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ŻYDOWSKA MEDYCYNA LUDOWA: 
POMIĘDZY SWOJSKOŚCIĄ I OBCOŚCIĄ1

Ludwik Stomma w tomie Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. wyraził pogląd 
o wzajemnym przenikaniu się typów kultur. Jego zdaniem „tradycyjną kulturę lu-
dową” należałoby postrzegać bardziej jako konstrukt myśli ludoznawczej niż czy-
ste wcielenie światopoglądu i praktyk ludu2. Twierdzenie to znajduje uzasadnienie 
także w odniesieniu do zagadnień związanych z potocznie rozumianym leczni-
ctwem. Medycyna ludowa stanowi pojęcie, którym zwykło się określać środki 
i metody lecznicze właściwe kulturze tradycyjnej i niemieszczące się we współ-
cześnie dominującym modelu biomedycznym. Nie jest to jednak wizja w pełni 
zgodna z obrazem wyłaniającym się z dostępnych nam źródeł. Na przełomie XIX 
i XX wieku ludowe wierzenia i praktyki lecznicze funkcjonowały jako złożony 
system, w obrębie którego mieściły się elementy naturalne i magiczne o różno-
rodnym pochodzeniu. Z jednej strony system ten pozostawał zależny od wizji 
świata, jaka dominowała w danej społeczności – stanowił jedną z manifestacji 
ludowej kosmologii, specyfi cznej dla niej racjonalności i logiki. Z drugiej strony 
kształtował się w warunkach nieustannych wpływów ofi cjalnych poglądów doty-
czących zdrowia, zarówno tych zamierzchłych, jak i całkiem współczesnych. Dla-
tego, jak zauważył m.in. Don Yoder, medycyny ludowej nie należy mylić z lecz-
nictwem prymitywnym lub „tubylczym”, właściwie odizolowanym od związków 
z innymi systemami medycznymi. Nie tworzyła ona też zbioru poglądów wy-
znawanych przez jedną tylko warstwę społeczną. Co szczególnie ważne z punk-
tu widzenia badań nad kulturą żydowską, jeszcze na początku zeszłego stulecia 
utrzymywała silną pozycję w środowiskach miejskich, pomimo że grupa jej użyt-
kowników ulegała zawężeniu, ona sama zaś ulegała wpływom nowoczesności3.

1  Artykuł ten powstał na podstawie obszernych fragmentów pierwszego rozdziału pracy 
doktorskiej Wierzenia i praktyki lecznicze ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX 
i XX wieku, przygotowanej w Instytucie Judaistyki UJ pod opieką naukową dr. hab. Leszka Hońdo.

2  L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1985, s. 147.
3  Don Yoder, Folk medicine [w:] Folklore and Folklife, red. R.M. Dorson, Chicago 1982, s. 192–

193. Polski dyskurs etnomedyczny podsumowała Danuta Penkala-Gawęcka w artykule Medycyna 
ludowa i komplementarna w polskich badaniach etnologicznych, „Lud” 1995, t. LXXVIII, s. 169–191. 
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Próba zrozumienia zwyczajów leczniczych Żydów wschodnioeuropejskich 
mimowolnie kieruje badacza ku poszukiwaniu związków ich wyobrażeń medycz-
nych z przekonaniami i praktykami innych grup etnicznych zamieszkujących zie-
mie dawnej Rzeczypospolitej. Wciąż aktualne wydaje się pytanie, na ile rzeczywi-
ście światy te tworzyły odrębne całości, a na ile możemy mówić o podobieństwie 
czy wręcz dowodzić jednokierunkowych lub wzajemnych wpływów. Aktualność 
tego dylematu nie wynika z braku odzewu ze strony środowiska naukowego, bo-
wiem badacze kultury aszkenazyjskiej rozważali go wielokrotnie. Max Grunwald 
w artykule podsumowującym ćwierćwiecze żydowskiej etnografi i nie tylko od-
notowywał liczne analogie w obrębie medycyny ludowej Żydów i innych społecz-
ności, ale jednoznacznie identyfi kował je jako zapożyczenia4. Przeciwne stanowi-
sko prezentował Max Weinreich, który opublikował na łamach „Jidisze Filologie” 
krytyczną analizę zbioru folkloru medycznego z obszaru Białorusi. Uważał on, 
że powtarzanie się pewnych elementów w obrębie wierzeń i praktyk odrębnych 
grup etnicznych wynikało z samej istoty kultury ludowej, natomiast zapożyczenia 
niezwykle rzadko miały charakter „mechaniczny”5. Ten sam badacz kilka dekad 
później powątpiewał w możliwość oczywistego wiązania odnajdywanych analo-
gii ze zjawiskiem wpływu6, a inni przedstawiciele powojennej etnografi i żydow-
skiej w zasadzie wahania te podzielali. Jak zauważyła Olga Goldberg, nawet tak 
powszechnie uznawany za wschodnioeuropejski zwyczaj przydeptywania stopy 
małżonka przy okazji ceremonii ślubnej, mający zapewnić jednej ze stron pano-
wanie w nowej rodzinie, znany był również w społecznościach Żydów oriental-
nych7. W ostatnim czasie Ewa Banasiewicz-Ossowska, opierając się wyłącznie 
na źródłach polskich, wskazała na nader istotną rolę żydowskich rzemieślników, 
przedsiębiorców i kupców w kształtowaniu kultury wsi polskiej początku XX wie-
ku8. Próżno więc doszukiwać się we współczesnych badaniach głosów zarówno 

Dostrzegając zależności łączące lecznictwo ludowe i medycynę ofi cjalną, autorka zaproponowała 
użycie w odniesieniu do wszelkich przekonań i praktyk leczniczych istniejących poza medycyną 
tzw. naukową terminu „medycyna komplementarna”. Mieściłyby się w nim praktyki traktowane 
jako uzupełnienie systemu ofi cjalnego, takie jak homeopatia, bioenergoterapia czy akupunktura, ale 
także medycyna lub lecznictwo ludowe. 

4  M. Grunwald, Fünfundzwanzig Jahre jüdische Volkskunde, „Jahrbuch für Jüdische Volkskun-
de” 1923, s. 18–19.

5  M. W[einreich], wstęp do: Eliohu Sosnowik, Materialn cu der jidiszer folksmedicin in Wajsrus-
land, „Jidisze Filologie” 1924, z. 2–3, s. 161.

6  Dla poparcia swojego sceptycyzmu wskazywał m.in. na wspólne różnym grupom przekona-
nie o czkawce, mającej świadczyć o wspominaniu lub obmawianiu, a także uzasadnianą kwestiami 
zdrowotnymi praktykę zmiany imienia. M. Weinreich, History of the Yiddish Language, t. 2, tłum. 
Sh. Noble, New York 2008, s. 536.

7  O. Goldberg-Mulkiewicz, Stara i nowa ojczyzna. Ślady kultury Żydów polskich, Łódzkie Studia 
Etnografi czne, t. 42, Łódź 2003, s. 112.

8  Zob. E. Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, 
Wrocław 2007.
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broniących bezkrytycznie wizji w pełni zamkniętej kultury mniejszości, jak i do-
szukujących się w analogiach świadectw przemożnego wpływu otoczenia. 

Dawniejsze postaci troski o zdrowie wśród ludności żydowskiej nie powinny 
być postrzegane jako zjawisko odizolowane od pozostałych zagadnień związa-
nych z kulturą diaspory. Przekonania obejmujące między innymi takie kwestie, 
jak wizja ustroju człowieka, etiologie chorób czy naturalne i magiczne środki 
lecznicze, należy raczej analizować w kontekście związków międzykulturowych, 
w jakie społeczność ta wchodziła od wielu wieków. Izraelski historyk Moshe Ros-
man przedstawił w swoim podręczniku Jak pisać historię żydowską pięć zasad-
niczych sposobów podejścia do tej problematyki9. Opisując teorię kultury jako 
polisystemu, dowodził głębokiej specyfi ki obyczajowości Żydów polskich epoki 
nowożytnej na tle innych ośrodków żydowskich. Sąsiadujące ze sobą kultury, bę-
dące systemami heterogenicznymi, niekoniecznie spójnymi, otwartymi na inter-
akcję z otoczeniem, mogły odznaczać się jednocześnie daleko idącą autonomią, 
jak i wzajemnym zakorzenieniem. W dawnej Rzeczypospolitej Żydzi nie tylko 
tworzyli odrębną grupę, ale również podzielali wiele aksjomatów i zachowań kul-
turowych właściwych swoim sąsiadom. Działo się tak pomimo istnienia wielu 
składników kultury żydowskiej, które pozostawały niezwiązane z otaczającym tę 
społeczność światem chrześcijańskim, jak również pomimo sfer wyraźnie odgro-
dzonych od mimowolnych choćby kontaktów. Nakładaniu się na siebie elemen-
tów odrębnych, wydawałoby się, polisystemów w nie mniejszym stopniu sprzyjało 
wspólne dziedzictwo Europy, obejmujące między innymi sfery nauki, medycyny 
i magii10.

Biorąc pod uwagę całość dostępnych materiałów należy wysunąć tezę, że me-
dycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich stanowiła w znacznej mierze zjawisko 
zakorzenione w wierzeniach i praktykach leczniczych dominujących w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Odnajdujemy w jej ramach ogromną ilość przekonań pa-
ralelnych wobec tych, które wyłaniają się z tekstów spisywanych i drukowanych 
przez ludność chrześcijańską. Spektrum tych przekonań jest bardzo szerokie, po-
czynając od pojęcia uroku czy poglądów na czarownictwo, a skończywszy na tak 
prozaicznych zaleceniach jak na przykład leczenie ukąszenia pszczoły poprzez 
wtarcie owada w opuchliznę11 lub zażywanie na czczo cremor tartari (winnego 

9  Zdaniem Rosmana w badaniach nad kulturą Żydów polskich wyróżnić można podejście 
klasyczne (reprezentowane przez przedwojennych historyków polsko-żydowskich), podejście sy-
jonistyczne (Szymon Dubnow oraz historycy izraelscy), szkołę wczesnoamerykańską (Salo Baron, 
Bernard Weinryb), szkołę późnoamerykańską, z którą sam się identyfk ował, oraz nową metodę 
postkolonialną inspirowaną pracą Homiego K. Bhabhy. M. Rosman, Hybryda z czym? Związki kul-
tury żydowskiej z innymi kulturami [w:] idem, Jak pisać historię żydowską, tłum. A. Jagodzińska, 
Wrocław 2011, s. 111–137.

10  Ibidem, s. 120–121.
11  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach, Pietrikow 1911, s. 14; Sposób domowy leczenia tak ludzi jak 

bydląt albo apteczka w domu przytomna zawsze, Kalisz 1784, s. 29.
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kamienia) dla poprawienia apetytu12. Nieprzypadkowo też w języku jidysz, po-
dobnie jak po polsku i niemiecku, funkcjonowało nieco już zapomniane powie-
dzenie Nit iz gut cu di ojgn („Nic jest dobre na oczy”), którego genezy należy 
szukać w praktyce leczenia wzroku z pomocą związku chemicznego, zwanego 
przez alchemików Nix alba (tlenek cynku; jid. ojgn-waser, płyn do oczu)13. Cho-
ciaż Żydzi na ziemiach polskich posługiwali się własnym katalogiem objaśnień, 
zaleceń i przestróg zdrowotnych – w pewnym stopniu zależnym od tradycji swo-
iście żydowskich – o jego obliczu na przełomie XIX i XX w. przesądzały przede 
wszystkim elementy wspólne z innymi mieszkańcami tego obszaru.

Warto zwrócić uwagę na kilka przesłanek świadczących o warunkach nader 
sprzyjających tworzeniu się i utrwalaniu jednakowych poglądów leczniczych 
w obrębie zbiorowości żyjących obok siebie. Obecność dużej diaspory żydow-
skiej na ziemiach polskich rozpatrywano przede wszystkim w kategoriach inno-
ści. Fakt, że wschodnioeuropejscy Żydzi dzielili z sąsiadami konkretną przestrzeń 
geografi czną, zwykło się przyjmować za oczywistość. Nie będzie jednak truizmem 
podkreślenie, że społeczności stykały się z podobnymi zjawiskami przyrody oraz 
miały dostęp do tych samych materiałów, które mogły być wykorzystane w pro-
cesie leczniczym. Prawdą jest, że w źródłach drukowanych i rękopisach Żydów 
odnaleźć można wzmianki o środkach, których zdobycie w klimacie Europy 
Wschodniej graniczyło z niemożliwością14, liczba podobnych przepisów pozosta-
wała jednak marginalna.

Społeczność żydowska na ziemiach polskich i zbiorowości ją otaczające miały 
pewne wspólne tradycje. Tekst biblijny był tylko jedną z nich, nie najważniejszą 
z punktu widzenia obyczajów leczniczych, lecz zasadniczą dla oglądu świata. Opis 
dzieła stworzenia, historia potopu, perypetie najważniejszych starotestamento-
wych bohaterów – te i inne motywy odnaleźć można w tekstach folkloru o za-
równo żydowskiej, jak i słowiańskiej czy germańskiej proweniencji15. Nawet jeśli 
ich interpretacje nie pokrywały się w pełni, bliskość ta mogła sprzyjać przyswaja-

12  J.J. Rozenberg, Rafel ha-malach…, s. 12; idem, Der malech Refoel, Przemyśl 1913, s. 53; 
J.K. Haur, Ekonomika lekarska albo domowe lekarstwa, Berdyczów 1793, s. 3.

13  I. Bernstein, Jidisze szprichwerter un rednsartn, Warszawa 1908, s. 180a; Sz”S-Roman, Farma-
cewtisze nomenklatur ba rumenisze Jidn, „Jidisze Szprach” 1975, t. XXXIV, s. 34; N. Wejnig, Doktor 
un medicin in jidiszn szprichwort, „Socjale Medicin” 1936, nr 11–12, s. 21. Por. S. Adalberg, Księ-
ga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1889–1894, s. 331; I. von 
Düringsfeld, O. von Reinsberg-Düringsfeld, Sprichwörter der germanischen und romanischen Spra-
chen, t. 2, Leipzig 1872, s. 101.

14  Np. wymagających znalezienia skorpionów; zob. Segulot u-refuot, pocz. XIX w., rękopis ze 
zbiorów Bibliotheca Rosenthaliana, sygn. HS. ROS. 444, s. 14b.

15  Dogłębną analizę zjawiska na gruncie polskim przeprowadziła Magdalena Zowczak w pracy 
Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000. Warto też zwrócić 
uwagę na badania Olgi Biełowej i Władimira Pietruchina, którzy poruszyli tę kwestię, omawiając 
obecność mitów żydowskich w kulturze słowiańskiej. Zob. O. Biełowa, W. Pietruchin, Jewriejskij mif 
w sławianskoj kulture, Moskwa 2007. 
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niu niektórych praktyk ukształtowanych w obrębie zbiorowości innej niż własna. 
Wielokrotnie przytaczany w źródłach żydowskich sposób na robaki, w którym 
centralną rolę odgrywała postać Hioba16, znajdujemy wśród zamówień pocho-
dzących od ludności ukraińskiej. Co prawda w wariancie znacznie prostszym, 
jednak bez zmian związanych z bohaterem17.

Chociaż księgi Tory, Proroków i Pism (hebr. Tanach) pozostawały wspólnym 
punktem odniesienia, każda z grup interpretowała je na własnych zasadach. Jeżeli 
chodzi o sferę zdrowotną, odmienność ta najwyraźniej dawała o sobie znać po-
przez dobór symboliki. Z oczywistych względów w tekstach folkloru żydowskiego 
nie znajdziemy bezpośredniego nawiązania do Nowego Testamentu ani żywotów 
świętych. Możemy natomiast mówić o bogactwie bohaterów i wątków rodem z Bi-
blii Hebrajskiej, apokryfów, egzegezy rabinicznej (Talmudu, midraszy) oraz kaba-
listycznej. Warto również podkreślić obecność elementów mających związek z ka-
lendarzem liturgicznym judaizmu. To szabat, nie zaś piątek czy niedziela, pojawiał 
się jako jeden ze współczynników żydowskiej medycyny ludowej. Na przykład, za 
szczególnie przydatne w czynnościach uzdrawiających uchodziły wody ze studni 
prorokini Miriam, a więc nabrane przez kobietę tuż po zamknięciu dnia siódme-
go (jid. moce-szabes)18. O ile zaś mężczyzna mógł zwykle ustrzec się przed nega-

16  Por. Hi 7,5: „Ciało moje przyobleka się w robactwo i w skorupę ziemistą”.
17  „Był święty Job, miał dziewięć rob, od dziewięciu do ośmiu, od ośmiu do siedmiu… od 

dwóch do jednego, od jednego nie zostało żadnego”. J. Talko-Hryncewicz, Zarys lecznictwa ludowego 
na Rusi Południowej, Kraków 1893, s. 339. Żydowskie zamówienie w języku jidysz brzmi następują-
co: „W imię Pana Boga Izraela, upraszam was niebo i ziemio, [przez wzgląd] na Jego imię, które jest 
na całym świecie, byście nie zwlekały i przyniosły pełne uzdrowienie N. synowi N., jak działo się 
to z Hiobem: Leżał, a robaki pełzały wokół niego i pożerały go, a były ich trzy grupy, a każda grupa 
była [złożona] z trzech, jedna czerwona, trzy białe, trzy czarne. Tu przyszedł gniew świętego imienia 
naszego Boga i zabił je. Tak niech przyjdzie na robaki w N. synu N., jakiego rodzaju by nie były, 
i zabije i wybije boleśnie i ze wszystkich liczb dziewięć niech stanie się osiem, osiem niech stanie 
się siedem (…), z jeden niech nic nie pozostanie i niech odejdzie bez szkód i bólu i choroby, z Jego 
siłą, z Jego pomocą, Boga, który stworzył wszystkie światy na górze i na dole. Amen sela. Amen sela. 
Amen sela”, HS. ROS. 444, s. 7b.

18  A.I. Sperling, Taamej ha-minhagim ojf iwre tajcz, t. 1, Lemberg 1909, s. 38; I. Lipiec, Sefer 
matamim, Warsza 1890, s. 124. W tym czasie ze wszystkich źródeł płynęła woda ze studni proroki-
ni Miriam. Miała ona towarzyszyć Izraelitom w czasie wędrówki przez pustynię, jak wyczytywano 
z fragmentu Księgi Liczb 21, 17–20: „»Wzbieraj studnio, zaśpiewajcie o niej! Studnia, którą wyko-
pali książęta, wydrążyli dostojnicy ludu berłem, buławami swojemi!«. A z tej pustyni do Mathany. 
A z Mathany do Nechliel; a z Nechliel do Bamoth. A z Bamoth do kotliny, która na polach Moabu, 
przy wierzchołku Pisgi, zwróconej ku pustyni” (Taanit 9a). Redaktor zbioru Taamej ha-minhagim, 
powołując się na starsze, jeszcze średniowieczne źródło (Kol bo, przeł. XIII i XIV w., w wydaniu 
z Fürth z 1782 s. 32b), przytoczył także następującą opowieść: „Zdarzyła się rzecz u człowieka cho-
rego na trąd, którego żona nabierała wody w wieczór po szabacie. Ale zajęło jej to dłużej, gdyż trafi ła 
na wodę ze studni Miriam. Gdy wróciła do domu, mąż był na nią zły. Z powodu tej złości dzban 
z wodą wypadł kobiecie z rąk i rozbił się. Woda opryskała ciało człowieka. A miejsca, na które 
padła, zostały uleczone z trądu”. Przynosząc w sobotni wieczór tzw. wodę Miriam, należało z niej 
trzykrotnie wylać kilka kropel, aby była zdatna do wykorzystania. Zob. A. Fajwuszinski, Prużener 
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tywnymi konsekwencjami polucji, dodając do porannej modlitwy Elohaj neszama 
(„Boże mój, który umieściłeś we mnie duszę czystą…”) swoje imię, o tyle w szabat 
powinien uczynić to nieco inaczej19. Nie da się ukryć, że sposób odczytywania 
Biblii przez Żydów był pod wieloma względami różny od odczytań w kulturze 
chrześcijańskiej: opierał się na tekście hebrajskim i jego przekazie zależnym od 
pisma, rozkładał akcenty zgodnie z teologią rabinów, poszukiwał w nim wzorców 
i historii odpowiadających potrzebom własnej grupy. Stąd – gdy chodzi o praktyki 
lecznicze – ogromna liczba środków kabalistycznych, interpretujących tekst świę-
ty w duchu gematrii, notarikonu i temury20 oraz manipulujących świętymi imio-
nami Boga lub potężnymi imionami anielskimi. Niewiele w tej kwestii zmienia 
fakt, że na przykład chrześcijańscy święci, całkowicie oderwani od pierwotnych 
fi gur, mogli w tekstach żydowskiego folkloru funkcjonować pod postacią aniołów. 
W ten sposób do arsenału środków kabały praktycznej stosowanych w przypad-
ku konwulsji przedostali się chrześcijańscy opiekunowie epileptyków – Kacper, 
Melchior i   Baltazar21. Podobną drogę przeszły imiona pogańskich bogów (np. 
greckich), całkowicie zaadaptowane w ramach kabały praktycznej i wierzeń lu-
dowych. Poza tym tradycyjna farmakopea pełna była składników uświęconych 
w wyniku obrzędów religijnych. Jak wśród ludności chrześcijańskiej istotne miej-
sce zajmowały płatki kwiatów zużyte w czasie procesji Bożego Ciała lub zacho-
wane palmy święcone w Niedzielę Palmową, tak dla Żydów środkiem leczniczym 
o  magicznej potencji mogły być pęczki wierzbowe hoszanot, kawałki macy na 
Pesach czy owoc etrogu.

folklor [w:] Pinkes Prużene, Bereze, Malcz, Szerszew, Selc. Zejer ojfk um, geszichte un umkum, red. 
M.W. Bernstein, D. Farer, Buenos-Aires 1958, s. 204. Więcej na temat tej tajemniczej studni, jak 
też krótką bibliografi ę odnoszących się do niej fragmentów Talmudu i midraszy znaleźć można
w: H. Schwartz, Tree of Souls: Th e Mythology of Judaism, New York 2004, s. 387.

19  Litery imienia należało wpleść w słowo neszama (hebr. „dusza”). J.J. Rozenberg, Rafael ha-
-malach…, s. 85 za księgą Zecharii Simnera Zechira (w wydaniu z Johannisburga ok. 1860, s. 2a–b). 
Ciekawą praktykę odnotowano w Skolem we wschodniej Galicji, gdzie kwokę kładziono do wy-
siadywania jaj w niedzielne południe, gdy goje wychodzili z kościoła. Dzięki temu, jak wierzono, 
wszystkie kurczaki powinny wykluć się zdrowe. Podobnie postępowali również chrześcijanie, tyle 
że… w sobotę, widząc Żydów opuszczających synagogę. Zob. Simonim un zgules [w:] Jidiszer folklor, 
red. J.L. Kahan, Szrift n fun Jidiszn Wisnszaft lecher Institut, t. 9, Wilne 1938, s. 279.

20  Metody te pozwalały na nowo odczytywać teksty biblijne dzięki nadaniu liczbowej wartości 
literom alfabetu hebrajskiego (gematria), traktowaniu pojedynczych słów jako akrostychów (notari-
kon) i systemowej zamiany liter w słowach (temura).

21  J. Halpern, Toldot Adam, Lemberg 1872, s. 8 (nienumerowana). Imiona te, cytowane „za 
starym rękopisem”, znajdujemy też m.in. w: M. Berger, Imrej Israel, Kézdiszászfalu 1911/1912, s. 5a. 
O ich obecności w żydowskich manuskryptach zaświadcza m.in. HS. ROS. 444, s. 9b. Trzej królowie 
pojawiają się też w jednym z siedemnastowiecznych rękopisów włosko-hebrajskich w inkantacji 
mającej skłonić konia do wejścia na pokład statku. Zob. M. Grunwald, Aus Hausapotheke und He-
xenküche III, „Jahrbuch für Jüdische Volkskunde” 1923, s. 191. Więcej na temat obecności imion 
trzech króli w praktykach leczniczych zob. F. Fabbro, Y. Lebrun, Language and Epilepsy, London–
Philadelphia 2002, s. 25.
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Za jeszcze istotniejszą niż Biblia, przynajmniej z punktu widzenia praktyk 
leczniczych, należy uznać tradycję dawnej medycyny zapoczątkowaną w staro-
żytności i rozwijaną aż po XVIII wiek przez pogan, chrześcijan, muzułmanów, 
a  także mediujących między nimi Żydów. Co ważne, stanowiła ona w najwięk-
szym stopniu o kształcie kultury medycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
W okresie porozbiorowym tradycje Hipokratesa, Galena i ich licznych następców 
odżywały, ku zgrozie zwolenników Oświecenia, w popularnej literaturze żydow-
skiej, w praktykach balwierzy, cyrulików i felczerów, w końcu też w potocznych 
poglądach mas. Niekiedy przepisy znane już w starożytności mogły ulec twórcze-
mu przekształceniu. Tak stało się prawdopodobnie ze stosowanym przy febrze 
naszyjnikiem, a właściwie opróżnionym orzechem, w którym ukrywano pająka22. 
Co prawda porównanie żydowskich poradników z przełomu XIX i XX wieku 
i o przeszło stulecie starszych wydawnictw w języku polskich (np. Ekonomiki le-
karskiej Jakuba Kazimierza Haura albo literatury silva rerum) nie potwierdza bez-
pośredniego oddziaływania tych ostatnich, jednakże w obu rodzajach źródeł znaj-
dujemy pewną liczbę jednakowych receptur23. Także sposób prezentacji materiału 
sugeruje zakorzenienie publikacji żydowskich w popularnej literaturze medycznej 
ery nowożytnej.

Należy również stwierdzić, że społeczności tworzące wschodnioeuropejską 
mozaikę etniczną były otwarte na kontakt z „obcymi” praktykami lecznictwa. 
Nie zamykały się hermetycznie we własnym kręgu ani nie ryglowały drzwi przed 
poszukującymi uzdrowienia gośćmi z zewnątrz. Dysponowały podobną skalą al-
ternatyw, bowiem nie istniał żaden system leczniczy ekskluzywny, przeznaczony 
tylko dla jednej z nich. Medycyna żydowska już w epoce talmudycznej wcho-
dziła w interakcję między innymi z poglądami fi lozofów helleńskich. Później zaś 
żydowscy lekarze kształcili się, przyjmując paradygmaty medyczne dominujące 
w Europie. Z kolei magia, rozumiana jako przekonania odzwierciedlone w hebraj-
sko-aramejskiej literaturze ezoterycznej, pozostawała zjawiskiem hermetycznym. 
Dostęp do niej musiał mieć charakter zapośredniczony, chociażby za sprawą wi-

22  Zob. m.in. J.J. Rozenberg, Rafel ha-malach…, s. 84; A. Rechtman, Jidisze etnografi e un folklor, 
Buenos-Aires 1958, s. 304. Por. Sposób domowy…, s. 18; J.K. Haur, op. cit., s. 13. Podobne praktyki 
zostały opisane w XVII w. przez Roberta Burtona w Anatomy of Melancholy (w wydaniu londyńskim 
z 1838, s. 459), jako środek używany przez jego matkę, ale możliwy do wytropienia w działach Dio-
skurydesa oraz włoskich lekarzy i przyrodników Pierandrei Matthioliego i Ulissesa Aldrovandiego. 

23  Dotyczy to zwłaszcza zaleceń odnoszących się do upuszczania krwi. Na przykład, w przypad-
ku szaleństwa, pomieszania zmysłów lub melancholii zalecano otwierać żyłę z nogi, zwaną w jidysz 
frojenoder, zob. Ch.F. Plaut, Likutej Chewer ben Chaim, t. 5, Munkacs 1883, s. 8a; Refuot ha-am im 
darkej jeszarim, Slawita [Lwów] ok. 1870, s. 9. Por. Vade mecum medicum, Częstochowa 1721, s. 6–7. 
Bardzo zbliżone wydają się również niektóre rady dotyczące chorób układu moczowego, na które 
zarówno Vade mecum… (s. 63–64), jak i Der malech Refoel Rozenberga (s. 14–17) zalecały stosowa-
nie m.in. skorupek jaj, gęsich języków i rzodkiewek.
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zyty u czarownika, kabalisty itd. W takim wypadku klientami praktyków magii 
byli w równej mierze wyznawcy judaizmu i chrześcijanie. To wszystko otwierało 
pole do wzajemnych kontaktów, inspiracji i wpływów.

Pomiędzy oralnością a piśmiennością

Kultura żydowska, od wieków zakorzeniona w świętych tekstach judaizmu, aż do 
czasów współczesnych pozostawała zależna od przekazu ustnego. „Lud księgi” żył 
na pograniczu oralności i piśmienności. Swoją sferę prawną kształtował na pod-
stawie ustnej interpretacji Pięcioksięgu, która na początku naszej ery przybrała 
postać Talmudu. W kolejnych wiekach rozwijał ją na podstawie orzeczeń rabinów, 
częściowo utrwalonych przez literaturę szeelot we-teszuwot (hebr. – pytania i od-
powiedzi, responsy rabiniczne), oraz w toku kazuistycznych dyskusji. Jednocześ-
nie w obrębie społeczności żydowskich funkcjonował obyczaj lokalny (hebr. min-
hag). Stanowił on o rozbieżnościach codziennej i świątecznej praktyki pomiędzy 
różnymi ośrodkami Erec Israel (Kraju Izraela) i diaspory. Chociaż obyczaj dość 
rzadko ulegał kodyfi kacji, w  okresie późnego średniowiecza można mówić już 
o całej literaturze sifrej minhagim (hebr. – księgi obyczajów)24.

Podobna dychotomia charakteryzowała tradycyjne lecznictwo. Według an-
tropologów najbardziej charakterystyczną cechą medycyny ludowej była nie tyle 
treść, ile silna zależność od przekazu ustnego25. Ludność żydowska podziela-
ła w tym zakresie wiele spośród przekonań jej nieżydowskich sąsiadów. W role 
znachorów wchodzili ludzie pozyskujący swoje formuły i receptury „ze słuchu”, 
jakkolwiek wiedzę tę okrywała mgła tajemnicy. Szczegółów środków leczniczych, 
przede wszystkim o proweniencji magicznej, nie wolno było ani zdradzać, ani 
nawet rozmawiać na ich temat. Zamówienia wypowiadano szeptem i rzeczywiście 
nazywano je pochodzącym z języka hebrajskiego terminem lachaszim (szepta-
nia). Magicznych sposobów leczenia nie nauczano, chyba że z myślą o ich po-
wierzeniu następnym pokoleniom, a i to najczęściej w gronie rodziny. Nieopatrz-
ne zdradzenie tej „wiedzy” mogło skutkować utratą mocy i zdolności dalszego 
praktykowania. W drugiej dekadzie XX wieku członkowie pionierskiej ekspedycji 
etnografi cznej do żydowskich miasteczek na Wołyniu zadawali sobie wiele trudu, 
aby wydobyć od babek i znachorów treść magicznych zażegnywań: „Często jeden 
z nas udawał chorego, kładł się do łóżka i posyłał po zamawiaczkę. Czasem lała 

24  Zob. m.in. I. Ta-Shma, Minhagim Books [w:] Encyclopaedia Judaica, vol. XIV, Detroit 2007, 
s. 278–279; J. Baumgarten, Introduction to Old Yiddish Literature, New York 2005, s. 248–259.

25  D.J. Huff ord, B.B. O’Connor, Understanding Folk Medicine [w:] Healing Logics, Culture and 
Medicine in Modern Helath Belief Systems, red. E. Brady, Logan 2001, s. 14.
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ona wosk; czasem zamawiała »dobre oko« [urok – przyp. MT] i tym podobne. 
Któryś z nas siedział w kącie, i na ile dało się wychwycić, zapisywał jej formułę”26.

Jednocześnie ci sami etnografowie odnajdywali w domach znachorów książki 
(przede wszystkim rękopisy) z hebrajskimi zamówieniami27. Sfera manuskryp-
tów tworzyła swoisty punkt styku kultury oralnej i piśmiennej. Pełniły one istot-
ną funkcję przekaźników tradycji zdrowotnych. Zapisywano w nich nie tylko 
rady i recepty zaczerpnięte z innych źródeł pisanych i drukowanych, które dzięki 
temu uzyskiwały znacznie szerszy obieg, lecz także wskazówki pozyskane po-
przez kontakt z praktykami lecznictwa i lekarzami, a nawet zasłyszane. Co istot-
ne, w wielu rękopisach znalazły się treści przekazywane zazwyczaj ustnie i pilnie 
skrywane przed światem. Ojciec Izraela Pressmana (Białoruś) na przykład, zna-
ny ze skutecznego „leczenia” bolących zębów, posługiwał się zaklęciem spisanym 
na kartce:

Nie wiem, u kogo nauczył się sztuki zamawiania. Miał – pamiętam – słowa napisa-
ne na skrawku papieru. Gdy przychodził chory, ojciec brał od niego faczejle (chustę) 
i zamawiał ją z tej kartki, a następnie oddawał choremu, żeby przewiązał sobie zęby 
dopóki nie minie ból. Tata bardzo cenił tę kartkę. Trzymał ją w największej tajemnicy, 
żeby nikt jej nie mógł znaleźć28.

Ogólnie rzecz ujmując, książki nie pozostawały dla tradycyjnej medycyny 
artefaktami z gruntu obcymi. Przeciwnie, większość znanych nam ludowych sy-
stemów zdrowotnych używała, i do tej pory używa, druku29. Regina Lilientalowa 
stwierdziła, że największą estymą wśród praktyków zwalczających uroki cieszyli 
się pobożni mężczyźni. Działo się tak z pewnością dlatego, że stanowili oni grupę 
posługującą się pismem, zwłaszcza zaś pismem hebrajskim. Przytoczone przez nią 
formuły zamówień „urocznych” oczu wykazują wręcz cechy ustandaryzowanego 
kanonu, gdy przyjrzeć się im przez pryzmat licznych wersji, nie wyłączając jidy-
szowych, ukazujących się drukiem przez cały XIX wiek30.

Przekonanie o wysokim poziomie piśmienności ludności żydowskiej w Eu-
ropie Wschodniej, wyrażające się w stwierdzeniu o niewystępowaniu wśród niej 

26  A. Rechtman, Jidisze etnografi e..., s. 291. Na temat praktyki pilnego chowania w tajemnicy 
formuł znachorskich zob. Z. Libera, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX–XX wieku, 
Wrocław 2003, s. 155.

27  Zob. A. Rechtman, Jidisze etnografi e..., s. 300–305.
28  J. Presman, Der durchgegangener weg, Nju-Jork 1950, s. 7.
29  Na przykład w obrębie występującej w Pensylwanii niemieckiej tradycji leczniczej istot-

ną rolę odegrał drukowany poradnik Der lang verborgene Freund, opublikowany po raz pierwszy 
w 1820 roku, a następnie wielokrotnie wznawiany i tłumaczony na język angielski. Zob. D.J. Huf-
ford, Medicine, Folk [w:] Folklore. An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, red. 
Charlie T. McCormick, Kim Kennedy White, Santa Barbara–Denver–Oxford 2011, s. 849.

30  R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, Warszawa 2007, s. 52–56.
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zjawiska analfabetyzmu, nie może być przyjmowane w bezkrytyczny sposób31. 
Przysposobienie dziecka płci męskiej do nauki języka świętego (jid. loszn-koj-
desz) stanowiło, co prawda, jeden z głównych obowiązków rodzicielskich. „Niech 
będzie wprowadzony do Tory, pod ślubny baldachim i do dobrych uczynków” – 
mówiła modlitwa kończąca ceremonię obrzezania. Jednak droga ta ani nie była 
łatwa, ani nie gwarantowała pedagogicznego sukcesu. Tradycyjne szkolnictwo 
żydowskie obejmowało kilka etapów nauki, z których wymiar powszechny miał 
jedynie pierwszy. Każdy chłopiec w wieku trzech, czterech lat zaczynał równole-
gle z poznawaniem rytuałów uczyć się liter alfabetu. Pierwszy dzień w chederze 
miał charakter wyjątkowy. Dziecko wynoszono z domu szczelnie otulone ojcow-
skim tałesem, z towarzyszeniem modlitw matki, błagającej Boga między innymi 
o uchronienie go od uroku. Jednak nie wszyscy chłopcy mieli tyle szczęścia, aby 
uczyć się aż do osiągnięcia wieku konfi rmacji (13 lat). Poza tym nauka nie mogła 
się odbywać w loszn-kojdesz, właściwym dla tekstów hebrajsko-aramejskich, lecz 
w języku dla dziecka zrozumiałym – mame-loszn (jid. język matczyny). Młody 
mężczyzna wchodził w tok studiów, które na każdym etapie pozostawały w za-
leżności od języka potocznego32. W centrum nauki znajdowało się pismo, lecz 
wciąż polegała ona na głośnym powtarzaniu poszczególnych fraz i ich bezpo-
średnim tłumaczeniu na jidysz. Co więcej, przyswojonej wiedzy nie sprawdzano 
inaczej, jak tylko poprzez cotygodniowe przesłuchania (jid. farhern). Podobnie 
jak w chederach, nauczanie wyglądało w jesziwach i bet ha-midraszach (domach 
studiów), gdzie weryfi kacja wiedzy i zdolności studentów odbywała się na pozio-
mie dyskusji.

Przyjmuje się, że system ten zapewniał każdemu mężczyźnie zdobycie umie-
jętności czytania tekstu napisanego alfabetem hebrajskim, dzięki czemu nabywał 
on zdolność wykonywania narzuconych mu przez prawo rytuałów religijnych. 
W praktyce czytanie ze zrozumieniem w języku świętym pozostawało zjawiskiem 
rzadkim i tylko najzdolniejsi, najwytrwalsi lub najzamożniejsi mogli pozwolić so-
bie na studia, dające zdolność twórczego posługiwania się nim w piśmie. Ogrom-
na większość dzieci kończyła edukację po kilku latach chederu, gdy zdołano im 
wpoić w stopniu najzupełniej podstawowym alfabet oraz teksty najważniejszych 

31  Do umocnienia się poglądów na temat „nieistnienia” analfabetyzmu wśród Żydów przyczy-
niły się generalizacje, których dwa przykłady warto tu przytoczyć, zwracając jednocześnie uwagę na 
fakt, że obraz kultury żydowskiej kreśliły one właściwie wyłącznie z perspektywy dorosłych męż-
czyzn: „Ale nawet i w tym okresie [XVIII w. – przyp. M.T.] analfabetyzm wśród mężczyzn żydow-
skich był zjawiskiem bardzo rzadkim” – M. Fuks, Drukarze, wydawcy, księgarze [w:] Żydzi polscy. 
Dzieje i kultura, red. M. Fuks, Z. Hoff man, M. Horn, J. Tomaszewski, Warszawa 1982, s. 28; „Al-
bowiem w zasadzie wśród Żydów, pośród mężczyzn przede wszystkim, nie istniał analfabetyzm” –
R. Löw, Od (żydowskiej) miłości do (hebrajskich) ksiąg, „Scriptores” 2003, nr 1 (27), s. 50. Badając 
ludowe wierzenia i praktyki lecznicze zmuszeni jesteśmy wyjść poza tak sformułowane uogólnienia.

32  Zob. J. Shandler, Adventures in Yiddishland. Postvernacular Laguage and Culture, Berkeley 
2006, s. 60–61.
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modlitw. Jako dorośli ludzie potrafi li oni spożytkować zdobytą wiedzę, co najwy-
żej czytając zapisane hebrajskimi literami teksty w języku potocznym. Pod tym 
względem zajmowali pozycję bliską kobietom, których wiele obowiązków religij-
nych nie dotyczyło33. Zarówno rosyjski spis powszechny z roku 1897, jak również 
wiele innych badań statystycznych wykonywanych na niewielkich grupach Żydów 
pochodzących z miasteczek Strefy Osiedlenia (ros. Czerta Osiedłosti) wskazują, że 
pismem jako środkiem komunikacji posługiwało się ok. 70% dorosłych mężczyzn 
oraz mniej niż połowa kobiet. Poza tą skalą mieścił się spory odsetek osób, które 
czytały tylko teksty z modlitewników34. W przededniu burzliwych przemian lat 
1914–1920 problem żydowskich analfabetów, nawet w zakresie języka hebrajskie-
go i jidysz, dostrzegany był przez działaczy społecznych. Wyniki spisu powszech-
nego z roku 1921, w którym pytano o ogólną umiejętność czytania, wykazywały 
analfabetyzm wśród Żydów zamieszkujących miasta i wsie na poziomie 28,3%. 
Chociaż byłby on znacznie niższy, gdyby wziąć pod uwagę zdolność odczytywa-
nia modlitw i podpisywania się alfabetem hebrajskim, wciąż nie pozostawiałby 
złudzeń co do istnienia samego zjawiska35. 

Obraz ten należy uzupełnić o informacje dotyczące znajomości języków kra-
jowych. Chociaż umiejętność posługiwania się językiem lokalnym nie była po-
wszechna, u progu nowoczesności znacząco wzrastała, co z kolei znajdowało 
przełożenie na zainteresowanie niedostępnymi dotąd publikacjami poświęcony-
mi zdrowiu, a zapewne także większą otwartością na kontakt z praktykami medy-
cyny ofi cjalnej. W 1897 roku 24,6% Żydów w granicach imperium Romanowów, 
gdzie nie istniał obowiązek szkolny, potrafi ło czytać i pisać w języku rosyjskim. 
Odsetek ten wzrastał w dużych miastach o niewielkiej populacji żydowskiej, jed-
nak wyraźnie malał na prowincji, zwłaszcza zaś w guberniach polskich36. W Gali-
cji, począwszy od edyktów cesarza Józefa II, trwał nacisk instytucji państwowych 
na germanizację ludności żydowskiej. Umiejętności posługiwania się językiem 
niemieckim wymagano nie tylko od urzędników kahalnych i rabinów, ale wa-
runek ten stawiano młodym ludziom pragnącym wstąpić w związek małżeński. 

33  W judaizmie ortodoksyjnym kobiety są związane zakazami Tory, natomiast pozostają zwol-
nione z wykonywania przykazań pozytywnych, wymagających dotrzymania określonego czasu, 
a zatem kolidujących z ich obowiązkami domowymi. Za obligatoryjne i zarezerwowane dla kobiet 
uważa się nakazy zapalania świec w wigilię szabatu, oddzielania kawałka chleba świątecznego (cha-
ły) oraz rytualnego oczyszczania po menstruacji. 

34  J. Perlman, Literacy Among the Jews of Russia in 1897: A Reanalysis of Census Data, New 
York 1996; S.D. Corrsin, ‘Th e City of Illiterates’? Levels of Literacy among Poles and Jews in Warsaw, 
1882–1914, „Polin” 1999, t. 12, s. 221–241.

35  S. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 181.

36  Na obszarze Królestwa Polskiego najsłabiej wypadały gubernie radomska, lubelska, kielecka 
i siedlecka (nieco powyżej 10%), a zdecydowanie najlepiej suwalska (ponad 25% potrafi ących czytać 
po rosyjsku). J. Szabad, Gramotnost jewriejew w Rassii [w:] Jewriejskaja encikłopedija, t. 6, Sankt 
Petersburg 1908–1913, s. 756–759.
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Polityka asymilacyjna zdołała ukształtować grupę zwolenników Haskali, lecz nie 
miała szczególnego wpływu na ludność wierną tradycji. W latach 1869–1871 do-
szło do polonizacji galicyjskiej administracji, sądów i uniwersytetów, a z czasem 
także odwrócenia tendencji germanizacyjnych. Temu ostatniemu zjawisku sprzy-
jał zwłaszcza wzrost liczby żydowskich uczniów w szkołach państwowych37. 

Edukacja dziewcząt nie podlegała presji religii i miała charakter znacznie mniej 
sformalizowany. Jej celem nadrzędnym było przygotowanie do prowadzenia go-
spodarstwa domowego, w tym ograniczonych kontaktów ze światem nieżydow-
skim. Istniała wprawdzie niewielka liczba żeńskich chederów, najczęściej jednak 
kobiety pobierały naukę w trakcie lekcji prywatnych lub w domu od członków ro-
dziny. W Galicji dostęp do szkół państwowych poszerzył skalę możliwości kształ-
cenia, jakie stały przed kobietami. Źródła z tamtego czasu wiążą postępującą akul-
turację dziewcząt wywodzących się z rodzin tradycyjnych właśnie z działalnością 
oświatową szkół38. Kształcenie w ramach nowoczesnych instytucji państwowych 
lub prywatnych wspierało język krajowy, a nawet sprzyjało rozpowszechnianiu się 
znajomości języków obcych (np. francuskiego). Nie miało wszakże charakteru po-
wszechnego. Spis ludności z roku 1921 wciąż ujawniał analfabetyzm 31% Żydówek 
zamieszkujących miasta i wsie (wśród tych ze wsi odsetek ten wzrastał do 41,2%)39. 

Warto zauważyć, że jidysz i hebrajski, którymi posługiwała się ogromna więk-
szość ortodoksyjnych Żydów, do wybuchu I wojny światowej nie były przez wła-
dze uznawane za godne państwowej sankcji. Nie mogły być używane w czynnoś-
ciach handlowych, ograniczano ich rolę przed sądami i w oświacie państwowej. 
Na przełomie wieków posiadały już jednak bogatą literaturę popularnonauko-
wą, liczną prasę codzienną, funkcjonowały jako języki reklamy (w tym lekar-
skiej, aptekarskiej, uzdrowiskowej itd.) i, co najważniejsze, nie wznosiły wokół 
swoich użytkowników kulturowych murów, które uniemożliwiałyby im wejście 
w kontakt z różnymi aspektami kultury medycznej. Warto też pamiętać, że jed-
nym z podstawowych czynników analfabetyzmu w zakresie języków krajowych 
był brak znajomości wśród Żydów alfabetu łacińskiego i cyrylicy. Tymczasem ro-
zumienie mowy, informacji przekazywanych ustnie lub odczytywanych na głos 
artykułów prasowych nie wymagało już spełnienia tego warunku. Jak zauważył 
Lud wik Stomma, w warunkach kultury ludowej obcojęzyczność uniemożliwiają-

37  Na temat szkoły publicznej jako instytucji niwelującej częściowo bariery społeczne pisał 
m.in. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, War-
szawa 1988, s. 260–266. Zob. M.J. Adamczyk, Edukacja a przeobrażenia społeczności żydowskich 
w monarchii habsburskiej 1774–1914, Wrocław 1998, s. 62.

38  I. Parush, Th e Politics of Literacy: Women and Foreign Languages in Jewish Society of 19th-Century 
Eastern Europe, „Modern Judaism” 1995, t. 15, s. 197–198. Zob. też E.R. Adler, Educational Options for 
Jewish Girls in Nineteenth-Century Europe, „Polin” 2002, t. 15, s. 301–310.

39  S. Bronsztejn, op. cit., s. 181.
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ca kontakt była zjawiskiem rzadkim a członkowie odrębnych społeczności potra-
fi li się „dogadać”40.

Jak zatem przedstawiały się relacje pomiędzy sferą oralności i piśmienno-
ści w  odniesieniu do żydowskich wierzeń i praktyk zdrowotnych? Zarówno 
w prowincjonalnych miasteczkach, jak i w dzielnicach większych miast bezpo-
średnim źródłem wszelkiej wiedzy medycznej byli przede wszystkim członkowie 
najbliższego otoczenia: rodzina, służba i sąsiedzi (w tych dwóch ostatnich przy-
padkach również goje). Edukacja na temat sposobów przeciwdziałania chorobom 
rozpoczynała się od najmłodszych lat. Wzrastając, dziecko na każdym kroku spo-
tykało się z ostrzeżeniami, było strofowane i pouczane. Tradycyjny proces wycho-
wawczy kładł silny nacisk na wpajanie norm, co dotyczyło również przekonań 
związanych z istnieniem i szkodliwym oddziaływaniem sił nieczystych. Rytuały 
obmywania paznokci oraz stałe noszenie arba-kanfot (jid. arbe-kanfes, tales-kotn –
małej wersji tałesu ze zwisającymi węzełkami cicit) pojawiały się w życiu chłopca 
bardzo wcześnie, uzasadniane w równym stopniu obowiązkiem religijnym i dzia-
łaniem ochronnym. Dzieci uczone były w domu podstawowych zamówień, np. 
chroniących przed psami, zwierzętami nie tylko niebezpiecznymi, ale też nieczy-
stymi41. Ponieważ istniało przekonanie, że tylko przed osiągnięciem wieku do-
rosłego można nauczyć się zażegnywania „urocznych” oczu, nie szczędzono im 
również tego42. Żydowski literat i kolekcjoner opowieści ludowych A. Almi pisał 
na kartach wspomnień o presji, jaką wywierały na niego sąsiadki z warszawskich 
Nalewek, aby zaczął praktykować odczynianie uroków. Ciągany po obcych do-
mach odmawiał błogosławieństwa i spluwał w twarzyczki chorych dzieci, podczas 
gdy jego koledzy mogli beztrosko bawić się na podwórkach43. W obrębie najbliż-
szego otoczenia przekazywano również wiedzę na temat naturalnych środków 
leczniczych, zwłaszcza dostępnych w przydomowym ogrodzie. Dziewczynki, któ-
re zamiast kształcić się w chederze spędzały większość czasu, pomagając matkom 
i troszcząc się o młodsze rodzeństwo, wprowadzano w świat działań zdrowotnych 
być może nawet wcześniej niż chłopców44. 

40  L. Stomma, op. cit., s. 62.
41  R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, s. 80–82; Josef Zelkowicz, Der tojt un zajne baglejt-mo-

mentn in der jidiszer etnografi e un folklor, „Lodzer wisnszaft leche szrift n” 1938, t. 1, s. 162; Simonim 
un zgules…, s. 280–281; Aus unseren Sammlungen II, „Mitteilungen der Gesellschaft  für Jüdische 
Volkskunde” 1899, z. I [III], s. 6; H. Ehrlich, Abzähl- und andere Kinderreime sowie Tänze aus Lem-
berg, „Mitteilungen zur Jüdischen Volkskunde” 1919, z. 3–4, s. 59. Posiadanie psów było wśród 
Żydów aszkenazyjskich zjawiskiem rzadkim, właściwie niespotykanym poza wsią. Określenia hunt, 
kelew, klaft e uchodziły za najgorsze obelgi, a  jedno z przysłów twierdziło wręcz, że ojb a Jid hot 
a hunt, oder der Jid iz niszt kejn Jid, oder der hunt iz niszt kejn hunt (jeśli Żyd ma psa, to albo ten Żyd 
nie jest Żydem, albo ów pies nie jest psem) – zob. A Jew’s Best Friend? Th e Image of the Dog through-
out Jewish History, red. Ph. Ackerman-Lieberman, R. Zalashik, Eastbourne 2014.

42  R. Lilientalowa, Wierzenia, przesądy i praktyki ludu żydowskiego, „Wisła” 1905, t. XIX, s. 152.
43  A. Almi, Momentn fun a lebn, Buenos Aires 1948, s. 73–76.
44  Zob. E. Herzog, M. Zborowski, Life is with People, New York 1962, s. 346.
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Znaczącą rolę w utwierdzaniu tradycyjnego światopoglądu odgrywał cheder, 
gdzie mełamed, nauczyciel o zazwyczaj dość niskich kwalifi kacjach, dzielił czas 
między naukę czytania i opowieści na temat świata demonów i cudów cadyków. 
Dorastający chłopcy wchodzili jednocześnie w uniwersum Tory i jej ludowych 
interpretacji, potrafi li odróżnić poszczególne demoniczne istoty, objaśnić losy 
ludzi po śmierci czy wręcz przedstawić pełny obraz zaświatów45. Oczywiście, nie 
pomijano zagadnień zdrowotnych. W chederze uczono standardowych formuł 
dedykacyjnych, np. „N. syn/córka N. za pełne uzdrowienie”, powtarzanych po 
ukończeniu cyklu studiów nad parszą i traktatem Talmudu. Formuły te trakto-
wano, podobnie jak kwitlech pozostawiane u cadyków i na grobach, jako wotum 
za pomyślność chorujących krewnych46. Wprowadzano też uczniów w zagadnie-
nie uroku. „Urok każdy umiał zamówić. Tego się uczono jeszcze w chederze”47 – 
wspominała w księdze pamięci swojego miasteczka mieszkanka Szydłowca. Zda-
rzało się, że nauczyciel sam parał się odczynianiem „urocznych” oczu, jak było to 
w przypadku pani Binele, uczącej dziewczynki w Tyszowcach48, lub mężczyzny, 
który w jednym z warszawskich domów studiów wprawiał chłopców w  zakła-
daniu tefi lin (fi lakterii)49. „Bogata wiedza mełameda obejmowała niekiedy także 
znajomość leczenia. Musiał się martwić o zdrowie swojego ucznia, a ze względu 
na wielki autorytet, zwracano się do niego po segulot [tradycyjne środki lecznicze 
– przyp. MT] i amulety, po zażegnanie uroku”50.

Moc konserwowania słów miało pismo. Umiejętność zamykania wypowiedzi 
w widzialnych znakach nie tylko nie unicestwiła „mowy magicznej”, ale nadała jej 
zupełnie nowe wymiary. Słowa, którym przypisywano moc praktycznego oddzia-
ływania na rzeczywistość, mogły zostać przelane na pergamin, papier czy skórę, 
stając się obiektami materialnymi i nie tracąc swoich właściwości. Dla społecz-
ności w  znacznej mierze niepiśmiennej wciąż pozostawały tajemnicą. Znachor 
ukrywał przed światem formuły swoich zamówień, wypowiadając je wyłącznie 
szeptem, a posiadłszy zdolność pisania, mógł zakodować je w systemie znaków. 

45  Ibidem, s. 91–92. Podobne świadectwa odnaleźć można we wspomnieniach i księgach pamię-
ci, np.: A. Granach, Acht kapitlen fun Horodenke [w:] Sejfer Horodenke, red. Sz. Melcer, Nju-Jork–
Tel-Awiw 1963, s. 143; Z. Junis, Di alte hejm [w:] Pinkes Mlawe, red. J. Szacki, Nju-Jork 1950, s. 77–
78; J. Kotik, Majne zichrojnes, t. 1, Berlin 1922, s. 67; J.J. Linecki, Dos chsidisze jingl, Wilne 1897, s. 
29–31.

46  Zob. Z. Junis, op. cit., s. 86.
47  D. Rozencwajg-Blander, Sztejger, minhogim, zgules [w:] Szidlowcer izkor-buch, red. B. Kahan, 

Nju-Jork 1974, s. 155.
48  J. Stern, An iberzec-chejder in Tiszewic, „Szrift n far Psichologie un Pedagogik” 1940, t. 2, 

s. 268.
49  Olelot, „Reszumot” 1918, t. 1, s. 380–381.
50  Sz. Kac, Kojech fun os. Esejen, Tel-Awiw 1975, s. 315. Zob. też m.in. J. Farber, Folks doktorie, 

[w:] Horodec. A geszichte fun a sztetl, red. A. Ben-Ezra, Nju-Jork 1949, s. 178; M.D., Perec melamed [w:]
Jezierner izker-buch, red. J. Sigelman, Hajfa 1971, s. 152.
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To zaś pozwalało tym łatwiej nimi manipulować51. Według Jacka Goody’ego 
w kulturach niepiśmiennych dostrzegano magiczny charakter tekstów pisanych ze 
względu na ich praktyczne wykorzystanie jako środka komunikacji z zaświatami, 
związek z kapłaństwem oraz osiągnięciami technicznymi kultur piśmiennych52. 
Etnografowie dość wcześnie zwrócili uwagę, że wśród mieszkańców Europy roz-
powszechnione było wykorzystywanie Biblii, najbardziej świętej ze wszystkich 
ksiąg, do praktyk magicznych53. W tradycji żydowskiej człowiekowi bezdzietne-
mu radzono, obok wielu innych micwot, sfi nansować przepisanie Tory lub druk 
Talmudu54. Przestrzegano, aby gdy wychodzi się z domu, nie pozostawiać otwartej 
księgi, chyba że się ją zakryje, bowiem anioł dbający o karty mógł tego, kto ich nie 
szanował, pozbawić części lub całości nabytej już wiedzy55. Świętość pisma ema-
nowała na jego najbliższe otoczenie, np. na stół, na którym spoczywały kodeksy 
i fi lakterie. Dziecku, które by się bawiło na jego blacie, groził upadek, nabawienie 
się konwulsji i jąkania56.

Nieszczęście i chorobę można było zarówno odwrócić, jak i sprowadzić, ucie-
kając się do pisma nie o boskim, lecz o diabelskim pochodzeniu. Kultura ludo-
wa Słowian zachowała przekonanie, że czarownicy zwani czarnoksiężnikami 
zawdzięczają swoje magiczne zdolności posiadaniu „czarnej książki”57. Wśród 
chłopów istniało przekonanie, że takimi kodeksami posługiwali się w celu szko-
dzenia między innymi żydowscy rabini58. Ciekawie na tym tle prezentowała się 
żydowska literatura demonologiczna, której przykład znajdujemy w pochodzą-
cym z Ukrainy z połowy XIX wieku rękopisie Chochmat Szlomo. Zawierał on opi-
sy stu postaci królów diabelskich, z czarcim cesarzem Belzebutem na czele, a także 
przydatne w procesie inwokacji wzory imion zapisanych „anielskim” alfabetem 
i pieczęci. Znalazły się wśród nich imiona tak łatwo rozpoznawalne jak Urajnes, 
Apolim, Lucifer, Salfestru, Machomet, Demorugos czy Angelikos. Każdy z sza-

51  J. Goody, Restricted Literacy in Northern Ghana [w:] Literacy in Traditional Societies, red. 
J. Goody, New York 1975, s. 230.

52  Ibidem, s. 206.
53  Zob. H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 36.
54  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 17. Tora łączy początek i koniec, pierwszą micwę 

„mnóżcie się” oraz ostatnią „napisz Torę”. Realizując to drugie przykazanie, spełnia się jednocześnie 
pierwsze. Bowiem gdyby człowiek miał dzieci, studiowałyby za niego, gdy jednak nie ma, kto inny 
musi studiować z jego Tory – zob. I. Lipiec, op. cit., s. 85. 

55  M. Benet, Szlosza sfarim nift achim (…) Likutej Meir, Nju-Jork 1958/1959, 76a. Szereg zaka-
zów i nakazów związanych z przechowywaniem książek podnosiła literatura etyczna. Zob. C.H. Koj-
danower, Kaw ha-jaszar, Stettin 1864/1865, s. 146.

56  R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, s. 47. Przekonanie to można również powiązać z licznymi 
zakazami związanymi z czynnościami wchodzącymi w skład rytuałów pogrzebowych, w tym wy-
padku obmywania ciała leżącego na specjalnym stole.

57  Z. Libera, Znachor…, s. 136.
58  Ibidem, s. 117.
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tanów przedstawiony został na odrębnym rysunku, zawsze w stroju właściwym 
polskiej szlachcie i arystokratom59.

Do najprostszych zabiegów wykorzystujących pismo, jakkolwiek wymagają-
cych pewnej wiedzy z zakresu kabały, należało zatrzymywanie krwotoku z nosa 
poprzez wypisanie na czole chorego (tą właśnie krwią) któregoś z imion Boga lub 
aniołów60. Magiczne inkantacje mogły zostać przelane na papier lub pergamin 
i wykorzystane w praktykach leczniczych na wiele innych sposobów. Od niepa-
miętnych czasów praktykowano na przykład zabieg spożywania tekstu zatopione-
go w naczyniu z wodą. Świadczyć może o tym fragment Księgi Liczb (5,23–24), 
gdzie środek ten stanowi jeden z elementów rytuału próby, której poddawano 
kobietę podejrzaną o cudzołóstwo: „I napisze kapłan przekleństwa te na zwitku, 
a spłucze je w owej wodzie goryczy. I da się napić niewieście wody goryczy, klą-
twy, tak aby przenikły ją te wody klątwy, na gorycz jej”. W czasach Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów połykanie kartek z pismem uchodziło za jeden ze środków 
między innymi przeciwko febrze61. Historyk Nachmen Blumental wspominał, że 
w okolicach Borszczowa chłopi ruscy, nie rozumiejąc znaczenia recept lekarskich, 
traktowali je jako leki same w sobie62. Na tym samym obszarze prawdziwą plagą 
miały się stać kradzieże mezuz – pojemników zawierających zwitki pergaminów 
z fragmentami Tory, przytwierdzanych do framug drzwi żydowskich domów63. 
Świadectwa stosowania podobnych zabiegów są obecne również w źródłach do-
tyczących ludności aszkenazyjskiej. W relacji dziewiętnastowiecznej pojawia się 
amulet przeciwko cholerze przypisywany rabinowi Akiwie Eigerowi z Poznania, 
napisany na papierze i połykany przez chorego64. We wspomnieniach urodzonego 

59  Zob. Chochmat Shlomo, XIX w., rękopis ze zbiorów Th e Library of the Jewish Th eologi-
cal Seminary, sygn. ACC. 01947. Właściciel jednej z kopii tego manuskryptu, pomimo nalegań ze 
strony uczestników wyprawy Sz. An-skiego na Wołyń, nie chciał zgodzić się na wykonanie odpisu. 
Po wielu namowach i zapłaceniu poważnej kwoty udało się etnografom sfotografować treść książki. 
Zob. A. Rechtman, Jidisze etnografi e…, s. 304–305.

60  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 23; tegoż, Der malech Refoel…, s. 23. Głównym źród-
łem dla autora obu tomów były książeczki Joela Halperna Mifalot Elokim (Lemberg 1858, s. 14b) 
i Toldot Adam (s. 33 nienumerowana) oraz Izaaka ben Eliezera, Refua we-chajim mi-Jeruszalaim 
(w wydaniu jerozolimskim z 1930/1931 s. 33). Podobne praktyki  stosowano w celu powstrzymania 
krwawienia po obrzezaniu – zob. m.in. R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, s. 36.

61  J.K. Haur, op. cit., s. 12.
62  N. Blumental, Curikblikn, t. 1, Tel-Awiw 1973, s. 168.
63  „Chłopi cierpiący na febrę kradną często z futryn żydowskich domów mezuzy (…), które 

gotują w wodzie a wodę tę piją jako środek leczniczy” – B.W. Schiff er [Segel], Alltagglauben und 
volktümliche Heilkunde galizischer Juden, „Am Ur-Quell” 1893, t. IV, s. 273.

64  N. Wejnig, Refues un zgules ba di Jidn in cajtn fun epidemies, „Socjale Medicin” 1937, nr 11–
12, s. 29. To samo znajdujemy w zbiorze porad na czas epidemii Szemirot we-segulot nifl aot, Warsza 
1913, s. 22. „Wypijanie” świętych imion powinno się odbywać tylko z koszernym winem, z naczy-
nia uprzednio rytualnie oczyszczonego – zob. J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 112. Postać 
rabina z Poznania pojawia się w kontekście jeszcze jednego, szeroko rozpowszechnionego sposobu 
przeciwdziałania cholerze. W czasie zarazy z roku 1831 miał on zalecić codzienne łykanie na czczo 
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na Ukrainie Zawela Kwartina znaleźć można wzmiankę, że jako wcześniakowi 
podawano mu do picia wodę, w której znachor zamoczył zapisany czerwonym 
atramentem skrawek papieru. Gdy atrament rozpuścił się, a woda uległa zabar-
wieniu, podawano ją dziecku jako środek na „długie życie”65.

W kulturze ludowej wschodnioeuropejskich Żydów mezuzy, a obok nich także 
tefi lin pełniły bardzo istotne funkcje prewencyjne. W literaturze zachowało się 
wiele opisów zwyczaju ich kontrolowania w sytuacji, gdy dom lub miasteczko na-
wiedziło nieszczęście – zaraza, opętanie przez dybuka itd.66 Już w Talmudzie znaj-
dujemy wzmiankę, że wada w tekście mezuzy sprowadza śmierć na dzieci. Dlate-
go regularne jej sprawdzanie uznawano za obowiązek zarówno osób prywatnych, 
jak i  całej gminy67. W przypadku dziecięcych konwulsji radzono przeczytać do 
prawego ucha chorego lub chorej dwa fragmenty tekstu z mezuzy68. Jej centralne 
położenie w  obrębie domu – na odrzwiach, tuż nad głównym progiem – jesz-
cze wzmacniało funkcje magiczne. Wiele praktyk leczniczych i prewencyjnych 
miało miejsce właśnie w jej pobliżu. Mąż kobiety przeżywającej trudny poród 
odczytywał przy mezuzie fragment haft ary (wybór z ksiąg prorockich czytany 
w czasie liturgii synagogalnej) oraz stosowne zaklęcie69. Zbiór Rafael ha-malach 
zalecał na koklusz postawienie chorego dziecka na progu pod mezuzą, zrobienie 
nacięcia tuż nad jego głową, a choroba miała ustąpić, gdy przerośnie ono ozna-
czone miejsce70. Kto w burzliwy dzień bałby się piorunów i słyszał głosy, powinien 
trzy razy wypowiedzieć imię archanioła Gabriela, stanąć przy mezuzie i odmówić 
trzykrotnie modlitwy w niej zawarte, dodając do tego fragmenty z Habakuka71 
i Psalmów72. Mezuzelech, jak je nazywano, mogły służyć jako amulety noszone 
w metalowym lub skórzanym futeraliku, chroniące od różnych dolegliwości, 

dziewięciu ziaren gorczycy – zob. m.in. ibidem, s. 52; H. Lew, Lecznictwo i przesądy lecznicze ludu 
żydowskiego, „Izraelita” 1898, nr 47, s. 494. Por. L. Stomma, op. cit., s. 39.

65  Z. Kwartin, Majn lebn, Filadelfi e–Nju-Jork 1952, s. 14. Zob. też I.A. Benequit, Durchegelbt un 
durchgetracht, Nju-Jork 1934, t. 1, s. 70–71.

66  Zob. A. Rechtman, Jidisze etnografi e…, s. 333; S. Ginzburg, Wi undzere elter-zejdes hobn ge-
kemft  gegen der cholere-magejfe [w:] idem, Historisze werk, Nju-Jork 1937, t. 1, s. 231–232.

67  Szabat 32b. Mezuzy prywatne należy sprawdzić dwa razy w ciągu siedmiu lat, publiczne zaś 
dwa razy w okresie pięćdziesięciu lat; zob. S. Ganzfried, Keset Sofer, Ungwar 1871, cz. 1, s. 39b.

68  Ch.F. Plaut, op. cit., s. 6b; M. Berger, op. cit., s. 10a. Zabieg, w którym niewątpliwie istotną rolę 
pełniły słowa modlitwy Szema Israel, szedł w parze z podawaniem do ust chorego „znaku świętego 
Przymierza” obrzezanego niedawno chłopca.

69  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 63; S. Wilff , Imrot Szlomo we-hu chupat chatanim he-
-chadasz, Kroke 1906, s. 101.

70  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 44.
71  Hab 3,10: „Na widok Twój trzęsą się góry, ulewa deszczu runęła. Wielka Otchłań głos swój 

podniosła, wysoko uniosła swe ręce”.
72  Ps 77, 18–19: „Rozlały się powodzią obłoki, odgłos dały chmury; a strzały Twoje przebie-

gały. Odgłos gromu Twojego w wichrze, oświeciły błyskawice świat; drżała i wstrząsła się ziemia”; 
Ps 84,13: „Boże zastępów, szczęsny człowiek, który ufa Tobie”.
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którym przypisywano pochodzenie demoniczne, np. przestrachu czy cholery73. 
Także paski pergaminowe odcięte od zwitka mezuzy, zwane giljojnes, służyły jako 
amulet dla chłopca74.

Momentem, w którym magiczny wymiar ksiąg ujawniał się w kulturze żydow-
skiej w sposób szczególny, był poród. Być może działo się tak dlatego, że większość 
czynności pielęgniarskich i leczniczych podejmowały wówczas kobiety. Więzy ry-
tuałów krępowały je w mniejszym stopniu niż mężczyzn, często nie znały one 
zasad postępowania z przedmiotami świętymi ani nie rozumiały pisma. Do naj-
bardziej kontrowersyjnych należał zwyczaj przynoszenia z synagogi zwojów Tory, 
rozwijanie ich przed położnicą, a nawet podawanie jej do ręki. Stał on w sprzecz-
ności z prawem religijnym i obyczajem propagowanym przez autorytety rabinicz-
ne. Był piętnowany jako wymysł ciemnego ludu, dlatego podejmowano czyn-
ności zastępcze, które zapewnić miały symboliczny kontakt ze świętością Tory, 
np. opasywano brzuch rodzącej gartlem (paskiem służącym do wiązania zwojów) 
lub parochetem (zasłoną szafy ołtarzowej), a także przeciągano nić od aron ha-
-kodesz w synagodze do łóżka rodzącej75. W źródłach etnografi cznych znaleźć 
można przykłady podkładania pod głowę położnicy różnego rodzaju ksiąg: Biblii, 
psałterza, modlitewnika, kabalistycznej Sefer Raziel czy chasydzkiej Noam Elime-
lech (cadyka Elimelecha z Leżajska)76. Jankew Milch wspominał nawet: „Niewiele 
się interesowałem księgą Anioła Raziela. Reb Szamaj trzymał ją tylko po to, by 
ją pożyczać położnicom, stanowiła bowiem środek przeciw demonom. Na jakiej 
ulicy nie mieszkałaby rodząca, przychodzono do nas pożyczyć tę książkę”77. Jak 
zauważył Jack Goody, teksty magiczne czerpią część swojej mocy z genealogicz-
nego związku ze Świętą Księgą. Czyniła tak na przykład Sefer Raziel, przypisując 
sobie jednocześnie pochodzenie niebiańskie78. 

73  Zob. J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 79; R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, s. 75; 
Z okolicy, „Gazeta Radomska” 1894, nr 69, s 3. 

74  R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, s. 76. Już żyjący w XVII wieku lekarz Tuwija ha-Kohen 
wskazywał na cytat z księgi Zohar jako świadectwo właściwości mezuzy, zdolnej powstrzymać czary 
i demony. Zob. Tuwija ha-Kohen, Maase Tuwija, Kroke–Podgórze 1907/1908, s. 99b.

75  S. Wilff , op. cit., s. 103; J. Pulner, Obrjady i powirja społuczeni z bagitnoju, porodiłeju i naroż-
dencem u Żydiw, „Etnografi cznyj Wisnik” 1929, t. 8, s. 103.

76  J. Elzet [J.L. Złotnik], Me-minhagej Israel, „Reszumot” 1918, t. 1, s. 363; R. Lilientalowa, Dziec-
ko żydowskie, s. 31; J. Pulner, op. cit., s. 106; Sz. Lifszyc, Sefer szarbit ha-zahaw he-chadasz ha-nikra 
Berit Awot, Munkacs 1913/1914, s. 6a; M. Unger, Di chsidisze welt, Nju-Jork 1955, s. 34. Zwolennicy 
cadyków stosowali podkładanie pod głowę dzieł swoich mistrzów jako środek przeciwko chorobom 
jako takim, np. Bet Aharon (Aarona II z Karolina) albo Magen Abraham (Abrahama Twerskiego 
z Turzysk) – zob. Sz. Zandwajs, Sarni – ir ojfk um, ekzistenc un untergang [w:] Sefer izkor le-kehilat 
Sarni, red. J. Kariw, Tel-Awiw 1961, s. 96.

77  J. Milch, Ojtobiografi sze skicn, Nju-Jork 1946, s. 135.
78  J. Goody, Introduction [w:] Literacy in Traditional Societies…, s. 17. Sefer Raziel uchodzi za 

księgę daną Adamowi, pierwszemu człowiekowi, przez anioła Raziela, zaś Sefer ha-razim miała zo-
stać przekazana przez tego samego anioła Noemu.
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Funkcja magiczna pisma w przypadku sytuacji zagrożenia ze strony sił nie-
czystych nie ograniczała się do samej jego obecności pod postacią księgi lub 
amuletu. Znajdujące się na nich teksty również głośno odczytywano. Być może 
zjawisko to należałoby wiązać z trwającą całe tysiąclecia dominacją zmysłu słu-
chu, właściwą nie tylko kulturom oralnym, lecz także, zdaniem między innymi 
Waltera J. Onga, manuskryptowym, jak również tym, w których obrębie druk do-
piero się zadamawiał79. Na przykład czynnościom wykonywanym przez kobiety 
w czasie porodu towarzyszyło odczytywanie przez mężczyzn fragmentów Psal-
mów80. Głośną lekturę Tory postrzegano jako czynność zwalczającą działania 
demonów. Dlatego należała ona do żelaznych punktów wachnacht, nocy przed 
obrzezaniem81. Temu, komu zdarzyłby się dzień bez studiów nad Torą, zalecano 
noszenie czosnku82. Regularne studia zapewniać miały także udane pożycie mał-
żeńskie i zdrowe nasienie83. 

Z powyższych rozważań jednoznacznie wynika, że kultura żydowska kojarzyła 
działania magiczne przede wszystkim z wykorzystywaniem języka hebrajskiego. 
Bez wątpienia długa tradycja literatury magicznej i kabalistycznej predestynowa-
ła go do roli nośnika treści tego rodzaju. Warto jednak pamiętać, że dla kultury 
ludowej być może bardziej istotniejszy był związek loszn-kojdesz ze światem nie-
biańskim. W mowie potocznej słowa wywodzące się z Biblii i Talmudu przyjmo-
wały często formę eufemizmów, za pomocą których „unieszkodliwiano” wyra-
zy niebezpieczne, m.in. te dotyczące wstydliwych części ciała (np. toches, ejwer, 
bejcim, ojse-mokem, a więc: dupa, członek, jaja, owo miejsce itd.), albo różne-
go rodzaju przypadłości (np. seginoer, dosłownie: „pełen światła”, na określenie 
ślepca)84. Jednocześnie uważano, że terminy wywiedzione z języka hebrajskiego 
mają większą moc sprawczą. Jak odnotował Awrom Rechtman, o chorym Ży-
dzie należało mówić, że jest krank, natomiast słowo chojle, kryjące w sobie dzieło 

79  W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, 
s. 164.

80  M.in. dwunastokrotne powtórzenie Psalmu 20 („Niech wysłucha cię Bóg w dzień niedoli…”), 
który zawiera dziewięć wersów, czyli tyle, ile miesięcy trwa ciąża. Zob. A.E. Hirszowicz, Sefer minha-
gej jeszurun (jidisze minhogim), Wilne 1898/1899, s. 188; J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 82.

81  S. Wilff , op. cit., s. 107.
82  A.I. Sperling, op. cit., t. 1, s. 67; W Tisza be-Aw (9 dzień aw), będąc na cmentarzu i prosząc 

zmarłych o modlitwę, rzucano za siebie czosnek. Zwyczaj ten tłumaczono obecnością demonów. 
Codziennie chroniono się przed nimi studiowaniem Tory, lecz akurat 9 aw, gdy nie można było 
studiować, używano sprawdzonego czosnku – zob. I. Lipiec, op. cit., s. 132; Awrom Rechtman, A col 
minhogim un zejere folkstimleche tamim, „JIWO Bleter” 1962, t. 42, s. 260; A. Ben-Ezra, Minhogim 
[w:] Horodec. A geszichte…, s. 174.

83  S. Wilff , Imrot Szlomo..., 59.
84  Według jednego z żydowskich przysłów, co człowiek wstydził się powiedzieć w jidysz, mówił 

w loszn-kojdesz (Wos men szemt zich cu zogn ojf jidisz, zogt men ojf loszn-kojdesz), np. bejs-hakise 
(ubikacja), masztin zajn (sikać) itd. Zob. J.L. Kahan, Der Jid wegn zich un wegn andere in zajne 
szprichwerter un rednsartn, Nju-Jork 1933, s. 7.
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i potencjał Stwórcy, mogło być użyte jedynie w stosunku do nie-Żyda85. Niektóre 
źródła podkreślają nawet, że amulety czy anielskie imiona, podobnie jak Tora, 
mezuza i tefi lin, powinny zostać sporządzone z pomocą pisma kwadratowego 
(hebr. aszuri). Również proces ich powstawania przypominał ten, który związany 
był z kopiowaniem zwojów Pięcioksięgu86. 

Przejście od kultury ustnej do pisanej postępowało wraz z rozwojem sztuki 
drukarskiej. Zdaniem Waltera J. Onga, dopiero za sprawą przełomu technolo-
gicznego związanego z pojawieniem się liter odlewanych z metalu słowo zostało 
uwikłane w proces masowej produkcji. Reifi kował on je w zakresie wcześniej nie-
znanym, bowiem przełamał dominację słyszenia, z którym nie radziły sobie ko-
piowane w niewielkiej liczbie i nader trudne do czytania rękopisy87. Zmiany wy-
wołane przez dostępność pisma dotykały wielu dziedzin codziennego życia. Druk 
ksiąg religijnych przyczynił się do wzmocnienia autorytetu kanonicznych wersji 
tekstów, a z czasem wręcz do usztywnienia ram halachy, pozostawiając współ-
czesnym rabinom stosunkowo niewiele miejsca na interpretację. Dość wyraźnie 
proces ten dał o sobie znać w sferze obyczaju, gdzie pojawienie się drukowanego 
kodeksu Szulchan aruch tak wyraźnie zagroziło lokalnej specyfi ce kultury Żydów 
polskich, że zainspirowało krakowskiego rabina Mojżesza Isserlesa do przygo-
towania zbioru dotyczącego obyczajów aszkenazyjskich88. Do szerokiego obiegu 
zaczęły trafi ać teksty zamówień i porady lecznicze, które wcześniej przekazywano 
jedynie ustnie lub spisywano w trudno dostępnych rękopisach. Nierzadko zdarza-
ły się długie fragmenty przedrukowywane z manuskryptów, o czym skwapliwie 
informowali autorzy, w ten sposób umacniając jeszcze autorytet źródła. Rytuał 
przygotowania do zamówienia choroby przybrał formę instruktarzu w popular-
nych drukach, np. Darkej ha-chajim, gdzie w osobnym rozdziale zatytułowanym 
Seder ha-lachasz le-chole (Porządek zamawiania chorego), poprzedzającym właś-
ciwą treść zaklęcia, znajduje się dokładny opis towarzyszących mu czynności89. 
Wynalazek druku musiał również odcisnąć piętno na produkcji amuletów (hebr. 
kamejot), zazwyczaj pisanych własnoręcznie przez kabalistów i praktyków lecz-
nictwa. W powszechnym obiegu znalazły się informacje na temat ich zawartości 
oraz zasad sporządzania. Na przykład dwudziestowieczny zbiór Rafael ha-malach, 
cytujący o dwieście lat starsze kabalistyczne dziełka Toldot Adam i Mifalot Elokim, 
zawierał przestrogi niezbędne dla wszystkich tych, którzy podejmowaliby się pi-

85  A. Rechtman, A col minhogim…, s. 253.
86  Np. M. Berger, op. cit., 5b–6a.
87  W.J. Ong, op. cit., s. 162–163.
88  Zob. M. Rosman, Wprowadzenie do badań nad historią kultury żydowskiej [w:] idem, Jak 

pisać historię…, s. 173–174.
89  I. Zinger, Darkej ha-chajim, Sanok 1912, s. 3 (nienumerowana). Jak głosi uwaga na stronie 

tytułowej, fragmenty te pochodzić miały z książki Poel jeszuot Abrahama z Leszna (zm. 1768), rabi-
na we Frankfurcie nad Menem. 
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sania kamejot90. Przy tej okazji należy wskazać na fakt wykorzystywania z końcem 
XIX stulecia różnych technik (drzeworytnictwa, litografi i itd.) do niemal masowej 
produkcji amuletów91.

Pojawienie się w obiegu księgarskim tanich i napisanych prostym językiem 
tytułów poświęconych praktykom leczniczym wywarło również wpływ na kształt 
żydowskiej medycyny ludowej. Właściciel takiej książki stawał się praktykiem, 
konkurentem dla lekarzy i aptekarzy. Hinde Bergner przytacza historię pewnej 
matki, która pomocy dla zatrutego dziecka szukała w medycznym leksykonie 
swojej szwagierki92. Nieraz posiadanie podobnego poradnika i umiejętność jego 
sprawnego czytania predestynowały do wzięcia na siebie bardziej lub mniej ofi -
cjalnej funkcji rojfe (hebr. – leczący). Tak było w przypadku wujków Mordche 
Rozowskiego z Turzysk:

Wiedzę medyczną czerpali z hebrajskich poradników. Nie pamiętam już dokładnie [ja-
kich], wydaje mi się że z Rofe cholim i Marpe le-am. (…) Wujek Myrim miał skłonność do 
nazywania medykamentów nazwami łacińskimi, zapisanymi na marginesie tekstu w cu-
dzysłowie, żydowskimi literami, a które [to leki] wujek Icie-Akiwe nazywał po prostu „li-
powy kwiat”, „rumianek” […]. Autorytet medyczny obu musiał zostać uznany przez miej-
scowych rojfi m Chaima Welwla i Josie felczera (…), a  lekarze z miasta Mir, wzywani do 
jakiegoś delikatnego stanu, darzyli ich większym zaufaniem niż felczerów.

Ich klientela składała się w większej części z lokalnych biedaków, przez których byli 
wręcz ubóstwiani i traktowani jako lekarze pierwszego kontaktu [direkte rojfej-chojlim], 
posłańcy Boga, a nawet sam Bóg93.

Jak widać, dostępność książek drukowanych musiała wywrzeć wpływ na po-
szerzenie skali możliwości, jakie stały przed społecznością żydowską w obliczu 
choroby. Przede wszystkim zwiększała ona szansę na przeniknięcie do tradycyj-
nych domów tytułów reprezentujących nowe poglądy medyczne, właściwe dla 
rosnącej w siłę biomedycyny, jak też kilku koncepcji względem niej konkuren-
cyjnych. 

Oddziaływanie wydawnictw książkowych śledzić można, przyglądając się 
bliżej językowej warstwie rękopisów oraz zbiorów drukowanych. Autorzy i re-
daktorzy tych ostatnich niejednokrotnie kopiowali fragmenty swoich źródeł, nie 
troszcząc się o zachowanie jednolitej formy stylistycznej czy choćby pisowni. Czy-
telnikowi nie nastręcza szczególnych problemów wskazanie cytatów z dzieł rabi-
nicznych i kabalistycznych, których język hebrajski różni się wyraźnie od tego, 
jaki pojawiał się w tekstach o charakterze popularnym. W przypadku publikacji 

90  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 110–113.
91  Zob. W. Deluga, Jewish Printed Amulets, „Print Quarterly” 2003, nr 4, s. 369–373.
92  H. Bergner, In di lange winternecht, Montreal 1946, s. 99.
93  M. Rozowski, Geklibene szrift n, Buenos Aires 1947, s. 18. Więcej na temat rojfi m i felczerów 

zob. E. Kossoy, A. Ohry, Th e Feldshers. Medical, Sociological and Historical Aspects of Practitoners of 
Medicine With Below University Level Education, Jerusalem 1992.
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w języku jidysz problem ten dotyczy źródeł pochodzących z niemieckiego obsza-
ru językowego, a niekiedy także z zachodnich pograniczy dawnej Rzeczypospo-
litej. Należy pamiętać, że wiele z tych wydawnictw już na początku XIX wieku 
sprawiało trudności czytelnikom mieszkającym we wschodniej części Aszkenazu 
i wymagało wieloaspektowego (składnia, słownictwo itd.) dostosowania do ich 
idiolektu94.

Nieżydowska medycyna ludowa i demonologia

Fundamentalną kwestią w badaniu popularnych poglądów zdrowotnych jest sto-
sunek chorego do środków i praktyków wywodzących się z innych społeczności. 
W kulturze ludowej obcość stanowiła kategorię potęgującą zdolności magiczne. 
Lud podejrzewał, że znachorzy pochodzący spoza swojskiej okolicy dysponu-
ją większą wiedzą i zdolnościami nadnaturalnego szkodzenia lub pomagania. 
Każdemu reprezentantowi obcej grupy, nawet bliskiemu sąsiadowi, można było 
przypisać rolę czarownika – tym bardziej, jeżeli posługiwał się odmiennym języ-
kiem, dziwnym alfabetem albo przedmiotami kojarzonymi z czarnoksięstwem95. 
Taki sposób myślenia funkcjonował także w łonie tradycyjnej ludności żydow-
skiej zamieszkującej ziemie polskie. W wielu miejscach Żydzi stosowali na wi-
dok duchownego chrześcijańskiego środki, jakimi zwykło się zabezpieczać przed 
czarownikami i urokami (wystawienie gestu „fi gi”, rzucenie szpilką, wypowiedze-
nie zaklęcia itd.)96. Według ludowej opowieści pochodzącej ze wschodniej Galicji 
miejscowy dziedzic pod postacią czarnego kocura uprowadzał nocą niemowlęta 
z żydowskich domów97. Prawdopodobnie historia ta nie była czymś wyjątkowym, 
skoro podczas pogrzebu pana w Berezynie kobiety żydowskie stosowały w odnie-
sieniu do dzieci specjalny rytuał ochronny, polegający na uniesieniu ich ponad 
głowę i wypowiedzeniu słów: Du in der hejch, er in der nider, morgn a pgire wider 

94  Tak stało się w przypadku szeroko rozpowszechnionej kolekcji opowieści Majse-buch (wyda-
nej po raz pierwszy w Amsterdamie w 1705 r.), której edycja z 1807 r. pod redakcją Eliezera Pawera 
została „przetłumaczona” na język potoczny. Zob. Folktales of the Jews, red. D. Ben-Amos, D. Noy, 
Philadelphia 2007, t. 2, s. XXV.

95  Zob. Z. Libera, Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja?, Wrocław 1995, 
s. 253; O. Biełowa, Narodnaja magija w regionach etnokulturnych kontaktaw sławian i jewriejew [w:] 
Narodnaja medicina i magija, red. O. Biełowa, W. Moczałowa, W. Pietruchin, L. Czułkowa, Moskwa 
2007, s. 110–111.

96  A. Fajwuszinski, op. cit., s. 200; R. Lilientalowa, Przesądy żydowskie, „Wisła” 1898, t. XII, 
s. 279; eadem, Przesądy żydowskie, „Wisła” 1900, t. XIV, s. 640. Por. K. Moszyński, Kultura ludowa 
Słowian, cz. II, Kultura duchowa, Kraków 1934, s. 290: Koło księdza i popa „zawsze złe przebywa”.

97  B. Benczer, Jüdische Volksmedizin in Ostgalizien, „Am Ur-quell” 1893, t. IV,  s. 120–121.
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(Ty w górę, on w dół, jutro zdechnie znów)98. W Mławie, gdy umierał nieżydow-
ski sąsiad, wypowiadano formułę zwyczajowo używaną do przepędzenia nieczy-
stych istot: Zol er dort arumfl ijen iber felder un welder, iber wiste midbories on 
jidiszn szodn (Niech on sobie lata po polach i lasach, po odludnych pustyniach 
bez żydowskiej szkody)99. Powszechnie uważano też, że Żydówka nie powinna 
odwiedzać gojskiego domu, będąc w stanie błogosławionym, gdy czyhało na nią 
szczególne niebezpieczeństwo ze strony sił nieczystych100.

Poza działaniem szkodzącym, obcy mógł jednak wcielać się również w rolę 
uzdrowiciela, natomiast pochodzące od niego zioła, nawet jeżeli były ogólnodo-
stępne, traktowano jako posiadające szczególnie silne właściwości. Na przykład 
Żydzi w Radomiu zaopatrywali się u pewnej gojki-zielarki w rutę, którą następnie 
zawijali w pergaminy mezuz dla ochrony przed cholerą101. Na Bukowinie ludność 
żydowska miała wierzyć, że zapytanie chrześcijanina o godzinę przynosi szczęś-
cie, gdy ten zgodzi się odpowiedzieć102. A wiele źródeł zachowało sposób na za-
pewnienie powodzenia, polegający na zakopaniu pod progiem (lub w sieni) domu 
prawego buta „bogatego goja” (zapewne dziedzica), wypełnionego ładną pszeni-
cą103. Gdy chrześcijanin przebywał w żydowskim obejściu, domowi nie groziło 
uderzenie pioruna – nie wolno było go wówczas wypuszczać na zewnątrz104.

Miejscowy folklor stanowił bogaty pokład wierzeń i praktyk leczniczych, 
z którego korzystali Żydzi. Względna izolacja diaspory aszkenazyjskiej, w której 
znajomość alfabetu łacińskiego była rzadkością, bardzo mocno ograniczyła moż-
liwość przenikania do niej różnych zwyczajów drogą piśmienną. W dziełach he-
brajskich i jidysz nie znajdujemy raczej wzmianek na temat czerpania wiedzy 
zdrowotnej z nieżydowskich tekstów (drukowanych i rękopisów), chyba że cho-
dziło o publikacje  uczące naturalnych sposobów leczenia. Po książki lub broszury 
w języku krajowym sięgano z nadzieją pozyskania informacji popartej autoryte-
tem eksperta biomedycznego, najczęściej profesora. Powoływanie się na nieży-

98  B. S[ilverman]-W[einreich], Glejbeniszn, „Jidiszer Folklor” 1955, nr 2, s. 33.
99  Z. Junis, op. cit., s. 69.
100  Sz. An-ski, Dos jidisze etnografi sze program, Petrogrod 1914, s. 22.
101  Zob. Z okolicy, „Gazeta Radomska” 1894, nr 69, s 3. Ciekawy opis wyrobu środka leczniczego 

odnotował Jisroel Jehoszua Trunk: „Simcha Gajge zbierała segulot i zamówiona oliwę u świętych 
mężów [gute Jidn], i mieszała je z wysuszonymi ziołami, które dostała od starego gojskiego pastucha. 
To wszystko szło na patelnię”. J.J. Trunk, Pojln, zichrojnes un bilder, t. 2, Nju-Jork 1946, s. 16.

102  D. Dan, Volksglauben und Gebräuche der Juden in der Bukowina, „Zeitschrift  für Österrei-
chische Volkskunde” 1896, t. II, s. 81.

103  B.W. Segel, Materyały do etnografi i Żydów wschodnio-galicyjskich, „Zbiór Wiadomości do 
Antropologii Krajowej” 1894, t. XVII, s. 321; H. Lew, O lecznictwie i przesądach leczniczych ludu 
żydowskiego, „Izraelita” 1896, nr 36, s. 305; Sefer refuot, Wien 1926/1927, s. 27; Segulot u-refuot, Lon-
don 1913, rękopis ze zbiorów Th e Library of the Jewish Th eological Seminary, sygn. MS 9862, s. 33.

104  Ch. Chajes, Glejbungen un minhogim in farbindung mitn tojt, „Filologisze Szrift n” 1928, t. II, 
s. 326; M.J. Fajgenbaum, Folklor [w:] Sefer Biala-Podlaska, red. M. J. Fajgenbaum, Tel-Awiw 1961, 
s. 387.
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dowskie książki propagujące ponadnaturalne metody lecznicze (np. zamówienia) 
zdarzało się znacznie rzadziej. W przeciwieństwie do innych źródeł kultury zdro-
wotnej obyczaje i wierzenia chrześcijańskich sąsiadów w tym zakresie trafi ały do 
Żydów przede wszystkim poprzez przekaz ustny. Sprawiało to, że szczególnego 
znaczenia nabierały wśród nich charakterystyczne elementy regionalne, decydu-
jące również o specyfi ce związanego z danym obszarem folkloru żydowskiego. 

Żydzi zapożyczali praktyki lecznicze bezpośrednio u ludności nieżydowskiej 
na skutek intensywnych kontaktów – im dalej od centrów miejskich, tym inten-
sywniejszych. Obecność chrześcijańskiej służby (przede wszystkim mamek) w do-
mach żydowskich czy wędrownych rzemieślników w chatach chłopskich sprzyjała 
nie tylko obustronnym oddziaływaniom w sferze języka, ale także wzajemnej wy-
mianie przekonań na temat zdrowia105. Żydowski historyk Nachmen Blumental 
wspomina na przykład, że stałym gościem w domu jego rodziców w Borszczowie 
była miejscowa praczka Pawlucha. Nie tylko udzielała ona osobistej pomocy me-
dycznej, m.in. nastawiła zwichnięty palec i zamówiła świnkę, ale także dzieliła 
się wiedzą na temat mistycznych sposobów usuwania niektórych dolegliwości106. 
W księdze pamięci białoruskiego Horodca znajdziemy wart osobnego zacytowa-
nia opis środków leczniczych, jakie ojciec autora, domokrążca, sprowadzał z dwo-
rów dziedziców:

Mój ojciec Aaron (…) chodził po wsiach. Pakował worek towaru i ruszał w drogę. 
Docierał nader daleko. Jego kupcami byli nie tylko chłopi. Także dziedzice u niego 
kupowali. A dzięki tym dostojnym klientom mój ojciec sprowadzał różne leki, które 
[potem] krążyły po Horodcu i bardzo je sobie ceniono.

Ojciec sprowadzał pewne zioła (korzenie), które Muszke Leje wręcz wyrywała mu 
z rąk, aby zamoczyć je w wódce jako środek na ból zęba (…). Rumianek i suszone ja-
gody zużywano na poty w razie przeziębienia. Były kobiety, które miesiącami przycho-
dziły, nim w końcu dostały wspomniane leki, bo nie zawsze ojciec mógł [je] zdobyć. 
Zapomniałbym o najważniejszym: jary wosk. Muszke Leje, moja ciotka Chaje, ciotka 
Fejgl oraz stara Henie mawiały, że jary wosk leczy wszelkie choroby, Boże pomiłuj, 
ale trzeba umieć go przygotować (…). Ten cudowny wosk ojciec sprowadzał (…) od 
dziedzica Szementa. Przychodziły po niego Chaje Zlate i Mindl, miejscowe babki (…).

Sprowadzał też ojciec suszone maliny. Był to lek na dziecięce zapalenie płuc107.

Należy pamiętać, że związki Żydów ze wsią i jej ludnością były bardzo silne. 
Zamieszkiwane przez nich miasteczka stanowiły centra administracyjne, a także 

105  Zob. M. Weinreich, History…, t. 2, s. 537.  
106  Na wysypkę kazała żydowskiej gospodyni (w wielkiej tajemnicy) pójść przed brzaskiem 

do zamkowej studni, nabrać dzban wody, przynieść do domu, nikomu się przy tym nie pokazując, 
i w końcu obmyć obsypane miejsce. Następnie należało wylać wodę w księżycową noc na rozstaju 
dróg. Matka bohatera, co prawda, sama się tym sposobem nie posłużyła, ale przekazała go innym 
znajomym. N. Blumental, op. cit., s. 169–177.

107  J. Kaplanski, Zgules un refues [w:] Horodec. A geszichte…, s. 181.
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miejsca zbytu produktów rolnych i zakupu narzędzi oraz różnego rodzaju dóbr 
i usług. W handlu nimi bezpośrednio lub pośrednio partycypowała ludność ży-
dowska, która starała się utrzymywać przyjazne kontakty z potencjalną klientelą. 
Odsetek wyznawców judaizmu wśród mieszkańców wsi był niewielki, biorąc jed-
nak pod uwagę ogół społeczności żydowskiej, jeszcze na początku XX wieku sto-
sunkowo duża grupa Żydów mieszkała w gminach wiejskich oraz podupadłych 
miasteczkach (osady miejskie) – było to od 20,8% w Królestwie Kongresowym 
po 28,6% na Ziemiach Zabranych i 29,7% w Galicji. Liczby te nie odzwiercied-
lają przemian urbanizacyjnych w XIX stuleciu, spowodowanych z jednej strony 
narzuconymi uregulowaniami prawnymi, z drugiej zaś postępującą industriali-
zacją. W ostatnich dziesięcioleciach istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
obecność Żydów na wsi stała się wyraźnie widoczna (zależało to od województwa, 
odsetek wiejskich Żydów wynosił np. 65,14% na Białorusi i 59% na Mazowszu), 
a ich związki ze społecznością wiejską były wtedy może nawet silniejsze108. 

Nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich pomiędzy obiema grupami – rzadsze 
w miastach, a niemal powszechne na głębokiej prowincji – sprzyjało wymianie 
poglądów w dziedzinie zdrowia109. Wspomnienia spisywane w języku jidysz przy-
noszą ogromną liczbę przykładów na to, że w kwestiach leczenia radzono się są-
siadów, niezależnie od ich przynależności etnicznej. Cytowany już Zawel Kwartin 
rozpoczyna autobiografi ę od uwagi, że przyszedł na świat jako wcześniak110. Jego 
rodzice stracili wcześniej parę bliźniąt, nie szczędzili więc wysiłków, aby utrzymać 
przy życiu jedynego potomka: „Ponieważ w miasteczku nie było […] lekarzy, za-
brały się za mnie stare Żydówki i gojki, z których każda proponowała inny bab-
ski lek”111. Niedługo po tym, gdy kobiety wypróbowały już na dziecku wszystkie 
znane sobie środki, co nie przyniosło pożądanego skutku, rodzice zdecydowali 
się szukać pomocy poza miejscem zamieszkania. Jak zauważył Henryk Lew, istot-
ną funkcję pośredników pomiędzy chorymi a praktykującymi lecznictwo pełnili 
żydowscy karczmarze. Ponieważ „stare baby łatwo znaleźć przy szynkwasie”112, 
wszelkiego rodzaju karczmy i zajazdy, poza oczywistymi walorami ułatwiającymi 

108  Zob. R. Mahler, Jidn in amolikn Pojln in licht fun cifern, Warsze 1958, s. 49–58; B. Wasiutyń-
ski, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warszawa 1930.

109  Zob. O. Goldberg-Mulkiewicz, Stara i nowa ojczyzna…, s. 92; E. Banasiewicz-Ossowska, 
Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 2007, s. 109–139. „Szczególnie 
wielkie zbliżenie było między Żydami wsiowymi a chłopami i często dzieci takich Żydów, wycho-
wując sie wśród dzieci chłopskich, chrzciły się w końcu. Najczęściej młode Żydówki przyjmowały 
w ten sposób chrzest i wychodziły za parobków i synów gospodarskich” – J. Słomka, Pamiętniki 
włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Warszawa 1983, s. 95.

110  Zibele, a więc urodzony w siódmym miesiącu ciąży. Już od czasów Hipokratesa i Galena wie-
rzono, że wcześniaki z siódmego miesiąca są szczęśliwe i zazwyczaj przeżywają. Zob. I. Jakubovitz, 
Jewish religious attitude to medicine and its practice, New York 1975, s. 317.

111  Z. Kwartin, op. cit., s. 13–14.
112  H. Lew, O lecznictwie i przesądach…, s. 306.
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proces leczenia (ciepła izba, gorąca woda, posiłek, herbata i zioła), stawały się jed-
nocześnie ważnymi punktami informacyjnymi i miejscem spotkań z czarowni-
kami. Różnorodne źródła podkreślają też, że polscy dziedzice uznawali autorytet 
cadyków w zakresie praktyk uzdrawiających – zwłaszcza w zakresie bezpłodności 
i  śmiertelności dzieci. Hinde Bergner wzmiankuje o rodzinie właścicieli ziem-
skich z okolic Radymna w Galicji, która utrzymywała kontakty ekonomiczne 
z pewnym pobożnym Żydem, a gdy na świat miało przyjść dziecko, wysyłała mu 
pidjon (wykup duszy). Podobnych świadectw jest zresztą znacznie więcej113.

Dowodem na przejmowanie przez społeczność żydowską wiedzy medycznej 
od ludności miejscowej były zapożyczenia językowe, zwłaszcza w zakresie nazew-
nictwa chorób. Dlaczego nie środków leczniczych? Wydaje się, że chociaż stano-
wią one materiał wręcz niezmierzony, nazwy leków są ściśle zależne od języka ap-
teki. Podobnie rzecz się miała w przypadku tak istotnych narzędzi dawnej sztuki 
leczniczej, jak pijawkes (pijawki) czy gehakte/trukene bankes (cięte/suche bańki) –
obecność tych terminów w żydowskiej mowie potocznej (es helft  wi dem tojtn 
bankes – pomaga jak martwemu bańki) unaocznia intensywność kontaktów pol-
sko-żydowskich w sferze zdrowia. Może jednak sprawiać mylne wrażenie, że wraz 
ze słowami ludność żydowska przejęła samą sztukę używania pijawek i stawiania 
baniek. Istniały oczywiście w kulturze Żydów wschodnioeuropejskich nazwy cho-
rób, takie jak rojz (róża) czy falnde (padaczka), mające odpowiedniki w językach 
innych narodów. Wiele miało też dobrze utrwalone nazwy hebrajskie (kadoches –
febra; nichpe – konwulsje itd.). Znajdujemy jednak w mowie potocznej Żydów 
ślady zapożyczeń, poświadczające bliski związek z kulturą ludową Słowiańszczy-
zny. Jeszcze z obszaru niemieckojęzycznego sprowadzili oni takie pojęcia, jak na 
przykład cepl gefaln114, prawdopodobnie tożsamy z Zäpfchen gefallen115, a tak-
że terminy określające choroby zakaźne (pokn, mozlen, pest, a więc ospę, odrę, 
mór). Na ziemiach słowiańskich do słownictwa żydowskiej medycyny ludowej 
weszły między innymi nagniotke (nagniotka)116, zawalke (zawałka)117, zanitece

113  Zob. H. Bergner, op. cit., s. 59. Zob. też m.in. B.W. Segel, Chasydzi i chasydyzm, „Wisła” 1894, 
t. VIII, s. 680; M. Unger, op. cit., s. 85.

114  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 22.
115  „Halsweh, als wäre das Zäpfchen gefallen, geschwollen und verlängert” – G.A. Weber, Syste-

matische Derstellung der antipsorischen Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen, Braunschweig 1830, 
s. 157.

116  Zob. A. Harkavy, Jidisz-englisz-hebreiszer werterbuch, New Haven–London 2006, s. 318; MS 
9862, s. 50, cytując Marpe le-am Jehudy Becalela Eliasberga (Żytomierz 1868, s. 56–57). Niektóre 
narosty na skórze i niegojące się rany określano także z pomocą terminu wildfl ejsz, którego ekwiwa-
lent – „martwe mięso” bądź „dzikie mięso” – znajdujemy w źródłach polskich. Zob. A. Harkavy, op. 
cit., s. 207; H. Biegeleisen, op. cit., s. 81; J. Talko-Hryncewicz, op. cit., s. 287. 

117  Zob. A. Harkavy, op. cit., s. 214; M.M. Lefi n, Refuot ha-am, Lemberg 1851, s. 84a (nienume-
rowana); Sz. An-ski, Opszprecheniszn un farrejdung baj di litwisz-rajsisze Jidn [w:] idem, Gezamlte 
szrift n, t. XV, Wilne–Warsze–Nju-Jork 1925, s. 164. „Z napuchniętymi zawałkami (migdałkami) 
zwykło być tak: zazwyczaj obwiązywano szyję dziecka wełnianą pończochą. Ale w poważniejszych 
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(zanokcica)118, kolten (kołtun)119, kriżes (krzyże), a nawet krzyż-wejtog (ból 
krzyża)120.

Najciekawszą grupę elementów słowiańskich w ramach żydowskich wierzeń 
leczniczych stanowiły formuły magiczne. Najpewniej za sprawą tak bliskich kon-
taktów do rytuału odczyniania złego oka stosowanego przez pewną Żydówkę na 
Ukrainie dostało się zamówienie: „Naha za nahoj, wsia złe licha za taboj”121, a do 
katalogu środków przeciwko brodawkom używanych w żydowskich miasteczkach 
na Białorusi – praktyka wypowiadania na rozstaju dróg słów: „Miesiac mołodoj, 
jak budiesz za lisom, zabiere moji wisim”122. Najczęściej zapożyczenia te miały 
charakter lokalny, mogły ograniczać się do jednej okolicy czy wręcz pojedyncze-
go gospodarstwa domowego. Jeżeli jednak dana czynność lecznicza znajdowała 
uznanie w oczach nowych użytkowników, trafi ała do domowych zeszytów i była 
przekazywana dalej tą właśnie drogą. Na początku lat 20. zeszłego stulecia opub-
likowano żydowski rękopis z XVIII wieku, w którym obok innych porad natury 
medycznej zapisano pismem hebrajskim formuły magiczne w języku białoru-
skim123. W pochodzącym z tego samego okresu manuskrypcie Sefer ha-chejszek, 
odnalezionym po wielu latach w jednej z kijowskich bibliotek, pomieszczono 
teksty oparte na zamówieniach ukraińskich124. W końcu rękopiśmienne świade-
ctwo z początku wieku XX, którego właściciel pochodził z zaboru rosyjskiego, 
zachowało zaklęcie przeciwko róży, zaczynające się od (zniekształconych) słów 
„Szedł Pan przez rzekę Cedrową”125, a także inwokację do dziewanny (sposób na 

przypadkach babka Mindl wyciskała zawałki łyżką, zdaje się” – J. Farber, op. cit., s. 178. O przygnia-
taniu obrzęków zołzowych wspomina też J. Talko-Hryncewicz, op. cit., s. 131.

118  Pojawia się też w wariancie zanec, zob. A. Harkavy, op. cit., s. 215; M.M. Lefi n, op. cit., s. 84b 
(nienumerowana); A.I. Sperling, Taamej ha-minhagim ojf iwre tajcz, Lemberg 1909, t. 2, s. 112–113; 
Oprufn. Cu Morris Samuels „Dobrudżier jidisz”, „Jidisze Szprach” 1974, t. XXXIII, s. 71. 

119  Zob. A. Harkavy, op. cit., s. 439 i inne źródła.
120  Silny ból dolnego odcinka kręgosłupa, noszącego łacińską nazwę os sacrum. W języku nie-

mieckim oraz językach słowiańskich nazwa ta uległa przekształceniu i zaczęła się kojarzyć z krzy-
żem. Do jidysz trafi ła prawdopodobnie pod koniec XIX w. w formie bliskiej polszczyźnie. Zob. 
A. Harkavy, op. cit., s. 467; J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 18; idem, Der malech Refoel…, 
s. 58–59.

121  „Noga za nogą, wszelkie złe licha za tobą” – zob. L.R. Yoffi  e, Popular Beliefs and Customs 
among the Yiddish-Speaking Jews of St. Louis, Mo, „Th e Journal of American Folklore” 1925, t. 38, 
s. 377.

122  „Miesiącu młody, gdy będziesz za lasem, zabierz moich osiem [brodawek]” – zob. 
U. W[einreich]., Glejbeniszn. Zgules kegn brodawkes, „Jidiszer Folklor” 1962, nr 3, s. 62.

123  Zob. Ź. Biadula, Rukapis czernakniżnika XVIII wieku (Bahatyja matariały pa biełaruskaj 
etnagrafi i), „Wolny Sciah” 1921, t. 5, nr 7, s. 33–35. 

124  Zob. Y. Petrovsky-Shtern, „You Will Find It in the Pharmacy”. Practical Kabbalah and Natural 
Medicine in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1690–1750 [w:] Holy Dissent, red. G. Dynner, 
Detroit 2011, s. 23.

125  Zob. MS 9862, s. 10. Por. F. Wereńko, Przyczynek do lecznictwa ludowego, „Materyały An-
tropologiczno-Archeologiczne i Etnografi czne” 1896, t. I, s. 196. W wariancie polskim z Lipnik na 
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pozbycie się bydlęcych pasożytów)126. Podobnych przykładów można wskazać 
znacznie więcej, czerpiąc je właściwie z każdego zakątka Europy Wschodniej.

Wraz z zamówieniami granice dzielące obie grupy przekraczały również nie-
które obiekty uznawane przez nowych użytkowników za magiczne. W źródłach 
znajdujemy informacje świadczące o wykorzystywaniu przez ludność żydowską 
przedmiotów, elementów związanych z kultem chrześcijańskim, np. amuletów 
przeciwko febrze zawierających imię Jezusa oraz pierścionków z Matką Boską127. 
W  księdze pamięci Mławy odnotowano historię pewnej starej Żydówki, któ-
ra zemdlała w drodze na poranne modlitwy okresu świąt Rosz ha-Szana i Jom 
Kipur. Na jej szyi znaleziono duży krzyż, co sama poszkodowana skwitowała 
stwierdzeniem, że „skoro tylu ludzi w to wierzy, może to też jakiś bóg”128. Analo-
giczne zjawisko dotyczyło przedmiotów związanych z liturgią świąt żydowskich, 
wykorzystywanych w czynnościach leczniczych nie tylko przez wyznawców ju-
daizmu129.

W źródłach żydowskich natrafi amy na więcej opisów działań zaradczych i to-
warzyszących im zaklęć w języku jidysz, których odpowiedniki łatwo znaleźć 
w  folklorze słowiańskim. Niektóre z nich stanowią zapewne adaptacje obcych 
formuł, chociaż wskazanie niewątpliwych zapożyczeń sprawia trudności. Po-
mocna w ich odkryciu okazuje się znajomość mitologii Słowian. Poradnik Rafael 
ha-malach zalecał tamować krwotok za pomocą formuły: Untern a szwarcn jam 
ligt a wajser sztejn. Untern sztejn rinen (Pod czarnym morzem leży biały kamień. 
Pod kamieniem płyną)130. Motyw białego kamienia lub skały otoczonej przez sine, 
czarne albo białe morze bez wątpienia przynależy do sfery słowiańskich tekstów 
ludowych. Był on interpretowany przez etnologów w związku z obrazem kamie-
nia omfalicznego, wyznaczającego środek świata. Do tradycji żydowskiej mo-

Białorusi zamówienie dotyczyło krwotoku, należy jednak pamiętać, że obie te przypadłości często 
postrzegano jako rezultat działania „urocznych” oczu. W tekście żydowskim brakuje imienia Jezusa, 
które znajduje się w oryginale, a samo zamówienie jest w dalszej części na tyle zniekształcone, że 
z trudem wyłowić można z niego pojedyncze wyrazy.

126  Zob. MS 9862, s. 18. Formuła ta towarzyszyła praktyce zaginania dziewanny i przyciskania 
rośliny do ziemi z pomocą kamienia. Dlatego mowa jest o „niewypuszczeniu” jej, dopóki nie uleczy 
bydła od czerwi. Por. F. Wereńko, op. cit., s. 128; H. Biegeleisen, op. cit., s. 51; K. Moszyński, op. cit., 
s. 229. 

127  S. Weissenberg, Südrussiche Amulette, „Verhandlungen der Berliner Gesellschaft  für An-
thropologie, Ethnologie und Urgeschichte” 1897, t. XXIX, s. 367–369; idem, Krankheit und Tod bei 
den südrussischen Juden, „Globus” 1907, t. XCI, s. 357. Zob. M. Grunwald, Aus Hausapotheke und 
Hexenküche, „Mitteilungen der Gesellschaft  für Jüdische Volkskunde” 1900, z. 1, s. 75.

128  Z. Junis, op. cit., s. 72.
129  Oprócz wspomnianych już mezuz, działo się tak np. w przypadku etrogu (zob. J.-T. Lewin-

ski, Ha-etrog ba-hawaj ha-jehudi [w:] Sefer ha-moadim, red. J.-T. Lewinski, t. 4, Tel-Awiw 1951, 
s.  95) czy dymu ze świec szabatowych (zob. Zichrojnes. Fun alc cu bislech [w:] Sefer Borszcziw, 
red. N. Blumental, Tel-Awiw 1960, s. 47).

130  J.J. Rozenberg, Rafael ha-malach…, s. 104.
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tyw ten przenikał także w wariantach oryginalnych, czego dowodzi odnotowane 
w „Jewriejskiej Starinie” ruskie zamówienie krwawienia, zaczynające się od słów: 
„A na sinym morzu leży kamień, na tym kamieniu siedzi baba, babka siedzi na 
kamieniu...”131. Doszukiwanie się jednoznacznych zapożyczeń tego rodzaju może 
jednak prowadzić na manowce. Warto zauważyć, że popularna formuła wypo-
wiadana podczas wrzucania do pieca zęba mlecznego – Majzele, majzele, na dir 
a bejnernem con un gib mir an ajzernem132 – znana była zarówno ludności sło-
wiańskiej (np. „Na tabie, myszka, kaścianyj, a daj zialeznyj”), jak i mieszkańcom 
ziem niemieckich (np. Styrii i Bawarii)133 .

Czy utrwalone w żydowskich źródłach słowiańskie zamówienia należy trak-
tować jako przykład tendencji do wykorzystywania obcych motywów kulturo-
wych w celu spotęgowania mocy zaklęcia? Warto wziąć pod uwagę spostrzeżenia 
etnografów uczestniczących w wyprawie Sz. An-skiego na Wołyń, że miejscowe 
znachorki zamawiały w jidysz, po ukraińsku lub mieszały te języki, podczas gdy 
zaklęcia hebrajskie wydawały się domeną mężczyzn134. Także Benjamin Wolf Se-
gel zauważał, że użycie pisanych amuletów lud traktował jak rytuał magiczny, nie 
potrafi ł bowiem, w przeciwieństwie do uczonych kabalistów, wytłumaczyć ich re-
ligijnego znaczenia135. Nie było to zjawisko rzadkie czy ograniczone do jednego 
obszaru, lecz w znacznej mierze wynikać mogło ze słabej znajomości loszn-kojdesz 
wśród mieszkających na prowincji żydowskich kobiet i nieuczonych mężczyzn. 
Innymi słowy, mogli oni sięgać po „magię żydowską” jedynie w sposób zapo-
średniczony, natomiast zabiegi lecznicze sąsiadów przyjmowali za swoje. Należy 
przy tym dodać, że grupa tzw. dorfsjidn, wiejskich Żydów, odznaczała się cechami 
upodabniającymi ją do słowiańskich chłopów. Mieszkając z dala od miejsc kultu, 
odwiedzając miasta tylko przy okazji najważniejszych świąt, a jednocześnie całe 
dnie spędzając na pracy, ludzie ci bardzo wyraźnie odstawali od ideału odpowia-
dającego poglądom rabinów i bywali określani przez tych ostatnich jako amera-
cim (od hebr. am ha-arec – naród ziemi, tu: ignorant). Również ich język bywał 
przesycony idiolektami lokalnymi. Gdy na początku XX wieku wydano zbiór ży-
dowskich pieśni ludowych nadesłanych redaktorom przez kolekcjonerów z ob-

131  D. Maggid, Inojazycznyje zagawory u ruskich jewriejew w XVIII i naczale XIX w., „Jewriejska 
Starina” 1910, t. III, s. 587. Por. Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, Lublin 
1996, t. 1, s. 381–382; M. Brzozowska, Motyw białego kamienia w polskiej kulturze ludowej, „Twór-
czość Ludowa” 1993, nr 1–2, s. 31–33.

132  Zob. E. Sosnowik, op. cit., s. 168. Inne warianty m.in. w: R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, 
s. 46; L.R. Yoffi  e, op. cit., s. 391; Aus unseren Sammlungen II..., s. 7.

133  Por. m.in. F. Wereńko, op. cit., s. 133; M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu pol-
skiego, Warszawa 1891, s. 275; Vergleichende Volksmedizin, red. O. Hovorka, A. Kronfeld, Stuttgart 
1908, t. II, s. 827–830.

134  A. Rechtman, Jidisze etnografi e…, s. 300.
135  Benjamin Wolf Segel, Wierzenia i lecznictwo ludowe Żydów, „Lud” 1897, t. III, s. 59.
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szaru Białorusi, znalazło się wśród nich kilka utworów śpiewanych na słowiańską 
melodię, np.:

Stary Abram, siwy Abram
Czto ty zażuriłsja?
– Wjoł syna do akejdo,
Darmo potrudiłsja!136

Stary, siwy Abrahamie,
Czemuś się zasmucił?
– Wziąłem syna na akedę,
Darmo się trudziłem!

Zachowany w Bibliotece Żydowskiego Instytutu Historycznego zbiór przepi-
sów gospodarskich, zebranych na Litwie w drugiej połowie XIX wieku, zawiera 
między innymi ruskie zamówienie febry, którego główną postacią jest „swiataj 
Abram”137.

Granice swojskości

Na podstawie dostępnych źródeł daje się zauważyć, że rozmaite wierzenia na temat 
zdrowia i choroby przepływały pomiędzy obiema grupami dość swobodnie. Nie-
które autobiografi e oraz niezależne źródła etnografi czne pokazują na przykład, że 
Żydzi brali udział w rytuałach rycia umownej bariery dookoła osady zagrożonej 
epidemią, a być może nawet czasem je inspirowali138. Z pewnością określone wa-
runki mogły sprzyjać przyjmowaniu zwyczajów leczniczych, nawet w przypadku 
ich zakorzenienia w obcej religii – zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnego zagro-
żenia, np. postępującej epidemii cholery139. Jednak bez silnej presji okoliczności 

136  Jewrejskaja narodnaja piesni w Rassiji, red. S. Ginzburg, P. Marek, Sankt-Petersburg 1901, 
s. 309. Akejdo, akejde (hebr. akeda – ofi arowanie) – termin odnoszony najczęściej do biblijnej ofi ary, 
którą miał złożyć Abraham ze swojego syna Izaaka.

137  Zob. Szymon ben Abraham z Dziwieniszek, 1876, rękopis ze zbiorów Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, sygn. Rkps nr 771, s. 21.

138  „Wówczas wszyscy zakładali pierścionki z lulawu oraz zaprzęgano czwórkę dziewcząt do 
sochy i przeorywano kawałek pola na skraju miasta, skąd przyszła cholera” – J. Kotik, op. cit., s. 315. 

139  Przykładem niech będzie historia krzyża skradzionego z chrześcijańskiego cmentarza, który 
Żydom z okolic Drohobycza posłużył jako środek magiczny. Zgromadzone przez Komisję Etnogra-
fi czną JIWO świadectwa z Besarabii i Karpat potwierdzały zwyczaj otaczania żydowskich domów 
świeżym węglem drzewnym, co miało chronić je przed zarazą, chociaż nie wspominały o używa-
niu kradzionych krzyży. Zob. N. Wejnig, Magejfe-chasenes, „Socjale Medicin” 1937, nr 9–10, s. 28; 
O.  Biełowa, Narodnaja magija..., s. 126. Natomiast przedmioty takie wykorzystywano w innych 
praktykach magicznych, np. aby uspokoić brykającą krowę należało obić ją właśnie kradzionych 
krzyżem – zob. Simonim un zgules…, s. 291.
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podobny rodzaj transgresji bywał raczej rzadkością. Nachmen Blumental opisuje 
we wspomnieniach nieżydowską sąsiadkę z Borszczowa, która miała go wyleczyć 
ze świnki za pomocą ukraińskiego zamówienia: „Jednocześnie palcem wskazu-
jącym uczyniła na moim policzku znak krzyża ponad całą opuchlizną… Świnka 
[…] na drugi dzień zniknęła”. Nikt sąsiadki nie prosił o wykonanie nad dzieckiem 
rytuału, który widocznie bywał przez nią stosowany znacznie częściej wobec „pa-
cjentów” pochodzących z jej własnej grupy. Działania te wprawiły dziecko w za-
kłopotanie. „Po wyzdrowieniu, dla pewności kilkakrotnie oczyściłem policzek 
w wielkiej mykwie!”140.

Formuły magiczne pochodzące od miejscowych pozbawiano zazwyczaj ele-
mentów chrześcijańskich141. Nie ingerowano jednak w szereg motywów pogań-
skich odwzorowujących cechy słowiańskiej kultury ludowej. Opierając się tylko 
na źródłach pisanych, trudno stwierdzić, jak rzeczywiście nieżydowskie formuły 
funkcjonowały w języku mówionym społeczności żydowskiej. Pismo drukowane, 
a w mniejszym stopniu także rękopis oddają je w  wariantach „oczyszczonych” 
i zaadoptowanych do wzorów własnej kultury. Pojawiają się w nich talmudyczne 
formuły Ploni ben Plonit (N. syn N.)142 zastępujące imiona anonimowego pacjenta, 
starotestamentowi bohaterowie czy formuły końcowe w rodzaju amen sela. Pewne 
warianty zamówień okazują się bardziej zintegrowane ze sferą praktyk żydow-
skich w wersjach tłumaczonych na język jidysz. Należy jednak mieć na uwadze, że 
niektóre paralele pomiędzy żydowską a słowiańską kulturą ludową nie stanowią 
świadectwa wpływu, lecz są dowodem wspólnego podłoża genetycznego. Trzeba 
też pamiętać, że poddawanie obcobrzmiących formuł przekładowi nie zawsze wy-
daje się pożądane z punktu widzenia uczestników praktyk magicznych.

Mur religii okazał się na tyle szczelny, że aż do początków XX wieku ludność 
żydowska miała niewielkie rozeznanie w zakresie świąt obchodzonych przez po-
zostałe grupy etniczne zamieszkujące ziemie polskie. Działo się tak szczególnie 

140  N. Blumental, op. cit., s. 170. Na temat kreślenia znaku krzyża za pomocą atramentu prze-
ciwko róży zob. C. Szabad, Wegn a rojz, „Folksgezunt” 1927, nr 4, s. 53–54.

141  Niektórzy rabini uznawali za dopuszczalne sięganie po zamówienia zawierające imiona Je-
zusa i chrześcijańskich świętych, argumentując, że istotny nie jest ich przekaz religijny, ale dźwięk 
słów mający przynieść pacjentowi ukojenie. Zob. H.J. Zimmels, Magicians, Th eologians and Doctors: 
Studies in Folk-Medicine and Folk-Lore as Refl ected in the Rabbinical Responsa 12th–19th Centuries, 
London 1952, s. 140–141. 

142  Imiona chorych zawsze podawano wraz z imieniem matki, co uzasadniano cytatami z Psal-
mów 86,16 i 116,16 („syn służebnicy Twojej”). Zob. m.in. A. Rechtman, A col minhogim…, s. 262; 
A.I. Sperling, op. cit., t. 1, s. 30–31. W opublikowanej w Jerozolimie książeczce Sefer lachaszim we-se-
gulot odnajdujemy jeden z wariantów ruskiego zamówienia bolących zębów, mający formę dialogu 
z młodym księżycem („Dobry wieczer maładik…”). Kończą je słowa będące zapewne świadectwem 
międzykulturowego kontaktu, lub mówiąc prościej, zabiegu dokonanego przez nieżydowskiego zna-
chora na „bożym rabinie”: „Czy bolic zuby u mert[w]ieca[?] [sic!] Nie[.] Tak sztob on raba bożeho 
Ploni ben Plonit nie bolili”. J.J. Goldberg, A.A. Eisenberg, Sefer lachaszim we-segulot we-goralot we-
mazalot, Jeruszalaim 1880/1881, s. 8a.
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w większych miastach, gdzie nie stykała się ona z innością, jeżeli nie opuszczała 
murów własnej dzielnicy. Widok portretów świętych na ścianach izb, krzyże i fi gu-
ry niesione w czasie procesji Bożego Ciała, bicie kościelnych dzwonów – wszystko 
to budziło lęk, nieodmiennie kojarząc się z obcością. Ta zaś, jak już wspomniano, 
mogła być traktowana jako swoisty katalizator czarownictwa. Sfera religijna sta-
nowiła ten element żydowskiej medycyny ludowej, który w największym stopniu 
decydował o jej odmienności w stosunku do wierzeń i praktyk ludności słowiań-
skiej. Działo się tak, ponieważ przekraczanie granic własnego wyznania pozo-
stawało obciążone licznymi konsekwencjami. Porzucenie przez dzieci judaizmu 
uznawano na przykład za jedną z największych kar, jakie mogły spaść na Żydów, 
którzy sprzeniewierzyli się Bożym przykazaniom. Źródła przynoszą niewielką 
liczbę poszlak wskazujących na obecność w żydowskich praktykach leczniczych 
elementów właściwych dla obrzędowości chrześcijańskiej. Niemniej nawet poje-
dyncze przykłady noszenia obcych amuletów wskazują dość wyraźnie na skrajnie 
odmienny modus operandi. Przedmioty te funkcjonowały w żydowskich prakty-
kach leczniczych w oderwaniu od znaczeń, jakie przypisywali im chrześcijanie. 
Wobec przeszkód stawianych przez obie religie, o swobodnym przepływie idei 
rodem bądź z judaizmu, bądź chrześcijaństwa mówić w zasadzie nie można.


