
Marek Tuszewicki
(Uniwersytet Jagielloński)

BADANIA NAD ETNOGRAFIĄ 
ŻYDÓW ASZKENAZYJSKICH I ICH 
ZNACZENIE DLA HISTORIOGRAFII

Herodot z Halikarnasu (zm. ok. 425 r. p.n.e.), któremu nadaje się zaszczytne 
miano ojca historii, był również protoplastą współczesnych antropologów. 
Spektrum jego zainteresowań obejmowało zagadnienia wykraczające poza 
wąskie rozumienie dziejopisarstwa. Oprócz wynoszenia na piedestał przy-
wódców politycznych i wojskowych, omawiał zróżnicowanie środowiska fi -
zycznego, w jakim przyszło żyć zbiorowościom ludzkim, jak również spe-
cyfi kę ludów zamieszkujących omawiane przez siebie krainy. Już w czasach 
Herodota poznawanie kulturalnego dziedzictwa etnosów wyrastało z tych 
samych potrzeb, co rejestrowanie i wspominanie dziejów. Tym bardziej za-
stanawiać może rozłam, jaki pojawił się pomiędzy historią a antropologią 
w XX w., zwłaszcza w kontekście badań etnografi cznych. W 1965 r. Arthur 
L. Campa napisał na łamach pisma „Western Folklore”: „Istnieje tendencja 
do postrzegania historii i etnografi i [folklore – M.T.] jako całkowicie spola-
ryzowanych, a w umysłach niektórych ta pierwsza jawi się jako pewnego ro-
dzaju nauka, druga zaś to babcine bajania”1. Jak się wydaje, rozłam ten opie-
rał się w dużej mierze na pozytywistycznym rozumieniu zawodu historyka 
i właściwej dla początku ubiegłego stulecia ewaluacji źródła historycznego. 
Teksty kultury ludowej, zwłaszcza legendy dotyczące przeszłości, nie spełni-
ły pokładanych w nich od epoki romantyzmu nadziei na zaspokojenie głodu 
wiedzy. Czytane dosłownie, okazały się złudne, niespełniające kryteriów na-
ukowości. Siłą rzeczy uznano je za źródła podejrzane, sama zaś antropologia 
dopiero zaczynała wypracowywać koncepcje interpretacyjne, które pomo-
głyby w ich rzetelnej analizie.

Peter Burke zwraca uwagę na trzy fazy relacji historii i etnografi i2. Pierwsza 
rozpoczęła się wraz z wyłonieniem się koncepcji badań ludoznawczych w okre-
sie Wiosny Ludów i trwała mniej więcej do zakończenia I wojny światowej. 

1   Arthur L. Campa, History and Folklore, „Western Folklore” 24 (1965), no. 2, s. 1.
2  Peter Burke, History and Folklore. A Historiographical Survey, „Folklore” 115 (2004), 

no. 2, s. 133–139.

3-lamanie-zydzi.indd   85 2018-09-21   13:38:34



Marek Tuszewicki86

To okres harmonii, gdy dynamicznie rozwijające się nauki historyczne ro-
dzą dziedziny pokrewne, a historycy interesują się folklorem rozumianym 
wówczas także jako „starożytności ludowe” (popular antiquities)3. Pod ko-
niec tego okresu mamy do czynienia z procesem względnego usamodziel-
niania się części nauk pomocniczych historii. Przestają one służyć wyłącznie 
doraźnym celom badawczym, ale próbują rozbudowywać osobną bazę teo-
retyczną i uzyskują w tym zakresie wsparcie akademii4. Faza druga, trwająca 
mniej więcej od drugiej dekady do lat 60. XX w., przynosi wątpliwości co do 
zgodności historii i etnografi i, gdy obie nauki zawężały pola zainteresowań. 
Historycy odeszli w stronę szkoły polityczno-geografi cznej, a etnografowie 
wyjechali na badania terenowe, stawiając sobie za cel poznanie mechanizmów 
stojących za kształtowaniem się kultur, a zatem również poznanie człowie-
ka. Symptomy trzeciej fazy przyniosły zdobycze francuskiej szkoły Annales. 
Nauki społeczne ponownie służyć miały poszerzeniu perspektywy na prze-
szłość, otwierając oczy historyków na zjawiska zachodzące w łonie rodzin, 
wspólnot czy społeczeństw. Minęło kilka dekad, zanim tendencje te zdążyły 
się zakorzenić w polskiej historiografi i. Częściowo inspirowali się nimi bada-
cze podnoszący konieczność umiejętnego włączania analogii etnografi cznej 
do interpretacji dziejów najdawniejszych (np. Aleksander Posern-Zieliński5). 
Znajdowały też oddźwięk w szkole etnografi i historycznej, którą stworzył na 
Uniwersytecie Łódzkim Bohdan Baranowski. Historyk ten interesował się 
społeczno-gospodarczą przeszłością wsi, a szerokie horyzonty zawdzięczał 
m.in. kontaktom z etnografem Józefem Bursztą6. Koniec XX w. wniósł do 
historiografi i takie pojęcia, jak „mikrohistoria”, „antropologia historyczna” 
czy „oral history”. Ta ostatnia stanowi w dużym stopniu próbę przeniesienia 
w ramy badań historycznych metod wypracowanych w toku etnografi cznych 
wypraw terenowych, wydaje się więc w największym stopniu dowodem na 
ponowne zbliżenie się obu dziedzin. 

Autor artykułu nie rości sobie pretensji do wznoszenia mostów pomię-
dzy środowiskami, które pozostają wierne najlepszym wzorcom nauki w ich 
własnych obszarach. Ma jednak na celu zwrócenie uwagi na ścisłe relacje 

3  Przedmiotem zainteresowania badaczy owych starożytności, przede wszystkim anty-
kwariuszy i bibliofi lów, były zabytki literatury popularnej. Publikowane w drugiej połowie 
XIX w. studia nad pinkasami kahałów, bractw i cechów, obok rękopiśmiennych zbiorów tzw. 
kabały praktycznej, stworzyły bazę, z której korzystały pokolenia fi lologów i folklorystów.

4  W konsekwencji czego na uniwersytetach powstawały osobne zakłady i katedry poświę-
cone naukom pomocniczym historii, a niektóre gałęzie tych ostatnich, by wspomnieć archiwi-
stykę czy paleografi ę, szybko osiągnęły rangę specjalizacji.

5  Aleksander Posern-Zieliński, Janusz Ostoja-Zagórski, Etnologiczna interpretacja i ana-
logie etnografi czne w postępowaniu badawczym archeologii i prehistorii, „Slavia Antiqua” 24 
(1977), s. 39–70.

6  Andrzej Lech, Etnografi a historyczna w ujęciu Bohdana Baranowskiego (w 100. rocznicę 
urodzin Mistrza), „Zeszyty Wiejskie” 21 (2015), s. 9–24.
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zachodzące pomiędzy eksplorowaniem złożonych struktur kultury ludo-
wej i historiografi ą. Dotyczy to zarówno nakładających się na siebie pól ba-
dawczych, gdzie mają okazję spotykać się odmienne, nieraz odległe od siebie 
perspektywy, jak też samych strategii metodologicznych i ich stosowania na 
potrzeby partykularnych badań. Studia żydowskie z ich szeroko zakrojoną 
interdyscyplinarnością wydają się sprzyjać tego rodzaju rozważaniom.

Historia badań etnografi cznych wśród Żydów

Ogromna popularność etnografi i wśród inteligencji żydowskiej na począt-
ku XX w. i w okresie międzywojennym wynikała z kilku przyczyn. Zain-
teresowanie kulturą i poglądami własnej grupy etnicznej stanowiło dość 
typowy objaw przemian społecznych zachodzących w ówczesnej Europie. 
Dynamiczny rozwój etnografi i sprzągł się z narodzinami nacjonalizmów 
i powstaniem we wschodniej części kontynentu mozaiki państw narodo-
wych. Towarzyszył również kształtowaniu się nacjonalizmów żydowskich 
– syjonizmu i idei żydowskiej autonomii kulturowej w diasporze – oraz 
rozwojowi żydowskiego życia naukowego. Te same tendencje, które jedno-
czyły ludność polskojęzyczną czy ukraińskojęzyczną wokół różnych pro-
jektów narodowotwórczych, odciskały swoje piętno na aspiracjach mniej-
szości żydowskiej. W sytuacji diaspory ich konsekwencje miały charakter 
bardzo zróżnicowany. Mogły przejawiać się silnym zakorzenieniem w kra-
jobrazie Europy Wschodniej (tzw. slawisze motiwn w żydowskiej literaturze 
pięknej), mogły jednak też skłaniać się ku tworzeniu kultury nowohebraj-
skiej, a w przyszłości – izraelskiej. Jednakże obok dążeń mających charakter 
wspólnotowy, nie należy marginalizować indywidualnych potrzeb jedno-
stek, które w zbieraniu i publikowaniu materiałów ludoznawczych odnaj-
dywały szansę na potwierdzenie własnego statusu. Mówiąc krótko, groma-
dzenie tekstów folkloru otwierało możliwość zaistnienia na łamach prasy 
krajowej, a więc dołączenia do kręgu intelektualistów. Ważną rolę odegrał 
w tym względzie Żydowski Instytut Naukowy w Wilnie (JIWO/YIVO), któ-
ry młodzieży dorastającej na prowincji jawił się jako namiastka uniwer-
sytetu. Program aspirantury, realizowany w Instytucie przez osoby, które 
początkowo współpracowały z JIWO jako etnografowie amatorzy i zbiera-
cze lokalnych kuriozów (np. Szmuel Zajnwl Pipe, Nechame  Epsztejn), po-
twierdza, że nadzieje te nie były całkiem bezpodstawne7. W końcu należało-
by oddać sprawiedliwość tradycji. Pielęgnowanie zwyczajów, rejestrowanie 

7  Zob. Itzik N. Gottesman, Defi ning the Yiddish Nation. Th e Jewish Folklorists of Poland, 
Detroit 2003; Cecile Esther Kuznitz, YIVO and the Making of Modern Jewish Culture. Scholar-
ship for the Yiddish Nation, New York 2014.
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odmienności kulturowych pomiędzy różnymi ośrodkami diaspory zajmo-
wały elity żydowskie od wielu stuleci. Takie pojęcia, jak minhag (obyczaj) czy 
nusach (ryt), będące widomymi konsekwencjami zamieszkiwania Żydów na 
obszarach zróżnicowanych etnicznie i kulturowo, zyskały wymiar pozytyw-
ny, stając się częścią lokalnych żydowskich tożsamości8.

Truizmem wydaje się stwierdzenie, że etnografi a żydowska różniła się 
w sposób zasadniczy od etnografi i wsi. Badania od początku koncentrowa-
ły się na ludności miejskiej, która parała się przede wszystkim rzemiosłem 
i handlem, ale także jej niższych warstwach i ludziach marginesu. Pamiętać 
przy tym należy, że aż do XX w. większość małych ośrodków miejskich Eu-
ropy Wschodniej zmagało się z różnego rodzaju kryzysami i, być może poza 
dniami targowymi, nie przypominało gwarnych miast i miasteczek Zachodu. 
Obok innych zajęć ich mieszkańcy uprawiali pola i ogrody, hodowali bydło 
oraz dokonywali podstawowego przetwórstwa produktów rolnych. Utrzymy-
wali też bliskie związki gospodarcze z wsią, dostarczając jej wyrobów rzemieśl-
niczych i usług, a niekiedy przemieszkiwali poza miastem jako karczmarze, 
zarządcy młynów i innych dóbr szlacheckich. Ich kultura nie była związana 
z rolnictwem tak gęstą siecią symboli jak w przypadku ludności chłopskiej, 
żyjącej z ziemi i wiążącej z ziemią istotę swojego losu. Niemniej na całkowite 
zerwanie z pracą fi zyczną pozwolić sobie mogli jedynie nieliczni. Jeżeli chodzi 
o żydowskie dzielnice dużych miast, od początku XIX w. były one celem mi-
gracji ludzi wychowanych na prowincji. W środowisku zurbanizowanym 
więzi łączące przybyszów z kulturą miasteczka ulegały rozluźnieniu. Rzad-
ko jednak zanikały już w pierwszym pokoleniu, zwłaszcza wobec podtrzy-
mywania poprawnych relacji z krewnymi, wizyt składanych w rodzinnych 
miejscowościach przy okazji świąt itd. 

Ludoznawstwo zdominowało pierwsze stulecie wschodnioeuropejskiej et-
nografi i, przeniesione tu wraz z innymi prądami ówczesnej nauki z przodują-
cych w świecie ośrodków niemieckich. Chociaż stosunkowo wcześnie, bo już 
w latach 60. XIX w., zaczęły się ukazywać w carskiej Rosji publikacje poświę-
cone życiu Żydów zamieszkujących tzw. strefę osiedlenia9, właściwy początek 
długiego procesu zbierania i ewaluacji materiałów pozyskiwanych „u źródeł” 

8  Tradycja gromadzenia obyczajów i włączania ich jako osobnej kategorii w ramy prze-
pisów religijnych sięga już pierwszego etapu spisywania Tory ustnej, ale na przełomie XIX 
i XX w. w kręgach aszkenazyjskiej ortodoksji można dostrzec wyraźny renesans zainteresowa-
nia tym tematem. O księgach obyczajów, które służyły pielęgnowaniu odmienności różnych 
ośrodków diaspory, zob. Israel Ta-Shma, Minhagim Books, [w:] Encyclopaedia Judaica, vol. 14, 
Detroit 2007, s. 278–279; Scott-Martin Kosofsky, Th e Book of Customs, San Francisco 2004, 
s. XV–XXX.

9  Np. Moise Berlin, Oczerki etnografi i jewriejskogo narodonaselenija w Rosii, Sankt Peters-
burg 1861; Aleksandr Aleksiejew, Bogosłużenije, prazdniki i religioznyje obrjady nyniesznich Je-
wriejew, Nowogorod 1865. Dzieło Berlina stanowiło owoc wyprawy badawczej do miasteczek 
Białorusi zorganizowanej przez Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geografi czne. Zasadniczy 
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przypadł dwie dekady później za sprawą pism wydawanych w Niemczech. Cza-
sopismo rabina Maxa Grunwalda („Mitteilungen der Gesellschaft  für Jüdische 
Volkskunde” 1898–1904; „Mitteilungen zur Jüdischen Volkskunde” 1905–1922, 
1926–1929; „Jahrbuch für Jüdische Volkskunde” 1923–1925) przecierało szlak 
publikacjom poświęconym wyłącznie kulturze ludowej Żydów. Wiele mate-
riałów ukazało się jednak drukiem w ogólnoniemieckich pismach Friedricha 
Salomona Kraussa („Am Ur-Quell” 1890–1896; „Der Urquell” 1897–1898), 
a także m.in. w „Globus. Illustrierte Zeitschrift  für Länder- und Völkerkunde”, 
„Verhandlungen der Berliner Gesellschaft  für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte” i „Zeitschrift  für Österreichische Volkskunde”. Rosyjska 
prasa poświęcona zagadnieniom z zakresu etnografi i w mniejszym stopniu 
interesowała się kulturą żydowską, ale to właśnie w Petersburgu, w środowi-
sku tworzącym Żydowskie Towarzystwo Historyczno-Etnografi czne, zrodził 
się plan kompleksowych badań terenowych, zapoczątkowanych wyprawą do 
miasteczek Wołynia (1912–1914), kierowaną przez Sz. An-skiego (Salomona 
Zajnwela Rapoporta). Ekspedycja ta zaowocowała cyklem artykułów opub-
likowanych m.in. na łamach pisma „Jewriejskaja Starina” oraz w piętnastym 
tomie dzieł zebranych jej kierownika, wydanych kilka lat po jego śmierci10, jak 
też ciekawym opracowaniem innego uczestnika badań, Awroma Rechtma-
na11. Zgromadziła ogromną ilość artefaktów, których przeznaczeniem miało 
być stworzenie wszechstronnej kolekcji muzealnej, czego jednak nie udało 
się w pełni osiągnąć ze względu na przemiany polityczne w Rosji. Otworzyła 
też drogę dla wypracowania zinstytucjonalizowanych form badań nad etno-
grafi ą żydowską w okresie międzywojennym.

Na obszarze Królestwa Polskiego, począwszy od końca XIX w., spora część 
prac poświęconych etnografi i uwzględniała wątki właściwe dla ludności ży-
dowskiej. Przyczynili się do tego pionierzy piszący i publikujący na łamach 
polskich czasopism i serii etnografi cznych „Wisła”, „Lud” i „Zbiór Wiado-
mości do Antropologii Krajowej” – głównie Regina Lilientalowa, Benjamin 
Wolf Segel i Samuel Adalberg; w żydowskiej prasie w języku polskim – m.in. 
Henryk Lew (publikował w warszawskim „Izraelicie”), Izrael Fels (w lwow-
skim „Wschodzie”) i Giza Frenklowa (w lwowskiej „Chwili”). Przez pewien 
czas gorącym zwolennikiem badań nad wkładem Żydów do kultury wsi był 
Jan Karłowicz. Szeroko rozumiany folklor żydowski intrygował, ale poza po-
jedynczymi przypadkami (np. Ignacja Piątkowska) nie doczekał się liczniej-
szego grona badaczy nieżydowskich. Obok tego ukazywała się na ziemiach 
polskich, rozkwitając zwłaszcza w okresie międzywojennym, prasa w językach 

cel tego przedsięwzięcia miał wymiar praktyczny i polegał na zgromadzeniu danych pomoc-
nych przy wprowadzaniu przyszłych reform społeczno-gospodarczych.

10  Sz. An-ski, Gezamlte szrift n, t. XV, Wilno–Warsze–Nju Jork 1925.
11  Awrom Rechtman, Jidisze etnografi e un folklor, Buenos Ajres 1958.
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jidysz i hebrajskim. Kultura ludowa przyciągała uwagę jej wydawców, wśród 
których nie brakowało przedstawicieli zafascynowanej etnografi ą inteligencji 
żydowskiej. Dziennikarze, prawnicy i lekarze stanowili żywioł stojący za ist-
ną eksplozją projektów badawczych, kolekcji i ich mniej lub bardziej popraw-
nych opisów. Mordche Spektor dopuścił do druku na łamach pisma „Hojz- 
-Frajnd” (1909), obok tekstów literatury wysokiej, także zbiory przysłów12 
i „zabobonów”13. Niedługo później w popularyzatorskim periodyku „Lebn 
un Wisnszaft ” (1912) ukazało się kilka odcinków kolekcji żydowsko-biało-
ruskich przysłów zasłyszanych u matki ich autora, Sz. Hurwica14. W końcu 
popularnonaukowe czasopismo „Folksgezunt”, za sprawą artykułu działacza 
społecznego i socjalisty Awroma Kotika, wzywało w swoim drugim nume-
rze (1923) do zbierania kuriozów medycyny ludowej celem lepszego pozna-
nia i oświecenia mas15. Podobnych przykładów można podać znacznie więcej.

W latach 20. i 30. XX w. najważniejszą rolę w zbieraniu materiałów odegra-
ła Komisja Etnografi czna JIWO. Związani z nią badacze opublikowali wiele 
dokumentów i artykułów, czy to w osobnych tomach16, czy w ramach perio-
dyków i serii wydawniczych („Jidisze Filologie” 1924; „Filologisze Szrift n” 
1926–1929; „Pinkes” 1927–1929; „Szrift n fun Jidiszn Wisnszaft lechn Institut” 
1938). Dostęp do ogromnej ilości informacji zawdzięczali oni konsekwentnej 
pracy wielu lokalnych kolekcjonerów (zamlers). Ci ostatni rzadko posiadali 
przygotowanie metodologiczne, nie brakowało im jednak zapału. Poradniki 
i ankiety dla zbieraczy materiałów etnografi cznych publikowane w języku ji-
dysz miały pomóc w wyszkoleniu tych ochotniczych kadr17. Podobne materiały 
ukazywały się także w pismach redagowanych przez syjonistów, przede wszyst-
kim w „Reszumot”, założonych przez hebrajskiego poetę Chaima Nachmana 

12  I.P.C., Zachn welche trefn zich zeltn, „Hojz-Frajnd” (1909), t. 1, s. 239; Ignacy Bernstein, 
Judisze szprichwerter un glajch-werter, „Hojz-Frajnd” (1909), t. 5, s. 226.

13  Awrom Jicchok Buchbinder, Jidisze simonim (zabobones), „Hojz-Frajnd” (1909), t. 2, 
s. 249–258.

14  Sz. Hurwic, Majn mames wertlech, „Lebn un Wisnszaft ” (1912), nr 8–9, s. 120–123; 
nr 10 s. 90–92.

15  Awrom Kotik, Aberglojbeniszn bam folk wegn krankajtn (ankete), „Folksgezunt” (1923), 
nr 2–3, s. 49–50.

16  Np. Szlojme Bastomski, Bam kwal. Jidisze szprichwerter, wertlech, glajchwertlech, 
 rednsartn, farglajcheniszn, broches, winczeniszn, kloles, charomes, simonim, zgules, zabobones, 
un andere, Wilne 1920; Regina Lilientalowa, Cuszrift n: „Ajn-hore”, [w:] Archiw far jidiszer 
szprach wisnszaft , literaturforszung un etnologie, red. Nojech Pryłucki, Szmuel Lehman, t. 1, 
Warsze 1926–1933, s. 433–434.

17  Do dzisiaj publikacje te mówią więcej na temat intencji i idei wprawiających w ruch 
badania nad żydowską kulturą ludową, niźli gotowi byliby przyznać ich twórcy. Zob. m.in. Sz. 
An-ski, Dos jidisze etnografi sze program, Petrogrod 1914, i krytyczne wydanie tej wszechstron-
nej ankiety w języku angielskim przez Nathaniela Deutscha, Th e Jewish Dark Continent. Life 
and Death in Russian Pale of Settlement, Cambridge–London 2011.
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Bialika, Altera Durjanowa i Jehoszuę Chonego Rawnickiego, a od końca lat 
40. XX w. – już w Palestynie – w „Jeda Am” (hebr. wiedza ludu) i „Edot”18.

Większość artykułów i opracowań pochodzących z początku zeszłego stu-
lecia odznaczała się powściągliwością w zakresie interpretacji obserwowanych 
zjawisk. Jak zauważył Kazimierz Moszyński, utrzymywały one formę mniej 
lub bardziej usystematyzowanych zbiorów wiadomości, w których „na szerszą 
skalę zakrojony moment porównawczy” nie znajdował zastosowania. Z kry-
tyką Moszyńskiego spotkały się nawet prace Henryka Biegeleisena, którym 
zarzucał on komparatystykę archaiczną i bałaganiarską, niewnoszącą wiele 
nowego do stanu wiedzy19. Stosunkowo duża liczba tekstów żydowskiej et-
nografi i, jak było m.in. w przypadku rozważań Alfreda Landaua czy Maxa 
Weinreicha, skupiała się na analizie fi lologicznej, przesuwając punkt ciężko-
ści w stronę próby nakreślenia swoistego drzewa genealogicznego omawia-
nych faktów kulturowych. Do wyjątków od tej reguły należały m.in. dojrzałe 
analizy praktyk podejmowanych w obliczu epidemii cholery, opublikowane 
w latach 30. XX w. w „Socjale Medicin” przez Naft olego Wejniga20. Do dziś 
ogromne znaczenie przypisuje się pracy etnomuzykologa Mojżesza Beregow-
skiego z Kijowa, który w niełatwych warunkach władzy radzieckiej zdołał 
przygotować pięciotomową antologię żydowskiej muzyki i pieśni ludowych21. 
Rozwinięcie badań z perspektywy socjologicznej i funkcjonalnej uniemożli-
wiła Zagłada i jej bezpośrednie konsekwencje, które przyniosły zahamowa-
nie badań judaistycznych w Europie Wschodniej.

Po II wojnie światowej podejście do etnografi i zaczęło ulegać dynamicz-
nym przemianom, ale nowatorskie tendencje nie mogły wypełnić pustki, jaka 
nastąpiła po Zagładzie. Widomym tego świadectwem było kontynuowanie 
publikowania zbiorów ludowych ciekawostek i wstępnych prób ich analitycz-
nego wyjaśnienia w środowisku etnografów amerykańskich i izraelskich. Prze-
dłużenie publikacji wydawanych przez JIWO stanowiły trzy zeszyty „Jidiszer 
Folklor”, które ukazały się w latach 1954–1962 dzięki staraniom członków 
Klubu Folklorystycznego im. Jehudy Lejba Kahana. W Izraelu natomiast tacy 

18  Obszerny i przekrojowy artykuł poświęcony historii folklorystki i etnografi i żydowskiej 
wyszedł spod ręki Barbary Kirshenblatt-Gimblett. Jest on ogólnodostępny w internetowej wer-
sji Th e YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, http://www.yivoencyclopedia.org/article.
aspx/Folklore_Ethnography_and_Anthropology [dostęp: 27 stycznia 2015]. Warto się rów-
nież zapoznać z historią folklorystyki izraelskiej, którą zwięźle opisali Galit Hasan-Rokem i Eli 
Yassif, Th e Study of Jewish Folklore in Israel, „Jewish Folklore and Ethnology Review” (1929), 
vol. 11, no. 1–2, s. 2–11.

19  Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. II: Kultura duchowa, Kraków 1934, 
s. 174.

20  Naft ole Wejnig, Magejfe-chasenes, „Socjale Medicin” (1937), nr 9–10, s. 24–33; tegoż, 
Refues un zgules ba di Jidn in cajtn fun epidemies, „Socjale Medicin” (1937), nr 11–12, s. 25–31.

21  Lyudmila Sholokhova, Beregovskii, Moisei Iakovlevich, http://www.yivoencyclopedia.
org/article.aspx/Beregovskii_Moisei_Iakovlevich [dostęp: 5 czerwca 2017].
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badacze, jak Akiwa Ben-Ezra (Kostromecki), Jehuda Awida (Złotnik) i Icchak 
Ganuz (Ganuzowicz), publikowali na łamach pism hebrajskich. Etnografo-
wie ci utrzymywali również związki z ziomkostwami Żydów polskich, wy-
dającymi drukiem literaturę ksiąg pamięci. Nową metodologię zaczerpniętą 
ze Stanów Zjednoczonych rozwijali m.in. Dov Noy, Raphael Patai, Dan Ben-
-Amos. W Hajfi e powstała ogromna baza żydowskich opowieści ludowych, 
stanowiąca rodzaj skarbnicy odchodzącej kultury. Polsko-żydowskie kontak-
ty kulturowe i ich materialne dziedzictwo analizowała Olga Goldberg-Mul-
kiewicz związana z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie. W kolejnych 
dziesięcioleciach badania na uniwersytetach izraelskich zwróciły się jednak 
w stronę społeczności tworzących nową, w gruncie rzeczy wieloetniczną mo-
zaikę młodego państwa. Po ukazaniu się książki Elizabeth Herzog i Marka 
Zborowskiego Life Is with People (New York 1962) wydawało się, że o prze-
szłości diaspory nie da się już powiedzieć wiele więcej. Odpowiedzialność za 
badania nad kulturą diaspory aszkenazyjskiej coraz wyraźniej spoczywała 
na barkach historyków.

Historycy wobec etnografi i żydowskiej

We wspomnianym przez Burke’a okresie rozchodzenia się dróg historii i et-
nografi i mimo wszystko istniały tendencje łączenia obu dziedzin zarówno 
w aspekcie naukowym, jak i popularyzatorskim. Za ich wyraz poczytywać 
można narodziny żydowskiego ruchu krajoznawczego. Na mapie kultury 
diaspory pojawił się on stosunkowo późno. W dużej mierze stanowił odpo-
wiedź na rosnące zainteresowanie lokalnymi starożytnościami, które roz-
przestrzeniło się dynamicznie wśród nieżydowskiej inteligencji państwa od-
rodzonego po I wojnie światowej. Ruch landkentenisz (jid. krajoznawstwo) 
stanowił wierne odbicie tej swoistej mody. Ponieważ w odczuciu inteligencji 
żydowskiej Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ograniczało przyjmowanie 
wyznawców judaizmu i w znacznym zakresie ignorowało żydowskie elemen-
ty krajobrazu, jedynym wyjściem było założenie osobnej struktury podob-
nego typu. Można powiedzieć, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane 
wspólnymi siłami żydowskich lekarzy i historyków. Redaktorami czasopism 
krajoznawczych w jidysz zostali doktor medycyny Jicchok Lejpuner oraz hi-
storyk Emanuel Ringelblum. Ten ostatni został historykiem, ponieważ z po-
wodu ograniczeń kwotowych nie mógł się dostać na medycynę. W swoich 
badaniach często jednak poruszał problemy społeczne, dzieje zawodów me-
dycznych na ziemiach polskich, kwestie stanu sanitarnego dzielnicy żydow-
skiej Warszawy itd. Ringelblum redagował dwujęzyczne pismo „Landken-
tenisz – Krajoznawstwo” (1933–1935), na którego łamach szybko rozgorzała 
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dyskusja metodologiczna między Ignacym Schiperem, Jakubem Szackim, 
nowojorskim folklorystą Jehudą Lejbem Kahanem i innymi. Zasadniczo do-
tyczyła ona kwestii oryginalności wytworów kultury ludowej, a raczej za-
leżności szeroko rozumianego folkloru od kultury elitarnej22. Warto w tym 
miejscu dodać, że historycy żydowscy zbierali też materiały folklorystycz-
ne. Ignacy Schiper, znany przede wszystkim jako badacz dziejów gospodar-
czych, był jednym z ważniejszych kolekcjonerów tekstów przedstawień puri-
mowych (purimszpiln)23. Członkowie Landkentenisz kładli też podwaliny 
pod żydowską archeologię i historię sztuki. Oprócz wspomnianego wyżej 
pisma dwujęzycznego, do czytelników posługujących się językiem polskim 
adresowano periodyk Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego „Wiado-
mości ŻTK” (1930–1938), jak również krajoznawczy dodatek do „Naszego 
Przeglądu”. Polonizująca się społeczność żydowska mogła czytać polskie pis-
ma i publikacje tego rodzaju dostępne w sprzedaży i w bibliotekach. Mogła 
też liczyć na osobne wydawnictwa w jidysz (np. Hirsz Mac, Kurerter un turi-
stik in Pojln, Warszawa 1935). 

Pokolenie historyków, z którego wyrastali Schiper i Ringelblum, rozwijało 
się i tworzyło w atmosferze społecznego pobudzenia. Nie tylko posiadali oni 
klarowne poglądy polityczne, ale także akcentowali w swoich dociekaniach 
konieczność poszerzania perspektywy historycznej o szeroko rozumiane 
kwestie socjalne. Zagadnienie folkloru wschodnioeuropejskich Żydów jako 
źródła rzucającego światło na przeszłość diaspory interesowało m.in. Bernar-
da Weinryba, innego historyka zaczynającego karierę w latach 30. ubiegłego 
wieku, autora publikacji z zakresu historii gospodarczej i społecznej. Weinryb 
poświęcił jeden z podrozdziałów książki Th e Jews of Poland (1973), a także co 
najmniej jeden artykuł24 legendom opisującym początki osadnictwa żydowskie-
go na ziemiach polskich. Dokonał w nich klasyfi kacji legend podług różnych 
motywów (np. o pradawnym pochodzeniu, o litościwym władcy, o ocaleniu 
kraju od klęski itd.), dochodząc do wniosku, że odzwierciedlają one schemat 
charakterystyczny dla innych diaspór żydowskich. Z perspektywy history-
ka uznał badany materiał za dalece nieautentyczny, bo nieodzwierciedlający 
faktów, ale specyfi czną kategorię opowieści. Co więcej, odmówił mu również 
miana „starożytności”, sytuując powstanie legend na przełom XVIII i XIX 
wieku. Współcześni etnografowie nie spieszą się z tego rodzaju datowaniem. 
Haya Bar-Itzhak, dla której praca Weinryba była nieskrywaną inspiracją, 

22  Jehuda Lejb Kahan, [Produkcje un reprodukcje in folklor], [w:] Sztudies wegn jidiszer 
folksszafung, New York 1952, s. 222–227.

23  Ignacy Schiper, Geszichte fun jidiszer teater – kunst un drame fun di eltste cajtn biz 1750, 
t. 1–3, Warszawa 1923–1928; tegoż, Heores cu di purim-szpiln, [w:] Jidiszer folklor, red. Jehuda 
Lejb Kahan, Wilno 1938, s. 312–318.

24  Mam tu na myśli: Th e Beginnings of East-European Jewry in Legend and Historiography, 
[w:] Studies and Essays in Honor of Abraham A. Newman, Leiden 1962, s. 445–502.
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pozostawia rozważania chronologiczne raczej na marginesie swojej analizy 
legend początku25. Nie zmienia to wszakże faktu, że spostrzeżenia Weinryba, 
pomimo upływu wielu lat, pozostają punktem odniesienia dla badaczy kultury.

W ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania 
historyków badaniami etnografi cznymi z początku ubiegłego stulecia. W na-
uce polskiej szlak w tej dziedzinie przecierał Marcin Wodziński, autor nieco 
zapomnianego już artykułu Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w Warszawie26. Dzisiaj wątki etnomedyczne pojawiają się w pracach 
Hanny Węgrzynek (chociażby w analizie zjawiska „czarnych wesel”27), a spośród 
badaczy zagranicznych – m.in. u Yohanana Petrovsky’ego-Shterna. Shtern jest 
autorem kilku inspirujących tekstów dotyczących kabały praktycznej i medy-
cyny nowożytnej, zwłaszcza w kontekście kontaktów słowiańsko-żydowskich. 
Wydał on także pogłębiony portret społeczności zamieszkujących w XIX w. 
ukraińskie miasteczka, oparty w przeważającej mierze na dokumentach ar-
chiwalnych28. Wśród historyków zainteresowanych żydowską kulturą ludo-
wą niejako osobną grupę stanowią badacze chasydyzmu, m.in. David Assaf, 
który opublikował zbiór fascynujących portretów cadyków przekraczających 
granice heterodoksji29, czy Glenn Dynner, autor książki poświęconej ruchowi 
chasydzkiemu w Królestwie Polskim30 i zwięzłego opracowania na temat in-
stytucji karczmy31. Wspomniany już Marcin Wodziński przygotowuje w tej 
chwili większą pracę opartą na analizie kwitlech, która prawdopodobnie za-
wierać będzie odniesienia do badań na temat medycyny ludowej. Badacz ten 
szeroko zakreśla katalog źródeł, którymi się posługuje, nie unikając popu-
larnej literatury wspomnieniowej, w tym ksiąg pamięci spisywanych już po 

25  Haya Bar-Itzhak, Geografi a wyobraźni żydowskiej. Po-lin wśród drzew okrytych liśćmi 
z Gemary, [w:] Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. Eugenia Prokop-Janiec, 
Marek Tuszewicki, Kraków 2014, s. 15–33.

26  Marcin Wodziński, Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie, „Literatura Ludowa” (1992), nr 6, s. 19–29.

27  Hanna Węgrzynek, “Shvartze khasene”. Black Wedding among Polish Jews, [w:] Holy 
Dissent, red. Glenn Dynner, Detroit 2011, s. 55–68.

28  Yohanan Petrovsky-Shtern, “You Will Find It in the Pharmacy”. Practical Kabbalah 
and Natural Medicine in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1690–1750, [w:] Holy Dissent, 
s. 13–53; tegoż, Th e Master of an Evil Name: Hillel Ba’al. Shem and his “Sefer ha-Heszek”, „AJS 
Review” (2004), vol. 28, s. 217–248; tegoż, Magia we-refua amamit, [w:] Toledot Jehudej Rusja, 
orchim: Israel Bartal, Alexander Kulik, Ilia Lurie, t. 1, Jeruszalaim 2012, s. 349–365; tegoż, 
Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich, tłum. Joanna Gilewicz, 
Kraków 2014. Przy czym Shtern w niewielkim tylko stopniu zapoznał się z dokonaniami ludo-
znawców, które z powodzeniem uzupełniłyby bazę źródłową wydobytą z archiwów.

29  David Assaf, Untold Tales of the Hasidim. Crisis and Discontent in the History of Hasi-
dism, Waltham 2010.

30  Glenn Dynner, Men of Silk. Th e Hasidic Conquest of Polish Jewish Society, New York 
2006.

31  Tegoż, Yankel’s Tavern. Jews, Liquor, and Lifer in the Kingdom of Poland, Oxford–New 
York 2014.
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Zagładzie32. Chociaż pozostaje świadomy ułomności pozyskanych w ten spo-
sób relacji, wskazuje równocześnie na szanse płynące z ich poznania (czego 
rezultatem będzie pionierski historyczny atlas chasydyzmu). Zważywszy na 
interdyscyplinarny charakter badań nad ruchem chasydzkim, lista ta mogła-
by być oczywiście znacznie dłuższa. 

Kultura ludowa – echo dawnych zdarzeń

Współczesne sposoby opowiadania o przeszłości odbiegają od pozytywi-
stycznego postrzegania historii jako zbioru sprzężonych z sobą wydarzeń 
i bohaterów. A chociaż etnografi a przynosi bardzo ograniczony materiał uzu-
pełniający wiedzę badaczy na temat faktów historycznych, nie jest przecież 
wolna od śladów przeszłości. Prezentuje przeszłość w ścisłych ramach uwa-
runkowań społeczno-kulturowych, przetworzoną przez pamięć, przez do-
minujące w danej grupie stereotypy itd. Niezwykle liczna literatura ksiąg pa-
mięci, opisujących życie i zagładę gmin żydowskich w Europie Wschodniej, 
od pewnego czasu służy historykom jako źródło danych o wysokiej wartości 
poznawczej. Przyznać trzeba, że publikacje te stanowią krynice informacji, 
które w innym wypadku, wobec rozproszenia dokumentów archiwalnych, 
byłyby trudne do odtworzenia. Czesław Robotycki w tekście poświęco-
nym idei małej ojczyzny33 zwrócił uwagę na prawidła rządzące „literaturą 
nostalgiczną”. Autorzy żydowskich ksiąg pamięci nie ukrywają, że traktują 
przeszłość wybiórczo. Ich dzieło ma stanowić rodzaj epitafi um dla bliskich 
i dalszych krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. W tym swoistym na-
grobku próżno więc szukać ciemnych stron codzienności. Krytyczna analiza 
stosunków społecznych w obrębie społeczności żydowskiej, jeśli już znajduje 
się dla niej miejsce, pozostaje silnie obciążona ideologią bliską redaktorom 
tomu (zwykle syjonistyczną). Relacje z Zagłady mają z kolei charakter bar-
dzo osobisty, są głosami świadków lub ocalonych z całą problematycznością 
tego rodzaju materiału. Formuła ksiąg pamięci wiąże się z pewnymi ograni-
czeniami, lecz błędem byłoby zbywanie milczeniem ich istnienia.

Niekiedy przeszłość rozbrzmiewa echem w tekstach kultury ludowej – 
spisanych bądź też wymagających pozyskania z tradycji ustnej. Członkowie 
wołyńskiej ekspedycji Sz. An-skiego pozyskali w formie odpisów lub orygi-
nałów znaczne ilości dokumentów kahalnych, upamiętniających wydarzenia 
historyczne. Świadectwa te, sporządzane starannym pismem na pergaminie, 

32  Zob. m.in. Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, red. Monika 
Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski, Lublin 2009.

33  Czesław Robotycki, Historia – folklor – tradycja a kwestia „małej ojczyzny”, [w:] tegoż, 
Nie wszystko jest oczywiste, Kraków 1998, s. 45–48.
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wywieszano w zabytkowych synagogach. Odnosiły się do powstań kozackich 
(przede wszystkim koliszczyzny) i wojen, które wstrząsały Rzeczpospolitą, a za 
szczególnie interesujące uznać można opisy cudów towarzyszących ocaleniu 
miejscowych Żydów z pogromów i oblężeń34. Relacje charakteryzowały się 
znaczną szczegółowością, zawierając m.in. daty, imiona męczenników, oko-
liczności ich śmierci itd. Chociaż na plan pierwszy wysuwały nadprzyrodzony 
charakter boskiej interwencji (np. jedyny pocisk, który przebił mury uforty-
fi kowanej synagogi, okazał się niewypałem), stanowiły niezwykły przykład 
wczesnej interpretacji wydarzeń historycznych rozważanych z perspektywy 
żydowskiej. Ci sami badacze zebrali w wielu miasteczkach Wołynia podobne 
do siebie opowieści o męczeńskiej śmierci młodej pary35. Ich prawdziwości 
miały dowodzić elementy miejskiego krajobrazu: pomniki nagrobne (także 
ulokowane poza cmentarzem) czy pagórki. Funkcją pierwszoplanową tych 
legend było kształtowanie tożsamości lokalnej wspólnoty żydowskiej, nie zaś 
zgodność z niezależnymi relacjami historyków. Sugerują one wszakże istnie-
nie starszej narracji, być może bliższej opisywanym wydarzeniom, a być może 
jedynie czerpiącej z nich materię dla opowieści opartej na innego rodzaju 
tradycji – niczym dzieje miłości króla (Kazimierza/Ahaszwerosza) i Esterki. 

Pozyskiwanie historii tego rodzaju z tradycji ustnej nie było procesem 
neutralnym. Sz. An-ski i jego współpracownicy postrzegali tak gromadzony 
materiał w kategoriach ludowych starożytności, które mogłyby wzbogacić 
projekt narodowej odrębności Żydów w diasporze. Motywacje etnografów 
okresu międzywojennego miały też inne wymiary. W 1927 roku w Warszawie 
ukazała się antologia 1863. Jidisze powstanie-majselech pod redakcją A. Al-
miego (Elia sza Chaima Szepsa). Autor zebrał żydowskie opowieści i legen-
dy o powstaniu styczniowym pochodzące głównie z Warszawy i najbliższej 
okolicy. Nie brakuje w nich co prawda wątków iście fantastycznych, dowodzą 
jednak pewnego zakresu identyfi kacji królewiackich Żydów z ideą odrodze-
nia niepodległej Polski. Konstatacja ta zyskuje na znaczeniu po porównaniu 
materiałów A. Almie go z innymi źródłami. Zarówno tymi, które wskazują 
na przychylność przywódców chasydzkich wobec polskich zrywów narodo-
wych36, jak i opisującymi zgoła odmienne postawy Żydów litewskich, a nawet 
ściśle żydowskie polemiki wynikające z różnicy zdań na temat powstań i po-
wstańców37. Ale znaczenie antologii A. Almiego należy rozpatrywać również 
w świetle okoliczności jej publikacji. To poniekąd próba dopisania pozytyw-
nego żydowskiego wątku do szerszej historycznej narracji rządzącego obozu 

34  Rechtman, Jidisze etnografi e…, s. 61–75.
35  Tamże, s. 169–171.
36  Menasze Unger, Pszische un Kock, Buenos Aires 1949, s. 174–205. Zob. też: Marcin 

Wodziński, A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin. Dimensions of Hasidic Politics, „East 
European Jewish Aff airs” 39 (2009), nr 2, s. 153–166.

37  Jecheskel Kotik, Majne zichrojnes, t. 1, Berlin 1922.
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piłsudczyków. Jak się wydaje, próba motywowana była nie tylko względami 
politycznymi. Antologia jest jednym z wielu dowodów na to, że już niecałą 
dekadę po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ludność żydowska goto-
wa była identyfi kować się z tym stosunkowo młodym bytem państwowym, 
a identyfi kacja ta nie musiała od razu oznaczać porzucenia języka jidysz czy 
tradycyjnego stroju. 

Innym razem echa przeszłości są dużo słabsze, lecz ich wychwycenie sta-
nowić może asumpt do bardziej szczegółowych badań. W XIX w. powstały 
opowieści o spotkaniach chasydzkich cadyków, przede wszystkim Izraela 
z Kozienic, z Napoleonem Bonaparte. Cesarz Francuzów miał złożyć wizytę 
u chorowitego magida tuż przed wyprawą na Moskwę, a nawet dowiedzieć 
się o nieuchronności klęski planowanej kampanii. Współczesne badania nad 
historią i kulturą chasydyzmu wskazują na istotne znaczenie wojen napole-
ońskich dla tendencji mesjanistycznych wśród części wyznawców judaizmu. 
Ponadto przesilenie, które nastąpiło wśród elit chasydzkich w latach 1814–
1815, zbiegło się z fundamentalnymi przemianami politycznymi w Europie38. 
Co więcej, ślady przemarszu Wielkiej Armii można odnaleźć nawet w cha-
sydzkich melodiach (nigunim)39. Zgoła inne dziedzictwo pozostawiła po so-
bie ofensywa rosyjska w Galicji w okresie I wojny światowej. Jedną z jej kon-
sekwencji były wybuchy ognisk cholery. Świadectwa tego czasu wypełniają 
opisy działań podejmowanych przez tradycyjną ludność żydowską, starającą 
się ochronić przed chorobą za pomocą środków kabalistycznych i magicznych. 
Wydarzenia polityczne łączą więc z folklorem bliskie więzi.

Kultura ludowa – świadectwo kultury 
przednowoczesnej

Wizja rozwoju ludzkości, jaką przedstawiała XIX-wieczna etnografi a inspiro-
wana teorią Darwina, zakładała istnienie jednokierunkowego postępu, który 
podnosi człowieka ze stanu dzikości ku cywilizacji. W Europie Wschodniej 
pogląd ten wybrzmiewał w opisach towarzyszących drukowanym zbiorom 
folkloru, który postrzegano jako wyraz ciemnoty, zabobonu i zacofania. Oceny 

38  W tym czasie zmarło kilka ważnych postaci chasydyzmu, przede wszystkim cadykowie 
z Lublina, Kozienic i Rymanowa. Tradycja wiązała te okoliczności ze zmaganiami militarnymi 
ery napoleońskiej, a nawet sugerowała wpływ przywódców chasydzkich na przebieg wyprawy 
na Moskwę (zob. m.in. Menasze Unger, Chsidisze welt, s. 118–120; Tzvi Rabinowicz, Hasidism. 
Th e Movement and Its Masters, Northvale 1988, s. 89–90). Lata 1814–1815 przyniosły także 
publikacje hebrajskiej i jidyszowej wersji hagiografi i Baal Szem Towa. Sziwchej ha-Beszt przy-
czyniła się z czasem do popularyzacji tego rodzaju literatury wśród zwolenników cadyków.

39  Yale Storm, Th e Book of Klezmer. Th e History, the Music, the Folklore, Chicago 2002, s. 52.
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tak dalece wartościujące musiały prowadzić do nieporozumień. Wielu pro-
pagatorów ludoznawstwa stawiało sobie za cel oświecenie ludu. Widziało we 
wczesnej etnografi i sposób dotarcia do serc i umysłów mas, a jednocześnie 
narzędzie wyłuskiwania spośród kuriozów ich racjonalnego jądra. Kolejne 
pokolenia antropologów stopniowo porzucały dyskurs postępu na rzecz uzna-
nia odrębności i swoistości każdej z kultur. Pozwoliło to rozwinąć badania 
terenowe, które przyniosły z czasem fundamentalny materiał porównawczy 
i umożliwiły zaistnienie nowoczesnej antropologii kulturowej w wymiarze 
teoretycznym i praktycznym. Należy jednak pamiętać, że zarzuty przywią-
zania do zabobonu i zacofania nie brały się z niczego. Rzeczywiście, kultura 
ludowa przez długie pokolenia pielęgnowała przeżytki dawnej kultury do-
minującej na danym terytorium lub w danej grupie. Pierwsze pokolenia lu-
doznawców nie zdawały sobie sprawy, że uprawiają wręcz rodzaj archeologii 
kultury. Odkrywały skarby minionej cywilizacji, a widziały w nich wytwory 
ducha włościan. Nieporozumienia wynikające z różnych sposobów interpre-
towania materiałów etnografi cznych wciąż jeszcze nie straciły na aktualności.

W toku ekspedycji z lat 1912–1914 współpracownicy Sz. An-skiego badali 
m.in. funkcjonowanie wołyńskich wspólnot żydowskich. Dzięki dotarciu do 
znacznej ilości pinkasów byli w stanie odtworzyć struktury władzy, drabiny 
społeczne oraz drogi awansu. Tak zgromadzony materiał uzupełniali infor-
macjami pozyskanymi z tradycji ustnej, dostrzegając trwałość wielu instytucji 
kształtujących relacje w ramach gminy, bractwa czy cechu40. Trwałość ta nie 
wynikała z narzucanych przez państwo rozwiązań ustrojowych, lecz z właści-
wej kulturze ludowej zachowawczości. Szczególnie interesujące w tym kontek-
ście wydają się badania nad wierzeniami i praktykami leczniczymi ludności 
żydowskiej, która na przełomie XIX i XX w. zamieszkiwała Europę Wschod-
nią i wyrażała przywiązanie do tradycji aszkenazyjskiej. W przypadku grupy 
mniejszościowej, zainteresowanej ochroną odrębnej tożsamości, skłonność do 
zachowywania dziedzictwa przodków wykraczała poza sferę ściśle religijną. 
Żydowska literatura etyczna pełna jest odniesień do kwestii medycznych, za-
tem podważenie rabinicznych poglądów na funkcjonowanie ludzkiego ciała, 
chociażby dotyczących kwestii poczęcia czy oddziaływania grzechu na or-
ganizm grzesznika, wiązać się musiało z koniecznością przeformułowania 
szerszego stosunku do tradycji. Podobnie rzecz się miała z tradycją astrolo-
giczną, która przez wiele wieków łączyła Żydów i chrześcijan, ale wraz z na-
staniem epoki oświecenia pozostała domeną kręgów zachowawczych. Prze-
konania na temat ptolemejskiego modelu wszechświata i jego konsekwencji, 
z oddziaływaniem siedmiu „gwiazd ruchomych” i znaczeniem znaków zo-
diaku na czele, nie należały wyłącznie do świeckiej sfery myśli. Dyskusje as-
trologiczne utrwalone w Talmudzie oraz późniejszej literaturze rabinicznej 

40  Rechtman, Jidisze etnografi e…, s. 195–236.
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służyły objaśnianiu prawa religijnego. Przewrót kopernikański i obserwacje, 
które ostatecznie doprowadziły do wykształcenia się nowej nauki – astrono-
mii, były przez rabinów długo ignorowane, a nawet zwalczane. W XIX w. sto-
sunek do nich stał się też jednym z wymiernych świadectw przynależności 
do dwóch środowisk: oświeceniowców lub ortodoksji41.

Materiały etnografi czne zyskują na jasności, gdy odczytuje się je w świetle 
literatury starszej o kilka stuleci. Nie chodzi tu wyłącznie o poznanie histo-
ryczno-genealogicznego tła tych czy innych zjawisk, ale przede wszystkim 
o dostrzeżenie ich dosłownie wielowiekowej obecności, a przez to i wachla-
rza kontekstów, które skrywają. Dokumenty kultury ludowej są trudnym do 
podważenia dowodem na trwałość idei i pojęć w środowiskach zainteresowa-
nych podtrzymaniem kulturowej odmienności. Warto podkreślić – odmien-
ności, nie zaś nieprzekraczalnych murów, uniemożliwiających negocjowanie 
odrębnej drogi modernizacji. Takie zabiegi lecznictwa ludowego, jak upusty 
krwi czy cięte bańki, takie przekonania, jak wiara w dni feralne czy zależność 
ludzkich charakterów od układu planet, nie mogą podlegać ocenie w zupeł-
nym wyabstrahowaniu od faktu, że składały się na światopogląd nie jednego, 
a wielu pokoleń. W tym długim trwaniu narzędzia porównawcze nie muszą 
jednak zależeć od chronologicznego następstwa zdarzeń. Tak jak wczesno-
nowożytna literatura medyczna wzbogaca wiedzę na temat młodszej o stule-
cia medycyny ludowej, tak poznanie kultury ortodoksji żydowskiej przełomu 
XIX i XX w. ułatwia zrozumienie miejsca i roli Żydów w pejzażu medycznym 
XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Wspomniany już wcześniej przykład roz-
ważań Petrovsky’ego-Shterna należałoby w tym miejscu uzupełnić o kolejny. 
W wydanej niedawno książce42 Jakub Węglorz omawia pokrótce m.in. rolę 
żydowskich praktyków lecznictwa (głównie cyrulików) w krajobrazie epoki 
przedrozbiorowej. Wnioski, do których dochodzi, mogłyby zostać z powo-
dzeniem wsparte materiałami etnografi cznymi pochodzącymi z kolejnego 
stulecia. Pozycja felczerów w zaborze rosyjskim pozostawała uzależniona od 
policyjnego modelu opieki zdrowotnej. Nie tylko w zakresie umocowania 
prawnego, ale także ich usytuowania na skali dostępnych pacjentom alter-
natyw leczniczych. Ich metody leczenia opierały się na patologii humoralnej 
i tkwiły zanurzone w tradycji dawnych cyrulików i balwierzy. W równym 
stopniu świadczyć to może o zacofaniu tych terytoriów pod względem me-
dycznym – za co w polskiej publicystyce obciążano winą władze carskie43 – 
jak i względnej trwałości rozwiązań społecznych. Zdaje się to potwierdzać 

41  Zob. Ira Robinson, Kabbala and Science in “Sefer Ha-Berit”. A Modernization Strategy 
for Orthodox Jews, „Modern Judaism” (1989), vol. 9, no. 3, s. 275–288.

42  Jakub Węglorz, Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI–
XVIII wieku, Wrocław 2015.

43  Medycyna w samorządzie. Stan obecny lecznictwa publicznego w Królestwie Polskiem. 
Braki i potrzeby, Warszawa 1906, p. V.
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także ogromna popularność książeczek kabały praktycznej przedrukowy-
wanych w XIX w., których oryginały drukowane były w Polsce i Niemczech 
ponad sto lat wcześniej.

Folklor w studiach nad Zagładą 

Studia nad Zagładą stanowią niezwykle ważną część historiografi i doty-
czącej dziejów najnowszych. To również przydatny punkt odniesienia dla 
ukazania problemów towarzyszących konstruowaniu narracji o przeszłości 
w piśmiennictwie naukowym. Dyskurs historyczny sięga po materiały etno-
grafi czne pochodzące z tego okresu przede wszystkim w poszukiwaniu no-
wych typów źródeł. Już od lat 70. XX wieku dostrzec można wyraźny wzrost 
zainteresowania badaczy opowieściami ocalonych, czego przykładem jest 
książka Yaff y Eliach Hasidic Tales of the Holocaust (New York 1982). W swo-
im czasie uznawana za pionierską, praca ta wykorzystuje wywiady jako me-
todę pozyskiwania świadectw pochodzących od członków grupy skrajnie 
tradycjonalistycznej44. Pomijając jednak nadzieję na poszerzenie katalogu 
źródeł, etnografi a jest przez historyków Zagłady zasadniczo marginalizowa-
na lub zgoła niedostrzegana. Antropologia, a w jej ramach również badania 
nad kulturą ludową, mogłaby tymczasem wnieść nową perspektywę w spoj-
rzeniu na problem postaw indywidualnych i grupowych, a także ich związki 
z tradycją. Krytyczna analiza prac historyków w warstwie retorycznej mo-
głaby z kolei służyć uwolnieniu wypowiedzi z okowów binarnych opozycji 
„swój–obcy”. Z pomocą przychodzą tu prace z zakresu obcości w tekstach 
folkloru, których znaczenie, jak zdaje się dowodzić Czesław Robotycki, war-
to oszacować ponownie w kontekście historiografi i45. Należy też pamiętać, 
że współcześni antropologowie zajmujący się problematyką relacji polsko-
-żydowskich nie stronią od podobnych narzędzi, chociaż koncentrują się 
przede wszystkim na badaniu zjawiska antysemityzmu46.

Praktyczne związki etnografi i z badaniami nad Zagładą wynikają rów-
nież z istnienia interesujących zbiorów archiwalnych, będących pokłosiem 
kontynuowania w warunkach okupacji procesu gromadzenia tekstów kultu-
ry ludowej. Dokumenty takie znajdują się m.in. w Archiwum Ringelbluma 

44  Przy czym podobne wysiłki już wcześniej podejmowali sami chasydzi lub ludzie po-
chodzący z tych środowisk, miały one jednak charakter apologetyczny. Zob. m.in. Menasze 
Unger, Sejfer kedojszim. Rabejim ojf kidusz ha-Szem, New York 1967; tegoż, Der gajstiker wi-
dersztand fun Jidn in getos un lagern, Tel Awiw 1970.

45  Robotycki, Historia – folklor – tradycja…, s. 49.
46  Zob. m.in. Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 

2008; Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992.
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zdeponowanym przede wszystkim w Żydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie47, gdzie po opracowaniu są wydawane drukiem, a od niedaw-
na trafi ają też na ogólnodostępne strony Centralnej Biblioteki Judaistycznej. 
Zbiory opisane jako „folklor” gromadzili w getcie warszawskim intelektualiści, 
m.in. rabin Szymon Huberband oraz Nechemiasz Tytelman. Ani jeden, ani 
drugi nie byli wykształconymi antropologami. Tytelman przed wojną dzia-
łał w Poalej Syjon Lewicy i klubie sportowym Sztern (Gwiazda), jego aktyw-
ność literacka ograniczała się do sporządzania relacji prasowych z zawodów. 
Na podstawie notatek N. Rochelesa (na potrzeby podziemnej działalności 
posługiwał się takim pseudonimem) dowiadujemy się jednak, że bezpośred-
ni wpływ na jego pracę w getcie miał Szmuel Lehman, jeden z nestorów ży-
dowskiego ludoznawstwa, zajmujący się tym tematem co najmniej od 1912 r. 
Nie znamy dokładnie rad Lehmana, przypuszczalnie dzielił się z młodszymi 
kolegami doświadczeniem z pracy w terenie, metodologią itd. Do kwestii na-
zewniczych należy oczywiście podejść z dystansem – materiał gromadzony 
w getcie więcej mówi na temat stanu świadomości mieszkańców zamknięte-
go miasta niż enigmatycznej „ludowości”. Niewątpliwie jednak ta część Ar-
chiwum Ringelbluma stanowi rozwinięcie trendów ludoznawczych, którym 
zawdzięczamy dokonania żydowskich etnografów kilku dekad poprzedzają-
cych wybuch wojny.

Uderzająca w przypadku materiałów folklorystycznych zgromadzonych 
w Archiwum Ringelbluma wydaje się szeroka wiedza ulicy getta na temat 
aktualnej sytuacji politycznej i wydarzeń wojennych. W przeciwieństwie do 
utworów literackich, które do faktów odnoszą się rzadko i bardzo wyrywko-
wo, wypowiedzi odnotowane przez Tytelmana i Huberbanda przekonują nas, 
jak wiele zwykli Żydzi wiedzieli, a także dają wskazówki, skąd czerpali tę wie-
dzę. W Warszawie – i bynajmniej nie tylko po stronie „aryjskiej” – żartowano 
z nieudanych kampanii Mussoliniego czy niepowodzeń Anglików w Afryce 
Północnej i na Dalekim Wschodzie, znano i komentowano decyzje generałów 
i polityków nie tylko najwyższego szczebla. Poza tym osobliwie wiele czasu 
ulica getta poświęcała osobie przewodniczącego Judenratu Adama Czerniako-
wa. Nie ma wątpliwości, że – niezależnie od obiektywnej oceny postawy tego 
działacza społecznego – był on dla większości mieszkańców antybohaterem, 
obiektem klątw i kpin, nieraz bardzo odległych od zwyczajowej miary przy-
zwoitości, podobnie jak większość aparatu administracyjnego „gminy”, nie 
wyłączając instytucji niosących pomoc potrzebującym – Centosu, Żetosu itd. 
Świadectwa te dowodzą pośrednio konieczności uwzględnienia w analizach 
postaw epoki wojny spostrzeżeń wywiedzionych z badań antropologicznych. 

47  Materiały te ukazały się drukiem w 26 tomie serii Archiwum Ringelbluma. Konspiracyj-
ne Archiwum Getta Warszawy pt. Utwory literackie z getta warszawskiego, oprac. Marek Tusze-
wicki, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2017.
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Bez ich uwzględnienia łatwo jest przyjąć perspektywę narzuconą przez źródła 
i popaść w uogólnienia: zarówno idealizując postaci przywódców, jak i pod-
dając ich działania daleko idącej krytyce. 

Piosenki getta i materiały zebrane w kolekcjach folkloru powstawały w ję-
zyku żydowskim o cechach właściwych mowie potocznej. Zdecydowana więk-
szość takich tekstów powstała w jidysz, zachowują one również wyraźne ślady 
obecności polszczyzny w życiu codziennym Żydów Warszawy. Niektórych żar-
tów z okresu okupacji wręcz nie da się zrozumieć bez znajomości języka pol-
skiego. Jako swoiste echo warszawskich ulic stanowią one ważne świadectwo 
polonizacji ludności żydowskiej – jedno z ostatnich w dziejach tej diaspory.

Podobne inicjatywy dokumentowania „ludowej twórczości” żydowskiej 
okresu okupacji podejmowane były także poza Warszawą. W 1949 roku Isroel 
Kaplan opublikował w Monachium tom Dos folksmojl in naci-klem zawierają-
cy materiał zbierany przez autora w gettach i niemieckich obozach (wcześniej 
ukazywał się on na łamach prasy). Kaplan interesował się tym, co określał 
mianem „folkloru nowego”. Jego zdaniem zasłyszane wśród Żydów dowci-
py, żartobliwe powiedzonka czy gry słów stanowiły echo wiecznego „gło-
su Jakuba”, odzwierciedlenie narodowego ducha, który z ich pomocą miał 
się bronić przed uciskiem. Warto dodać, że motyw ludowego humoru jako 
przejawu oporu wobec okupanta pojawia się również w powojennej litera-
turze polskiej48. Na pograniczu folklorystyki działał zaraz po wojnie Szmer-
ke Kaczergiński, wileński poeta i członek oddziałów partyzanckich. W obu 
jego antologiach: Dos gezang fun wilner geto (1947) i Lider fun di getos un la-
gern (1948), wybrzmiewa potrzeba dokumentowania przeszłości ujęta raczej 
w duchu literaturoznawczym niż historycznym. Temat Zagłady powraca rów-
nież we współczesnych badaniach etnografi cznych, ale traktują one wydarze-
nia historyczne jako kontekst, zwracając uwagę na ich rozciągnięte w czasie 
konsekwencje dla kultury. Gila Flam, muzykolożka i autorka książki Singing 
for Survival: Songs of the Lodz Ghetto, 1940–45, zajmuje się zarówno okre-
sem istnienia getta łódzkiego, jak też rolą pieśni powstałych w jego murach 
w upamiętnianiu Holokaustu. Wywiady przeprowadzone przez Toby Blum-
-Dobkin wśród osób, które przeszły przez obóz dla dipisów, dotyczą z ko-
lei przemian dotykających motywy religijne, obrzędy i rytuały49. Zmierzch 

48  Zob. np. Henryka Weber, Pięć lat walki narodu polskiego pod okupacją niemiecką, Lon-
dyn 1945; Marian Ruth Buczkowski, Warszawski dowcip w walce 1939–1944, Warszawa 1946; 
Stanisław Dzikowski, Niemiec wyszydzony, Warszawa 1946.

49  Toby Blum-Dobkin, Th e Landsberg Carnival. Purim in a Displaced Persons Center, [w:] 
Purim. Th e Face and the Mask, red. Shifra Epstein, New York 1979, s. 52–59; tejże, Videotaping 
Holocaust Interviews. Questions and Answers from an Interviewer, „Jewish Folklore and Eth-
nology Review” (1994), nr 16, s. 46–50.
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pokolenia doświadczonego przez Zagładę stawia granicę badaniom opartym 
na bezpośrednim kontakcie z ocalonymi50.

Podsumowanie

Przykłady schodzenia się dróg historiografi i i etnografi i w obrębie stu-
diów żydowskich dowodzą silnych więzów łączących te dziedziny. Usamo-
dzielnienie się badań etnografi cznych z końcem XIX w. pozwoliło opraco-
wać nowe metodologie, które niemal stulecie później znowu służą badaniu 
przeszłości. Obserwacje antropologiczne skupione na ludzkich zbiorowoś-
ciach stanowią dziś ważne uzupełnienie metodologii historycznej. Histo-
ryk nie może być bowiem wyłącznie strażnikiem archiwów. Rekonstruuje 
on w swych narracjach przeszłość naszego gatunku, a zatem znajomość bio-
logii człowieka, psychologii jednostek i funkcjonowania ich w społeczności 
(tym w dużej mierze zajmuje się właśnie antropologia), co winno poprzedzić 
wyciąganie wniosków na podstawie źródeł historycznych. To samo dotyczy 
umiejętności odczytywania i interpretowania kodów kulturowych, czy też 
rozpoznawania sieci symboli, którymi przetkana jest nasza rzeczywistość. 
Perspektywa historyczna umożliwia z kolei etnografom poszerzenie pól za-
interesowań, tak bardzo zawężonych w dobie globalizacji. Jednakże badanie 
nieistniejących już społeczności na podstawie zachowanego materiału etno-
grafi cznego, nawet tak bogatego jak w przypadku Żydów aszkenazyjskich, 
powinno uwzględniać to, co wiemy dzisiaj zarówno o historii, jak i o pisa-
niu historii.

Wspomniane tu związki pozwalają dostrzec, że w narracjach badaczy hi-
storii Żydów często napotykamy uogólnienia, bez których znacznie trudniejsze 
byłoby zrozumienie przemian społecznych, politycznych czy gospodarczych. 
Co więcej, mają one inne zalety: kształtują świadomość przeszłości, dają moż-
liwość lepszego zrozumienia jej mechanizmów, a w niektórych przypadkach 
mogą się stać narzędziami projektów społecznych (kształtowania tożsamości, 
budowania relacji itd.). Jednocześnie uogólnienia te utrudniają dostrzeżenie 
zjawisk typowych dla ludzkich wspólnot, np. zachowawczości jednostek czy 
inercji instytucji państwowych, a także towarzyszącej im skali priorytetów, 
zależnej od różnych czynników. W studiach żydowskich problem ten ujawnia 
się m.in. w dyskusji na temat przyczyn niepowodzeń reform ery oświecenia 
czy postaw ludności żydowskiej epoki Zagłady. Skoro władzom Księstwa War-
szawskiego i Królestwa Polskiego tak bardzo zależało na „ucywilizowaniu” 

50  Ograniczenie to dotyczy też ostatnich polskich świadków kultury Żydów polskich i Za-
głady. Wywiady z nimi rejestrowano od lat 80. ubiegłego wieku w ramach różnych lokalnych 
projektów historii mówionej.
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Żydów, dlaczego nie były w swych dążeniach konsekwentne? Dlaczego zbroj-
ny opór przeciwko niemieckim zbrodniom II wojny światowej przyszedł tak 
późno i miał tak ograniczoną skalę? Włączenie do narracji perspektywy ukie-
runkowanej na kulturę może pomóc w wyjaśnieniu tego rodzaju zjawisk.

Ponowny mariaż historiografi i i etnografi i przynosi jednak owoce także 
drugiej stronie. Perspektywa historyczna towarzyszy dzisiaj badaniom etno-
grafi cznym, co nie może szczególnie dziwić, zważywszy na fakt, iż proces 
gromadzenia i archiwizowania przejawów kultury ludowej trwa już prawie 
dwa stulecia. Perspektywa ta umożliwia badaczom kultury poszerzenie pól 
zainteresowań, tak bardzo zawężonych w dobie globalizacji, ponieważ nakre-
śla kontekst historyczny (fundamentalny, np. w przypadku studiów nad Za-
gładą), otwierając jednocześnie furtkę prowadzącą do odkrywania kultury 
nieistniejących już społeczności. Przy czym badanie oparte na zachowanym 
materiale etnografi cznym, nawet tak bogatym, jak w przypadku Żydów asz-
kenazyjskich, powinno uwzględniać to, co wiemy dzisiaj zarówno o historii, 
jak i o pisaniu historii.

Abstract

Th e present article undertakes the question of the relationships between the historiography 
and ethnography in the context of the contemporary Jewish studies. Pointing to the affi  nity of 
both these humanistic domains, it analyses the process of gaining independence by the Jewish 
ethnography and the consequences of the changes which took place at the turn of the 20th 
century: the negative ones, i.e. the researchers closing themselves in their own circles, as well 
as the positive ones, including the development of the new methodologies and the apprecia-
tion of the sources not used before. Th e article also notes the changes occurring during the last 
decades which encourage the historians and ethnographers to adopt the interdisciplinary ap-
proach. Further, it addresses the question of the folklore texts rooted in the past. It argues that 
they can refl ect the history, both in their content and the circumstances of originating, collect-
ing and analysing the ethnographic materials by the successive generations of the ethnicists. 
Particular emphasis is put on the elements of this kind whose presence in the collections can 
point to close relationship of the folk culture and the views and theories dominating in Europe 
several centuries ago (e.g. in medicine or astrology). Th e last part of the article is devoted to the 
research into the folklore of the Ashkenazi Jews during the Holocaust and immediately aft er 
the World War 2, pointing to both historical and ethnographic dimensions of these studies.
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