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AKADEMJA UMIEJTNOCI W KRAKOWIE
WYDZIA FILOLOGICZNY

ROZPRAWY TOM LVIII — Nr. 5.

Regina Lilientalowa.

wita ydowskie
w przeszoci i teraniejszoci.

CZ III.

(Praca przedstawiona na poeiedzeniu Wydziau d. 22 padziernika 1917).

wita, które w tej czci pracy swojej omawia bd. nosz
nazwy „Chanuka" i „Purim", a ze wzgldu na cakiem wiecki
charakter raczej na miano pó-wit zasuguj. I owa to waci-
wo obu tych uroczystoci dorocznych, gównie za ich pokre-

wiestwo wewntrzne, które wtoku pracy si ujawni, sprawiy, e obok

siebie je postawiam i w jednej czci zawaram.

Chanuk '), t. j. wito powicenia''^), obchodz ydzi wspó-
czeni przez dni osra, poczwszy od 25-go Kislew s) a do 3-go

') Po hebr. r!~"n po aram. xp-;n co znaczy wicenie, powiecenie od.

^:n powieci (Jacob Levy. Neuhebraisches und haldaisches Worterbnch liber die

Talmadim nnd MidraRchim. Lipsk 1889 r.), take odnowienie (Aleksander Kohut.

Arncli. Wiede 1878—1892 r. 4t6 b.l, inangaracja. W Biblji niejednokrotnie spo-

tykamy ai z tem slonrem, np. w Nnmeri 7, 10. 11; u Daniela 3, 2. 3, n Ezry

6, 16. 17. Wedle zdania rabinów sama nazwa wyraa tre tego wita, gdy
i;n znaczy odpoczywaj, warto za liczbowa nastpnych gosek - i n wy-

nosi 25, wic e odpoczynek po walce zacz si 25-go. (Tur Orach chaiim 670;

to samo Maharil. Hilchoth Chanuka; te Chaiie adam 154, 2).

") wityni.
') Mienic ten odpowiada grudniowi. Pierwszy dzie Chanuki moe przy-

pada kadego dnia w tygodniu, z wyjtkiem wtorku (Maharil, Hilchoth Chanuka)

Rozprawy Wydz. filolog. T. LVIII. Nr. 5. ^
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Tebeth. Ustanowione przez Jehud Machabeusza, braci jego i star-

szych gminy Izraela w 165 r. przed now er, na pamitii oczysz-

czenia wityni, splugawionej uprzednio przez króla syryjskiego,

Antjocha IV Epifanesa, w Biblji naturalnie wzmiankowane nie jest').

Take z Talmudu, tego archiwum pogldów i obyczajów ydow-
skich, skpe tylko czerpiemy o niem wiadomoci, albowiem a-
dnego traktatu nie powicono wycznie Chanuce, jak to ma miej-

sce w stosunku do innych wit narodowych ^j. I podczas, gdy Pu-

rim (wito losów) omawia si w specjalnym rozdziale talmudycz-

nym „Megilla", o tem wicie milczy, rzec mona, caa literatura

Tanaitów 2). Przyczyna tego tkwi niewtpliwie w przeciwiestwie

Faryzeuszów do ruchu znienawidzonych póniejszych Chasmoneów,

idcych rka w rk z Saduceuszami *). przewaga za i mir, jakie

pierwsi posiadali u mas ludowych, zdziaay, i wydarto z prze-

szoci i wiadomoci ludu jedn ze wietniej szych kart dziejów

ydowskich 5). Tem take si tumaczy, e ksigi Machabeuszów,

jedne z pikniejszych w pimiennictwie ydowskiem, nie zostay

wcielone do Kanonu. A z owych to ksig czerpa musimy wszystko,

co si do czasów cnych odnosi ').

') Z tej racji K;iraici nie obchodz Chanaki (Zunz, Die Kitus des synago-

galen Gotteadienstes. Berlin 1859 r., str. 158; S. Bick. Die Geschichte des jiidi-

schen Yolkes und seiner Literatur vom babylonischen Exile bis auf die Gegen-

wart. Leszno (Poznaskie) 1878 r., str. 247).

^) Wprawdzie i w. Tygodni (Szabuoth, ob. cze I, str. 44 tej pracy) nie

posiada specjalnego traktatu, lecz jest to wito jednodniowe, a ofiary na ten

dzie przeznaczone rozwaane sa w traktacie Menachoth. (Abraham Geiger.

Urschrift uud Uebersetzangen der Bibel in ihrer Abhftngigkeit Ton der inneren

Entwickelung des Judenthums. Wrocaw 1857 r., str. 203).

') Wogóle tylko okolicznociowo jest w Talmudzie mowa o Channce, a na-

wet gdy wzmiankowani s Chasmoneusze, to czyny ich pominito milczeniem

(Np. traktat Megilla fia; tr. Joma 16a).

*) Faryzeusze to wynieli na tron ród Chasmoneów, lecz jako zwolennicy

ustroju teokratycznego sarkali na wzmagajcy si u tych ostatnich kierunek

wiecki, i z tej przyczyny Machabeusze nie zyskali znaczenia bohaterów narodo-

wych (E. Kantach. Die Apokryphen nnd Pseudepigrapheu des alten Testaments.

Tubinga 1900 r. Tora II, str. 127 i 1'28; J. Wellhauson. Die Pharieaer nnd die

Sadducaer. Graifawald 1874 r., str. 93 i 94).

*) Ignorancja pod tym wzgldem panowaa w calem redniowieczu. (Sig-

mnnd Jampcl. Das Buch Esther auf seine Geschichtlichkeit kritisch untersucht.

Frankfurt /M. 1907 r., str. 23, dop. 1).

') I Josephus w swych Staroytnociach daje nam po temu materja, lecz.

powszechnie uznano, e czerpa z I-ej ksigi Machabeuszów (Benedictus Niese
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Opierajc si na ksigach I-ej i II-ej ^}, które wedug zdania

najpowaniejszych badaczy, zawieraj materjal autentyczny -), wi-

Kritik 'der beidea Makkabaerbucher. Berlin 1900 r., str. 100) i czsto, jak utrzy-

muje A. Geiger (Urschrift u. Uebersetzungen der Bibel, str. 219j, szed dosownie

za jej opisem; to samo H. Graetz. Geschicbte der Jaden, i-e wyd. Lipsk 1888 r.

Tom III, str. 559; E. Kautscb. Die Apokryphen u. Pseudepigrapben. Fryburg

w B. 1898 r. Tom I, str. 32. Przeto niekiedy tylko przyjdzie nam ucieka si do

niego.

') Cztery sa ksigi Maehabeaszów — wszystkie s apokryficzne i nie wi
si z sob ani treci ani autorstwem. Dla nas w danym wypadku maja znacze-

nie tylko I i II, gdy trzecia daje obraz cierpie gminy w Aleksandrji za cesarza

Kaliguli (E. Kautscb. Tame, str. 24 pisze, i nazw Makkabaios, bdc pierwo-

tnie przydomkiem Judy, trzeciego syna Matatjasza, a póniej mianem caego po-

kolenia, rozcignito nastpnie na wszystkich, którzy walczyli za wiar ydowsk
przeciw Grekom), IV za (przypisywana przez dugi czas Josephusowi, co nowsze

badania obaliy) powstaa w czasie, gdy o walkach Machabeuszów zaledwie gdzie-

niegdzie dokadniejsze pojcie si przechowao (Heinrich Ewald. Geschichte des

Yolkes Israel. 2 wyd. Getynga 1853 r. Tom IV, str. 555.

a) L. Herzfeld (Geschichte des Volkes Israel. 2 wyd. Lipsk 1863 r. Tom
I, str. 456) utrzymuje, e I ksiga Machabeuszów, napisana pierwotnie po hebraj-

sku lub po aramejsku (autor skania si bardziej ku hebrajskiemu), o czem

wiadczy maj liczne hebraizmy i ciso danych geograficznych, powstaa naj-

wczeniej po mierci Jana Hyrkana, a wiadomoci jej s wogólo wiarogodne; we-

dug Zunza (Die Gottesdienstlichen Vortrage der Jnden. Berlin 1832 r., str. 123)

najbardziej woln od poda jest ksiga I; Israel Sack (Die altjiidische Religion

im Uebergange vom Bibelthume znm Talraudismus. Berlin 1889 r., str. 275 i 276

uwaa, e daje ona trzewy i rzeczowy obraz wydarze, bezstronnie czerpany

z dawniejszych róde; równie H. Graetz (Geschichte der Juden. Tom III, str.

559) twierdzi, e opiera si ona na starszych dokumentach: H. Ewald (Geschichte

des Volk6s Israel. Tom IV, str. 529) widzi w niej prawd historyczn, tak samo

E. Kautsch (Die Apokryphen u. Pseudepigraphen. Tom I, str. 25) przychylnie si)

odzywa o jej wartoci pod tym wzgldem. — Ksiga ta, o duchu powanym
i pouczajcym, stanowica dokument historyczny dla czterdziestoletniego okresu,

tj. od wstpienia na tron Antjocha Epifanesa (175 r. przed Chr.) do mierci Szy-

mona Cbasmonejczyka (135 r. przed Chr.), miaa orygina hebrajski (tak sdz:
wymieniony ju L. Herzfeld, H. Ewald w Geschichte des VoIkes Israel, tom IV,

str. 629, B. Niese w Kriiik der beiden Makkabaerbucher, str. 2, J. Derenbourg

w Essai sur Thietoire et la g^ographie de la Palestine d'apres les thalmuds et

les autres sources rabbinies. Pary 1867 r. Tom 1, str. 57, S. Munk w Palestine,

Pary 1845 r., 5:^5 b), k.óry zagin (z maemi bowiem wyjtkami ksigi nieka-

nonizowane z palestyskiej literatury przepady) i dosza nas w rkopisie greckiej

Septuaginty. — Co do U ksigi Machabeuszów, która, sdzc z przedmowy, jest

wycigiem z piciu ksig nieznanego zreszt Jazona z Cyreny, to zdania o niej

s podzielone. Jedni, jak Israel Sack (Die altjiidische Keligion, str. 275 i 276),

twierdz, e posiada ona niewielkie historyczne znaczenie i mae budzi zaufanie

1*



K. LILIIONT/.LOWA

dzimy, e wito przez nas omawiane, ma za podkad rzeczywisty

fakt historyczny, który si wydarzy w czasie panowania Syryj-

czyków nad Judejczykami.

W 198 r. przed now er przesza Palestyna pod wada An-

tjocia Wielkiego i z kraju samoistnego pod perskiemi rzdami

staa si teraz zalen. Ludno Judei zajmowaa si wtedy prze-

wanie rolnictwem i hodowl byda, gdy handel pozostawa w r-

kach Greków, którzy wnosili z sob greck kultur. Ju od cza-

sów Aleksandra Wielkiego przenikay do Palestyny wpywy i prd}-

helleskie, gdy zamysem tego monarchy byo stworzy [lastwo

ogromne i jednolite pod wzgldem jzyka, obyczajów i cywilizacji,

a jego nast<;pcy prowadzili dalej rozpoczte przez niego dzieo i w II

wieku w Palestynie zrobili znaczne postpy w tym kierunku. Ary-

stokracja z arcykapanem na czele, w znacznej mierze z przyczyn

ekonomicznych, skaniaa si tu ku asymilacji i); hellenici jednak,

nie posiadajc sympatji mas ludowych, które trzymay si wiernie

rodzimych tradycyj i obce byy wszelkim inowacjom, szukali opar-

cia u wadzy, idc z ni rka w rk. Zdawao si, e los sprzyja

zamiarom monowadztwa, e ju, ju wszystkie wrota przed helle-

nizmem si roztworz, gdy panowanie Antjocha Epifanesa, który

chcia gwatownie przeobraenia tego dokona, pooyo kres owej

akcji. Zwyciywszy Egipt, wyruszy ten wadca^) przeciw Jero-

do swych opisów, a ciekaw jest jedynie jako pomnik literacki; inni, jak J.

Wellhaosen (laraelitische und jUdische Geschichte, 2-6 wyd. Berlin 1895 r., str.

235, dop. 1), awaaj j za niepewn, aczkolwiek dostrzegaj w niej i cenne

wiadomoci (Die Pharisaer und die Saddacker, str. 82 ; inni znów jak E. Kantsch

(Die Apokryphen und Pseudepigraphen, tom I, str. 84|, chocia wyej stawiaj

ksig I-, jednak przyznaj i II-ej historyczn warto, a D. Emil Sehiirer (Ge-

schichte des jiidiscben Volkes, 3-e i 4-6 wyd. Lipsk 1901—1907 r. Tom I, str.

202, dop. 42 i tom II, str. 32) w pewnych wypadkach daje tej ostatniaj pier-

wszestwo. Ju Luter, który t ksig z greckiego przeoy, orzek: So billich das

erste Bnch solt in die zal der heiligen Schrift genomen seiu, so billich ist dis

ander Buch eraus geworfen, ob wol etwas gntes darinnen stehet (cytuje E. Kautsch.

Die Apokrjphen, tom I, str. 81), B. Niese (Kritik der beiden Makkabilerbiieher,

str. 25 i 52) uwaa j za starsz od I-ej i za zawierajc bardziej ródowe

wiadomoci.

') Przyjmujc — gównie w Jerozolimie — greckie obyczaje i przybiera-

jc imiona greckie np. Menelaus, Jazon i t. p.

2) Antjoch IV Epifanes, syn Antjocha III Wielkiego, wstpi na tron w r.

175 przed Chr. — Epifanes znaczy po grecku , objawiony"', „widzialny" w pe-

nem brzmieniu „bóg widzialny, wcielony", który to przydomek wiadczy o duko-
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zolimie, gdzie zupi wityni, co powtórzywszy po dwóch latach,

wyda rozporzdzenie, na mocy którego mia zapanowa w Judei

kult obcy. ydzi pod kar mierci musieli zaniecha swych obrz-

dów religijnych i), natomiast ustawiono w wityni izraelskiej po-

sg Zeusa Olimpijskiego 2), któremu dnia 25-go miesica Kislew 3)

zoono ofiary *). Cikiej próbie poddany lud ydowski prób t
wytrzyma: nie chcc za adna^ cen zerwa przymierza ze swym
Bogiem, opar si rozkazom naje/.dcy i opór ten krwi mczesk
przypiecztowa ^). Rozbudzony przez przeladovvania fanatyzm reli-

gijny urós do wielkiej potgi, szczególniej w koach t. zw. pobo-

nych (chasidim) '). których zapa rozgorza w obronie wiary. P-

nnnej za ycia apoteozie tego monarchy, Z powoda jego okrnciistw przezy-

wano go „Epimanesem"', t. j. szalonym, warjatein. H. Gnietz (Gescliicbte der .)u-

den, t. III, cz. II, str. 292) pisze o nim, e by przebiegy, wyrachowany i ka-

pryny, maostkowy w przedsiwziciach wielkich, natomiast w drobiazgach —
wielki.

') .lak: wicenia sabatu i wit, obrzezania, skadania zwykych ofiar itp.

2) „Przekltego potwora" jak go okrela I ks. Machabeuszów (1, 54-). Miao

to miejsce dnia 15-go Kislew.

') U Josephusa (Ant. 12, 5) miesic ten zwie si Chaslew.

*) ydzi zmuzani byli do skadania wi w ofierze, co wstrtne im byo

I Machab. 1, 29. 30. 37 50).

5) Opis tych mczarni daje gównie II ks. Machab. Koció katulicki .le-

hud Hachabeusza prawie pomija, natomiast wyrónia Eleazara i matk z sie-

dmia synami, którzy jakoby wtedy tragiczn mier ponieli; im to nada koció

miano „Sancti Maccabei" (Max Maas. Die Maccabaer ais christliche Heilige w Ar-

chiv fiir Religionswissenschaft. Lipsk 1900 r. Tom 4. str. 147). Koci ich maj
si znajdowa poród relikwij katedry koloskiej, a witj Machabeuszów obcho-

dzono okoo V wieku (L. Duohesne. Origines da culte chrótien, 5-e wyd. Pary
1909 r. str. 282). — Przeladowania za Antjochu i w pónitj.szych jeszcze cza-

sach stworzyy bogat literatur apokryficzn, np.: Meglllath Antiochu?, który to

utwór, napisany po aramojiku, powsta wedug Zanza (Die Gottesdienstlichen Vor-

trSge der Juden. Berlin 1832 r., str. 13i) w epoce Gaonów, a posiadajc bardziej

liturgiczny charakter, wczony zosta do sidaru Jemeskiego ^^I. Steinschneider.

Purim and Parodie w Monatsschrift fiir Geschichte u. Wissenschaft d. Juden-

thams. Tom 47, str. 365), Midrasz na Chanaka, Nowa Pesikta na Chanuka itd.

«) Od nich to wyszli Faryzeusze, którzy pocztkowo byli wzorem prawdzi-

wej pobonoci i skromnoci. Objaniajc Pismo w., szanowali oni zarazem oby-

czaje przekazane ustnie, przez co posiadali klucz do Suszy swego ludu. („On ne

conduit lo peuple qu'en se pretant k ses idees", powiedzia E. Kenan. Vie do Je-

sus. Lozanna 1863 r. , str. 12.3). W przeciwiestwie do Faryzeuszów stali arysto-

kratyczni Saduceusze, mowie stanu, posiadacze najwaniejszych kapaskich
urzdów, którzy, trzymajc si cile litery Zakonn, a lekcewac po za tem
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dzc ycie w wiecie marze mistycznych, szukajc pociechy je-

dynie w ksigach witych, obojtni byli Chasydejczycy na sto-

sunki polityczne, lecz gdy Antjoch naruszy przepisy wite, bunt

zawrza take w ich sercach i przyczyli si do mcicieli krzywd

swego ludu. Byli nimi wanie Machabeusze. Na czele powstaców

stan Matatjasz, syn Jochanana, syna Szymona '), syna Chasmo-

nai *), z pokolenia kapaskiego Jojarib^), zamieszkay w Modein *)

wraz z piciu synami ^), z których trzeci z kolei Jehuda, prze-

zwany Machabeuszeni '), po mierci ojca obj dowództwo. Posta-

wite dla ludu obrzdy, zraali go sobie (S. B3,ck. Die Geschichte d. jild. Vol-

kcR u. Beiner Literatur, str. 79—82). Antagonizm pomidzy obu temi grupami na-

leycie charakteryzuj nastpujce sowa Talmudu (tr. Berachoth 29 a): Nie ufaj

sobie a po dzie mierci swojej, albowiem Jochanan przez lat omdziesit spra-

wowa urzd arcykapana, a jednak w kocu sta si saduceuszem.

') Imiona: Jochanan i Szymon powtarzay si czsto w tym rodzie.

-) Std nazwa tego rndu. Niektórzy wywodz j od góry Asamo, inni od

hebr. wyrazu chaszmanim — znakomici, potni.

') O tern ijokoleniu jest mowa w Kronice |24, 7).

*) Modein lub Modaim (Talmud, tr. Pesachim 93 b), miasteczko górskie

w pobliu Ijiddy, na drodze wiodcej z Joppe do Jerozolimy (S. Munk. Palestine,

495 b), obecnie — wie el-Medijeh (Archives Israelites. Pary 1874 r., str. 693)

byo oddawna siedzib tego rodu.

5) Zwali si oni: Jochannes z przydomkiem Gaddis, Szymon zwany Thas-

sis, Jehuda — Machabeusz, Eleazar — Awaran i Jonathan — Aphphus (I Machab.

2, 1—5; u Josephusa, Aut. 12, 6, z wyjtkiem przydomku Jehudy, wszystkie

brzmi nieco inaczej). Przydomki synów Matatjasza zdawna budz zaciekawienie

uczonych. Hugo 'A'iiikler (Altorientalische Forschiingen. Lipsk 1898— 1901 Serja

III, zeszyt I, str. 82) dopatruje si w nich zwizku z planetami i wedug niego

Jehuda odpowiada Jupiterowi — Mardukowi, którego oznak jest byskawica,

a symbolem — mot; podobnie sdzi A. Jeremias (Im Kampfe nm Babel und Bi-

bel, 2-e wyd. Lipsk 1903 r., str. 22); Senior Sachs (Le titre du livre des Mac-

chabes w Revue des tudes juive8. Pary. Tom 26, str. 166) utrzymuje, e wzito

je z nazw miast lub miejscowoci, ie przeto Jehuda, który pod tym wzgldem

nie stanowi wyjtku, winien si pisa Machbanai, tak, jak rycerz Dawidowy (I

Kronika 12, 13); tymczasem W. Feilchenfeld (Die Beinamen der fiuf HasmonSar

SBhne w Magazin fiir Wissenschaft des Judenthums. Berlin 18S8 r. Tom XV)

stara si udowodni, e kady z tych przydomków pochodzi od r/.emiusa, którem

dany syn Matatjasza si trudni: Kaddisz (albo Gaddis) wyrabiajcy rzeczy ozdo-

bne, jak piercienie i t. p., Thassi — blacharz, Awarau — pracz albo wakierz

i t. d., wreszcie pod przydomkiem Jehmiy rozumie naley rzemielnika posugu-

jcego si motem, t. j. kowala lub lusarza.

*) Co do przydomku Jehody, który rozcign si póniej na cale pokole-

nie, to istniej jeszcze dwie wyróniajce si teorje: wedug jednej, której zwo-

lennikiem jest Winer (Raalworterbuch I 631 i dop. 3) powsta on z abrewjacji
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wiono na jedn kart istnienie nawpó niezalenej Judei i judai-

zmu; i oto w miertelnej walce z niesychanej mocy przeciwnikiem

o religijn, narodow i spoeczn niezaleno lwie mstwo ludu

pod wodz Jehudy i) zwyciyo: po wietnych bitwach pod Emaus
i Beth zur*) zostao skruszone jarzmo grecko-syryjskie 3). Wówczas
zwycizcy pocignli ku górze witej, a zburzywszy otarz splu-

gawiony i wzniósszy nowy z nieociosanvch kamieni zgodnie

sów „Mi eharaocha baelim Jehowa (Któ jak Ty, miedzy bóstwami, Wiekuisty?".

Exodu6 16, 11), bdcych hasem Chasmonejczyków albo te godJem na ich sztan-

darze; wedug teorji drugiej — a t uznaje wikazo uczonych, jak: de Wette

(Lehrbach der hebraisch-jiidischen Archaologie, 2-e wyd. Lipsk 1830 r., § 59),

W. Geseuias (Hebraisches und chaldaisohes Handworterbuch liber das alte Testa-

mant, 3-e wyd. Lipsk 1828 r.), L. Herzfeld (Geschichte des Yolkes Israel Tom I,

8tr. 2(55), K. Kantscb (De Apokryphen. Tom I, str. 24) i inni — Makabi (w pi-

sowni hebr. nazwa ta wystpuje w dwóch formach, jako Machabi i Makabi) po-

chodzi od inakebeth, chald. makaba — mot i znaczy motarz, Jehuda bowiem

niby mot wali we wrogów swego ludu. (Podobnie jak rycerz frankoski, dziad

Karola Wielkiego, który za sw waleczno przezwany zosta Martollem
;
analo-

gj t podaje S. Mank. Palestine 495 b).

') Postrach w nieprzyjacioach budzi ten bohater judzki, który wsawi si

poród synów Izraela (1 Machab. 3, 25. 26 i 3, I -9).

') I Machab. 4, 1— 35. Do zwycistwa nad Syryjczykami niemao przy-

czynia si bogata literatura owociesna, która w dniach niedoli budzia samowie-

dz narodow i zapalaa do walki o niepodlego. H. Ewald (Geschichte d. Yol-

kes Israel. Tom IV, str. 345 i 351, dop. 3); H. Graetz (Geschichte der Juden.

Tom II, ez. II, str. 451), J. Wellhausen (Isr. u. jUd. Geschichte. str. 240), D. E.

Schurer (Geschichte d. jUd. Yolkes. Tom I, str. 200) i inni ntrzymuj, e ksiga

Daniela jest wytworem tej epoki i wielki wpyw na ni wywara, take niektóre

psalmy miay powsta w owych czasach. Cieknwem jest, e w dziedzinie prawo-

dawstwa panowa wtedy w Judei zupeny zastój. — Talmud wymienia tylko trzy

rozporzdzenia Synhedrynu: aby modzie nie uczya si po grecku, aby cielesny

stosunek z pogank surowo by karany i aby nie hodowano wi (Moses Briick.

Rabinische Cerouionialgebrauche in ihrer Entstehung und geschichtlichen Ent-

wickelung. "Wrocaw 1837 r. XXII).

') Przez pótora wieku y lud izr. niezalenie pod rzdami rodiiny Cha-

smoneów (od 160 r. do 40 r. przed now er). Jehuda pad w walce przeciw Bak-

chidesowi i pochowany zosta w grobach ojców swoich, w Modein. Opakiwa go

cay Izrael, jak pisze I ks. Machab. (9, 19— 21). Za czasów w. Hieronima piel-

grzymi chrzecijascy odwiedzali groby w Modein (Archi fiir Keligionawissen-

schaft. Tom 44, str. 147) a M. Y. Guerin, czonek Tow. Geogr. w Paryu, odna-

laz za swego pobytu w Palestynie w 1870 r. grób Machabeu^zów i dostarczy

o nim owemu Towarzystwa interesujcych szczegóów (Archives israelitea 1874 r.

str. 693).
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Z przepisem Zakonu '), rankiem 25 Kislew przy piewie hymnów
i odgosie cytr, harf i cymbaów uroczycie go powicili. Ceremo-

nja owa trwaa przez dni om. w cigu którycli lud w radoci^

i weselu skada ofiary, i odtd co rok obchodzi si ta pamitka*).

Zdawaoby si, e na tern objanieniu poprzesta naley, e
zarówno przyczyna, jak i czas powstania wita Chanuki adnych
nie budz wtpliwoci, atoli — blisze rozpatrzenie szczegóów zu-
dzenie to niweczy.

Faktem jest niezaprzeczonym, e wito owo obchodzone byo
przez Machabeuszów jako Chanuka, jako powicenie otarza, ale

dlaczego wyznaczyli oni t uroczysto na dzie 25 miesica Ki-

slew, w którym to dniu i miesicu o trzy lata wczeniej ofiarowa

by Antjoch Epifanes Zeusowi Olimpijskiemu? '). To podobna oko-

liczno powinna bya raczej by przeszkod, -wywoa zwok,,
opóni chociaby o dzie jeden ceremonja powicony Jehowie.

A przypadku tu by nie mogo, gdy nacisk, jaki kad na ow
zgodno daty obie ksigi Machabeuszów *), moliwo t wyklucza.

Przeciwnie, zna w tem zupen celowo, a to samo ju nasuwa
przypuszczenie, e wito Chanuka wszczepione zostao w grunt

stary, e zakwito na gruzach jakich praktyk dawniejszych, wa-
nie w tej porze roku odprawianych ^). I by to krok bardzo poli-

tyczny ze strony pierwszych Chasmoneów, e, szukajc oparcia

u mas szerokich, które ich potem na swych mocnych barkach na

tron wyniosy, uroczysto ludow tak okazale uwicili. Zwraca
na siebie uwag okoliczno, e w ksigach, które daj opis uro-

czystoci, niema wzmianki o zwyczaju, nieodcznym przecie od

Chanuki, a mianowicie o zapalaniu wiate w cigu dni omiu.
I wanie owo przemilczenie dowodzi, e wiata te nie odnosiy si
do zwycistwa Machabeuszów; jakie za miay tu znaczenie wielkie,

przekonywa chociaby nazwa tych uroczystoci: „wito wiate",

uyta jeszcze u Josephusa*). Take Talmud, który bohaterskie walki

>) Esodas 20, 25.

') I ks. Machab. 4, 37—59.

') II ks. Machab. 6, 2. Chocia posag Zeusa stan w wityni 15-go Ki-

slew, p. wyej.

<) I Machab. 4, 52. 54 i II Machab. 10, 3. 5.

^) Wiadomo, e w Syrji dzie 25 tego miesica by gównem, dorocinem

witem na cze Zeusa. (H. Ewald. Geschichte d. Yolkes Israel. Tom IV, str.

356, dop. 3 i str. 357).

') Ant. 12, 7. Josephus wprawdzie uwaa te wiata za symbol swobody.
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tych czasów inilczeDiem pomija, nad tym obrzdem si zatrzymuje,

uzasadniajc powstanie jego nastpujc legend '): Gdy Grecy

wtargnli do wityni, zanieczycili wszystkie znajdujce si tam

oleje, lecz Cbasmoneje znaleli jeden dzbanuszek nietknity, pie-

czci arcykapana opatrzony. Zawarto jego starczy moga-) za-

ledwie na dzie jeden, ale za spraw cudu starczya na dni oni.

Na pamitk tego postanowiono i nadal tyle dni uroczycie ob-

chodzi. Maimonides^), przytaczajc owo podanie, opuszcza wzmiank
o cudzie, mimo to jednak i on tej okolicznoci (znalezienia oliwy)

przypisuje wicenie Chanuki*). Caa póniejsza literatura rabini-

czna uwaa cud ów za gówn przyczyn wita ^) i wszystkie pra-

wie przepisy dotyczce Chanuki do zwyczaju palenia wiate si

odnosz. I o nie to spór si toczy pomidzy szkoami Szamai i Hil-

lela*): gdy bowiem zwolennicy jediiej twierdz, e pierwszego dnia

Chanuki pon powinno w lampie om wiate, a liczba ich co-

dzie musi by o jedno mniejsz, to wedug drugiej poczyna na-

ley od jednego pomyka, a koczy na omiu '). Spór powyszy
dowodzi, e w okresie talmudycznym zwyczaj zapalania wiate
zatraci ju swój sens waciwy, lecz mimo to pozosta najwaniej-

szym wita tego obrzdem. Lampy, o których mówi Talmud,

wiadcz ju o wyszym poziomie kultury, zwaszcza lampy, ma-

jce po 8 otworów odpowiednio do ustanowionej liczby wiate.

Zastpiy one z biegiem czasu zapewne pierwotniej sze, prostsze

rodki.

i wolnoci, lecz jak powiada A. Geiger (Urschrift und Ueberaetzungen der Bibol,

Btr. 203) obcym ju by mu ten zwyczaj.

') Tr. Sabath 21 b. W ródach jerozolimskich niema tej legendy

') Do wiecznika.

') Hilchoth Chanuka

*) A lud ze zdziwieniem si wyraa: ,,Z powodu odrobiny oliwy robi si

takie due wito!" (I. Bernstein. Jiid. Sprichworter, atr. 128, Nr. 18-7).

*) Np. Chaiie adam 154, 2: gdyby nie cud z oliw, obchodzonoby pamitk
ocalenia przez jeden dzie, jak w Purim (Autor: Abraham ben Jechiel Dan-

zig urod, w Gdasku w 1747 lub 1748 r., urn. w Wilnie 1820 r).

') Pocztkowo Szamai i Hillela tylko cztery punkty róniy, lecz ze wzro-

stem liczby ich uc/sniów take kwestje sporne si pomnoyy. Zgoda midzy obu

temi szkoami ma nastpi nie pierwej, a przybdzie syn Dawidowy, t. j. Me-

sjasz. (Talmud jeroz., tr. Ciiugiga 2, 2).

') Talmud, tr. Sabath 21 b.
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W pimie Machabeusza Jehudy do ydów egipskich *) Cha-

nuk nazwano witem ognia ^j, a chocia dzie ten 25-go Kislew

obchodzony' i nazw Sukoth tu posiada-), rzeczy to nie zmienia,

moliw jest tu bowiem, jak objania A. Geiger*) omyka tuma-

cza, który przyj hebr. wyraz chag — wito ^), póniej specjalnie

na okrelenie wita Sukoth uywany ^), za Sukoth samo '). We-
dug Geigera**) w oryginale hebrajskim byy sowa: „Abycie ob-

chodzili dni wita miesica Kislew, abycie obchodzili take wito
ognia" ^), co ju dalszych komentarzy nie wymaga.

e w pimie owem idzie gównie o przywrócenie uroczystoci

ogniowej, dowodz jeszcze zawarte w niem ustpy o Nehemjaszu,

za którego spraw w dniu 25-tym Kislew mia si cudem zapali

na otarzu ogie wielki^"); take list drugi-') wie to wito
z ogniem witym.

') Pismo to mieci si we wstpie do II ke. Machabeuszów. Wedug H.

Ewalda (Geaehichto des Yolkes Israel, Tora IV, str. 533) jest to wczeniejszy,

przez autora II kii. Machab. znaleziony utwór, w którym gmina jerozolimska

uwiadamia ydów w Egipcie, e zamierza wito ognia na nowo jako wito po-

wiceniu wityni obchodzi, do czego ich te nawouje. R. Leszczynsky (Das

Laubhutteufest Channkka w MonatSBchrift fiir Geschichte u. Wissenschaft des Ju-

denthums. Wrocaw 1911 r. Tom 55, str 411) uwaa to pi«mo za wiarogodne

wiadectwo historyczne, a prof. Charles Torrey (Die Briefe II Makkab. w Zeit-

sohrift fiir die alttestamentliche Wissenschaft Giessen (Hesaen) 1900 r. Tom 20,

str. 236) utrzymuje, e oba listy znajda ce si we wstpie do II ks. Machab. s
duieteui dawniejszych autorów i prawdopodobnie napisane byy pierwotnie w j-
zyku hebrajskim lub araraejskim.

») II ks. Machab. 1, 18.

3) Co skonio wielu badaczy do upatrywania w Chanuce kompensaty

wita Szaasów, któro za wojen Machab. byo zaniechane. Takiego wanie zda-

nia jest Samuel Kranss (La fet de Hanoucca w Revne des etudej juiyes. Tom
30, str. 31), którego znów zbija K. Leszczynsky (w Monatsschrift fiir Gescbichte

u. Wissenschaft d. Judenthums, Tom 55, str. 403).

*) Urachrift a. Uebersetzungen der Bibel, str. 227.

5) Aulor o tyle póniejszego Midraszu na Chanuk nazywa j „omiodnio-

wem witem", posugujc si owym wyrazem ,chag".

6) Ob. Cz I, str. 64 tej pracy.

') B.d ten sprawi, e doszukiwa si analogji pomidzy omiodniowera
witem Chanuki a oniiodniowem rzekomo witem Szaasów. (Waciwe wito
Sukoth trwa siedm dni, ósmy za dzie stanowi wito osobne. Ob. Cze I, str.

71 tej pracy).

*) Urschrift u. Uebersetzung der Bibei, str. 227.

') „Lmaan thachogu ime chag chodesz Kislew, Iniaan thachogu gam athem
^ihag haesz". <«) II ks. Machab. 1, 18—36. ") Tame 2, 1. 10.
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Zgodziwszy .si na to, e wiateka chanukowe mog by pa-

mitk ogni zapalanych ongi przez Hebrajczyków w porze zimo-

wej, postawi musimy pytanie, co te obchody ogniowe wywoao?
Zwamy, e Chanuka przypada w miesicu Kislew, a wic

w porze, gdy dni s krótss;e,s a noce dusze, i e ostatnie dni tego

wita zbiegaj si z zimot'^m przesileniem sonecznem. Czowiek

pierwotny bal si tej pory roku: przeraenie go ogarniao, gdy do-

broczynne soce sabiej owietlao ziemi, a dni malay. Nie zna-

jc praw, rzdzcych wiatem, mniema on wtedy, e soce ganie

i moe zganie na wieki i). Ju opis nocy i wiata u Hioba 2) mówi

nam, czem mogo by dla dawnego Hebrajczyka przesilenie zi-

mowe, a najlepiej maluje to legenda talmudyczna ^j o pierwszym

czowieku, który, gdy spostrzeg, e dzie staje si krótszym, za-

woa: „Biada mi! moe za grzechy moje wiat ciemnoci si po-

wlecze i wróci si bezad". I powsta i poci przez dni om, a
gdy nastaa thekufa*) Tebeth i dni stay si dusze, ozwa si:

„To s tedy prawa wiata"! 5) i ustanowi om dni wit, a nast-

pnego roku witowa om dni przed i om dni po tekufie. Wpra-

') I bez tchu, w napiciu, jak powiada Mas Miiller (Oxford Esaays 1856

r., str. 58) oczy ku wschodowi zwraca i peJen niepokoju pyta: Czy soce
wzejdzie? Czy jutrzenka wróci?

*) 3, 1— 10. Moe adna poezja na wiecie, pisze J. G. Herder (Vom Geist

der ebraischen Poesie. Deesau 1782 -1783. Tom I, str. 69), nie posiada pikniej-

szych obrazów, malujcych jasno: ssma nazwa wiata brzmi w niej godnie

i szlachetnie, bdc symbolem radoci i zachwytu, a o ile ciemnoci przedstawia

strasznie i okropnie, o tyle powabnie maluje pikne oko dnia i rzsy wschodz-

cej jutrzenki.

') Tr. Aboda zara 8 a.

*) Thekufa — okranie, obieg soneczny, oznacza zarówno wstpienie

soca w jeden z punktów solstycjalnych, jak i kad z czterech pór roku, trwa-

jc od jednej thekufy do drugiej. Thekufa nosi nazw tego miesica, w którym

przypada; i tak: thekufa Nisan - punkt wiosny i wiosna nastpuje wtedy, gdy

punkt przecicia, przy którym si soce na pónoc nad równikiem podnosi za-

czyna, tworzy pierwsze zrównanie dnia z noc; thekufa Tamuz — letni nawrót

soca i lato, gdy soce dosiga ostatecznego punktu ekliptyki ku pónocy; the-

kufa Tiszri — punkt jesienny i jesie, gdy soce wchodzi w pocztkowy punkt

Wag; thekufa Tebeth — zimowe przesilenie soneczne i zima, gdy soce dosiga

punktu ekliptyki, oddalonego na poudnie od równika. O szkodliwym wpywie
thekufy ob. Cz II, str. 37 dop. 1 tej pracy.

') W Talmudzie jeroz. (tr. Aboda zara 1, 2) powiedziano, e zawoa: .Ka-

lon dio" t. j. „Pikny dzie". (Jak widzimy, wyrazy zapoyczone z jzyka grec-

kiego i aciskiego.
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wdzie wedug Talmudu i) std pochodz jedynie kalendy 2) i satur-

nalje'), ale, to bije w oczy, e mamy tu do czynienia z echem od-

legych czasów, gdy Hebrajczyk na widok zanikajcych promieni

sonecznych niemoc i trwog odczuwa, powrót za nowego wiata

z zachwytem wita. Owe om dui przed i om po przesileniu zimo-

wem, które day rzekomo pocztek wymienionym powyej poga-

skim uroczystociom, a ustanowione zostay przez Adama w imi

Nieba*), to bezwtpienia lad radosnego obchodu, towarzyszcego

ongi zwyciztwu wiata nad ciemnoci, jasnoci nad mrokiem,

bóstwa sonecznego nad mocarzem nocy. I jak powszechnem na

ziemi jest wiato soca, tak powszecbnemi byy na niej obrzdy

z jego nawrotem zwizane ^). Niezalenie od filjacji wyobrae, id-

cych z krajów do krajów i od narodów do narodów, uzna trzeba,

e tego rodzaju wita powstaway wszdzie samodzielnie, a zapo-

yczenie dotyczy mogo tylko strony zewntrznej i daty póniej

przez kalendarz ustalonej. W staroytnem Peru gówne wito na

cze soca, zwane Raymi, obchodzono w porze zimowego przesi-

lenia sonecznego '^). Jako bóg soca stacza perski Ormuzd walk
z zimowem pastwem nocy Arimana'), a przed Zoroastrem obcho-

dzili wyznawcy Mitry ^) narodziny dziecicia sonecznego w dniu

') Zarówno babiloskiego (tr, Aboda zara 8 a) jak jerozolimskiego (tene

traktat 1, 2); tylko wedag pierwszego kalendy przypadaj. w om dni po prze-

sileniu, saturnalje za na om dni przedtem, gdy wedug drugiego — przeciwnie.

') a. calendae.

5) Zwane w Talmudzie „Satarnura". Mona nawet, powiada F. Maks Miil-

ler (Wykady o umiejtnoci jzyka, w przek. A. Dygasiskiego. Kraków 1874

r., str. 149) w jeykach klasycznych odkry sabe lady takiego pomieszania r i h
Nie ulega wtpliwoci, e dwie kocówki aciskie aris i alis sij zupenie iden-

tyczne i e przy wyborze jednej Inb drugiej formy rozstrzygay wzgldy fonetyczne.

*) Talmud, tr. Aboda zara 8 a.

') Szczególniej jaskrawe na pókuli pónocnej, gdzie w porze dugich i cie-

mnych nocy najywiej odczuwano dobrodziejstwo wiata.

°) P. von Bohlen. Das alte Indien mit hesonderer Kiicksicht anf Aegypten.

Królewiec 1830 r. Tora I, str. 140; A. Bastian. Die Cnlturlander des Alten Ame-

rica. Berlin 1878 r. Tom I, str 536 i 537 ; R Andree. Etnographische Parallo-

len und Vergieiclie. Lipsk 1889 r., str. 17, cytujc Miillera. Geschichte der ame-

rikanischen Urreligionen.

') Ari w aanskrycie znaczy wróg.

8) Mitra jest staro-aryjskim bogiem wiata i znaj go take Wedy. Stra-

bon 15, 3, 13 i 11, 14, 9 (Strabos Erdbeschreibung iibersetzt Ton A. Forbiger,

Berlin-Schoneberg) pisze o Persach, e czcz boga soca, którego Mitr zowi
i na którego cze wito obchodz.
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24-yni grudnia'), kiedy to i w Egipcie mode soce jako Harpo-

krates^) si rodzio. Rzymsk kopj tego egipskiego wita 2), jak

si wyraa 6. RoscL *), byo wito „Dies iiatalis solis invicti", tj.

„Dzie narodzin niezwycionego soca", obchodzone 25-go gru-

dnia 5), któr to dat ustanowi Juliusz Cezar 6), a w Fenicji wito
mierci i zmartwychwstania boga soca, Heraklesa, tego dnia

przypadao'). Ojciec kocioa, Epifanjusz, do wit, mapujcych
wedle niego chrzecijaskie Boe Narodzenie, zalicza uroczysto

obchodzon w miastach arabskich Petrze *) i Eluzie, a cho nie-

wiele wiemy o religji Nabatejczyków, których wanie stolic")

*) w. Justyn (y w II wieku po Chr.) iali si w swym Dialogu z ydem
Tryfonem, i zy duch, chcc umysy chrzecijan zamci, sprawi, aby czciciele

boga uoca, Mitry, obchodzili wito jego narodzin w dnia, w którym miauo na-

rodziny prawdziwego Boga obchodzi (F. Nork. Biblinche Mythologie des alten

und neuen Testaments. Stutgart 1842 r. Tom II, str. 370, dop. 26).

*) Bóstwo egipsko-greckie, wedug mitycznych opowieci syn Izydy i Ozy-

ryia. Harpokrates wyobraa soce mode, nowonarodzone, powoli po naj-

krótszym dniu wzrastajce. Ob. P. von Bohlen. Das alte Indien mit besonderer

Kiicksicht Buf Aegypten. Tom I, str. 141; Finno Magiiu8»en. Mytfaologiae Lexi-

con. Havniae 1828 r., str. 780.

') Wedug U. Chwolsohna (Uie Ssabier und der .Ssabismus. Petersburg

1856 r. Tom II, str. 249), widnieje tu aiialogja do dorocznego siedmiodniowego

egipskiego wita, zwanego pr/.ez Kzymian „dies natalis Apis"", o którem pisze

K. Pliniusz starszy 8, 71 (Hiatorja naturalna w przek. J. ukaszewicza. Pozna
1845 r.). Apis, po egipska Hapi, powicony by Ozyrysowi i wyobraa twórcz

si soca (Plutarch. Izyda i Ozyrys w francus. przek. Y. Betolaud: Oeuvre8

complites. Pary 1870 r. Tora II).

*) Das synkretische Weihnachtsfest zu Petra (Zeitschrift der deatschen

morgenlaiidischen Gesellschaft. Lipsk. Tom 38, str. 652).

') F. Nork, Biblische Mythologie. Tora II, str. 370, dop. 26; L. Preller.

RSmische Mythologie. Berlin 1858 r., str. 756.

•) O tera rozporzdzeniu Cezara ob. F. Maguussen. Mythologiae Lesicon,

str. 780; Ludwig IJeler. Handbuch der mathematischen und technischen Chrono-

logie. Berlin 1825—1826 r. Tom II. str. 124. W roku 40-tym przed Chr. przy-

pado tam zimowe przesilenie soneczne 24-go gruduia (Tame, str. 122).

') F. C. Movers. Die Pfiiaizier. Bonn 1841 r. Tom I, str. 526. Josephus

(Ant. 8, 5, 3), cytujc Menandra, podaje, e syn Abibala, Hiram, zburzywszy stare

witynie, wystawi nowe na cze Heraklesa i Astarty i poleci obchodzi wito
zmartwychwstania Heraklesa w miesicu PeritiuB. Ob. te Contra Apionem 1, 18.

8) Petra, zwana w Starym Testamencie .Sela, ley na pó drogi miedzy mo-
rzem Martwom u zatok Ajlanick, w pónocnej Arabji, gdzie równie znajduje

si Eluza.

'I G. Kosch. Das synkretische Weihnachtsfest zu Petra (Zeitschrift der

deutschen morgoaland. Gesellschaft. Tom 38, str. 643 i 652).
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bya Petra, to jednak powszechnie wiadomo, e Nabatejczycy

byli henotfeistami i e ich najwaniejszym bogiem by} Dusares '),

bóg soca, o którym wspomina Tertuljan w swej Apologetyce ^j.

Owem witem, wspomnianem przez Epifanjusza, byo wanie
wito Dusaresa, przypadajce 25-go grudnia i pod t nazw mu
znane 5). A czeme jeli nie tem samem*) jest wito „ed milad al-

szama""), obchodzone przez Nabatejczyków «) 24go Kanuna I'),

które Ibn Wasehija*) jako obchód staroytnych Babiloczyków

podaje? Gdybymy nawet wbrew D. Chwolsohnowi s), idc za Re-

nanem ^o), Mullerem i'), Gutschmiedem i^)^ uznali dzieo Ibn Wa-

') Po arabsku Du-szera, która to nazwa wskazuje na ataro-arabskie a ra-

czej nabatejskie bóstwo Dhu-sares. Pene imi tego boga brzmi: Abd-Di-sara (M.

A. Lery. Ueber die nabathaischen Inschiiften von Petra w Zeitschrift d. deutech.

morgenland. Gesellschaft. Tom 14, str. 464).

^) Roz. 24 (w przekl. niemieckim H. Kellnera. Kempten 1871 r., str. 86)

i w swem „Uo narodów 2, 8 (w przek. francuskim, wydawca Charpentier. Pa-

ry 18i4 r).

") J. H. Mordtmann. Dusares bei Epiphauins (Zeitschrift d. deatsch.

morgenland. GeaeiUchafI:. Tom 29, str. 102).

*) T. j. witem przesilenia sonecznego.

=) wito „narodzin soca". D. Chwolsohn. tjber die Uberreste der alt-

babylouischen Literatur in arabisehen Ueborietzungen. Petersburg 1859 r. str. 186.

8) W ostatnio wymienionem dziele (str. 11) a take w pracy swej „Die

Ssabior u. der Ssabismus" (Petersburg 1856 r,, Tom I. str. 698) pisze D. Chwol-

sohn, e za Nabatejczyków uwaali Arabowie ludno poudniowej Mezopotamji

lub staroytnej Chaldei i jej najbliszych okolic, a take wszystkie prawie szczepy

araniejskie, nie wyczajc Kanaanejczyków. O Nabatejczykach wspominaj ju

napisy klinowe a?yryjskio okoo 650 r. przed Chr. W 106 r. po Chr. cesarz Tra-

j»n zniós królestwo Nabatejskie, tworzc z niego prowincj rzymsk. Arabj.

') Miesic ten odiiowiada grudniowi (Samuel Krauss. Talmudische Archao-

logie. Lipsk 1910-1912 r. Tom III, str. 127).

8) W dziele awem ,Rolnictwo nabatejskie".

») Iftóry (Ueber die Ueberreste der altbabyl. Literatur, str. 8). uwaa , Rol-

nictwo nabatejskie" za prastare dzieo nabatejskiego Herodota, babiloczyka Qii-

tami, przeoone przez Ibn Wasehij na jzyk srabski na pocz. X wieku nowej

ery. Wedug Chwolsohna orygina poprzedzi przekad o przeszo 2.000 lat.

">) Mómoire sur Tage da livre intitul^ Agriculture nabatenne (Mómoires

de rinstitut imperiale de France. Acartemie des inscriptions et belleB-lettrefi. Pa-

ry 1861 r. Tora XXIV).

>i) Wykady o umiejtnoci jzyka (w przekt. A. Dygasiskiego, str. 263

i 263).

'=) Die nabataiache Landwirtschaft uud ihre Geschwister (Zeitschrift d.

deutsch. morgenland. Gesellschaft. Tom XV, str. 62. 90 i 101).
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schii za falsyfikat, to jednak obrzdy w niem opisane uwaa mu-

simy za autentyczne, nie za staro-babiloskie wprawdzie, pod jakie

je autor podszywa, ale za ludowe, nabatejskie. Robert Eisler') utrzy-

muje, i porównawszy dane Ibn Waschii z tem, co podaje Epifa-

njusz, i skonstatowawszy u obu zgodno nazw i dat, dochodzi si

do przekonania, e pierwszy przenosi w bajeczn przeszo dobrze

mu znane rodzime wito, e przeto pomimo swej jawnej skdind
niewiarogodnoci Ibn Wasehija uchodzi moe za klasycznego

wiadka specyficznie nabatejskiego obchodu witecznego, który, po-

siadajc widoczny charakter solarny ^), znany by jesicze pod na-

zw „wita narodzin czasu" ^). U celtyckich i innych pónocnych

ludów Europy najradoniejszem w roku byo wito „Jul" lub

„Juel", przypadajce w porze najkrótszych dni i najduszych nocy,

a sigajce, jak mniema Ph. Buttmann*), zamierzchych, pogaskich

czasów. „Julfest", pisze A. Wuttke *), niegdy wielkie wito ofiarne,

przypadao podczas zimowego przesilenia sonecznego i, jak podaje

W. Mannhardt *•), byo bardzo uroczycie obchodzone przez wszyst-

kie szczepy niemieckie. Wanie od owego to wita wywodz
niektórzy ^) Saturnalje, które, poczwszy od 17-go grudnia*), trway

przez dni siedm 8), t. j. do czasu najkrótszego dnia w roku, i na-

') Diis Fest des „Geburtsta^es der Zeit" in Nordar.ibieii (Archir fur Keli-

gionswisaensehaft. Tom XV, str. 631 i 632).

^) Pozostawao w zwizku z zimowem przosilenieiii soca, jak sdzi D.

Chwolaohn (Uie Ssabier u. der Ssabisinaa. Tom II, str. 911).

') „Ed milad al-zman". (Tame i Ueber die Ueberregte der altbabylonischen

Literatur, str. 186), które to wito cigao pobonych do wityni soca, zwa-

nej po arabskn „hichal al ?zama" (Tame, str. .86 i dop. 60).

*) Ueber den Kronos oder Saturnns (Abhandlangen der KBnif. Akademie

der Wissenschaften iu Berlin, 1818 r., str. 186).

°) Der Deutsche Yoiksaberglanbe der Gegenwart. Herlin 1900 r., str. 63,

§ 74.

') Dio GSttor der dentachen nnd nordischen Yolker. Berlin 1860 r., atr.

235. Ob. te H. S. Kehm. Deutsehe Yolksfeato und Volk8«itten. Lipsk 1908 r.,

str. 1.

') Jak Ph. Buttmann (Ueber d. Kronoe oder Saturnus, etr. 186).

8) L. Preller. Bbmische Mythologio. Berlin 1858 r., atr. 413—416; Joa-

chim Marqnardt. Komiache Staatsyerwaltung'. Lipsk 1878 r., Tom III atr. 562.

») MakrobjiiBz (Satnrnaije 1, 10. 11 — w przek. francuskim M. A. Ubi-

cini Martelli) chwali urzdzenie przodków, e siedm dni Saturnaljów przypada

w porze najwikszego zimna.
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cechowane byiy jak i „Julfest" ') szczer, niepohamowan uciech.

Obfite uczty ^), szumne zabawy ') i gry towarzyskie *) cechoway

powszechnie to wito dawnych Rzymian, na pamitk za wolno-

ci rzekomo panujcej ongi, w zotym wieku Saturna, niewolnikom

zupenej wtedy uyczano swobody ^). Nieodcznym od Saturnaljów

by zwyczaj wzajemnego posyania sobie podarunków, poród któ-

rych gówne miejsce zajmoway wiece woskowe, tak zw. cerei ^)

i owe to cerei duy snop wiata rzucaj na ca uroczysto. Prel-

ler ') sdzi, e zapalano je na znak radoci z racji nowopowstaej

jasnoci sonecznej, gdy Marquardt^) przypisuje im znaczenie sym-

boliczne, twierdzc, e pozostaway w zwizku z przybierajoem

wiatem i e std Saturnalje uwaa naley za wito przesilenia

sonecznego, za jakie, jak widzielimy^), uchodz w Talmudzie.

Chrzecijaskie wito Boego Narodzenia podobnie jest zwizane

z przesileniem zimowem. Pami obrzdów sonecznych, pisze E. B.

Tylor 1"), w zwizku z przesileniem zimowem przechowaa si do-

td w Europie i dostarcza równie wiadectwa, i dzie Boego

Narodzenia by pierwotnie witem soca. Podobne pogldy ogo-

') W. Mannhardt (Die GBtter d. deutschen n. nord. Yiilker, str. 235) daje

dokadny opis tej uroczystoci.

') Seneka w licie do Lucyljusza (Epistoa 18 w przek. francuskim pod

redakcj M. Nisarda. Pary 1851 r.) pisze o rozpucie, pijatykach i hulankach,

panujcych podczas saturnaljów i powszechnie wtedy przyjtych. Ob. te Tertn-

Ijan. Apologetyka 16).

') M. TuUi Ciceronis Epistolarum libri XVI. Amsterdam 1684 r. 5, 20,

gdzie jest mowa o w«so{o spdzonych Saturnaljach ; Titi Livii Patavini Histori-

cum Komanorum Principis libri omnes superstites. Frankfurt /M. 1628 r., 22, 1 —
to samo; Makrobjusz 1, 5; Tacyt. Roczniki 13, 16, (w przekl. francuskim J. L.

Barnoufa. Pary 1833 r ).

*) Makrobjusz. Saturnalj 1, 5.

') Horacy, Satyry 2, 7, 4, gdzie pan, zwracajc si do niewolnika, mówi:

„Korzystaj z wolnoci dni grudniowych, skoro przodkowie nasi tego chcieli". —
(W przek. francuskim, A. Bignana. Pary 1858 r.) Ob. te 3, 17, 4. W dni te

nietylko niarówno stanów bya zniesiona, ale zawieszano te wszelkie kary

i sdy, a szczk ora nie psu powszechnego wesela. (Makrobjusz. Saturnalje 1,

10,' 16).

«) Tame, 1, 7, 11.

') liOmische Mythologie, str. 415.

') Koraische StaatsTerwaltung. Tom III, ttr. 563.

°) Ob. str. 12 tej pracy.

'") Cywilizacja pierwotna. Przekad Z. A. Kowerskiej. Warszawa 1896 r.,

Tom II, str. 246 i 247.
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«ili; Mannhardt 1), Gunkel^) i inni, a Rehm') utrzymuje, i nie jest

zwyczajnym przypadkiem to zejcie si w czasie wielkiego wita
chrzecijaskiego ze staropogaskiem „Julfest" i e raczej celowo

koció nawiza dzie przesilenia sonecznego, ów „dies natalis

solis invicti" do dnia pojawienia si Pana, zwanego „wiatem
wiata", którego narodziny atwo day si przenie na prastar

uroczysto soneczn*). Szukajc przyczyny, dlaczego wanie dzie

25-ty grudnia wybrany zosta przez koció rzymski, Neander =)

dostrzega j w wicie zimowego przesilenia, w narodzinach no-

wego soca, którego przedstawicielem w wiecie ducha by Chry-

stus') kadcy kres pastwu ciemnoci'). „Poniekd susznie— mówi

w. Ambroy ^) — zowie lud dzie wity narodzin Pana nowem so-
cem... albowiem przez narodziny Zbawiciela... i jasno soca zo-

staa odnowion"; w. Augustyn za ^) gosi: „Obchodzimy dzie

ten uroczycie nie z powodu samego soca, jak to czyni nie-

wierni, lecz z powodu Tego, który soce stworzy"..

Data 25 lub 24 grudnia tych obchodów, ta sama u Persów,

') Germanische Mythen. Berlin 1858 r., etr. 469.

') .Schopfang nnd Chaos in Urzeit und Endzeit. Getynga 1895 r., Btr. 389

i 390.

') Deutsche Yolksfeste a. Yolkasitten, etr. 1.

*) 15ez adnej podstawy historycznej, czytamy n E. B. Tylora (Cywilizacja

pierwotna, tom II, str. 246), dzie ten przyjto w kociele zachodnim za rocznic

narodzenia Chryitusa. Usiowano usprawiedliwi dat t historycznie, ale bez po-

wodzenia, albowiem nie stwierdza tego, ani nawet prawdopodobnem nie czyni

adna tradycja starochrzecijaska. — Jeszcze w III wieku nowej ery obc bya
chrzecijanom idea wita narodzin Pana i po raz pierwszy obchodzono je w Rzy-

mie jako takie w 354 r. (H. Usener. KeligionFgeschichtliehe Untersnchungen.

Bonn 1889 r. Cz I, str. 4 i 274).

*) Allgeraeine Geschichte der christlichen Keligion und Kirche, 4-e wyd.

Gotha 186.S—1864 r. Tom III, str. 435 i 436.

*) W pieniach cerkiewnych zwany jest Chrystus socem sprawiedliwem

(A. AeaHaceBt. UoaTHsecKia BoaaptniH CjiaBaHi> na iipnpo,y. Moskwa 1865

—

1869 r. Tom III, str. 732).

') A take dlatego, aby odcign chrzecijan od pogaskich satamaljów,

które, dajc obraz zotego wieku i równajc stany, zbliay si do ideau chry-

stjanizmu (Neander. Tame, str. 436—438).

*) Sermo VI de die natali Domini (Patrologiae cursns completus, aecurante J.

P. Mign. Pary 1845 r. Tom XVII. str. 614).

s) Senno CXC (Sancti Aurelii Augnstini operum tomuu qaintus continens

sermones ad populnm. Pary 1683 r.).

Rozprawy Wydz. filolog. T. LVIII. Nr. 5. 2
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Egipcjan, Rzymian, Arabów') dowodzi niewtpliwie zapoyczenia

jej od tych, którzy zdoali pierwej kalendarz swój unormowa,

zreszt wskazuje ona wogóle na wyszy poziom rozwoju, na organi-

zacj spoeczn ju bardziej skomplikowan. Nas jednak obchodzi

tu nie dzie cile okrelony, ale pora, w której te uroczystoci si

odbyway. Faktem jest, e przypaday one w zimie, w czasie prze-

silenia sonecznego, i e z tem zjawiskiem w nierozerwalnym pozo-

staway zwizku; na ozem za polegaa ich obrzdowo, wanie
rozpatrywa bdziemy.

Czowiek pierwotny, majc bezporedni i stay zwizek z na-

tur, ycie swoje stosownie do zachodzcych w niej zjawisk uka-

da; to te gdy coraz ciemniejsza noc rozpocieraa si nad ziemi

i wieczn zagad jej grozia, serce jego pograo si w aobie,

a myl szukaa ratunku przez ogie, klóry budzi w nim cze
i podziw.

Kult ognia, tej najwyszej, elementarnej potgi kosmicznej,

rozpowszechniimy w Kanaan*), Syrji, Fenicji'), Persji^) i t. d.
^),

wszdzie wie si z kultem soca i ju Cezar 8) to spostrzeg,

skoro, powicajc kilka wierszy wierzeniom germaskim, „sol"

i „Yulcanus" obok siebie wymienia. W mitologji babiloskiej bo-

gowie ognia s zarazem bóstwami wiata, jak np. Nergal i Nusku,

a nawet bóg G-irru, szczególny przedstawiciel ognia, pozostaje w wy-

ranej cznoci z rozpalonem socem '). Dusares, bóg soca s),

jest równie wadc ognia '), w Rig-Vedzie '") hymny zwrócone do

1) Ob. wyej str. 12-15.

2) Jako kult Molocha (Leviticus 18, 21: 20, 2—5; Deuteronomium 12,31;

.leremjasz H2, 35 i t. d.

5) By te Moloch numeu patrium Amonitów i Moabitów, czcili go te Fe-

nicjanie (F. G. Movers. Die Pfonizier. Bonu 1841 r. Tom I, str. 323 i 401).

") Zend Aresta, Yasna 62, 1—10; 2, 12; 17, 11 itd. (W przek. fran-

cuskim J. Darniestetera. Pary 1892—1893 r.).

*) Waciw ojczyzn azjatyckiego kultu ognia s.a wedug Moversa (Die

PfOnizier. Tom X, str. 339) Asyrja i Chaldea.

6) De beilo Galileo 6, 21.

') Eberhard Schrader. Die Keilinschriften nnd daS alte Testament nea be-

arbeitet Ton H. Zimmern nnd H. Winckler. Berlin 1903 r., str. -417 i dop. 3.

8) Ob. str. 14.

s) F. C. Mover8. Die Pfonizier. Tora I, str. 337—339, te 323.

'") 2, 1 (w przek. niemieckim Hermanna Grassmana. Lipsk l>i76—1877 r.

Tum 1, str. 7).



WITA yOOWSKIfS 19

Agni przypisuj mu cechy waciwe bogu soca, a nawet niekiedy

zowi go Mitr, „godnym podziwu i uwielbienia" ; w Eddzie i) soce
ma poetyczn nazw „eldr himins ok lopts" (ogie nieba i powie-

trza), gdy ogie zowie si „sol husanna" (soce domów). W sy-

stemie religji meksykaskiej, w którym bóg ognia zajmuje wybitne

stanowisko, zblia si on charakterem do boga soca ^), a to samo

daje si zauway u innych ludów amerykaskich 3); u staroytnych

Hebrajczyków bóg ognia, Moloch, utosamiony jest z Baalem, bo-

giem soca^). To pokrewiestwo wzajemne ju czowiek pierwotny

zauway musia i rozpala nowy ogie, aby nowe wiato soca
wywoa. Gdy dat zimowego przesilenia sonecznego dokadnie

oznaczono i ustalono, rozniecanie ognia zwizane z tem zjawiskiem

równie ograniczono do pewnego czasu i przeniesiono je do wi-
ty i mieszka prywatnych. Pomimo usilnych poszukiwa nie udao

mi si napotka wita zimowego nawrotu soca w jego postaci

pierwotnej: wszdzie natrafiaam tylko na szcztki stanu przedwie-

cznego, które przecie nieraz znamiennie o przeszoci mówi.

Staroytni Persowie obchodzili wito przesilenia w „Domu
ognia" 5), pogasiwszy pierwej w domach wszystkie ogniska ^), Egip-

cjanie wicili „zapalanie lamp" w Sais, o czem pisze Herodot
'),

e czynili to w nocy i pod goem niebem; take rzymskie „cerc i"

w czasie Saturnaljów ^) przedstawiaj hezwtpienia ewolucj obrz-

dów ogniowych, dokonywajc si teraz jeszcze u pewnych lu-

') A. AeaHaCeBt. IIoaTBHeCKia BossptsHiH C.iaBSnt Ha npnpo^iy. Tom III,

str. 780.

') E. 13. Tylor. Cywilizacja pierwotna. Tom II, str. 230.

') U Zaczyków, Inków, Natczów.

4) Jeremjasz .82, 35; 19, 5; II Kronika 28, .B.

') T. j. w wityni ognia, ob. Saraaol Krauss. Talmudieche Archaologie.

Tom III, str. 129.

') Z tego powoda c/.ynili poszakiwania w mieszkaniach ydowskich, gdzie

z trudem udawao si ukry zapalone wówczas wiateka chanukowe. (Talmud, tr.

Sabath -idal. Talmud nazywa ich „chabar", co w mowie Persów, objania Kohut

(Arukh 3, 3iO) znaczy: kapan, czciciel ognia, czarodziej.

') 2, 62; Ci, którzy nie zd ua uroczysto, zapalaj lampy u siebie,

dziki czemu tej nocy wiata si pal nietylko w Sais ale w caym Egipcie. —
F. Creuzer (Symbolik und Mythologic der alton Volker, S-e wyd. Lipsk i Darm-

stadt 1836- 18i2 r. Tom IV, str. 765) utrzymuje, e uroczysto w Sais przypa-

daa w porze zimowego przesilenia.

8) Ob. str. 16 tej pracy.

2«
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dów^), które zachoway stary cereinonja tego obchodu. Moliwe,

e lud egipski jak i staro-rzymski. za Herodota w Egipcie, a za

Makrobjusza^) w Rzymie w sposób pierwotniej szy obchodzi zi-

mowy nawrót soca, gdy w dawniejszej fazie odnajdujemy te

obrzdy u wspóczesnych Francuzów, Niemców, Skandynawów, An-

glików i Stowian. We Francji') ojciec zapala „calendeau" lub „ca-

lignau", duy dbowy pniak skropiony winem lub oliw, który

w pewnych okolicach zwany „souche de Noel" ma wielkie zna-

czenie w obrzdach, zwizanych z przesileniem zimowem *). Znaj
go i Belgijczycy '^j, którzy przed t ceremonj wszelkie wiata
w domu gasz take Wosi*), a w Niemczech, gdzie zowie si

Weibnachtsblock '), mamy o nim wiadomoci jeszcze z 12 wieku*).

W sali angielskiego lorda po dzi dzie ') ponie w kominie wielki

„Julkloben" !•>) skandynawski „Julblock" ^i), a otysze nazywaj

i sam wieczór Boego Narodzenia „blukku wakkars". t. j. wieczór

') Np. u Niemców, którzy w noc Bo. Narodzenia w domu pal wiato,

ahy zmarli mogli si przy niem ogrza (A. Wuttke. Der deutsche Yolksaberglau-

ben str. 471 § 751); w Slawonji, gdzie wtedy gospodarz zapala woskow wiec,
poczem — trzy mniejsze (A. A. lloTeÓHa. O MneniecKOMt sHaienin HtKOTopuKt

oepa^OBT, n noB-fepiii. Moskwa 1865 r., str. 4r); w Serbji, gdzie kady z czeladzi

trzyma podczas modlitwy woskow. wieczk, poczem gospodarz umieszcza wszyst-

kie w jednem naczyniu napeluionem ziarnem (Tame, str. 5); w Malorosji, gdzie

podczas wieczerzy pali si jodnu woskowa wieca, a innego wiata wtedy w cha-

cie niema. (Tame).

-) Który opisa Saturnalje, ob. str. 15 dop. 9.

') W Marsylji.

*) W. Mannhardt (Der Baumkultus der Germanen und ihrer Nachbarstamme.

Berlin 1875— 1877 r., str. 227 i 228} szczegóowo opisuje t ceremonj, która od-

bywa si bardzo ostentacyjnie; te Jacob Grimm. Deutsche Mythologie. Berlin

1876 r., 4-6 wyd. str. 521.

5) W. Mannhardt. Der Baumkultns, str. 229,

") U których si nazywa „arder ii ceppo" (Tame, str. 228).

') Albo .,Christbrand" (I. H. Schmitz, Sitten und Sagen des Eifler Volkes.

Trier 1856 r. Tora I, str. 4). W Frankonji zowi go „Wiunachtsploch" (E. H.

Meyer. Deutsche Yolkskunde. Strasburg 1898 r., str. 253).

8) Od proboszcza z Ahlen (Miinsterlaad), który pisze: ot arborem in nati-

Titate Domini ad fe8tivnm ignem suum adducondam esse dicebat (W. Mannhardt.

Der Banmcultus, str. 228).

^) W Boe Narodzenie.

'") Albo Yule-clog, tj. polano Julowe. (W. Mannhardt Tame; te E. B.

Tylor. Cywilizacja pierwotna. Tom II, str. 247).

") W. Mannhardt (Tame, str. 229) podaje, e dawniej Szwedzi palili ten

ogie w dole zrobionym w pododze, gdy teraz pali si w kominie. Równie w Nor-
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klocowy '). Albaczycy czuwaj przy ogniu przez ca noc z 23

na 24 grudnia, przy wnoszeniu za kloca wstaj z miejsc, woa-
jc: „Bd pozdrowiony, pniaku kochany, pofatyguj si do ognia"

i wielkie poszanowanie mu okazuj, straw i napojem go obdzie-

lajc ^). Serbowie ') zapalaj wtedy wiee, dbowe polano, polewa-

jc winem ten t. z. badnjak*) i std u nich zarówno jak u Kroa-

tów wieczór Bo. Narodzenia zwie si „badnji dan" lub „badnji

vee" *). Jeszcze ciekawszego przyczynku dostarczaj Huculi, któ-

rzy w t. z. „wiatyj weczer" ywy ogie rozniecaj ^), co czyni
w sposób nastpujcy: wziwszy kó drewniany, zaokrglaj i roz-

szczepiaj na krzy oba jego koce, tak, aby w szczeliny rozszcze-

pienia czyr bukowy albo hubk zaoy byo mona; nastpnie

ustawiaj pionowo dwie suche deski, robi w obu takie zagbiLiiie,

by koce waka (kou) w nie zaszy wolno, zakadaj waek, a na-

winwszy na sznurek, pocigaj to jeden, to drugi jego koniec

ku sobie. Waek tym sposobem w ruch wprawiony, przez tarcie

cige o deski, wywouje ogie, który wkadaj do pieca, a ludzie

„mdrzejsi" staraj si przez cay rok nie da mu zgasn. Mamy
tu do czynienia z pierwotnym sposobem dobywania ognia'), który

praktykuj i Bugarzy S) w wigilj tego wita, a co samo ju prze-

wegji wyróniaj dzie 25 grudnia przez specjalny ogie lub pon.Tce wiece wo-

skowe — oznaki powracajcego soca (Finno Magnufseu. Mythologiae Leiieon

str. 780).

') Gregor Krek. Einleitung in die slayiuche r^iteraturgeschichte, 2-e wjd
Graz 1887 r., str. 584.

') J. 6. von Hahn. Albane.sische Studien. Jena 1854 r., str. 154 i 161.

') Jacob Grimm. Deutsche Mythologie, str. 522; H. C. HcTpeóoBi.. OSuiaii

H nicHD TypenKns-b CepóoB-B. Petersbarg 1886 r. str. 32.

'') Który w Slawonji pali si przez dwa dni Bo. Narod. (A. A. IloTeóns.

O MueniecKOMt sHanenin HiKOTOpusi, oóps^^OBt, str. 2), w Czarnogórzu za —
do N. Koku (A. AoaHacBeB-b. IIo3t. BossptHia. Tom HI, str. 736.

5) Tame, str. 733; G. Krek. Einleitung iu d. sl.iv. Literaturgeschiohte

,

str. 580. W Risano i iunych miejscach Dalmacji niewiasty okrcaj pnie dbowe
czerwonym jedwabiem, nimi i drutem zotym, a gdy badnjak nios do doiun, po

obu stronach drzwi trzymaj ponce wiece. (Tame).

') Lud, organ Tow. Ludoznawczego we Lwowie. Tom Ii, str. 207.

') Który uchodzi wtedy za „ywy", wity i ma nadzwyczajne wasnoci:
odpdza zaraz. O uciekaniu si do tego rodka w czasie epidemji obfitych da-

nych dostarcza folklor europejski.

*) liównie przez tarcie go niecc. (A. AeaHacteBT.. Iloar. Bosapnia. Tom
III, str. 737j.
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mawia za staroytnoci obchodów sonecznych. Cudem zapalony

ogie Nehemjaszowy 1) wskazuje równie na jaki sposób prastary

a zapomniany, moe analogiczny do tego, o którym pisze Plutarch ^),

przypisujc go Numie: e gdy wity ogie wygas, godzio si go

zapala tylko od czystych promieni sonecznych za pomoc wypo
lerowanych z kruszcu zwierciade parabolicznych; take w Peru

w wito Raymi ') niecono w wityni soca nowy ogie, posu-

gujc si inetalowem paacem zwierciadem. W taki lub inny spo-

sób palili ongi Hebrejczycy ognie w czasie nawrotu soca, w po-

rze, któr kalendarz ustali pod dat 25 Kislew i w której pow-

stao wito Chanuka. Lecz w opisie tego wita, w II ksidze Ma-

chabeuszów*), jest mowa o obnoszonych podczas tej uroczystoci

gaziach palmowych, o laskach w ziele spowitych, które, zdawa-

oby si, nie licuj z obchodem przesilenia sonecznego, jakim we-

dle wszelkiego prawdopodobiestwa bya pierwotnie Chanuka. Tym-
czasem wszystkie takie chwile cechuje zwizek z zieleni, która

jest widomym symbolem yciodawczej mocy soca, pobudzajcego

twory ziemi do ycia i wzrostu. Wedug J. Rostafiskiego ^) cere-

monja druidów opisana przez Plinjusza ^) bva kultem odradzaj-

cego si soca, a wchodzi tu w gr jemioa, któr kapan zotym

sierpem cina. W grudniowej bowiem uroczj-stoci ') tym svmbo-

») II ks. Machab. 1, 22, ob. te «tr. 10 tej pracy.

-) Sawni ludzie i onjch porównanie. Nuraa 9 (W przekadzie X. Filipa

Nerjusza Gdaskiego. Wilno 1801 r. Tom 1).

') Otto Henn ara Ehyn. Die Kultur der Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft in rergleichender Darstellung. Królewiec 1892 r. Tom I, str. 321. (W ra-

zie chmurnej pogody niecouo nowy ogie przez tarcie drzewa o drzewo); Th.

Waitz. Anthi-opologie der Natnrvblker. Lipsk 1864 r., Tom IV, str. 464; A. Ba-

stian. Die Culturlander der Alten America. Tom I. str. 533.

*) 10, 7.

5) Jemioa (Wista. Tom II, str. 89).

*) Historja naturalna przeoona na jzyk polski przez J. ukaszewicza.

Pozna 1845 r., 16, 95: U druidów Gallów niema nic witszego nad jemio
i drzewo, na któiem ona ronie, jeeli drzewem tem jest db (roburl. Ale jemioa

rzadko spotyka sie na dbie, a znalezion zdejmuj bardzo uroczycie. Przede-

wszystkiem ma to mie miejsce szóstego dnia po nowiu, w dnin, w którym roz-

poczynaj swoje miesice, lata i wieki, trwajce lat trzydzieci. Otó przygoto-

wawszy pod drzewem ofiary i uczt, podprowadzaj dwa biae byki, których rogi

pierwszy raz powróz zwiza, a kaptan w bia szat przyodziany wchodzi na

drzewo, zotym sierpem cina jemio i spuszcza j na bia pacht. Potem za-

bijaj ofiar, bagajc bóstwo, aby pobogosawio dar tym, którym go jn udzielio.

') Pisze dalej J. Rostafiski (Wisa, Tom U, str. 89).
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lem drzewa ywota jest zazwyczaj ga jakiej roliny igla-

stej, [)oniewa i zim zachowuje zielono, ale bywa ni wanie
z tej samej przyczyny take i ga ostrokrzewu (ilex) lub je-

mioy. U Celtów 1) jemioa miaa to samo symboliczne znaczenie;

w Anglji na Boe Narodzenie ubieraj wntrze domu midzy innemi

take jemiu. U Germanów 2) byo w zwyczaju na pocztku zimv

uroczycie ustawia w domu gazie, których dotknicie miao przy-

nosi szczcie. W redniowieczu widzimy je, pisze Rehm^j^ w zwi-
zku z podarkami na w. Marcina*) i w. Mikoaja 5). skd prze-

niesiono je na Boe Narodzenie, które wogóle praktyki zimowe ku

sobie przycigao. W niektórych okolicach Wcstfalji®), gdzie

„drzewka", tak zwanej u nas choinki, nie znaj, umieszczaj przed

drzwiami domów gazie jodowe, co byo take zwyczajem szwedz-

kim, jak podaje F. Magnussen ').

Czem bya jemioa dla druidów, a ga roliny iglastej dla

mieszkaców strefy umiarkowanej, tern dla Palestyczyka byy

') J. Rostafiski (Tame, str. 90). a to zwyczaj celtycki, a nie saksoski,

dowód w tom, e nie znaj go w Skandynawji i Niauiczech, a pielgnnje go nJa-

nie lud staro-fiancuski (Tame, str. 91).

^) H. S. Rehm. Deutsche Yolksfeste nnd Yolkssitten, str. 8).

'I Tame.
*) T. j. 11 listopada.

5) T. j. 10 wrzenia.

") W. Mannhardt. Der Baumknltiis, str. 241.

') Mytholopiae Lesicon, str. 779: Saeci yiridea arbores (pinus vel abietes)

sub die ad oppida vel aedes erigunt. — Kiedy owe gazie i krzewy przybray

posta obecnych choinek, niepodobna cile okreli: pierwsza wiadomo o nich

pochodzi ze Strasburga z pierwszych lat XVII stulecia, lecz dopi«ro w XVIII-em

pojawiy si na niem wieczki. (Richard Andree. Braunschweiger Yolkskunde.

Brunwik 1896 r., str. 231, dop. 2; H. S. Kehm. Deutsche VolksfBste. utr. 9).

Drzewko wigilijne, zdobne w jabuszka i orzechy pozacane, w laleczki z enkru

i w kolorowe siatki papierowe, a tak^.e w liczne jarzce si wieczki, jeszcze na

(loczatku XIX wieku mao byo znano w Niemczech ; tak samo w miastach Xor-

wegji i Danji póniej je rozpowszechniono. (W. Mannhardt. l'er Baumkultus,

str. 238 i 239; R. Andree, Braunschweiger Yolkskunde, str. 231; F. Magnussen.

Mythologiae Lesicon, str. 779). Obecnie znaj je Szwajcarzy, Cze.ii, Wgrzy. An-

glicy, Francuzi, Polacy, Rosjanie, chocia wszdzie lud rzadko stosuje ten wy-

mys raiej"ki, a nawet, jak w Polsce i Rosji, mao wie o nim. Choinka suy po-

twierdzeniem faktu, e ewolucji ulegaj nietylko same uroczystoci, ale i poszcze-

gólne ich obrzdy, e w miar czasu odbywa si skrót, koncentracja praktyk do

danej pory przywizanych. Wanie takiem compositum jest .drzewko Chrystu-

sowe'', jednoczce w sobie i ziele i wiato (dawne ognie) i dary.
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wiecznie zielone palmy i cyprysy'), które te obnoszono podczas

wielkiej uroczystoci zimowej. Wierzono bowiem w sympatyczny

zwizek wszechrzeczy i manifestacyjne wystawianie zieleni, sucej
wtedy zapewne take za strój siedzib ludzkich, uwaano za dzia-

anie magiczne na zjawiska przyrody, za rodek przypieszajcy

odrodzenie si jej si twórczych.

Ten zwyczaj Chanuki w cakowite poszed zapomnienie, lecz

ladem pierwotnych, kosmicznych motywów tego wita s wia-
teka, których charakter dzisiejszy równie stwierdza hipotez

Ewalda'), Wellhausena^j i Benzingera*).

W kadym domu, przez om wieczorów Chanuki winna si

pali lampa chanukowa, a zapala j najstarszy w rodzinie, zwoa-
wszy przedtem wszystkich domowników ^j. Maimonides ^) wprawdzie

uwaa, e u gorliwych wykonawców przepisów religijnych ilo
lamp ma odpowiada liczbie osób, sam przecie zaznacza, e w Hisz-

panji posugiwano si ') zwykle lamp jedn.

Zasadniczym rj^sem lampy chanukowej jest om otworów,

które posiada ju okaz znaleziony w wykopaliskach jerozolimskich,

a przypominajcy gliniane lampki pierwotne"). Lecz jak wszystkie

') Charles Joret. Les plautes dans rantiquite ot au nioyen age. Parj,

1897 r. Tom I, str. 467.

2) Geechichte des Yolkes Israel. Tom IV, str. 357, dop. 1: ,Pierwotnie

byo to wito przesilenia sonecznego, obchodzone z przyczyny uliazania si no-

wego wiata roku".

') Israelitische and jUdische Genchichte, str. 256: „Koniec tygodnia mie-

sica Kislew przypada w porze zimowego przesilenia sonecznego, które ydowski
lud rolniczy obchodzi ze wiatami, palmami i zielonemi gaziami".

•) Hebraische Archaologie, 2-e wyd. Tubinga 1907 r., str. 391, te iOS:

Zwyczaj potwierdza, co dats wskazuje, e wito owo (Chanaka) nie jest niciem

innem, jeno witem przesilenia sonecznego, przyodzianem w szat historyczn.

^) Chaiie adara 154, 21.

*) Miszne Thora. Hilchoth Chanuka.

') Mowa o oddzielnej rodzinie.

') Ob., tabl. 1, rye. 1 (wzita z Jewish encyklopedia. Tom VI, str. 224). —
Klasyczn lamp staroytn byo spaszczone naczynie owalne z dzióbkiem na

jednym koca, przez który przechodzi knot (E. B. Tylor. Antropologja, w przek.

Aleksandry Bkowskiej, 2-e wyd. Warszawa, 1902 r., str. 277). .1. Benzinger

(Hebr. Archaologie, str. 262) podaje wizerunki lamp podobnych, opiioje je te
S. Krausj (Talmudische Archaologie. Lipsk 1910 r., Tom I, str. 69 1, dodajc, e
dla otrzymania wikszego wiata posugiwano si w Judei lampami o dwóch

i wicej dzióbkach, a co wskazuje, e lampa chanukowa tylko wiksz iloci,

otworów rónia si od zwykego typu.
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przedmioty kultu, tak i lampy chanukowe róne i coraz pikniej-

sze przybieray formy, a bdc rozrzucone po wielu muzeach eu-

ropejskich 1), s take ozdob zbiorów Mathiasa Bersohna w War-
szawie 2). Najczciej metalowe, przejawiaj one styl waciwy epoce,

w jakiej powstay, poza tein jednak na wszystkich prawie wi-

dnieje symbolika Wschodu, która ^) powicia socu ze wiata

zwirscego lwa, z rolinnego za — palm. Lew, symboliczny

atrybut soca*) i tak figurujcy jeszcze póniej w poezji'), naj-

') W muzeom de Cluny w Parya znajduje si taka lampa z bronza, a ma
pochodzi z XII wieka; muzeum Wiktorji i Alberta w Londynie posiada równie

okaz z bronza z XV wieku (podobizny ich jak i innych z XVI i XVII stulecia,

podaje Jewish encyclopedia. Tom VI, str. 22ó i 227); w dziale ydowskim alzac-

kiego muzeum w Strasburgu znajduj si ciekawe lampy na Chanuk (Ost und

West 1912 r. Nr 12 podaje ich fotografje); muzeum staroytnoci w Hamburgu

posiada lamp z mosidzu z XVII wieku, pochodzc z Wenecji (wiadomu
o tern zaczerpnam z Mitteilungen der Gesellschaft fiir jiid. Volkskunde. Ham-
burg 1901 r. Zeszyt VII, str. 95) ; „Die Welt" 1907 r. Nr 48 zawiera podobizny

starych lamp channkowych, znajdujcych si w zbiorach Towarzystwa dla bada
ydows. pomników sztuki we Frankfurcie nad Menem.

2) Ob. tabl. I, ryc. 2 (na czterech nókach, cyzelowana, z figurami omiu
lwów w koroa.ach i z otwartemi paszczami, zastpujcemi rurki do oliwy. Waga
1070 gr.j; tabl. II, ryc. 3 (srebrna, na piciu nókach z rurkami ruchoraemi

w podstawie i z naczyniem do oliwy, posiada na szczycie figur lwa, trzymaj-

cego tarcz Dawida, pod któr znajduje si tablica z widniejcemi na niej dwie-

ma rkami (herbem kapaskim) i nastpujcym hebrajskim napisem: Mardechai,

syn pobonego rabina. Dawida Kac. Waga 1985 gr.); ryc. 4 (mosina, z wie-

yczk, na której zna cyferblat, w gbi posiada napis po hebrajska: „lehadlik

neroth lachanuka", t. j. ..aby zapala wiata na Chanuk'); ryc. 5 (srebrna

pozacana, zamykana (podróna) z napisem hebr. na wewntrznej stronie wieka:

„lehadlik ner szelachanuka" t. j. „aby zapala wiato na Chanuk". Waga
510 gr.); ryc. 6 (z terrakoty. na srebrnej podstawie, przypomina lamp chanu-

kow z XV stulecia z Woch, któr podaje Jewish encyclopedia, tom VI, str.

225, Nr 2); tabl. III, ryc. 7 (z oowiu, pochodzi z XVII wieku. Waga 1780 gr.),

ryc. 8 (mosina, a na niej wykuta paskorzeba Jadyty z gow Holofernesa —
podobna do lampy srebrnej z Norymbergi, z XVII wieku, podanej w Jewish en-

cycl., tom VI, Nr 4). Z wyjtkiem ryc. 1, wszystkich tych zdj dokona p. Leon

Alpern, fotograf w Warszawie.

') Jak zaznacza F. Nork. Biblische Mythologie de« alten and neuen Te-

Btamants. Statgart 1842 r. Tom I, str. 388.

*) Mithra wyobraany nieraz w postaci lwa lub z lwi gow (L. Preller.

Kbraische Mythologie, str. 760 i dop. 2.

5) E. Ossiander. .Studien uber die yorislamitche Eeligion der Araber (Zeit-

aehrift der deatscbeu morgenland. Gesellschaft. Tom VU str. 475 i 476).
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waeiwiej zdobi przedmiot, który jak lampa cbanukowa pozostaje

w bliskim,' chocia zatartym zwizku ze socem.
W lampach tych na stary sposób^) pali si oliwa, a za naj-

lepszy do tego celu uzna r. Jehoszua ben Levi',) olej oliwkowy.

Za Talmudem, owem corpus juris judaizmu, powtarza to samo

Szulchan aruch 3), podajc za pow(5d tego okoliczno, e na takiej

oliwie cud si wtedy speni*). I choby kto mia jedn tylko pe-

rut, za któr mógby kupi albo wina na „kidusz" ^) albo oliwy

na Chanuk. winien ze wzgldu na pamitk cudu wybra oliw ^),

ubogi zi, w braku rodkóvv'), winien w tym celu zastawi lub

sprzeda sw odzie s). Poniewa lampy chanukowe s zbyt drogie

dla biedaków, przeto radz oni sobie w ten sposób, e wieczki

woskowe^) przylepiaj na deseczce lub wtykaj w otwory poro-

bione w ziemniakach. Kady ma obowizek zapala wiata cha-

nukowe"), z wyjtkiem guchych, upoledzonych na umyle i ma-

oletnich 'i), Wedhig wspomnianego ju powyej r. Jehoszua ben

Levi '^) obowizane s do tego i niewiasty'^), lecz zazwyczaj czy-

') Ob. o tem .S. lCrau5.s. Talmadische Aroliaologie. Tom I, «itr. 6fi); J.

Benzing-er. Hebr. Arehaolo^ie. str. 124. Po dzi dzie daje si to widzie u Fel-

lachów, Bedainów (Tame). Herodot (Hiatorja 2, C2). piszc o wiecie lamp w Sais

ob. str, 19 tej pracy), przedstawia te ostatnie jako miseczki napenione soi i oliw,

po wierzchu której pywa knot.

-) Talmnd. tr. Sabath 23a. A r. Chona orzek, i knoty i oleje, które we-

dle zdania mdrców s niezdatne na sabat, nie mog by te uyte w Chanuk
Tame 21a).

') Orach chaiim. § 673; take Chaiie adam 154, S.

*) Ob. str. 9 tej pracy; S. Krauss. (Talmud. Archaolo^ie. Tom I, str. 69)

pisze, e najpospolitszym materjaom owietlajcym bya oliwa z oliwek.

^) Obrzd powicenia dnia (wita) z kielichom wina w reku. W danym

wypadku idzie o „kidusz" sabatowy.

^) Talmud, tr. Sabath 23b; Maimonides. Hilchoth Chanuka.

') T. j. w braku datków miosiernych, z których si utrzymuje.

«) Maimonides. Hilchoth Chanuka; Szulchan arueh. Orach chaiim § 671.

') Mówi o nich Chaiie adam 154, 8.

'") Jeli sam nie zapala, to skadk przyczynia sie do kupna oliwy (Szul-

chan arnch. Orach chaiim § 677).

") Talmud, tr. Sabath 23a; Maimonides, Hilchoth Chanuka; Szulchan aruch.

Orach chaiim § 075.

") Talmud, tr. .Sabath 23 a; te Szulchan aruch. Orach chaii.Ti § 675.

") Poniewa z ich wspóudziaem sta si ten cud. Wszystkie róda y-
dowskie odnosz historj Judyty do wita Chanuki. Ksiga Judith powstaa po-

dug H. Ewalda (Gsschichte d. Yolkes Israel. Tora IV, str. 541) za czasów ksi-
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ni to one tylko w zastpstwie, np. gdy ma jest niewidomy ')

lub znajduje si w podróy ^). Przepis odnonie do wiate chanu-

kowych wielkie ma znaczenie '), a kto naleycie go wypeJnia, ten

bdzie mia w synach biegych talmudystów *).

Lamp chanukow stawiaj lub zawieszaj na oknie ^) lub po

lewej stronie drzwi ^). W Talmudzie '') powiedziano, e naley j
stawia przed drzwiami^) na zewntrz, a jeli kto mieszka na pi-

trze — to w oknie wychodzcem na plac publiczny, idzie bowiem

o powszechne przypomnienie cudu i dni radoci ^).

Sam ceremonja odbywa si po zachodzie soca i")
i wanym

cia cbasmonejskiego, Jochanana i, jak pisze Zanz (Die Gottesdienstlichen Yoitrage

der Juden. Berlin 1832 r., str. 12), pozostaje z podaniami inachabejskiomi w po-

diTÓjnem pokrewiestwie: z jednej strony tak samo mówi nam o ocalenia, z dru-

giej za wystpuje Judyta w póniejszych legendach jako córka Jochanana Inb

Matatjasza. Bohaterski czyn Judyty opromienia wszystkie niewiasty i tumaczy

niejaka przepis r. Jehoszua ben Levi. Stad spotykamy ja na lampach channko-

wych (Ob. wyej, str. 26 i ryc. 8).

') Chaiie adam 154, 7. Jeli niewidomy jest bezecnym, to daje pewn
skadk na oliw do lampy.

2) Tame, 154, 33.

') Takie, jak czytanie ,Megilli" w Purim, a „skoro obowizuje jedno, to

obowizuje i drugie", orzeka Maimonides. Hilchoth Cbanuka.

*) Tur orach chaiim 671.

^) Najczciej.

^) Bliej lewej strony drzwi, okrela Maimonides iHilchotb Chanuka) i po-

dobnie SzulchHn Aruch (Orach chaiim § 671). Wprawdzie Rab Acha bar Baba

zaleca j stawia ,na prawo", lecz halacha (prawido obowizujce) opiera si

na orzeczenia Szemuela z Diphte, który kaza umieszcza lamp chauukow po

stronie lewej, poniewa po prawej znajduje sie mezuza (Talmud, tr. Sabath 22a).

Uzasadniaj to w ten sposób, e poniewa pocztek rozdziau Pisma w. bie-
cego w Chanuk brzmi: „Waihi mikec sznathaim-* (I stao si po upywie dwóch

lat" Genesis 41, 1) a notarikon wyrazu CTl3'ii' (sznathaim) tworzy: „Smol ner

thadlik, jamia mezuza' (Po lewej wiatto zapal, po prawej — mezaza), wic rzecz

jest rozstrzygnita. (Abraham Portaleone. Sziltei bagiboiim. Urod, w 1542 r.).

') Tr. Sabath 21 b. Tame (22 a) jest mowa o tem, w jakiej odlegoci od

drzwi lampa sta powinna, a Szulchan aruch (Orach chaiim § 671) okrela, jak

irysoko naley j umieszcza.

") Jeeli jest wicej drzwi w róne strony wiodcych, to naley w kadych

umieci lamp, gdy w przeciwnym razie przechodze pomylaby, e zlekcewa-

ono ten przepis. (Talmud, tr. Sabath 23 a; Maimonides. Hilchoth Chanukal.

8) Tylko w razie niebezpieczestwa stawia si j na stole. (Tame, tr. Sa-

bath 21 b; Szulchan arach. Orach chaiim § 671).

'"I Tame. Tylko w pitek zapalaj wczeniej. (Szulchan aruch. Orach

chaiim § 679).
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jest^) dopóty, dopóki ruch na ulicy nie ustanie^). Zapala zaczy-

naj od strony prawej i, zgodnie ze szkol Hillela^), codzie jedno

wiato dodaj, a zawaze ma pierwszestwo pomyk do danego dnia

si odnoszcy*), od którego kolejno posuwaj si do poprzednich °).

Formua modlitewna towarzyszca temu obrzdowi skada si z dwóch

czci, z których jedna, wypowiadana przed zapaleniem wiate,,

tak jest dosownie:

llii^iig^^ig^^i^
baruch a- ta a - do - nai e-lo- hena me-lech ha-o

lam aszer ki -de Bzanu be-iuc-wo - saw we - ci

:^^f^^irgiiiii|*ii^j|j
wa-nu le - had - lik szel cha - nu

-^m^mMmm^miM
ba-rach a ta a - do-nai e-lo - he-nu me-lech ha-o

lam 8ze-̂

^^mm^M^\
ni - sira la - a bo te nu

i^i=|^g^iitiii^s^-^oJ
ba -jo - mim ha - hem ba - ze man ha - ze.

„Bd pochwalony, Wiekuisty, Boe nasz, Królu wszech-

wiata, który powicie nas przykazaniami swojemi i polecie

nam zapala wiato na Chanuk*)". „Bd bogosawiony, Wie-

') T. j. czyni zado przepisowi.

'] Talmud, tr. Sabath 21 b; iSzulchan aruch. Orach chaiim § 672.

') Ob. str. 9 tej pracy.

*) Albowiem, jak powiada Szulchan arach (Orach chaiim § 676), bogosa-

wiestwo wtedy odmawiane nowego wiateka dotyczy.

*) Wic znów od strony lewej ku prawej.

^j Bogosawiestwo to zowie si ,Hadlakath uer Chanuka" i jest w Talmu-

dzie (Tr. Sabath 23 a).
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iuisty... który zdziaae cuda dla ojców nasz3'ch, za owych dni.

w onych czasach" i). W czijci drugiej ^), zamykajcej ca cere-

monj mówi: „wiata te zapalamy z powodu cudów, zwycistw

i nadzwyczajnych wypadków, jakie uczynie dla ojców naszych

za porednictwem witych swoich kapanów. Przez wszystkie om
dni Chatiuki wiata te witemi s dla nas i nie wolno nam po-

sugiwa si niemi, a tylko spoglda na nie. by chwali imi
Twoje za cuda Twoje, za zwycistwa Twoje i za nadzwyczajne

wypadki Twoje...'}. Grecy zgromadzili si przeciwko mnie, wtedy

za dni Chasraoneów, obalili mury wie moich i zanieczycili wszyst-

kie oleje, Iscz z pozostaoci dzbanków sta si cud dla ulubie-

ców Twoich i mowie rozumni ustanowili na dni om pieni ra-

dosne" *).

wiateka chanukowe powinny si pali najmniej przez pó
godziny, jeli za zgasn wczeniej, to zapala si je ponownie 5),

ale ju bez przytoczonych bogosawiestw. Talmud^) zabrania za-

pala jedn lamp') od drugiej, a zakaz ten posunito tak daleko,

e nawet stosuj go do poszczególnych w lampie pomyków, po-

sugujc si w tym celu wiatekiem pomocniczemu), t. z. „szarae-

') (M Deutsch. Yollatandige Sammluag der alten Synagogen Intonationen.

Wrocaw, str. 119 Nr 470 i ill). Pierwszego wieczora odmawiaj jeszcze t. zw.

„Szehechejanu" : ,Bd pochwalony Wiekuisty... który utrzymae nas przy y-
ciu i zdrowia i pozwolie nam doczeka tej pory".

') Noszcej nazw ^.Hanerotb halaln".

5) Ta opneiam ustpy, które wprawdzie mówi o ocaleniu (z pod prze-

mocy Faraona, Babeln, Agagity, syna Hamedatyl, lecz bezporednio Chanuki nie

dotycz.

*\ Asystujcy przy obrzdzie pierwszego wieczoru odmawiaj wszystkie

trzy bogosawiestwa; w pozostae wieczory — tylko ostatnie. (Talmud, tr. Sabath

23a; te tr. Sakka 46a). Uniwersalnym rodkiem ochronnym jest, wedle po-

wszechnego mniemania, wypowiadanie przez wszystkie om wieczorów Chanuki

Psalmu 90, 17 (Mitteihingen d. Gesellschaft fiir jud. Yolkskunde, 1900 r. Zeszyt

V, str. 31).

^) 'J'almud, tr. Sabath 21 b. — Unikaj jednak tego i nalewaj tyle oliwy,

aby starczya na czas okrelony

«) Tame 22 a.

') Chanukowa.

8) Którem jest zwykle wieczka woskowa i któr te najpierw zapalaj.

Pisze o tem ^zulchan arach (Orach chaiim § 673), a znany komentator Talmuda,

Mardeebai (y w XIII wiekn), którego cytuje Sepher Mat Mosze 984 (Mosze

ben Abraham, rabin w Przemylu; dzieo jego drukowane po raz pierwszy w Kra-

kowie w 1591 r., obecne wyd. w Warszawie 1876 r.) uzasadnia racj tego do-
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sem" ') W czasie, gdy plunie lampa chanukowa, nieodzownem jt-st

jeszcze iaue owietlenie, albowiem jest ona pamitk wit i ad-
nych korzyci pral-itycznych osiga z niej nie wolno 2). — Na pó
godziny') przed zapaleniem wiate nie naley nic je*), a pod-

czas gdy si pal, zalecon jest bezczynno^). Studjowauie Zakonu

jest wogóle w wieczory tego wita zaniechane^), a szczególnemi

wzgldami otaczaj je niewiasty'), poniewa przez jedn z nich cud

si dokona 8).

datkowego wiateka okolicznoci, e notarikon wyrazu r'"~: (necboszeth — miedz,

z której wyrabiano lampy chanukowe) tworzy zdanie: ,Ner Chanuka szamasz

thadlik'', t. j. „U wiecznika chanukowego szamesa zapaW.

') T. j. posugaczem. Do czego póoiej suy ów „szames", ob. Ci^ I

str. 26 dop. 1 tej prticy.

2) Talmud, tr. Sabath 21 b; Szulchan aruch. Orach chaiim § 681. Wedug
Cliaiie adam (IS, 31) nawet z pozostaej oliwy nio naley korzysta i najlepiej

jest j spali wraz z knotami; wyjwszy wypadek, jeli zawarunkowano z góry,

e tylko ta jej ilo jest mukce (oddzielona, odosobniona), która si wypali.

') Mniej wicej.

*) Chaiie adam \bi, 21.

^) .Sepher Maharil. Hilchoth Chanuka Szulchan aruch. Orach chaiim §fi70.

Niewiasty np. nie szyja wtedy.

*) Chaiie adam 154, 21 : gdy zblia si pora zapalania (wiate chanuUo-

wyeh) nie wolno studjowa Zakonu.

') Tur orach chaiim (§ 670] podaje, e gdi^ieniegdzie witoway one przez

cae om dni Chanuki, w czem nie naley im przeszkadza; t saniii wiadomo
podaje Sepher Mat Mosze (99i), a Chaiie adam (154, 3), mówii,'. o witowaniu

przez niewiasty dnia pierwszego i ósmego, chwali ten obyczaj.

8) Albowiem córka arcykapana Jochanana, spodobawszy si królowi-wro-

gowi, daa mu duo sera do spoycia, a gdy ten, drczony pragnieniem, si upi,

ucia mu gow, któr przyniosa do Jerozolimy i — wrogowie ponieli klsk.

(Chaiie adam. Tame). Podanie to wzite, jak widzimy z ksigi Judith (ob. str.

26, dop. 13 tej pracy) i wplatane wszdzie w epok Machabeuszów, posiada liczne

warjaiity. Jeden z nich, zawarty w Scholiach do VI rozdziau Megillath Taanith

(mieszczcych w sobie obok prawdy historycznej duo opowitci bajecznych) sJawi

bohaterstwo córy Chasmoneów, która, nie chcc by zniewaon przez wroga,

pierwsza dala poohop do walki, podjtej przez Matatjasza i jego syuów i zako-

czonej porak Seleucydów. W Midraazu na Uhauak (w przek. niemiec. A. \Viiu-

sche. Aus Israels Lehrhallen. Lipsk 1907 r. Tom I, str. 193— 197) opis jest szoze-

góJowszy: tu w obronie praw niewiecich przeciw ohydnemu jus primae noctis

wystpuje Hanna, córka arcykapana Matatjasza. Polubiona Eleazarowi Chasmo-

nejczykowi, podczas uczty zdziera z siebie szaty, a gdy nago jej oburza zebra-

nych, ona woa: „Gniew was ogarnia, e stoj naga, pomimo em bez grzechu

i czynie to wobec sprawiedliwych, a nie wahacie si odda mnie w rce nieob-



WITA TOOWSKIE 31

Przez cay czas trwania Chanuki nie moe by postu *) ani

hesped^), gdy wito jest radosne i wesoo cechowa je powinna.

Zgodnie z tern nie wolno osierocone tii u zapala wiate chanuko-

wych w bónicj'3)^ a przed pochowaniem zwok nawet w domu

czyni mu tego nie naley*); nie odmawia on równie modlitwy

porannej, do której z racji cudu wczono hymn radosny „Hallel"^).

Z wyjtkiem modlitwy bagalnej „Tachanun", wykluczanej

w Chanuk*), wszystkie inne s zwyke i tylko do „Szemone esre"')

wpleciono formuy liturgiczne „Al hanissim" *) i „Bime Matitiahu" »).

które omawiaj zwycistwo Matatjasza i synów jego nad Grekami,

Z Picioksigu odczytuj ustp ^'*), traktujcy o inauguracji

witego przybytku w pustyni i o darach zoonych wtedy przez dwu-

rzezanego, który zada ini gwaJi! SJowa te taki wzbudziy zapaJ w braciach Hanny,

e porwali si do boja i zrzucili jarzmo tyraskie.

') Miszna, tr. Taanith 2, 10; Talmud, tr. Sabath 21 b. Maimonides. Hil-

choth Chanuka. Szalchan arach. Orach chaiini § 670.

') Mowa pogrzebowa, której nie wolno wtedy wygasza (Tur orach chaiim

kae czyni wyjtek dla mdrca). W Misznie (tr. Moed Katan 3, 9) zakaz ten

dotyczy i „Kiny", która pole{;a na tera, e gdy jedna osoba piewa, inne wtóruj

jej w pieniach aobnych. (Ob. o tera Jeremjasz 9, 19;.

3) Chaiie adam 154, 17.

') Kto inny go wyrcza, a on tylko „amen" mówi. W razie jeli go uikt

nie moe zastpi, sam zapala, ale bez bogosawiestw przynalenych.

'\ Obowizujcy przez om dni Channki (Tosefta, Snkka 3, 2; Maimonides.

Hilchoth Chanuka. Szulchan aruch. Orach chaiim § 683).

') Opuszcza si te w naboestwie porannem Psalm 20.

') „Oninacie" bogosawiestw.

*) „Za cuda, odjtupienie, czyny potne, za wybawienia i za wojny, które

wiode za przodków naszych, w owych dniach o tym czasie".

3) „Za dni .Matntjaaza, syna Jochanana. arcykapana Chasmonejezyka i sy-

nów jego, gdy bezbone pastwo greckie powstao na lud Twój Izraela, aby wy-

rugowa u niego nank Twoj i odwodzi od nstaw woli Twojej, Ty w wielko-

ci miosierdzia swego wspiera ich w czasie ucisku, walk ich uwaae za Swoj

walk, ich zemst za Swoj zemst, wydae silnych w rce sabych, mnogo
w rce mniejszoci, nieczystych w rce czystych, bezbonych w rce sprawiedli-

wych, zbrodniarzy w rce oddanych nauce Twojej. I zdobye sobie wielkie

i wite imi w wiecie swoim i dla ludu swego Izraela zdziaae wielkie wyba-

wienie i odkupienie w dnin oiiym. A potem weszli synowie Twoi do przybytku

domu Twego i wyprztneli paac Twój i oczycili wityni Twoj i zapalili

wiata w witych przysionkach Twoich i ustanowili te om dni Channki, aby

dzikowa Ci i wielbi wielkie imi Twoje".

'") Numeri 7, o czem informuje nas ju Miszna, tr. Jlegilla 3, 6; te Tal-

mud, tene tr. 31 a.
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nastu ksit izraelskich i), z pieni pochwalnych za piewa kan-

tor wraz z chórem przytoczone ju 2) „Haneroth halalu*^, „Maoz

cur" 3) a take Psalm XXX. który ongi, za dni powicenia wi-
tyni, intonowali lewici*). Po niektórych maych miecinach muzyka

gra wtedy w bónicy '), co samo ju wyrónia Chanuk od innych

wit ydowskich. Na sabat chanukowy przeznaczony jest specjalny

piut, który, malujc poetycznie srogie rzdy Antjocha, bohaterskie

wystpienie cór}' Jochanana"), mczestwo Eleazara i siedmiu szla-

chetnych modzieców'), nawizuje do tego epizod z ksigi Ju-

diths).

Rozpatrujc podany powyej rytua tego wita, spostrzegamy

rysy bardzo wymowne, acz z pozoru drobne i mao znaczce.

Jak zapalanie pomyków chanukowych w postpie arytmety-

cznym^) pozostaje w niewtpliwym zwizku ' z przybierajcem
wiatem soca, tak i nacisk na to, aby byy zapalane po zacho-

dzie^"), przywodzi na myl dawne ognie Hebrajczyków, rozniecane

podczas ciemnych nocy zimowych. W miejscach otwartych, pod

goem niebem gorzay te stosy, których nikym wprawdzie ale nie-

zawodnym ladem jest lampa clianukowa umieszczona nazewntrz

drzwi wejciowych 11), gdy przepis, i nie wolno zapala jednego

') Powizano tu powicenie wiijtyni za Chasmoneów z tak uroczystoci

w pustyni, szukajc za oparcia dla Chanuki, skombinowano, e pierwszy przy-

bytek zosta wykoczony 25 Kislew i tego dnia mia by powicony, lecz z po-

wodu przodujcego stanowiska miesica Nisan na ten czas ceremonj odoono

i dopiero d/.iUi inauguracji chasmonejskiej dzie 25 miesica Kislew odzyska

nalene mu prawa. (Ob. S. Krauas. La fet de Hanoucca w Rarue des tudes

jaiTes. Tom 30, str. 27).

•) Na str. 29 tej pracy.

') „Potna Opoko" — pocztkowe sowa modlitwy, która wchodzi w skad

„Haneroth halalu''.

*) Massocheth hiopherim 18. — Istnieje podanie, e w chwili powicenia

wityni przez Machabeuszów jaki natchniony lewita da w tym psalmie wyraz

swym uczuciom.

5) Za to grajkowie nie bior zapaty. W redniowieczu byo to zwyczajem

bardzo rozpowsizechnionym.

«) Ob. str. 30, dop. 8 tej pracy.

') Obrazy wzite z II ksigi Machabeuszów; ob. te str. 5, dop. 5 tej pracy.

8) Ob. str. 30, dop. 8 i str. 26 dop. 18 tej pracy.

») Tame str. 28.

'») Tame str. 27.

") Tame.
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wiateka od drugiego i) jest bladem wspomnieniem ognisk wci
na nowo nieconych, których moc miaa przywróci ziemi upra-

gnione, boskie wiato. A by to zapewne ogie „ywy" 2)^ wity
skoro jeszcze dzi, w tak przeobraonej postaci, budzi poszanowa-

nie i profanowanym by nie moe '). Pógodzinny post przed roz-

poczciem ceremonji chanukowej*), a który bractwo pogrzebowe
^),

obchodzi przez cay dzie 24 Kislew^), odmawiajc „selichoth"')

o wicie, — to odgos smutku i trwogi, poprzedzajcych zimowy
nawrót soca, reminiscencja postu pierwotnego Hebrajczyka, Ada-

ma, jak chce legenda *), którego wzmagajce si ciemnoci panicz-

nym strachem przejmoway. Rozumie si, e okres ten ongi trwa

duej — wedle podania Adam poci przez dni om ')— lecz skra-

canie praktyk obrzdowych jak i czasu ich trwania jest objawem

zwykym i ogólnym, idcym w parze z przeobraaniem si zwy-

czajów ludowych. Za gbok staroytnoci tego wita przemawia

take przepis zalecajcy niewiastom zapalanie owych wiateek ")
i wogóle apoteoza kobiety i'), która wprawdzie od wieków upole-

dzon jest u ydów w dziedzinie religijnej ^^), lecz niegdy, w do-

bie zamierzchej, godniejsze zajmowaa stanowisko.

Cakowicie wiecki, pogaski charakter Chanuki przejawia

si i w tern, e w czasie, gdy pon tradycyjne wiateka, nie wolno

') Tame, str. 29.

'-) Tame, str. 21.

') Ob. str. 30 tej pracy, gdzie jest mowa o tem, e dla adnych powszed-

nich celów wiateka chanukowe say nie mog.
••) Tamie, str. 30.

5) Z racji swego stanowiska najbardziej konserwatywne.

*) W^ niektórych miejscowociach Królestwa Polskiego, np. w Zamocia,

równie na Litwie „Chebra Kadisza", t. j. bractwo pogrzebowe poci 15 Kislew,

wic na 9 dni przed Channk. po pocie za raczy si na cmentarza wódk.a. Eoz-

siadszy si dookoa na noszach pogrzebowych, pij z naczy, któremi si posu-

guj przy zmarych, poczem odziewaj jednego w szaty miertelne, a taczc
wokoo, piewiij: „Niech zniknie mier na wieki*. Po powrocie z cmentarza,

urzdzaj „wielk uczt".

') Ob. Cz II, str. 41, dop. 5 tej pracy.

') Ob. str. 11 tej pracy.

9) Tame.
">) Tame, str. 26.

") Tarae str. 30 dop. 8 i str. 26, dop. 13.

") Ob. Cz II, str. 5, dop. 12 tej pracy.

Rozprawy Wydz. filolog. T. LYIII. Nr. 5. 3
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jest studjowa ksig witych '), co poboni rozcigaj na cae om
wieczorów, w które zabawiaj si gr w t. z. „kwitlach"*). Owe

„kwitlah", rzecz specjalna dla Cbanuki, s to biaie karteczki, ró-

wno pocite, na których oówkiem lub atramentem wypisane s ko-

lejne cyfry od 1 (na pierwszej kartce) do 12 wcznie (na ostat-

Fig. 1. Fig. 2.

niej), przytem kada kartka jest podwojona, tak e wszystkich ich

jest dwadziecia cztery. Zwinite w rurki, wrzucane s do czapki,

poczem jeden z uczestników rozdaje grajcym po dwie sztuki i roz-

poczyna si gra zwana „Trzydzieci jeden". Polega ona na tem, e
trzeba osign t liczb, co dzieje si wtedy, gdy si posiada albo

dwie dwójki, albo dwie jedenastki, albo szóstk i siódemk, albo

wreszcie jedynk i dwunastk (które dlatego wyrónione s przez

pewne oznaki) 2), gdy po dodaniu do nich liczby dziewi lub wie-

lokrotnoci dziewiciu, otrzymuje si w sumie podane trzydzieci

jeden*). Bywaj te „kwitlach" ozdobne, na których zamiast cyfr

') Ob. str. 30 tej pracy.

^) T. j. karteczki, kwitki.

') Dwójki i jedenastki s wpisane w kókach, lub maj nad sob rodzaj

koron, szóstki s opatrzone pókolem u góry: 6, siódemki — pókolem u dou 7.

Tam, gdzie zwykli dawa nad dwójkami i jedenastkami korony, szóstek ani sió-

demek niczem nie odróniaj. Posiada dwie dwójki znaczy mie „cay rosz", co

jest najlepsze; szóstka i siódemka daj tak zwany „kwenc".

*) Jeli nikt nie ma trzydziestu jeden, to wygrywa teo, kto ma wicej, by-

leby suma nie przekraczaa tej liczby, co jest przegran.
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lub nad niemi, widniej litery hebrajskie ^j wycit^te =) lub wyryso-

wane'), lecz zarówno te jak i tamte coraz wicej zanikaj, ust-

pujc miejsca kartom zwykym *), które, ju w XV stuleciu dobrze

ydom znane 5), póniej tak si rozpowszechniy, e wywoao to

liczne ograniczenia ze strony rabinów, a take pamflety, czynice

Fig. 3. Fig.

z kart, na zasadzie gematrji ^), wytwór szatana'). Wystpujc jednak

przeciw kartom w swych „Tekanoth" ») i uywajc nawet represji

') Posiadajce warto liczbow. Jak przy wszelkiej nameracji, tak i w tym

wypadka litery ^> (15) i v (16), jako wchodzce w skad wyrazu -iin" (Jehowa),

zastpione s przez m (15) i tr" (16). „Kwitlach" z literami, których talja wy-

nosi trzydzieci jeden sztuk, su do gry o tej samej nazwie, lecz nieco odmien-

nej ni poprzednia: i tu wygran jest posiadanie trzydziestu jeden (kto otrzyma

kart }{^ (31), ten od razu wygra), lecz zamiast operowania liczb dziewi do-

bieraj kartki, straszc si przytem wzajemnie (graj bowiem z zakrytemi kart-

kami), aby skoni wspózawodników do ustpienia.

') Ob. fig. 1 i 2. (Podaj tylko pierwsz i ostatni. Pochodz z Winiowca

na Woyniu, a zrobione s w ten sposób: z obu stron jest papier czarny, a znaj-

dujcy si w porodku biay przebija poprzez wycit w czarnym liter.

') Ob. fig. 3 i - (z Winiowca na Woyniu). „Kwitlach" tego rodzaju

nie s zwijane.

*] Angielskim lub rosyjskim.

5) Israel Abrahams. The jewish life in the middle ages. Londyn 1896 r.,

str. 391.

6) Ob. o istocie gematrji. Cz II, str. 47, dop. 5 tej pracy.

') Albowiem warto liczbowa wyrazu ;t2np (karton) wynosi 359, t. j. tyle,

ile tworzy m%' (satan), ob. Mitteilungen der Gesellsehaft fiir jiid. Yolksknnde,

1898 r. Zeszyt III, str. 39. e gr w karty nazywano pierwszorzdnem dzieem

szatana, o tem pisze Zunz (Zur Geschichte und Literatur. Berlin 1845 r., str. 174).

') „Postanowieniach". W statutach gmin Hamburga, Altony i Wandsbeku

z r. 1726 (dokument ten znajduje si w archiwum gminy ydowskiej w Altonie),

3*
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W tyrn wzgldzie
'),

gminy wszdzie ez3'Diy wyjtek dla pewnych

dai w roku 2), wród których Chanuka wyranie si zaznaczya');

podobnie jak podczas Saturnaljów dozwolon bya gra w kostki,

poza tem wzbroniona*). To te w redniowieczu, gdy smutek i me-

lancholja rozpocieray si nad yciem ydostwa, gdy obok ucisku

i przeladowa z zewntrz surowo obyczajowa gania kady prze-

jaw wesooci u yda, obowizanego tylko do szukania podniosego

nastroju w religinych praktykach i dociekaniach, Chanuka, wito
wieckie i swobodne, istnein bya bogosawiestwem. Nie obawiajc

si ^) kar za rozrywki, w innym czasie niedozwolone, wszyscy od-

rzucali na bok troski i powag i, poczwszy od 25 Kislew. przez

om dni wesoo byo w ghetto. Naj poboniej si z zapaem grywali

wtedy w kart}', a to samo daje si widzie po dzi dzie w kra-

jach wschodniej Europy, gdzie natychmiast po zapaleniu wiateek

chanukowych do kart si zabieraj. Prócz „Trzydzieci jeden"

graj obecnie w „Szedziesit sze", w „Tysic" i t. d., maj te
zastosowanie wtedy gry wogóle w cigu roku przyjte jak: „Iks-

miks" *), „Owce i wilk" ''), gdy niewiasty i dziatwa graj przewa-

nie w loteryjk, t. z. „Terno" lub „Ternuszka" ^). Wikszo owych

paragraf 167 zabrania j^ry w karty (Mitteilangen d Gesellschaft f. jiid. Volks-

kunde 1898 r. Zaszyt III, str. 30), wczeniejsze za jeszcze postanowienia kahau

krakowskiego orzeka: nie wolno nikomu, t. j. ani obywatelom, ani modziecom,

ani wojfóle nikoma, który mieszka w miecie ydowskiem lub w Krakowie, Stra-

domiu i t. p. gra w karty (Majer Baaban. Dzieje ydów w Krakowie i na Ka-

zimierzu. Kraków 1913 r. Tom I, str. 306).

') W Pinkasie litewskim z 1623 r. z,iiajdujemy, e kada gmina miaa na-

kazane kara gre w karty pieninie i cielenie. (IIhhkoc oó.!iacTHoii Baa^a rjia-

BHuit esp. o6ian-h JIbtbjj. TeKCTt CB pyccKnisi-B nepesoflOMt, nofl-L peflaKnieii

C. M. ^yÓBOBa. Petersburg 1909—1912 r., str. 29 i 30, Nr 51).

') Jak Purim i dzie nowiu.

') Ob. przytoczone wyej statuty trzech gmin i kahau krakowskiego.

*) J. Marquardt. Eomische StaatSTerwaltung. Tom III, str. 664, ob. te

str. 16 tej pracy.

5) Ze strony zwierzchników gminy, t. z. „Parnassim".

") Ob. prac moj „D'.iei;ko ydow-ikie'' (Odbitka z Materjaów Komisji an-

tropolog.-archeolog. i etnograficznej Akad. Umiejtnoci w Krakowie 1904 r.,

str. 23.

') Tame, atr. 24.

8) W grze tej do pewnych numerów przywizane s mieszne nazwy, które

budz powszechn wesoo, a mianowicie: 1 zwie si kozak; 2 — ambe; 3—
tama; 4 — wózek (poniewa cztery koa s u wozu); 5 — kwint; 7 —
kamstwo (liczba ta, zwana po ydowska zyben, rozoona na dwie sylaby,
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gier jest moe obcego pochodzenia^), lecz w danym wypadku gry

te nas obchodz tylko ze wzgldu na ich zwizek ze witem, które,

z natury swej ochocze, zgromadzio wokoo siebie tn, co radoci

yciowej jest wyrazem. Z tej racji równie przylgny do Chanuki

zagadki, któremi Hebrajczycy, jak wszystkie zreszt ludy Wschodu"),

zabawiali si podczas uczt i uroczystoci okazaych, a których przed-

stawicielami w Biblji s: Samson^) i Salomon^). W wiekach red-

daje wyrazy zy (ona) i ben (po hebr. syn), wzajem z sob sprzecznel; 8 — oni,

dobrze zrobione (po yd. acht, git gemacht); 9 — dziewi, niech „po-

wietrze" w ciebie wejdzie (po yd. naau, a ryjach in dir araan; ryjach

i hebr. raach, co znaczy: powietrze, wiatr, duch uywane jest w znaczeniu ujem-

nem, najczciej jak w tym wypadku, w przeklestwie); 10 — dziesi, wi-

dziane (po yd. ceen-gezeen); 12 — Cwetl a-piek arka albo Owetel dy bik;

13 — barmicwe (w 13-tym roku ycia chopiec staje si dojrzaym a przeto

obowizanym do wypeniania przepisów religijnych, t. z. uiicwoth); 14 — f e (na-

zwa ydowska tej liczby jest homonimem nieprzyzwoitego wyrazu, którego po-

cztkowe goski brzmi: fe) albo brzydkie sowo; 16 — doroka lub do-

rokarz; 17 — dobrze (warto liczbowa hebr. wyrazu 3^^ — dobrze wynosi

siedmnaeie); 18 — eh aj — do ycia (hebr. <n — yjcy, ywy wyraa liczb

omnacie); 23 — kaczki lub dwie kaczki; 30 — pó kopy; 33 — trom-
de-mdel albo tromptydrndl; 3i — biedak (od majcego to znaczenie

hebr. wyrazu Ij^, który wyraa liczb trzydzieci cztery); 55 — zodziej hebr.

2!j5 — kra posiada warto tej liczby); 60 — kopa; 69 — na dó i w gór-
70 — staruszek; 77 — para butów; 80 — staruszka lub babulek a

88 — ydowskie przeklestwo (poniewa liczba ta wchodzi w skad cz-
sto uywanego przeklestwa: niech spadnie na ciebie omdziesit om czarnych lat).

') Oddziaywanie ycia i codziennego przykadu najwyraniej przejawia si
w grach i rozrywkach, powiada Zunz (Zur Geschichte u. Literatur, str. 173).

") Wschód — to ojczyzna zagadki, pisze Aug Wiinsche (Die Kathselweis-

heit bei den Hobraem. Lipsk 1883 r. str. 8), a przoduj pod tym wzgldem Ara-

bowie; take literatura Wschodu lubaje si w zagadkach (J. G. Herder. Vom
Geist der Ebraischen Poesie. Dessau 1782— 1783 r. Tom U. str 288 — 290).

3) Ob. ka. Sdziów li, 12: na swej uczcie weselnej daje Samson zagadki

filistyskim wspóbiesiadnikom.

*) Ob. I ks. Królów 10, 1, gdzie jest mowa o tern, jak królowa Saba Sa-

lomonowi zadawala do rozwizania zagadki, aby w ten sposób rozum jego wy-
próbowa. Josephus (Ant. 8, 5, a take Contra Apionem 1, 17. 18) opowiada
o tego rodzaju zapasach pomidjy królem Tyru, Hiramem, a Salomonem. Przy-

powieci, sentencje pouczajce w postaci zagadki znajdujemy zarówno w pimien-
nictwie biblijnem (Przypowieci (Salomona 30, 15, 31; u Ezechjela 17. ]— 10 znaj-

dujemy zagadk symboliczn, na któr odpowied daj wier^ize !7, 11 — 21) jak
w literaturze midraszowej. Talmud zawiera sporo zagadek bardziej humorystycz-
nych, np.: Smay si ryb;; z jej bratem, wkada si j póniej do jej ojca, je si
j z tego synem, poczem pije si jej ojca (tr. Moed katan lla), co znaczy: oj-
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nich zagadki byy bardzo rozpowszechnione *), stanowic inte-

lektualne ówiczenie i zarazem rozrywk ^), lecz polem do rozma-

chu w tym kierunku byo wito Chanuka, kiedy to pod nazw
„Chanuka-katowes 5) kryy liczne koncepty, arciki, igraszki ety-

mologiczne i arytmetyczne figielki— podobnie jak w czasie „Julfest")

i „Saturaaljów" 5). Najwikszem upodobaniem cieszyy si wtedy •)

te „Chanuka-katowes, które zasadzay si na utworzeniu z wiersza

biblijnego lub z kombinacji pocztkowych wyrazów pewnych bi-

blijnych rozdziaów') — liczby czterdzieci cztery, jako odpowia-

dajcej ogólnej sumie wiateek chanukowych *). — Dla nieb

cem ryby jest woda, bratem sól, która, równie z wody wydobyta, jest wody sy-

nem. W tr. Erubin 53b: dziewi aebodzi, om przychodzi, -dwóch nalewa, jeden

pije, dwadziecia cztery mu aiiy, co znaczy: dziewi miesicy ciy, ósmy d<iie

obrzezania, dwie piersi matczyne, jedno niemowie i dwadziecia cztery miesica

karmienia. Gdy cesarz spyta r. Jehoszua ben Chananja, dlaczego nie przyszed

do doma Abidaua (plac zgromadze dla teologicznych i filozoficznych rozpraw),

ten odrzek: „Góra pokryta jest niegiem, okolica jej pen jest szrona, psy tam

nie bzczekaj, mynarze nie miel" (tr. Sabath 152a), co jest aluzj do saboci

starczej.

'j Co przejawio si i w literaturze (A. Wiiusche. Die E^thselweisheit der

Hebraer, str. 50).

-) Zunz. Zur Geschichte u. Literatur, str. 174.

') ,Katowes" oznacza art, dowcip, zagadk artobliw (A. Steinschneider

w Monatsscbrift f. Gesch. u. Wissenschaft d. Judenthums. Tom 47, str. 364; A.

Tendlau. Sprichworter u. Eedensarten, str. 52); ten sens posiada w ydowako-nie.

mieckiej ksice obyczajowej z poowy XVI wieku, co podaje J. Perles (Beitrage

znr Geschichte der hebraischen und aramaischen Studien. Monachium 1884 r., str.

173 i 177) i to samo znaczenie ma w mowie potocznej lada ydowskiego. (Ob.

I. Bernstein. Jiid. SprichwSrter, str. 100 Nr 1477; str. 225, Nr 3106 i 3107). —
Wyraz ten, który jedni wywodz od hebr. kathob — pisa, a inni od greckiego

cottabus, wci jeszcze podlega dyskusji. (Ob. o tem M. Grlinbaum. Jiidisch-dent-

sche Chrestomathie, Lipsk 1882 r., ?tr. 490; Der Orient. Beriehte, Studien und

Kritiken f. jiidiache Geschichte und Literatur. Lipsk. Tom IX. str. 556 i 805).

*) W. Minnhardt. Die Gotter d. duatsehen and nordischen Volker, str. 236.

^) J. Maruardt, Komisehe Staat8vorwaltang. Tom III, str. 564,

•) Poród erudytów.

') Przewanie z biecyeh rozdziaów tygodniowych.

'i Wliczywszy i wiateko dodatkowe, gdy bez niego wypada liczba trzy-

dzieci sze. (Leopold Lbw, Die Lebensalter in der jiidischen Literatur. Szegedyn

1875 r., str. 350; A. Berliuer. Aus dem inneren Leben der deutschen Juden in

Mittelalter. Berlin 1871 r., str. 12). Oto próbka tego. ,A jeeliby za maym by
dom na jagni, to niechaj wemie on i ssiad jego...", tym ustpem z Pisma w.
(Esodus 12, 4) rzecz rozpoczwszy, ów kto tak cignie dalej: gdybymy z domu
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toi) gromadzili si uczniowie'-) u stoów mistrzów swoich i t drog')

wyzwalali si z chederów mali suchacze meamedów*).

I dzi spieszno im w Chanuka w3'dosta si ze szkoy ^), aby

jaknaj prdzej dorwa si do zabawki, która wieo nabyta od bel-

fra*) za oirzymane od rodziców i krewnych t. u. „chaniiku-geld"^),

wszystkie wolne cliwile zaiera. A zabawk t jest fryga, która

przez setki lat tak zachwycaa dzieci ghetta^). Zwana „drajderl",

„drajdl" »), „trenderl" "), „trendel" ")• „stellein" ^% „goor" i3)
i roz-

jT^n — O vv„;toci liczbowej 417) zabrali jagni
(,-|"i'n

— wyraa liczb 345),

to jn bpdzie móg on i ssiad jego wieczki swe zapali. (Pozostao bowiem 72

t. j. tyle, ile wj-nosi ilo wiate chanukowych bez i>szairieea« w ciga omiu
wieczorów tego wita.

') T. j. dla owych >Chanuka-katowes« tak cbarakterystycznych dla umy-

sowoci ydowskiej. Susznie powiada J. Markardt (Das Priratleben der Romer.

Lipsk 1879—1882 r., str. Sil), ie najbardziej poaczajccm zarówno dla poznania

waciwoci pojedynczego czowieka, jak ciiaraktera narodu, jest obserwowanie

jego swobodnych czynnoci, która tam sie zaczynaj, gdzie koczy si praca.

2) Wyszych uczelni talmadycznych.

') T. j. za pomoc „Chanuka-katowes", np. tego rodzaju: „Sida si star-

gay, a mymy uszli''. Przytoczywszy ten wiersz z Psalmu 124, 7 (123. 7) pomy-

sowy ucze mówi: gdy skoro je przerwalimy na poow (-3 — sida wyraaj

liczb 88, wic polowa wynosi podane 44), to jestemy wolni. — Igraszki te

bywaj i bardziej wieckie, np.: dowcipni, którego przywitano sowami: „Mosze,

zlejm okrycie i powiedz „Chanaka-katowes", odrzek: „Wanie sam je powie-

dziae, jeli bowiem Mosze (;qjpa o wartoci liczbowej 34")) zdejmie surdut (pT
po ydowsku — surdut posiada warto 301), to bdziecie mieli najpikniejsze

„Chanuka-katowcs" (301 odjte od 345 daje znów owe 44).

•) T. j. bakaarzy. Wogóle ob. M. Gudemann. Geschichte des Erziehung^s-

wosens und der Cultur der Jaden. Wiede 1880— 1888 r. Tom III, str. 87 i 88.

') Która w cigu teg > wita czynn jest do 3-iej pop (udaiu, podczas

gdy zwykle nauka trwa do 8— 9 wieczorem.

') Tak si nazywa pomocnik meameda.

') Po które same si udaway do wojów, ciotek i t. p. Na Litwie, dawniej

zawieszano dzieciom na szyi specjalnie w tym celu uszyte torebki. Dziatwa do-

mów zamoniejszych datki te obraca zwykle na zapomog dla ubogich.

8j I. Abrahama. The jewish life in te middle ages, str. 391.

«) Na Woynia.
'") Tak zowie si u ydów niemieckich, czeskich i wgierskich. A. Landaa.

Spiele der jiidisehan Kinder ia Ost-Galizien (Mitteilungen der Gesellschaft f. jid.

YolkskunJo 1899 r. Zeszyt III str. 58); L. Low. Die Lebensalter in d. jiid. Litera-

tur, str. 288).

'•) Podaje Steinschneider (w Monatsschrift fur Geschichte u. Wissenschaft

d. Judenthums. Tom 47, str. 362, dop. I).

*•) Tame. ") Na Litwie.
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powszechniona zarówno poród ydów niemieckich, czeskich, w-
gierskich?), hiszpaskich'-), jak polskich, litewskich i rosyjskich,,

przedstawia ona odlany z oowiu 3), wewntrz pusty szecian, któ-

rego dwa przeciwlege sztyfty sta jego o stanowi*). Na bocz-

nych ciankach lub skrzy dla'^h i*) owych „drajdlów" widniej heb-

rajskie litery X 'i< PI, \i? «) lub cay napis ') oznaczajcy „cud wielki

by tam", a w zabawie litery te wyraaj, co nastpuje: pierwsza

n — to niszt (nic) lub nemt (bierzcie) ^) , druga g — ganc (cae) "j,

trzecia h — halh (poowa) i''), czwarta sz — sztel-an (postaw) ^^l.

I wanie rezultat gry zaley od litery, która po zatrzymaniu si

frygi, puszczonej w ruch wirowy, okae si na górnej jej ciance.

Graj te w ten sposób, e kady z uczestników mówi z górv,

jak bdzie owa litera i wygrywa, kto zgadnie; albo narysowawszy

— zwykle kred na stole — lini spiraln i otoczywszy j z obu

stron trójktami, jak to wskazuje rysunek poniszy'-), operuj niemi,

mianowicie: gdy litera, na jakiej fryga si zatrzyma, jest dodatni,

to ten, kto w obrót j wprawi, przekrela lub zmazuje trzy swoje

trójkty, ostateczna za wygrana polega na rychlejszem zmazaniu

wszystkich.

Aczkolwiek podane wyej nazwy tej zabawki s pochodzenia

niemieckiego 13), z czego niektórzy wnosz, i z Niemiec przywdro-

') L. Low. Die Lebensalter, str. 288.

=) Mitteilungen d. Geeellschaft f. jud. Yolkekunde 1898 r. Zeszyt Ul, str. 38.

') Bywaj i drewniane (ob. tabl. III rycr. 9 z Kazimierza w Labelskiem),

lecz rzadko si spotykaj. Dawniej zdarzay si nieraz bardzo cenne frygi chanu-

kowe, np. z koci soniowej z wyryiemi i zloconemi literami. (Uie Welt 1907 r.

Nr 48).

^) Ob. tabl. III ryc. 10 (z Piaseczna pod Warszaw); ryc. 11 (z Przytyka

w Kadomskiem); ryc. 12 (równie z Przytyka). Ob. te „drajdl" nieco odmienny

na ryc. 13 (z Piaseczna).

6) Ob. ryc. 10.

8) Na które si zaczynaj nastpujce wyrazy: Nes ^adol fcaja szam (cnd

wielki byl tapi), a w trawestacyi ludowej — JVate yanef Aakt sileser (Natan zo-

dziej wyamuje zamki).

') Ob. ryc. 12.

8) Jest przegran.

') Oznacza wygran.

'") Wraca si poowa stawki.

") Ponowienie stawki, wic przegrana. W Parczewie w .Siedlecklem litera

g znaczy yrosz. za sz — szlecht (le). '^) Ob. lig. 5.

") Der Drael, (Dradl, der Draeler) — rzecz, która si krci, jak: kurek,.
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waa do Polski i do krajów ociennych i); chocia „torl", w które

w Boe Narodzenie graj w Turyngii, cakowicie przypomina y-
dowskie „drajdl" -), to jednak nic stanowczo orzec si tu nie da.

Fryga bowiem znan bya w Grecji i w Rzymie staroytnym ^), E.

B. Tylor*) za powiada, e puszczanie fryg (whipping tops) stary

Fig. b.

wiat zna od lat tysicy. Jakkolwiekbd, t. j. czy „drajdl" byo
wynalazkiem take i ydowskim, czy te przyjte zostao póniej

i otrzymao tylko koloryt ydowski, w kadym razie zastanawia

jego nierozerwalny zwizek z Chanuk i specjalna do tego wita
przynaleno °). Moe cztery cianki lub skrzyda frygi oznaczay ^

fryga, kostka i t. p. — Draela (Tradeln) lub Draher jako gra hazardowna zabro-

niona zostaa wraz z gr w koci w 1616 r. (J. A. Schmeller. Bayerisches Wbr-

terbach Stutgart i Tnbinga 1827 r. Tom 1, str. 409). Wedlag J. Perlesa (Bei-

trage zar Geschichte der bebriiischen nnd aramaiseben Studien, str. 83) „trendel"

pochodzi od niemieckiego „trendel" lab „trindeT'. co znaczy: kala, fryga.

') Mitteilangen d. Gesellschaft fiir jtid. Volkskande, 1898 r. Zeszyt III,

str. 38.

') Gdy nawet posiada litery na swych ciankach: A (alles), H (balb),

O (nichts) i S (setzen), ob. Tame, 1899 r., str. 58.

') A. Adam. Handbacb der romischeu Alterthiimer. Erlangen 1832 r., Tora

II, str. 169.

') Anthropology. Londyn 1895 r., str. ,S06.

5) Co wyraa si w przysowia: „yd zna wszelkie rzemiosa, gdy w Pe-

sach piecze mac, w Szabaoth jest ogrodnikiem, w Tiszi b'Ab — onierzem, w Su-
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cztery strony wiata, a ruch jej wirowj'. bde naladowaniem

obrotu soca, mia owo zjawisko na niebie przyspieszy? Moe
„drajdl" jest przeobraon form koa lub koowrotu? od najdaw-

niejszych bowiem czasów w tej postaci wyobraano sobie soce i)

dawny znak kalendarzowy dla przesilenia zimowego przedstawia

koo 2) i od tego to wyrazu zdaje si pochodzi nazwa Jul (Julfest)'}

wspomnianego ju*) wita sonecznego. Równie wydobywanie t. zw.

„ywego ognia" najczciej przy pomocy koa jest uskuteczniane*),

w porze przesile puszczaj w ruch ponce obrcze '), w niektó-

rych okolicach Szlezwigu wtaczaj w Boe Narodzenie koo do

wsi '), a w wito „Trzech króli" chopcy chodz „z gwiazd",

która bezustannie si obraca s). Wszystko to ma naladowa i przez

naladowanie wywoa szybsze posuwanie si tego wiata niebie-

skiego, gdy znów wyobraanie go sobie w stanie spoczynku jest

ródem zwyczaju, e ua dwanacie dni przed Boem Narodzeniem ^)

adnego koa w obrót nie wprawiaj i°)
i kobiety nie przd ^^).

Moliwe, e podobn genez, co „gwiazda", na „Trzy króle", po-

siada i „drajdl" ydowskie, które, zatraciwszy swe znaczenie ob-

rzdowe, zeszo do rzdu zabawek dziecinnych.

Prócz dziatwy, „Chaniiku-geld" otrzymuj: meamed, belfer.

koth — budowniczym, w Chanuka odlewa drajdle..." (I. Bernstein. Jiid. Sprichwor-

ter, str. 124, Nr 1788).

') W. Mannhardt. Gerraaniscbe Mjthen, Berlin 1858 r., str. 385: J. Grimm,

Deutscbe Mythologie, 4-e wyd. Berlin 1876 r., str. 509. — W Eddzie zowie si

soce Fagrabwel, t. j. pikne kolo (W. Mannhardt. Die Gotter d. deutsch. a.

nord. Yolker, str. 104); u Indusów jest koo symbolem boga soca, Suryi (Otto

Henn am Khyn. Die Kultur der Yergangenheit, Gegenwart u. Zukunft. Tom II,

Btr. 276).

2) W. Mannbardt. Die Gottor, str. 235.

') Tame.
^) Na str. 15 tej pracy.

^) W. Mannhardt. Ber Baumkultns der Gerraanen und ihrer Nachbarstamme.

Berlin 1875—1877 r., str. 518-521.
e) Tame, str. 463—520; te Die Gotter, str, 233 i 234.

) Tame, str. 235.

8) A, Wuttke. Der deutsche Yolksaberglaube, str, 69 § 79.

') Albo przez dwanacie wieczorów od Boi. Narod, do Trzech Króli.

•°) W ksistwie Oldsnburskiem (W. Mannhardt. Die Gotter, str. 235) i na
lsku (A. Wuttke. Der deutsche Yolksaberglaube, str. 69 § 79).

") Tame, str, 402 § 619; R. Aadree. B-aunschweiger Yolkskunde. Brun-

wik 1996 r,, str, 232, W. Mannhardt, Die Gotter, str. 235.
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suba i biedacy, a kantor bóniczuy, obchodzc wraz z szame-

semi) domy zamoniejszych obywateli i piewajc tam liturgiczne

pieni chanukowe -), równie owe datki ma na wzgldzie '). Wpra-

wdzie w dni Chanuki praca nie ustaje*), przecie wszyscy odzie-

waj si odwitniej i lepszemi potrawami si racz, cho Szul-

chan Aruch ^) uwaa to za rzecz zupenie dowoln. Tak samo utrzy-

muje Sepher Mat Mosze ^) lecz Sziltei hagiborim, czynic zado
zwyczajowi, uzasadnia owo ucztowanie na podstawie wiersza biblij-

nego^). Albowiem, jeli wemiemy, jak powiada, sowa Pisma:

„A narznij byda i przygotuj..." i do wyrazu r.-^; (i przygotuj) do-

damy liter r-^ znajdujc si na kocu poprzedzajcego wyrazu r:;;

(bydo), to otrzymamy w nim wszystkie litery skadajce si na

nazw tego wita, a wic przepis ów do Chanuki si odnosi. Daw-

niej jadano wtedy z mis przewanie baranin^), któr popijano

kwasem '), ale eharakterystycznemi dla Chanuki s mleczne po-

trawy, poród których niezbdnym jest ser'"), zalecany przez Szul-

') T. j. posjugaczem, w danym wypadku — bóznicznym.

') Wyszczególnione na str. 32 tej pracy.

') O podarunkach w czasie Satnrnaljów, ob. str. 16 tej pracy, a. o zwy-

czaja podobnym w Folsce w wigiij Boi. Narodzenia, o t. z. ,koldzie" ob. Z.

Gloger. Encyklopedja staro-polska ilustrowana. Warszawa 1900—1902 r. Tom III
;

te Staroytnoci polskie. Pozna 1842—1852 r. Tom I: Czelad domowa, komi-

niarczyki, rzemielniczki, woni, muzykanci, wonice, królewska nawet liberja,

niemniej aki, duchowni, sndzy kocielni, bakalarze z dziemi chodzili po koldzie.

*) Wzbronion jest tylko, jak zaznaczylimy (na str. 30 tej pracy) podczas

palenia si wiateek obrzdowych.

') Orach chaiim § 670.

«) 993.

') Genesis 43, 16 — z rozdziau Mikec biecego w Chanuk.

8) I to wdzon, na kilka tygodni wczeniej przygotowan, gdy: „Jeli —
jak gosi przysowie — baran syszy „Maoz cur", a ciel — „Akdomoth'', to

mona miso ich wyrzuci. (I. Bern.stein. Jlid. Spricbworter, str. 286. Nr 390ii,

gdzie jest i objanienie: miso baranie po upywie Chanuki, cielce za po Sza-

bnoth jest niesmaczne).

9) Na Litwie za napój w wito Chanuka suy rodzaj kaliszanu z piwa,

oliwy i cukru, a take kwas jabczany. (P. Wengeroflf. Memoiren einer Gross-

mutter. Bilder ans der Eutturgeschichte der Juden Kasslands im XIX Jahrhnn-

dert. BerUn 1008—1910 r. Tom I, str. 22).

'") Tak samo w redniowieczu (I. Abrahams. The jewish life in the middle

ages, str. 152).
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chan aruch 1) znów z racji cudu ^). Na Litwie 3) specjalnym przy-

smakiem -chanukowym s t. z. „atki" przyrzdzane z gryczanej

mki, gsiego smalcu i miodu*), które, przypominajc z nazwy

„oadki", ros. „a*iabH", ze smaku za — bliny maoruskie, nie

zdaj si by wytworem narodowej kuchni ydowskiej, lecz przy-

lgny do niej zzewntrz. Gdy pomimo licznych przepisów rabi-

nicznych, chronicych kuchni ydowsk od obcych pierwiastków,

te ostatnie wtargny do niej i przejawiaj si niekiedy ^).

Aby uwypukli jeszcze zewntrzne rysy tego wita, podaj

poniej kilka piosenek ludowych.

I.

W Cbanuka om wieczek zapalaj

Prz«z co smaczne atki przyrzdzaj.

I cay tydzie „Hallel" odmawiaj.

Za modziecy i dziewczta

Przy kartach si swarz.

Ach, jak dobrze, ach, jak dobrze,

Jest jednak ydem by!').

II.

Tydzie Chanuki —
Wszyscy id zbiera „Chaniika-gdlda,

* Biedacy szargaj sie a po kolana.

Wic pytam: ,Jest li to brzydkie?"').

III.

Czem jestemy, to jestemy,

Ale ydami jestemy,

') Orach chaiim § 670. Równie Chaiie adam 154, 3.

') Który sta si dziki bohaterskiej niewiecie; poniewa za daa ona

królowi-wrogowi ser do spoycia, wic naley go je w Chanuka. O powizaniu

tego wita z historj Judyty ob. str. 30 tej pracy.

') Take w Galicji wschodniej; spotykaj si i w Pockiem.

*) P. Wengeroff. Memoiren einer Groasmutter. Tom I, str. 22. — W Pia-

secznie pod Warszaw robi w Cbanuk t. z. „ezokiplec": zmieszawszy surowe

tarte kartofle z mk, sma na smalcu lub oleju, poczem posypuj cukrem.

*) C. ^yÓHOBT). BnyTpeHHaH a^nsiib espeeBi) bt. Ilojitmi n .InTBi bt. XIX
BiKi. (Khhhckh Bocxofla 1900 r., str. 8).

") Z gub. Kowieskiej i Witebskiej (C. M. rnaaóypr^ n II. C. MapeKT.

EBpeScKia Hapo^HUfl nfecnn. Petersburg 1901 r , str. 39 Nr 39.

') Z gub. Cheraoskiej i Kowieskiej (Tame, str. 40 Nr 40).
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Co robimy, to robimy,

Ale wiata chanukowe bogosawimy ').

Purim ^), t. z. wito losów 3), przypada w dniu 14 *) Adar %
który to miesic jest ostatnim w religijnj'm roku ydowskim ").

Wedle tradycji jest Purim pamitk cudownego ocalenia ydów
przez Mardechaja i Ester — od zaguby zgotowanej im przez Ha-

mana, pierwszego ministra i faworyta króla perskiego, Achaswe-

rusa. Wydarzenie to, na którem cae wito si opiera, tak opisuje

ksiga Estery: Achaswerus, król Persji i Medji '), odtrca w trze-

cim roku swego panowania maonk swoj, królow Waszti ^).

a miejsce jej zajmuje pikna i skromna dziewica, Estera ^), krewna

i wychowanica Mardechaja i"), yda z pokolenia Benjamina i*). Ów
Mardechaj, penicy przy dworze królewskim urzd stranika, wy-

') Z gub. Kowieskiej (Tame, str. 22 Nr 2.H).

') D—112-

') wita wogóle nazywaj si >21D D^OT — dobre dni, lecz w liczbie po-

jedynczej -y^2 Qv napotyka si w Biblji tylko raz jeden (ks. Estery 9, 19), od-

nonie do wita Purim.

*) W Suzio, w Persji, obchodzony take dnia 15 i a tego powoda dzie 15

Adaru zwie si u ludu ydowskiego Szuszan Purim.

') W kodcu lutego lub na pocztku marca. — W roku przestpnym wi-
towany jest Purim w Adar szeni, tj. w Adar II; wtedy dzie 14 Adaru I-go nosi

niizw ,maego Purimu* i nie uchodzi za wito. Mimo to wyróniaj go nieco

od dni powszednich, choby obfitsz uczt.^i, albowiem Talmud (tr. Megilla 6 b)

i Sehulchan arach (Orach chaiim 697, 1) stosuj do Purimu Adaru I niektóre

przepisy, jakie obowizuj w Purim Adaru II. — Karaici obchodz Purim zawsze

w Adar I.

*) O roku religijnym i cywilnym ob. wita ydowskie, cz I, str. 11.

') Wedle ks. Estery (1, 1) panowa on od Indyj a do Etjopji nad sta dwu-

dziestu siedmiu dzielnicami. T sam tradycj o rozcigoci persko-medyjskiego

pastwa napotykamy u Daniela (6, 2).

*) Ks. Estery 1, 19. 21. Poniewa wzbraniaa si pokaza swe wdziki do-

stojnikom królewskim (Tame, 1, 11. 12).

') Talmud (tr. Megilla 15 a) orzeka, e cztery piknoci byy na wiecie,

a mianowicie: Sara, Abigail, Rahab i Estera — inaczej zwana Hadas, jako i
podobn bya do mirtu, takie bowiem znaczenie posiada hebrajskie to imi (Tame
10 b i 13 a).

'») Ks. Estery 2, 7.

") Tame, 2, 5. Midrasz objania, i dlatego pokolenie to stao si godnem

wyda Mardechaja, zbawc ydów, poniewa pierwsze, na rozkaz Mojesza, wsko-

czyo w morze (August Wiinsche. Aus Israels Lehrhallen, I tom, Lipsk 1907 r.,

str. 1141.
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kry spisek na ycie króla i ta jego zasuga wpisan zostaa w ksigi

roczników dziejowych ^). Lecz w tym wanie czasie wzmogo si
znaczenie wielkiego wezyra, Hamana, syna Hamedaty ^), Agagity ^),

który uniesiony pych domaga si od wszystkich kornych poko-
nów, a gdy Mardechaj nie chcia mu byd w tem posuszny, wniós
do króla plan wymordowania ogóu Judejczyków *). Ofiarowawszy

dziesi tysicy talentów do skarbu królewskiego^), Haman otrzy-

muje od króla przyzwolenie na wymordowanie ydów w caem
pastwie — w dniu 13 Adar, na który pad los rzucony"). Marde-

chaj, dowiedziawszy si o tem, rozdar szaty swoje') i okry si
worem i popioem ») i „bya aoba wielka u Judejczyków i post

i pacz i ubolewanie i dla wielu rozposane zostay wór i po-

pió" ^). A gdy za porednictwem Hathacha'"). jednego z pod-

komorzych królewskich, uwiadomi Mardechaj Ester o nieszczciu

grocem ich ludowi, ta, nakazawszy wszystkim Judejczykom post

1) K9. Estery 2, 21— 23.

'j Tame, 3, 1. Jer. Talmud (tr. Jebamoth 2, 5) powiada, e nie by on,

waciwie mówic, w prostej linji synem Hamedaty, lecz ciemiycielem, poclio-

dzcym od ciemiyciela.

^) Ks. Estery 3, 1. Nazwa ta wskazuje na jego pochodzenie od amalekic-

kiego króla Ag-aga, starego wroga ydów z czasów Saula (I Samuela 15, 8), gdy

Mardechajowi dany jest za przodka Benjaminita, Kisz, ojciec Saula (Tame y, 1. 2).

<) Ks. Estery 3. 5. 6.

5) Ks. Estery 3, 9. W literaturze midraszowej (Midrasz Megillath Esther

w niemiec. przek. Aag. Wilnsche. Lipsk 1881 r. str. 47, take Midrasz Mischle

w tyme przekadzie str. 38) znajdujemy, e dwaj wielcy bogacze byli na wie-
cie: Korach poród Izraelitów i Haman poród ludów wiata.

«) Ks. Estery 3, 10—14 i 3, 7.

') Tame 4, 1. O rozdzieraniu szat w aobie ob. II Samuela 1, 11; te
Hiob 2, 12.

8) Ks. Estery 4, 1. Te oznaki aoby byy zwyke a staroytnych Hebraj-

czyków, gdy oto woa Jeremjaaz (6, 26): „Córo ludu mojego! przepasz si wo-

rem i tarzaj si w prochu; aob urzd sobie... jako po jedynaka". A sowa Amoea (8,

10): ,1 obróc wita wasze w smutek, a wszystkie piewy wasze w pie aobn,
i okryj worem wszystkie biodra wasze..." Ob. te Micha 1, 10; Hiob 2, 12. Jak
dalece nieodcznem byo od aoby posypywanie gowy popioem i wogóle tarza-

nie si w prochu, dowodzi choby okoliczno, e wyraz hebrajski -- znaczy za-

razem by brudnym i by ponurym, pospnym (Jacob Levy. Neuhebraisches nnd

chaldaisches Wbrterbnch. Lipsk 1889 r. Tom IV).

') Ks. Estery, 4, 8. Podaj cytaty w przekadzie Dra Cylkowa.

'») Tame 4, 5—8. Wedug Talmndn (Megilla 15 a) Hathach — to Daniel,
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trzydniowy *), za rad swego opiekuna udaa si do króla i uda-

remnia niecne zabiegi Hamana^). Strcony z urzdu Haman zo-

staje powieszony wraz z dziesiciu swymi synami ') na szubienicy

zgotowanej przeze dla Mardechaja*), podczas gdy ten ostatni do-

siga najwyszych zaszczytów ^). I dzie, który mia sta si za-

gad dla Judejczyków, zamieni si na dzie ich zwycistwa i ra-

doci i „...spisa Mardechaj zdarzenia te i rozesa listy do wszyst-

kich Judejczyków"... „zobowizujc ich stale, aby obchodzili co-

rocznie dzie czternasty miesica Adar i dzie pitnasty tego mie-

sica" *) „jako te dni, w których wypoczli Judejczycy od wrogów

swoich i ten miesic, który obróci si im ze smutku w rado, a z aoby
w dzie uroczysty, aby uczynili je dniami biesiady i radoci, przyczem

posya sobie maj upominki wzajemnie a ubogim dary". A „...na-

zwano dni te purim, podug wyrazu pur" ').

Tak oto wyglda ów „fakt" dziejowy w owietleniu ksigi,

która uchodzi za autentyczn, a dziki temu, i powouje si na

króla Medji i Persji, uznawan jest niejako za dokument urz-

dowy 8).

Tymczasem ju o osob króla Achaswerusa ') roibijaj si ba-

dania historyczne i zarówno egzegeci jak krytycy biblijni, bru-

') Ks. Eatery 4, 16 — waciwie post mia trwa przez trzy dni i trzy noce.

») Tame 5, 1; 7, 3—6; 8, 3—6. Talmud (tr. Megilla 14a) zalicza Eater

do siedmiu proroki izraelskich.

') Tame 7, 19; 9, 14. Na Wschodzie dla wikszej haby wieszano zwoki

zabitych (Cylkow w przekadzie ks. Estery, dopisek do 9, 13). Aby tem silniej

zaznaczy si jego upadek, postawiony zosta Haman u szczytn szczcia i chway,

posiadanie bowiem duej liczby potomków pci mskiej uchodzio u ydów za

bogosawiestwo. (Psalm 127, 3: „Oto darem Boga synowie..."). W Persji majcy

wielu synów otrzymywali nagrody od wadców ('Herodot, Historja 1, 136; take

Strabo 15, 3. 17. Erdbeschreibung w przek. niem. A. Forbigera).

*) Ks. Estery 7, 19.

6) Tame 8, 2. 15; 10, 2. 3.

•) Tame 9, 20. 21. Za Josephusa obchodzono Purim uroczycie przez dwa

dni (Ant. 11, &), co po dzi dzie czyni Karaici (S. Back. Die Geschichte des

jUdischen Yolkes und seiner Literatur. Leszno (Pozna) 1878 r. str. 247).

') Ks. Estery 9, 22. 26.

') Domniemane groby Mardechaja i Estery pokazywane s w Hamadan

i ydzi wszystkich ssiednich krajów urzdzaj do nich pielgrzymki (L. Herzfeld

Geschichte d. Yolkes Israel 2-i« wyd. Lipsk 1863 r., tom I, str. 8), a w Ost u.

West, (1905 r. Nr 3 podan jest ilustracya owych grobów w Suzie.

') W Ks. Estery : i^mij^nS — Achaszwerosz.
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nicy prawdziwoci wszystkich ksig kanonu, a nadto róni si

w tym w,zg\dz\e. Niektórzy, idc ladem literatury agadycznej,

utosamiaj go z tym Aehaswerem, którego wspominaj ksigi Da-

niela ') i Ezry -), inni zgodnie z Septuagint i Flawiuszem ^') uwa-

aj go za Artakserksesa. podug Josta^) byl to Ciaksares, podug

Philippsona ^) — Aetjages, gdy Eichhorn *) do]iatruje si w tym królu

Kserksesa i tak samo sdzi L. Herzfeld '), A. Kuenen ^) oraz nie-

którzy orjentalici, jak: Schrader^), Scheftelowitz i'), Oppertii). —
Równie nie daje si ustali osoba Mardecliaja, który przecie naj-

wybitniejsz rol odgrywa w tym dramacie, ani bowiem nie wspo-

mina go Sirach i*), aczkolwiek w swych hymnach na cze zasu-

onych mów w Izraelu wylicza znakomitoci ydowskie a do

Szymona Sprawiedliwego i^), ani ksigi Kronik, Daniela, Ezry, Ne-

') 9, 1.

') 4, 6.

») Ant. 11, 6.

*) J. M. Jo8t. Geschichte der Israeliten, Cz II Berlin 1821 r., atr. 253.

') Ludwik Philippson (Die israelitische Bibel. Cz III, Lipsk 1849 r.

str. 787) utrzymuje, e sama ksiga najlepsz po temu daje wakaiówk, gdy
skoro Mardechaj nalea do wygnaców uprowadzonych z Jerozolimy przez Na-

buehodonozora, a to dziao si w r. 598 przed Chr., wic królem owym byl nie

Ciaksares, który wstpi na tron w r. 635, a umar w 595 r., lecz Astjages, któ-

rego Cyrai w r. 560 zdetronizowa.

*) Johann Gottfried Eiehhoin. Einleitnng ins Alte Testament. Neutlingon

1790 r. 2 wyd., cz II, str. 577—581.

') Geschichte des Volkes Israel. 2-ie wydanie. Lipsk 1863 r. Historyk ten

pewne tylko ustpy w ke. Estery uwaa za zmylone. (Tom I str. 357— 366).

') Historisch-kritische Einleitung in die BUcher des Alten Testaments.

Lipsk 1890 r. Cz I, str. 175, dop. 6 i str. 199, dop. 2.

8) Eberhard Schrader. Die Keilinschriften und das Alte Testament. Giessen

1872 r., str. 245.

">) Isidor Scheftelowitz. Arisches im Alten Testament. Berlin 1901 r. str. 22.

") Problemes bibliqnes w Revne des etudes juives. Tom 28, str. 32—48.

Wszyscy prawie, którsy jak Eichhorn uwaaj Achaswera za Kserksesa, syna Da-

rjosza I, odwouj si do Herodota, którego dane o tym wadcy (ob. Die GS"-

schichten des Herodotos ubersetzt von Fridrich Lange, neu berausgegeben Ton

Otto Glithling. Lipsk. 7, 5. 8, te 9, 108) godz si jakoby z danemi ksigi Estery

o Achaswerusie.

") Pisa na 300 lat przed Chr.

•2) Die Weisheit des Jesus Sirach orklart von Rudolf Smend. Berlin 1906

r., 44-50.
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hemjasza '). Talmud znów, to utosamia go z drugim Mardechajem.

który powróci z niewoli z Zerubabelem ^), to dopatruje si w nim

proroka Maleachi^), co waciwie take równa si przemilczenia.

Lecz testimonium ex silentio odnonie do Mardechaja nie przeko-

nywa apologetów ksigi Estery *), którzy, darzc j z góry powzi-

tem, penem zaufaniem, autentycznoci jej dopatruj si w danych

tam zawartych, w powoywaniu si autora na wiadectwo kronik

perskich i wogóle w nagromadzeniu tylu imion, dat i szczegóów^).

Jednak ani greckie, ani perskie róda historyczne nic nie

mówi o tych wypadkach, a niektórym danym w ksidze Estery

zawartym inne, wiarogodne przecz. Czytamy np. w tej ksidze, e
Achaswerus panowa nad stu dwudziestu siedmiu dzielnicami

'),

podczas gdy Herodot jeszcze za Artakserksesa wspomina tylko

o dwudziestu satrapjach; e niewiast}^ nie uczestniczyy w wielkich

uroczystociach ''). gdy wedle Herodota *) wprost przeciwnie si

dziao; akcja rozgrywa si w zimie, a mimo to miejscem jej jost

') Ani Psalmy póniejsze, ani Philo.

') Ezra 2, 2; Nehemjasz 7, 7.

') Tr. Megilla 15a - orzeczenie r. Nachmana. Objania te (tr. Chulin 139b

i tr. Megilla lOb) imi jego jako powstae z dwóch aramejskiej formy sów: Mora

dekbja, co znaczy — najczystsza mirra. — T sprzeczno, e Mardechai, bdc
Benjaminit;}, nosi miano Judejczyka (ks. Estery 2, 5) rozwiazaje Talmud (tr. Me-

gilla 12 b) w sposób atwy, objaniajc, i z ojca by Benjaminit, gdy ze strony

matki do pokolenia Jady nalea.

*) J. Cylkow w Uwagach w.stpnych do swego przekadu ksigi Estery za-

znacza, e Sirach pomija milczeniem take Ezdrasza, o któreg^o istnieniu nikt

wtpi nie moe, a S. Jampel (Esther nnd Purim im Lichte der Gesehichte. Ber-

lin 1911 r., str. 25/26) dodaje, e i Daniela.

') S. Jampel (Das Bach Gather aut° seine Gsscbichtlichkeit kritisch unter-

sacht. Franfart /M. 1907 r. str. 132) powouje si na niektórych persologów, jak

:

A. H. L. Heeren (Ideeu iiber die Politik, den Yerkohr und den Handel der vor-

nehmsten Yolker der alten Welt. Getynga 1815 r., Tom I, str. 156, dop. 5). J.

Oppert (Problemes bibliques) i inni, którzy w ksidze tej podziwiaj wieruoi

opisu Btaro-perskieh zwyczajów, a gównie — na .M. Dioulafoy, czonka Akad.

Nauk. w Parru, który w ostatnich dziesitkach lat minionego stulecia wielkich

odkry dokona w Persepolia i Suiie. (L'acropolo de Suse — w przek}. niemiec,

przy pracy S. Jampela; take Le livre d'Estber et le palais d'A83ueru8 w Kerae

des etudes juives, Tom 16).

«) Ks. Estery 1, 1.

') Tame 1, 9: „Królowa te Waszti wyprawia uczt na cze niewiast"...

') 5, 18: „U nas, Persów, jest zwyczajem, e, gdy wyprawiamy wielk.a

uczt, sprowadzamy do stou take nasze naonice i ony".

Rozprawy Wydz. filolog. T. LVIH. Nr. 5. 4
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Suza, letnia rezydencja Achemenidów, obrazy zaszycia dworskiego,

susznie powiada W. Erbt i), podobne s do tych, jakie maluj nam

ksigi Ezry, Daniela, Tobjasza i Judyty -) i które, jak zaznacza

Noldeke s), mog by zastosowane do wszystkich wielkich dworów

staroytnej Azji.

Powane wtpliwoci nasuwa równie charakter tej ksigi,

jako cakowicie pozbawionej pierwiastku religijnego*), cechujcego

literatur biblijn; liczne jednak objanienia w tym rodzaju, co Abe-

nezry ''), twierdz, e orygina napisa Mardechai po hebrajsku, po-

mijajc w nim umylnie imi Boga, poniewa ba si, aby Perso-

wie, wcigajc t historj do swych kronik, na miejsce imienia

boego w przekadzie swoim nie umiecili imienia swego bóstwa.

Izaak Arama^) znów utrzymuje, e, poniewa w oryginale perskim')

nie byo wzmianki o Bogu, przeto i tumacze-) cile oryginau si

trzymali.

Wobec tych mniej lub wicej gorliwych rzeczników tradycji ina-

czej si na te rzeczy zapatruj uczeni nowoczeni, operujcy bo-

gatym materjaem lingwistyczno-archeologicznym i posikujcy si

metod porównawcz.

Otó, gdy w wiecie nauki wszechwadnie panowaa mitologj

a

aryjska, i w ksidze Estery oduajd3'wano rysy staro- perskich po-

da i legend i w tym kierunku szukano objanienia dla wita
Purim.

') Die Purimaage in der Bibel, Berlin 1900 r., str. 56/56.

*) I nie cechuje Itsigi Estery specjalna w tym kiemuka znajomo rze-

czy, poniewa wyobraenia o wschodnich p.alacach królewskich powszechne byJy

wród ogóa (Erbt. Tame str. 16, te 51/52.

') Die alttestamentliche Literatur. Lipsk 1868 r., str. 84.

*) Jak obliczy Zunz (Die gottesdienstlichen Yortrage der Jaden. Berlin

1832 r. str. I-i), wyraz „król" powtarza sie w ks. Estery 187 razy, „królestwo"

26 razy, gdy „Bóg" ani razu. Ob. te tego autora art. „Bibelkritisches" w Zeit-

schrift d. deutschen morgeniandischen Gesellschaft. Lipsk 1873 r. Tom 27, str.

685 i Gesammelte Schriften. Berlin 1875 r., tom I, str. 238.

5) We wstpie komentarza swego do ks. Estery. Abenezra umar we Fran-

cji w 1167 roku.

") Wstp do komentarza do ks. Estery. Izaak Arama, jeden z autorytetów

rabinicznych, urodzi si w Hiszpanji w 1420 r., umar w Neapolu w 1494 r.

') Wedug Aramy, ks. Estery jest przekadem, dokonanym z kronik perskich.

8) Mowie wielkiego zboru, którzy wedug D. Kahn'a (Dwar Esther. War-

szawa 1881 r., str. 40) pierwsi ks. Estery zredagowali, Ob. wywód D. Kahn'a

(Tame).



WITA YUOWSKIK 51

Ju W r. 1827 J. von Hammer i) wpad na myl, ie ydow-
skie Puriin to — perskie Furdian, a niezalenie te przyszed do tego

wniosku Lagarde '), twierdzc, i zachodzi cisy zwizek pomidzy

perskiem witem Furdigau albo Farwardigan a Purimem ydow-
skim i e scen przedstawiajc jazd Mardecliaja wiedzionego

przez Hamana 3) wzito z legendy o Kiisa, który jedzi w Adar.

Gówn podstaw tej hipotezy Lagarde'a jest grecki tekst Septua-

ginty w recenzji Lucjana*), który w jednem miejsca^) oddaje wy-

raz „purim" przez „furdaia" *); podstawa do krucha, ju cho-

ciaby dlatego, e, wedle orzeczenia znajcych si na rzeczy '), Lu-

cjan w tym wzgldzie nie jest miarodajnym. Zreszt od bizanty-

ezyka Menandra^) wiemy, e Furdigan byo dziesicioduiowem

witem umar}' eh ^), przypadajcem na jesieni, towarzyszyy mu
wic ofiary i mody, nie za zabawy i swawola, jakie specjalnie

charakteryzuj Purim.

Staro-iraskiego pochodzenia doszukuj si tu take: Fiirst '"),

Zunz 11), Reuss i^)
i inni, uwaajc Purim za przyswojone i przeob-

raone przez ydów perskie wito wiosny, któremu, nie mogc go

wyrugowa, póniejsi rabini starali si nada charakter ydowski

') Wiener Jahrbiicher 1827 r. Tom 38, str. 29 — cytuje Paul de Lagarde.

Purim, ein Beitrag zur Geschichte der Religion. Getynga 1887 r., str. 4.

-) Tame, str. 53.

») Ks. Estery 6, U.
*) Kapana z Antjochji, który okoo koca Ul wieku wyda Septuagint

w ulepszonej postaci.

») Ks. Estery 9, ''26.

^) O tem u Lagarde'a na str. 25.

') Ob. Th. Noldeke. Die alttestamentliehe Literatur. Lipsk 1868 r. etr. 90;

B. Jacob. Das Buch Esther bei den LXX ^w Zeitschrift fiir die alttestamentliehe

Wissenschaft 1890 r. Tom 10, str. 262); Eb. Nestle. Zur Rekonstruktion der Se-

ptuaginta (Philologus 1899 r. Tom 58, str. 131); Encyclopedia biblica III, 3978.

*) Historici Graecl Minores, wyd. L. Dindorf. Tom II. Lipsk 1871 r. Me-

nandri Proteetoris fragmenta, str. 37.

') Zwane po grecku, „nekyja" (Tame).

">) Julius Furst. Der Kanon des Alten Testaments nach den tJberli«ferungen

in Talmud nad Midrasch. Lipsk 1868 r., str. 108, dop. 1; take str. 109.

") Art. „Bibelkritisches" (Zeisehrift d. deutschen morgenlandischen Oes«ll-

schaft, 1873 r. Tom 27, str. 686), take Gesammelte Schriften. Berlin 1875 r.,

Tom I, str. 239.

'-) Eduard Keuss. Die Gaschichte der heiligen Schriften Alten Testaments.

Brunswik 1881 r., str. 586.
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Z pomoc tendencyjnie napisanej ksigi Estery. Wniosek ten opiera

si na takich danych, jak: ucztowanie, (jbdarowywanie si wzajemne

i wspomaganie ubogich, które, waciwe owemu witu, nieodczne

s te i od ydowskiego wita Purim; lecz gdy Zunz np. przypi-

suje je tylko wita Nauroz '), w rzeczywistoci wizay si one

ze wszystkiemi witami Persów, a Nehemjasz^) wydaje tego ro-

dzaju polecenia na uroczysto, odby si majc w miesicu Tiszri.

Hugo WiUrich ') sdzi, e opowie Estery powstaa w Egip-

cie *) i przedstawia wypadki z epoki Ptolemeuszów ^), gdy Graetz '')

patrzy na Purim, jako na wito greckiego pochodzenia ^, które

wraz z innemi greckiemi obyczajami wprowadzono do Palestyny

za rzdów syna Tobjasza, Józefa, a nazw „purim" uwaa za liczb

mnog od hebr. wyrazu .tub — winotocznia ^).

Zupenie inaczej rzecz ta wyglda w owietleniu asyrjologów.

Gdy z kocem minionego stulecia odkrycia poczynione na starym

Wschodzie rozjaniy wiele dotd ciemnych kart dziejowych, zwo-

lennicy owego kierunku tylko na tym gruncie spodziewali si roz-

wiza zawile problemy historyczne. Zimmern ') dowodzi, e „pur"!")

') Albo „Neuruz^.

3) 8, 10-12.

') Judaica, Forschungen zur hellenistisch-judischen Geschichte und Litera-

tur. Getynga 1900 r., str. 25.

<) W I w. przed Chr. i e oryi;inaJ by grecki, gdy przeznaczony byl

pierwotnie dla ydów Aleksandrji (Tame, str. lo).

') e Mardechaj — to Onias Dositheoa, Achaswer-Euergetes II, Estera-

Kleopatra III, a Haman — uosobienie wrogiej ydom partji dworskiej (Tame,

str. 17).

8) Geschichte der Jadeu. 4-e wyd. Lipsk. Tom II, cz. II ttr. 264 i 343.

') Ma oa na myli trzecie ateskie wito wina i Purim nazywa witem
wina lub losów (Tame^, acz wiadomo, e wito winobrania obchodzili staroytni

Hebrajczycy na jesieni (ob. Cz I tej pracy, str. 63).

8) Ob. Jezajasz 63, 3. Podobnie mniema I. S. Bloch (Hellenistische Be-

standtheile im biblisehen Schriftthum, eine kritische Uutersuchung iiber Abfas-

suiig, Charakter und Tendenzen eo wie die Geschichte der Kanonisierung des Ba-

ches Esther. 2-ie wyd. Wiede 1882 r.), uwaajc ks. Estery za polemiczne i ten-

dencyjne pismo zhellenizowanego ycia palestyskiego, którego celem byJo prze-

kona ziomków o potrzebie takiej lojalnoci wzgldem króla, jaka okaza Mardechaj.

') Zur Frage nach dem Ursprungc des Purimfestes (Zeitschrift fiir die alt-

'estamentlicho Wissenschaft 1891 r. Tom Xl, str. 157—169).
•O) Ks. Estery 3, 7.
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jest wyrazem semickim, który podobnie jak asyrj^jskie „puchru^^)

znaczy „zgromadzenie"-) i e wito Purim pozostaje w zwizku
z babiloskiem witem Zagmuk 2), kiedy odbywao si zgroma-

dzenie bogów, noszce wanie miano „puehru". A wobec tego. i
na uczcie owej stanowione byy losy, ustp b^Un sin iis *) przestaje

by dziwnym 5). Równie Gunkel®) uwaa Purim za wito babi-

loskiego pochodzenia ''), acz posiada dodatki ydowskie i odziane

jest w szaty perskie, i tak samo Jensen ^), wedle którego -is jest

zapoyczonym wyrazem babiloskim, oznaczajcym jak asyryjskie

„puru" lub „buru" kamie"), a wic moe kamyk do rzucania lo-

sów 1°), i który u podstawy ksigi Estery widzi prastary mit babi-

loski o wyzwoleniu si z pod jarzma Elamitów ^i).

') Z którem to „puchra" ma by otymolog-icznie pokrewny.

•} Te — Herraaau Gankel. SchBpfaug uud Chaos in Urzeit und Endzeit.

Getynga 1895 r., str. 310, dop. 3.

") „Pocztek roku'' lab Akitu — o tem ob. P. Jensen. Die Kosmologie

der Babylonier. Strasburg 1890 r., str. 412; take str. 86 i 87.

*) Ks. Estery 3, 7: „...pur — to jest los..."

') Te Jensen. Tame, str. 87 i 241. Widzc w Mardecliajii reminiscencj

llarduka, który owo „puchru" zwouje, walk jego z Hamanem uwaa Zimniern

za przeksztacon loo^end babilosk o walce Marduka z Tiamath.

*) Schopfang und Chaos, str. 309—313.

') Które przenikno do judaizmu okoo 2 w. przed Chr.

") List P. Jensena z 30 listopada 1896 r. druk. w art. D. G. Wildeboera.

Das Buch Esther. Wstp 111, str. 173 (Karzer Handkommentar zura Alten Te-

stament heraasgegeben von D. lvarl Marti. 1898 r.).

9| Teraz przynajmniej maj to znaczenie i tak jest etymologja hebr. wy-

razu - V, który pierwotnie nieutpliwie oznacza ,,kamyczek'' (Tame i w En-

cyclopedia biblica. Londyn 1901 r. Tom II, str 1404, dop. 1). Arabskie garal

znaczy „kamyk" „wir".

Widzimy, e wywód Jensena co do „par" najzupeniej si róni od wy-

wodu Ziminerna, który zreszt wikszo uczonych odrzuca, na zasadzie, i niema

przykadu, aby asyr. eh zniko. Ob. Bruno Meissner. Zur Entstehunysgeschichte

des Purirafestes (Zeitschrift d. deutschen morgenlauj. Gesellschaft 1896 r. Tom
50, str. 296); Wildeboer. Das Buch Esther. Wstp Ul, str. 173. Wg. Winklera

(Altorientalische Forschungen Lipsk. 1901 r. Tom I, zesz. I, serja III, .str. 9),

„puro" oznacza los i (Tame. Tom II, serja II, str. 334) Purim nie ma nic wspól-

nego z babiloii. „puchru".

">) Ostatecznie — los (o Wiideboeru. Tame. Wstp III, str. 174).

") I udaje si Jensenowi wszystkie prawie imiona z ks. Estery wyprowa-

dzi z babiloskiego i elamickiego wiata bogów: Mardechaj — lo gówny bóg

Babilonu, Mardnk, gdy Haman pochodzi od najwyszego bóstwa Elamitów, imie-

niem Humman, Homman^ Estera reprezentuje bogini Isztar, Waszti za zdaje
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Hipoteza ta. której puiikt cikoci spoczywa na antagonizmie

pomidzy bogami Elamu a Babilonu i na ostatecznem zwycistwie

bóstw babiloskich, u Winklera ^) ulega pewnej modyfikacji, a mia-

nowicie: uwaajc ksig Estery za elaborat, w którym opraco-

wano niaterja z rónych miejsc i czasów, i utosamiajc Marde-

chaja z Mardukiem, budzc si i rozkwitajc przyrod, Hamana —
z bogiem Nebo, natur obumar, Ester — z Isztar, bogini lata,

Waszti - z Isztar wiata podziemnego, siedmiu za podkomorzych

i siedmiu doradców króla Achaswera — z Igigami i Anunakami
podziemnego i górnego wiata, t. j. z posacami bogów zimy i lata,

Winckler zasadniczy rys tego mytu upatruje w walce pomidzy
Mardukiem, jako bogiem wiosennym, a Nergalem 2), jako bogiem

zimy. Jeremiasz) zasadniczo zgadza si z Wincklerem, podczas

gdy Bruno Meissner*), postrzegajc uderzajce podobiestwo i>) po-

midzy witami Zagmuk, Sakaia^), Furdigan i Purim. utosamij

si by elaraick bogini Maszti; e jak Mardechaj jest wujem Estery, tak Mar-

duk — Isztary i t. p. (u Wildeboera. Tame. Ob. te P. Jenseu. Das Gil^ame-

Epos in dar israelit. Legonde (Zeitschrift fiir Assyriologie. Strasburg 1902 r. Tom
XA^I, str. 410). Przeciw wywodom tym wystpuje Schoftelowitz (Arisches im Al-

len Testament, str. U, 16 i 17), twierdzc, e imi Mardechaj nie daje si ety-

mologicznio powiza z Mardukiem, który w Starym Testamencie nosi nazw Me-

rodach (ob. Jpzajasz 39, 1; Jeremjasz 50, 2), e niemoliwem jest równie wypro-

wadzanie Estery od Isztar, która to bogini zwan jest po hebr. Asztoreth, e wresz-

cie Maszti jest niepoznanem jeszcze elamickiem bóstwem — nie wiadomo, czy

niewieciem — gdy Waszti nosi staro-iraskie imi. Podobny zarznt co do Ma-

szti czyni Bruno Meissner. Zur Entstehungsgeschichte des Purimfestcs (Z. D. M.

6. Tom 50, str. .ROD.

') Altorientalisohe Forschangen. Lipsk 1901 r. Tom I, zeszyt I, serya III,

str 1, 4, 22, 29, :i2, 36.

2) Lub Nebo (Tame, str. 29).

') Das Alte Testament im Licbte des alten Orients, 2-ie wyd, Lipsk 1906

r., str. 522; ob. te str. 83.

*) Zur Eutstebungsgeschichte des Piirimfestes (Zeitschrift der deutschen

morgenlandischen Gesellschaft. Lipsk 1896 r. Tom 50, str. 300 i 301).

') Zasadzajce si na wielkim zgieku, obfitych ucztach i szalonych pija-

tykach, a take i pora, w jakiej uroczystoci te przypadaj, jest ta sama.

«) Take Jeremias (Monotheistische Stromnngen innerhalb der babylo-

nischen Keligion. Lipsk 1904 r., str. 24) uwaa wito Sakaia za identyczne ze

witem Akitu (czyli Zagmuk, ob. str. 68 tej pracy, dop. .H); równie Frazer (The

golden bough, 2-giB wyd. Londyn 1900 r. Tom III, str. 154), Winckler (Altor.

Forscbungon, Lipsk 1898 r. Tom I, serya II, str. 182, gdy Wildeboer (Das Buch

Esther. Wstp Ul, str. 175), odrzucajc teorj Meissnera utosamiajc Sakaia

z Zagmuk, akcentuje, e z nie jest s, a tnuk tak atwo nie odpada.
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je i twierdzi, e wito owo, które in maiorem eorum gloriam y-
dzi w pewne ydowskie rysy przystroili, przejli oni z Persji, do-

kd znacznie wczeniej przedostawszy si z Babilonu, zlao si tu

z jednem ze wit rodzimych. Podobnie utrzymuje J. G. Frazer i),

który powiada, i jeli mocnemi s ogniwa, wice Purim ze wi-
tem Zagmuk, to znacznie raocniejszemi s wizy, czce owo wito
ydowskie ze witem Sakaia, zasadzajcem si na nastpujcej

ceremonji*): niewolnik, przyodziany w ki"ólewskie szaty i umiesz-

czony na tronie^), jak rzeczywisty wadca z wszelkiej korzysta

swobody *), poczem, po upywie piciu dni wita, ogoocony z py-

sznego stroju, gin na stosie.

Przytoczywszy powysze pogldy i teorje, aby daó obraz prób

czynionych w kierunku zrozumienia ksigi Estery, a co za tem

idzie i wita Purim, przystpi sama do rozwaania omawianej

uroczystoci.

Jest to wito, które bardzo cile zroso si z dusz ludu

i wywoao przekonanie, e dni Purirau po wieki trwa bd =),

acz wedle proroka ^) pami wszystkich cierpie kiedy zaginie;

lud ten wierzy, e, gdy z przyjciem Mesjasza wszystkie ksigi

proroków i hagjografów bd zniesione, to ksiga Estery si osta-

nie'); e Purim jest tak wany, jak dzie nadania Zakonu s), a dla

odczytania Megilli ') naley zaniecha studjów nad Tor ^''). Takie

•) The goldea boagh. Tom III, str. 154 i 155.

') Danych o tem dostarczaj kaptan babiloski, lierosus (Athenaei dipno-

Bophistarum sive coenae sapientum libii XV. Wenecya 1556 r. ksiga XIV, roz.

17) i sawny krasomówca jfreoki, Dion Cbryzostomns. Orationes IV, wyd. Din-

dorfa str. 76. ') Kbsil on miano Zoganea, jak podaje Berorus (Tame).

*) W to wito wogóle panowie suchali rozkazów sug swoich (Berosus.

Tame).

5) Maimonides. Jad chaz.aka Hilchoth Megilla 2, 18, stostownie do sów:

,...oby te dni te purimowe nigdy zniesione nie zostay z poród Judejczyków,

a pami ich nie zanika z poród potomków icb!" (Ks. Estery 9, 28l. A i wspó-

czesny nam lud ydowski mówi: „Ale jnmira-tojwim ween buteji weren, nor pu-

rim wet bleiben", co znaczy, e wszystkie wita bd zniesione, tylko Parim si

ostanie (Ignaa Bernstein. Jiidische SprichwBrter uiid Redensarteu, 2 ie wyd. War-

szawa 1908 r. str. 128 Nr 1846).

^) Jezajasz 65. 16: ...„zapomniane bdq, utrapienia poprzednie..."

') Talmud Jer. tr. Megilla 1, 5; Maimonides. Hilchoth Megilla 2, 18.

8) Mardechaj — do Megilli, roz. 1 (Ów Maidechaj ben Hillel zabity zosta

wraz z ca rodzin w Norymberdze w 1298 r).

s) Megilla — zwój oznacza (w skróceniu) hs. Estety, t. z. Megillath Esther.

'") Talmud, tr. Megilla ob; Szalcliau aruch. Orach ohaiim 687, 2.
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wito, z którego obrzdowoci nawskro pogask napróno wal-

czyy autgrytety rabiniezne, musi mie pochodzenie rtjdzime, a za-

sadnicze praktyki jego musiay ongi wypyn z realn}'ch stosun-

ków bytu codziennego i miay z pewnoci swój cel wiadomy.

Lecz aby przenikn istotny sens tej — jak si okae —
prastarej uroczystoci, musimy szczegóowo bada jej ceremonjal

i z ocalaych uomków odtworzy dawniej zwart i harmonijn

cao.
Jaskrawym zwyczajem praktykowanym w Purim jest unice-

stwianie Hamana tego odwiecznego przedstawiciela wrogiej ydom
mocy, a unicestwianie to w cigu dziejów róne przebyo stadja.

Obecnie polega ono na zaguszaniu jego imienia^) zapomoc w ruch

wprawionj-ch grzechotek, którym w dodatku towarzyszy gony tupot

i stukanie, a take ^) — na cieraniu jego imienia, wypisanego

uprzednio na pododze lub na podeszwach obuwia. W wieku XIIP)
krelono imi Hamana na kamykach rzecznych, które potem tarto

jedne o drugie'*), a Abudarham ^) podaje, i czyniono to z wize-

runkiem tego, wyrysowanym na kawakach drzewa lub na kamie-

niach, stosownie jakoby do sów: „...zgadzisz pami Amaleka*)

z pod nieba"'), do których Midrasz^), dodajc „nawet z drzew

i z kamieni", mia omawiany zwyczaj wywoa '). Wprawdzie wtedy

ju tylko przewanie dziatwa zabawiaa si w ten sposób i°), zwa-

ywszy jednak, i zarówno gra jak zabawka dziecica s czsto

') Podczas odczytywania ks. Estery.

') Gdzieniegdzie. We Wschód. Indyach ydzi przy wspóudziale nie-ydów
zabawiaj si wtedy w ten sposób: dwie figury z drzewa wspaniale przystrojone,

a przedstawiaj.ce Hamana i Mardechaja dopóty uderzaj jedn o drag, a Ha-

man zostanie powalony, poczem bardzo uroczycie go wieszaj (Mitteilungen der

Gesellschaft fiir JUdische Yolkskunde, herausgegeben vou M. Grunwald. Tom lU,

str. 35).

') We Francji.

*) Manhig 42 Nr 17 — dzieJo Abrahama ben Nathana ha' Jarchi t. z. Eben

ha' Jarchi, który yJ na poc/tku Xin wieku.

') Dawid ben Joseph y w Sewilli, a dzieo swe, w którem cytuje Ebena
ha' Jarchi napisa w 1340 roku. Ob. wydanie weneckie z 1566 r. 76 c. d.

") Haman uchodzi za jego potomka ^ob. str. 46, dop. 2 tej pracy).

'l Deuteronomium 25, 19.

8) Abadarhani 76 c. d.

») Który, jak twierdzi Szulchau aruch (Orach chaiim 690, 17), przeobrazi

si w bicie Hamana (mia tu zapewne na myli ów stuk i tupanie).

") Abudarham 76 c. d.
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szcztkami zwyczajów dawno minionych, i w danym wypadku

szukad nam naley starszego wzoru.

W synnej parodji Kalonymosa i) „Massecheth Purim" ^) znaj-

dujemy wzmiank, e w dniu tym doroli mczyni, z gaziami

jodowemi w rku, szybko jadc na koniach i trbic, wiedli na

wzniesienie czowieka '), a caa uroczysto radosna nosia nazw
„ira" *). Te nieco zagadkowe sowa staj si zrozumialszemi po

przeczytaniu Albiruniego s). który pisze, i w wito AlbCiri*), zwane

te witem Megilli lub Haman-Silr, ydzi pal figury '), naladujc

spalenie Hamana s), a ju cakowicie rozjania je nastpujcy opis,

wyjty z responsów Gaonów"): na cztery lub pi dni przed Purim

modzie wiesza na dachu przygotowany wizerunek Hamana, w sam

za Purim roznieca ogie, w który ów wizerunek wrzuca, przy-

czem obecni, stojc wokoo, stroj arty i piewaj i"). Mowa jest

tu jeszcze <> umieszczonej nad ogniem obrczy, noszcej aramejskie

miano „meszwartba" i o skakaniu przez ogie i'), o czem wspo-

mina ju Talmud i^), zowie to „meszwartha depuria" 1*). i co jeszcze

') KaIoiyino3 ben Kalonymos y w Prowancji; urod. 1286 r.. umar
w 1328 r.

') T. j. Traktat o Purim, wyd. w Wenecji 1552 r. Ob. rozdzia -i-tpj;-.

') a--

*) XTX — trudno wiedzie, co wyraz ten oznacza.

') Historyk arabski, Abii Raihun Alubammad b.'Ahmad Albiruni urod,

w Bdrim, przedmieciu Khiwy w r. 973, umar w 1048 r., w dziele: The chrono-

logy of ancient naiions, w przek. angielskim C. Edwarda Sachau Londyn 1879

r., rozdz. XIV, str. 274

') T. j. w Purim.

') Które przedtem rozbijaj.

8) Albiruni (Tame, str. 273 i 274) kreli ca opowie o Hamanie. Opo-

wie ta, w /.asadniczych rysach zgodna z ksig Estery, w pewnych szczegóach

wykazuje póniejsze i obce naleciaoci.

») Louis Ginzberg. Geonica II. New York 1909 r., str. 3.

'") Zwyczaj ten panuj.acy w Elamie i Babilonji opisuje take r. Nathan ben

Jechiel z Rzymu, urod, tam w 1036 r., umar w 1106 r., — w dziele noszcem

tytu „Arach", lecz jak utrzymuje L. Ginzberg (Geonica II, str. 1) i co zreszt

jest widoczne, r. Nathan czerpa z owego responsum.

") To samo u r. Nathana z Rzymu, lecz w responsum teni znajdujemy je-

szcze, e skaczcy przez o^ieu zwa si i{-\w ' "''i'^
nazwa owej obrczy —

»') Tr. Sauhedrin 6i b. ' — ^-^
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W XIII stuleciu byo w zwyczaju u ydów '), Posiadamy nadto

starszy jeezcze dokument, a mianowicie edykt Teodozjusza II 2).

który zabroni ydom pali Hamana, upatrujc w owej praktyce

obraz dla chrzecijan, t. j. zamiar omieszenia Chrystusa.

Dalej w przeszo wiadomoci nasze o tym obrzdzie u y-
dów nie sigaj, albowiem Picioksig*) wcale nie napomyka o Pu-

riui, a Talmud *), aczkolwiek omawia to wito w specjalnie po-

wiconym mu traktacie 5), to przecie, opierajc si na ksidze

Estery, rozwija tylko materja w niej zawarty'). A ksiga ta nic

nie mówi o paleniu Hamana ani o ogniach purimowych, co kae
wnosi, e niezalenie od owego pomnika pisanego ya te ustna

tradycja ludowa, która przechowaa nam ten szczegó.

Spróbujemy odtworzy uroczysto, której gosy dawno prze

brzmiay, a któi-ej racj rozumia jednak czowiek pierwotny. Caa
tragedja opowieci Estery rozgrywa si, jak susznie zauway
Zunz ^), pomidzy jedn niewiast a dwoma mczyznami, a osnow
jej, sdz, jest nastpujcy prosty temat: Haman rzuca si na

Ester 8), za co ponosi kar. Czytamy bowiem »): „Gdy tedy wróci

król z ogrodu paacowego do komnaty, w której si biesiada przy

winie odbywaa, rzuci si by Haman na oe. na którem siedziaa

Estera. I zawoa król: Czyby waono si nawet gwat czyni kró-

lowej w mojej obecnoci, w tym paacu? Zaledwie wyszo to sowo
z ust królewskich, gdy ju oblicze Hamana zakryto. I rzek król:

Obwiecie go"... Wbrew woli autora akcent spoczywa na tym ust-

') Manhig 43 Nr. 27: wazyscy ydzi zwykli roznieca stosy w wieczory pn-

rimowe i skaka przez nie.

') Ob. Thoodoaiani libri XVI w wyd. Th. Momnisena i P. M. Meyera. Ber-

lin 1905 r., XVI, 8, 18. — Edykt ten wydany zosta w 408 r.

') Ani wogóle Bibija (za wyjtkiem ks. Estery, która póno wesza do

Kanonn).

*) Zarówno babiloski, jak jerozolimski.

^) Zwanym Megilla.

') Jodynie tr. Sanhedrin 64 b czyni wzmiank o skakaniu przez ogie,

o ozem na str. 57 teje pracy.

') Bibelkritisches (Z. D. M. G. Tom 27, str. 685), take Gesammelte Scliri-

ften, Tom I, str. 288.

*) Dosadnie ilustruje to jedna karta (tabl. IV ryc. 14) z ,,Megilli", znaj-

dujcej si w Muzeum im. Mathiasa Bersohna w Warszawie, której kart tytu-

.ow ob. na tabl. V ryc. 15.

9) Ks. Estery 7, 8, 9.
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pie, który jest niezawodnie wersj pierwotniejsz i nie godzi si

ze sowami!), i Hamana „...obwieszono na szuVjieniey za to, e
targn si na Judejczyków", co jest ju podaniem przeobraonem

i znacznie póniejszem. Pomimo, e ksiga Estery jest opracowan
literacko i autor stara si konsekwentnie przeprowadzi pochwy-

cony motyw o planowanej zagubi i ocaleniu ydów, co krok bij

z niej dziecico-naiwne rysy opowieci ludowej, zdradzajce tre
zupenie inn: minister królewski, z powodu niewaciwego zacho-

wania si jednego Judejczyka, zamierza wygubi cae plemi judz-

kie ^j, Judejczyk penicy skromny urzd w bramie królewskiej

wzbrania si odda pokon gównej osobie po królu ^) — czy nie

przemawia to raczej za antagonizmem osobistym Hamana i Mar-

dechaja, rozcignitym w miar czasu i przebytych przeladowa
politycznych*) na naród cay? A wszystko dzieje si tu za jednym

zamachem^) i bezustannie si wika"), co znów wskazuje, i ksiga

Estery jest ujtym w form literack opisem obchodu ludowego

w jego mocno ju przeistoczonej fazie. I nie obyczaj z ksigi —

1) Ks. Estery 8, 7.

') O czem obwieszcza na jedenacie miesicy przedtem! (Tame, 3,5— 7.13).

Motywuje wprawdzie swój zamiar przed królem, mówic: „Istnieje pewien naród

rozproszony, a jednak odrbny midzy narodami... prawa ich wyróniaj si od

praw kadego innego narodu, praw za króla nie speniajc... (Tame 3, 8), do-

datek to je Inak póniej wpleciony, gdy pierwej czytamy: „Jednak poczytywa

za niegodne podnie rk przeciw Mardechajowi samemu... i tak przedsiwzi
Haman wytpi wszystkich Judejczyków... wspólplemieóców Mardechajai (Tame 3,6).

') Tame 3, 2— 4. rr Literatura midraszowa uzasadnia to postpowanie

Mardechaja okolicznoci, i Haman nosi na sobie emblematy bawochwalcze

(August Wunsche. Ans I.^raels Lehrhallen. Tom H Midrasz Megillath Esther, str.

146; te Pirke r. Eliezer, 50).

*) Bardzo moliwe, e krwawe wypadki epoki .Machabeuszów odbiy gi na

tym micie i e wtedy wanie wszed on w ostatnie swojo stadjum. Wikszo
krytyków tej lub nieco póniejszej epoce przypisuje powstanie ks. Estery, ob.

Zaoz, Bibelkritiscbes (Z. D. M. G. Tom 27, str. 687); te Gesammelte Schriften

Tora I, str. 240; Graetz. Geschichte der Juden. Tom II. cz. II, str. fi31, dop. 1

A. Kuenen. Histor.-kritische Einleitung in d. Biicher d. A. F. Tom I, cz. II, str

220, dop. 16; J. H. Weiss. Dor-dor-wedorszow. Wilno 1893 r. Tom I str. 84 i 85

C. H. Cornill. Einleitung in d. A. T., 3 i 4 wyd. 1896 r. str. 140; D. G. Wilde

boer. Das Buch Esther. Wstp I, atr. 171.

« 5) Król odrazu si zgadza wyda straszny edykt, nie wiedzc nawet, prze-

ciw koma go wymierza (ks. Estery 3, 9— 15).

') Nage wywyszenie Mardechaja i przedwczesne, bo nieuzasadnione jeszcze

ponienie Hamana (Tame 6, 10—12).
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gdy tak nigdy si nie dzieje — lecz ksiga z obyczaju czerpaa

tu soki.
'

Do czegó jednak zmierza ów obyczaj, jakie cele miale wie-

szanie a potem palenie figury Hamana, co starano si przez obrzd
ten wywoa, skoro zakoczenie uroczystoci byo szumne i rado-

sne? Nienawi do Hamana, zionca poprzez karty ksigi Estery

i spotgowana jeszcze w cigu dziejów przez cik niedol ludu

ydowskiego, który przeladowców swych w tej postaci uosabia ''),

nie jest tern uczuciem, które przejmowao staroytnego Hebrajczyka,

gdy nieci stos purimowy. Albowiem nie z poczucia zemsty bezce-

lowej praktyka podobna moga powsta i nie ze swawoli pochej,

lecz z potrzeb)', z koniecznoci usunicia jakiej zej mocy, która

wyran szkod przynosia. Zwaywszy za,, i zwyczaj palenia

Hamana mia miejsce w Adar, t. j. ku kocowi zimy, uprzytom-

nijmy sobie obrzdy innych ludów w tej porze roku wykonywane,

a rzecz si odrazu rozjani.

Obchody wiosenne, powiada H, S. Rebm 2), rozpoczynaj si

od topienia zimy, a znaj je wszystkie ludy wiata; na caym za
obszarze ziem europejskich napotykamy zabawy ludowe, które s
niewtpliwie echem ceremonji wypdzania tej zowrogiej pory.

Rok rocznie, w pierwszej poowie maja, z Sublicyjakiego mo-

stu westalki zrzucay do Tybru dwadziecia cztery ') figury mskie,

z trzciny robione*); w Indjach obnosz w marcu t. zw. Kali albo

Durga (t. j. Mocn, Mciw), któr w kocu, urgajc jej i lc,
wrzucaj do Gangesu 5), a Jan Dugosz *) opowiada, i w niedziel

laetare obnoszono po niektórych wsiach polskich posgi Marzanny

i Dziewanny, które nastpnie topiono w bagnach'), o czem pisz

') Dzisiaj jeszcze o osobniiiu zej woli i wrogo wzgldem ydów usposo-

bionym mówi.: „Ten to ma zoliwo Hamana — zdolny jest pi krew ydow-

sk" (4. Tendlau. Sprichworter u. Kedonsarteo, atr 16, Nr 55).

2) Deutsche Yolksfeste und Yolkseitten. Lipsk 1908 r., str. 29.

') Gdy byo dwadziecia cztery okrgów miasta.

*) Gustaw Klemm. AUgemeine Kalturgeachichte, Lipsk 1850 r., Tom VIII,

str. 484 i 485; L. Preller. RSmische Mythologie. Berlin 1858 r., str. 516; W.
Mannhardt. Antike Wald- und Feldkiilte. Berlin 1877 r., str. 266 i 267.

5) Ignaz Johann Hauusch. Diu Wissenschaft des 8lavisch6n Mythns. Lwów.

Stauiaawów-Tarnów 1842 r., str. 140. Ob. te Antoni Nowosielski (Marcinkowski).

Lud ukrairiski. Wilno 1857 r. Tom 1, str. 124.

*) Historia polonica, wyd. w Dobromila 1615 r.. Tom I, ksiga II, str. 91.

') Na pamitk jakoby niszczenia bawanów pogaskich za Mieszka (Tame).
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-take Marcin Bielski i) i Maciej Stryjkowski-;. Wynoszenie i to-

pienie mierci znami równie na Morawacb '). w Czechach*) i u Sio-

waków^); w Maorosji p;il4 bawana Mary (Mareny) ^), przyczem to-

warzysz owym obrzdom pieni w tym rodzaju, jak: „Wynesli

sme Murienu se wsi, prinesli sme Mag') nowy do wsi" *) albo:

„Smrt' plyne po wod, nowe leto k'nam jede" '*). To przeciwsta-

>) Kronika polska. Warszawa 1829 r. Tom 1, str. 120—121: ,Za mej to

leszcze pamici by ten obyczay u nas po wsiach i na Biaf Niedziel pocie

topili Bawan ieden, ubrawszy 8uop konopi abo somy w odzienie czowiecze,

który wszystka wie prowadzia, gdzie naibliey byo iakie ieziorko abo kaaa,

tame zebrawszy z niogo odzienie, wrzucili do wody, piewaic aobliwie: mier
si wiie po potu, szukaiey kopotu etc. Zwali tego bawana Marzana".

2) Kronika polska, litewska, mudzka i wszystkiej Ra.si. Warszawa 1846 r.

Tom I, str. 141: „A pamitk burzenia tych bawanów Dugosz i .MiechoTias pi-

sz, i za ich ywota itd., co i dzi w Wielkiej Polszcz i w Slzku zachowoj.-j,

albowiem dzieci w niedziel rzodopostna, uczyniwszy sobie bawan na ksztat

niewiasty Ziewoniej albo Marzanny... wetknwszy na kij dugi nosz... potem

w kau albo w rzek z mostu wrzucaj..." Topi bawana pod Krakowem (Jó-

zef epkowski. Przegld krakowskich tradycyj, legend, naboestw, zwyczajów,

przysów i waciwoci. Kraków 1866 r., str. 43); w r. 1868 utopiono podobnego

bawana w Jankowicach nad Wis (O. Kolberg. Lud. Krakowskie V, str. 273,

do(>. 1); w Lubelskiem w rod popielcow odbywa si topienie mierci, któr ze

somy lub grochowin uwizawszy, na wózku maym obwo po wsi, poczemwrzece

lub stawie topi albo pal (ukaSz Gobiowski. Lud polski, jego zwyczaje, za-

bobony. Warszawa 1830 r., str. 50); w Zbiorach etnograficznych przy Muzeum

Przemysu i Uolnictwa w Warszawie znajduje si figura Marzanny zwanej te

„chorob", któr w ziemi Piotrkowskiej, powiecie Bdziskim, w kwietniow nie-

dziel, zwan tam inaczej niedziel Marzanny, dziewczta i dzieci topi w rzece

z wielk ceremouj i wrzaskiem, co w mniemaniu tamtejszem ma chroni od cho-

rób i cierpie.

') A. AeaHacBBi.. IIo3Tn>ieCKi>i Boaspnia CjiaBHHi. na npnpo;;y. Moskwa

1865— 1869 r. Tom III, str. 693; te J. Grimm. Deutsche Mythologie. Berlin

1876 r., 4-e wyd. str. 643; I. J. Hannach. Die Wissenschaft dss slayischen My-

thus, str. 140.

*) Joachim Lelewel. Cze bawochwalcza Sowian i Polski. Pozna 1855

r., str. 30: „Z kocem zimy a pocztkiem wiosny topiono uroczycie bawana

Marzany"... ob. te Lelewela. Bawochwalstwo sowiaskie. Pozna 1853 r.

s) Lud 1899 r. Tom V, art. Z folklorystyki sowackiej, str. 307.

') A. AeauacteBt. IIoaT. bos. CjiasHH-b. Tom III, str. 696.

') T. j. Maj (Tame, str. 693).

8) Tame; te Hannsch. Die Wissenschaft d. 8lav. Mythus, str. 413: „Wy-

neseme, wyneseme Mamuriendu',

») Tak piewaj w niektórych okolicach Czech, ob. J. Grimm. Deatsche

Mythologie, wyd. 4-o, str. 643; Hannsch. Die Wissenschaft d. slav. Mythus, str.
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wienie mierci nowego lata, wyobraanego w postaci modego drzew-

ka i), niesionego do domu w drodze powrotnej, t. j. ju po zato-

pieniu bawana 2), wyranie przemawia za tem, e pod Marzann,

Murien, Morenik^j lub poprostu mierci, kryje si tu Zima*).

Tak samo w niektórych okolicach Niemiec utosamia si

zima ze mierci, czego liczne przykady daje Grimm ^) i co do-

sadnie charakteryzuje nastpujca piosenka zwana „Das Todaus-

treben" ^):

So treiben wir den Winter aus,

Uurch unsre Stadt zum Tor hinaus,

Mit sein Betrug und Listen.

Den recbten Antichristen.

Wir stiirzen ihn Ton Berg und Tal,

Damit er sich za Tode fali',

Uad uns nicht mehr betruge

Dnrch seine spatea Zuge.

Und nnn der Tod das Peld geraumt,

So weit and breit der Sommer (raumt.

Er traumzt in dem Maieii

Von Bliimlein mancherleien itd. ').

podczas gdy gdzie indziej ^) zima wystpuje we wasnej swej po-

staci i tam piosenki piewane przy wynoszeniu bawana brzmi:

141. Albo: .li nesem smert ze wsy, nowe leto do wsy ; witey leto libezne, obi-

licko zelene (Nowosielski. Lud ukraiski. Tom I, str. 123; Grimm. D. M. etr. 642)

') Lub wieych gazek. To samo znaczenie miay zapewne gazie jo-

dowe, o których wspomina Kalonymos (ob. str. 57 tej pracy).

2) Wilhelm Mannhardt. Der Bannikultus der Germanen und ihrer Nachbar-

stftmme. Berlin 1875 — 1877 r.. str. 166; ob. te str. 413 i 498.

>) Tak zow J!V Sowacy (Lud V, str. 307).

*) Ob. obrzd przepdzania mierci, t. z. ^smere wuhnacje" w uycach
(L. Haupt u. J. E. Schmaler. Yolkslieder der Wenden in der Ober and Nieder-

Lausitz. Grimma 1841— 1843 r. Tom I, str. 20.

5) Jacob Grimm. Deutsche Mythologie, 4-e wyd. Berlin 1876 r., str. 643

i 644.

') L. A. V. Arnim und Clemens Breutano. Des Knaben Wunderborn. Ber.

lin 1805 r., str. 55.

') Take; Wir haben den Tod hinausgetrieben, den lieben Sommer bringen

wir wieder (Grimm. D. M. 639 str.); Heut ist Mitfasten, wir tragen den Tod im

Wasser (Tame).

') T. j. w innych okolicach tego kraju.
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Stab aus! dem Winter gehn die Augen aus.

VeilcheD, Kosenblumen, holen wir den Sommer,

Schicken den Winter ubern Rhein, bringt ans guten, kiihlen Wein').

Jajaja, der Sommertag ist da.

Er kratzt dera Winter die Augen ans itd.

W Eisenach jeszcze na pocztku XVIII stulecia palono w nie-

dziel laetare straszydo somiane wyubraajce mier '), gdy w 01-

denburgu i Westfalji obnosz w Zapusty*) ponce wizki somy
i pal somianego bawana — Zim^j. Podobnie w Zuriehu palono

wizerunek Zimy "), a i w Ermatingen '), w czwart niedziel postu

rzucano do jeziora figur przedstawiajc Zim ^), co te do roku

1793 odbywao si i w Zgorzelcu'). W Albanji przeistoczya

si Zima w Kor i"), któr w wielk sobot wypdzaj ^i), we
Woszech i w Hiszpanji pal ^^) „star", manekin som i chróstem

wypchany i'), w pobliu Tubingi grzebi w ostatki t. z. „niedwie-

') .J. Grimm. Deutsche Mythologie, str. 638. Albo: Yiolen und Blumen

bringen uns den Sommer, der Somraer ist so keck und wirft den Winter in den

Dreck (Tame).

') Tame.
») W. Mannhardt. Der Baumkultus, str. 156. W Radebergu do 1745 r.,

trwa ten zwyczaj, tylko e ta topiono owo straszydo (H. S. Rebm Deutsche

Yolksfeste str. 29). Ob. te obrzd wypdzania mierci w Tiiryngji, odbywajcy

si I-go marca (J. G. Fra/.er. The goldeu bough. Ijondyn 1890 r. Tom I str. 258)

*) Wieczorem.

') Adolf Wuttke. Der dentsche Yolksaberglaube den Gegenwart. Berlin

1900 r., str. 84 § 98.

") W. Mannhardt. Der Baumkultus, str. 498 i 499. I w Eichterschwyl nad

jeziorem Ziirichskiem pal we wtorek zapastny — manekin ze somy. (Tame).

') Nad jeziorem Bodeskiem.

8) Die Gartenlaube 1896 r. Nr 18, etr. 308.

9) H. S. Rehm. Deutsche Yolksfeste u. Yolkssitten, str. 29.

'") Z poerajc dzieci istot.

") Woajc, przy wrzucaniu poncych pochodni do rzeki: „Hej, Koro, rzu-

camy ci do rzeki jako te pochodnie, aby ju nigdy nie powrócia''. (J. G.

von Hahn. Albanesische Studien. .Jena 1854 r,, Str. 160.

") W niedziel laetare lub w ostatni dzie zapust, a jak w Lombardji,

Wenecji i Piemoncie — w rodopocie.

") Który przedtem na pó przepiowuj. J. Grimm. Dantsche Mythologie,

str. 652; W. Mannhardt. Der Baumkultus, str. 499 i 500; J. G. Frazer. The gol-

den boagh. Londyn 1890 r. Tom 1, str. 262. Zwyczaj przepiowywania „baby",

Moreny, napotyka si te wród Sowian i nosi nazw >baba rezatiw, ob. A. Aea-
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dzia zapustnego 1), w Midzyrzecczynie ^| wo na kole. bij kijmi

i w wod wrzucaj „bab" ze somy 8), w Lublanie nosi ów ba-

wan miano „Zapust" i topi go w rod popielcow*), w Cobern

nad rzek Eifel nadaj mu charakter zodzieja, nicponia^), w Kra-

kowie znany by pod nazw „Combra" '). którego w tusty czwar-

tek, wród wesoych okrzyków pospólstwa, na rynku pod Sukien-

nicami rozrywano '), w kocu uchodzi za Judasza, o czem X. J-
drzej Kitowicz*) pisze, jak nastpuje: „W wielk rod chopcy,

zrobiwszy bawan z jakich starych gaganów, wypchany som na

znak Judasza, wyprawiali z nim na wie kocieln jednego lub

dwóch z pomidzy siebie, a drudzy z kijami na pogotowiu przed

Hacest. IIoBTHH. BoaspiHia CjaBHHt Ha npapo^y. Tom Jll, str. 695 i 696; I. J.

Hanusch. Die Wissenschaft d. s)aw. Mythus, str. 413.

i| W. Mannhardt. Der Baurakultu8, str. 410 i 411.

2) W Popielec zwany take Wstpn rod.

') Ks. Adolf Pieszczyski. Bojarzy Midzyrzeccy. Warszawa 1892, (str. 85.

*) Gazeta codzienna. Warszawa 1856 r. Nr 136: Drobiazgi archeolog^icznes

5) I. H. Schmitz. Sitten und Sagen Lioder, Spriichwbrter und Rathsel dey

Eifler Yolkes. Trewir 1856 r. Tom I, str. 20.

*) W. L. Anczyc. Obrazy krakowskie. (Tygodnik illustrowany. Warszawa,

1862 r. Tom V, str. 138).

') Ezekomu na pamitk, i przed czasem bardzo dawnym yl w Krakowie,

na przedmiecia Piasek (std te cignli owego bawana) burmistrz, nazwiskiem

Comber, zoliwy i okrutny, który za najlejsi-.e przewinienie targa ludzi za wosy

i drczy, a wyciskajc srogie opaty, wielu gospodarzy przyprowadzi do ubóstwa,

biedne za przekupki do istotnej ndzy. A przeklestwa pokrzywdzonych dosi-

gy pana wójta czy burmistrza i w sam tusty czwartek zmar on naga mierci, co

tak rado wywoao wród przekupniów, e, rzuciwszy kramy na lup gawiedzi

ulicznej, poczli po caem miecie biega i taczy, powtarzajc: „Zdecb Comber,

zdech". (W. L. Anczyc. Tame; Pamitnik naukowy. Ifraków 1837 r., Tom II,

str. 60; ukasz Gobiowski. Gry i zabawy rónych stanów w kraju caym Inb

niektórych tylko prowincjach. Warszawa 1831 r., str. i). Tymczasem posta bur-

mistrza Combra zapewne nigdy nie istniaa, pisze Józef epkowski (Przegld kra-

kowskich tradycyj, legend itd. Kraków 1866 r., str. 39), obyczaj ten bowiem nie

w samym istnieje Krakowie. W Siewierza i okoo Czstochowy baby tacz wtedy

po rynku, co si nazywa eombrzy, cembrzy (O. Kolberg. Lud. ICieleckie

XVin, str. 46), comber v. cumper wyprawiaj dziewki parobkom w W. Ks. Po-

znaskiem (O. Kolberg. W. Ks. Poznaskie IX, str. 123). W wielu miejscowociach

rodkowej Marchji parobcy obchodz w zapusty wie, zbierajc datki, a zwyczaj

ten zowi „zampern" lub „zempern" (Kuhn. Miirkische Sagen i t. d. Berlin 1843

r., str. 308.

') Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, wyd. 2-gie, Pe-

tersburg i Mohylew 1855 r. Tora IV, str. 50 i 61.
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kocioem stanli. Skoro Judasz zasta zrzucony z wiey, natych-

miast jeden, porwawszy za postronek uwizany u szyi tego Juda-

sza, wóczy go po ulicy, biegajc z nim tu i owdzie, a drudzy,

gonic za nim, bili go kijami nieprzestannie, woajc co garda:

„Judasz!" póki owego bawana w niwecz nie popsuli" *).

Tak tedy szerzca zagad, a przeto utosamiona ze mierci
zima nieraz inne — choó zawsze wrogie — braa ksztaty, a gdy

z rozwojem poj chrzecijaskich blednc zaczy wierzenia pra-

stare, zamiast Zimy-Smierci wystpi na widowni obrzdow znie-

nawidzony i splugawiony Judasz.

Podobna ewolucja dokona si te moga u staroytnych He-

brajczyków i Haman jest najprawdopodobniej jednem z licznych

upostaciowa tej pory roku.

Niekiedy „wypdzanie zimy" urabia si w may dramat,

uzmysawiajcy walk zachodzc w przyrodzie, t. j. walk Lata

z Zim: Zima odziana w som lub mech, Lato za w ziele ustro-

jone cieraj si z sob dopóty, dopóki Zima nie legnie pokonana 2).

W wielu gubernjach Syberji, w sobot ostatniego tygodnia zapust-

nego wznosz na rzekach, stawach i polach miasto niene — pa-
stwo Zimy, które w kocu pa musi pod uderzeniami Peruna.

Uczestnicy walki, uzbrojeni w kije i mioty, diiel si na dwie

grupy, z których jedna broni miasta, podczas gdy druga naciera.

Po uporczywej walce ta ostatnia wdziera si we wrota, burzy ob-

warowania i bierze do niewoli wojewod, którego dawniej kpaa
jeszcze w przerbli s). Marcin Kromer*), rozpowiedziawszy o topie-

») Ob. te Pamitnik naukowy. Kraków, 1837 r. Tom II, str. 72 i 73:

„Przed kilkndziesiciu laty by taki zwyczaj w Warszawie, e chopcy miejscy,

ustroiwszy w wielki pitek bawana za Judasza, oprowadzali go po ulicach, bili,

targali, wlekli go potem na wie kocioa Panny Marji, zrzucali nakoniec i to-

pili w Wile; w innych miejscach obchodzono to we rod wielkiego tygodnia".

O. Kolberg (Lad. Krakowskie V, str. 278 i 279) pisze, i by to zwyczaj po-

wszechny w Polsce. W Bawarji znany by jako „Judasbrennen" (Die Gartenlaube

1895 r. Nr 14) a niewtpliwie napotyka si i w innych krajach chrzecijaskich,

skd zawleczony zosta a do Brazylji, gdzie w wielki pitek mursyni eigna Ju-

dasza (A. Bastian. Die Cnltnrlander des Alten America. Berlin 1878 r. Tom I,

itr. 636, dop. 1).

') Karl Simrock. Handbuch der dentchen Mythologie, 6-e wyd. Bonn 1878

«r., str. 581; J. Grimm. Deutsche Mythologie, str. 637; H. S. Rohm. Deutsche

Yolksfest* und Yolkssitten, str. 28.

') A. AsanacteB-B. IIobtuh. BOBspinia CjiasHm. na npnpofly. Tom III, str. 697.

*) Marcina Kromera, biskupa warmiskiego ksig XXX na jfzyk polski

Roiprawy Wydz. 6lolog. T. LVIII. Nr. 5. 6
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niu Perkuna, którego przedtem kijami bito, mówi, e „i tych cza-

sów obyratele Nowogrodu Wielkiego, mód zwaszcza, na kady
rok, gdy on czas przychodzi, na dwie czci rozdwoiwszy si, na

most wychodz, gdzie równi szalonym, sami z sob walczc, szko-

dliwe rany, a podczas i mier zadaj' sobie" i). W niektórych oko-

licach Czech chodz w laetare z t. z. „Bandertod" ^\ który polega

na tern, e piciu chopaków przedstawiajcych: króla, jego córk'),

dwoje sug*) i mier 5) obchodzi domy mieszkaców i wykonywa
obraz dramatyczny tej treci: o córk królewsk staraj si dwaj

sudzy, przybiega mier, aby pikn królewn porwa, lecz król

dostrzega niebezpieczestwo i przebija mier.
S to naturalnie mniej lub wicej szcztkowe formy dawniej-

szych praktyk zimowo-wiosennych, lecz jeszcze dostrzec si w nich

daj zasadnicze pierwiastki, które wiadcz o ich rodowodzie. A za-

sadniczym motywem wszystkich tych obrzdów jest walka z Zim.
Pragnc pozby si nienawistnej Zimy, a wierzc w sympa-

tyczny zwizek wszech rzeczy i w swoj mono oddziaywania na

zjawiska natury, czowiek pierwotny odpowiednie rodki po temu

stosowa. Poniewa za, jak susznie powiada Frazer *), najbardziej

pospolitem zastosowaniem kojarzenia wedug podobiestwa „jest, by
moe, powtarzajce si w wielu epokach i prawie wszystkich stro-

nach wiata usiowanie wyrzdzenia szkody lub zgadzenia wroga

z aciskiego przeoona przez Marcina z Baowa Baowakiego i wydana w Kra-

kowie 1611 r. Obecne wydanie drogie, Hanok 1857 r., str. 95.

•) Aleksander Bruckner (Staroytna Litwa. Warszawa 1904 r., str. 112),

podaje opis obrzdn wiosennego przypominajcego nieco obchód wiosenny Kosalij

na dalekim poudnia i na Rusi; gdy nieg zniknie, schodzi si modzie wiejska

na oznaczonem dawniej miejscu i dzieli na dwa hufce; w kadym jeden z naj-

silniejszych niesie obrazek jakiego witego, zdybuj si oba hufce i tak dugo

pasuj midzy sob, póki nie wydrze jeden drugiemu obrazka. — W Galicji,

w powiecie kronieskim, w niedziel wielkanocn po poudniu nrz.dzaj chopcy

zabaw w djaba: podzieliwszy si na dwie strony, djabl i Bo, bij si do-

póty, a zwyciy strona Soa, co gdy si stanie, z wielkim krzykiem podnosz

jej przewodnika, który dosiada djaba i jedzie na nim. (Lud 1906 r., Tom XII,

art. Zwyczaje wielkanocne w Sanookiem, str. 314).

*) H. S. Rehm. Deutsche Yolksfeste u. Yoikssitten, str. 28.

') T. j. wiosn.

*) Lato i jeiie.

') Zim.

') Czarownik — kapan — król — prieoy I. Wajnberg. Warszawa 1911 r.

atr. 27.
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przez uszkodzenie lub zniszczenie jego podobizny", wic i w tym

wypadku czowiek, stojcy na niskim stopniu kultury, zrobiwszy

sobowtór Zimy, z ca zawzitoci z nim postpowa: topi go, pa-

li, wiesza w mocnem przekcmaniu, i unicestwiajc wyobraenie,

przepdza ze wiata i samego sprawc lub sprawczyni swej nie-

doli. „Hatten wir den Tod>) nioht ausgetrieben, war er das Jahr

noch inne geblieben"^), oto jak ilustruje niemiecka piosenka lu-

dowa celowo tego postpowania, które zarówno u staroytnych

Hebrajczyków, jaku Asyryjczyków 3), Babiloczyków*), Rzymian^),

Greków ^), Gotów, Szwedów '), Sowian i innych zmierzao do osi-

gnicia takiego stanu rzeczy, jaki dobitnie maluj nam znów sowa
piosenki-):

Trarara, der Sominer der ist da,

Wir woUen hinans in Garteu

Und wollen des Sommers warten.

Wir wollen hinter die Hecken

Und wollen den Sommer wecken.

Der Winter hat's verloren,

Der Winter liegt gefangen.

W zapasy z olbrzymem-Zim szy równie uzmysowione po-

tgi dobroczynne, którym czowiek ówczesny nadawa posta po-

wabn i przyjemn, podczas gdy Zim moliwie zohydza.

Nie ulega wtpliwoci, e pod potgami temi rozumiane byy
pierwotnie duchy-bóstwa, e nazwy Mardechaja, Estery, Hamana

i Waszti') ongi do istot nadprzyrodzonych si odnosiy i^)
i e do-

>) T. j. den Winter.

») J. Grimm, Deutsche Mythologie, str. 640.

') A. Jeremias. Das alte Testament im Lichte des alten Orients, 2-e wyd.

Lipsk 1906 r., str. 84.

*) Tame, str. 83.

') L. Preller. Komische Mythologie. Berlin 1858 r., str. 317.

') G, F. Schoemann. Griechische Alterthiimer, --e wyd. Berlin 1897—
1902 r. Tom II, str. 470.

') J. Grimm. Deutsche Mythologie, str. 646.

8) Tame, str. 637 i 638.

=) Z ks. Estery.

") Podobiestwo ich etymologiczne do bóstw babiloskich i elamickich, ja-

kie wykazuje P. Jensen (ob. str. 53, tame dop. 11), nie przemawia jeszcze za ioh

identycznoci, a co za tem idzie, za zapoyczeniem caego tego mytu z Babilo-

nji, lecz wypyn mogo z pokrewiestwa szczepów semickich, przeto ze wspólnych

dawno zaginionych róde.

5*
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piero z czasem kosmiczny mit ten przeobrazi si w dramat ca-

kiem ziemski, w którym miejsce zapomianych bogów zajli ludzie.

A e wyobrani ludu podsyca blask korony, wic rzecz rozgrywa

si na królewskim dworze, wystpuj dworzanie, doradcy i t. p.

Z ca pewnoci orzec mona, e pewne polityczne wypadki, za-

sze w dziejach narodu ydowskiego, powane pitno wycisny na

tym micie, albowiem wyobraenie wrogiej mocy w osobie wezyra

królewskiego dowodzi realnego pierwowzoru i). Przecie, nie jakie

odosobnione zajcie w Persji, jak przedstawia ksiga Estery, lecz

wydarzenia szerokiemu ogóowi ydów groce 2) musiay zostawi

swe lady w pamici ludu, który utrwali je w znienawidzonej

zdawna postaci Hamana, prawdopodobnie obcego bóstwa, zasania-

jcego sob pierwotniejsz posta Zimy.

Lecz skde wziy si tu losy — purim ^), nieodczne wi-

da kiedy od owej uroczystoci u ydów, skoro od nich przyja

ona swa nazw? *)'. W ksidze Estery 5) czytamy o tem: „Pierwszego

tedy miesica, czyli miesica Nisan, dwunastego roku Achaswera

rzucono pur — to jest los — przed Hamanem..." „Dlatego nazwano

dni te purim, podug wyrazu pur". Sowa te rzeczy nam nie tu-

macz, lecz nasuwaj przypuszczenie, i obrzdowi unicestwiania

Zimy u staroytnych Hebrajczyków towarzyszyo pierwotnie rzu-

canie losów, które moe stanowiy o wyborze ofiary majcej ui^sa-

biaó t gron por i która to praktyka w ostatnim swym etapie

zostaa przypisana Hamanowi.

Na poparcie przypuszczenia, e omawiany przez nas obrzd

zczony by ongi wszdzie z ofiarami ludzkiemi, e wieszanie i pa-

lenie wizerunku Hamana zarówno jak topienie Marzanny, grzeba-

nie „niedwiedzia zapustnego", wyganianie lub umierzanie Miso-

pusta, Zapusta, Bachusa^) rozrywanie Combra, Judasza i t. p., to

') Ta nasuwa eie na pami obchód „Konika Zwierzynieckiego" w Krako-

wie, g;dzie znów wódz Tatarów uosabia smoka-zim (Ob. o tem art. W. Troja-

nowskiego „Konik Zwierzyniecki" w Wile. Tom XX, r. 1916, str. 9).

') Ob. str. 59 dop. i tej pracy.

') Ob. str. 53 tej pracy.

*) W ks. II Machabeuszów 15, 36 zwie si „Dniem Mardechaja", lecz to

ostatnie miano nigdy nie byo powszechne.

') 3, 7 i 9, 26.

'} O tem O. Kolberg. Lad. Radomskie XX str. 305, Krakowskie V, str

269; Mazowsze I, str. 122; . Gobiowski. Lud polski, str. 303.
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substytuowana ywa ofiara — su liczne dane, z których czas

nie zdoa jeszcze wszystkich barw wieych zetrze.

W osadzie Jedlisku') odbywa si w ostatni wtorek zapustny

zabawa ludowa, zwana „cicie mierci", któr to mier przedsta-

wia mczyzna dorosy (zwykle nieonaty) odziany cay w przecie-

rado, zakrywajce take i gow sztucznie na ksztat trupiej zro-

bion i nasadzon na prawdziw. Lud uwiadomiony przez policjanta,

e mier, upiwszy si w „Tocznem", zgubia kos i pi pod „Spa-

lon grobl", tam si udaje, a schwytawszy j i zwizawszy po-

wrozem, f)rowadzi j do miejskich wrót przed sd, t. j. przed bur-

mistrza i awników. Sd usadowiony przed ratuszem skazuje ow
mier jako wielk winowajczyni, niosc wszystkiemu zagad,

na mier i to nim minie druga godzina. Po odczytaniu przez wójta

(który trzyma ksig praw) wyroku czarnym wglem podpisanego,

wiod w marszu pogrzebowym skazan mier na rodek placu,

gdzie ta, zwiesiwszy gow, stka i toczy z ust pian. Wtedy po-

wstaje wrzawa: czarni niby djabli bij w koatki, krawiec bierze

zapat za uszycie szaty pogrzebowej, a kat czerwono przybrany

i przepasany czarn szarf, upomniawszy obecnych, aby yli bo-

gobojnie i pracowicie, to pod miecz jego si nie dostan, cina kl-

czcej mierci gow. Z gowy tej sypie si popió, w miejsce du-

szy ucieka z niej kot-), a kadub winowajczyni niby zabitej pada

na ziemi. Trupa kad na sanie, które gromada dorosych i dzieci

cignie po miecie przy odgosie drewnianych klekotek, wreszcie

po ukazaniu trupa burmistrzowi i ksidzu i spisaniu niby aktu zej-

cia, sprawuj w karczmie rzekomy pogrzeb '), co nosi nazw „Ku-

saki". W powiatach ostrzeszowskim, odolanowskim, krotoszyskim,

podaje Kolberg*), gdy gospodarze zapali w zapusty na gorcym

») Gazeta Radomska 1888 r. Nr. 13.

*) Ks. Jan Kleczkowski, piszc o tyme obrzdzie w Jedlisku (Gazeta Co-

dzienna. Warszawa 1860 r. Nr 50) podaje, e na gowie przebranego za mier
stawiaj garnek z popioem i e kat w ów garnek uderza mieczem, a kota daj
mu pod pach.

') A mier, rozebrawszy si z przybranego stroju, czy si z ca gro-

mad mczyzn, którzy spraw kocz wódk lub piwem ( lame),

*) Lud. W. Ks. Poznaskie, X, str. 189 i 190. Równie w Cobern nad rz.

Eifel sdz wtedy „zodzieja", którego obciaj wszystkiemi kradzieami, popel-

nionemi w okolicy, i którego wkocu pal na stosie, lecz tu reprezentuje go ba-

wan somiany i tylko sowa obrony wypowiada za niego stojcy za nim chopiec

(I. H. Schmitz. Sitten und Sagen des Eifler Yolkes. Tom I, str. 20.
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uczynku chopca (chopcy, chodzc wtedy po domach, przebrani za

niedwiedzie, mapy, porywali, co napotliali, starajc si zrobi to

niepostrzeenie), wsadzali go do wizienia, trzymali pod stra
i wytaczali mu proces, jako zodziejowi. Sdziowie, zasiadszy na

miejscu otwartem, sdzili winowajc i skazywali na cicie. Na
zbudowane z desek rusztowanie wprowadzano winnego ubranego

w biae szaty, postawiwszy mu na gowie garnek, krwi bydlc
napeniony i bia szlafmyc przj^kryty. Kat czerwono ubrany,

trzymajc miecz drewniany w rku, po trzykro zapytywa o ze-

zwolenie na egzekucj, a otrzymawszy je, cina gow winowajcy,

(t. j. rozbi ów krwi napeniony garnek). Potem, najwszy za

uzbierane pienidze kapel, przez ca noc taczono. W Palermo^)

wchodzia na rusztowanie*) stara kobieta, a dwaj rzekomi oprawcy

wród burzy oklasków niby pozbawiali j ycia, przecinajc p-
cherz z krwi, zawieszony u jej szyi^). Podobnie dzieje si w po-

bliu Schluckenau*), tylko tu pcherz z krwi nosi mczyzna,
„Dziki czowiek", cigany i wkocu niby umiercony przez swych

przeladowców, nazajutrz za — zapewne dla dodania mocy temu

aktowi — wrzucaj do wody straszydo ze somy, któremu staraj

si nada podobny wygld 5). W niektórych okolicach Mazowsza'),

we wstpn rod, dziewczyny, zaprzgszy si do sanek, obwo
po wsi grajka, którego na ostatek maj w karczmie spali lub po-

wiesi. W tym celu obwizuj mu lekko som ramiona i golenie

i som t zapalaj, (lecz tak, aby grajek mia jeszcze czas j od-

rzuci), albo te, wziwszy powróz, zakadaj mu na szyj, jak-

gdyby go wieszay. Znów w Sokolnikach pod Keckiem (a przed

rokiem 1830-ym by ten zwyczaj i w Kygielsku)'^). w ostatni wto-

rek zapustny, o pónocy, wchodzi do karczmy stró i gwide dwu-

nast godzin. Wtedy skrzypek, zerwawszy wszystkie struny, klka

») J. G. Frazer. The golden bough. Londyn 1890 r. Tom I. str. 261.

') Wzniesione na publicznym paca. Obrzd ten odbywa si w rodopocie,

a ostatni raz mia miejsce w 1737 roka (Tame).

') Niedalelio Tubingi nmieszezaj krwi napenion kiszk lab strzykawk

w gardle t. z. niedwiedzia zapustnego fignry ze somy zrobionej i odzianej

w strój mezki (W. Mannhart. Der Baumkultus, str. 410).

*) W Czechach.

') J. G. Frazer. The golden bough. Londyn 1890 r. Tom I, str. 244.

6) O Kolberg. Lud. Mazowsze IV, str. 123.

') Tame. W. Ks. Poznaskie XI, str. 144.
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na rodku izby karczemnej, a gdy kady z obecnych pooy sw
czapk na jego gowie, najstarszy gospodarz strca kijem ow pi-

ramid z czapek, jakoby cina giow Zapustowi. Nieopodal Tu-

bingi 1) obnoszono w zapusty na noszaci ywego czowieka, okry-

tego som, i udawano, jak gdyby go miano pochowa; w niektó-

rych wsiach Szwabj i ^) yw osob rzucaj wtedy do wody 3), a Ks.

Wad. Siarkowski*) pisze, i we wstpn rod przechowuje si

w okolicach witokrzyskich, szczególniej koo agowa, zwyczaj

topienia bawana. Uroczysto ta cile tam przestrzegana od-

bywa si tak: jednego z parobków, caego od stóp do gów obwi-

nitego w grochowiny, prowadzi drugi na powrozie. Rój osób przy

wrzaskach i ogólnej radoci towarzyszy temu pochodowi, zdaj-
cemu ze wsi do pobliskiej rzeki lub stawu; bawana okadaj ba-

tami take z grochowin na t uroczysto sporzdzonemi, aby pr-

dzej poda na miejsce swego przeznaczenia, a kiedy ju stanie u kresu

pochodu, wtedy biorcy udzia w zabawie zdzieraj z niego grocho-

winy i wrzucaj je do wody. Z powrotem caa czereda cignie do

karczmy na wódk.
Przytoczone przykady nie potrzebuj komentarzy i aczkol-

wiek przedstawiaj róne stadja danej praktyki, przecie wszystkie

najwyraniej wiadcz, e w zimowo-wiosennej obrzdowoci pier-

wotnej Zim przedstawia czowiek ywy. Przemawiaj za tem

take niektóre zwyczaje ludów staroytnych, jak obchód wita
Sakaia'), take zagodzona ju znacznie ceremonja Rzymian

dawnych, którzy w przeddzie Idów marca ^) dugiemi, biaemi

drgami przepdzali z miasta czowieka w skóry odzianego '), a stare

podanie gosi, e dwadziecia cztery figury zrobione z trzciny

(scirpei Quirite8) i rzucane do Tybru ^) zastpiy prawdziwych oby-

wateli, umiercanych ongi w tej porze ^).

I teraz zrozumiaem si staje, dlaczego w ksidze Estery,

*) W. Mannhardt. Der Banmkultus, str. 411.

') J. G. Frazer. The golden bough. Londyn 1890 r. Tom I, str. 256.

3) Zapewne zanurzaj j tylko.

•) Gazeta Kielecka 1874 r. Nr 33.

') Ob. str. 54 tej pracy.

') T. j. w przeddzie wiosennej peni.

') L. Preller. ESmische Mythologie. Berlin 1858 r., str. 317.

') Ob. str. 60 tej pracy.

9) W. Mannhardt. Antike Wald- und Feldknlte. Berlin 1877 r., str. 268;

L. Preller. ROmische Mythologie, str. 514 i 515.
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która jest odbiciem tak prastarej uroczystoci, niema miejsca dla

Jehowy 1)- i dlaczego redaktor Picioksigu, zmierzajcy do umo-

cnienia wiary monoteistycznej, a tem samem przemilczajcy o tem,

co byo z wiar t rozbiene, Purim pomija. W pogaskoci te
tego wita tkwi przyczyna, i odmawiano ksidze Estery chara-

kteru podniosego^) i wahano si z przyjciem jej do Kanonu'),

do którego istotnie wesza dod póno *).

Mimo to Miszna i oba Talmudy powicaj jej traktat cay ^),

a obok ksigi Zakonu jest ona poród ydów najbardziej znan.

Przypisa to naturalnie naley popularnoci, jak Purim a potem

i Megillath Esther cieszyy si u ludu, i tem te si tumaczy spe-

cjalne zainteresowanie, jakie ta ostatnia budzia u póniejszych ka-

znodziejów i midraszytów.

W cigu caego redniowiecza snuje si dokoa tej opowieci

sie legend '), w których myl ydowska stara si rozwin i uza-

') Co apologeci tej ksigi z takim trudem starali si uzasadni (Ob. str.

50 tej pracy).

*) R. Szemuel by zdania, te ks. Megillath Esther nie powitaa dziki wi-
temu natchnienia (Talmud, tr. Megilla 7a), r. Jehnda rzek w imienia r. Sze-

mnela, i ksiga ta nie zanieczyszcza rak (Tame), gdy wedug Faryzeuszów

iwiete ksigi zanieczyszczaj rce (w znaczeniu rytaalnem), a nie czyni tego

ksigi hamiram (zapewne wieckie), nie bdce w poszanowania (Miszna, tr. Ja-

daim 4, 6).

•) W Talmudzie jeroz. (tr. Megilla 1, 5) czytamy, i 85-u starców biedzio

si nad t spraw, a wahajc si przyj wito nie zalecone przez Mojesza,

tak dugo siedzieli pogreni w wtpliwociach, a Bóg rozwar ich oczy i zna-

leli odpowiedni aluzj w Pentateacha, Prorokach i Hagjografach. — Orzeczenia

korzystne dla ksigi Estery byy ze strony r. Akiby, r. Meira i innych (Talmud,

tr. Megilla 7a), a r. Hanina, r. Jonathan, b. Kappera i r. Jozue b. Lewi twier-

dzili, e Megilla bya ju objawion Mojeszowi na górze Synaj (Talmud jeroz.

tr. Megilla 1, 5).

*) Za czasów Hillela (H. Graetz. Geschiehte der Juden. wyd. 4-e, Lipsk,

1888 r. Tom III, str. 171).

') O tem na str. 58 tej pracy.

*) Czste wówczas przeladowania ydów czyniy j stale aktualn, a po-

niewa jest ona jakoby wiadectwem bezskutecznoci wrogich wzgldem ydów
zamiarów, wic krzepia mieszkaców ghetta. Purim do tego itopnia zjednoczy

si w umyle ydów z pojciem ocalenia, e na pamitk rónych niebezpie-

cznych a pomylnie zakoczonych wydarze ustanawiano Purimy, obchodzone przez

gminy cae lub przez pojedyncze rodziny. Oto niektóre: Purim na Kandji obcho-

dzony 18-go Tammuz (Zunz. Die Ritas des synagogalen Glotteedienstes. Berlin

1859 r., str. 128), Purim w Algierze — z powodu pokonania wojsk hiszpaskich

w 1541 r., witowany 4-go Cheszwan (Tame, str. 129), Purim Ankony, który
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sadni miejsca w niej niejasne; w ten sposób powstay oba Tar-

gumy do ksigi Estery (z których szczególniej t. z. Targum szeni ^)

obfituje w materja podaniowy), a take róne z XI lub XII wieku

pochodzce midrasze^). W homiletycznych tych zbiorach napoty-

przypada 20 i 21-go Tabeth i upamitnia trzsienie ziemi 1691 r. (Tame), Pa-

rim w Sycylji, obchodzony jeszcze w kocu XVI stulecia w dniu 18-g:o Szebat;

Purim we Frankfurcie nad Menem — w dniu 19 i 21) Adar (Tame), Povidl-Pa-

rim w ModobolesJawiu (w Czechach) — 10-go Adar, na pamitk wydarzenia

1731 r. (Magazin fiir die Wissenschaft d. Judenthuma. Berlin 1888 r., str. 191—
195), Parim Narbony — dla upamitnienia 21 Adar 1236 r. (Krue dea ótudei

juive8. Pary. Tom 32, str. 129 i 130), Purim Abrahama Danzig — w dniu 15

Kislew, z powodu ocalonia podczas wybuchu prochu w Wilnie 1804 r. (Chaiie

adam § 155). O Purimach lokalnych ob. jeszcze: Monatschrift fiir Geschichte u.

Wissenschaft des Judenthums. Wrocaw. Tom 38, str. 524— 026 i Tom 47, ttr.

283—286; Eevue des tudes jnives. Tom 54, str. 113; Die Welt 1903 r.. Nr 11,

str. 6 i 7; te 1898 r. Nr 9, str. 12 i 13.

') I). Paulus Cassel (Zweites Targum zum Bache Esther. Im Tocalisirten

Urtext mit lachlichen und sprachlichen Erlauterangen. Lipsk i Berlin. 1885 r.)

pisze we wstpie, e Targam szeni jeet nietylko opowieci anegdotyczn, ale pi-

smem apologetycznem i polemicznem, e nosi na sobie piecz epoki Justynjana

i skierowane jest przeciw niemu. Najbardziej moe interesujcym jest tu rodo-

wód Hamana: Rzymianie, którzy przed i po zburzeniu Jerozolimy cik do
przemocy pooyli na Izraelu, wystpuj w Targum szeni jako przodkowie tej

znienawidzonej postaci.

*) Dla charakterystyki owej literatury przytocz niektóre godniejsze uwagi

ustpy. Gdy Haman rzuca losy „na kady dzie" (ks. Estery 3, 7), to kolejno

wszystkie dni staway przed Bogiem i z racji, i w kadym z nich dokonao si

jakie dzieo stworzenia, wzbraniay si nie zagad Judejczykom. Dzie pierw-

szy rzek: „We mnie niebo i ziemia zostay stworzone i Ty powiedzia: Oto dni

nadejd... a odbudowanem bdzie to miasto Wiekuistemu od wiey Chananel a
do bramy naronej" (Jeremjaez 31, 37). „Wyrwij tedy z korzeniem niebo i zie-

mie, a potem ich zgad!" Dzie drugi rzek: „Panie wiata, we mnie stworzo-

nym zosta przestwór niebieski, we mnie oddzielie wody górne od dolnych' itd.

Widzc bezskutecinoó podobnego losowania, Haman przystpi do miesicy, lecz

tu znów przy kadym odzywaa si jaka zasuga Israelitów: przy Nisan — za-

suga ofiary paschalnej, przy Ijar - zasuga manny, przy Siwan — zasuga na-

dania Zakonu i t. d. Dopiera przy miesicu Adar rozradowa si Haman, mówic:

„Oto los pad mi na miesic, w którym Mojesz, mistrz ich umar" (nie wiedzia,

ie Mojesz równie urodzi si w Adar). Przejrza jednak jeszcze znaki zodjako,

a ta tylko przy rybach adna mu si nie opara zasuga i rzek: „Jako ryby s
poykane, tak niechaj zostan poknici wrogowie Izraela (rozumie naley Izrae-

litów) i oto zowieni s rkami mojemi, jako ryby morskie". Lecz nie wiedzia, i
potomstwo Józefa jest do ryb morskich upodobnione (Midrasz Abba Gorijon, ob.

n Aug. Wiinsche. Aus Israels Lehrhallen, Lipsk 1908 r. Tom II, 2-a poowa str.
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kamy czsto pierwiastki bardzo stare, a w danjmi wypadku znajdujemy

113 i 114; MidraBi Megillath Esther — w niemiec. przek}. Aug. Wunsche Lipsk

1881 r. str. 50— 52; Targam szeni).— Achasweras bal si posacha rady Hamana,

albowiem pouczajce byy dlaó przykady z Faraonem i Amalekiem, równie

mdrcy przeciwni byli zgubnym planom Hamana, twierdzc, e wiat trzyma si

tylko dziki Torze, nad któr Izraelici we dnie i w nocy rozmylaj i e, gdyby

oni zginli, wiat nie ostaby si ani godziny; a dopiero wtedy przystali, gdy Ha-

man ich przekona, e Bóg opuci Izraela i oblicze swe skry przed nim (Abba

Gorijon, str. 118). — Wiersz (ksiga Estery 3, 12), w którym mowa jest o spi-

sania zgubnego zarzdzenia królewskiego, wzbogaca literatura midraszowa licznemi

szczegóami Hamanowego oskarenia, a mianowicie: ydzi maj due zby, gdy
jedz i pij, nie obchodzc Kalend ani Saturnaljów; s rozpustni, albowiem latem

w zimnej, a zim w letniej wodzie si kpi; przed dniami postu si oberaj,

wci wituj, „córek naszych nie bior i swoich nam nie daj, misa naszego

nie jedz i napojów naszych nie pij, a król jest w ich oczach jako niewiasta

w czasie menstruacji". (Midrasz Megillath Esther, str. 53; Targam szeni § VIII,

str. 47; Abba Gorijon, str. 119— 122). Lecz wszystko, co Haman przytacza na

dole, Michael ka ich obronie obraca na górze {Abba Gorijon, str. 116). — Zeresz,

ona Hamana, tak do rzeka: „J^^ll m, o którym mówisz, jest z rodu Jebndy,

to jedynie rozumem zmóc go zdoasz, gdyby bowiem wrzuci} go w piec ognisty,

to ju wyszli z niego cao Chananja, Miszael i Azarja; gdyby go do lwiej ja-

my cisn, to wyszed z niej ywcem Daniel; gdyby go w wizieniu osadzi, to

wydosta si z niego Józef i t. d ; najlepiej tedy ukrzyuj go, gdy nikt z nich

jeszcze w taki sposób nie ocala". Poszed wic Haman i ci cedr z ogrodu

(wedle innej wersji cedr ów by wzity z arki Noego .— przez syna Hamana,

Parszandat), a wyniósszy go przy dwikach fletni, rzek: „Jutro w porze czy-

tania porannego »Szema< obwiesza na nim Mardechaja". Lecz gdy, postawiwszy

drzewo, zmierzy ai przy niem, ozwa si glos z nieba (t. z. bath kol): „Drzewo

to piknie pasuje do ciebie i dla ciebie ono prztznaczone od szeciu dni stworze-

nia". Potem Haman uda si do uczelni, gdzie 22.000 dzieci z Mardechajem na

czele, zawodzc, tarzao si w prochu, w elazo oku ich szyje, a one, nie chcc
tkn chleba przyniesionego przez matki, z rkami na ksigach przysigay na

ycie Mardechaja, i w pocie pomr. Wówczas Tora, odziana w szaty wdowie,

zacza wyrzeka tak, i anioowie do ez byli wzruszeni. „Panie wiata, mówia,

jeli nie stanie Izraela, to ua có my (przepisy Zakona) zdamy si na wiecie?"

Posyszawszy te jki, ksiyc i soce cigny swe wiato i okryy si aob,
a Eljasz pobieg szybko budzi praojców. „Ojcowie, woa, zwacie na niebezpie-

czestwo, w jakiem s dzieci wasze. To anioowie, soce, ksiyc, gwiazdy,

niebo i ziemia pacz gorzko, a wy stoicie zdaa obojtni!". Gdy odrzekli, e s
bezradni, uda si Eljasz do Mojesza, który stan przed Bogiem i rzek, e gos

to maluczkich w Izraelu, okatych w elaza i acuchy, do nieba si przedziera,

i ulitowa si Bóg, a rozamawszy piecz, rozerwa list i zniweczy plany Ha-

mana, jako powiedziane jest: „Przez usta dzieci i niemowlt utwierdzie sobie

chwal wobec przeciwników Twoich, by umierzy wroga i mciwego" (Psalm 8,

3). Owej to nocy, o teje godzinie zeszed anio Gabrjel i spdzi sen z powiek
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W midraszu Megillath Esther i) szczegó wielce znamienn)-, miano-

wicie, i Haman mia 365 doradców ^), tylu, ile jest dni w roku

sonecznym, co znów na Hamana jako na mit astralny wskazuje.

O liczne szcztki okresów zamierzchych zawadzamy te We

wspóczesnym obchodzie wita Purim. Dnia 13-go Adar. t.j. na dzie

przed Purim obchodzony jest post zwany „Taanith Esther" ^).W zbioro-

wej literaturze talmudycznej. zarówno babiloskiej, jak jerozolimskiej,

niema wzmianki o tym pocie i dopiero w Sopherim^), midraszu Tan-

Achaswera i król kazat sobie poda ksig roczników, a kartki same si odwiny

w miejscu, w którem bya zapisana zasaga Mardechaja (Abba Gorijon, str. 126

—

129; Midrasz Megiilath Esther, str. 65 i 66, te str. 57 i 58). Mardechaj, zoczy-

wszy przybywajcego Hamana, okry si paszczem modlitewnym, gdy za Ha-

man rzek do niego: , Starcze, wdziej te szaty", odpar: „Czy nadziewa si szaty

królewskie, nie umywszy si przedtem?" Na to Haman poszed szaka aziebnika,

ale nie znalazszy go, sam umy Mardechaja. Potem znów nie móg odnale bal-

wierza i sam go ostrzyg, a gdy czynic to wzdycha nad swym upadkiem, Niar-

dechaj przypomnia mu, e ojciec jego byt aziebnikiem i balwierzem we wsi

Krijanos (Abba Gorijon, str. 132; w Talmudzie, tr. Megilla 16a, jest, e Haman

by przez 22 lata cyrulikiem w Kefar Karcum). — Jakie to byo drzewo, na

którem powieszono Hamana? pyta Midrasz i opowiada, co nastpuje: W godzinie,

w której miano je ustawi, zwoa wity wszystkie drzewa stworzenia i rzek do

nich: „Które z was nadaje si do tego, aby na niem powieszony zosta ten nie-

godziwiec?" Na to drzewo figowe, winorol, granat, orzech, ethrog, mirt, drzewo

oliwne, jabo, palma daktylowa, wierzba wodna, cedr uznay siebie za odpowie-

dnie, ze wzgldu na swe zasugi (drzewo figowe rzeko: ja to n.^daje si do tego,

gdy ze mnie przynoszono pierwociny i do mnie przyrównani s Izraelici, jako jest

u Hozeasza 8, 10 i t. d.l, lecz gdy stan przed Hogiero krzak cierniowy i rzek:

„Ja, który adnej nie mam zasugi, ja to nadaj si do tego, aby na mnie nie-

czysty ten zosta powieszony", to tak si stao (Abba Gorijon, str. 13i; Midrasz

Megillath Esther str. 66 i 67).

1) Str. 65.

') W Midraszu Abba Gorijon jest, e mia ich 3(56.

') „Post Estery" (Lud na okrelenie krótkotrwaoci czego, roboty fuszer-

Bkiej, mówi: „Potrwa to od Esther-taanith do Purim (I. Bernstein. Jiidische

Sprichworter und Redensarten. Warszawa 1908 r,, str. 66 Nr 989). — Jeli 13-y

Adar przypada w sabat, to obchodz ów post w poprzedzajcy wito Purim

dzie czwartkowy i jest to jedyny wyjtek, gdy inne posty (nie wliczajc Jom-

Kippuru, którego si nie odkada) obchodzone s w takim wypadku o dzie pó-

niej (Szulchan aruch. Orach chaiim 686, 2).

*
*) Massecheth Sopherim 18, 4. Ksiga ta pochodzi z czasów Gaonów,

mniej wicej z VII—VIII wieku. Tu znajdujemy, i uczeni w Pimie obchodzili

post ten przez trzy dni (zgodnie z przepisem ks. Estery -i, 16), rozkadajc go

na poniedziaek, czwartek i poniedziaek — po Pnrim. Tak postpowano w Pa-
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chuma^) i w ksidze Szeiloth^) jest o nim mowa. Jeszcze w XI
stuleciu, we Francji, Baszi ^) pozwala w pewnych wypadkach post

Estery narusza, jako e nie zosta on przepisany przez Pismo w.
ani przez mistrzów Zakonu, ale by po prostu zwyczajem^); po-

dobnie — Nachmanides ^), który acz uwaa post ten za dozwolony,

jednak zaznacza, e go w epoce talmudycznej nie obchodzono. Ka-

raici nie uznaj postu Estery *). pomimo, e zaleca go zaoyciel

ich sekty, Anan ben Dawid, niektórzy te krytycy uwaaj go za

wytwór póniejszego pochodzenia').

Istotnie dziwnem jest owo przemilczenie obu Talmudów, ale

czy nie da si ono wytumaczy rol, jak zaj w epoce Macha-

beuszów radosny dzie Nikanora? ^).

Omawiany przez nas post nie jest z pewnoci wynalazkiem

lestynie a take na Zachodzie (Tame 17, 4 i 21, 1; Szulchan arach. Orach

chaiim 686, 3).

') Midrasz Tancbuma (do Bereszith 4) zaleca wanie pocie w czwartek

przed Purim, o ile Taanith'; Esther przypada w sabat. Stary to midrasz — nie-

którzy przypuszczaj, e powsta jeszcze przed zamkniciem Talmudu; w kadym
razie rzecz jest pewn, e nie póniej jak w VI— VII wieka. Obecne wydanie

w Warszawie 1878 r.

^) 67, 4. Autorem Sepher Szeiltoth jest r. Achai, gaon z Szabha (w Babi-

lonji), który y w VIII wieku.

') Salomon ben Ichak, zwany Raszi, sawny komentator Biblji i Talmudu,

urodzi si we Francji w 1040 r., umar w 11U5 r. Komentarze jeo^o wywoay
liczne dalsze komentowania, a sam on sta si przedmiotem wielu legend.

*) Israel L^vi. Notes sur les jennes chez les Juifs (Kevue des etudes jui-

ves. Pary. Tom 47, str. 170); A. Berliner. Zrir Charakteristik Kaschi's (Gedenk-

buch zur Erinnerung an DaTid Kaufmann. Wrocaw 1900 r., str. 270).

*) Milchamoth Megilla I (koniec rozdziau). Nachmanides urodzi sie w Hisz-

panji w 1194 r., umar w Palestynie w 1270 r.

^) S. Back. Die Geschichte des jiidischen Volke8 und seiner Literatur.

Leszno (Pozna) 1878 r., str. 247.

') Encyclopaedia of Keligion and Etbics edited by James Hastings, 1912 r.

Tom V, str. 763; Carl Griineisen. Der Ahnencultus und die Urreligion Israels.

Hala /S 1900 r., str. 189.

*) Obchodzony 13-go Adar na pamitk zwycistwa Jehudy Machabensza

nad syryjskim wodzem Nikanorem — w 161 r. przed Chr. (I ks. Machabeuszów 7,

43. 49). I Megillath Taanith, wyliczajc dni, w które nie wolno poci, pod 13

Adar wymienia dzie Nikanora. Zwój noszcy nazw Megillath Taanith, napisany

w jzyku araraejskim, uoony zosta na krótko przed zburzeniem wityni i po-

siada wielkie znaczenie historyczne, gdy natomiast religijne utraci w III wieku

(Tajiwy^i;!). Mnmna n TocecjjTa. KpnTnnecKiH nepeso/;!. H. IlepecJjepKOBma. Peters-

burg 1903 r. Tom II, ksiga 3 i 4, str. 470, dop. 1 i str. 472).
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nowej ery, lecz pochodzi z przeszoci, w której, poprzedzajc za-

sadnicz ceremonj zimowo-wiosenn, z jednej strony by wyrazem
alu i obaw z powodu grocego modemu j^ciu Wiosny niebez-

pieczestwa, z drugiej za mia zdoby aski istot iia''lprzyrodzo

nychi). To pierwsze maluj nam najlepiej sowa Estery^), uoso-

bionego bóstwa odradzajcej si przyrody, wyrzeczone do Marde-

chaja, równie dobroczynnej i wespó dziaajcej potgi natury:

„Id, zgromad wszystkich Judejczyków, znajdujcych si w Suzie,

a pocie za mnie: nie jedzcie i nie pijcie przez trzy dni, ani

w nocy, ani we dnie; ja te z pannami mojemi bd równie po-

cia. Poczem wnijd do króLi, cho to przeciwne prawu; a jeli

mi przyjdzie zgin, niechaj zgin!" I Schulchan aruch 3), chocia

nie czyni postu Estery obowizujcym i w razie jakiej saboci,

np. bólu oczu, pozwala nie poci, to jednak dodaje, i zdrowi nie

powinni wyrónia si od ogóu*)

Ju Sabat przed Purim, zwany „Paraszath Zachor" ^), posiada

ten nastrój radosny, jaki cechuje idce po nim wito i odczytuj

wtedy z Picioksigu ') ustp o Amaleku,:.który, jak zaznaczylimy')

uchodzi za przodka Hamana. W sam Purim czytaj podobny s) wy-

jtek z Exodus ^), pozostaa za ceremonja dnia tego zasadza si na

nawizaniu do powszedniego^Szemoneesre"!") modlitw„Al hanissim" 11)

') Ob. Cz II tej pracy, str. 83—85.

») Ks Estery i, 16.

') Orach chaiim 686, 2.

*) Czyli, e powinni post ten obchodzi. Std i „z peJnym brzuchem do

Megilli" jest wyraeniem pogardliwem, które stosowane jest take do idcej do

laba brzemiennej oblubienicy (.\. Tendlau. SprichwBrter und Kedensarten deotsch-

judiBcher Vorzeit. Frankfurt /M. 1860 r., str. 180 Nr 593).

5) W rytuale greckim ma sabat ten due znaczenie (Moritz Steinschneider.

Purim und Parodie — w Monatssehrift fiir Geschichte und Wissenschaft. Wro-
caw. Tom 46, str. 280).

*) Deuterononiium 25, 17— 19. Na Haftar skadaj si traktujce o Ama-
leku wiersze z I ks. Samuela (15, 1—34).

') Ob. str. 46 dop. 3 tej pracy.

') T. j. znów o Amaleku.

°) 17, 8— 16; zgodnie z przepisem talmudycznym (Miszna, tr. Megilla 3, 6;

"Talmud, tene str. MOb i 31 a; Talmud jer. tene tr. 3, 7).

'") T. j. do „Omnastu" (bogosawiestw).

") Dosowne brzmienie tej formuy liturgicznej podaam przy wicie Cha-

nuka, ob. str. 31 tej pracy.
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i „Bime Mardechai" *), z wykluczeniem „Hallel" ^) oraz „Tacha-

nun" 3).

II.

feE3^:^gqj-j^s^£g^
bo - ruch a to a - do - nai e - lo-

lech ha - o - lam a - ezer ki - de

i^^^iiilM^ig^iS^
szanu be - mic wo - saw we - ci

:=tri=P^:iS=£^pg ^^^
fetmm

wa nu al mik - ra me - gi - la.

Lecz zasadniczem dla omawianego przez nas wita jest go-

ne odczytanie „Megillath Esther" (ksigi Estery), zwanej po pro-

') Za dni Mardechaja i Estery, w stolicy Sazie, gdy powsta na nich Ha-

man niecny, umyliwszy wytpi, zabi i wygubi wszystkich Judejczyków od

chopicia do starca, dziatw i niewiasty — w dniu jednym, dnia trzynastego

miesica dwunastego t. j, miesica Adar — a mienie ich zopi— Ty w wielkim

swem miosierdziu zniweczy jego zamysy i popsu jego knowania i odpaci mu

wedle jego zasugi na jego gowie, e powieszono jego i synów jego na szubie-

nicy".

") Schulchan arach. Oraeh chaiim 693, 3. Albowiem wedle pojee z dawna

przekazanych zgadzenie omiuset wrogów ju nie pozwala na goszenie tego

hymna pochwalnego. Talmud (tr. Arachin 10 b) objania, i dlatego „Hallel" wy-

kluczony jest w Purim, poniewa cud, którego to wito jest pamitk, mia miej-

8ce poza Palestyn. Ob. te str. 31 tej pracy.

^) Z tych samyah powodów, co w Chanuka, ob. atr. 31 tej pracy.
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stu „Megill" '), co uskutecznia lektor 2) w bonicy lub w domu pry-

watnym*): raz w wigilj Purimu wieczorem*) i drugi raz naza-

jutrz rano^). Zmówiwszy na wstpie trzy bogosawiestwa'), roz-

') Ob. str. 55 dop. 9 tej pracy. „Megilla" tylko wówczas czyni zado za-

daniu, gdy napisan jest pismem asyryjskiem, t. j. kwadratowem, po hebrajsko,

na pergaminie i tnszem (Miszna, tr. Megilla 2, 2; Tosefta, tene tr. 2, 6; Tal-

mud jer. tene tr. 2, 2). Imiona dziesiciu synów Hamana musz by wypisane

w porzdku, w jakim zostali oni powieszeni, ob. tabl. V, ryc. 15 (Karta

z „Megilli'' znajdujcej si w muzeum M. Bersohna w Warszawie — zdjcie p.

Leona Alperna), przytem litera „waw" w imienin „Wajzatha" bywa wyduona na

wzór szubienicy (Talmud, tr. Megilla 16b). Zszyty jest ten zwój tylko trzema

cignami, których nie wolno zastpi nimi. Zamoniejsi posiadaj wasne egzem-

plarze „Megilli" i zwykle stanowi ona jeden z darów ofiarowywanych narzeezo-

nsmu przez rodziców jego przyszej ony. W muzeum ydowskiem w Pradze cze-

skiej mona zobaczy szereg wspaniaych „Megilloth" (Die Welt 1910 r. Nr 33,

str 802), równie piknym jest egzemplarz z muzeum Bersohna, o którym powy-

ej wspomniaam i którego kart tytuow ob. na ryc. 16 (w zmniejszenia; zdjcie

p. Leona Alperna). Futeray do owych zwojów drewniane lub metalowe bywaj
nieraz artystycznej roboty.

2) Moe nim by kady oprócz guchoniemego, guptaka i maoletniego,

orzeka Talmud (tr. Megilla 2, 4).

') Wedug niektórych naley czyta ks. Estery w zgromadzeniu zoonem
najmniej z dziesiciu mczyzn, t. j. w t. zw. „minjan", gdy wedug innych nie-

wiasty mog uzupeni te liczb. (Schulchan arach. Orach chaiim 690, 18).

•) Po naboestwie wieczornem „maariw".

5) Po naboestwie porannem „Szacharith". Pierwotnie zwyczaj odczytywa-

nia w Parim tego zwoju (ustanowienie tego Talmud przypisuje mom Wielkiego

Zboru) obowizywa tylko w dniu 14-ym Adar, lecz póniej r. Jehoszua ben Levi

zaleci czyni to i w wigilje Purimu (Talmud, tr. Megilla 4-a i Talmud jeroz.,

tr. Megilla 2, 4). W niektórych gminach czytano rozdziay 1— 5 w pierwszy sa-

bat miesica Adar, reszt za — w drugi sabat tego miesica, a zawsze wie-

czorem (Sopherim 14, 6), gdzieindziej znów, jak np. w Tyrze odczytywano Me-

gill" w dniu 15-ym Adar (Zunz. Die Eitus des syaagogalen Gottesdienstes, str.

56). W Talmudzie (tr. Megilla la) jest powiedziane, e w miastach otoczonych

murami czytaj ks. Estery 15-go Adar, po wsiach za i miastach otwartych —
14 go togo miesica; wedug Miszuy (tr. Megilla 1, 1) mona to czyni w czasie

od 11-go do 15-go Adar wcznie, lecz nie wczeniej ani póniej. Jeeli „Me-

gill odczytano w Adar I, a potem rok uznany zosta za „peny" (embolimi-

czny), to czytaj j i w Adar II (Miszna tr. Megilla 1, 4; Tosefta. tr. Megilla 1,

6; Talmud tr. Megilla 6b, Talmud jeroz., tr. Megilla 1, 5).

') „Bogosawiony Ty Wiekuiity, Boe nasz, Królu wszechwiata, który

'powicie nas przykazaniami swojemi i polecie nam czytanie Megilli". ,Bo-
sawiony Ty... który uczynie cuda dla ojców naszych, za onych dni, o tym
czasie". „Bogosawiony Ty... który utrzymae nas przy yciu, abymy docie-

kali tej pory". (Przytacza Jakób ha'Lewi Molln, znany jako Maharil — urod.
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wija on zwój, „aby cud rzuca si w (jczy" >) i gdy asystcDt powie

mu „czytaj"^), z trad3'cyjnym przypiewera *) rzecz rozpoczy-

III.

2-8m̂m^ ai
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w 1365 r., umar w Wormacji w 1427 r.— w Sepher minha^im, etr. 161). Ob. nuty

Nr II {Moritz Deatsch. YoUstandige Sammlang der alten Synagogen-Intonationen

Wrocaw 1871 r., 8tr. 119 Nr 472).

') Szulchan arach. Orach chaiim 690, 17.

2) Tame 690, 1.

•) Moritz Dentsch. Yollst&ndige Sammlung der alten Synagogen-Intona-

tionen. Wrocaw 1871 r. etr. 124, Nr 492 (Ob. nuty Nr. III). — Niektóre gminy,
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na 1). Momenty smutne^) czyta tonem paczliwym, na mod trenów

Jeremjasza, a wiersze'), w których jest mowa o wyniesieniu Mar-

dechaja i radoci Judejczyków, powtarza dwukrotnie i za pierwszym

razem recytuj je wraz z nim zgromadzeni*). Imiona synów Ha-

mana wypowiada lektor jednym tchem ^), aby zaznaczy, e jedno-

czenie mier ponieli, skoczywszy za czytanie i zamknwszy
je bogosawiestwem^), odmawia „Szoszanath Jakób" '), który to

ustp wiecz nastpujce sowa: niechaj przekltym bdzie Haman,
który zamierzy mnie zgadzi, niechaj bogosawionym bdzie Mar-

dechaj, Judejczyk; niechaj przeklt bdzie Zeresz, ona mego
przeladowcy, niechaj bogosawion bdzie Estera, obronicielka

moja; take Charbona*^) niechaj bdzie wspomniany ku dobremu!^).

„Megilla" odczytuje si po hebrajska, aczkolwiek Talmud i")

opierajc si na sowie „iggereth" — list (ks. Estery 9, 26, 29), nadaj caemu
zwojowi charakter epistoy i tam lektor czyta zwyczajnie, ob. Jada Aiiaseh. Beth

Jeiada, 1746 r. Nr 23.

') K. Juda uwaa, ie wypenia si obowizek, jeli si czyta ks. Estery

od wiersza: „M judzki" (2,5), r. Jose — gdy od sów: „Po tych zdarzeniach*

3, 1), r. Meir za zaleca j czyta od pocztku do koca (Miszna tr. Megilla 2,

3; Tosefta, tr. Megilla 2, 9).

') Np.: ,,W kadej te dzielnicy, dokdkolwiek rozkaz królewski i rozpo-

zdzenie jego doszo, bya aoba wielka u Judejczyków, i post i pacz i narze-

kanie: dla wielu z nich przygotowano wór i popió" (ks. Estery 4, 3).

>) Ks. Estery 2, 5 ; 8, 15. 16; 10, 3.

*) Saadja Gaon wymaga gromadnego recytowania wierszy: 2, 5 i 8, 15

i tak byo w zwyczaju w Hiszpanji.

^) Zgodnie z przepisem talmudycznym (tr. Megilla 16 b; te w Szulchan

ttruch. Orach chaiim 690, 15).

') „Bogosawiony Ty, Wiekuisty... który bronisz sprawy naszej, utrzy-

mujesz nasze prawa, mcisz si za nas, pacisz wedle postpków wszystkim wro-

gom naszym i dajesz nam zadouczynienie od nieprzyjació naszych. Bogosa-
wiony Ty, Wiekuisty, który dajesz zadouczynienie ludowi swojemu, Izraelowi,

od wszystkich jego nieprzyjació, Boe, Wybawco!" Bogosawiestwo to jest nieco

inne w Massecheth Sopherim (14, 56) i w Szulchan aruch (Oraeh chaiim 692, 1)

ni w Talmudzie (tr. Megilla 21 b).

') „Eóa Jakóba".

') Za to, i si odezwa w te sowa: „Oto ustawiona jeszcze w domu Ha-
mana szubienica, przygotowana przez niego dla Mardechaja — który wyrzek
wszak ow yczliw przeitrog dla króla..." (ki. Estery 7, 9).

•) W Szulchan aruch (Orach chaiim 690, 16) dodane jest jeszcze: niechaj

bd przeklci wszyscy wrogowie Boga, niechaj bd bogosawieni wszyscy

w Boga wierzcy.

'») Tr. Megilla 18a; Talmud jeroz., tr. Megilla 2, 1. Szulchan arach (Orach

Rozprawy Wydz. filolog. T. LVIII. Nr. 5. 6
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kadzie nacisk tylko na to, aby jzyk by dla ogóu suchaczów

zrozumiay; natomiast Sopherim *) nakazuje czyta zwój ten po he-

brajsku, a gdy w poowie czternastego stulecia, gwoli niewiastom,

czytano go w Saragossie po hiszpasku % protestowa przeciw temu

r. Izaak ben Szeszeth s).

Wszyscy obowizani s wysucha Megilli *), zarówno m-
czyni jak niewiasty 5), a chwalebnem jest sprowadza i dziatw

w tym celu'); gdy za kto jest w podróy, to albo w cigu nocy

lub te nazajutrz obowizek ów wypenia, lecz ju bez przynale-

nych bogosawiestw ').

Podczas czytania „Megilli" zachowuj si obecni spokojnie

i w milczeniu 8), lecz na wzmiank Hamana i jego synów powstaje

chaiim 690, 8) twierdzi, e, o ile lito sucha ,,Megilli" po hebrajsku, to, chociaby

nic nie rozumia, czyni zado przepisom, jeeli za w innym jzyka, to niech to

bdzie w zrozumiaym. Ani z pamici, ani w przekadzie (t. j. gdy napisan jest

w innym jzyka) wygasza „Megilli nie wolno (Miszna tr. Megilla 2, 1).

') 21, 8.

') Kalonymos (Massecheth Purim, roz. j^"i!|p j'X nadmienia, e dla niewiast

czytano „Megill" w jzyku krajowym.

») Kesponsy 388—391. — K. Izaak ben Szeszeth urod, w 1326 r,, umar
w 1408 r.

*] Talmud, tr. Megilla ib.

') Te — gównie dlatego, i za spraw niewiasty ów cud si dokona (Tal-

mud, tr. Megilla ia; Talmud jer., tr. Megilla 2, 5), cud ostatni, gdy „Jako z ju-

trzenk koczy si noc, tak wraz z Ester kocz si cuda" orzeka Talmud (tr.

Joma 29a), który przyrównywa Ester do jutrzenki. A lud powiada artobliwie

:

„Gdyby tak codzie si zdarza cud parimowy, czy mieliby ydzi kopot ze swe-

mi córkamiy" Branoby bowiem dziewczta jak ongi Ester do haremu i rodzice

nie musieliby si troszczy o posagi (I. Bernstein, Jildische Sprichworter und Re-

densarten, Nr 2797).

") Szulchan aruch. Orach chaiim 689, 6.

') Jeli kto, wybierajc si w podró morsk lub inn, poucza Szulchan

arach (Orach chaiim 688, 7), „Megilli" zabra z sob nie moe, to odczytuje j
przed Purim, lecz — wmiesicu Adar. Zaniedba t czynuo wolno jedynie dla t.

zw. „meth miewa' t. j. gdy idzie o pochowauie zwok opuszczonych (Tame 687, 2).

8) Gdy nie wolno wtedy rozmawia (Tame 692, 2), lecz — bez skupienia

religijnego, co wyraa si w przysowiu: „Sucha si Mcffilli jak rabina, rabina

jak Megilli, ich za razem jak zeszloroczuego niegu". (Ignaz Bernstein. Jiidische

Sprichworter und Redensarten. Warszawa 1908 r. 2-e wyd. Nr. 2140). Wydaje si
bowiem przydug (szczególniej za drugim razem), std o przewlekym licie lub

przemowie powiadaj: „Dus iz e ganze Megille" (Abraham Tendlau. Sprichwbrter

und Redensarten deutsch-judischer Yorzeit. Fr.-inkfurt /M. 1860 r., str. 42, NrllS).



WITA YDOWSKIK 83

wrzawa nieopisana i): tupi wtedy, gwid, sykaj, bij w koatki *),

najwicej szumu sprawiajc t. zw. gregaraini ^), któremi dzieci za-

wzicie grzechoc, przy sowach*): „Imach szemam" s), „Szem re-

szoim irkaw" ^), „Ki macho emche eth zecher Amalek" '^). Liczne

protesty rabinów ^), wykazujcych bezsensowno podobnego post-

powania, na nic si nie zday i dotychczas trwaj zarówno gregary

jak i zwyczaj krelenia i cierania imienia Hamana 9), o czem pi-

saam ju poprzednio i"). Teraz zmierza to wszystko i*) do zgadze-

nia ze wiata imienia owego wroga, który, zanurzony w piekle,

') Tq bowiem spoczywa punkt cikoci, co najlepiej wyraa przysowie:

„Nie jest to tak z mioci do Mardechaja, jak z nienawici do Hamana" (I. Bern-

stein. Jud. Sprichworter, str. 80, Nr. 1187). Sowa te stosuj w wypadku, gdy

okazana przyjacielowi przysuga wyrzdzona jest nietyle z mioci dla tego, ile

z nienawici do wroga.

') Ob. tabl. VI ryc. 17 (z Piaseczna pod Warszaw) i tabl. VII ryc. 18

(Z Przytyka w Radomskiem).

') Ob. ryc. 19 i 20 na tabl. VIII (z Przytyka) oraz ryc. 21 (z Kazimierza

w Lubelskiem; zrobiony na wzór starego okazu, jaki znajdowa si w Wwolnicy:
trzy postaci obok siebie, to Achaswerus, Estera i Mardeehaj, wisi — Haman,
stolarz piuje deski na trumn dla niego, na balkonie — widzowie. Obracajca sie

korba wprawia w ruch wszystko. — Obecnie napotykane gregary s najczciej me-

talowe (z blachy)

*) Wypowiadanych przez dorosych.

*) ,Niech wyganie imi ich" (Psalm 109, 13).

') ,Imi niegodziwców niechaj zgnije" (Przysowia Salomona 10, 7).

') ,o zgadzi zgadz pami Amaleka" (Esodus 17, 14).

8) R. Jezajasz Horowitz (Sznei luehoth ha' brith. drak. w Amsterdamie,

1698 r. 261 a i b) zwalcza koatanie, zalecajc zupen cisz przez cay czas czy-

tania Megilli. (Urod, w 1558 r., umar w Palestynie 1628 r.) W rednich wie-

kach bray std nawet pocztek krwawe przeladowania ydów i by temu zapo-

biec, zwróci si londyski maamad w 1783 r. do wadz, aby zabroniy ydom
bi wtedy w litaury.

') Nie od rzeczy bdzie ta wspomnie o zwyczaju panujcym w Japonji,

gdzie wyznawcy szinkoizmu w dniu 8-ym pierwszego miesica, w miastach za-

mieszkaych pierwej przez chrzecijan, depc pyt miedzian z wyobraeniem
Bogarodzicy i nikomu nie wolno si od tego uchyli. (Leopold Low. Die Lebens-

altar in der jUdischen Literatur. Szegedin 1875 r., sir. •423, cytujc Ausland

1841 r.. Nr 29H). Praktyka ta jest niezawodnie przeobraeniem dawnej, w której

„zo" unicestwiane inn miao posta.

">) Na str. 56 tej pracy.
' ^') Jakoby na zasadzie tego, i kocowe g-Ioski trzech pierwszych wyrazów

(?3 DX n'ni) wiersza: „To jeeliby zasuy na skarcenie winny, niech go kae

pooy sdzia, i kae bi..." (Deuteronomium 25,2) tworz imi „Haman" (ra-).

6*
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W smole wrzcej, namawia swych wspótowarzyszów do szkodzenia

ydom ^). lecz ongi byo koatanie, stukanie i wogóle sprawianie

haasu rodkiem przepdzania duchów zych i szkodliwych^), wic

w pierwszym rzdzie — Zimy, niecnoty').

Do integralnych, e tak powiem, uciech wita Purim naley

t. z. „miszloach manoth" *), t. j. posyanie sobie podarunków ^j,

skadaj.icych si zwykle z przysmaków i akoci rónych *), które,

umieszczone na talerzach ") i nakryte z wierzchu »), roznosi dziatwa

') Lnd ydowski wicie w to wierzy, ale zarazem i w to, e Haman nic

sobie nie robi z tego wszystkiego, co wyraa w przysowiu: „Tak on tego sincha,

jak Haman gregaru''.

2) W Bangkoku wyganiaj djabów strzaami armatniemi, a dawniej stu-

kaniem, jak to teraz czyni w Birmie i gdzieindziej (A. Bastian. Die Kulturlander

des Alten America. Berlin 1878 r. Tom I, str. 534, dop. 1); ob. o tem Cz li

tej pracy, str. 48 i 49.

') To te w uroczystociach wiosennych, jak Emaos, Ekawka i inne, s
w ruchu grzechotki. (Wisa, 1916 r. Tom XX, str. 8, art. W. Trojanowskiego

Konik zwierzyniecki"). A. Wuttke (Der deutsche Yolksaberglaube der Gegen-

wart, str. 82 § 96), podajc, i w dniu w. Piotra (22 lutego) wczesnym rankiem

stukaj w Westfalji motkiem we drzwi domu, aby uchroni bydo od robactwa,

a gównie aby przepdzi myszy, pisze, e pierwotnie mogo to by przepdza-

niem Zimy motem Uonara.

*) W mowie potocznej: szachmones lub szlachraunes.

') .Jako jest w ks. Estery (9, 19): „Dlatego czyni Judejczycy, osiadli po

wsiach i w miastach otwartych dzie czternasty mieBici. Adar dniem radoci,

biesiady i uroczystoci, przyczem posyaj sobie upominki wzajemnie". Mczyni
mczyznom, a niewiasty niewiastom posyaj, mówi Sznlchan aruch (Orach

chaiim 698, 4) a jeli kogo nie sta na to, bodaj zamian robi z innym (Tame).

Nawet osierocony rozsya „szlachmunes" krewnym i przyjacioom; on tylko nie

jest obdarzany, o ile Purim przypada w czasie trzydziestodniowej jego aoby,

(Tame 696, 6).

") Jak: pomaracze, figi, migday, orzechy, rodzynki, makagigi, cukrowe

figurki, jabka, miodownik i t. p., a zamoniejsi posyaj wino lub porter (l'au-

line Wengeróif. Meniuiien einer Grossmutter. Bilder aus der Kulturgeschicble der

Juden Kusslands im XIX Jahrhandert. Berlin 1908 r. Tom I, str. 34). Dawniej

posyano nieraz cenne przedmioty srebrne, lecz zawsze przytem znajdoway si

przysmaki z hamuntaszem na czele.

') Ob. tabl. IX ryc. 22. (Zdjcie p. L. Alperna). Talerz ów, mieszczcy si

w muzeum M. Bersohna w Warszawie, pochodzcy z r. 5549 (czyli 1769) jest

cynowy, w drewnianej oprawie, z rytowanym wokoo okolicznociowym hebraj-

skim napisem: „1 posya sobie maj upominki wzajemnie, a ubogim dary" (ks.

Estery 9, 22). Wyobraone w porodku ryby przypominaj, e miesic Adar.

w którym przypada Purim, jest pod znakiem ryb.

8) Najczciej czerwon chustk do nosa, rzadko— serwetk.
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lub suba 1). Dzieciom i subie równie dostaj si podarki 2), lecz

za najwaniejsze uchodzi rozdawanie jamuny ubogim ^j. Talmud*)

powiada, e oczy ubogich zwrócone s na „Megill", a Szulchan

aruch 5) poucza, e kady ^) co najmniej dwóch biedaków wesprze

powinien i to jacy mu si nadarz '). Niezalenie od tego stawiaj

w przedsionku bónicznym puszk, t. z. „Kuppa" ^j^ do której

w wieczór purimowy wrzuca kady monet odpowiadajc najmniej

poowie szekla*), a niektórzy daj wedle liczby osób w rodzi-

•) Ta ostatnia darzona jest przez odbiorców datkiem pieninym. W ksice

Majera Balabana „ydzi lwowscy na przeomie XVI-go i XVII-go wieka" (Lwów

1906 r., str. 337) znajdajemy wizerunek z XVIII stulecia, przedstawiajcy roz-

nosiciela owych darów.

^) Kalonymos (Massecheth Pnrim roz, j^HIp ON) pisze, e rozdawano dzie-

ciom zote i srebrne monety; ob. te M. Gudemann. Getchichte des Erziehnngs-

wesens und der Cultur der Jnden. Wiede 1880—1884—1888 r. Tom II, str. 212

(we Woszech, w redniowiecza). — Tak samo postpuj ze snb ydowsk, jak

i nieydowsk (Abraham ben Nathan ha' Jarchi (t. z. Eben ha' Jarchi), który

y na pocztku XIII wieku, pisze w dziele swem „Manhig" (43 Nr 26), e w Pn-

rim dziatwa obdarza swe piastunki chrzecijaskie); te Israel Abrahams. Jewish

life in the middle ages. Londyn 1896 r., str. 159.

') Stosownie do sów: „...przyczeni posya. . maj... ubogim dary". (Ks.

Estery 9, 22), co za taki obowizek jest poczytywane, e ofiarodawcom si nie

dzikuje. „W Pnrim si nie dzikuje", mówi przysowie (I. Bernstein. Jiid. Sprich-

wSrter, str. 201 Nr 2860).

*) Tr. Megilla 4 b.

') Orach chaiim 694, 1.

') Nawet najuboszy, który korzysta z dobroczynnoci publicznej, wspiera

wtedy datkiem inneg^o ubogiego (Tame. Uwaga ta naley do komentatorów Szul-

chan aruchu. rabina krakowskiego, Joela ben Samuela Sirkisa, znanego pod imie-

niem BaH (urod, w Lublinie w 1561 r., umar w Krakowie w 1640 r.) i do ra-

bina lwowskiego, Dawida ben Samuela Halewi Segaa, zwanego TaZ (umar we

Lwowie w 1667 r.).

') TakB poza koem wapówierców (Schulchan arnch. Orach chaiim 694,

3), co zreszt znajdujemy ju w Talmudzie (jeroz., tr. Mogilla 1, 4), który gosi:

w Purim nie naley by w stosunku do nbogich zbyt rozwanym i — wiedzie

komu si daje jamun, lecz dawa trzeba kademu, kto wycignie rk, choby

to by i poganin. Ob. te A. Berliner, Ans dem inneren Leben der dentschen Jn-

den im Mittelalter. Berlin 1871 r., str. 19.

8) Lub talerz. W EeTue des ótudes jnires (Tom 25, str. 79) przy artykule

Israela Levi „Une aumoniere Judo-espagniole en pierre" podano wyobraenie

kubka wyciosanego z kamienia (wasno bar. Alfonsa Kotszylda), który sJny

jako kaletka w Purim i na którym bez trudu mona odczyta hebrajskiemi lite-

rami skrelone wyrazy: Eey Achaszwerosz y la reyna Esther.

') T. IW. w potocznej mowie „Szkulim geld"; na pamitk za skadki ofia-
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niei). Zarówno „miszloach manoth", które dawniej stanowiy istotne

porcje ywnoci 2) jak i hojno wzgldem ubogich najzupeniej

licuj z charakterem omawianej przez nas uroczystoci, koczcej
si i teraz obfit s) uczt.

Uczta purimowa, przecigajca si do póna w noc*), poczy-

tuje si za zasug % za t. zw. „sudath miewa", w której wszyscy
udzia bra powinni. Talmud «) orzeka, e z datków zebranych
w Purim nie wolno biedakowi ujó nawet na rzemyk do sandaa,

gdy cay dochód i musi na uczt okaza '). Do potraw poywa-
nych wtedy nale: ryba marynowana, rosó z pierogami *), groch

na zimno, koacz z rodzynkami, zwany „Purim-koacz", fladen (cia-

sto przekadane konfiturami), t. z. monelaeh (w miodzie gotowany
mak), które, gdy si udadz, pomylny rok w^ró, lecz specjalno-

rowywanej kiedy w miesica Adar na rzecz wityni, orzeka Sznlchan arach

(Orach chaiira 694, 1). Tamie znajdujemy, i naley dawa trzy grosze i tyle
dawano przez czas pewien, ob. J. Chr. Georg Bodenschatz. Kirchliche Yerfassnng

der heutigon Juden sonderlich derer in Deatschland. Erlangen 1748 r. Tom II,

Btr. 253.

') Uwzgldniajc i dziatw (Jehiel Epstein. Kicar szeni lachoth ha'brith.

wyd. w Berlinie, lllb. y na pocztku XVII wieku).

') Manoth — to waciwie porcje ywnoci (Cylkow w przypiaka do ks.

Estery 9, 19). R. Jehuda Nassi posa r. Oszai wiartk cielciny i dzban wina
(Talmud, tr. .Megilla 7a); Rabba posa r. Mari b. Mar peen worek daktyli i pene
naczynie praonej mki, otrzyma za od tego peen worek imbiru i pene na-

czynie papryki (Tame 7 b). Sepher minhagim, str. 164 (autor Jakób ha' Lewi
Molla) objania, e na „miozloach manoth" skada si powinno miso lub ryba,

podobnie Sznlchan aruch (Orach chaiim 698, 4) zaleca posya dwa dary z misa
lub z innych pokarmów.

s) Std przysowia: „Jestem tak syty jak po uczcie purimowej" (A. Ten-

dlau. Sprichwbrter und Redensarten, str. 160, Nr 532); „W Purim po uczcie na-

wet aden pies nie jest godny" — tyle jest odpadków (I. Bernstein. Jiid. Sprich-

wBrter, str. 201, Nr 2802).

*) Std, gdy kto za dugo siedzi przy jedzeniu i ociga si z wstaniem od
stou, mówi mu: „Albo jeste na uczcie purimowej?!" (A. Tendlau. SprichwBrter

und Kadensarten, str. 65, Nr 193).

*) Talmud, tr. Megilla 7b; Szalchan arach. Orach chaiim 695, 1.

«) Jeroz., tr. Megilla 1,4; te Tosefta, tr. Megilla 1,5; tr. Aboda Zara 17b.

') Biedacy sprawiaj j zwykle dnia nastpnego, w t. zw. Szuszan Purim,

gdy w Purim waciwy chodz za datkami. I do nich to odnosi si przysowie:

„Zy Purim — dobry Szuszan Purim" (I. Bernstein. Jiid. Sprichworter, Nr 2796),

co znaczy, e jeli w Purim porzdnie si umcz aeniem po domach, to na-

zajutrz tem wicej sobie pofolguj.

*) Ob. Cz I tej pracy, str. 94.
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ci dla tego wita s „Hamantasze", ciastka trójktne^), nadzie-

wane makiem ^). Znane we Woszech jako „orecchi d'Aman" ^), s
tam jeszcze teraz niezbdnym deserem purimowym ^), a I. Elbogen,

od którego ta wiadomo pochodzi, przypuszcza, e nazwa „Hamans

Ohren" nie obc bya i w Niemczech Zachodnich''). Hamantasz

albo, jak lud mówi. „Humentasz" wskazuje na zapoyczenie z nie-

mieckiego wyrazu „Taschen", które to miano nosz w Austrji pie-

rogi nadziewane misem lub powidami ^), vulgo Kreppchen ')— na-

dziewana szyjka, potrawa wielce w Purim rozpowszechniona s). Za-

chodzi pytanie, pisze Steinschneider'), czy istniaa woska potrawa

orecchi, któr powizano z Hamanem, czy te niemieckie „Taschen"

zamieniono na uszy, za które Haman by pochwycony, wyraenie

bowiem „bei den Ohren kriegen" znaczy: pojma kogo. Trudno to

wiedzie, ale zdaje si by natomiast prawdopodobnem, e Haman-
tasz zarówno jak i owa nadziewana szyjka s pozostaoci figury

Hamana, z ciasta robionej ^°), a z której w pierwszym wypadku

') Ob. tabl. IX ryc. 23 (zwyky hamantasz; d. boku 15 cm. — z TaliJowa,

pow. radzyskiego), ryc. 24 (d. boku 12 cm. - z Podola), ryc. 25 (dl. boku 9

cm. — z pow. olgopolskiego na Podolu). Ob. te ryc. 26 (rednica 20 cm. — ze

wsi Werbka na Podolu), tabl. X, ryc. 27 (d. 10 cm.), ryc. 28 (d. 8 cm.), ryc. 29

(d. boku 10 cm), ryc. 30 (d. 16 cm.), przedstawiajce równie ciastka purimowe

wypiekane na Podolu, a które s ciekawe ze wzgldu na ornamentyk i na pe-

wne symbole, jak: byk, ryba (Ob. str. 84 dop. 7 tej pracy). Wszystko znajduje

si w zbiorach etnograticznych przy Muzeum Przemysu i Rolnictwa w Warszawie

a zdj dokona p. Leon Alpern, fotograf.

') Rzadziej powidami.

') flUszy Hamana". I lud polski okrela je jako „Hamanowe uszy".

*) M. Steinschneider. Purim und Parodie (Monatsschrift, tom 46, str. 360).

5) Tame, str. 360 i 361.

') Niekiedy serem. Zwane sa te Taschkerl.

') Lub Kropfchen, zapewne w zwizku z poludniowo-niemieckiem krapfen.

') Jako e Haman zosta powieszony — za szyje.

9) Monatsschrift, tom 46, str. 361.

'") Wiele plemion indyjskich zachowao zwyczaj skadania w nadzwyczaj-

nych wypadkach ofiar z ludzi, a poniewa zostao to zabronione, wic w niektó-

rych miejscowociach robi miasto tego figurki z mki, ciasta lub gliny i cinaj
im gowy na cze bogów. (Sir John Lubbock. Los origines de la cirilisation —
przeoy z 2-go ang. wyd. A. Ed. Barbier. Pary 1873 r. str. 363 i 364). W Me-
ksyku w pewnej porze roku kapan lepi wizerunek boga z mki zmieszanej

z krwi maych dzieci, z którego to ciasta wszyscy póniej kosztowali (Tame,
str. 359 i 360). Take robienie z ciasta figur zwierzt, aby je zamiast nich ofia-

rowa, byo powszechne w staroytnoci (11. 0. Cjmuobi.. 'X.Jii6T> bt, o6paflax'b
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tylko bazeski kapelusz ocala. Co si za tyczy maku, który sta-

nowi zawarto hamantasza •), to Szulchan aruch ^) uwaa go za pa-

mitk „zeroim" poywanych przez Daniela i jego towarzyszów
'),

lecz jest to ju, jak widzimy, objanienie póniejsze zwyczaju, któ-

rego istotne znaczenie dawno si zataro *). Nadmierne uywanie
trunków w Purim, podczas gdy wogóle cechuje ydów wstrzemi-

liwo pod tym wzgldem, opiera si jakoby na sowie „miszte"

(uczta, biesiada, liter, „picie"), powtarzajcem si wielokrotnie w ks.

Estery^), i wprost za religijny obowizek uchodzi tak wtedj' si

upi, aby nie odróni „arur Haman"*") od „baruch Mardechai"').

To orzeczenie talmudyczne^) ulego pewnej kodyfikacji w Szulchan

aruchu^), jednak po dzi dzie jest przyjte nie wetowa szkody,

przyczynionej w Purim po pijanemu i"). „W Purim wszystko wolno"

mówi lud 11), a uczeni w Zakonie, którymby raczej ascetyczne d-
noci przypisa mona, w to wito adnych pt nie uznaj, bawi
si, hulaj i pij i^).

B n-fecHHs^. Charków 1885 r., str. 119 i 120. — Ciasto i chleb a wszystkich lu-

dów ziemi zawsze wie si cile z rozmaitemi uroczystociami i zabobonnemi

zwyczajami, pisze M. Wawrzeniecki w artykule: , Pieczywo obrzdowe i pospolite".

(Pamitnik i"izjograficzny. Warszawa 1913 r. Tom 21, str. 39).

') Naley wzi pod uwag i „monelach" dopiero co wymienione.

') Orach chaiira 696, 2.

») Ks. Daniela 1, 12.

*) Np. wedtug ludowego wierzenia Maorosjan mak jest rodkiem ochron-

nym przeciw nieboszczykom i wampirom (Archir fiir Religionswissenschaft. Lipsk,

1907 r. Tom 11, str. 405; ob. te str. 406).

*) Nie mniej jak dwadziecia razy, t. j. tyle, ile we wszystkich innych

ksigach biblijnych razem wzitych (Encyclopaedia biblica. Londyn 1901 r. Tom
U 1403, art. Esther).

') „Niechaj przeklty bdzie Haman".

') „Niechaj bogosawiony bdzie Mardechaj". T. j. aby nie móc obliczy,

jak objania Sepher minhagim (77a), jednakiej w oba tych wyraeniach wartoci

liczbowej, która wynosi 502.

8) Tr. Megilla 7 b.

») Orach chaiim 695, 2, gdzie przytoczony jest Maharil, który utrzymuje,

ii w Purim nie naley si upija, lecz trzeba pi wicej, ni zwykle, aby zasn
a przez to nie odróni owych sentencji, gdy Talmud jeroz. (tr. Megilla 7, 2)

kae spa si pooy tylko w razie, gdy kto pi nie moe lub nie chce.

">) Lub w swawoli. Szulchan aruch (Hoszen miszpat 378) dodaje, e jeli

rozmylnie, to wetuje.

") „W ostatki wszystko wolno", gosi polskie przysowie (S. Adalberg.

Ksiga przysów. Warszawa 1889—1894 r., str. 364).

") O tym, który co na opak zrobi, o dziwaku wogóle mówi si: „Przez
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Wszelka dyscyplina ustaje wtedy, a wesoo i swawola, ucho-

dzce zwykle za nieprzystojne, dosigaj zenitu i). „Wystrzegaj si

wesooci, wyjwszy w Chanuka i w Purim", woa Mosze Kohen

ben Eieazar^). Zupeny brak powagi cechujcy dzie ten*) szcze-

gólniej go wyrónia z poród innych wit ydowskich, a lekkoci

nastroju przewysza on nawet Chanuk, której cakiem wiecki

charakter wykazalimy.

Rzecz jasna, e ustpujca zima i zwizane z tem nadzieje

prowadziy do gonych wybuchów radoci. W Polsce*) hucznie

obchodzono ostatki, zapusty lub kuse dni"^), w które

wesoo a do szalestwa dochodzia ^j : aroczne biesiady,

uczty, jak mówiono dawniej, „na trzy zbyty"'). X. Wujek*) w Ka-

zaniu na niedziel zapustn mówi o „wielkiej lekkoci chrzecija-

skich ludzi, któr w te dni zapustne sprawuj", a X. Grzegorz

cay rok pijany, a w Purim trzewy" (I. Bernstein. Jud. SprichwSrter, etr. 276,

Nr 3770).

') O wybrylcach w Porini czytamy w Talmudzie (tr. Megilla 7b): Rabba

i r. Zera (gone w swoim czasie autorytety rabiniczne), ucztujc w Purim, tak

si upili, e Kabba zabiJ r. Zer (którego jednak nazajutrz, po gorcych modach,

wskrzesi). — Zmary przed kilka laty wielki pisarz ydowski, I. L.Perec, w opo-

wiadaniu rabina purimowego, p. t. „Altwark" (Starzyzna) pisze; .Zebrano wszy-

stkie iskry ycia i wesela, które przez rok cay tliy w sercach, i zoono to

wszystko na dzie jeden! W ten dzie te ywe pomniki zrzucay ze siebie sztyw-

no i martwot i próboway y, kocha, piewa, taczy. (W przek. polskim

w „Safrus", ksice zbiorowej, powiconej sprawom ydostwa, pod redakcj Jana

Kirszrota. Warszawa 1905 r., str. 75).

2) W Sepher chasidim, wyd. w Warszawie 1866 r., str. 9. (y w Niem-

czech, w poowie XV wieku). Ob. te Szulchan aruch. Orach chaiim 695, 2.

') Przysowie gosi; „Purim to nie wito, febra — nie choroba, a cauj

mnie w d... — nie przeklestwo". (I. Bernstein. Jiid. Sprichworter, str. 201,

Nr 2799;.

*) Mowa o ludzie polskim.

*) Pamitnik naukowy. Kraków 1837 r. Tom II, str. 60. Nazywaj je te
„Kusakami" (w Lubelskiem, a miejscami w Sandomierskiem i Krakowskiem, ob.

O. Kolberg. Lud. Lubelskie XVI, str. 113), a miano to nadaj take ydowskiema

Parimoiri.

«) O, Kolberg. Lud. Krakowskie V, str. 262, te Kaliskie XXIII, str. 72—79.

') Tame. Mazowsze I, str. 120. Std przysowia: „Na misopusty wielkie

rozpasty", „W misopusty aden brzuch nie bywa posty", „Jak tuste zapusty,

to dom moe by pusty" (S. Adalberg. Ksiga przesów, str. 307 i 627).

') Postylla Mniejsza. Tekst poprawi i wyda X. A. Kwieciski. Warszawa

1909 r., str. 101; ob. te Postilla catholica. Kraków lo84 r. str. 129 (Kazanie na

niedziel miesopastn).
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Z arnowca 1) si oburza, e wtedy .takowe si szalestwa, pija-

stwa, ubrzydoci, takowe rozpustnoci dziej". Na dobitk zapust

wuoiastwo pije bez litoci nad sob, pisze Kolberg «), a to samo

bywa i gdzieindziej ').

Z racji charakteru, jaki to wito posiada, wzbronione s
wtedy podobnie jak w Chanuka*) post i mowa pogrzebowa^), rów-

nie zawodzenie pieni aobnych ^). a pracy, aczkolwiek tolerowa-

nej, unikaj') szczególniej niewiasty, jako e ocalenie nastpio

dziki niewiecie 8). W dniu Purimu ksig witych nie studjuj^),

dziatwa woln jest od zaj szkolnych, niektórzy nakadaj nawet

odwitne szaty i"), a wszyscy si bawi, zapominajc o troskach

powszednich **).

W redniowieczu rozrywk w Purim stanowia gra w karty i*),

») Postyla albo wykady ewanielij niedzielnych i wit uroczystych, naj-

przód w r. 1580 wyd., potem w 1597 r., obecne wydanie — w Cieszynie 1864 r.,

Btr. 141. O pijatykach w tej porze ob. te X. Jdrzeja Kitowioza. Opis obycza-

jów i zwyczajów za panowania Augusta III. Tom IV, str. 44.

2) Lud. Lubelskie XVI, str. 113.

') Np, w gah. penzeskiej, pow. saraskim, gdzie ostatni pienidz idzie

wtedy do karczmy. STuorpaifiniecKoe Oóosp-fenie 1895 r. Nr. 1, str. 124). Ob. te

Btr. 54 tej pracy i tame dop. 5, gdzie jest mowa o ucztach i pijatykach w wita:

Zagmak i Sakaia.

*) Ob. Tame, str. 31.

6) Talmud, tr. Megilla 5b i 6b; tr. Taanith 18 b; Talmud jeroz., tr. Me-

gilla 1, 1; tr. Taanith 2, 12; Tosefta, tr. Megilla 1, 6; Megillath Taanith (pod

dniem 14-ym i 15-ym Adar). Wolno poci w Purim, tylko w wypadku, gdy po-

przedniej nocy nit si „zty sen', co zreszt nawet i do sabatu si stosuje (Szul-

chan arneh. Orach chaiim 695, 2).

^) Wogóle — lament (Miszna, tr. Moed Katan 3, 9; Talmud, tr. Megilla

3b); ob. te wito Chanuka, atr. 31 tej pracy dop. 2.

') Talmud (tr. Megilla 5b i jeroi. 1, 1) skania si raczej ku temu, aby

w Purim nie pracowa, a Szulchan aruch (Orach chaiim 696, 1) nie uwaa wtedy

pracy za bogosawion, chyba e jest podjt „szel miewa" t. j. w celu wype-

nienia przepisu tradycyjnego. R. Sorachia ha' Lewi (y w XII wieka w Hisz-

panji) w Maor do Megilli (koniec I-go rozdziau) powiada, e gdzie jest w zwy-

czaju nie pracowa w Purim, tam zgodnie z tem postpowa naley.

*) Porów, wito Chanuka, str. 30 tej pracy.

') Porów. Tame.
">) Wspomina ju o tem Sznlchan aruch (Orach chaiim 695, 2).

") ,Gdy nadchodzi Purim, zapomina si o wszystkich cierpieniach" powia-

daj. (I. Bernstein. JUd. Spriehworter, str. 200, Nr 2795).

'2) Tylko wtedy i w Chanuk dozwolona. (Ob. wito Chanuka, str. 35 tej

pracy).
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take inne grj' byy w uyciu i), lecz najwikszej uciechy dostar

czay, jak i teraz, widowiska purimowe, maskarady, figle i baze-

stwa przeróne 2). Znamiennem jest, e chocia Talmud') ostrzega

przed domami przedstawie publicznych *), pomimo e przebieranie

si w suknie pci odmiennej jest surowo przez Zakon °) wzbronione

i karcone byo przez póniejszych rabinów 8), zabawy tego rodzaju

powszechne s w owo wito i zyskay nawet sankcj takich po-

wag jak: r. Juda Mintz') i r. Mojesz Isserles*).

Zawizkiem t. z. „Purimspielów" jest udramatyzowana opo-

wie Estery, a idc dalej wstecz, zapewne omówiony przez nas

') Kalonymos (Massecheth Parim, roz. o^l^s) wspomina o gfrze ,Sakkiri".

') Szulchan arach. Orach chaiim 696, 8; ob. te M. Glidemann. Geschichte

des Erziehungswesens and der Cultur der Juden. Tom II, str. 212 i tom III,

str. 134.

») Tr. Aboda Zara 18 b; te Aboth r. Nathan 21: Pesikta 119 b. (Pesikta

Rab Kahana, najstarsza hagada; obecne wyd. Salomona Bnbera w Eiku 1868r.

)

Josepbas (Ant. 11, 8) podaje, e wystawione przez Heroda (który chcia przenie

na grant ydowski obce praktyki i zwyczaje) w Jerozolimie teatr i amfiteatr po-

zostaway w sprzecznoci z obyczajowoci ydów i do marze mesjanicznych na-

leao, czytamy w Talmadzie (tr. Megilln 6 a), aby budowle powicone przez

Rzymian widowiskom obrócoue zostay kiedy na uczelnie. — Jeszcze w poowie

XVIII stulecia pisze w Hamburgu r. Jonatan Eibesehiitz Ijaaroth dewasz II 47a

i b), e synowie izraelscy powinni unika zgromadze niewiecich i wogóle miejsc

grzesznych, a szczególniej , widowisk, komedyj, oper, teatrów, przedua to bowiem

galath" (wygnanie).

*) Podobnie — Ojcowie Kocioa (Ob. Tertuljana ,,0 widowiskach" w nie-

miec. przek. H. Kellnera — w ksice p. t. Ansgewahlte Schriften des Septi-

raius Tertullianns. Kempten 1871 r,, str. 248—281. W Polsce ustawy synodu roku

1420 zabraniaj duchownym uczszcza na tace i widowiska publiczne (Ks. M.

Hieronim Juszyski. Dykcyonarz poetów polskich. Kraków 1820 r. Tom I.

5) Deuteronomium 22, 5: „Niech nie bdzie strój mczyzny na kobiecie,

i niechaj nie obóczy sie mczyzna w szat kobiety"... .Maimonides (Mor nebochim,

w przek. francus. S. Munka, p. t. Le guide des egares. Pary 1866 r. Tom III, str. 285

i 286) objania, e postpowanie takie pobudza namitnoci i wiedzie do rozpusty.

*j Jak: r. Jezajasz Horowitz (Sznei luchoth ha'brith 261 a i b), urod.

w 1558 r., umar w 1628 r., r. Chaim ben Izrael Benrenesti (Kneseth hagdola),

urod, w Konstantynopola w 1603 r., umar w Smyrnie w 1673 r., r. Samuel ben

Abraham Abachab (Dabar Szemuel), urod, w Wenecji w 1610 r., umar w 1694 r.

(Podaje Beer Heteb de Orach chaiim 696, 13).

^
') Responsy 17 (urodzi si w Moguncji 1408 r., umar w Padwie 1508 r.),

co krytykuje wanie r. Jezajasz Horowitz.

*) W Szulchan aruchu (Orach chaiim 696, 8), gdzie wanie cytuje r. Jude

Mintza. K. .Mojdsz Isserles, rabin krakowski, napisa komentarze do Szalchan

arach, który w tej postaci po raz pierwszy drukowany by w Krakowie w 1578 r.
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zimowo-wiosenny obrzd symboliczny, który, utraciwszy caJkowieie

pierwotne znaczenie, osta si jenojako rozrywka, lecz — tej tylko

porze waciwa. H. Zimmern >) odnalaz w jednym asyryjskim tek-

cie lady witecznego widowiska, przedstawiajcego zwycistwo

nad Zim, a wogóle udramatyzowane obchody starych mitów o bo-

gach spotykamy w kulcie staroytnych Greków, Rzymian i Egip-

cjan*).

Obecny repertuar widowisk purimowych nie ogranicza si na

zasadniczym temacie i obok „Achaszwerosz-spielu" ') wystawiane

s historje, nie majce adnego zwizku z Hamanem, jak: „Mechi-

rath Josef-spiel" *), „Gedulath Josef-spiel" % „Goliath-spiel" '), n^o-

sze rabenu-spiel" ') i inne ^j. Wzmianki o tego rodzaju przedsta-

wieniach dochodz nas z XIV wieku, lecz szczególnego rozkwitu

dosigy one w Niemczech w XVI i XVII stuleciu, na co niewt-

pliwie wpyn szybki po reformacji wzrost niemieckiej literatury

dramatycznej. Najdawniejszym z dramatów purimowych doszych

nas w t. zw. argonie jest „Ein schon neu Purim-spiel yorgestellt,

wie es ist zugangen der Welt zu Ahasveros Zeiten" ^), najwiksz

za popularnoci w XVIII wieku cieszyy si sztuki: „Achaszwe-

*) Alfred Jeremias. Monotheistische Stromungen innerhalb der babilony-

Bchen Religion. Lipsk 1904 r., str. 24 i 25; tet Das alte Testament im Lichte

des alten Orients, 2ie wyd. Lipsk 1906 r.; str. 84.

') A. Jeremias. Monotheistische StrSmangen, str. 25 i Babylonisches im

Neuen Testament, Lipsk 1905 r., str. 19; L. Preller. Demeter and Persephone.

Hamburg 1837 r., str. 122 i 123, dop. 113; Herodot. Historja 2, 170 i 171

(w przekJ. niemiec. F. Lange. Lipsk 1885 r. Cz I, str. 221).

') Sztuka ta ma take inne nazwy, a mianowicie: „Haman-spiel", ,Haman
harasza-spiel" (rasza znaczy — niegodziwiec), „Haman's mapala" (Klska Hamana).

*) Sprzeda Józefa.

*l Chiwala Józefa.

*) Goljat (niekiedy p. t. „Saul i Goliatl.

') Mojesz, mistrz nasz.

') „Sodoma i Gomora", „Wyjcie z Egiptu", „Mdro Salomona" (albo

„Sd króla Salomona"), „Salomon i Asmodensz", „06ara Izaaka".

«) Skopjowal Jan Leber dla znanego hebraisty, L. Wagenseila, w r. 1697. —
Purim-spiel p. t. „Aman y Mardochay" by w r. 1699 ua nowo wydany w Am-
sterdamie przez Izaaka de Abraham Cohen de Lara. Przypisywano ten utwór

poecie i dramaturgowi hiszpaskiemu z X'VII wieku, Gomez'owi (synowi zydzia-

ego Portugalczyka), lecz niema pewnoci pod tym wzgldem (M. Kayserling. Se-

phardim. Romaniacbe Poesien der Jnden in Spanien. Lipsk 1869 r., Btr. 350).
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rosz-spiel" 1) i „Mechirath Josef-spiel" *). W cigu caego miesica

Adar ^) odbyway si we Frankfurcie przedstawienia owe, a akto-

rami byli wychowacy wyszych uczelni wyznaniowych*). Po dzi

dzie teatr ludowy wici w Purim swe tryumfy, lecz laury zbie-

raj ju specjalni „Purim-spieler", znani dobrze na Litwie i w Pol-

sce i rekrutujcy si przewanie z rzemielników i wogóle ubo-

szych warstw ludnoci. Grupami zounemi z mczyzn ^), poród

których starsi, mistrze kunsztu aktorskiego, peni obowizki rey-

serów, obchodz oni^) domy zamonj^ch obywateli, gdzie, pozdro-

wiwszy na wstpie gospodarzy, daj widowisko'').

') Sztuka ta opublikowana anonimowo we Frankfurcie nad Menem w r.

1708 (J. J. Schudt. .liidische Merkwirdigkeiten. Frankfurt i Lipsk 1715 r. III,

Gtr. 202 — 226; te I. Abrahama. Jewish life iu the middle ages, str. 264) nie ma
wartoci literackiej i zdradza ubóstwo smaku. S. J. Rapoport (Szeerith Jehuda.

Wiede 1827 r. Wstp, str. 9) boleje n.iJ haba w Izraela, i kolporterzy roz-

powszechniaj zeszyty „Achaszwerosz-spielu", sztuki, jak powiada, penej niedo-

rzecznoci i ohydy.

') Napisa j Bilmian z Ijimbnrga, a opublikowano j po raz pierwszy we

Frankfurcie nad Menem, w r. 1711. (Schudt. Jiid. Merkwirdigkeiten III str. 226

do 327 podaje j w oryginale i w niemiec. przekadzie). Sztuka ta tak wielkie

wzbudzia zainteresowanie, e i ludno chrzecijaska zacza cisn sie na przed-

stawienia, z powodu czego zabroniy ich wadze miejscowe. (Tame, II, str. 314). —
Z innych sztuk najbardziej byy znan^: „Aetion von Konig Dawid und Goliath",

wystawiona 1711 r. i „Akta Esther mit Achaschwerosch" opublikowana w 1720 r.

(anonimowo) i wyróniajca si korzystnie zarówno ukadem jak tendencj ety-

czn. Franz Uelitsch (Zur Gesohichte der jiidiechen Poesie. Lipsk 1836 r. str. 81

i 82) wspomina te dwie ostatnie, uwaajc je za dziwaczne.

') Ju cay ton miesic ma charakter radosny. „W Adar szczcie sprzyja

Izraelowi", rzek r. Papa (Talmud, tr. Taanith 29 b), a r. Jehuda b. Szemuel b.

Silath powiedzia: „Jak z pocztkiem miesica Ab zmniejszaj sie uciechy, lak

znów z pocztkiem Adarn si zwikszaj" (Tame 29 a).

*] J. J. Schudt. Jiid. Merkwardigkeiten II, str. 314. Jeszcze w 1858 r.

dwunastu bachurów miskiej Jesziby odegrao w tamtejszym Bethhamidraszu

, Mechirath Josef-spiel". O misopustnych komedjach akademików krakowskich

w wieku XVI i XVII i chodzeniu ich z przedstawieniami po domach znaczniej-

szych mieszczan pisze K. WJ. Wójcicki (Teatr staroytny w Polsce. Warszawa

1841 r., str. 209), a O. Kolberg (Lud. Mazowsze I, str. 120), cytujc F. ochow-

skiego, podaje, e aki szkolne wystawiay dialogi, przypadki z dziejów, np. bu-

dowanie wiey babiloskiej, podró Tobjasza i t. p. Ulubione te byy widowiska

w czasie Misopustu po dworach szlachty (K. W. Wójcicki. Teatr staroytny

w Polsce, str. 9).

') Kobiety nie bior udziau.

') 14-go Adar wieczorem.

') Za co otrzymuj hojne datki pienine.
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Charakterystycznem dla wszystkich prawie „Purim-spielów"')

jest zwizanie wtku biblijnego z materjaem podaniowym z Tal-

mudu i Midraszów, w co wpleciono dowcipy czsto ordynarne*)

i zgoa nieprzystojne '), lecz które wprowadzaj do sztuk pierwia-

stek satyryczny i rzucaj wiato na ycie wewntrzne ulicy y-
dowskiej. Prócz dziwolgów jzykowych co krok przejawia si tu

grube nieuctwo; przecie wynagradza je ywa akcja i zabawne in-

') Naley zaznaosty, ie tekst ksikowy sztuk purimowych w praktyce

znacznym uleg przeobraeniom i e, po za innemi zmianami, niemal zawsze wy-

kazuje zabarwienie miejscowe. Opublikowany w Galicji w 1876 r. „Achaszwerosz-

spiel" wielce si róni od tego, jaki znajdujemy n Schudta (ob. str. poprzedni,

dop. 1), a to samo daje si zauway w licznych warjantach, krcych poród

ydów polskich i rosyjskich (Ob. Purim-spiele" zebrane przez N. Pryuckiego

w ksice p. t. „Zamelbicher far jidiszen folklor, filologie in kulturgeschichte"

Warszawa 1912 r. Tom I. str. 88-183 i Tom II (1917 r.) str. 56-143; Hepe-

WHToe, cfiopnnicB nocBHienHiH ncTopin eBpeoB'b bt. Poccin. Petersburg 1910 r.

Tom II zawiera bardzo ciekawy biaoruski warjant „Achaszwerosz-spielu").

^) Np. w odmiance „Achaszwerosz-spielu" ze Zwolenia w Radomskiem (ze

zbiorów N. Pryuckiego) Mardechaj, szydzc z Achaswerusa (wedle tradyeji by
to król-prostak), mówi o nim:

„Wprowadzamy, wprowadzamy

Kindr... (drastyczna trawestacja ydów, wyrazu „król") Acbaswera.

Na piersiach ma on wstg za

A na swej gowie ma parszywy wos.

albo (gdy król kaza obwieci, e szuka ony modej i piknej)

:

Oto mam ogon króla w rku mojem.

Abym wywoa i wyp w caym kraju

I wyszuka dla kindr... dziewk parszyw

Zupenie tak jak królowa Kaszka (umylna trawestaeja imienia

Maszti' w Piotrkowskiem mówi „Kasta").

Wardechaj tak winszuje Esterze:

Oby poamaa rce i nogi.

Oby jak beczka si rozleciaa,

a wywoujc podarki lulme, mówi do króla:

Ja, Mondrusz, daruj ci szpital w Zwoleniu.

Jest w nim izb trzydzieci sze po trzydzieci i sze óek
Oby w kadem óeczku lea rok i tygodni sze
Razem z ona i — chorowa.

Gouiec ci daruje koszule bez stanu

Pisarz ci daje omuacie okci malanki,

Któr gdy wypijesz, dostaniesz sr wraz x on.
') Wypowiadane zwykle przez usta Mardechaja. — Od najdawniejszych

czasów napotka mona u ydów najskrupulatniejszy eufemizm obok szerokiego
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termedja, oddzielajce zwykle jeden akt od drugiego i). Zwyk*? s
te w Puriin maskarady ^), przebieranie si za zwierzta róne, co

zastoiowania zasady: natuialia non sant turpia.— Polskie oracje ludowe na Zapusty

s równie czsto nieprzyzwoite (ob. O. Kolberg. Lud. Mazowsze V, str. 79, dop.

1), od Ks. Wujka (Postilla catholica, Kraków 1584 r., str. 143) syszymy nawet

o „wszetecznych" dysputacjach wiedzionych wtedy, a o plugawej, prostackiej nie-

mieckiej krotochwili zapustnej pisze Elard Hugo Meyer (Deutsche Yolkskunde.

Strasburg 1898 r., str. 328 i '629).

') Zazwyczaj pierwszy na scen wychodzi Pajac albo t. z. Laufer, który

obwieszcza przybycie dalszych osób. Wszyscy aktorzy zatrzymuj si przy drzwiach,

poczem kady, odpowiednio do swej roli, na rodek pokoju wystpuje. — Stroje

s naogól takie, jak te ze Zwolenia (poda je stary zawodowy purim-spi»ler, Izaak

Zygelman), a mianowicie: Aehaswerus ma na sobie odzie czerwnn, zot ko-

ron (z papieru) i óty paasz u boku. Haman nosi zielone spodnie w czerwone

pasy, wysoki kapelusz naklejony rónokolorowym papierem i ma równie palasi.

Mardechaj ubrany jest w czarn atasow kapot i w t. zw. „gartel" (pa.s); ma
dug brod i twarz usmolon. Waszti i Estera maj korony na gowach.

Pozostali nosz maski i tekturowe kapelusze. — Aby da dokadniejsze o tem

wyobraenie, podam jeszcze stroje z „Mechirath Josef-spiel", któr to sztuko spi-

saam w Kazimierzu (w Lubelskiem) w 1913 roku: Fajac cay w czerwieni,

przepasany jest wstg o zoconych brzegach, nosi epolety, paasz, a na gowie

ma wysoki zwajcy si ku górze kapelusz, na którego da«zkn wypisane jest

zotemi literami po ydowsku „Pajac ydowsk'". Turek (gra rol Izmaelitów,

którym odprzedany zosta Józef) podobnie jest ubrany, tylko kapelusz ma n góry

zagity i napis „Turek". Synowie Jakóba odziani s w biae sigajce kolan

koszule (tylko Józef nosi czerwon, jedwabn), przez rami maj zawieszone pasy

czerwone, take zote epolety, paasze o zotych rkojeciach i wysokie kapelusze

(Józef ma kapelusz okrgy) z odpowiednimi napisami. (Jehuda nosi jeszcze pan-

cerz, na którego czerwonem tle widniej dwa lwy i korona). Jakób jest w czar-

nym, atasowym chaacie, w pasie nosi „gartel", a na gowie kopak soboli. Ma
dug bia brod i garb. Serach (córka Aszera — rol t gra wyrostek) ma
na sobie ozdobn sukni, modny kapelusz na gowie i w rce parasolk. Fa-

raon w czarnym surducie, zapitym na dwa rzdy zotych guzików, ma pas nie-

bieski, zote epolety, szpad, na piersiach mnóstwo zotych i srebrnych orderów,

na gowie zot koron. Anio nosi biay kitel, cay naszyty kartami, które

maj wyobraa oczy, ma cziery oblicza (cztery maski: z przodu, z tyu i z boków

gowy), a do czapki, na której wypisane jest „Anio", ma przypite skrzyda.

') Pierwszy wspomina o maskaradzie u ydów r. Juda Mintz (Responsy 17),

od którego dowiadujemy si, e zwyczaj nakadania wtedy masek praktykowany

by zarówno przez modzieców jak przez dziewczta; take starsi nie uchylali

si od tego, a niejakiego Gierszona Bon, który stara si zwalczy ow zabaw
purimow, przezwano za to saduceuszem, czyli w pospolitem znaczeniu niedowiar-

kiem, i wyklto. Szulchan aruch (Orach ehaiim 696, 8), idc tu za r. Juda Min-

tzem, toleruje ten obyczaj.
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wie si take gdzieindziej ij z uroczystociami zimowo-wiosen-

neini {"wiadczy o szczególnem znaczeniu masek w tej porze.

Róne ludy, pisze R. Andree^), uwaaj, maski za rodek

obronny i zaczepny przeciwko demonom, których w obawie zem-

sty zwodz co do osoby zamaskowanego i zarazem posz okrop-

nym i dziwacznym wygldem '). Wolno przypuci, e z obu tych

wzgldów chwytano si owego sposobu i w walce z deraonem-Zim,

za potwierdzenie czego mona uwaa zwyczaj praktykowany

w Rychterscliwylu *), polegajcy na tern, e bawana somianego,

przeznaczonego w ostatni wtorek zapustny na opalenie, niós orszak

osób zamaskowanych ^). Rzecz jasna, i przebieranie si si ludu pol-

skiego za ydów, Cyganów, Dziadów i t. p.®), jak i obecna ma-

skarada ydowska'), maj jedynie uciech na widoku, lecz nawet

w tych, tak ju zatartych ladach dawnej praktyki dopatrze si

daje sens jej pierwotny, którego celem byo budzenie lku*).

W maskaradach purimowych brali przedtem^) udzia sucha-

') „Tak na kaligu jako te i bez niego w kuse dni zapustne przebierali

si i przeksztacali w róne figury...' (Ks. J. Kitowicz. Opis obyczajów i zwycza-

jów za panowania Augusta III. Tom IV, str. 44). W ostatki, pisze O. Kolberg (Lud.

Kujawy III, str. 210), a osobliwie w ostatni wtorek zapustny zrana albo popou-

dniu przebieraj si parobcy za ydów, Cyganów, niedwiedzie, konie, kozy, bo-

ciany i t. p. i w tera przebraniu chodz w kilku po wsi, wyprawiajc róne

igraszki. (Ob. te tame Krakowskie V, str. 262).

') Etnographische Parallelen und Yergleiche. Lipsk 1889 r. str. 109.

>) W staroytnej Grecji umieszczano w tym celu nad drzwiami i noszono

na sobie gowy lisów i meduz (G. F. Schoemann. Griechische Alterthiimer, 4-e

wyd. Berlin 1897—1902 r. Tom II, str. 359), a A. Bastian podaje (Die Cnltur-

lander des Alten America. Berlin 1878 r. Tom I, str. 600 i 601), e tubylcy ta-

cz w maskach, by odpdzie zego Jurupori.

*) Nad jeziorem Zuryskiem.

6) W. Mannhardt. Der Baumkultus der Germanen und ihrer Naehbar-

Bt&mme, str. 499.

«) Ob. na teje str. dop. 1; take . Gobiowski. Gry i zabawy ró-

nych stanów w kraju caym lub niektórych tylko prowincjach, str. 331; te pikny

opis Zapust w Polsce w „Marji" A. Malczewskiego (Warszawa 1884 r. str. 35 i 36).

') I Karaici mieli zwyczaj w maskach obchodzi w Purim domy swych

wspówierców, których zabawiali piewem, tacami i muzyk, a eo ogólnie nosio

nazw „Ahawath" (KapamacKaa jKnsH. Moskwa 1911—1912 r. Zeszyt 8— 9, str.

87 i 88).

') yd, Cygan, dziad — to istoty, któremi dzi jeszcze strasz dziatw

polsk.

») M. SteiuBchneider (Monatsschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des
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Rze wyszych szkó talmudycznych i), którzy po domach znaczniej-

szych obywateli miejscowych wypowiadali prócz tego mieszne,

lecz wykazujce uczonoó, oracje *). I wanie szczególniej uderza-

jcem w to wito jest owo parodjowanie kazuistyki, stwierdzajce

prawdziwo francuskiego przysowia: „Du sublime au ridicule ii

n'y a qu'un pas" ^). Synna parodja „Massechoth Purim"*) siga

pierwszych dziesitków XIV stulecia, artobliwy za wykad t. zw.

„rabina purimowego"^) trwa po dzi dzie wród ludu ydowskiego^)

w Polsce i na Litwie.

Odziany w atasow kapot, przepasany sznurem '), w lisim

kopaku na gowie, z udan powag siada taki „Purim-rab", aby

prawi wobec zebranych nauki mdre *), zasadzajce si w danym
wypadku na zestawieniu najrónorodniej szych ustpów biblijnych

i talmudycznych, które, nie pozostajc z sob w adnym logicznym

zwizku, komentowane s zapomoc dowcipnych paradoksów, lecz —
na wzór metody przyjtej w Talmudzie 8). Tu narzuca si porów-

Jadenthams. Tom 46, str. 181) wzmiankuje, e przed 70 laty sam uczestniczy

w takiem gronie modzi eeów-sachaczów Jesziby r. Nehemjasza Trebitsch w Pross-

nitz na Morawach.

>) T, z Jeaziboth.

') Zwane „Parim-deraszcth", za co szczodre otrzymywali datki. W rednio-

wieczti powstaa caa literatura krototilnych wierszy i parodyj purimowych, które

w dnia tego wita wygaszane byy priiez modzie (I. Abrahams. Jewish lifa in

the middle ages, str. 33).

') Wprawdzie ydzi wogóle lubuj si w parodji, co przejawia si zarówno

w ich yciu jak literaturze, przecie w peni czyni zado temu upodobania —
w Purim (Ob. M. Steinschneidera „Purim and Parodie w Monatsschrift" Tom 46,

8tr. 177-180).

*) Autor—Kalonymos ben Kalonymoe, urod. 1286 r., umar 1328 r.

') Obieranego z poród zebranych.

') Zwaszcza wród chasydów, gdy potrzebn tu jest erudycja.

') T. z. gartlem.

') T. z. „Toroth" a jak lud mówi „Tojres".

') Oto próbka takiego niby „Midraszu pelija" (Midraszu tajemniczego):

, Naraz kóc si dwaj przeciwnicy: r. Szaizwi z r. Jaizwi. W Megilli stoi: „Dzie-

siciu synów Hamana powieszono". Utrzymuje Szaizwi: ,Meiafim — dla tego, e
byli pikni", a Jaizwi utrzymuje: „Measzrim — poniewa byli bogaci". Na to

wchodzi najwikszy tanaita, który ma na gowie szechin (nwaga: art wynika

z wokalnego podobiestwa tego wyrazu, który oznacza wrzód, do sowa szechina

— duch boy, który unosi sie nad wielkimi mami w Izraela) i powiada: „Jak

to moe by, jako orzeka r. Jaizwi, który utrzymuje, e dlatego i byli bogaci,

skoro w Megilli stoi: „I biednego" (uwaga: wzite z Esodas 23, 3 lecz umylnie

Rozprawy Wydz. filolog. T. LVUI. Nr. 5. 7
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naiiieze zwyczajem rozpowszechnionym kiedy w Polsce, a który Ks.

J. Kitowicz'J tak opisuje: W ostatni wtorek zapustny, jeden zkompanji

ubiera si za ksidza, woy wszy na suknie zamiast komy koszul,

a zamiast stuy pas na szyi zawiesiwszy, stawa w kcie pokoju na

stoku, kobiercem do ciany przybitym w pó pasa zasoniony, wy-

dajc si, jakby z ambony mia kazanie z jakiej miesznej materji *)

myluio podane ródo). To zochceaa powiedzie, aby wypadtu, jako rzekt r. Szaiawi,

a r. Sisaizwi przecie utrzymuje, e dlatego, i byli pikni, to ich powieszono,

aby pokaza, e s:} pikni ludzie na wiecie — lecz w Megilli stoi: „I ParB/.an-

data", co znaczy, e byli „parszywi". Wic inaczej by nie moe. tylko e ich

powieszono, aby wyschli. Gdy synowie Hamana byli wielkimi cadikami i obmy-

wali sie we wszystkich ustpach, wic byli dobrze wymoczeni i powieszono ich,

aby oschli. A skoro wolno w Purim osnsza, to Purim nie jest witem, a jeli

Purim nie jest witem, to febra nie jest chorob, przeto mona je zimne kar-

toflen. (Z Lubelskiego, ob. Roczniki N. Pryuckiego dla eydow. folkloru, filologji

i historji. Warszawa 1917 r. Tom II, str. 158). - Jeszcze przykad: ,Gdzie jest

dowód, e szubienica Hamana umiu.T stndjowa Pismo wite? Na to znajduje

sie wiadomy pilpul (uwaga: lysputa kazuistyczna) Memuehana (uwaga: jednego

z siedmiu ksit Persji i Medji, ob. ks. Estery I, 14): To wiadomo, e Marde-

ohaj by r.ibirjetn, a rabin jest przecie wielkim amhaarecem (t. j. nieukiem*. Mi-

drasz za na wiersz „Gdy przysza kolej na Ester" powiada, e czem by M;u-

dechaj, to Haman by tern w odwrotnem znaczeniu. Wic skoro Mardechaj me

umia studjowa Zakonu (nwaifa: Talmud i Midrasze przypisuj Mardechajowi

ogromn wiedz. W tr. Megilla IHb., tr. Menachoth 65 a, Pirke r. Eiiezer 50 jest

powiedziane, l- posiada on siedmdziesit jzykóv.), to H- man wanie niusi:i to

umie, a teraz ji-liby szubienica Hanjana nie umiaa, to byoby to wszake „wie-

szaniem tego, 00 uczone, na tem, co nieuczone"... (ufaga: wyraenie talmudy!',zne,

podane w tr. Baba bathra a majce ten sens, co zasada logiczna znana pod na-

zw „Petitio principii". Musi tedy tak by, e szubienica Hamana umiaa te etu-

djowa Zakon". (Tame, str. 158 i ob. inne jeszcze na str. 157— 160).

') Opis obyczajów i zwyczajów za panów. Augusta lU. Tom IV, str. -i.

') K. W. Wójcicki (S-.kice historyczne i z domowego ycia niedawno ubie-

gej przeszoci. Kraków 1869 r., str. 148 -152) podaje wyjtek z takiego kaza-

nia szlacheckiego (z rkopisu Jana Wardyskiego z r. 1699) na temat: „Wsselki,

kto si podwysza, poniony bdzie", z którego to wyjtku niektóre ustpy tak

oto si przedstawiaj: „Zanie czasu jednego król hiszpaski, Holoferoes, ali

zobaczy, « Izaaka - patrjarch wiod do lizyuiu na cicie, wtem si ocknie i byl

dzie"... „Za czasów Baltazara, króla mazowieckiego, Micha, synowiec Zacharja-

sza- proroka, wnuk Ezechjela, króla Hurgundji, do ludu podczas sejmu walnego

w Kolinie niedaleko Kurzslowa i Sandomierza rzecz majc z peror, pokazaa

mu si rka z dwiema palcy na cianie, z skrzydami bez rogów..." „Gdy Ma-

nasses zbudowa Kraków, który ley na pózegarzu niedaleko poudnia"... „Jadc
raz Achjel, syn Abla- proroka, do Augusta, cesarza, na chrzciny"... „Za czasu

Lota- proroka, kiedy ydzi z Polski do Egiptu przez Litw korabiem si po Wi-
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Rabin purimowy recytuje jeszcze tak zwany „Purim-kidusz" i),

który, stanowic znów dziwaczny zlepek urywków z Biblji i z mo-

dlitw przerónych, bezsensem swym, wypowiadanym w dodatku

z wielkiem pozornem namaszczeniem, wprawia w zachwyt obe-

cnych. I nikogo nie razi owo profanowanie witoci, a ten przy-

wilej Purimu. tak troskliwie przez wieki ochraniany, cofa myl
nasz w dalek przeszo, z której jak z poza mgv wylania si

wolne jeszcze od wszelkich pt póniejszych ludowe wito.

le przed potopem wieli..." „1 tak ma by i jest, i kiedy kogo pieta wierzbi,

tedy adnym sposobem od wiatru poudniowego Wisa nie wyschnie"... ,Za cza-

sów Sapora, patrjarcby antjocheskiego, jedzie Juljasz, cesarz, po Narwi w okr-

cie szklannym, ali Tobjasz owi ryby z Rafaelem, prorokiem z Mezopotamji; nocni,

przelkszy si Asmodensza, pojma i posa go mniszce Sarze na kold. A na-

tenczas Antychryst wjeda do Witembcrga na wózku, jakoby o dwóch kókach,

czterma czarnemi myszami". Zespolenie naraz tylu niedorzLCznoei nic jest po-

mysem oryginalnym szlachty polskiej, powiada dalej Wójcicki (str. lb'ó), lecz

wzito je ze znanej, dawnej pieni ludowej Niekiedy, pisze O. Kolberg (Lud. W.

Ks. Poznaskie IX, str. 130) sysze mona byo po niektórych wsiach w popie-

lec, a czciej w jedn z niedziel wielkiego postu, pewien rodzaj artobliwego ka-

zania, które jeden z chodzcych po wsi chopaków prawi w asystencji innych.

(Ob. te Krakowskie V, str. 262; Mazowsze I, str. 121, dop. 1 — tu znajdujemy,

e kto w ostatni wtorek zapustny w czasie takiego kazania gada wiele a nie do

rzeczy, ten otrzymuje miano: „Ksidz klitu-bajdu, Zaremba-Wojtu".

') Oto próbka: „I by wieczór i by ranek — dzie szósty", (Genesis 1,

31) ,1 spenione byy niebiosa..." (Tame 2, 1) „Niebiosa opowiadaj chwa
Jego"... (Psalm 19, 2) „Majestatu Jego peen wiat, sudzy Jego odzywaj si je-

dtin do drugiego" (z Keduszy dla Kantora w naboestwie dodatkowem na sabat)

„Gdzie Sara, ona twoja?" (Genesis 18, 9). I rzek: „Pozwóle mi ykn nieco

wody". (Genesis 24, 17). „Wody wielkie nie mog zagasi mioci" (Pie nad

pieniami 8, 7) Siln mioci polubie nas Wiekuisty. Boe nasz, wielk litoci

i niezmienn ulitowae si nad nami" (z naboestwa porannego) , Naszym obo-

wizkiem jest chwali Pana..." (tame z modlitwy zwanej Alenu) „...wszechwiata,

który panowa przed stworzeniem wszelkiej istoty; gdy za Jego wol wszystko

ai stao, wtedy — Król..." (tame z Adon olani) „...na caej ziemi powicajcy
Izraela i dzie pijaków" (Z naboestwa na Jom-Kippur, lecz ostatnie wyraenie

„jom haszikorini" — pijacy przerobiony z jom hakippurim — dzie odpuszcze-

nia). — „Pamitaj na dzie Sabatu aby go wici". „Sze dni pracuj i wyko-

nywaj..." (Exodu8 20, 8. 9) „...porcz wokoo dachu twojego, aby nie sprowadzi

krwi na dom twój..." (Deateronomium 22, 8) „...i w bramach twoiih" (Tame 6,

9) i t. d. (Roczniki N. Pryuckiego dla ydów, lolkloru, filologji i historji kultury.

Tom II, str. 148). W przytoczonym „Purim-kiduszu" ródem zabawy jest jeszcze

ciga zmiana intonacji, rónej dla rónych ustpów biblijnych i modlitw i owe

nage przejcia, zawsze niespodziewane, robi wraenie. — Niekiedy ,Purim-ki-

dusz" wchodzi w skad „['urim-spiehi", n. p. w sztuce „Sd króla Salomona"

(Tame, str. 117 i 118).
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Wieczór 14-go Adar urozmaicaj nadomiar arty i), krótkie

wierszyki 2), a take piosenki liczne, z których najbardziej roz-

powszechnione s nastpujce:

I.

Dobrego Purimu, aniele!

Dokd id, padam.

Broda ma jest duga,

Zona jest mi chora...

Bierze ojciec garnek

I robi matce dziur w gJowie.

Mówi dziatki: „Oj, oj, oj!''

Mówi ojciec: „Dobrze tak!"

II.

Dobrego Purimu, gospodarzu drogi!

Dobry rok oby Bóg wam da!

Aby moja mowa si wam nie naprzykrzya —
To wam zapiewam pikny Pnrim-spiel.

Przybiegam —
Nóki moje bose —
I zaczynam piewa:
Ndza ma jest wielk!

') Np. „Wajuwej Humon" (uwaga; zdanie to z ks. Estery 6, 6 znaczy

„A gdy wszed Haman", lecz czyste jego hebrajskie brzmienie jest: Wajabo Ha-

man") a na to Raszi (sawny komentator talmudyczny, ob. str. 76 tej pracy):

„czort jeho prinjos' albo: „Wajimulej Humon chejmu" (z ks. Estery 3, 5: „Wai-

male Haman chema" tj. ,1 peen gniewu by Haman") a na to Kaszi : „ti mów

a ja zdrów" (J. Bernstein. Jiidische Sprichwbrter u. Kedensarten Nr 1184 i 1186)

Albo: „Na co mi si zda w „Hamanie" „pe"? pyta jeden drugiego. To litera „pe"

nie znajduje sie w sowie „Haman", odpowiada ostatni: „A dlaczego si nie znaj-

duje?" — „Do czego bowiem zda si"? ...„O to te wanie pytam". (Tame,

Nr 1182).

') Np.: Dobrego Purimu, dobrego Purimu, wy ludzie mili!

Czy wy te wiecie, co Purim oznacza?

Purim oznacza — jada pierogi

I o ubogich nie zapomina (z Kurlandji, ob. Jidisze folkslider pod

redakcj N. Pryuckiego, Warszawa 1911 r. str. 142, Nr 90 i liczne odmianki-

Tame Nr 89; str. 143 Nr 91; ob. te C. M. TnHaóyprt n U. C. MapeKt. EepeS-

CKiM napoflHBiH kchd Bt Poccin, str. 84 Nr 35 i 36); take:

Dzi jest Purim, jutro po nim

Dajcie mi grosz i wyrzucie mnie.

(Z gub. Grodzieskiej — Tame str. 34 Nr 34). Ten ostatni dwuwiersz wypowia-

daj zwykle dzieci sfery uboszej, przychodzce po datki.
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B

Moja dasza si rozkoszDJe,

Zapacie moje dugi,

Nie dajcie rai sta,

Musz dalej i —
Nie dajcie mi si spóni —
Mamulka zje mi

Garnuszek liwek...

Id sobie dalej,

Spotykam sobie jedca
Ten jedziec ma pieska —
To chce on mnie ksa.
To id na gór do naczelnika

To chce on mnie bi.

To przechodz koJo óka —
To ley Szymele-nos odkryty.

III.

Wraz z tem jak nadchodzi wity Pnrim,

Zapominaj kobietki o swoich cierpieniach,

One li i asuj,

I ugniataj hamantasze.

Zakócona zostaa uciecha:

A wszystko sprawia ydowska Megilla.M przychodzi z bónicy,

I mówi; „Podaj krzeso !"

Mówi ona: ,Ty mi najwaniejszy?!

By przyj do domu w Purim pijanym!"

Zakócona zostaa uciecha i t. d.

Ma przychodzi z bónicy i mówi: „Dobrego roku!"

Odpowiada ona: „eby nie doy nastpnego roku!"

— Dlac.ego, moja ono?"

„Dlatego e hamantasze si przypaliy.

A te hamantasze, choby we i oblep niemi ciany".

Zakócona zostaa uciecha i t. d.

May chopiec wstaje z wielkim paczem,

Chce on z „gregarem" do bónicy i,
Mówi mu, rozumie si, e jest ju za póno,

Poniewa Megill ju odczytano.

Zakócona zostaa uciecha

A wszystko sprawia ydowska Megilla *).

101

•) Wsiystkie trzy podane wyej piosenki znajduj si w Jidische folkali-

der Btr. 140 Nr. 85; str. 137 i 138 Nr 82; str. 139 i 140 Nr 83. Pierwsza po-

chodzi z Warszawy, Putuska i Galicji wschodniej ; druga — z Radomia, Socha-

czewa i Galicji wschodniej; trzecia — z Litwy.— Nieraz przychodz w Purim po
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piewaj te piosnki po ydowsku, ale zdarza si, e i w j-

zyku krajowym, n. p. w Siedleekiem piewaj po polsku przetuma-

czon z ydowskiego przeróbk z modlitwy „Szoszanath Jakób"^),

któr podaj w caoci:

1.

Ta pikna róa, to si myli Jalsóbowe dzieci —
Jak to ich zapach z daleko leci.

Jak oni razem byli,

Jak tego Hamana zodzieja na szubienicy powiesili.

II.

Haman si trzyma za mdraka,

Krci jzykiem jak sobaka, —
Wszyscy Zydy si cieszyli,

Jak jego syna Wajznsa na szubienicy powiesili.

III.

Jak ten Haman wstydu nie mia:

Razem dziemi wiesi musia.

On si pisa jasnym panem,

A jego syn Dafon by gaganem,

IV.

Co ten Haman zrobi chcia,

Dziesi tysicy centnerów srebro do królestwo za nam dawa;

Ale Pan Bóg wszystko odmieni,

—

I sam dla siebie szubienicy postawi.

V.

Od Pana Bogo za mao chwila,

Wszystki proszestwo si odmienio,

datki i nie-ydzi, n. p. w Winiowcu na Woyniu, gdzie wieniacy przytem tak

mówi:
,Amana powisiay

Mordcha potiszay

Ddjte nam kisiay*.

(Prosz o t. zw. po yd. „kisiele" — poduszeczk, które to miano nadaj ydow-
skiemu ciastka parimowemii, majcemu ksztat podobny. Przypuszczam, e jest

ono albo takie samo, albo bardzo przypomina to z Podola, przedstawione na tabl.

X, ryc. 29.

•) O tem na str. 81 tej pracy.
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A Mordko za ksidzem si zosta,

I na jego miejsce to on panowa.

VI.

Mordko rzuci od siebie worek z piaskiem,

I usiad na konie królewskiem;

A Haman za lokajem obrany by
I tego konia sam prowadzi;

A córka jego na ganku stojaa

I z tera nieczystym kublikiem swego ojca oblaa.

VII.

Przeklty jeste, Hamanie,

Za twoje faszywe zadanie;

U ciebie by charakter taki gruby,

Ze ty da naszy zguby.

VIII.

Bogosawiony jeste, Mordko kochany,

Co w królewskiem odzienie bye ubrany:

On by rodzony

Z pokolenia Benjamina, starizakonny.

IX.

Przeklta jeste, Hamana ona,

Co e ty trzyma za jogo strona.

Za twoje te rady, co ty radzia,

e ty twego ma z dziemi razem stracia.

X.

Bogosawiona jeste. Esterka kochana,

Co za królewna bya ubrana, —
Ty bez woania do liróla wstpia
I z ich rk zbawia.

XI.

Tobie, Charwojnu, trzeba da podzikowanie.

Bo tye mia' o nam pamitanie:

Ty w senacie siedziae

I na nas dobrze radzie').

*) Jidische folkslider. pod redakcj N. Pryluckiego, str. 116—118.
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