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P r z e k r a c z a n ie  g r a n ic  -
PRZENIKANIE KULTUR

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Między 
dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze 
ludowej, Wrocław: Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, 2007, 256 s. + 9 ilustr.

Książka Ewy Banasiewicz-Ossowskiej sta
nowi ważny głos w dyskusji na temat ob
razu Żyda w polskiej kulturze ludowej. Au
torka podejmuje polemikę z istniejącym po
glądem o całkowitej izolacji Żydów, o nie- 
przenikaniu się kultury polskiej i żydowskiej,
o braku zależności miedzy nimi. Podstawą roz
ważań są prace etnograficzne, etnologiczne i hi
storyczne oraz materiały z archiwów: Katedry 
Etnologii i Antropologii Kulturowej we W ro
cławiu. Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 
Pracowni Instytutu Sztuki PAN w Krakowie. 
Żydowskiego Instytutu Historycznego w War
szawie oraz Zbiory Działu Rękopisów z Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich. Wywiady 
pochodzą głównie z terenów Kielecczyzny. Lu
belszczyzny. Rzeszowszczyzny. Krakowskiego. 
Podlaskiego. Kurpiów oraz w mniejszym stop
niu z Polski centralnej. Poza materiałami archi
walnymi. autorka sięgnęła do publikacji książ
kowych i prasowych od przełomu XIX і XX 
wieku do czasów powojennych, a także do pa
miętników chłopów polskich, wspomnień pol
skich i żydowskich oraz licznych monografii te
matycznych.

W  części pierwszej pt. Czynniki petryfi
kujące izolację Żydów polskich  autorka poru
sza problem barier istniejących między Żydami 
a chłopami polskimi, analizuje podłoża konfli- 
tów. przedstawia przyczyny odsuwania się i by
cia odsuwanym. W  rozdziale pierwszym zaj
muje się izolacją egzogenną, której źródeł upa
truje w ograniczeniach ekonomicznych, skiero
wanych przeciwko Żydom, w powrocie do przy
wilejów miast de non tolerandis Judaeis. a także 
w przymusowej akulturacji i asymilacji. Au
torka przedstawia sytuację Żydów w Królestwie 
Polskim, na ziemiach wcielonych do Cesarstwa 
Rosyjskiego, w Galicji. Następnie omawia prze
szkody w kontaktach między ludnością polską

a żydowską. Za jedną z głównych uznaje ko
ściół. który szerzył antyjudaizm. Antyżydow
skie poglądy spotkać można w niektórych zbio
rach kazań z XIX i początku XX wieku. Nie
przypadkowo więc do ataków na Żydów docho
dziło w okresie świąt kościelnych i choć przy
czyny były często absurdalne, to konsekwencje 
okazywały się bardzo realne i dotkliwe. U pod
staw posądzania o mordy rytualne, profanacje 
hostii, rozpijanie chłopów czy choćby o sprze
dawanie papierosów, którymi zaprószono ogień, 
leżały sąsiedzkie porachunki i zawiść. Dlatego 
stosunkowo łatwo można było tę nienawiść pod
sycać oraz znajdować dla niej racjonalne wyja
śnienie.

Analizując status prawny Żydów w okresie 
Polski międzywojennej. Banasiewicz-Ossowska 
stwierdza, że relacje polsko-żydowskie zna
cząco się pogorszyły. Opowiedzenie się Żydów 
po stronie Niemiec i Austrii oraz działalność 
syjonistów uznano za zdradę, a takiego piętna 
trudno się pozbyć. W  czerwcu 1919 roku pod
pisano tzw. traktat mniejszościowy, gwarantu
jący równe prawa wszystkim mieszkańcom Pol
ski. jednak wywołało to falę krytyki w kraju. 
Dużym problemem okazało się także unormo
wanie sprawy przyznawania obywatelstwa. Sze
reg projektów proponowanych przez Sejm. np. 
ustawa regulująca czas pracy w przemyśle i han
dlu (przyczyniająca się do tzw. getta pracy) 
oraz inne propozycje: numerus clausus (ogra
niczenie dostępu do studiów), numerus nul lus 
(niedopuszczanie Żydów do szkolnictwa wyż
szego). getto ławkowe czy paragraf aryjski (wy
kluczający Żydów z życia publicznego), przy
czyniały się do separacji Żydów i utrudniania im 
funkcjonowania w społeczeństwie. Narodowa 
Demokracja i Młodzież Wszechpolska inspiro
wały zajścia antyżydowskie, nakłaniały do boj
kotów. pikiet oraz domagały się natychmiasto
wego wprowadzenia ograniczeń.

W  kolejnych podrozdziałach swojej książki 
badaczka zajmuje się analizą sytuacji środowi
ska chłopskiego. Pogłębiający się kryzys, trudne 
warunki życia, brak ziem skłaniały chłopów 
do osiedlania się blisko ośrodków przemysło
wych w miastach. Głównymi zajęciami polskich 
chłopów oprócz produkcji roślinnej i hodowli 
zwierząt było rzemiosło i chałupnictwo (ko-



288 Recenzje i omówienia

szykarstwo, garncarsarstwo, ślusarstwo, kowal
stwo, koronkarstwo i hafciarstwo). Mała mobil
ność chłopów, izolacja pozioma (przestrzenna), 
pionowa (klasowa) i świadomościowa, podpo
rządkowanie się normom obowiązującym w gru
pie, ludowa religijność, rytuały, przywiązanie 
do miejsca życia i tradycji to cechy wła
ściwe chłopom, utrudniające porozumiewanie 
się z „obcymi". Autorka prezentuje elementy 
analogiczne dla kultury polskiej i żydowskiej, 
które świadczą o podobieństwie tych dwóch śro
dowisk. Podkreśla jednak, że funkcjonujące ste
reotypy: Żyda w polskiej kulturze ludowej i goja 
w kulturze żydowskiej, były raczej negatywne 
i stanowiły barierę w komunikacji.

W  rozdziale drugim Banasiewicz-Ossow- 
ska porusza problem izolacji endogennej i spe
cyfiki tradycyjnej kultury żydowskiej w Pol
sce. Zauważa, że czynniki takie jak: przywią
zanie Żydów do tradycyjnego stroju, wyzna
nie. przestrzeganie nakazów i zakazów Talmudu 
oraz pochodzenie były nie do zaakceptowania 
przez polskich chłopów. Izolacja Żydów była 
formą obrony przed utratą własnej tożsamo
ści oraz ucieczką przed nietolerancją ze strony 
świata „obcych". Żydzi żyjąc obok. nie nara
żali się na jaw ną krytykę oraz niezrozumienie. 
W  dalszej części książki autorka zajmuje się: 
religią żydowską i podstawami wiary, ruchami 
religijnymi, tradycją, kalendarzem żydowskim, 
obrzędowością i zwyczajami, etosem żydow
skim. samorządami, szkolnictwem, językiem j i 
dysz i hebrajskim. Porusza więc te aspekty ży
cia i funkcjonowania Żydów polskich w spo
łeczeństwie. które podkreślały ich odrębność. 
Stworzony w ten sposób dystans nie był niwe
lowany przez żadną ze stron, gdyż traktowano 
go jako coś naturalnego i nieprzekraczalnego, 
a kontakty ograniczano do niezbędnych.

W  drugiej części książki Przekraczanie 
granicy -  Żydzi w polskiej kulturze ludowej. 
zaprezentowany zostaje stopień przenikania się 
obu kultur, ograniczony przez autorkę tylko do 
udziału Żydów w polskiej kulturze ludowej. Po
wierzchowny stosunek do Żyda. oparte na ste
reotypach poglądy, niższe wartościowanie wpły
wało na brak zaufania i ograniczanie kontaktów. 
Pozytywne rysy stereotypu sprawiały, że ewen
tualne kontakty (szczególnie na płaszczyźnie

gospodarczej ) były dopuszczalne. Rola Żydów 
w kształtowaniu się gospodarki była znaczna, to 
u nich chłopi zaopatrywali się w potrzebne pro
dukty. od nich kupowali gotowe towary. Ponadto 
Żydzi, jako czynnik ruchomy społeczeństwa, 
byli pośrednikami na targach czy jarmarkach lub 
wędrując od wsi do wsi. sprzedawali po dro
dze swoje towary. Wbrew pozorom -  w świetle 
danych archiwalnych -  żydowscy sprzedawcy 
cieszyli się autorytetem nierzadko większym 
niż chrześcijańscy handlarze. Mimo konkurencji 
zdarzały się akty solidarności i pomocy polsko- 
-żydowskiej. Innym popularnym wśród Żydów 
zajęciem była arenda. Choć dzierżawiono różne 
dobra ziemskie, to Żyda kojarzy się głównie 
z karczmą, która stanowiła wyjątkowo ważną 
przestrzeń w życiu gromady. Była ona miejscem 
narad, uroczystości rodzinnych, tam w pierw
szej kolejności docierały wszystkie wiadomości. 
Żydzi bywali także rolnikami (autorka odnalazła 
liczne wzmianki potwierdzające ten fakt), cyru
likami. lekarzami, muzykantami. Ci ostatni cie
szyli się szczególnym uznaniem i szacunkiem 
chłopów. Informatorzy, których słowa przywo
łuje Ewa Banasiewicz-Ossowska, wskazują po
nadto na istnienie kontaktów towarzyskich mie
dzy Polakami i Żydami. Zaznacza, że w okre
sach ważnych w życiu gromady, jak  wesele czy 
chrzest dziecka, włączano Żydów do wspólnego 
świętowania, proszono o błogosławieństwo i ży
czenia. Pożądane było. by to Żydzi witali nowo 
poślubionych, szczęście przynosiło także spo
tkanie Żyda w drodze do kościoła. Częściej niż 
przy obrzędach rodzinnych, oczekiwano Żydów 
przy okazji obrzędów dorocznych. Szczególnie 
mile widziani byli w okresie Świąt Bożego Na
rodzenia i Nowego Roku. co miało zapewnić 
pomyślność. Żyd był także ważnym elemen
tem w widowiskach, teatrzykach kukiełkowych, 
szopkach. Bardzo popularne były także rytu
ały związane z topieniem, paleniem czy przepę
dzaniem Judasza, których korzeni doszukuje się 
w pogańskim topieniu Marzanny.

Rozdział trzeci poświęcony jest Udziałowi 
Żydów i ich kultury w polskim rzemiośle oraz 
sztuce ludowej. Autorka prezentuje gałęzie go
spodarki. w których oddziaływania Żydów były 
szczególnie silne. Żydowscy rzemieślnicy peł
nili ważną funkcję w kulturze ludowej, mieli
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wpływ na przekazywanie nowych rozwiązań, 
zdobnictwa, ale dostosowywali swoją estetykę 
do gustów odbiorcy wiejskiego. Fakt utrzymy
wania kontaktów świadczy nie tylko o umiejęt
nościach handlowych Żydów, ale także o do
stosowaniu się do preferencji i przyzwyczajeń 
odbiorcy chłopskiego. Wzajemne przenikanie 
się dwóch kultur doprowadziło do wzbogace
nia wzornictwa i zdobnictwa ludowego, nowe 
rozwiązania udoskonaliły warsztaty chłopskie. 
Żydzi umiejętnie dostosowywali się do lokal
nych warunków i zapotrzebowania mieszkań
ców, tym samym nie tylko wytwarzali, ale także 
dostarczali brakujące surowce oraz gotowe to
wary lub odkupywali od polskich rzemieślni
ków wyroby, by sprzedawać je w innej części 
polski na targach, jarmarkach czy odpustach. 
Wpływali na sytuację we wsi, doceniano ich 
pracę, solidność, konkurencyjną cenę, sumien
ność i obowiązkowość. Zleceniodawcy zesta
wiali nawet te cechy z typowo polską opiesza
łością oraz chęcią wzbogacenia się za wszelką 
cenę. Autorka na podstawie przytaczanych źró
deł stwierdza, że niektóre dziedziny rzemio
sła były zdominowane przez Żydów (krawiec
two, szewstwo, czapnictwo, garncarstwo, stolar
stwo), którzy tym samym nadawali ostateczny 
kształt ubraniom chłopskim, domom i sprzętom. 
Zdarzało się oczywiście, że Żydzi wpływali na 
zmianę gustów odbiorcy chłopskiego, ale był to 
proces rzadki, powolny i częściowy. Poza tym, 
istniała obawa, że „nowość" zostanie potrakto
wana przez chłopów jako coś niebezpiecznego, 
demonicznego. Pomimo barier dochodziło jed 
nak do wielopłaszczyznowych kontaktów, choć 
były one raczej powierzchowne, podyktowane 
względami praktycznymi, z obawy przed posą
dzeniem o sprzymierzanie się z „obcym", co 
mogło skutkować wykluczeniem z grona „swo
ich", Efektem tych kontaktów były, jak  twierdzi 
autorka, zapożyczenia zarówno materialne, któ
rych śladami mogą być kufry wypierające skrzy
nie, szlabany, jak  również zapożyczenia w sfe
rze kultury duchowej i społecznej.

Rozdział czwarty poświęcony został udzia
łowi kultury żydowskiej w polskiej sztuce lu
dowej, Badaczka prezentuje zjawiska, których 
pochodzenia nie da się jednoznacznie roz
strzygnąć, Stoją one na pograniczu tytułowych 
„dwóch światów" i posiadają elementy zarówno 
typowo polskie, jak  i typowo żydowskie, Do 
tej grupy zaliczone zostają: wycinanki, grze
chotka obrzędowa, zabawki ludowe, rzeźba lu
dowa, figurki szopkowe, wyroby garncarskie, 
maski obrzędowe. Okazuje się, że kontakty były 
bliższe i bardziej życzliwe niż zwykło się są
dzić, Szereg zabawek czy figurek Żyda ukazuje, 
w jaki sposób konceptualizowano Żyda w trady
cji ludowej. Był on przedstawiany w tradycyj
nym żydowskim stroju jako muzykant, uczony 
z książką, zdarzało się, że towarzyszył mu dia
beł, kogut lub koza, niekiedy uciekał przed 
psami lub jeździł na krowie -  są to z jednej 
strony sytuacje typowe, w których Żydów w i
dywano, z drugiej zaś humorystyczne, mające 
rozbawić odbiorcę. Deprecjonowano Żyda, ale 
i wierzono w jego powiązanie z zaświatami, dla
tego próbowano go obłaskawić i zyskać jego 
przychylność, W  tym kontekście interesująca 
jest wzmianka na temat uli figuralnych -  po
stać Żyda w pasiece miała znaczenie magiczne, 
przynosiła gospodarzowi szczęście.

Autorka omawiane przez siebie zagadnie
nia, dotyczące przede wszystkim kultury m a
terialnej, analizuje bardzo wnikliwie. Szeroko 
zarysowane tło historyczne, prezentacja sytu
acji ekonomiczno-gospodarczej w kraju, przed
stawienie czynników wpływających na izolację 
Żydów (wygląd, obyczajowość, obrzędowość, 
religia, szkolnictwo itp.) oraz bogactwo mate
riałów archiwalnych sprawia, że pozycja staje 
się jeszcze bardziej interesująca i godna uwagi. 
Zgromadzona bibliografia, prezentacja stano
wisk badaczy, polemik, wielość poruszanych za
gadnień oraz syntetyczne ujęcie i logiczne upo
rządkowanie całości zasługują na uznanie,
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