrazem Boga”, to 

człowiek jest jego ekspresją w stopniu najwyższym, ponieważ jest duchem, wolą i wolnością. 

W człowieku skupione są wszystkie poziomy rzeczywistości, on zaś jest większy od nich 

wszystkich - pisze Isserles (ThO 1,10:I,75). Czytamy też że:  

 
W Torze powiedziane jest, że człowiek stworzony został „na obraz” Boga: „Powiedziane jest 

'na obraz Nasz' (Rdz 1,26) by nauczyć, że jest on [człowiek] jak mikrokosmos, [stworzony] na 

wzór wielkiego człowieka (adam gadol). (ThO 3,47:II,145)  

 

Wspomniany tu „wielki człowiek” to nic innego jak Bóg objawiony w dekadzie sefir440.  

 Izomorfizm człowieka, Boga i świata jest jednym z aksjomatów i wątków przewod-

nich całego dzieła Rema. W wielu miejscach Prawa oddania wstępującego pojawia się prze-

konanie, że dusza pozostaje do ciała w takim stosunku, jak Bóg do świata. Pogląd ten przed-

stawiony jest jako zgodny zarówno z poglądami kabalistów jak i filozofów (ThO 3,56:II,176). 

Isserles wylicza pięć względów, pod którymi Bóg jest podobny do duszy: wypełnia świat tak 

jak dusza ciało, widzi lecz nie jest widziany, żywi cały świat, jak dusza ciało, jest „czysty” 

(tahor), tak jak dusza jest „czysta” mieszka we wnętrzu wnętrz (chadrej chederim), i dusza 

mieszka we wnętrzu wnętrz (ThO 3,74:II,297-298). Człowiek bowiem, jak wielokrotnie pisze 

Rema, jest mikrokosmosem (olam katan). Motyw ten powraca w niezliczonych wariacjach na 

każdej niemal stronie Prawa oddania wstępującego. Czytamy tam na przykład, że świat 

w ogólności w rytuale świątynnym symbolizowany jest przez zwierzę ofiarne, i że zarazem 

odpowiada ono człowiekowi, bowiem świat w ogólności ma wygląd doskonałego człowieka 

(ThO 3,71:II,275). W innym miejscu zaś: 

 

Człowiek nazywa się mikrokosmosem, ponieważ ma on postać (hu be-demut) makrokosmosu 

wraz z jego prowadzącym, którym jest Bóg wyniesiony. Dlatego też napisane jest (Rdz 1,26): 

'Uczyńmy ludzi na obraz Nasz (be-calmenu) i podług podobieństwa naszego (ki-demutenu)'. 

                                                 
440 Por. wyżej, s. 115-116. 



155 
 

Świat w ogólności  jest odbiciem (defus) człowieka stworzonego przez Wiekuistego wyniosłe-

go. Zaś kształt (cura) człowieka i jego członki (eworaw) mają postać (ke-demut) świata i jego 

części (eworaw), dlatego napisane jest 'podług podobieństwa naszego'. Dusza zaś która jest 

w człowieku jest podobna (ke-demut) do Boga, i dlatego powiedziane jest 'na obraz Nasz', jak 

wyjaśnił Majmonides, dlatego też istnieje przykazanie by myć obraz [ikon, czyli ciało] czło-

wieka, bo jest ono na podobieństwo (demut) makrokosmosu, który jest odbiciem (defus) króla 

Świętego błogosławionego. (ThO 2,2:II,27) 

 

 Izomorfizm człowieka i kosmosu wynika z faktu, że jedno i drugie stanowi faktycznie, 

o ile to możliwe, odbicie istoty Boga, czy też mówiąc ściślej, ujawnionych boskich mocy. 

Choć dla Rema bezpośrednim źródłem określenia człowieka jako mikrokosmosu jest Prze-

wodnik błądzących, to rola, jaką motyw ten pełni w jego myśli, jest wyjątkowa. W centralno-

ści tej idei dla dzieła Isserlesa można dopatrywać się wpływów myśli renesansowej i humani-

zmu441. Wydaje się jednak, że koncepcja ta w myśli Rema, jest w rzeczywistości ubranym 

w renesansowe, filozoficzne słownictwo kabalistyczną doktryną kosmicznego antroposa.  

 W pewnym miejscu Isserles przywołuje komentarz Oddanie Jechudy do Struktury 

boskości, w którym czytamy: 

 
Człowiek niższy (ha-adam ha-tachton) jest tronem (kise) dla człowieka wysokiego (adam ha-

elion), bo członki ciała są symbolem (romazim) wyższych członków duchowych, które są mo-

cami boskości (kochot elohut) (…), a ponieważ ten obraz jest obrazem człowieka wyższego, 

duchowego. Zaś prorok jest człowiekiem cielesnym, który w momencie proroctw nieomal 

przeobraża się w duchowego, i który nieomal odchodzi od cielesnych zmysłów, tak więc widzi 

obraz człowieka, jak ktoś kto widzi swój własny obraz w szklanym lustrze. (ThO 1,14:I,83) 

 

Mamy tu więc do czynienia ze ścisłą korespondencją płaszczyzny antropologicznej i ontolo-

gicznej, czy też raczej teozoficznej. Człowiek mistyczny i człowiek ziemski są ze sobą ściśle 

powiązani. Ludzkie członki są symbolami członków megaantroposa. Ta odpowiedniość mi-

kro- i makrokosmosu to aksjomat kabały, który obraca cały wszechświat w olbrzymi łańcuch 

bytu, którym operować może człowiek, jakkolwiek wydawałby się nieznaczący442. Oto prze-

                                                 
441 Co czyni J. Ben-Sasson, s. 111-113, zwracając uwagę na identyczny motyw w myśli Mikołaja z Kuzy 

i Marsilio Ficino. 
442 R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo, s. 71. Na temat owego „operowania” por. niżej s. 179-180 i 184-

189. 
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kształcenie człowieka powoduje przekształcenie kosmosu. W ręce człowieka dana została 

moc zbawiania świata. 

7. Zbawienie 

 

Tym, co ostatecznie pozwala postawić Isserlesa w rzędzie mistyków, jest fakt, że właściwą 

treścią Prawa oddania wstępującego i Wartości wina jest nie jakakolwiek doktryna metafi-

zyczna lecz nauka o zbawieniu. Zarazem pojęcie to jest kolejnym, które w dziele Rema 

przyjmuje wielość znaczeń, przez co nie poddaje się łatwemu zdefiniowaniu443. 

 O zbawieniu można mówić w skali indywidualnej oraz kosmicznej. W indywidualnej 

egzystencji ludzkiej zbawienie dokonuje się jako stopniowe doskonalenie się człowieka, 

wpierw w dziedzinie etycznej, następnie zaś teoretycznej. Podstawą etycznej doktryny Isser-

lesa jest majmonidejska droga środka (derech ha-memuca) (np. ThO 3,68:II,253) oraz przyję-

cie jarzma przykazań, prowadzące do wykształcenia w człowieku dobrych cech charakteru. 

Kierujący w tych poczynaniach rozum praktyczny nie wystarcza, by całkowicie przezwycię-

żyć materialną stronę natury, dlatego konieczny jest też rozum teoretyczny, od którego zależy 

nagroda i kara, i który jest ostatecznym celem człowieka. Człowiek nie może jednak osiągnąć 

doskonałości samodzielnie – musi dołączyć się do niego „boski pomocnik”, który będzie 

„wpływał na niego z góry”. Cnota i dobro etyczne stanowią przedsionek do intelektualnego 

poznania Boga, nieraz opisywanego jako rodzaj epistemicznej unii. Człowiek, który przylgnie 

do intelektu, znajduje się pod opieką boskiej Opatrzności, która jednak  opuszcza go, kiedy 

oddziela się od Boga i zajmuje się swoimi sprawami (ThO 2,33:II,117). Warto w tym miejscu 

zauważyć, że poza Torą i halachą specjalne znaczenie na drodze do doskonałości przypisuje 

Rema odosobnieniu i medytacji:  

 
Wyjaśnieniem tego jest, że można pojąć rzeczy piękne oświecające i prawdziwe które pocią-

gają właściwe czyny, do których aluzję stanowi kadzidło, jedynie poprzez osamotnienie (hit-

bodedut często tłumaczone też jako „medytacja”) i oddalenie się od ludzi (harchakut mi bnej 

adam)”. (ThO 3,7:II,44) 

 

Fragment ten, i kilka innych mu podobnych, mogą wskazywać, że Rema nieobce były pewne 

techniki mistyczne. 

                                                 
443 Podobnie jak w przypadku objawienia, w pismach Rema nie ma szczególnego terminu będącego 

odpowiednikiem „zbawienia”, nie umniejasza to roli jaką odgrywa w nich idea naprawy metafizycznego stanu 
świata.  
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 Ale znaczenie ludzkich czynów sięga znacznie dalej, w czym znać u Isserlesa wpływ 

myśli kabalistycznej. Halacha nie jest jedynie sposobem samodoskonalenia, jak u Majmoni-

desa i jego zwolenników, lecz jest tym, co spaja ludzkie działania z ich kosmicznym kontek-

stem, jest ona zakotwiczona w „bosko-światowym” kosmosie, wyraża strukturę bytu444. Dla 

filozofów w przykazaniach chodzi o zanurzenie się w boskiej racjonalności poprzez kontem-

plację, dla kabalistów o reprezentację mistycznych procesów zachodzących w boskiej istocie 

i o branie w nich udziału445. Koncepcja ta zbudowana jest w okół idei człowieka jako mikro-

kosmosu. Kabała nie tylko akceptuje zasadę imitatio dei, ale też wierzy w relację odwrotną: 

człowiek jako mikrokosmos i odbicie boskości sam może niejako oddziaływać na i zmieniać 

właściwości boskości; niejako tak jak człowiek naśladuje Boga, tak też Bóg naśladuje czło-

wieka. Ponieważ człowiek skupia sobie wszystkie światy, jest poniekąd ich „skrzyżowaniem”, 

stąd przykazania wyznaczone po to, by doskonalić oba elementy człowieka – ciało i duszę – 

mają znaczenie kosmiczne, a nie jedynie dla subiektywnej religijnej egzystencji. 

         Isserles jest głęboko zainteresowany historią, nie rozróżnia przy tym między biblijną 

historią świętą, a późniejszymi dziejami ludu Izraela. Obie traktuje on jako rozgrywające się 

tyleż na arenie dziejów, co w planie teologiczno-eschatologicznym, obie stanowią wypełnie-

nie boskiego planu wiodącego do realizacji obietnicy mesjańskiej i do powszechnego zbawie-

nia ludzkości. Rema w pełni adaptuje poglądy kabalistów na dzieje człowieka, których głów-

nym źródłem jest dla niego komentarz do Pięcioksięgu Nachmanidesa. Historia ludzkości 

dzieli się wedle niego na siedem tysiącletnich etapów, z których sześć pierwszych stanowi 

czas historyczny. Ostatnie tysiąc lecie jest zaś milenium szabatowym – czasami mesjańskim 

stanowiącymi wstęp do zupełnego zbawienia ludzkości i świata (ThO 3, 65:II,237). Wedle 

alternatywnej wersji cytowanej w imieniu „niektórych kabalistów” (kcat mekubalim) dzieje 

ludzkości składać się mają z siedmiu cyklów siedmiotysiącletnich. Historia świata trwałaby 

więc 49 tysięcy lat, po których nastąpić miałby „jowel” – rok jubileuszowy – czas zbawienia. 

Według jeszcze innej wersji czas trwania świata to 1000 pokoleń (ThO 3,82:II,332). Wedle 

jeszcze innego schematu całość rzeczywistości w czasie opisać da się jako cztery następujące 

jeden po drugim światy (olamot) kolejno niszczone przez Boga. (ThO 3,83:II,336) Aluzję do 

tego stanowią cztery kolejne Świątynie: Przybytek (Miszkan) odpowiada temu światu, pierw-

sza Świątynia jerozolimska to świat przyszły, Druga to czasy mesjańskie446. Rema cytuje róż-

ne poglądy na długość trwania świata i następujące o sobie etapy historii nie wyrażając swego 
                                                 

444 K. E. Grözinger, Transformation, s. 281-312. 
445 J. Dan, Jewish Misticism, vol II The Middle Ages, s. 350.   
446  J. Ben-Sasson, s. 132, p. 4 jest to cytat z Ikarim Josefa Albo. 
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zdania, co do tego który z nich uważa za prawdziwy. W pewnym miejscu wyraża wręcz scep-

tyczne przypuszczenie że wszystkich tych poglądów i liczb nie należy traktować dosłownie 

(ThO 3,82:II,332)447. To czego możemy być ostatecznie pewni, to to, że zbawienie jest reali-

zującą się na planie historycznym, relacją łączącą człowieka ze światem i obie te całości 

z Bogiem. Człowiekowi dana jest zbawcza zdolność, zaś jej używanie stanowi prawdziwe 

zadanie jakie postawiono przed nim w jego ziemskiej egzystencji. Człowiek jest wspólnikiem 

Boga w dziele zbawienia, przez to, że dokonuje on dzieła naprawy poprzez uświęcanie Imie-

nia bożego (ThO 3,14:II,59) i łączenie świata niskiego z wysokim oraz umożliwiane przez 

swe działania „boskiego wpływu” na rzeczywistość (ThO 3,59:II,198-199). 

 
7.1. Znaczenie czynów człowieka 

 

Ze wzmianek rozsianych w Prawie oddania wstępującego da się zrekonstruować, jak rozu-

miał Isserles interakcję między dziedziną boskości a ludzkimi czynami. Obecność w świecie 

boskich mocy podlega mianowicie określonym modyfikacjom zależnym od aktów człowieka. 

Rema wymienia dwa rodzaje tych modyfikacji: negatywną określaną jako skaza (pegam), 

oddzielenie (pirud) bądź odcięcie (kicuc) – z enigmatycznego tekstu trudno wywnioskować, 

czy różnią się one czymś od siebie, być może różnica między nimi jest różnicą stopnia – oraz 

pozytywną zwaną połączenie (chibur). Czytamy w Prawie oddania wstępującego: „Należy 

bardzo uważać, co do oddzielenia (ha-pirud) oraz odcięcia (ha-kicuc), by nie sądzić, że moce 

[boskie] nie powracają do jednej i prostej rzeczy w absolutnym rozumieniu prostoty” (ThO 

3,4:II,29). Cytat ten po raz kolejny wskazuje, że Isserles zdaje się rozumieć system sefir jako 

stanowiący istotową jedność z Bogiem, sefirom nie można przypisać odcięcia bądź połącze-

nia, jeśli postrzega się je jako bożą istotę. Czytamy dalej:  

 

Ten kto wierzy, że są one [sefiry] istotą boskości, może wierzyć tylko w to, i niech nie przy-

chodzi mu co innego na myśl, że nie można mówić o skazie (pegam) lub odcięciu (kicuc) 

w odniesieniu do sefir, i są one jedynie po stronie przyjmujących (mekubalim). (tamże)  

 

„Przyjmujący” oznacza tu w pierwszym rzędzie istotę ludzką. Człowiekowi przypada 

w udziale wyjątkowe miejsce w całości stworzenia, to od niego właśnie, jako przyjmującego 

boski wpływ, zależy to, w jakim stopniu – by tak rzec – Bóg obecny jest w świecie. Poprzez 

                                                 
447  Tenże, s. 131. 
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swoje uczynki może on – by się tak wyrazić – zwiększać lub zmniejszać stopień w jakim Bo-

ska wola realizuje się w stworzeniu:  

 

Zaprawdę bowiem mówili o tym mistrzowie midrasza (…), że istnieje, o tyle o ile to możliwe, 

nieco skazy (…) z powodu grzechów ludzi, które sprawiają, że Wiekuisty uwznioślony nie 

może działać wedle swej woli w swym świecie i by był on w swym świecie uświęcony. To zaś 

jest wbrew woli Wiekuistego uwznioślonego, i to właśnie jest zagadnienie skazy i odcięcia 

dzieł Wiekuistego uwznioślonego od Niego. (tamże) 

 

Skaza i odcięcie nie dotyczą więc istoty Boga, lecz raczej należą do dziedziny zakłóceń bo-

skiego wpływu na rzeczywistość spowodowanych przez ludzkie czyny i intencje (kawanot).  

 Dodatkowo Rema wyraźnie rozdziela między dziedziną boskości a dziedziną stworze-

nia, określanymi odpowiednio jako górne ustanowienie (tikun elion) i dolne ustanowienie 

(tikun tachton). To pierwsze oznacza działanie Boga, o którym mówią opisy (czyli sefiry). 

Drugie oznacza realizację tego działania w świecie i to do niego odnoszą się ściśle rzecz bio-

rąc procesy i zjawiska o których mówimy:  

 

Można powiedzieć, że wszystkie słowa kabalistów są prawdą; te i te to słowa żywego Boga, 

wyjaśnione jest bowiem w słowach Księgi blasku (…), że istnieją dwa ustanowienia (tikunim). 

Dlatego też wydaje się, że w ustanowieniu niższym, które jest światem stworzenia (olam ha-

berija) istnieje odcięcie (kicuc) i skaza (pegam), tam bowiem jest drzewo znajomości dobrego 

i złego, i ucieleśniają się (nitgaszmu) siły (…). Jakkolwiek w ustanowieniu wyższym istnieją 

jedyne moce i opisy Boga. I nie ma tam – broń Boże! - żadnego odcięcia, oddzielenia (pirud) 

i skazy (pegam), a jedynie moce wyemanowane (aculot), które stanowią istotę boskości 

i zmieniają się wedle czynów ludzkich, ale w Przyczynie przyczyn (ila ha-ilot) nie ma zmien-

ności. W ten sposób należy wyjaśnić wszystkie sprzeczne zdania dotyczące tego zagadnienia. 

(ThO 3,4:II,36) 

 

Jak się zatem wydaje Isserles wyróżnia ostatecznie trzy sfery rzeczywistości: absolutnie nie 

zmienną Przyczynę przyczyn stanowiącą źródło emanacji, dziedzinę wyższego ustanowienia, 

w której boskie siły – sefiry –  pozostają same w sobie niezmienne, oraz trzecią – ustanowie-

nie niższe – świat stworzenia podlegającą wpływowi ludzkich czynów, o tyle o ile pozwalają 

one wpływać na nią ustanowieniu wyższemu. Całokształt tych działań opisany tu zostaje jako 
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drzewo znajomości dobrego i złego, przez co rozumie Rema osiągalną poprzez życie w zgo-

dzie z halachą doskonałość cech (szelemut midot), kierująca postępowaniem człowieka.    

 Pośród rozważań na temat wzajemnego wpływu wyższych i niższych światów odnaj-

dujemy dwa intrygujące pojęcia. Są to koncepty „architekta” (adrichol) i „agenta” (sirsur). 

Czytamy w Prawie oddania wstępującego: 

 
Oto nazwano prowadzenie ogólne (ha-nachaga ha-kelalit) przez które Święty niech będzie 

błogosławiony kieruje światem „architektem” i „agentem”, a jest to serce Świętego niech bę-

dzie błogosławiony (…), i  powiedzianym jest, że na niego jest niezadowolony, by pouczyć, że 

Święty niech będzie błogosławiony lituje się nad tymi, co mówią jego czyny nie są prawe 

i przez to złości się na nich, co znaczy przez nich. (ThO 3,4:II,35) 

 

Ten raczej enigmatyczny opis odwołuje się do midrasza (Bereszit Raba 27,4), odnoszącego 

się do wersu (Rdz 6,6) „Pożałował wtedy Wiekuisty, że utworzył człowieka na ziemi, i ubo-

lewał w sercu swojem”. Powiedział rabi Brachia: jest to podobne do księcia, który zbudował 

pałac za pomocą architekta (adrichol). Gdy go ujrzał [pałac], nie spodobał mu się on. Na ko-

go ma się on złościć, jeśli nie na architekta? Dlatego napisane jest „ubolewał w sercu swoim”. 

Powiedział rabi Asi: Jest to podobnym do księcia, który prowadził interesy za pomocą agenta 

(sirsur) i poniósł stratę. Na kogo ma się on złościć, jeśli nie na owego agenta? Dlatego napi-

sane jest „ubolewał w sercu swoim”.  

 Być może znaczącym dla odczytania tego fragmentu jest fakt, że słowo „lew” (serce) 

ma wartość liczbową 32, która stanowi wedle Isserlesa odwołanie do wspomnianych wyżej 32 

ścieżek mądrości, a zatem sefir i liter, poprzez które Bóg zarządza światem, a które „znajdu-

ją” się w niebiańskim ołtarzu448. O ile odczytanie to jest prawdziwe, oznacza to, że zdaniem 

Rema boska opatrzność, poprzez którą kieruje On światem, tożsama z systemem sefirotycz-

nym, w jakimś sensie „cierpi” w wyniku ludzkich grzechów. Byłaby to teza teologiczna 

o niezwykłej doniosłości: oto boska emanacja, okazuje się być w jakimś sensie „wrażliwa” na 

ludzkie czyny. Wymowa ta jest oczywiście łagodzona we wspomnianych powyżej fragmen-

tach, w których Isserles z całą mocą podkreśla, że w ścisłym sensie wszelkie oddziaływanie 

ograniczone jest do niższego ustanowienia, to jest realizacji boskich mocy w świecie. 

 

 

                                                 
448 Por wyżej, s. 142-143. 
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7.2. Język 

 

Sefiry, a właściwie ich objawy w niższym świecie, dane są człowiekowi do swoistych opera-

cji, z których najważniejsze to składane w jerozolimskiej świątyni oddania, ale moc wpływa-

nia na metafizyczny stan wszechświata objawia się już na poziomie języka. Boskie imiona 

istnieją w języku świętym, którego litery stanowią dynamiczne moce449. Czytamy w Prawie 

oddania wstępującego: 

 

W rzeczywistości kabaliści otrzymali zagadnienie imion [bożych] i ich wyjaśnienia ustnie (isz 

mi-pi isz) od Mojżesza (…), w szczególności dotyczy to wyjątkowego imienia (szem ha-

mejuchad tj. tetragramatonu), którego wyjaśnienie pozostało ukryte przed wszystkimi, którzy 

filozofowali (ha-mitfalsim), i dlatego pisali, że jest to imię istotowe (szem ha-ecem). Mimo 

wszystko ma ono wyjaśnienie w cudownych tajemnicach, dlatego kabaliści uznali, że w lite-

rach zawarte są (nitfasim) boskie moce zwane sefirami (…), bowiem litery uczą o tych bo-

skich mocach. To samo dotyczy pozostałych imion. (Tho 3,4:II,31) 

 

Owe tajemnice imion i liter, także niebiańskich pałaców i koron dane były objawieniu: 

 

Wedle tego, co wyjaśniliśmy, wiadomym jest, że drogi kabały są w istocie drogami prawdzi-

wych, godnych wiary filozofów. I wszystko co badali i ustalili filozofowie poprzez swe do-

skonałe rozważania (…), przyjęli mędrcy Izraela te rzeczy w kabale – sefiry. Mistrzowie kaba-

ły przewyższają zaś mistrzów krytycznego badania w tym, że przyjęli prawdę, taką jaka jest, 

i poznali rzeczy, o których nie śniło się filozofom, i znali sposoby działania mocy i ich rozło-

żenie w świecie, i jak łączą się z imionami, słowami i literami, tak że wiedzą jak nimi opero-

wać wedle swej woli, i to jest sposób imion i ich działania. Otrzymali też zagadnienie rydwa-

nów i możliwości wyższych i imienia służących, by służyć swemu Stwórcy, z którego emanu-

je wszystko co dobre i złe. I otrzymali imiona służebne, które pouczają o mocach i czynach, 

i przez to była moc w ich rękach, by używać imion i koron, które były w posiadaniu ludu Izra-

ela, od czasu gdy otrzymał je Mojżesz nasz nauczyciel pokój z nim (...) takie jak otrzymał 

w proroctwie, które stoi wyżej niż ludzkie badania. (ThO 3,4:II,32)   

 

Rzuca to całkiem nowe światło na naukę o opisach. Oto nie stanowią już one pojęć będących 

obiektem namysłu, natomiast stanowią one teraz formuły działania aktywizujące rzeczywiste 

                                                 
449Por wyżej, s. 75-75. 
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boskie moce. Formuły takie stanowią wręcz same litery hebrajskiego alfabetu. Poprzez swoje 

imiona, i szerzej, poprzez język w ogóle, Bóg realnie objawia się w świecie. Sefiry i ich na-

zwy stają się podstawą duchowo-dynamiczną analogiczną do sił fizycznych, i tak jak one da-

ne są do operowania nimi. Owo oddziaływanie polega na tym, że w ręce człowieka-Żyda da-

ne zostały środki, za pomocą których może on ułatwiać, bądź utrudniać działanie boskich sił 

w świecie, prowadząc już to do ustanawiania boskiego porządku, już to do dominacji sił cha-

osu. Jak się wydaje, kabaliści posiedli również moc oddziaływania na byty pośrednie „bo-

skich służących”. Rema określa je jako rydwany i pałace, co wydaje się stanowić niedwu-

znaczne  odwołanie do najstarszej warstwy żydowskiej literatury ezoterycznej, która – czy to 

bezpośrednio, czy z omówień w dziełach późniejszych – najwyraźniej nie była mu obca. Ka-

balistyczna koncepcja języka najdobitniej wyrażona jest w następującym fragmencie: 

 
Widziałem we wstępie do podręcznika gramatyki pod tytułem Dobytek Abrahama piękne sło-

wa, a oto one: 'Jest moc w znaczeniach świętego języka to jest w literach, w zdaniach i w ak-

centach, które się z nich składają, mają one tendencję z natury taką jaką Tora – arka z nich 

złożona, jak wyjaśniają mędrcy kabały. Nawet Platon to potwierdza co do części języka grec-

kiego w dialogu Kratylos. W istocie pozwolił Wiekuisty wywyższony, by język hebrajski po-

siadał zgodność z naturą rzeczy, bo naturalnie rzeczy zgodziły się na swe nazwy i imiona'. 

Koniec cytatu. Oto nazwa każdej rzeczy wskazuje na jej naturę i istotę. O ileż bardziej należy 

powiedzieć to o atrybutach wskazujących na działania boskości. Każdy atrybut ma siłę danego 

działania. Nie twierdzę, że oto wyjaśniam wszystkie drogi kabały w tej pracy, jedynie główne 

zasady, jak napisałem, gdyż mistrzowie kabały błogosławionej pamięci wymieniali jedynie se-

firy i imiona tylko w sposób ten, że są one sposobami działań i opisami działań, które wyłożyli 

filozofowie (…), gdyż drogi kabały są w istocie drogami prawdziwych i godnych zaufania fi-

lozofów. (Tho 3,4:II,31-32) 

 

Koncepcja ta prowadzi Rema do usprawiedliwienia, kontrowersyjnego dla wielu autorytetów, 

ukierunkowania modlitwy na poszczególne sefiry oraz tworzenie zawierających Boskie imio-

na amuletów. Ponieważ wpływ wyższej rzeczywistości odpowiada przygotowaniu rzeczywi-

stości niższej, człowiek powinien w modlitwie zwracać się do poszczególnych sefir – w isto-

cie bowiem zawsze modli się do jedynego Boga – lecz modlić powinien się do niego w spo-

sób specyficzny, prosząc o działanie w odpowiedni sposób. Rozpoznanie poszczególnych 

„sił” (czy może modusów działania) w Bogu to zbliżenie się do Niego. Isserles ilustruje ten 

pogląd przykład z królem, który jest zarazem wybitnym lekarzem itd., i do którego należy 



163 
 

zwrócić się o pomoc, apelując do konkretnej właściwości, to jest na przykład jako do lekarza, 

gdy prosi się o zdrowie itd. (ThO 3,4:II,30-31). 

 
7.3. Rytuał świątynny 

 

Kultowe działania, których centrum stanowi ołtarz, mają zdaniem Isserlesa na celu oddziały-

wanie, polegające na „blokowaniu” bądź „aktywizowaniu” oddziaływań poszczególnych se-

fir. Każda sefira była zaspokajana (sapeka) przez odpowiednie oddanie oraz towarzyszącą mu 

intencję (kawana). W ten sposób dokonuje się „pociągniecie” (ha-meszicha) poszczególnych 

boskich akcji, nazywane też „wyzwoleniem niebiańskiego zapachu” (lachniach reach elion), 

zjednoczeniem (jichud) lub przybliżeniem (korban – w pozostałych miejscach tłumaczony 

przeze mnie jako „oddanie”):  

 

I to [złożenie oddania] nazywa się le-hakriw, nie jest bowiem powiedziane le-karew [piel – bi-

nian intensywny aktywny – „przybliżyć”] lecz le-hakriw [hifil – binian kauzatywny – „spo-

wodować przybliżenie”] to znaczy, [że oddanie służy temu] by [człowiek] powodował przy-

bliżenie się [boskich] mocy (kochot) i miar (midot), stąd nazwa korban – bo sprawia ono, że 

przybliżają się [boskie] moce i miary. (ThO 2,1:II,17) 

 

Właściwa ofiara wymagała zapalenia ognia na ołtarzu, mimo że ogień zstępował na ołtarz 

z niebios. Połączenie się dwóch ogni mówi o połączeniu się woli podpalającego z wolą Boga 

(zwanym tu Potęgą – Gewura). Dym wznoszący się z ofiary wpływa na iskry światła (necicot 

oraw) w kanałach sefir. Porównane to zostaje do dwóch świec zawieszonych jedna pod drugą: 

zapalenie niższej powoduje zapalenie się tej znajdującej się wyżej.  Przeświadczenie o ko-

nieczności udziału człowieka w uruchamianiu boskich akcji nazywa Rema „pobudzaniem 

z dołu” (hitorerut min ha-mata) (tamże). 

 W kilku miejscach Isserles daje swym czytelnikom wgląd w „techniczne” aspekty 

działania rytuału. Odczytując wers (Wj 29,18): „I puścisz z dymem całego tego barana na 

ofiarnicy. Całopalenie to Wiekuistemu, wonią przyjemną, ogniową ofiarą Wiekuistemu” (We-

hiktarta et kol ha-ajil ha-mizbecha ola hi la-ha-szem reach nichoach JHWH hu), Rema tłu-

maczy, że powstały podczas spalania ciała ofiarnego zwierzęcia dym dociera do drugiej litery 

hej tetragramatonu – czyli ołtarza tożsamego ze sefirą Królestwo, a stamtąd wyżej. Mięso 

zamienia się w ogień – dlatego powiedziane jest „ognistą” – „isze” – które odczytać można 

jako złożenie słowa esz (ogień) i litery hej – ogień zaś zamienia się w powietrze – słowo „re-
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ach” (zapach) odczytane tu zostaje jako „ruach” (powietrze) – a następnie w myśl (machsza-

wa) pociagającą wolę (racon), a przez to wpływ (szefa) udzielony zostaje JHWH – tetragra-

matonowi, oznaczającemu sefirę Miłosierdzie, która utrzymuje świat w trwaniu (ThO 

2,1:II,16-17). Fakt, że powyższy fragment odnosi się do oddania całopalnego – ola – od któ-

rego pochodzi wszak tytuł całego dzieła, co może wskazywać, jak dużą wagę przywiązywał 

Isserles do teurgii oddań. 

 Pewne fragmenty dzieła Isserlesa stanowią bowiem w istocie techniczny opis aktów 

teurgicznych, które składają się na rytuał odprawiany w drugiej świątyni jerozolimskiej. Ofia-

ry pouczają o stworzeniu świata – pisze Isserles – bowiem akt ofiarowania jednoczy wszyst-

kie moce, jak miało to miejsce przed stworzeniem, kiedy to wszystkie moce stanowiły jed-

ność w Bogu przed tym jak objawiły się jako wielość (ThO 3,3:II,19). Najlepszym przykła-

dem tego aspektu Prawa oddania wstępującego jest wspominany już obszerny opis rytuału 

czerwonej jałówki (para aduma)450. Każdy ze szczegółów rytuału okazuje tu się być znaczą-

cy, każdy osiąga konkretny efekt poprzez odwołanie się do poszczególnych planet, sefir czy 

też boskich mocy. Jak wielokrotnie już zostało to podkreślone w koncepcji Isserlesa, człowiek 

dysponuje mocą zbawiania siebie i całego kosmosu. Przyjęcie „boskiego wpływu” zależy od 

przygotowania się człowieka, jak poucza przykazanie zapalania przez kapłanów ognia na oł-

tarzu, mimo iż w rzeczywistości zapalał się on w wyniku boskiej interwencji – zstępując 

z nieba (ThO 3,2:II,16). Świat funkcjonuje dzięki współpracy Boga i człowieka, bo choć osta-

tecznie to Bóg jest jedynym agensem w pełnym tego słowa znaczeniu, to – paradoksalnie – od 

czynów człowieka zależy powodzenie jego działań.  

 
7.4. Najniższy poziom sefirot 

 

Trzeci poziom sefir stanowi najniższa z nich – Królestwo (Malchut) zwane też Obecnością 

Bożą (Szechina) lub Zgromadzeniem Izraela (Kneset Israel)451. W sefirze tej „zjednoczone są 

wszystkie siły, przez które Wiekuisty uwznioślony prowadzi świat”. Zwana jest ona Zgroma-

dzeniem Izraela, bowiem „podstawa opatrzności w świecie jest zależna od Zgromadzenia 

Izraela, i wedle ich czynów prowadzony jest świat” (ThO 3,4:II,30). Wyraz znajduje tu prze-

konanie o wpływie ludzkich czynów na rzeczywistość metafizyczną. Rema zdaje się faktycz-

nie widzieć w kolektywnym metafizycznym ciele ludu Izraela reprezentację, czy wręcz ema-

                                                 
450 Por. Apendyks 2. 
451 Na temat sefiry Malchut por. S. L. Drob, s. 226-229. 
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nację, boskości w niższym świecie. Żydzi są narzędziem, czy może wręcz partnerem, Boga 

w dziele stworzenia, objawiania się boskości oraz ostatecznego zbawienia. 

 Ponieważ ostatnia ze sefir gromadzi w sobie je wszystkie, czasem wydaje się być 

wręcz reprezentacją całego systemu, dlatego też ołtarz pouczający o sefirach w ogóle, czasem 

okazuje się mówić tylko o ostatniej z nich. I tak jego wysokość 10 łokci poucza o tym, że 

zawiera ona w sobie wszystkie 10 sefir (ThO 1,13:I,73). Zasadniczo jednak miarę Królestwa 

oznacza północno-zachodni róg ołtarza, pouczają o niej też stół i chleby obecności. Ta ostat-

nia metafora zbudowana jest na skojarzeniu chleba z Torą ustną, tej zaś z postacią Mojżesza, 

który wedle tradycji midraszowej był królem. Do postaci Mojżesza odnosi się też długość 

stołu – 12 dłoni (tefachim) odpowiadające 120 latom jego życia (ThO 1,22:I,118-119).  

 Szersze pole semantyczne otwiera inna z nazw ostatniej sefiry: Boża Obecność (Sze-

china). Przede wszystkim pozwala łatwo włączyć ją w dyskurs „przestrzenno-

architektoniczny”, bowiem: „Obecność znajduje się na zachodzie” (ThO 1,4:I,41). Zatem 

wszystko, co wiązane z zachodem, oznacza dla Rema Szechinę, a więc bożą immanencję. 

I tak, osiem komórek na zachodzie dziedzińca świątyni poucza o Bożej Obecności. Trzy wej-

ścia do każdej komórki uczą o tym, że całość stworzenia podlega czasowi – troistość odpo-

wiada tu właściwemu dla stworzenia podziałowi na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Z kolei okno na zachodzie rampy prowadzącej na ołtarz symbolizujące Obecność, to „brama, 

przez którą wchodzi się przed Jego [tj. Boga] oblicze, jak pisali wszyscy kabaliści” (ThO 

1,9:I,75). Zachodnia lampa (ner maarawi) jest świadectwem, że Obecność rezyduje w ludzie 

Izraela (ThO 3,8:II,47), czytamy. Obecność reprezentują też rozpostarte skrzydła cherubów 

znajdujących się na pokrywie arki, anioły (malachim, najwyraźniej utożsamione tu z cheru-

bami) są bowiem tronem chwały (kise ha-kawod), który „przyjmuje chwałę Obecności” (ThO 

1,25:I,125). Obecność oznacza też błękit w ubraniach kapłana, przypominający „miejsce” 

Obecności (ThO 1,25:I,126). Również czterech kapłanów obmywających równocześnie ręce 

i stopy z basenu (kijor) odpowiada czterem obozom Obecności (ThO 1,14:I,80), wedle innego 

fragmentu zaś 12 kamieni, na których zasnął Jakub (Rdz 28,11), odpowiada 12 obozom 

Obecności (ThO 3,78:II,316). W jeszcze innych miejscach Zgromadzenie Izraela to biblijna 

Rachela (ThO 2,25:II,122), w innych winorośl (ThO 2,16:I,71). 

 O Bożej Obecności dowiadujemy się, że była ona obecna na ziemi (ba-tachatonim) 

w trakcie stworzenia, opuściła ją po grzechu pierwszego człowieka (ThO 3,75:II,302), i po-

wróciła w czasie objawienia na Synaju (ThO N 2,41:II,142) lub gdy powstał Przybytek (Misz-

kan), zaś „świat połączył się w całość” (ThO 3,75:II,302). Stopień Boskiej Obecności na zie-
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mi, a więc boskiego wpływu na świat, jest więc ściśle związany z moralnym poziomem, czy 

też stopniem religijnego rozwoju, ludzkości – zależy bezpośrednio od czynów człowieka, 

zwłaszcza zaś ludu wybranego. Zarazem wedle innych fragmentów, nieco paradoksalnie, 

wpływ Obecności na świat, podlega prawu cykliczności, stąd jej symbolem, i symbolem kró-

lestwa dawidowego, jest księżyc.   

 Wedle innego sformułowania lud Izraela dodaje mocy ostatniej sefirze, zwanej Zgro-

madzenie Izraela. Podstawa opatrzności na świecie jest w ludzie Izraela, zaś prowadzenie 

świata przez Boską opatrzność odbywa się wedle ich czynów, jeśli są sprawiedliwi (cadikim) 

opatrzność do nich „lgnie” (ThO 3,4:II,30). Owo lgnięcie łączy się też bezpośrednio ze spra-

wowaniem kultu ofiarnego (ThO 2,1:II,11). Jeszcze innym tropem jest przylgnięcie człowieka 

do Boskiej Obecności poprzez pojmowanie, rozumienie prawd metafizycznych. I tak czyta-

my, że siedem rzeczy stworzonych przed światem: Tora, Skrucha (teszuwa), Ogród Eden, Pie-

kło (Gehinom), Tron Chwały (Kise ha-kawod), Świątynia i imię Mesjasza (Berajta w Talmu-

dzie babilońskim Nedarim 39 b, w innych źródłach lista ta podlega pewnym wariacjom), słu-

ży temu by pojąć przez nie prawdę i „wkroczyć do obozu Obecności” (ThO 3,59:II,197). Zaś 

pokolenie pustyni (dor ha-midbar) otrzymało Torę i cieszyło się blaskiem Obecności (ziw 

Szechina) w tym świecie (ThO 3,78:II,316 ) , choć zasadniczo radość z blasku Obecności to 

określenie odnoszące się do przyszłego świata, a więc życia po śmierci.  

 Powiązanie ostatniej sefiry z pojmowaniem, czy też wglądem, powraca w opowieści 

o tym, jak Czynny Intelekt, ostatni z oddzielonych intelektów, wyznaczony został na „mał-

żonka” Zgromadzenia Izraela, gdy powiedział Świętemu Błogosławionemu, że nie jest jego 

rzeczą działać jak pozostałe oddzielone intelekty, które są przyczynami tego, co pod nimi. 

Bóg odpowiedział mu, by działał on w Zgromadzeniu Izraela, “wyciągając” ich umysły 

[z możności] do aktu (ThO 1,6:I,49).  

 Ostatnia ze sefir łączy się z wielką ilością obrazów, pochodzących zarówno z dziedzi-

ny świątynnego kultu jak i historii i retoryki biblijnej i rabinicznej: skrzydła cherubów, Moj-

żesz, stół i chleby obecności, północno-zachodni róg ołtarza, osiem komórek, lampa zachod-

nia, tron chwały, błękit w ubraniach kapłana, siedem rzeczy stworzonych przed światem, 

czynność obmywania rąk i nóg przez kapłanów, 12 kamieni, księżyc, królestwo Dawida, Za-

chodnia lampa, Rachela, winorośl...  

 Podobnie więc jak w całym Prawie oddania wstępującego mamy tu do czynienia 

z szeregiem różnorodnych obrazów, z których nie łatwo jest wyłuskać jednorodną doktrynę. 

Ich celem jest raczej wytworzenie ciągu różnorodnych asocjacji, które wyrazić mają obrazami 
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to, czego nie sposób ubrać w dyskurs. Podobnie jak w innych miejscach sekwencja obrazów 

powoduje ruch w umyśle czytelnika, mający prowadzić do zmiany percepcji ludzkiego bytu 

i jego miejca w kabalistycznej kosmologii. Powstaje tu złożony model kontemplatywny, zmu-

szający czytelnika do psychologicznego usytuowania się zarówno w stosunku do konotacji 

każdej z metafor, jak i interakcji między nimi. Mamy tu do czynienia z „teologią” posługującą 

się złożonymi metaforami pozwalającymi skonceptualizować abstrakcje a zarazem oddziało-

wującymi na siebie w dynamiczny sposób, pozwalająć ich odbiorcom odczuć kosmologiczną 

koherencję, powrót do „całości”, przywrocenie ludzkości jej relatywnego miejsca w porządku 

wrzechświata. Używanie złożonych metafor dla jednego tematu pozwala im wzajemnie się 

korygować i w bardzej subtelny sposób wyrażać idee, rozszerzając konceptualny zasięg opi-

sywanej rzeczy ponad szerokie dziedziny doświadczeń i znaczeń452. Kabalistyczny mit nasyca 

codzienne rytuały i życie samo dodatkowymi znaczeniami i świętością. 

 Również od względem idei ostatnia ze sefir okazuje się być niejednoznaczna i złożo-

na, być może dlatego, że, jak już była mowa, jednoczy ona wszystkie sefiry, poniekąd przej-

mując ich charakterystyki i funkcje. Łączy się więc ona z pojęciem opatrzności, teurgicznym 

aspektem przykazań, cyklicznością historii, czynnym intelektem i pojmowaniem czy też ob-

jawieniem. 

 
7.5. Halacha453 

 

Wydaje się, że to teurgiczne oddziaływanie odnosi się również do innych, nie-świątynnych 

przykazań: Rema wielokrotnie podkreśla, że stopień boskiej obecności w świecie uzależniony 

zostaje od postępowania człowieka w ogóle, zwłaszcza zaś od wypełniania przykazań i po-

bożnego życia Żydów, jak pisze: „poruszanie niebiańskich miar [tj. sefir] jest w palcach czło-

wieka” (ThO 2,26:II,96). W jeszcze innym miejscu zaś czytamy: 

 
Święty, niech będzie błogosławiony, cieszy się czynami [człowieka], gdy są one doskonałe 

i pragnie on świętości Jego [tj. boskiego] wyniosłego imienia (…). Kiedy zaś lud Izraela grze-

szy, powoduje on kary za swe przewinienia, zaś narody mówią, że Wiekuisty uwznioślony po-

rzucił ziemię, lub też, że kary dla ludu Izraela wynikają z ograniczonej mocy Wiekuistego 

uwznioślonego. Jeśli tak to [jest on jak] upadła mamka (meneket nardit) (Bereszit Raba 31,7), 

                                                 
452 E. Haskell, „Metaphor„, s. 335-362, zwłaszcza s. 342-353. 
453 Teorię przykazań i halachy wedle Isserlesa opisują bardzo obszernie i szczegółowo cztery ostatnie 

rozdziały pracy J. Ben-Sasson, s. 208-314. 
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co znaczy, że mówi się, że czyny Wiekuistego uwznioślonego nie są prawe, lub że nie czyni 

On sprawiedliwości i prawa, a jest to odcięcie (redija) ze strony tego, co czyni Wiekuisty 

uwznioślony. To [właśnie] porównywane jest do architekta i agenta, kiedy mówią, że Wieku-

isty uwznioślony złości się na nich, lecz zagadnienie złości to [jedynie] alegoria. W zagadnie-

niu złości, o którym mówi się w Torze, i o innych opisach, które służą temu, by pouczyć, że 

ten czyn jest przeciw woli Wiekuistego uwznioślonego, w sposób, w jaki wytłumaczyli filozo-

fowie zagadnienie opisów [boskich czynów] (…) I to jest właściwy sposób [rozumienia tego 

zagadnienia]. (ThO 3,4:II,35) 

 

W kosmicznym procesie powszechnego zbawienia przypada Żydom szczególne miejsce. Już 

sama struktura ludu Izraela stanowi odbicie świata: kapłani odpowiadają światu inteligencji 

oddzielonych, lewici – światu sfer, Izraelici – światu niskiemu. Motyw ten powraca w niezli-

czonych miejscach Prawa oddania wstępującego, i bywa w nich rozmaicie ujmowany. Po 

pierwsze czytamy więc o niezwykłych właściwościach duchowych Żydów: „w człowieku 

z ludu Izraela (…) moc umysłowa jest na podobieństwo Wiekuistego wyniosłego” (ThO 

2,22:II,93). Po drugie o tym, że umożliwiają oni działanie boskiej opatrzności: 

 

Wiadomym jest, że główna część (ikar) opatrzności (ha-haszgacha) nad światem związana 

jest (dwaka dosłownie „przylega do”) z ludem Izraela, i że wedle ich uczynków prowadzony 

jest świat. Jeśli są sprawiedliwi (cadikim) opatrzność lgnie do nich i objawia się chwała Wie-

kuistego wyniosłego w jego świecie, i fakt, że to On prowadzi świat wedle swej woli. Kiedy 

zaś ich czyny są złe, opuszcza ich opatrzność i powodują, że Święty Błogosławiony nie nadzo-

ruje świata i nie jest dostrzegalna jego moc (jecholto), tak że mówią, że opuścił Wiekuisty 

ziemię, i nie czyni nic. (ThO 3,4:II,30)  

 

Po drugie, że wiążą lub sprowadzają boskie moce: „każdy z ludu Izraela (…) związuje w jed-

ność moce, tak że świat w ogólności jest jak jeden człowiek (…). Dobre i miłe uczynki ludu 

Izraela wstępują na wysokości i pobudzają moce, aż sprowadzą na dobro na dół” (ThO 

2,36:II,123), oraz :  

 

Wiadomo, że lud Izraela dodaje mocy (koach) i siły (gewura) niebiańskiej świcie (pamalia 

szel maala), zwłaszcza zaś mocy boskiej, którą kieruje on swym światem, i to [ją] nazwali ka-

baliści błogosławionej pamięci ostatnią sefirą, zaś w ołtarzu nazywa się ona rogiem zachod-

nio-południowym. (ThO 3,5:II,38-39) 
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Ostatnia ze sefir nazywana jest często Zgromadzeniem Izraela (Kneset Israel). To ona stanowi 

rodzaj kolektywnego duchowego ciała określanego jako partner Czynnego Intelektu. Stanowi 

ono, w jakimś sensie, przedłużenie czy też emanację boskiego świata w świat materialny, 

ostatnie ogniwo łańcucha, którym boskie moce spływają na świat, obdarzając go życiem 

i sensem. Podstawą specjalnego statusu metafizycznego Żydów jest przyjęcie przez nich Tory, 

która zawiera w sobie wszystkie mądrości oraz życie wedle halachy, stanowiącej jej praktycz-

ną realizację w świecie. Misja Izraela ma w istocie znaczenie zbawcze. Pozwala ono na reali-

zację boskiego planu, którego finałem jest powszechne zbawienie. Narody świata przeszka-

dzają w tym, by Izrael uczył się Tory, podtrzymując nad nimi swe jarzmo, jednak ostatecznie 

nie będą w stanie pokrzyżować boskiego planu, co ilustruje zmniejszająca się liczba byków 

składanych w kolejnych dniach dniach święta Sukot (ThO 3,61:II,219).  

 Rema pisze wprost: po zburzeniu świątyni funkcję ofiar przejęły odpowiednie intencje 

(kawanot) towarzyszące wykonywaniu przykazań (ThO 3,18:II,71). Przez „strzeżenie“ Tory 

wraz z jej „ogrodzeniami“ i „murami“ (a więc minhagami i ustanowieniami rabinicznymi) 

zwiększa się boski wpływ na świat (ThO 3,48:II,148). Wspomniane wyżej454 kluczowe poję-

cia: odcięcie (kicuc), połączenie (chibur) opisujące wpływ ludzkich działań na boską Dyna-

mis455 odnoszą się do przykazań w ogóle: „Odcięcie, które czyni człowiek, kiedy popełnia 

wykroczenie (awera), i połączenie, które stwarza, kiedy wykonuje przykazanie (micwa) – 

wszystkie powody (taamej micwot) dla przykazań osadzone są na tych biegunach” (ThO 

3,4:II,35). Istnieje związek między człowiekiem a Bogiem, zaś ludzkie czyny są dla Boga 

istotne: „Święty Błogosławiony cieszy się (jismach) jego czynami, kiedy są doskonałe, i pra-

gnie świętości Imienia wyniesionego i lituje się (chas) nad bezczeszczeniem jego chwały” 

(tamże). Człowiek ma wpływ na stan światów wyższych i realizację woli Boga w świecie 

niższym:  

 

Jest jakaś skaza i umniejszenie chwały niebios z powodu grzechów ludzi, i powodują one, że 

Wiekuisty wyniesiony nie może działać w świecie wedle swej woli i by stał się uświęcony 

w swym świecie, to zaś jest wbrew jego woli i to właśnie jest skaza (pegam) i odcięcie (kicuc) 

czynów Wiekuistego. (tamże)  

 

 Ponadto wybitnym jednostkom spośród Żydów dane jest przekraczać prawa przyczy-

nowości, którym poddana jest całość istnienia: „Wiadomo wszak, że natura nigdy nie zmieni-
                                                 

454 Por. wyżej. s. 174. 
455 Por. M. Idel, Kabała, s. 296-307. 
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ła się dla żadnego z filozofów, czy mędrców narodów, jedynie dla ludu Izraela, przez wzgląd 

na ich dobre uczynki” (ThO 3,14:II,59-60). Oraz:  

 

Przywódca (manhig) i wielki w swym pokoleniu, rządzi na wysokościach i w świecie niskim 

(baelionim u-be-tachtonim) jak widzimy na przykładzie proroków i mędrców, przez których 

zmieniała bieg natura w niebiosach i na ziemi. (ThO 3,63:II,226-227) 

 

Prorokom, których jak pamiętamy, następcami są kabaliści, i mędrcom dane jest wpływać na 

rzeczywistość, przekraczając prawa natury.  

 Teurgia i magia w pismach Rema przypomina bardzo współczesną mu włoska magię 

kabalistyczną. Była praktykowana w ramach klasycznych norm żydowskiego zachowania 

rytualnego i była prezentowana w kontekście filozoficznego przepracowywania kabały przez 

ukazywanie go jako kongenialne z filozofią neoplatońską, arystotelesowską, a później nawet 

atomistyczną. Uważała się ona za kulminację fizyki i metafizyki. Włoscy kabaliści byli zain-

teresowani magią jako częścią istniejącej tradycji żydowskiej, która łączyła magię z filozofią, 

ale także jako część włączania żydowskiej kultury do intelektualnego nastroju włoskiego re-

nesansu. Włoska magia renesansowa jest w istocie konserwatywna, nie tylko dlatego, że dys-

kutuje istniejące uprzednio koncepcje magiczne, i ponieważ integruje je w zwykłe zachowa-

nie – rytuał żydowski, ale też dlatego, że nie dąży ona do zmiany rzeczywistości jako takiej, 

do ustanowienia nowego porządku. 

W zorientowanej filozoficznie magii, taka jak prezentowana przez Jochanana Alemano 

czy Abrahama Jagela, ponadnaturalne moce są bezosobowymi siłami kierującymi jednostka-

mi astronomicznymi. Znajomość pokrewieństwa między strukturą niższych i wyższych świa-

tów, włączając w to formę ludzkiego ciała, pozwala na przyciąganie boskiego wpływu na 

człowieka, umożliwiając mu dokonywanie cudownych czynów, przy czym cud postrzegany 

jest jako rozciągnięcie porządku wszechświata poza granice ludzkiej percepcji. Kabalistyczna 

aktywność jest ponadnaturalna, nie dlatego, że ingeruje w naturalny ciąg wydarzeń, lecz dla 

tego, że jej porządek jest porządkiem wyższego poziomu. Magia włączona zostaje tu do ide-

ału życia religijnego, zaś znajomość kabały jest pierwszym teoretycznym krokiem, wiodącym 

do zrozumienia korespondencji pomiędzy światem niskim a ponadnaturalnym światem sefi-

rot, dopiero potem kabalista jest w stanie stosować swą wiedzę do bardziej magicznych ce-

lów. Interpretacja żydowskiego rytuału jako brzemiennego w magiczne znaczenia, wzmacnia 
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jego znaczenie i przyczynia się do dokładnego i starannego wykonywania przykazań, dokład-

nie tak jak teozoficzne interpretacje kabały456. 

 Być może odnaleźć można u Rema wszystkie trzy ideały życia: arysotelesowskie osią-

gnięcie intelektualne – eudaimonię, neoplatońskie zjednoczenie duszy ze swym źródłem – 

henosis, oraz teurgiczne działania mające naprawić istotę bóstwa – tikun. Mędrcy narodów – 

pisze Isserles – wyróżnili trzy rodzaje władzy: nad sobą samym, nad domem i nad państwem. 

Izraelowi dana jest też czwarta władza: „władza nad jego duszą” (hanhaga nafszo), jest to 

władza nad niższymi i wyższymi światami, dzięki której można zmieniać naturę wedle po-

trzeb, jak gdyby władało się światem (tamże). Ten czwarty rodzaj władzy jest czymś bardzo 

tajemniczym, zdziwienie wywołuje już jego nazwa: Najwyraźniej „władza nad jego duszą” 

nie jest tożsama z panowaniem nad samym sobą. Może jednak – choć to śmiałe przypuszcze-

nie – wcale nie chodzi tu o ludzką duszę. Być może, czytając te słowa, należy mieć w pamięci 

porównanie Boga wypełniającego świat, do duszy ludzkiej wypełniającej ciało. Być może 

w sposób zawoalowany mowa tu o tym, że człowiek może dokonywać aktów teurgicznych, że 

może – by się tak wyrazić – w pewnym sensie, panować nad duszą świata, nad Bogiem. We 

fragmencie tym powraca częsty u Isserlesa – i jakże typowy dla kabały - symbol drzewa. 

Każdej z czterech władz symbolicznie przyporządkowana zostaje tu jakaś część: panowanie 

nad sobą jest jak pień, nad domem jak gałęzie, nad państwem jak pąki i kwiaty, zaś owoc jest 

celem. W używanym podczas święta Sukot bukiecie czterech roślin (arbaa minim) owocem 

jest cytron (etrog). To owa czwarta władza jest spełnieniem rodzaju ludzkiego. Człowiek, 

który opanuje wszystkie cztery władze, panuje nad wszystkim, dlatego mówi się, że machanie 

„czterema gatunkami” w cztery strony podczas święta Sukot powoduje powstrzymanie złych 

wichrów (lub duchów – ruchot) i złych ros (tamże).  

 Kilkukrotnie na przestrzeni całego dzieła, Rema dzieli przykazania na służące napra-

wie ciała (tikun ha-guf) i służące naprawie duszy (tikun ha-nefesz): „Wedle przyczyn, które są 

nam objawione, dziewięć dziesiątych przykazań ma na celu naprawę ciała, a zaledwie dziesią-

ta część – duszy”. „Naprawa ciała” oznacza tu kształtowanie człowieka i społeczeństwa. Są to 

przykazania, które prowadzą do ulepszenia bytu ludzkiego poprzez wpojenie mu odpowied-

nich wierzeń oraz wykształcenie właściwych cech charakteru (midot). W przeciwieństwie do 

nich jedna dziesiąta przykazań jest czysto duchowa (ThO 3,38:II,115). Określenie dwóch 

dziedzin przykazań jako „służące naprawie ciała” i „służące naprawie duszy” nie wydaje się 
                                                 

456 M. Idel, „Jewish magic from the Renaissance period to early Hasidism, Religion, Science, and Magic”, 
[w:] Religion, Science, and Magic in Concert and in Conflict, red. J. Neusner, Oxford University Press, New 
York 1989, s. 82-117, s. 85-94. 
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być zbyt logiczne. Możliwe jednak, że znów natrafiamy tu na odwołanie do kluczowej dla 

Isserlesa analogii duszy w ciele do Boga w świecie. Oto dziewięć dziesiątych przykazań sta-

nowiłoby sposób na naprawę „ciała” Boga – stworzonego świata, zaś jedna dziesiąta oddzia-

ływałaby bezpośrednio na „duszę” świata - boską pleromę. „Celem [ludzkiej] egzystencji – 

pisze Rema - jest naprawa duszy i ciała poprzez prawdziwą wiedzę, by w miarę możliwości 

człowieka osiągnąć pojmowanie i usunąć przemoc między stworzeniami” (ThO 1,22:I,121). 

        
7.6. Minhag457 

 

Słowo minhag zasadniczo tłumaczy się jako „zwyczaj” lub „obyczaj”. Faktycznie jest to ko-

lejne słowo klucz pod którym skrywają się bardzo różne zjawiska. W odniesieniu do części 

z nich lepszym tłumaczeniem byłoby być może „praktyka” lub „sposób postępowania”.  Źró-

dłem stanowiącym podstawę dla istnienia wielości minhagów w żydowskim życiu religijnym 

jest sentencja w TB Chulin 18b i 70b: „nahara nahara u-fasztej” i komentarz Rasziego tamże: 

„Każda rzeka płynie tamtędy którędy jest przyzwyczajona czyli każde miejsce podąża za wła-

snym minhagiem”, nurty rzek nie są do siebie podobne, jedne są rwące inne spokojne, i tak 

też różne są od siebie obyczaje różnych miejsc458. Częścią problemu z pojęciem minhagu jest 

to, że często wydaje się ono być pojęciem negatywnym, zbiorczą nazwą dla wszystkiego co 

wchodzi w skład korpusu halachy, a nie ma statusu din – co należało by tłumaczyć jako „sąd”, 

„prawo”, „wyrok” czy też „rozstrzygnięcie”. Din, najkrócej rzecz ujmując, oznacza halachę – 

przez co rozumiem w tym miejscu właściwy sposób wykonania danego przykazania – taką 

jaka wyłania się z rozumienia poświęconych jej sugii talmudycznych, bez późniejszych do-

datków, obostrzeń, obyczajów i ustanowień. 

         W piśmiennictwie Mosze Isserlesa ujawnia się cała złożoność pojęcia minhagu, choć 

podobnie jak z tyloma innymi pojęciami, nigdzie nie zostało ono w nim opisane w sposób 

spójny i systematyczny, dlatego też jego próba jego zrozumienia opierać musi się na próbie 

składania w całość rozproszonych fragmentów, wzmianek i aluzji. Analiza „teorii minhagu” 

Rema jest o tyle ważnym motywem dla zrozumienia działalności krakowskiego rabina, że 

w powszechnej świadomości uchodzi on za „baal ha-minhagim” – „mistrza obyczajów” tego, 

                                                 
457 Na temat pojęcia minhagu u Isserlesa por. A. Sief, Ha-Rema, s. 100-106 oraz J. Ben-Sasson, s. 253-

268. 
458 Por. E. Zimer, Olam ke-minhago noheg - prakim be-toldot ha-minhagim, hilchotejhem we-gilgulejhem, 

Jerozolima 1996, s. 13.  
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który w swym dziele kodyfikacji halachy niejako przemycił korpus prawa zwyczajowego 

w jej obręb.  

           Zasadniczo Rema rozumie słowo „minhag” co najmniej na dwa różne, niejako prze-

ciwne, sposoby: pierwszy z nich to zwyczaj czy też obyczaj – ludowa w swym pochodzeniu 

norma której sankcją jest wiekowość i ogólna akceptacja przez szerokie kręgi społeczne. Dru-

gie rozumienie, które dochodzi do głosu kiedy pisze on o „minhagej achronim” – „zwycza-

jach późnych autorytetów” (Wstęp do TCh), to – mające najczęściej charakter obostrzeń pra-

wa – praktyki zapoczątkowane przez aszkenazyjskich rabinów w poprzednich pokoleniach459. 

W praktyce, te dwie kategorie często są płynne i trudne do rozróżnienia, bowiem prawdziwe 

źródło poszczególnych praktyk często niknie w pomroce dziejów. W procesie rozwoju hala-

chy decyzje lokalnych mędrców stawały się obyczajem ich społeczności, zaś ludowe obyczaje 

trafiały jako rozstrzygnięcia do dzieł tychże mędrców. Tym co łączy te dwie różne kategorie 

jest odpowiedź na specyficzne warunki życia poszczególnych gmin w określonej sytuacji hi-

storycznej – minhag jest względny historycznie i geograficznie. Wyraża on istotę danej spo-

łeczności, to co odróżnia ją od każdej innej, jest pierwiastkiem lokalnym460. 

           Faktycznie stosunek Rema do minhagów jest dużo bardziej zniuansowany niż się po-

wszechnie uważa. Jego legenda „mistrza minhagów” ma dwa źródła: Po pierwsze jest nią 

porównanie z jego wielkim adwersarzem i partnerem w dziele kodyfikacji – Josefem Karo. 

Ten ostatni posługiwał się niezwykle prostą i logiczną metodologią za pomocą której unie-

ważnił ogromną większość istniejących w jego czasach obyczajów: zasadniczo obowiązujące 

jego zdaniem prawo to din, który ustalał on porównując decyzje trzech największych w jego 

czasach autorytetów Icchaka Alfasiego, Majmonidesa (Rif i Majmonides obaj sefardyjczycy) 

i Aszera ben Jehiela (Rosz – aszkenazyjczyk), i podążając za głosem większości461. W prze-

ciwieństwie do Karo, Isserles tworząc halachę odwołuje się do znacznie większej ilości auto-

rytetów, zwłaszcza tych z aszkenazyjskiego kręgu kulturowego. W ten sposób jego wersja 

prawa o całą gamę tego co określa on jako zwyczaje późnych autorytetów (minhagej achro-

nim). Drugim powodem dla którego imię Rema na zawsze związane zostało z pojęciem min-

hagu jest stosowana przez niego retoryka. Wyrażenia oparte na rdzeniu n-h-g dosłownie wy-

pełniają jego dzieła we wszelkich możliwych formach: „hohi ha-minhag” – „taki jest oby-

                                                 
459 L. Jacobs,  A Tree of Life, s. 221. wyróżnia trzy rodzaje minhagów: „proceduralne” (gdy prawo jest 

niejasne), „lokalne jako wiążące” oraz „praktyki ludowe”. 
460 E. Zimer, Olam ke-minhago, s. 16. 
461 Jest to oczywiście bardzo ogólny, skrótowy i uproszczony opis metodologii decyzji halachicznej 

Josefa Karo por. M. Halamisz, “Kabala be-pesika szel raw Josef Karo”, Daat 21 (1987), s. 85-102 oraz I. Ta-
Szma, “Rabi Josef Karo bejn Aszkenaz le-Sefard” Tarbic 59 (1990), s. 153-170. 
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czaj”, „we-be-medinot haelu nohagim” – „a w krajach tych mamy zwyczaj”, „we-ze minhag 

ha-nachon” – „i to jest to właściwy obyczaj”, „hohi ha minhag we-lo le-szanot” – „taki jest 

obyczaj i nie należy go zmieniać” itd. Rema podkreśla wielokrotnie, że „człowiek nie powi-

nien zmieniać minhagów miasta” (DM OCh 17 i 34) dotyczy to nawet tak pozornie błahej – 

z punktu widzenia halachy - sprawy jak melodia liturgii na Jom Kipur. (DM OCh 619:1.) 

Obyczajów nie wolno też unieważniać ani ośmieszać, bowiem nie zostały ustanowione bez 

przyczyny. (DM OCh 690:17) Koniecznością ochrony minhagów tłumaczy też udział jaki 

przypadł mu w dziele kodyfikacji. 

         Z powstaniem Dróg Mojżesza (Darchej Mosze) łączy się pewna słynna legenda tłuma-

cząca stosunek tego dzieła do Domu Józefa Josefa Karo. Mosze Isserles poświęcił długie lata 

na opracowanie swego komentarza do Czterech szeregów Jakowa ben Aszera. W tym samym 

czasie w Safed w Palestynie sporo starszy mistrz halachy i mistyk – Josef Karo pracował nad 

własnym komentarzem do tego samego dzieła. Karo, który regularnie doświadczał stanów 

mistycznych, podczas których spotykał się z magidem – duchowym bytem będącym czymś 

w rodzaju osobistego anioła stróża, duchowego przewodnika i wewnętrznego głosu objawie-

nia - został przez tegoż magida ostrzeżony, że oto młody geniusz miasta Krakowa w Polsce 

tworzy podobne dzieło. Karo ukończył swoją książkę, która po jakimś czasie dotarła do rąk 

Rema, który bardzo to przeżył, uznając że oto wiele (Wedle niektórych ponad 20...) lat jego 

pracy poszło na marne462. W pierwszym odruchu chciał on zniszczyć rękopis Dróg Mojżesza, 

jednak stwierdziwszy, że dzieło Karo ustala prawo głównie w oparciu o decyzje prawodaw-

ców sefardyjskich, postanowił zamieścić fragmenty swego dzieła w formie gloss w miejscach, 

w których tradycja aszkenazyjska nie zgadzała się z sefardyjską. Oryginał swej pracy zakopać 

miał zaś na cmentarzu żydowskim, na którym ostatecznie został pochowany463. Epilog tej 

historii zdarzyć miał się nieomal 400 lat później. W czasie II wojny światowej niemieccy żoł-

nierze przyszli na cmentarz żydowski znajdujący się na dzisiejszej ulicy Szerokiej, by znisz-

czyć grób Rema. Jednak rosnące obok drzewo, to samo pod którym Isserles zakopał pierwszą 

wersję Dróg Mojżesza, zniżyło swe gałęzie i ukryło miejsce spoczynku sprawiedliwego przed 

oczami niszczycieli464. 

                                                 
462 Co sam opisuje w niezwykle kwiecisty sposób we wstępie do DM OCh. 
463 Faktycznie ów oryginał tak zwane Długie Drogi Mojżesza (Darkej Mosze ha-aroch) zostały częściowo 

wydane w XVIII wieku. 
464 E. Z. Margaliot, Maalot ha-juchsin s. 18, cyt. za Sief, Ha-Rema, s. 60, p. 49, przytaczana również 

przez H. Halkowski, Żydowski Kraków, s. 49-51. Autor zaznacza, że ma własną opinie co do prawdziwości 
legendy o dziejach nagrobka Rama, ale powstrzyma się od jej wyrażania. 
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 Isserles podkreśla, że jego motywacją do publikacji Krótkich Dróg Mojżesza była chęć 

ocalenia minhagów aszkenazyjczyków, które wobec powszechnego przyjęcia – wówczas ra-

czej dopiero spodziewanego – dzieła Karo, uległyby zapomnieniu: „Przez tą rzecz [Dom Józe-

fa] odrzucone zostają wszystkie minhagi, które [istnieją] w tych krajach [Aszkenaz i Polin], 

w większości zbudowane przez tę społeczność w prostocie i doskonałości, i nie należy w nie 

wątpić” (Wstęp do DM OCh). Podobnie w wypadku Obrusa:  

 

„Ujrzałem wszystkie jego [Josefa Karo] słowa w Nakrytym stole jakby zostały dane przez 

Mojżesza [prosto] z ust Boga, i przybyli uczniowie i pili jego słowa bez sprzeciwu i przez to 

odrzucone zostały wszystkie minhagi [tych] krajów”. (Wstęp SA OCh)  

 

Niemalże identyczna argumentacja pojawia się we wstępie do jeszcze innego dzieła Isserlesa 

– Prawa ofiarowania zagrzesznego: 

 
„Moim jedynym zamiarem było być skrupulatnym (ledakdek) co do zwyczajów ostatnich au-

torytetów (minhagej achronim) błogosławionej pamięci by uświadamiać i uczyć jak postępo-

wali (nohagu), bowiem słowa ostatnich autorytetów błogosławionej pamięci są podstawą. 

Także to co widziałem w postępowaniu (nohagim) moich mistrzów a co spełniało wielką po-

trzebę by dążyć ku prawdzie w każdej sprawie (...) Również dlatego, że w przypadku wielu 

rozstrzygnięć nie postępujemy (nohagim) wedle ustaleń wielkiego mistrza i geniusza, naszego 

nauczyciela i mistrza Josefa Karo, którego książki rozprzestrzeniły się już pośród ludu Izraela, 

i jeśli ktoś oparł by swą decyzję na jego rozstrzygnięciach, zwłaszcza w dziedzinie tego co za-

bronione i co dozwolone (isur we-heter) [zasadniczo, praw dozwolonych pokarmów], które 

zapisał w swym Nakrytym stole, wypaczyłby w ten sposób wszystkie zwyczaje (minhagim) 

wedle których postępujemy (sze-nohagim) w tych krainach”. (Wstęp do TCh) 

 

 Tymczasem w pięć lat po druku Prawa oddania zagrzesznego, a więc już po śmierci 

Rema, jego przyjaciel z czasów młodości w lubelskiej jesziwie, Chajim ben Becalel Frie-

dberg, brat słynnego Maharala z Pragi, napisał książkę zatytułowaną Polemika żywej wody 

(Wikuach maim chajim)465, w której zawarł ostrą krytykę tego dzieła Rema. Chaim ben Beca-

lel postrzegał książkę Isserlesa jako ogromne zagrożenie dla nauki Tory w ogóle, jednak 

znaczna część jego bezpośrednich zarzutów dotyczyła stosunku Isserlesa do minhagów. Naj-

ważniejsze z nich to to, że przemilczał on minhagi niemieckie ustanawiając w ich miejsce te 

                                                 
465 A. Sief, Ha-Rema, s. 47. 
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właściwe dla Polski, oraz że wymyśla całkiem nowe zwyczaje. Istotą sporu była różnica mię-

dzy światopoglądem typowym dla kultury w wysokim stopniu ustnej, jaką była średniowiecz-

na kultura aszkenazyjska ze światopoglądem kultury w pełni piśmienniczej, jaką siłą rzeczy 

stała się kultura Żydów polskich w erze prasy drukarskiej. Dostępność książki drukowanej 

sprawiła, że niemożliwe stało się ocalenie ezoterycznego charakteru pewnych korpusów wie-

dzy, co potencjalnie zmieniło całkowicie społeczną strukturę elity intelektualnej. Kodyfikacja 

zniszczyła płynność halachy. Wcześniej nie istniał „autorytatywny” tekst, decyzja halachiczna 

musiała być osobista i jednorazowa, zaś prawodawcy polegali na precedensach. Tekst istniał 

jedynie w kontakcie ze swym autorem, był odbiciem tekstu ustnego, który stanowił źródło 

jego autorytatywności, halacha zaś mogła być przekazywana jedynie przez dialog nauczyciela 

i ucznia. Książka drukowana zagroziła ekskluzywności halachy i elitarnej władzy rabinów. 

Stanowisko wyrażone przez Chajima ben Becalela – oraz formułujących wobec Isserlesa po-

dobne zarzuty Israela syna Szaloma Szachny oraz Szlomo Lurię - nie odzwierciedla średnio-

wiecznej tradycji aszkenazyjskiej, lecz jest jej radykalnym przeformułowaniem w reakcji na 

zagrożenie jakie w oczach rabinicznej elity stanowił – dla niej samej i dla tradycyjnego kano-

nu - wynalazek prasy drukarskiej466. Tradycja aszkenazyjska zbudowana była na relatywnie 

małym kanonie dzieł, poza nim źródłem autorytatywności były też lokalne obyczaje (minha-

gim), które de facto stały wyżej niż książki. Pisany tekst nie był postrzegany jako doskonały 

czy autorytatywny, zawierający ostateczne rozstrzygnięcie, a raczej jako źródło referencji do 

wcześniejszych rozstrzygnięć. Przekazującym tę tradycję nigdy nie chodziło o stworzenie 

ostatecznego kanonu467. Tradycyjny tekst aszkenazyjski składał się z pisanego tekstu uznane-

go za kanoniczny, który wykładany w jesziwie wzbogacał się o komentujące i wyjaśniające 

notatki (hagahot), które wchodziły w skład kolejnej kopii tekstu468. Poszczególne wersje mia-

ły ograniczony zasięg geograficzny, stwarzając lokalne zwyczaje (minchag ha-makom). Ten 

wzorzec formowania halachy został zniszczony przez napływ książek drukowanych pod ko-

niec XV wieku. Rema dokonał kolejnego kroku odrzucając cześć wciąż obowiązującego ka-

nonu i otwarcie podważając tradycyjną metodę przekazu tekstu469. W miejsce tekstu składają-

cego się z wielu warstw, zrozumiałego jednie dla elity, proponuje prosty podręcznik zrozu-

miały dla „małego i dużego”. Stosunek Rema do interesującej nas kwestii obyczajów jest bar-

dzo zniuansowany, bo przyszło mu żyć i działać w momencie epokowej zmiany. Średnio-

                                                 
466 E. Reiner, The Ashkenazi Elite, s. 86-90. 
467 Tamże. 
468 Tamże, s. 91 in. 
469 Tamże, s. 94 in. 
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wieczne formy kultury aszkenazyjskiej, w tym rola minhagu, nie były już możliwe do utrzy-

mania w epoce nowych wynalazków i przemian społecznych. Faktycznie Isserles rości on 

sobie prawo do dokonania selekcji i uniformizacji obyczajów.  Współczesnym, takim jak 

ben Becalel, Szlomo Luria czy Izrael ben Szalom Szachna Rema jawi się jako niszczyciel 

minhagów - „anty-baal minhagim”. Ten dwuznaczny status mihagu w wizji halachy Rema jest 

czymś niezwykłym i domagającym się wyjaśnienia. Isserles paradoksalnie w imię obrony 

minhagów wykonuje niewątpliwie krok w kierunku kanonizacji, a więc uniformizacji i skost-

nienia halachy. 

 W tym kontekście interesujące byłoby całościowe zbadanie decyzji halachicznych 

Rema, by ustalić zasady jakimi kierował się przy ich tworzeniu. Wydaje się, że faktycznie 

bardzo trudno znaleźć prostą regułę, która określałaby stosunek Isserlesa wobec minhagów. 

Dokonał on krytycznego przeglądu znanych mu obyczajów, po czym wybranym z nich nadał 

moc prawa, inne zaś odrzucił470. Wydaje się, że nie opierał się przy tym na jednym faktorze, 

lecz rozważał różne aspekty. W najdłuższej chyba swej wypowiedzi na ten temat Rema tłu-

maczy to następująco:  

 
„Musimy powiedzieć [w kontekście instytucji prozebulu, który ustanowił Hilel], że jeśli zwy-

czaj dotyczy kwestii finansowych (…) minhag może unieważnić halachę. Podobnie jeśli min-

hag stanowi 'ogrodzenie' i nawet nie trzeba się już bać naruszenia Prawa, i tak należy pod-

trzymywać ten minhag. I tak [jeśli] minhag rozprzestrzenił się (…) nie należy nic zmieniać, 

jeśli nie zmieniła się istota rzeczy od czasu dawnych autorytetów (…) ale tam gdzie zmieniła 

się istota sprawy, tak że nie odpowiada już ona wiedzy dawnych autorytetów, i musimy oba-

wiać się o naruszenie Prawa i przekroczenie zakazów, których nie musiały obawiać się dawne 

autorytety, oczywistym jest że możemy naprawić taki stan rzeczy tak jak robili to amoraici 

w Talmudzie. A oto dowód, powiedziane jest: 'Gdyby dziś przyszedł prorok Eliasz i powie-

dział: Przykazanie małżeństwa lewirackiego (chalica) można wypełnić butem - słuchamy go. 

Jeśli by zaś powiedział: Przykazania małżeństwa lewirackiego nie można wypełnić sandałem 

– nie słuchamy go'. Jasno wynika stąd, że nie chodzi tu o to, że nie wolno zmieniać pierwot-

nego obyczaju, lecz o to, że można o ile stanowi to dodanie do niego i naprawienie jego dege-

neracji” (SzuT 19)471. 

 

                                                 
470 Na przykład DM OCh 296,5 gdzie rozważa Rema w jaki sposób powstał minhag dopuszczający 

strzyżenie włosów w okresie liczenia omeru po pierwszym dniu miesiąca Ijar. Por. A. Sief, Ha-Rema, s. 101. 
471 Por. DM OCh 179 i 338. 



178 
 

Po pierwsze więc Isserles preferował minhagi stanowiące zaostrzenie obowiązującego prawa, 

choć zdarzają się wcale nie rzadkie odstępstwa od tej zasady472. Po drugie istotne były roz-

przestrzenienie i starożytność danego minhagu (DM OCh 605:1). Po trzecie, ważnym jest to, 

czy dany minhag ma żydowskie źródło (bowiem nie ulega wątpliwości, że wiele z nich jest, 

świadomą bądź nie imitacją zwyczajów okolicznych nie-Żydów) i  czy dobrze wpływają na 

życie narodu; te które uważa za błędne, o ile nie może ich usunąć, stara się osłabić (DM JD 

93,2 i 160,18)473. Po czwarte, i kto wie czy nie najważniejsze, znaczące było kryterium, które 

można by określić jako pragmatyczne: użyteczność - czy dany obyczaj wciąż ma sens, oraz 

czy da się odnaleźć w nim swoistą racjonalność. Podejście Rema do minhagu uznać należy za 

swoiście racjonalistyczne i trzeźwo-krytyczne, nie znajdujemy podobnej świadomości wśród 

współczesnych mu. Isserles stara się by minhagi pasowały do czasu (SzuT 35 oraz 18). Sta-

nowią one dla niego wyraz historyczności i elastyczności halachy, są mechanizmem adapta-

cyjnym do zmiennych warunków życia. Nie ma powodów utrzymywać minhagów, których 

przyczyna już nie istnieje – to „psucie wiedzy”474. Przypuszczam, choć by stwierdzić to pew-

nością należało by przeprowadzić skrupulatną analizę całego piśmiennictwa halachicznego 

Rema, można wyznaczyć tu granicę między różnymi dziedzinami halachy: pewne minhagi 

zaadoptowane przez Isserlesa są bardziej racjonalne (prawo cywilne, przepisy koszerności 

itd.), inne (dotyczące życia codziennego i rytuału) nasycone mistyczną i ludową duchowością. 

 Minhag stanowi ekspresje wewnętrznego zróżnicowania judaizmu, jest kształtowany 

przez naturę, klimat, wpływy otaczających narodów, czynniki społeczne i historyczne oraz 

nurty mistyczne. Społeczność sama w każdym miejscu kształtuje swe obyczaje, co jest wyra-

zem kreatywności, samoświadomości i osobistym wyrazem życia duchowego – tym co co 

można by określić „instynktem rytualnym”475. W szerszym planie din widzieć można jako 

praktyczny odpowiednik filozofii, minhag zaś – kabały. Ten pierwszy jest racjonalny, drugi 

nieracjonalny, pierwszy wyraża to co świadome, drugi to co w podświadomości, pierwszy 

opiera się na rozumie, drugi na uczuciu i wyobraźni. Tak jak kabała stanowi najgłębsze zna-

czenie Tory, tak minhag jest jej najautentyczniejszym wyrazem. „Minhag ludu Izraela jest 

Torą” (Minhag Israel Tora hi) (ThO 3,56:II,178 oraz DM OCh 298,2) – jest to zadziwiające 

i niejasne sformułowanie, którego po wielokroć używa Isserles, i które niejako zrównuje to co 

w naszych oczach jest zaledwie ludowymi, nieraz dziwacznymi, i narosłymi historycznie 

                                                 
472 A. Sief, Ha-Rema, s. 93-95. 
473 Por. A. Sief, Ha-Rema, s. 102. 
474 A. Sief, Ha-Rema, s. 105. 
475 Jest to określenie J. Katza, por.  E. Zimer, Olam ke-minhago, s. 211. 
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obyczajami z objawionym, wiecznym i świętym boskim słowem. Ale Rema pisze wprost: 

ustanowienia rabiniczne i minhagi również wchodzą w skład danej z nieba Tory ustnej (ThO 

1,22:I,120), podobnie jak przykazania toraiczne służą one sprowadzaniu boskiego wpływu 

(ThO 3,48:II,148). Praktyka, która przyjęta została przez daną społeczność, czy to wynikła 

z decyzji halachicznej konkretnego prawodawcy, czy też będąca autentycznym obyczajem 

ludowym, ma status Prawa.  

 Twierdzenie to, i będąca jego konsekwencją niezwykła dbałość Isserlesa o minhagi, 

jest łatwiej zrozumiałe, gdy przypomnimy sobie, że wedle niego lud Izraela stanowi partnera 

Czynnego Intelektu, zaś Zgromadzenie Izraela to nazwa ostatniej z emanacji bożej istoty. 

W tym kontekście minhag nie jest już zatem tylko jakąś niejasną praktyką, lecz projekcją 

zbiorowej mądrości ludu, który jest w pewnym sensie boski – jego pod- (czy może raczej 

nad-) świadomości – i jego historycznego doświadczenia. Jest on siłą podtrzymującą Torę, 

bez którego traci ona bezpośredni związek z życiem ludu. Jest on fragmentem wciąż objawia-

jącej się Tory, która – paradoksalnie – została w całości nadana Mojżeszowi na Synaju476.  

 Wyłania się tu subtelna i złożona wizja ludu i jego życia duchowego, które w istocie – 

będąc mądre mądrością pokoleń – mogą być kształtowane przez wybitne i świątobliwe jed-

nostki. Stąd właśnie tak doniosła rola mędrców – talmidej chachamim – jako tych którzy mają 

kontakt z życiem duchowym narodu i wiedzą jak kształtować jego obyczaje, które z nich pod-

trzymywać, którym zaś się sprzeciwiać. Tłum ludzi prostych nie zawsze rozumie przyczyny 

minhagów (SzuT 124, DM JD 124,24, 160,17), nawet mędrcy rozważać je muszą z najwięk-

szą rozwagą. Przyjęcie Tory w życiu codziennym zależy głównie od duchowych minhagów 

każdego pokolenia. Mędrcy i sędziowie w każdym pokoleniu niosą sztandar Tory i tradycji, 

i przez swe nauki i nowele uświęcają je świętością Tory i żydostwa. Oni to właśnie przez po-

kolenia wpływają na życie żydowskie i w największym stopniu kształtują ścieżkę i duchowy 

kształt społeczeństwa. 

 Opowiadana jest następująca legenda. Kiedy jako wciąż młody człowiek Mosze Isser-

les objął urząd rabina w Krakowie, ze zdziwieniem uświadomił sobie, że lokalna społeczność 

utrzymuje pewien specyficzny obyczaj. Kiedy zamężna kobieta udawała się do mykwy po 

okresie swojej nieczystości, kolejnego dnia po porannym nabożeństwie szames – pomocnik 

synagogi, poinformowany przez baalat mykwe – kobietę odpowiedzialną za kontrolę oczysz-

czania się kobiet, składał publicznie gratulacje i życzenia jej mężowi: „Sze jihije ben zachar!” 

– „Oby był [z tego] chłopak!”, wiedząc, że poprzedniej nocy człowiek ten współżył ze swą 
                                                 

476 Fenomenu tego nikt nie opisał lepiej niż G. Scholem, „Objawienie i tradycja” s. 86-116. 
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żoną. Rema uznał ten obyczaj za dziwaczny i uchybiający wymogom skromności, postanowił 

go więc zabronić. W krótkim czasie pewien człowiek, nie powiadomiony o ustanowieniu ra-

bina, oburzył się na szamesa, że ten nie złożył mu stosownych gratulacji i życzeń. Gdy ten 

z kolei poskarżył się baalat mykwe na jaw wyszło, że żona owego człowieka bynajmniej nie 

była poprzedniego dnia w mykwie, nie przestrzegała więc zasad małżeńskiej czystości, po-

pełniając ciężkie wykroczenie. Nauczony tym przykładem Isserles postanowił więc przywró-

cić oryginalny obyczaj477. Trudno oczywiście stwierdzić, czy historia ta kiedykolwiek się wy-

darzyła, jest jednak historią prawdziwą jako ilustracja tezy, że za minhagami stoję pewne ra-

tionale, które często mogą pozostawać zakryte, nawet dla mędrców.  

       Isserles znał minhagi od swych rabinów, a także od koszernych rzeźników – szochetów 

i kontrolerów koszerności – bodeków krakowskich oraz z książek późnych autorytetów – 

achronim: głównie Sefer ha minhagim Icchaka z Tirny (SzuT 35, wstęp do DM OCh, wstęp 

do TCh oraz DM OCh 51,7), ale też i innych mędrców starego Aszkenaz jak Eliezer z Mo-

guncji – autor Sefer ha-jeraim, Ha-rewija, Baruch ben Icchak Z Wormacji – autor Sefer ha-

teruma, Elazar – Sefer ha-Rokeach, Smag, Smak, Icchak ben Meir z Dueren – Sefer Szaarej 

Dura, Icchak z Wiednia, – Or Zarua, Hagahot Aszrej, Chaim ben Icchak, Maharam z Roten-

burga, Szalom z Neuestaadt, Josef Ostrajcher, Medlin Klozner, Maharil, Israel Isserlin (Maha-

ri) Trumat ha-deszen i wielu innych478. Dla Rema pod każdym z wymienionych imion kryje 

się część autentycznego geniuszu Izraela. Każda poszczególna decyzja podjęta przez każdego 

z nich, każdy spisany obyczaj, jest fragmentem bożej mądrości ujawnionym w danym miejscu 

i czasie i jako taki traktowany powinien być z najwyższą powagą. 

 

 
7.7. Podsumowanie 

 

Część ta miała na celu zaprezentowanie episteme479 – czwartego elementu tego, co określone 

zostało jako formacja intelektualna Moszego Isserlesa. Episteme to zespół zakodowanych 

dyrektyw determinujących w danej epoce język, schematy percepcji, schematy technik ba-

dawczych, wartości hierarchii działań praktycznych itd. Zależą od niej interpretacje rzeczywi-

                                                 
477 Legendę tę przekazał mi w prywatnej rozmowie rabin Boaz Pash, jej źródło nie jest mi znane. 
478 Często dokładne źródło minhagów, które Isserles kodyfikuje nie zawsze jest znane ponieważ on sam 

nie podawał swych źródeł. We współczesnych wydaniach Dróg Mojżesza i Obrusa odnajdujemy odnośniki, 
które jednak prawdopodobnie zawdzieczamy jednemu z uczniów Rema. Por. A. Sief, Ha-Rema, s. 63. 

479 Jej autorem jest oczywiście M. Foucault. Tu przedstawiam ją za B. Skargą, Przeszłość i interpretacje, 
s. 62. 
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stości, jej teoretyczne ujęcia, doktryny filozoficzne i teorie naukowe. Episteme zakreśla grani-

ce możliwości poznania, decyduje o jego formie. Jest to historyczne a priori, zmienne w cza-

sie, zawierające się w relacjach słów i rzeczy. Dlatego zamiast prezentować wyabstrahowane 

idee w postaci klasycznego systemu480, zdecydowałem się na prześledzenie, w jakich kontek-

stach pojawiają się poszczególne koncepty wraz ze stosowaną przez Rema metodą hermeneu-

tyczną, co jak sądzę, daje bardziej adekwatny obraz myśli krakowskiego rabina. Ukazać 

chciałem w ten sposób jak, różne tradycje myślowe splatają się w myśli Isserlesa, tworząc 

spójną i oryginalną całość o zdecydowanie mistycznym, raczej niż „racjonalistycznym”, wy-

dźwięku. Miast sztucznie dzielić myśl Rema na część ontologiczną, epistemologiczną i etycz-

ną, odwołałem się do podziału na trzy dziedziny: Boga, świat i człowieka oraz łączące je rela-

cje: stworzenie, objawienie i zbawienie.  

        Epsteme - ów wyjściowy system tez – nie musi być, jak doskonale widać na przykładzie 

Isserlesa, koherentny. Być może każda formacja intelektualna ma strukturę chwiejną, nie da 

przedstawić się jej w postaci zamkniętego i zupełnego systemu, ponieważ zawiera w sobie 

sprzeczności, umożliwiające wewnętrzny ruch, częściowe modyfikacje założeń, a w rezulta-

cie i rozkład. Epistemiczne jądro wyznacza tylko ogólny schemat, który w swoich realiza-

cjach może przybierać różne formy i tworzyć szczeliny i pęknięcia481. Oto widzimy jak 

w myśli Rema statyczna i intelektualistyczna wizja Boga przechodzi w wizję dynamiczną 

i woluntarystyczną, jak boskie atrybuty z opisów mających źródło w ludzkim umyśle okazują 

się być mocami, którymi włada ludzki język i gest, jak świat stworzony z nicości okazuje się 

być emanacją boskości. Widzimy jak człowiek – arystotelesowskie złożenie materii i formy – 

okazuje się być istniejącą wiecznie wędrującą duszą i miniaturą wszechświata, jak Bóg oba-

wia się mu jako jego własna projekcja. Rozważania moje zamykam analizą próbą ustalenia 

stosunku Rema do praxis w życiu człowieka, zwłaszcza jego rozumieniu znaczenia przykazań 

i halachy wraz z kluczową dla jej kształtu kategorią minhagu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
480 Jak czyni J. Ben-Sasson. 
481 Tamże, s. 64. 
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Zakończenie 

 

Niniejsza praca jest w założeniu rodzajem biografii, czy raczej portretu. Jego przedmiotem 

jest człowiek – Mosze Isserles – i jego świat. Portret ten ma na celu uwypuklenie specyficz-

nych i zapoznanych rysów Rema i jego myślenia, mianowicie mistycznego aspektu jego 

myśli. 

Żyjący setki lat temu rabini, nie są łatwymi obiektami do portretowania. O ich biogra-

fiach wiemy najczęściej niewiele, jakby ukrywali się przed nami, nie chcąc dać się poznać482. 

Często można odnieść wrażenie, że celem ich życia jest usuniecie w cień indywidualnych 

biografii i danie się poznać jedynie przez książki. Na ich nagrobkach często umieszczane by-

wają tytuły ich prac (nie inaczej jest w przypadku krakowskiej macewy Rema), tytuły te czę-

sto (jak choćby w wypadku Dróg Mojżesza) zawierają imiona autorów, lub też same stają się 

ich przydomkami ich autorów (jak Rema, często określany po prostu jako „Mistrz Obrusa” – 

baal ha-Mapa), jak gdyby chcieli oni stać się jednością ze swymi dziełami. Zresztą i owe 

dzieła  na pierwszy rzut oka nie raz sprawiają wrażenie pozbawionych cech indywidualnych, 

często mają one postać komentarza do ksiąg już istniejących lub przedstawiają nowatorskie 

idee, tak jakby były one częścią prastarej tradycji. Nie inaczej jest w wypadku Moszego Isser-

lesa. Ukrywa się on w swych dziełach, w ich treści i formie. Choć nie zawsze jest to łatwe, to 

w „drganiach” jego nie zawsze uporządkowanej i logicznej myśli odnajdujemy rysy jego oso-

bowości i zręby światopoglądu.  

        Czas, w którym przyszło żyć Isserlesowi, był relatywnie – jak na historię żydowską – 

spokojny. Lud Izraela ledwo co wygnany z Półwyspu Iberyjskiego i w dużej mierze wyrugo-

wany z krajów niemieckich znalazł nowe, względnie bezpieczne, przystanie w krajach basenu 

Morza Śródziemnego oraz pośród słowiańskich narodów Europy. Przez kolejne czterysta lat 

ziemie polsko-litewskiej Rzyczypospolitej miały stanowić duchowe centrum życia żydow-

skiego. Zarazem czas życia Isserlesa to moment epokowego wstrząsu innego rodzaju: całko-

witej przemiany form życia społecznego, kulturalnego i intelektualnego. Zarówno ów okres 

względnej stabilizacji, jak i dokonujący się przełom ukształtowały myśl Moszego Isserlesa 

oraz są w niej odzwierciedlone.  
                                                 

482 Zauważa to  R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo, s. 84. 
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      Dość powszechnie uznaje się, że kabała Icchaaka Lurii powstała jako reakcja na wygnanie 

Żydów z Hiszpanii. Fakt powstania tego typu mistyczno-psychicznych zjawisk właśnie w tym 

czasie jest wynikiem wstrząsu powygnaniowego. Konieczne były nowe mechanizmy psy-

chiczne, by dać stabilizację duszom, których stary świat legł w gruzach. Eschtologiczny na-

strój wynikał z potrzeby nowego świata. Wdaje się być znaczacym fakt, że czymś znaczącym, 

że i Nakryty stół – organon religijnej jedności i stabilizacji został skomponowany w XVI wie-

ku, przez mistyka z kręgu luriańskiej kabały – Josefa Karo. Odżycie kabały to jedynie część 

żydowskiej reakcji na religijne wrzenie, druga, nie mniej istotna, to wzmocnienie halachicznej 

pobożności. Krystalizacja, czy też petryfikacja rabinicznej ortodoksji, poprzez proces kodyfi-

kacji, to próba odparcia zagrożenia dezintegracji doświadczonej przez ostatnie katastrofy – 

świadczy o tym jej powszechna akceptacja483. Forma i treść, a także ogólny nastrój dzieła 

Rema są bardzo różne od nauk luriańskiej kabały; jest ono uwarunkowane przez inne do-

świadczenie historyczne, a jednak, co charakterystyczne, i on podjął się dzieła kodyfikacji 

halachy, któremu towarzyszyły spekulacje mistyczne.  

       Rema nie jest oczywiście myślicielem tej rangi i oryginalności co Luria. Jego geniusz 

przejawia się w obfitym czerpaniu ze starożytnych i średniowiecznych tradycji, po to by 

stworzyć z nich jakościowo odmienną całość. W jego dziele ściśle splatają się z sobą trzy 

wątki, czy też poziomy znaczeń lub tradycje umysłowe, albo sposoby rozumienia, a może 

porządki symboliczne: filozoficzny („racjonalistyczny”), kabalistyczny („mityczny” czy też 

„mistyczny”) i rabiniczny („dogmatyczny”). Problem z zakwalifikowaniem Rema do kon-

kretnego nurtu żydowskiej myśli polega między innymi na tym, że żadnemu z tych porząd-

ków nie daje on wyraźnego pierwszeństwa, wszystkie one istnieją obok siebie, pozostając 

pełnoprawnymi obywatelami jego uniwersum. Wielkość Rema polega na tym, że jest on 

kompilatorem, organizatorem, interpretatorem i przekazicielem wcześniejszych istniejących 

oddzielnie a często wręcz skonfliktowanych tradycji. Tak rozumiane dzieła haszkaficzne Re-

ma stanowią analogon jego twórczości w dziedzinie halachy. Filozofia ma w tym projekcie 

przestać stanowić wiedzę elitarną, ezoteryczną, a stać się elementem codziennego myślenia 

i życia religijnego, Isserles swym dziełem dokonał transformacji filozofii w religię484. Nieco 

bardziej niejasny jest status kabały, która uznana za wiedzę prawdziwą, zarazem utrzymując 

(na ile to możliwe w nowych czasach) swój status ezoteryczny. 

                                                 
483 R. J. Z. Werblowsky, Joseph Karo, s. 167.  
484 K. E. Grözinger, Transformation, s. 282-283. 
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 Osobiście nie zgadzam się z badaczami, którzy twierdzą, że Isserles jest naiwny, że 

zbiera na oślep wszelkie nawet sprzeczne nauki, których w gruncie rzeczy nie rozumie i usiłu-

je na siłę zlepić ze sobą, tak by tworzyły zgodną całość485. Rema nie jest oczywiście myślicie-

lem systematycznym, trudno też, wedle współczesnych kategorii uznać go za racjonalistę. 

Mimo to uważam, że połączenie filozofii arystotelejskiej i kabały, a przynajmniej tego, co 

rozumiał pod tymi terminami, jest w jego pismach przemyślane i konsekwentne, że w ramach 

przyjętych założeń myśl jego cechuje swoista logika oraz piękno. 

       Etykiety i klasyfikacje, za których  pomocą usiłujemy uchwycić rzeczywistość, nieraz nie 

radzą sobie z jej bogactwem i złożonością, przez co raczej zaciemniają niż rozjaśniają badane 

zagadnienia. Nie inaczej jest z myślą Moszego Isserlesa. Czy Rema tkwi w średniowieczu, 

czy  wręcz przeciwnie, jest pierwszym aszkenazyjskim myślicielem nowożytnym? Czy 

wpływa na niego renesans, albo humanizm? Czy daje się opisać jako filozof czy racjonalista, 

arystotelik lub (neo)platonik? Czy podąża za naukami Majmonidesa? Czy jego myślenie jest 

irracjonalne, czy jest mistykiem, wyznawcą kabały? A może po prostu reprezentuje żydowską 

scholastykę lub światopogląd „rabiniczny”? Dla każdego z powyższych twierdzeń znaleźć 

można zarówno potwierdzające je argumenty, jak i takie, które wydają się mu przeczyć. My-

ślenie Rema nie stanowi syntezy różnych wpływów. Lepiej już opisuje ją metafora mozaiki 

czy też amalgamatu486, łączy ono w sobie rozbite fragmenty różnych mądrości. Nie oznacza, 

że nie ma w nim swoistego porządku i harmonii. Isserles czytał klasyczne pisma rabiniczne 

oraz filozofów i kabalistów a lektury te i wpływy przemieszały się w jego umyśle, tworząc 

rodzaj spirytualistycznego mistycyzmu. Mistyków czyta on jako filozof, Przewodnik dla 

zbłąkanych zaś jako mistyk. Waga Rema w historii idei polega na tym, że umiał on stopić 

przywłaszczone opinie i doktryny we w miarę spójnej koncepcji. Trudno zobaczyć w tym 

wszystkim system, ale amalgamat ten nie jest wcale pozbawiony jedności – organizuje się 

wokół kilku ważnych idei, które starałem się opisać w niniejszej pracy. Rema wyraża i stresz-

cza wielkie powszechne nurty wypełniające jego epokę i środowisko. Tkwi korzeniami 

w dziedzictwie minionych czasów i wielkich tradycji, które na nowo kształtuje i rozwija. Był 

myślicielem, który wykorzystywał wszystkie dostępne wówczas teologiczne, filozoficzne 

i mistyczne środki jako służące wyrażaniu abstrakcyjnych, ambitnych i przy tym subtelnych 

spekulacji. Pamiętać należy, że w czasach Rema bycie nowatorskim niekoniecznie stanowiło 

cnotę – raczej już było nią wpisanie się pod tradycją starożytną. W istocie stosowana przez 
                                                 

485 Wymieńmy tu jedynie B. Kac, Rabanut, chasidut, haskala, Tel Awiw 1958, s. 15-28, oraz J. M. Zunz, 
Ir ha-cedek, Lwów 1874, s. 171-180. 

486 Używa jej A. Koyre, Mistycy, s. 40. 
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Isserlesa metoda kompilacji różnorodnych tradycji przynosi oryginalne efekty – wymowa 

i ogólny nastrój jego dzieła odróżniają go zarówno od myślicieli sefardyjskich, jak i aszkena-

zyjskich mistyków wieków średnich, oraz ich nowożytnych następców. W owym amalgama-

cie myśli Isserlesa niewątpliwie obecne są elementy kabalistyczne i szerzej – mistyczne, co 

więcej mają one wpływ, wyraźny choć pośredni, na najważniejszą historyczne część twórczo-

ści Isserlesa – jego pisarstwo halachiczne. 

        Rema jest ważny jako obiekt zainteresowań badawczych dlatego właśnie, że jest myśli-

cielem drugoplanowym, nie tym z „najwyższej półki”. W jego twórczości daje się lepiej od-

czytać dominujące tendencje jego czasu - dzięki eklektyzmowi, aporetyczności, uwikłaniu 

w rozmaite konteksty – jego myśl pozostaje jeszcze w stadium „niegotowości”. Jest ona fra-

pująca bowiem pozostaje w ruchu, nie stanowi zakrzepłego stadium487. Isserles nie jest „my-

ślicielem” w klasycznym tego pojęcia znaczeniu. Historykowi, który zrozumieć go zechce 

w kategoriach i pojęciach należących do dwudziestowiecznego światopoglądu, ukazać się 

wręcz może jako „ciemny mąż”. Badacz musi powrócić, przynajmniej na pewnym etapie ana-

liz, do obrazu świata i do mentalności właściwych badanym epokom. Historyka i jego bohate-

ra łączyć musi pewien rodzaj sym-patii – współ-doświadczania. Problem to nie tylko słownic-

two, które wyszło z użycia lub poddane zostało transformacjom semantycznym, ale też 

o przyjęcie kategorii i sposobów rozumowania odmiennej rzeczywistości kulturowej. Z nieraz 

robiącej na nas wrażenie naiwnej mentalności, z tekstów niestroniących od niekonsekwencji 

i sprzeczności, z robiących wrażenie chaotycznych a nieraz i przypadkowych zapożyczeń, 

wyłania się przejrzysta panorama uporządkowanych problemowo poglądów. Przybliżamy się 

w ten sposób do rozumienia przyświecających owym tekstom intencji, trudno już dziś 

uchwytnych podtekstów, współzależności logicznej tez, które pozornie pozostają z sobą 

w konflikcie. Wewnętrzny i niejednokrotnie ukryty sens owych filozoficzno-teologicznych 

traktatów zostaje w ten sposób wydobyty oraz umieszczony w swym źródłowym kontekście 

intelektualnym488. 

         Aszkenazyjska kabała w badaniach jawi się jako „rozpołowiona”: po okresie chasidej 

aszkenaz, średniowiecznej tradycji mistycznej Żydów niemieckich, następuje kilka wieków 

przerwy do czasu wybuchu kabały luriańskiej, której pierwszym sztandarowym dziełem były 

Dwie tablice przymierza (Sznej luchot ha-brit), a następnie twórczość mistrzów chasydyzmu. 

Być może owa wyrwa, która jawi się nam w twórczości mistycznej aszkenazyjczyków, wyni-
                                                 

487 Por. J. Migasiński, „Między metodologią a metafizyką. Przedmowa do trzeciego wydania”, [w:] B. 
Skarga, Granice historyczności, s. 11-23. 

488 L. Brogowski, „Posłowie”, [w: ] A. Koyre, Mistycy, s. 176-179. 
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ka z zapoznania szeregu dzieł, które powstały w wiekach dzielących niemieckich chasydów 

od ich polskich „potomków”, w tym haszkaficznej twórczości Rema. A przecież autorem 

Dwóch tablic przymierza był Jeszajahu Horowic, syn Abrahama, jednego z wybitnych 

uczniów Isserlesa.   

       Mosze Isserles zajmuje współczesnych badaczy przede wszystkim z dwóch względów. 

Pierwszym jest jego udział w dziele kodyfikacji i stworzenia nowego typu literatury żydow-

skiej. Drugim jest działalność filozoficzna i naukowa. Badacze, opowiadający się za narracją 

„aszkenazyjskiego renesansu” i widzący w Isserlesie „odprysk duszy Majmonidesa”, zadzi-

wieni są faktem, że ów prąd z zasadzie zanikł w przeciągu jednego pokolenia, oddając pole 

luriańskiej kabale. Tymczasem „aszkenazyjski renesans”, rozumiany jako ożywienie tradycji 

racjonalistycznej, miał w sobie zalążki swego upadku – od początku był nurtem przesyconym 

mistycyzmem. Świadczy o tym twórczość jego „ojca” – Mosze Isserlesa, który był w o wiele 

większym stopniu, niż jest to powszechnie uznane, kontynuatorem żydowskiej tradycji mi-

stycznej, którą oblekł jedynie w renesansową, „racjonalistyczną” szatę. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
APENDYKS I: ILUSTRACJE 

Ilustracja 1: Drzewo genealogiczne Rema 
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Ilustracja 2: Plan Kazimierza 
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Ilustracja 3: Menora podstaw 
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Gałki - cyfry – podstawy i korzenie wiary 

 

kwiaty - LITERY DRUKOWANE – prawdy wiary 

 

kielichy - kolejne litery alfabetu hebrajskiego 

 

1. Istnienie Boga (Wyjście z Egiptu) 

2. Jedność Boga (Historia zwiadowców (Lb 13-14) oraz Księga Liczb w ogóle)  

3. Bezcielesność Boga (Wiele miejsc w Księdze Powtórzonego Prawa – np. Pwt 4, 15-19) 

4. Niezależność Boga od czasu (Historia stworzenia Rdz 1) 

5. Doskonałość Boga (Historia wody Meryba – Lb 20,2-13) 

 

6. Tora [nadana] z niebios (Księga Wyjścia) 

7. Znajomość Boga („Słuchajcie niebiosa” oraz „A oto błogosławieństwo” - Pwt 32,1 – 33,29) 

8. Proroctwo (Historia Baalama – Lb 22,1-25,9) 

9. Posłannictwo wysłannika (Historia Koracha – Lb 16,1-18,32) 

 

10. Kara i nagroda (Liczne fragmenty w Księdze Kapłańskiej) 

11. Opatrzność (Lb 10,35) 

 

A. Stworzenie ex nihilo (Historia stworzenia – Rdz 1) 

B. Proroctwo Mojżesza (Nadanie Tory – Wj 19-20) 

C. Wieczność Tory (Lb 10,36) 

D. Doskonałość [osiągalna] przez jedno przykazanie (Księga Kapłańska) 

E. Zmartwychwstanie (Historia Koracha – Lb 16,1 – 18,32) 

F. Mesjasz (Księga Wyjścia) 

G. Wolna wola (Lb 11,26-28) 

H. Tradycja ojców („Stoicie dziś wszyscy - Pwt 29,9-13) 

I. Oddawanie czci Bogu jedynie (Historie Patriarchów Rdz 12,1-50,26) 
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Ilustracja 4: Świątynia 
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1 Kodesz kodaszim  

2 Aron  

3 Zasłona 

4 Menora 

5 Stół na chleby 

6 Złoty ołtarz na kadzidło  

7 Heichal 

8 Ulam 

9 Ołtarz  

10 Rampa 

11 Basen 

12 miejsca uboju 

13 Beit hanicoc i Szaar hanicoc Brama iskry 

14 Beit hamoked i Szaar (brama) hamoked 

15 Szaar hanaszim Brama kobiet 

16 Liszkat hagazit, siedziba Sanhedrinu, Szaar haszir Brama pieśni 

17 Szaar haeljon Brama najwyższa 

18 Szaar hedelek Brama płomienia 

19 Szaar habechorot Brama pierworodnych zwierząt 

20 Szaar hamajim Brama wody 

21 Ezrat kohanim 

22 Ezrat Israel 

23 komnaty na skóry i sól i mykwę 

24 komnata do wypieków  

25 komnata odzieży  

26 Szaar Nikanor Brama Nikanora 

27 stopnie 

28 Ezrat naszim  

29 komnata oliwy 

30 komnata mecoraim 

31 komnata nazirów 

32 komnata drewna 

33 Brama do Ezrat naszim 

34 Mały Sanhedryn 

35 Soreg  
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Ilustracja 5: Ołtarz 
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1 Jesod hamizbech – podstawa ołtarza  

2 Chut hasikra – czerwona linia 

3 Sowew  

4 Karnot hamizbeach – rogi ołtarza 

5 popiół  

6 stos drewna 

7 kadzidło 

8 Esz tamid – wieczny ogień 

9 Kewesz – rampa 

10 Szitin  
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APENDYKS II: PRZEKŁADY 

 

Prawo oddania wstępującego. Wstęp (ThO I:22-25) 

 

Napisane jest w dalszej części traktatu Menachot (110a): „Pieśń pielgrzymia. Otóż 

wysławiajcie Boga, wszyscy słudzy Boga, stawający w domu Bożym po nocach" (Ps 

134,1) Co znaczy „po nocach"? Powiedział Rabi Jochanan: „Odnosi się to do uczo-

nych w Torze, którzy zajmują sie Torą w nocy. Pismo mówi, że wypełni im się jak 

gdyby zajmowali się służbą [świątynną]". Powiedział Resz Lakisz: „Co znaczy, że 

napisanym jest: 'Oto przepis o całopaleniu, i o ofierze zagrzesznej' (Kpł 7,37)? [Zna-

czy to, że] Każdy kto studiuje przepis o ofierze zagrzesznej, jak gdyby sam złożył 

ofiarę zagrzeszną. [Co zaś znaczy] 'a na każdem miejscu kadzidło się przynosi imie-

niu Mojemu' (Ml 1,11)? Czyż w każdym miejscu można przynosić kadzidło? [Oczy-

wiście, że nie] Raczej oznacza to uczonych w Torze, którzy oddają się służbie w każ-

dym miejscu, [że] wypełni im się jak gdyby palili kadzidło i przynosili je mojemu 

imieniu". I napisane jest tam, że uczeni w Torze, którzy zajmują się Torą jakgdyby 

budowali Świątynię w swoich czasach. Zaś w Midrasz Rabati parsza Caw [powie-

dziane jest]: „Wygnanie skończy się tylko przez wzgląd na naukę (misznajot)”. Dla-

czego? „Ale choćby umowy zawierali między narodami, zgromadzę je teraz” (Oz 

8,10) Raw Chuna powiedział: „Poza tym [powiedziane jest]: 'Oto od wschodu słońca 

do zachodu jego wielkiem jest imię Moje miedzy narodami, a na każdym miejscu 

kadzidło się przynosi imieniu Mojemu, ale tylko ofiara czysta' (Ml 1,11) A czyż jest 

czysta ofiara w Babilonii? Raczej [oznacza to] naukę (miszna). [Oto co ] Powiedział 

Święty Błogosławiony: Ponieważ zajmujecie się nauką (miszna), [jest] jakbyście zło-

żyli ofiarę”. Szmuel powiedział: „'A jeśli się powstydzą [tego wszystkiego co uczyni-

li, wtedy nakreślisz im wizerunek przybytku tego, i urządzenie jego, i wyjścia i wej-

ścia jego,i cały kształt jego wraz z wszystkimi zarysami i konturami i planami jego, 

i napiszesz przed oczyma ich, aby przestrzegali całego wizerunku i wszystkich wska-

zówek jego, a wykonali je.]' (Ez 43,11) A czyż istnieje wizerunek przybytku, aż po 

dziś dzień? Raczej [oto co] powiedział Święty Błogosławiony: 'Ponieważ się nim 

zajmujecie [jest], jakbyście go odbudowywali'”. Tyle midrasze. (...) 

 I powiedzane jest w Midrasz Tanchuma parsza Caw: „Tora większa jest ponad 

wszystkie ofiary, powiedziane bowiem jest: 'Oto przepis o całopaleniu, i o ofierze 
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śniednej i zagrzesznej i pokutnej' (Kpł 7,37) z czego uczymy się, że każdy kto zajmu-

je się Torą [jest] jakby złożył ofiarę całopalną, śniedną, zagrzeszną, pokutną. Tyle 

midrasz. I jest [wiele więcej nauk] Talmudu i midraszy na ten temat. Tak więc po-

wiedmy: po tym jak przez nasze grzechy i grzechy naszych ojców zburzona została 

Świątynia nie mamy już ani Światyni, ani kapłanów którzyby składali ofiary odkupia-

jące nas, i nie zostało nam nic dla odkupienia naszych dusz poza Torą. Powiedziane 

jest też w dalszym rozdziale traktatu Taanit: „Powiedział Abraham do Świętego Bło-

gosławionego podczas przymierza połówek: 'A w czasie, gdy nie będzie istniała 

Świątynia, co będzie z nimi?' Odparł mu: 'Przygotowałem już dla nich porządek ofiar, 

i zawsze gdy będą się nim zajmować, wypełnię im jakby złożyli przede mną ofiarę'. 

Dlatego też mędrcy błogosławionej pamięci ustanowili by każdego dnia czytać frag-

ment o oddaniu codziennym oraz powtarzać misznę „W jakich miejscach” (Ejze me-

komot) i zastąpić w ten sposób składanie ofiar. Jest zaś rzeczą wiadomą, że nie sa-

mymi tymi słowami żyje człowiek, lecz wszystkim co wyjdzie z ust Wiekuistego. Oto 

co pisze Bachja pod koniec [swojego komentarza do] parszy Wa-jikahel: „I wiedz, że 

opowiadanie o Przybytku i jego sprzętach i badanie ich charakterystyk i kształtów 

i znaczeń, mimo iż nie istnieje już Światynia, jest wielkim przykazaniem. O ileż bar-

dziej jeśli zdoła się pojąć istotę zagadnienia i zrozumieć któreś z jego aluzji... Oto co 

mówi Dawid, pokój z nim na temat ukrytego i jawnego: 'Otoczcie Cyon i okrążajcie 

go, policzcie wieże jego. Zwróćcie baczność waszą na zamek, dotrzyjcie do pałaców 

jego, byście opowiadali pokoleniu późnemu' (Ps 48, 13-14) ”. Ja zaś dodam do jego 

słów, oto co mówi Dawid pokój z nim, w wersie obok: „Bo oto ten Pan, Panem na-

szym na zawsze i na wieki” (tamże 15). Co znaczy, że poprzez badanie zagadnienia 

Syjonu i jego wież, pojmuje się rzeczywistość Wiekuistego uwznioślonego, jak po-

wiedziane jest: „ten Pan, Panem naszym' jak 'To Bóg mój, a uwielbiam go” (Wj 

15,2), co mówi, że poprzez to pojąć można bożą opatrzność (ha-nahaga) nad świata-

mi (olamot), które stworzył. I dlatego powiedziane jest: „On przeprowadzi nas (jan-

hagenu) aż do zgonu (al-mut)”, jak zostanie wyjaśnione dalej. A o kwestii tej pisze 

też Baal Akeda w parszy Wa-jeszew, paragraf 31. Z tego wszystkiego wynika jasno, 

że każdy człowiek ma obowiązek drążyć i szukać by pojąć choćby cień z sekretów 

oddań i zagadnień Świątyni, by wiedzieć jak dokonywać odkupienia. Mędrcy zaś 

błogosławionej pamięci nie mieli na myśli jedynie czytania fragmentów dotyczacych 

oddania codziennego (tamid) i praw dotyczących pozostałych oddań, kiedy mówili, 

że ten kto zajmuje się prawami oddań jest jak ten który sam je złożył. Raczej chodziło 
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im by badać i analizować ich znaczenie (taaman), wtedy bowiem, mimo że brakuje 

czynu, rozumienie serca będzie zgodne z wolą i Święty Błogosławiony połączy myśl 

z innym czynem, który osiąga pożądany cel czynu oddania. Wydaje się, że to właśnie 

mieli na myśli mędrcy błogosławionej pamięci, gdy mówili w rozdziale „Nie przystę-

pujemy do modlitwy" (Ein omdin lehitpalel) (Berachot 5a): „Każdy kto ma zrozu-

mienie, jest jakby odbudował Przybytek w swoich czasach”. Znaczy to że przez to, że 

jego intencją było pojecie celu zamierzonego w Przybytku, Miłosierny odpowie na 

jego wolę i będzie jakby odbudowany został Przybytek w jego czasach, przez to [wła-

snie], że pojął on zamierzony cel. To też oznacza, to co powiedziano powyżej, 

o uczonych w Torze, którzy zajmują się [Torą w nocy], że odbudowują oni jakby 

Światynię w swych czasach. Dlatego też widzimy, że każdy z naszych mędrców bło-

gosławionej pamięci zajmował się odnajdywaniem własciwych powodów w rzeczy-

wistości oddań i Przybytku wedle zasięgu swych rąk. Czy mamy zaś kogoś większe-

go niż Majmonides błogosławionej pamięci, którego wszystkie słowa są prawdą, 

i podążają za prostym rozumieniem (pszat)? Opisał on w księdze Miszne Tora w czę-

ści poświęconej służbie świątynnej (sefer Awoda) wszystkie miary Przybytku,i prawa 

i oddania wedle rozstrzygnięć wspomnianych w Talmudzie, co stanowi [naukę] jaw-

ną, i jest prawdą i wiarą jak przykazał ją Wiekuisty Mojżeszowi. Zaś przyczyny przy-

kazań opisał w trzeciej części księgi Przewodnik dla zbłąkanych, i dał tam dobry po-

wód i rozumienie dla wszystkich sprzętów świątynnych i szczegółów służby, i nie 

powstrzymał się też przed wyjaśnieniem aluzji w liście do swego jedynego syna. 

A oto jego słowa: „Wiedz, synu mój Abrahamie, niechaj Bóg będzie dla Ciebie miło-

sierny, że Przybytek i jego sprzęty są alegorią (maszal) ciała. Na początku jest arka, 

która stanowi alegorię serca itd". I pisze o tym dużo, i tak samo czynił każdy mędrzec 

ludu Izraela. I tak obudziłem się ja, Mosze, syn mojego ukochanego ojca i nauczycie-

la, przywódcy społeczności (parnas) i dobroczyńcy (nadiw), który w duchu dobro-

czynności zbudował małą świątynię (mikdasz meat) [tj. synagogę], dom boży, gdzie 

chodzi się się z czułością, Israela oby żył długie i dobre dni, zwany Mosze Isserles 

z Krakowa, bym powstał i służył przed Wiekuistym moim Bogiem, i zajął się prawa-

mi oddań, by odnaleść ich właściwy sens prosty do zrozumienia, by cały lud Izraela 

mógł wypełniać codzień swój obowiązek, żeby nawet jeśli zgrzeszą liczni lub jed-

nostki, powiedzieli: „Zwróćmy się ku oddaniu właściwemu dla tego grzechu, i zaj-

mujmy się nim, a miłosierdzie Wiekuistego nie wyczerpie się, bo (Tr 3,22) przyjmie 

owo zajmowanie się w miejsce oddania”. A też ołtarz zbuduję w swym złamanym 
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sercu, i złamię w sobie ducha by zająć się prawami Przybytku i ołtarza i pozostałych 

sprzętów by dać dobre rationale (taam) i zrozumienie (deat) w kwestii ich budowy, 

wyglądu, planu jakie widziane były na górze, co znaczy tak, jak czynili nasi mędrcy 

błogosławionej pamieci, którzy są wielkimi górami, bo każdy z nich uniósł swą du-

szę, by ujrzeć plan Przybytku i jego komnat, jak ujawniają ich komentarze. Nikt jed-

nak nie położył na swym sercu zagadnienia miar Świątyni, wspomnianych w traktacie 

Midot, zbudowanych na wieczność, by nasze oczy zawsze zwrócone były na to za-

gadnienie spełniając w ten sposób dwa cele. Pierwszy, byśmy opłakiwali zawsze zbu-

rzenie [Świątyni], wiedzieli jak wielką wartość straciliśmy przez nasze grzechy, jak 

powiedziane jest: „Jeśli zapomnę cię Jerozolimo...” (Ps 137,5). Drugi zaś, byśmy 

zawsze byli gotowi złożyć oddanie (..?) w domu naszej świętości i harmonii. I tak 

każdy człowiek ma obowiązek „ogrodzić wyrwę” (ligdor perec), nie ma bowiem 

człowieka na ziemi, który byłby sprawiedliwy (cadik), czynił [jedynie] dobro, i nie 

zgrzeszył czy to czynem, czy myślą, czy też wyrażeniem [słów]. „Nawrócił się, by 

był uzdrowion” (Iz 6,10)... I odwróci się jego grzech (aszamo) w jego głowie i oko 

rozumu skieruje na cel intencji oddania i opłakiwanie zburzenia [świątyni].  

 I postanowiłem podzielić tę pracę na trzy części odpowiadającym trzem oj-

com Izraela, których zasługi wciąż liczą się dla nas, i to oni nadali jej częściom na-

zwy, wedle tego co mówi midrasz: „[Oto] Przypowieść o królu chcącym zbudować 

pałac. Miał on zaś trzech przyjaciół. Rzekł [król] do pierwszego z nich: 'Spójrz na 

miejsce, w którym planuję zbudować pałac'. Odrzekł mu: 'Pamiętam, że najpierw 

była tam góra, zbuduj go na niej'. Powiedział do drugiego: 'Chcę zbudować na tym 

miejscu pałac'. Odparł mu: 'Pamiętam, że było tam pole, postaw go na nim'. Powie-

dział do trzeciego: 'Chcę zbudować w tym miejscu pałac'. Odrzekł mu: 'Pamiętam, że 

był tam pałac'. Powiedział [król]: 'Na twe życie, zbuduję go w twym imieniu!'”. Tak 

też Abraham, Izaak i Jakub byli ukochanymi przyjaciółmi Świętego niech będzie bło-

gosławiony. Abrahama zwano górą, jak powiedziane jest: 'na górze Wiekuistego uka-

że się' (Rdz 22,14). Izaaka zwano polem, jak napisane jest: 'oto woń syna mojego, 

jako woń pola, któremu błogosławił Wiekuisty' (tamże 27,27). Jakuba zaś zwano do-

mem, jak powiedziane jest: 'nic to innego, a tylko dom Boży' (tamże 28,17). Powie-

dział mu Święty błogosławiony: 'Oto nazwałeś go domem, choć jeszcze nie został 

zbudowany. Na twe życie, w twym imieniu zbuduję go! Jak powiedziane jest: „do 

domu Boga Jakóbów' (Iz 2,3)”. Oto słowa midrasza, mówi o tym również agada 

w traktacie Pesachim, w rozdziale Kobieta (Ha-isza) (88a). Oto zaś pierwsza część 
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[Torat ha-ola] zawiera rationale (taam) konstrukcji Świątyni, ołtarza i innych sprzę-

tów, które znajdowały się na górze świątynnej, którą porównali mędrcy błogosławio-

nej pamięci do Abrahama, nazywanego górą, z nich bowiem widać wielkość dzieł 

naszego Boga wywyższonego i uwznioślonego. Abraham powiedział: „na górze Wie-

kuistego ukaże się” (Rdz 22,14), co znaczy, że poprzez górę Wiekuisty zostanie zoba-

czony.  

 Druga część zawiera znaczenie rationale oddań i kadzidła i zlewek, które były 

tam czynione. Zapisuję w nim zaś przede wszystkim znaczenia, które podali dawni 

mędrcy (chachamim ha-riszonim) błogosławionej pamięci, to co odnalazłem w ich 

słowach błogosławionej pamięci. Jest to bowiem moim zdaniem obecnie wielka po-

trzeba, o czym napiszę w części drugiej z pomocą bożą. Potem zaś zapiszę swoją 

skromną wiedzę. Odpowiada to Izaakowi, który sam był oddaniem na ołtarzu, jak 

powiedziane jest: „czegom nigdy nie rozkazał, a nie przeszło przez myśl Moję” (Jer 

7,31), o czym powiedzieli mędrcy błogosławionej pamięci, że dotyczy to Izaaka syna 

Abrahama, zamiast którego oddany został baran, jak wyjaśnię z pomocą Wiekuistego 

wywyższonego, że przez to wyjawiony został Abrahamowi sekret (sod) oddań, który 

nie znany był wcześniej. Dlatego też Izaak zwany był polem (sade), jak wyjaśnione 

zostanie na końcu części drugiej.  

 W części trzeciej wyjaśnię z pomocą Wiekuistego wywyższonego i uwznio-

ślonego, znaczenie szczegółów każdego oddania codziennego i dodatkowego, które 

przynoszono w święta Wiekuistego oraz innych oddań, tak obowiązkowych jak do-

browolnych i uzupełniających. Odpowiada to Jakubowi zwanemu domem, bo przez 

szczegóły oddań, które przynosiły jednostki, czy to obowiązkowych czy dobrowol-

nych, pielgrzymowali oni do Jerozolimy, o której powiedziane jest: „a wstąpmy na 

górę Wiekuistego, do domu Boga Jakóbów” (Iz 2,3). Wiemy zaś, że nasi nauczyciele 

błogosławionej pamięci mówili (Waikra Raba, parsza Caw 7,3): Oddanie wstępujące 

(ola) służyło by odkupić myli serca (hirhur lew) przed którymi człowiek nie może się 

ocalić. Jak powiedział Mojżesz do wodzów wojska: „I przynosim na ofiarę Wieku-

istemu itd.” (Lb 31,50), co wyjaśnili mędrcy błogosławionej pamięci: przed [niewła-

ściwymi] myślami nie można uciec. Dlatego nazwałem tą pracę Prawo oddania wstę-

pującego (Torat ha-ola). 
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Prawo oddania wstępującego. Czerwona jałówka (ThO 3,65:II,230-243) 

 

Czerwona jałówka jest z miary sądu i [fakt że jest rodzaju żeńskiego] również wska-

zuje na miarę sądu, [bowiem lewa kolumna drzewa sefirotycznego odpowiada boskiej 

mierze sądu]. Zaś powód że musi być doskonała, co nigdy nie nosiła jarzma, [jest 

taki] by przydzielić chwały mierze sądu. I należy dać ją kapłanowi Elazarowi, czego 

powód jest taki, jak wytłumaczył Raw błogosławionej pamięci - by uczynić przed 

nim popiół z pomocą obcego [czyli nie kapłana], po to by [uczynił to z] intencją prze-

łożonego, [to jest] by nie pomyślał złych myśli jak narody świata i Szatan [to jest 

myśli wyśmiewających niezrozumiałość przykazania o czerwonej jałówce]. A powód, 

że wysyłaną ją poza obóz, jest jak powód [wysyłania kozła] dla Azazela [w ramach 

rytuału Jom kipur]. A powód siedmiu razy [skrapiania krwi] odpowiada siedmiu 

krańcom [sześciu kierunkom świata i centrum]. I wiedz, że Namiot Spotkań, Przyby-

tek Szechiny [najniższej ze sefirot] przyjmuje  z miary sądu, która jest w górze 

[drzewa sefirotycznego], moc, do której odnosi się krew czerwonej jałówki. Powód 

[spalenia] jej skóry i mięsa itd., to aluzja do tego, że wszystko jest częścią [podlega] 

miary sądu. [Począwszy] Od duszy do zniszczalnego ciała i sił emanujących z niego 

i z niego się ożywiających. Zaś tajemnica drzewa cedru i hyzopu [używanych w dal-

szej części rytuału] jest zasugerowana w naszych słowach, to aluzja do Świętego, 

niech będzie błogosławiony i do zgromadzenia Izraela, cedr bowiem jest wyższy od 

wszystkich drzew i żadne nie dorównuje mu pięknością, [zaś powód że towarzyszy 

mu] wiązka hyzopu [jest jak powód tego, że] etrogowi [towarzyszy] lulaw. Zaś po-

wód [nici] czerwieni (szeni tolaat) jest zrozumiały z jego koloru. Rabejnu Bachja 

pisze o tym dużo w dodatku w świetle [tj. w sposób otwarty], ale słowa jego są tymi 

słowami. Zaś autor Oddania Jehudy pisze w swym wyjaśnieniu komentarza do Stuk-

tury boskości, że sama nieczystość (tuma) z tych nieczystości pociągana jest za siłami 

nieczystości i wymaga [dla oczyszczenia się] zanurzenia w wodzie, która jest aluzją 

do [sefiry] Łaski (Chesed). Także popiół [z] krowy, jest aluzją do miary sądu, zaś 

czystość (tachara) staje się za poprzez kapłana, który jest przykładem Łaski.  

 Czerwona jałówka (para aduma) jest owocem człowieka (pri ha-adam) co 

oznacza boską mądrość. Powiedziane jest bowiem „aby przywiedli do ciebie”, co 

oznacza to co odkryte, ale [w warstwie] tego co ukryte jałówka oznacza owoc, który 

zjadł pierwszy człowiek. Czerwona [aduma], jak wyższy człowiek [adam], na którym 
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nie spoczywało nigdy jarzmo Tory, i nie wie nic. „Każe wyprowadzić ją”, to to co 

jawne i ukryte, „na którejby niepostało jarzmo”  oznacza ukrycie rozświetlonej twa-

rzy, co nazywa się Torą pisaną, stąd miara [boskiego] srogiego sądu (midat din ha-

kasze). „A oddacie ją Elazarowi” by pociągnąć nić Miłosierdzia (Rachamim). „Każe 

wyprowadzić ją poza obóz” w momencie gniewu, jak powiedziane jest, że gdy wy-

gnano Izraela do Egiptu, towarzyszyła im Boża Obecność [Szechina]. „I zarżnąć ją” 

to aluzja do zniknięcia mocy nieczystości w momencie boskiej [dobrej] woli. „Która-

by nie miała wady” po tym jak zniknęły moce nieczystości (...). I kapłan zarzynał ją 

na wschodzie gdzie rządzi forma człowieka, i zwracał twarz na zachód, by pouczyć o 

podstawie, że nie obawia się obelżywego zniszczenia, na zachodzie bowiem jest obli-

cze wołu i bożej Obecności (Szechina). I wół stanie się osłem, i zniknie samica wołu 

to jest Samael. „I weźmie (…) krwi” by usunąć duszę zwierzęcą. „Palcem swoim” 

powiedziane bowiem jest „To palec Boży” (Lb 19). „I pokropi ku przedniej stronie 

przybytku”  to aluzja do namiotu Tory to jest [sefiry] Harmonii (Tiferet). On [kapłan 

sprawujący obrzęd] zaś [jest] z przedniej strony przybytku i oznacza [sefirę] Króle-

stwa (Malchut). I pokropi (…) krwią tą siedmiokroć” co odpowiada siedmiu dniom 

stworzenia. „I spalą jałowicę” to ogień pochłaniający ogień. „Skórę, mięso i krew” 

odpowiada trzem siłom – skorup [kelipot], które są z ducha nieczystości. „Razem 

z pomiotem jej niechaj spalą” Jak powiedziane jest (Ml 2,2): „a rzucę mierzwę 

w oblicze wasze, mierzwę świątecznych ofiar waszych” co jest aluzją do tych, którzy 

starają się przez wszystkie dni święta i ciągną do drzewa życia, które jest w ogrodzie. 

Drzewo cedru nie rodzi owoców, jest bowiem światłem ukrytym, a także dlatego że 

porusza ono nowe duchy (ruchot). Hyzop zaś wydaje owoce i ma przyjemny zapach, 

co jest aluzją do [sefiry ] Sprawiedliwego (cadik), filaru świata. Czerwień zaś jest 

aluzją do słabej miary sądu (midat din ha-rafe). „I rzuci w środek pogorzeliska jało-

wicy”, wtedy usunie trzy pozostałości, to jest skórę, ciało i krew, [bo] także na dole 

usunięte będą siły materialności. Dlatego „I zbierze człowiek czysty itd” to aluzja do 

linii wznoszącej się i jednoczącej się ze swym partnerem. „I złoży go poza obozem” 

dopóki nie spadnie na niego deszcz z niebios. I tak czy inaczej będzie przekazywać 

nieczystość, nie jest bowiem dobrym wzbudzanie tej siły, i jego siłą, mocą i władzą. 

I jest cudem, że przez samo dotknięcie popiołu uderza w niego miara sądu i go zanie-

czyszcza. O ileż bardziej gdy dotyka całości w czasie gniewu, gdy jest w tym zagro-

żenie. I poprzez dopełnienie ich, fakt że jest w tam drzewo cedru, hyzop i czerwień, 

oczyszcza ona całą nieczystość. Zaś każde odkryte naczynie, to jest niegodziwiec 
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czyniący się bezpańskim i nie mający przylgnięcia, jakby nie było pasującej do niego 

przykrywki, nie mający doskonałości mogącej go bronić jak przylegająca przykrywka 

(petil), która jest aluzją do błękitnej nici (petil techelet) [tałesu]. Jednak jeśli ma on 

połączenie z przykrywką, siły nieczystości nie zapanują nad nim. A jeśli się zanieczy-

ści, co go naprawi? Weźmie popiół krowy – [czyli] miarę sądu, a żywa woda – [to] 

boski wpływ. Hyzop zaś jest decydujący [jak mówi] Mechilta de-rabi Iszmael 15. 

A naczynie to jest pięć zmysłów i wszystkie dusze: wzrastająca, czująca i oświecona. 

Woda musi zaś być z mykwy, tak by nie była z nią mieszana inna woda, która nie jest 

ze znanej mykwy, bowiem pozostałe wody mają w sobie coś czerwonawego. (...) 

Dlaczego skrapiamy go [zanieczyszczonego nieczystością śmierci] w trzecim i siód-

mym dniu? Zobacz słowa wyjaśnienia w Strukturze boskości. Zaś Nauczyciel Prze-

wodnik [Majmonides] pisze w końcu rozdziału 47 części 3: Powodem dla którego 

czerwona jałówka nazywa się ofiarą zagrzeszną (chatat) jest fakt, że dopełnia ona 

oczyszczenia z nieczystości śmierci, by następnie [można było] wejść do Świątyni 

i jeść święte ofiary (kodszim). A owa jałówka uczyniona jest ofiarą zagrzeszną jak cic, 

który niweluje skutki grzechu, i jak kozły, które są spalane, i ten kto zajmował się 

jałówką i spalanymi kozłami zanieczyszcza ubrania, jak kozioł który jest wysyłany 

[w Jom Kipur] na którym kładzie się ręce, bowiem z wielości grzechów, które niesie 

on, ten który go dotknie ulega zanieczyszczeniu. Dotąd cytat.    
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Streszczenie 

 

Paweł Filek  

Mosze Isserles – jego kabała i halacha 

 

 

Mosze Isserles jest jednym z najważniejszych myślicieli żydowskich wszechczasów. 

Zasłynął jako posek – twórca halachy – religijnego prawa żydowskiego. Rema – to 

akronim, pod którym znany jest Isserles w historiozofii żydowskiej. Pośród wyznaw-

ców judaizmu uznawany jest za pierwszego z acharonim – „późnych autorytetów”. 

Jego twórczość prawodawcza, aby być właściwie zrozumiana, musi być widziana 

przez pryzmat jego szeroko rozumianego światopoglądu. Ten ostatni znalazł swój 

wyraz w na wpół zapomnianych pismach: Wartość wina (Machir jajin, Kremona 

1558) i Prawo oddania wstępującego (Torat ha-ola, Praga 1569). Pisarstwo Isserlesa 

doczekało się tylko nielicznych komentarzy rabinicznych. Pewne jego aspektety – 

takie jak zainteresowanie astronomią, nowe podejście do idei ezoteryzmu, nowator-

skie podejście do cirruciulum żydowskich tekstów – przyciągnęły uwagę badaczy 

akademickich. Twórczość Rema opisywana bywa jako część tak zwanego "renesansu 

aszkenazyjskiego". Podejście takie zorientowane jest na racjonalistyczne wątki w 

myśli krakowskiego rabina, pomija jednak mistyczne i mitotwórcze aspekty jego pi-

sarstwa. Praca niniejsza za przedmiot ma te właśnie zapoznane, czy też nigdy nieroz-

poznane i nieopisane cechy myśli Isserlesa.  

 Punkt wyjścia stanowi dla mnie biografia i historyczne okoliczności życia 

Rema. Następnie analizuję fundamenty jego światopoglądu, takie jak rozumienie 

miejsca filozofii i kabały w myśli żydowskiej, ewenualne wpływy myśli renesanso-

wej i humanistycznej, podejście do idei ezoteryzmu. W końcu, w części trzeciej usiłu-

ję opisać wybrane wątki mistyczne obecne w myśleniu Isserlesa. Wątki te postrzegam 

jako kluczowe dla jego działalności na polu halachy, a zatem niezbędne, by zrozu-

mieć kształt żydowskiego życia duchowego w epoce nowożytnej. 

 Integralną część tekstu pracy stanowią ilustracje oraz przekłady dłuższych frag-

mentów pism Moszego Isserlesa. 

 


