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Problematyka dziecka w kulturze żydowskiej pojawiła się w kręgu zainte-
resowań polskich i żydowskich etnografów w drugiej połowie XIX i na po-
czątku XX wieku1. Był to m.in. efekt apelu Aleksandra Świętochowskiego, 
ogłoszonego w 1890 r. na łamach „Wisły”, wzywającego do zbierania mate-
riałów etnograficznych na temat Żydów, a także przedruku w 1897 r. ankiety 
Henryka Lwa, która ukazała się w „Izraelicie”, piśmie Żydów zasymilowa-
nych. To właśnie współpracownicy tych dwóch pism wkrótce rozpoczęli sys-
tematyczne badania nad kulturą żydowską2. Dominowali wśród nich badacze 
pochodzenia żydowskiego, piszący po polsku, którzy nie tylko byli lepiej 
przygotowani do prowadzenia takich badań, dzięki znajomości języka jidysz 
oraz specyfiki kultury i religii żydowskiej, ale też wyraźniej dostrzegali po-
trzebę dokumentacji tej kultury i przybliżania jej Polakom3. Obserwacje z te-
renu przysyłali również polscy ludoznawcy amatorzy, ze względu na ogra-
niczenia językowe i kulturowe zdarzały się w nich jednak błędy, jak w przy-
padku zapisków Ignacji Piątkowskiej, nadesłanych do czasopisma „Wisła”4. 
Na początku XX w. etnograficzne prace dokumentacyjne na terenie Podola 
i Wołynia prowadzili również Żydzi rosyjscy, publikujący w językach jidysz 

1 Tematyka dziecka i dzieciństwa w polskiej etnografii zob. R. Waksmund, Dziecko 
w świetle polskiej etnografii i folklorystyki (od Kitowicza do Korczaka), „Literatura 
Ludowa” 1996, nr 4–5, s. 31–46.

2 P. Grącikowski, Regina Lilientalowa – uczona, Żydówka, kobieta, [w:] Obserwatorki 
z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica i K. Maj-
broda, Wrocław 2014, s. 115.

3 Idem, Kobieta żydowska w badaniach Reginy Lilientalowej, [w:] Nieme dusze? Kobiety 
w kulturze jidysz, red. J. Lisek, Wrocław 2010, s. 384. 

4 I. Piątkowska, Ludoznawstwo żydowskie, „Wisła” 1897, t. 11, s. 805; O. Goldberg-
Mulkiewicz, Problematyka żydowska w etnografii polskiej, „Lud” 1988, t. 72, s. 71. 
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i rosyjskim, Szymon An-ski5 i jego współpracownik, Awrom Rechtman6, ich 
analiza wykracza jednak poza ramy tego artykułu7.

Badacze podejmujący tematykę dziecka żydowskiego interesowali się głów-
nie problemem wychowania, zdrowia, edukacji, ale także obrzędami towarzy-
szącymi jego życiu, lokalnymi wierzeniami i zwyczajami. Całościowych, mo-
nograficznych studiów nad kwestią dziecka żydowskiego podjęła się Regina 
Lilientalowa, etnografka, zasymilowana Żydówka, pisząca głównie w języku 
polskim. Wyniki swoich badań, prowadzonych w rodzinnym Zawichoście, 
okolicach Lublina i w Radomskiem, opublikowała w 1904 r. w „Materiałach 
Antropologiczno-Archeologicznych i Etnograficznych”, całość zgroma-
dzonych materiałów wydano po jej śmierci, w 1927 roku8 To Lilientalowej 
zawdzięczamy szczegółowy i barwny opis życia żydowskiego dziecka na 
ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Autorka odnotowała naj-
ważniejsze momenty życia dziecka w żydowskiej rodzinie, ale także sposoby 
przygotowania się do jego poczęcia i narodzin oraz towarzyszące im wierze-
nia i rytuały. Inni etnografowie, jak Henryk Biegeleisen9, czynili spostrzeże-
nia dotyczące dziecka w tradycji żydowskiej na szerszym, europejskim, tle 
porównawczym; a jeszcze inni zagadnienie to poruszali na marginesie swoich 
zainteresowań folklorem żydowskim, jak np. Maurycy Allerhand10. Zebrane 
materiały zamieszczali w monografiach, ale przede wszystkim w formie licz-
nych, przyczynkarskich artykułów w ówczesnych czasopismach etnograficz-
nych, takich jak „Lud” czy „Wisła”. Publikowali je także w prasie żydowskiej, 
np. w „Miesięczniku Żydowskim” czy „Izraelicie”. Z ich zapisków wyłania 
się obraz dziecka i dzieciństwa w tradycji i wierzeniach żydowskich, jego 
znaczenia w rodzinie i relacji rodzinnych na przełomie wieków XIX i XX, 
których przedstawienie jest celem niniejszego artykułu.

5 Sz. An-ski, Gezamlte szriftn, t. 15, Wilno-Warsze-Nju Jork 1925; idem, Dos jidysze 
etnografisze program, Petrogrod 1914.

6 A. Rechtman, Żydowska etnografia i folklor. Wspomnienia o ekspedycji etnograficznej 
prowadzonej przez Sz. Anskiego, tł. M. Siek, M. Kordowicz, Warszawa 2017.

7 O etnografii żydowskiej zob. B. Kirshenblatt-Gimblett, Folklore, Ethnography and 
Anthropology, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Folklore_Ethnography_
and_Anthropology (data dostępu: 26.11.2018 r.); I.N. Gotesman, Defining the Yiddish 
Nation. The Jewish Folklorists of Poland, Detroit 2003.

8 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Et-
nograficzne” 1904, t. 7, s. 141–173; Eadem, Dziecko żydowskie, Kraków 1927.

9 H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, 
Lwów 1927.

10 M. Allerhand, Przysięga kobiety ciężarnej u Żydów, „Lud” 1898, t. 4, s. 180–184.
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Znaczenie płodności w tradycji żydowskiej

Sytuacja dziecka, jego miejsce i rola w rodzinie wynikały z zasad dotyczą-
cych rodzicielstwa i małżeństwa, które w judaizmie ortodoksyjnym precyzu-
je prawo religijne, Halacha11 oraz wskazówki wynikające z Tory i Talmudu. 
Istotne znaczenie miały również tradycje, zwyczaje i wierzenia, właściwe 
dla lokalnych społeczności żydowskich, w tym przypadku dla tradycyjnych, 
religijnych grup zamieszkujących ziemie polskie. 

Dzieci stanowią największą wartość żydowskiej rodziny i znajdują się 
w centrum jej życia. Stosunek do nich, jak i do samego faktu rodzicielstwa, 
w tradycji i religii żydowskiej podyktowany został nakazem, jaki przed pierw-
szymi ludźmi, Adamem i Ewą, postawił Bóg: „Rozradzajcie się i rozmnażaj-
cie, i napełnijcie ziemię, i zawładnijcie nią (…)” (Bereszit 1, 28)12. Posiadanie 
dziecka jest więc głównym celem żydowskiego małżeństwa. Ma ono nie tylko 
przedłużyć linię rodziny, ale zapewnia przetrwanie narodu, stanowi dobro ca-
łej wspólnoty, co potwierdza Talmud, stwierdzając, iż dzieci są budowniczymi 
nie tylko przyszłości rodziny, ale całego społeczeństwa13.

Choć nakaz rodzicielstwa skierowany został zarówno do mężczyzn, jak 
i kobiet, to mężczyźni zostali do niego dodatkowo zobligowani poprzez wy-
móg wypełniania micwy prokreacji. Posiadanie dziecka jest więc dla Żyda 
obowiązkiem religijnym i społecznym, a świadoma bezdzietność postrzegana 
bywa w kategorii grzechu ciężkiego. Dalsza egzystencja osób bezdzietnych 
pozbawiona jest znaczenia. Ten, kto nie pozostawia po sobie potomstwa, 
traktowany jest jakby umarł za życia14.

Tak jak świadoma rezygnacja z posiadania dzieci nie znajdowała ak-
ceptacji wśród tradycyjnych warstw żydowskich, tak za hańbę i karę Bożą 
uznawano także bezpłodność kobiety15. Jak wielkie znaczenie miała ona dla 
małżeństwa, świadczą słowa Talmudu, zalecające, by małżonkowie, którzy 
w czasie dziesięciu lat pożycia nie doczekali się dzieci, rozwiedli się (Jew. 

11 Z. Grennwald, Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie. Kicur Szulchan Aruch dla 
współczesności, red. S. Pecaric, tł. J. Białek, Kraków 2005.

12 Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, t. 1, tł. I. Cylkow, Warszawa 2009, s. 38.
13 A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących 

religii, etyki i prawodawstwa,tł. R. Gromacka, Warszawa 1995, s. 182.
14 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 3.
15 E. Banasiewicz-Ossowska, Miłość spełniona – miłość niespełniona. Znaczenie płodno-

ści i bezpłodności w kulturze żydowskiej, [w:] Miłość spełniona, miłość niespełniona, 
red. B. Płonka-Syroka, K. Majbroda, Wrocław 2010, s. 97–109.
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6,6)16. Mężczyźnie zalecano założyć nową rodzinę, natomiast kobieta posą-
dzana o bezpłodność, mogła związać się już tylko ze starcem, albo chorym17, 
a po śmierci miały czekać ją męki w świecie pozagrobowym18.

Problemy z poczęciem traktowano więc bardzo poważnie, co uwidacznia 
się w różnych działaniach, jakie podejmowano, by wspomóc kobiety pra-
gnące zostać matkami. Według Biegeleisena, we wschodniej Małopolsce, 
miały one stosować wywar z krwawnika, pity przez dwa tygodnie na czczo19; 
pomagać miało również przeglądanie się w wodzie, do której zagląda księ-
życ20 czy kąpiel z panną młodą przed jej nocą poślubną21. Pomocy w leczeniu 
niepłodności szukano także u znanych z uzdrawiania cadyków22 lub w miej-
scach słynących z takich mocy, jak jezioro, w którym kąpał się Baal Szem 
Tow, twórca chasydyzmu23. 

Chociaż dla wypełnienia micwy prokreacji wystarczyło posiadanie dwojga 
dzieci, najlepiej syna i córki, to popularnym modelem rodziny wśród Żydów 
religijnych była rodzina wielodzietna. Zgodnie z tradycją żydowską, liczne 
potomstwo uważano bowiem za błogosławieństwo Boże i poczytywano je ro-
dzicom za zasługę, a kobiecie, która urodziła dziesięciu synów, albo trzykrot-
nie powiła bliźnięta, przepowiadano lekką i bezbolesną śmierć24. Posiadanie 
licznego potomstwa, najlepiej męskiego, było więc najważniejszym celem 
kobiety, poprawiało jej pozycję w rodzinie, zapewniało prestiż i szacunek 
otoczenia. Ten fakt podkreślają także żydowskie przysłowia: „Dzieci i szkla-
nek nigdy nie za wiele”25 czy „Jedno dziecko to żadne”26.

Wielodzietności sprzyjała niechęć środowisk ortodoksyjnych do antykon-
cepcji27, dozwolonej przez judaizm tylko kobietom i pod pewnymi warun-

16 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1904, s. 141; A. Cohen, op. cit., s. 180.
17 H. Biegeleisen, op. cit., s. 9.
18 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 3.
19 H. Biegeleisen, op. cit., s. 13.
20 P. Grącikowski, Kobieta żydowska w badaniach…, s. 394.
21 B.W. Segel, Wierzenia i lecznictwo ludowe Żydów, „Lud” 1897, t. 3, s. 57.
22 Idem, O chasydach i chasydyzmie, „Wisła” 1894, z. 4, s. 677–690.
23 Ch. Chajes, Baal–Szem–Tow u chrześcijan, „Miesięcznik Żydowski” 1934, R. 4, s. 444, 

449.
24 H. Biegeleisen, op. cit., s. 8.
25 S. Adalberg, Przysłowia żydowskie, „Wisła” 1890, t. 4, s. 173.
26 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 44.
27 Stosowanie antykoncepcji było sprzeczne z micwą prokreacji i wolą Boga. Próby pro-

pagowania świadomego macierzyństwa podejmowano w okresie międzywojennym, 
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kami28 oraz obowiązujące je zasady nidda, zgodnie z którymi, ze względu na 
menstruację, kobiety uznaje się za nieczyste przez okres 12 do 14 dni. W tym 
czasie kontakt fizyczny między małżonkami jest zakazany, kobieta stanowi 
bowiem zagrożenie dla rytualnej czystości mężczyzny. Kontakty seksualne 
podejmowane są dopiero w czasie owulacji kobiety, co zwiększa możliwość 
zajścia w ciążę29. 

Poczęcie, poród i połóg

Na praktyki społeczności żydowskiej związane z momentem poczęcia, poro-
dem i połogiem duży wpływ wywierała tradycja biblijna oraz talmudyczna, 
przenikająca do ludowych wierzeń i przekonań m.in. za pośrednictwem dru-
kowanych tekstów umoralniających i poradników małżeńskich z przełomu 
XIX i XX wieku30. Wiele z takich wierzeń odnotowała Lilientalowa, według 
której popularne miało być m.in. przekonanie, iż o odpowiednią płeć potom-
stwa, jego kondycję i urodę, przyszłe matki mogły zadbać już podczas współ-
życia. Aby urodzić chłopca, po stosunku zalecano więc położenie się na pra-
wym boku, gdyż wierzono, że jego płód „zawiązuje się po prawej stronie”31. 

ale nowa idea nie cieszyła się zainteresowaniem, przyjmując się raczej w środowiskach 
zlaicyzowanych – Zob. S. Kuźma-Markowska, „Zbudź się, Żydówko!”. Genderowe 
ujęcie tematu kontroli urodzeń wśród Żydów w międzywojennej Polsce, [w:] Nieme 
dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. J. Lisek, Wrocław 2010, s. 465–480.

28 Według Talmudu, z antykoncepcji korzystać mogły kobiety nieletnie, ciężarne i kar-
miące piersią – (Jew. 12 b) – zob. A. Cohen, op. cit., s. 183. Jak podkreśla Kuźma-
Markowska, „liberalną interpretację fragmentów Talmudu przyjmowali tylko Żydzi 
reformowani, i to w sytuacjach, gdy ciąża i poród zagrażały życiu, zdrowiu, czy też 
dobremu samopoczuciu kobiety”. S. Kuźma-Markowska, dz. cyt., s. 470–471.

29 B. Umińska, Pozycja kobiety w tradycyjnym prawie żydowskim, [w:] Studia z dziejów 
Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. 1, red. Z. Bo-
rzymińska, Warszawa 1995, s. 156.

30 M. Tuszewicki, Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu 
XIX i XX wieku, Kraków – Budapeszt 2015, s. 65; idem, Dziecko jako przedmiot troski 
od chwili poczęcia do narodzin w świetle żydowskich poradników przełomu XIX i XX 
wieku, [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lu-
blin 2013, s. 75–84. 

31 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 5. W kulturze żydowskiej prawa strona 
wartościowana jest pozytywnie. To, co lokowane jest z prawej strony, jest dodatnie, 
jasne, ale i męskie, wiąże się z rozwojem – zob. P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, 
przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 217.
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Podczas aktu seksualnego nie wolno było rozmawiać, bo dziecko mogło być 
głuchonieme, nie należało kochać się na podłodze, bo mogło być chuderlawe, 
ani przy świetle, bo groziło to epilepsją. Jak wierzono, płód rozwijał się od 
pępka, a więc od swego środka. Od ojca miało pochodzić to, co białe: kości, 
paznokcie, żyły, mózg i białka oczne; matce przypisywano krew, skórę, mię-
so, włosy i źrenice, a Bogu zmysły: wzrok, słuch, mowę, także duszę, rozum 
i rozsądek32. 

Źródła odnotowują także szereg zakazów i nakazów, które dla dobra dziec-
ka miały obowiązywać ciężarną i jej otoczenie. Ponieważ, jak sądzono, czyn-
ności wykonywane przez przyszłą matkę mogą wywoływać konsekwencje 
u potomstwa, nie wolno jej było m.in. przeglądać się w lustrze, bo dziecko 
dostałoby zeza; dotykać ciała, gdy zobaczyła pożar lub mysz, gdyż urodzi-
łoby się z plamą lub naroślą33, nie powinna też zaglądać przez dziurkę od 
klucza, żeby dziecko nie było ciekawskie34. Ograniczenia dotyczyły również 
diety ciężarnej. Żydówki w Królestwie Polskim miały unikać m.in. jedzenia 
móżdżku, „bo dziecko miałoby krótką pamięć”, śledziony, bo „byłoby głup-
kowate”, czy dwoistego owocu, bo miało to skutkować urodzeniem bliźniąt35. 
Szczególnej troski przysparzała matkom obawa, by nie stracić ciąży wskutek 
poronienia, czemu przeciwdziałać miało m.in. okadzanie przy pomocy spiry-
tusu i kaszy gryczanej, służące „uspokojeniu macicy”36, a przede wszystkim 
modlitwa i dobre, pobożne uczynki37. 

Poród i połóg uznawano za momenty szczególnie groźne dla kobiety i jej 
potomstwa, podczas których byli narażeni na niebezpieczeństwo ze stro-
ny demonów38, zwłaszcza Lilith39, demona kobiecego, który, jak wierzono, 
będąc zazdrosnym o macierzyństwo, miał porywać i mordować dzieci40. 

32 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 10.
33 H. Biegeleisen, op. cit., s. 36, 40.
34 M. Allerhand, op. cit., s. 180.
35 H. Biegeleisen, op. cit, s. 33, 34.
36 B.W. Segel, Materyały do etnografii Żydów wschodniogalicyjskich, „Zbiór Wiadomo-

ści do Antropologii Krajowej” 1894, t. 17, s. 325. 
37 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 5.
38 K. Gebert, „…by się pług nie złamał”. Uwagi o demonologii żydowskiej, „Polska Sztu-

ka Ludowa” 1989, r. 43, s. 15.
39 Lilith – pierwsza żona Adama, z którą rozwiódł się z powodu jej niewierności – zob. 

A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, tł. O. Zienkiewicz, Warszawa 
1994, 1998, s. 197.

40 H. Biegeleisen, op. cit., s. 263, 283.
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By przeciwdziałać złym mocom, już podczas porodu stosowano różne środki 
apotropeiczne: w kominie wieszano miotłę i siekierę (żelazo było środkiem 
zabezpieczającym często eksponowanym w pokojach dziecinnych41), pod 
poduszkę wkładano sidur – modlitewnik, tałes – szal modlitewny, czosnek 
i nóż używany do obrzezania42. Zakazywano też m.in. wylewać wodę z ką-
pieli noworodka po zachodzie słońca, kiedy demony zaczynały być aktywne, 
czy rozwieszać bieliznę położnicy i pieluchy dziecka na strychu lub dworze43. 
Ponieważ matka i noworodek uważani byli za nieczystych, z powodu przypi-
sywanych im kontaktów z zaświatami, podobne znaczenie nadawano przed-
miotom, które pozostawały z nimi w styczności (pieluchom, wodzie). Rzeczy 
te należało izolować, by nie wywierały złego wpływu na otoczenie, a także 
dlatego, że mogły być wykorzystane przeciwko kobiecie i jej potomstwu. 
Według Beniamina W. Segela, na sytuację matki i dziecka wpływ wywierali 
również odwiedzający goście, którzy powinni przestrzegać określonych zale-
ceń. Niestosowanie się do nich mogło np. odebrać sen dziecku44. 

„Lepiej mieć syna – łaziebnika, aniżeli córkę – rabinową”45 

Syn był najbardziej pożądanym i wyczekiwanym dzieckiem. Najlepiej, je-
śli urodził się jako pierwszy potomek kobiety, zyskując tym samym miano 
i przywileje pierworodnego. To w synach rodzice pokładali największe na-
dzieje. Mogli zostać rabinami, piastować prestiżowe funkcje w społeczności, 
stanowić dla rodziców podporę na starość, to oni także odmawiali nad grobem 
rodziców modlitwę za zmarłych – kadisz, która, jak wierzono, miała skracać 
ich męczarnie na „tamtym świecie”46. Zgodnie ze słowami Talmudu, ojciec, 
który nie pozostawił po sobie syna, by po nim dziedziczył, doświadczał gnie-
wu boskiego47. Narodziny syna spotykały się więc z wielką radością. Jak 
mówią przysłowia: „Na świecie muszą być mężczyźni i kobiety, ale szczęśliw 
kto ma synów, a biada mającemu córki”48, „Siedmiu synów gotuje ojcu miej-

41 K. Gebert, op. cit., s. 14, 17.
42 B.W. Segel, Wierzenia i lecznictwo ludowe…, s. 58.
43 H. Biegeleisen, op. cit., s. 137, 144, 146.
44 B.W. Segel, Wierzenia i lecznictwo ludowe…, s. 57. 
45 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 7–8. 
46 H. Biegeleisen, op. cit, s. 19.
47 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 7.
48 J. Ohr, Przysłowia rabinów, „Wisła“ 1901, t. 15, s. 343.
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sce w raju, siedm córek – w piekle”49. O synów dbano więc szczególnie, to 
ich dotyczyła większość zabiegów zabezpieczających przed demonami czy 
urokami50. Specjalną troską otaczano jedynaków, rozpieszczając ponad miarę, 
co także znalazło wyraz w ludowych powiedzeniach, zalecających: „przed 
synem jedynakiem uciekaj”, gdyż „syn jedynak to na wpół meszumad”, czyli 
niegodziwiec51.

Narodziny dziewczynki uważano najczęściej za kłopot, obciążenie dla ro-
dziny. Należało zadbać o jej wychowanie, dać posag i znaleźć męża, a ona 
i tak ostatecznie opuszczała rodziców. Jak odnotowała Lilientalowa: „O cór-
kę, jak i o nędzę, nikt nie prosi i nawet prosić nie wolno”52, Biegeleisen 
wspominał jednak o zwyczaju świadczącym, iż dziewczynki bywały również 
oczekiwanymi dziećmi, choć dopiero po urodzeniu syna53. Rodzenie samych 
córek było widziane bardzo niechętnie i uznawane za przekleństwo. By temu 
zapobiec, kobiety spodziewające się potomstwa, modliły się o zmianę płci 
dziecka, wierząc, że jest to możliwe do piątego miesiąca ciąży54. Tym sa-
mym, przyszłe matki, niejako akceptowały sytuację, w której córki miały 
mniejsze znaczenie niż synowie.

Uprzywilejowana pozycja synów w rodzinie i podrzędna rola córek uwi-
dacznia się już podczas rytuałów oczyszczenia po ich narodzinach. Zgodnie 
z żydowską tradycją, po urodzeniu córki matka pozostawała nieczysta rytu-
alnie przez 66 dni, po urodzeniu syna – 33. Choć okres ten skrócono, odpo-
wiednio do 14 i 7 dni55, dysproporcja została jednak zachowana. To z naro-
dzinami chłopców wiązał się też szereg radosnych i ważnych dla rodziny 
oraz społeczności zwyczajów i obrzędów, których odpowiedników dziew-
czynki były pozbawione. Jednym z nich było przyjęcie chłopca do grona 
mężczyzn – Szalom Zachar (Witaj Mężczyzno), odbywające się podczas 
pierwszego szabatu po narodzinach56. Zdecydowanie większą wagę przywią-
zywano jednak do obrzędu obrzezania, mającego miejsce ósmego dnia życia, 
który potwierdzał przymierze zawarte między Bogiem a narodem wybranym. 
Szczegółowy opis towarzyszących mu zwyczajów przedstawiła Lilientalowa, 

49 S. Adalberg, op. cit., s. 183.
50 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1904, s. 146.
51 Eadem, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 72.
52 Ibidem, s. 7.
53 H. Biegeleisen, op. cit., s. 17.
54 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 7.
55 H. Biegeleisen, op. cit., s. 94.
56 Ibidem, s. 223.
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zwracając uwagę na ważny moment, jakim było ogłoszenie do publicznej 
wiadomości imienia chłopca. Imiona dziewcząt ogłaszano podczas nabożeń-
stwa w synagodze, tydzień po narodzinach, nie organizując żadnych uro-
czystości. Szczególną popularnością cieszyły się imiona przodków, którzy 
dożyli sędziwego wieku. Wystrzegano się za to nadawania imion żyjących 
krewnych, gdyż mogło to skutkować ich śmiercią57. 

Gdy rodzice nie pochodzili z rodu kohenów ani lewitów, w 31. dniu życia 
pierworodnego miał miejsce jego wykup od służby kapłańskiej58, a po ukoń-
czeniu przez chłopca 13 lat odbywała się bar micwa, obrzęd przejścia, dzięki 
któremu uznawany był za dorosłego pod względem religijnym i społecznym. 
Stawał się pełnoprawnym członkiem społeczności, wchodził w skład min-
janu – grupy dziesięciu dorosłych mężczyzn potrzebnych do publicznego 
odprawiania modlitw, a także mógł się żenić.

Inaczej niż w przypadku chłopców, pierwsza znacząca ceremonia w życiu 
dziewcząt – bat micwa, również mającą charakter obrzędu przejścia, miała 
miejsce dopiero po ukończeniu przez nie 12 lat. Niewiele informacji na jej 
temat znaleźć można w analizowanych źródłach: jej istnienie odnotowuje 
autor piszący o dziecku żydowskim w czasopiśmie „Izraelita”59, o wieku 
12 lat jako granicznym wspomina także Lilientalowa, odnosząc się do zwy-
czaju odprawiania przez rodziców do tego momentu dorocznego dnia postu 
w dniu urodzin córki, jeśli urodziła się słaba60. Brak szerszych wzmianek na 
temat tego obrzędu wynikać może z faktu, iż został on wprowadzony dopiero 
w XIX w. i początkowo tylko w środowisku reformowanym.

Opieka nad dzieckiem i wychowanie 

W źródłach etnograficznych zachowało się wiele zaleceń dotyczących spo-
sobu odżywiania, sprawowania opieki i wychowywania żydowskich dzieci. 
Zgodnie z ludowymi przekonaniami, noworodki przez pierwsze dni życia 
należało poić wodą z cukrem lub rumiankiem, karmienie piersią rozpoczyna-
no dopiero trzeciego dnia, uznawano bowiem, że pierwsze mleko matki jest 
szkodliwe. W dawnym judaizmie karmienie piersią trwało nawet trzy lata, 
jednak według Biegeleisena, na ziemiach polskich żydowskie matki odłą-

57 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 15–18.
58 Ibidem, s. 18.
59 Dziecko u Żydów. Szkic historycznoobyczajowy, „Izraelita” 1899, nr 44, s. 489.
60 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 70–71.
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czały dzieci od piersi przed ukończeniem pierwszego roku życia61, a już od 
trzeciego miesiąca przyzwyczajały do normalnego jedzenia, dając do poliza-
nia różne potrawy. Do ukończenia pierwszego roku życia, a czasem dłużej, 
niemowlę usypiano w kołysce62. Żeby nie płakało w nocy i było zdrowe, 
ludowe przesądy zalecały uderzyć je lekko rózgą, którą następnie wyrzucano 
na odjeżdżający wóz lub do płynącej wody, co, jak wierzono, miało skutko-
wać przeniesieniem i oddaleniem dolegliwości. Zwyczaj ten to prawdopo-
dobnie przykład obrzędowego bicia, które miało służyć m.in. wypędzeniu 
wrogich mocy, powstrzymujących wzrost dziecka63. Z tego samego powo-
du nie można było podawać dziecka przez próg, przechodzić przez nie, czy 
przeskakiwać64. 

Za ważne, graniczne momenty w życiu dziecka uznawano pojawienie się 
pierwszych zębów, wykonanie pierwszych samodzielnych kroków, wymó-
wienie pierwszych słów i postrzyżyny. Były to nie tylko ważne etapy w roz-
woju dziecka, ale także chwile, w których należało na nie zwrócić szczególną 
uwagę, a także wspomóc odpowiednimi działaniami. Za dobrą przepowied-
nię dla dziecka uważano wyrzynanie się najpierw dolnych, a następnie gór-
nych zębów. Aby ułatwić ząbkowanie, a zarazem zapewnić mocne uzębienie 
w przyszłości, stosowano różne zabiegi, np. zawieszano dziecku na szyi wil-
czy kieł65, a kiedy utraciło ząb mleczny uczono, że należy go wrzucić, stojąc 
tyłem, do pieca, mysiej norki lub wyrzucić przez próg, prosząc o zamianę 
na żelazny lub kamienny66. Żeby przyspieszyć chodzenie, co, jak sądzono, 
powinno rozpocząć się przed ukończeniem roku, dziecko stawiano na progu 
i trzykrotnie przeciągano nożem między jego stopami, by rozciąć krępujące 
go niewidzialne pęta. Zabraniano mu chodzenia do tyłu, gdyż wierzono, że 
utrudni to rodzicom wydostanie się po śmierci z piekła. Oczekiwano także, 
że zanim skończy rok, powinno zacząć mówić67. Do ukończenia 12 tygodni 
nie należało dziecku obcinać paznokci68, obawiano się bowiem, że mogą 
zostać wykorzystane przeciwko niemu. Przed ich rozrzucaniem przestrzegał 

61 H. Biegeleisen, op. cit., s. 154, 159; H. Lew, O lecznictwie i przesądach leczniczych 
ludu żydowskiego, „Izraelita“ 1897, nr 40, s. 382.

62 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 23–24.
63 B.W. Segel, Wierzenia i lecznictwo ludowe…, s. 56.
64 H. Biegeleisen, op. cit., s. 171.
65 Ibidem, s. 178.
66 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 24.
67 H. Biegeleisen, op. cit., s. 182, 184–185.
68 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 19.
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także Talmud, sugerując, iż może to prowadzić do narażania nie tylko wła-
snego życia, ale także innych osób. Jak sądzono, ich nadepnięcie powodo-
wało poronienia u ciężarnych kobiet69. Przed upływem trzech lat nie wolno 
było również ścinać dziecku włosów70. Dzień postrzyżyn obchodzono jednak 
uroczyście, zaproszeni goście wręczali mu podarki, a rodzice winni ofiaro-
wać biednym albo do synagogi srebro lub złoto w takiej ilości, ile ważyły 
obcięte włosy71. 

Opieka nad małymi dziećmi i ich wychowanie spoczywały głównie na 
matce, która zajmowała się zarówno ich zabawianiem czy usypianiem72, 
jak i nauką modlitwy porannej. Ojcowie szczególną uwagę poświęcali sy-
nom, których przyuczali do obowiązków religijnych i codziennych rytuałów. 
Od starszych dzieci wymagano więcej, starano się też dawać im jak najwię-
cej dobrych wskazówek, a w razie przewinienia karano, także fizycznie73. 
Przysłowia żydowskie wspominają o zaślepieniu i niemalże uwielbieniu dzie-
ci przez ich rodziców: „Ojciec i matka mają szklane oczy”, „Które dziecko 
twoje? najpiękniejsze, odpowie matka”74, zwracają także uwagę na problemy, 
jakie sprawiało wychowanie, zwłaszcza starszego potomstwa: „Małe dziecko 
to zabawka, duże to młyn”, „Małe dzieci nie dają spać, duże nie dają żyć”75 
czy „Lepiej, gdy dziecko płacze, niż gdy rodzic”76. 

W wieku 3–4 lat rozpoczynała się edukacja szkolna chłopców, którą w tra-
dycyjnej kulturze żydowskiej uważano za jeden z najważniejszych obowiąz-
ków rodzicielskich. Chłopcy pobierali naukę w szkołach religijnych, chede-
rach, w których uczono podstaw Tory i Talmudu. Niektórzy kontynuowali 
edukację w jesziwie, uczelni talmudycznej, co zapewniało szacunek w życiu 
doczesnym i „udział w życiu przyszłem”. Lilientalowa, która również uczyła 
w szkołach żydowskich, nie miała dobrego zdania na temat chederów, zwra-
cając uwagę, iż panował w nich „archaiczny system nauczania”, w którym 
wszystko co nie dotyczyło religii (także nauka arytmetyki czy pisania w ji-
dysz) uważane było za herezję, a także na to, że całodzienna nauka odbywała 

69 A. Cohen, op. cit., s. 300.
70 H. Biegeleisen, op. cit., s. 194.
71 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 25.
72 Ibidem, s. 20; Eadem, Pieśni ludowe żydowskie, „Wisła” 1902, t. 16, s. 99–104.
73 Eadem, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 49–50, 52.
74 Ibidem, s. 26.
75 S. Adalberg, op. cit., s. 172, 173.
76 A. Gawrońska, Bajki, gadki, przysłowia i piosneczki. Spisane z ust ludu dla dzieci 

przez…, Warszawa 1895, s. 16.
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się kosztem rozwoju fizycznego uczniów77. Również czasopisma społeczne 
z przełomu XIX i XX w. odnotowywały, że warunki nauczania w części szkół 
były złe, niekorzystnie wpływały na kondycję i możliwości intelektualne 
dzieci. Placówki te były niedostosowane do ich potrzeb, źle ogrzewane, a po-
mieszczenia pełniły także inne funkcje, np. mieszkania. Zdarzało się też, 
że lokowano je w pobliżu szpitali czy przytułków78. Złą opinią cieszyli się 
także nauczyciele, mełamedzi, którym zarzucano niedouczenie i nadużywa-
nie kar fizycznych. Trwająca niemal cały dzień nauka miała sprawiać, że 
dzieci były pozbawione czasu na zabawę, urozmaicały sobie jednak lekcje 
wymyślaniem wierszyków czy zagadek. Wiele z nich przytoczyła w swych 
pracach Lilientalowa, zwracając uwagę również na te, które towarzyszyły 
obchodom świąt żydowskich. Aby zachęcić chłopców do nauki, pierwszego 
dnia w szkole obdarowywano ich słodyczami, w domu drobnymi monetami, 
a w razie braku postępów w zdobywaniu wiedzy, nie stroniono od wizyt u cu-
dotwórców79, przekazywano też szereg zaleceń, które miały ułatwić naukę 
czytania i zapamiętywania80.

W codziennej opiece nad dzieckiem ważną kwestią było dbanie o jego 
zdrowie i higienę, w przypadku których chętnie korzystano ze wskazówek 
medycyny ludowej. Znajdowano tu porady na wszelkie choroby i dolegliwo-
ści, m.in. na katar, koklusz, konwulsje, choroby oczu, ból zęba, brodawki czy 
kołtun. Wśród wielu zaleceń znaleźć można takie, które radziły, by kołtuna 
nie usuwać zbyt szybko, ale spalać codziennie po jednym włosku, ponieważ 
pośpiech mógł skutkować np. ślepotą81. Środkiem polecanym na różne do-

77 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 51–53.
78 Zob. więcej – L. Wernic, Stan zdrowotny dzieci szkół miejskich Kalisza oraz stan higie-

niczny samych szkół, „Zdrowie” 1904, r. 20, t. 4, z. 7–8, s. 590–595; Grodecki, Kilka 
słów o warunkach zdrowotnych początkowych szkół miejskich i chederów w Prenach 
w gubernji Suwalskiej, „Zdrowie” 1896, t. 12, nr 124, s. 19; S. Tapuach, Wieś żydow-
ska na Wileńszczyźnie, „Przegląd Socjologiczny” 1937, t. 5, s. 311; E. Banasiewicz-
Ossowska, Warunki życia i stan zdrowia Żydów polskich w świetle czasopism polskich 
i żydowskich z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] Życie codzienne 
w XVIIIXX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, red. B. Płonka-Syroka, A. Sy-
roka, Wrocław 2003, s. 234–245.

79 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 53–83, 86–87; Eadem, Święta żydowskie 
w przeszłości i teraźniejszości, cz. 1, „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii 
Umiejętności”, t. 45, Kraków 1908, s. 56.

80 B.W. Segel, Wierzenia i lecznictwo ludowe…, s. 49.
81 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 35, 37–39; Eadem, Wierzenia ludu ży-

dowskiego, „Wisła” 1905, t. 19, s. 167, 173.
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legliwości był mocz, którego działanie polegało na „zohydzaniu” choroby. 
Lecznicze właściwości, na podobnej zasadzie, przypisywano także ślinie 
i odchodom psim, które miały pomagać choremu na błonicę82. Jak wierzono, 
moc „wyciągania” choroby miały też różne przedmioty, np. korale83. Każde 
nagłe zachorowanie przypisywano jednak wpływowi tzw. „urocznych oczu”, 
na działanie których narażone miały być zwłaszcza ładne i mądre dzieci, 
dlatego ich buzie zalecano smarować węglem, by wydawały się brzydsze84. 
Stosowano także różne środki apotropeiczne: czerwone nitki, tasiemki lub 
koralowe bransoletki, które mając moc przyciągania wzroku, neutralizowały 
go85. Polecano i stosowano także środki znane i dziś ze swej skuteczności, 
np. miętę przy dolegliwościch żołądka, czy czopki z mydła przy zaparciach. 
Jak zauważyła Lilientalowa, dopiero wtedy, gdy domowe sposoby i modlitwy 
nie pomagały, korzystano z usług felczera, a tylko w groźniejszych przy-
padkach z pomocy lekarza, co miało wynikać ze złej sytuacji ekonomicznej 
rodzin, ale także z braku zaufania do tej grupy zawodowej wśród prostych 
warstw społecznych86. 

Jeśli mimo podjętych starań dziecko nadal chorowało, rodzice, by zmylić 
Anioła Śmierci, nadawali mu nowe imię87 lub symbolicznie odsprzedawali 
innej matce. W sytuacji zagrożenia życia matka udawała się do synagogi bła-
gać, by Tora wyjednała ratunek dla jej potomstwa88. Śmierć dziecka uważano 
za konsekwencję grzechów rodziców, gdy ojciec nie wypełniał przykazań, 
a matka zaniedbywała rytuał oczyszczania w mykwie. Jak zauważył Marek 
Tuszewicki, analizując praktyki medyczne Żydów aszkenazyjskich, „(…) 
na praktycznie każdym etapie rozwoju dziecka fundamentalne znaczenie 
przypisuje się moralnemu postępowaniu matki, ojca, czasami także dalszych 
członków rodziny, bądź gminy”89. 

82 Choroby przypisywano złym duchom, które przepędzić można było za pomocą ekstre-
mentów – zob. Eadem, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 33, 36, 41.

83 Eadem, Wierzenia ludu żydowskiego…, s. 171.
84 Eadem, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 26; B.W. Segel, Materyały do etnografii Ży-

dów…, s. 320. 
85 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1904, s. 151; B.W. Segel, Materyały do etnogra-

fii Żydów…, s. 319; idem, Wierzenia i lecznictwo ludowe…, s. 60.
86 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 41.
87 H. Biegeleisen, op. cit., s. 240.
88 Ibidem, s. 363; R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie…, 1927, s. 42, 43.
89 M. Tuszewicki, Dziecko jako przedmiot troski…, s. 79.
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Podsumowanie 

Koniec XIX w. to okres, w którym zwrócono uwagę na potrzebę dokumen-
tacji życia i kultury nie tylko polskiego ludu, ale także zamieszkującej z nim 
na ziemiach polskich ludności żydowskiej. Zgromadzone wówczas materiały 
etnograficzne przybliżają nam dziś nieistniejący już żydowski świat, w tym 
świat żydowskich rodzin, „stają się pomostem łączącym nas i przedwojenny 
świat wschodnioeuropejskich Żydów”90. Przedstawiają obraz tradycyjnej, 
patriarchalnej rodziny żydowskiej, której życie koncentrowało się przede 
wszystkim wokół dzieci. Odpowiednie ich wychowanie i wdrożenie do życia 
we wspólnocie religijnej, zwłaszcza w odniesieniu do synów, stanowiło pod-
stawowy obowiązek rodziców. Boski nakaz posiadania potomstwa sprawił, iż 
wielką wagę przywiązywano do płodności, a w konsekwencji także do wielo-
dzietności. Pozycja dzieci, ich rola i obowiązki wobec rodziny i społeczności 
były jednak uzależnione od płci. Przeznaczeniem synów był udział w życiu 
publicznym, natomiast córek w życiu rodzinnym, na co wskazuje zwolnie-
nie ich z większości micw wymaganych od mężczyzn, a także wyłączenie 
z tradycyjnego systemu edukacji. Pragnienie zadbania o możliwość posiada-
nia dziecka, jego zdrowie, wygląd, przymioty, ale także o odpowiednią płeć, 
zaowocowało wieloma wierzeniami, zwyczajami i praktykami magicznymi, 
odnotowywanymi w źródłach etnograficznych. W świecie tradycyjnych ży-
dowskich rodzin, w którym dominującą rolę odgrywała religia i zwyczaje 
zakorzenione w Prawie, nieobce były także praktyki magiczne wywodzące 
się z Kabały, czy z lokalnej, żydowskiej kultury ludowej. Praktyki te miały 
przenikać niemal każdą sferę związaną z życiem dziecka. Jak pisze Kamila 
Dąbrowska, nie jest to jednak „(…) świat «przesądów» i «zabobonów», ale 
świat logiczny, posiadający, jak to określił Claude Lévi-Strauss w Myśli nie-
oswojonej, «nieuświadomioną gramatykę kultury»”91. Sposób interpretowania 
i postrzegania świata, podejmowane działania, również te dotyczące dziec-
ka, jego zdrowia czy wychowania, były podyktowane więc swoistą logiką 
i praktycznym zastosowaniem, i jak zakładano, znajdowały swoje racjonalne 
uzasadnienie. 

90 K. Dąbrowska, Przedmowa, [w:] R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, Warszawa 2007, 
s. 7.

91 Ibidem.
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Summary

The child and its importance in traditional Jewish culture  
in the light of Polish ethnographic sources  
at the turn of the 19th and 20th centuries

The article addresses the child problem in the Jewish tradition, customs, 
beliefs and rituals, in the light of ethnographers’ accounts conducting their 
research at the turn of the 19th and 20th centuries. It emphasizes the impor-
tance of fertility in Judaism, expressed in the obligation of having children by 
Jewish marriages and in the existence of the mitzvah of procreation addressed 
to men. The article indicates fertility-friendly rules, as well as the importance 
and role of the child in the family and the diversification of its position de-
pending on gender, consisting in preferring sons and emphasizing their special 
importance for the family and the whole community.

It is analyzed selected Jewish beliefs, customs, rituals and magical practices 
related to the period of pregnancy, childbirth, nursing, health, upbringing and 
education, which were recorded in ethnographic sources and present today 
a non-existent Jewish world, including the world of Jewish children and their 
families.

Dziecko i jego znaczenie w tradycyjnej kulturze żydowskiej




