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Śmierć i życie pozagrobowe 

w żydowskich wierzeniach ludowych 
 

W oficjalnej doktrynie judaizmu wiara w życie pozagrobowe, jak i w 
istnienie miejsca wiecznego spoczynku jest negowana

1. Ich występowanie w 
religii żydowskiej postrzegane jest jako pokłosie obcych kultur i religii, 

szczególnie pogańskich, które oddziaływały na judaizm przez setki lat ży-

dowskiej diaspory
2. Ortodoksyjni rabini zaprzeczają istnienia wspólnych 

korzeni judaizmu i pogaństwa, mimo iż fakty historyczne ustalone przez ar-

cheologów świadczą inaczej
3
. Wyniki badań dotyczących kultur Bliskiego 

Wschodu wyraźnie wskazują, że religia starożytnego Izraela swoją prowe-

niencję wywodzi z licznych wierzeń pogańskich, które niegdyś powszechnie 

występowały na całym Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, czy w Azji 

Południowej. 

Rabini jednak pozostają niewzruszeni na doniesienia naukowców a 
wierzenia w świat pozagrobowy traktują jak zwykłe zabobony niewykształ-
conego ludu

4. Jeszcze w latach trzydziestych XX wieku Żydzi aszkenazyjscy 

z Europy Środkowowschodniej łatwo ulegali opowieściom cadyków5
 i wę-

drownych kaznodziejów. Wśród nich największym posłuchem cieszyli się 

                                                 
1
 Zarówno w Torze, jak i w pozostałych częściach Biblii Hebrajskiej, nie ma 
bezpośrednich wzmianek o istnieniu życia pozagrobowego, tym bardziej jego 
podziału na tzw. piekło, czyściec, czy niebo, [za:] A. Cohen A., Talmud, 

Warszawa 2002, s. 348-349. 
2
 Na judaizm największy wpływ miały te religie, z którymi Żydzi wchodzili w 
bezpośrednie interakcje, tj. religiami starożytnego Babilonu, Egiptu, Grecji, 
Imperium Perskiego, Indii, Rzymu oraz kulturami pierwotnymi czarnej Afryki. 

3
 Por. R. Lilientalowa, Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości, Rozprawy 

Wydz. Filologicznego AU w Krakowie, t. 45, Kraków 1909, s.191-288; R. 

Lilientalowa, Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości, cz.2, Rozprawy 

Wydziału Filologicznego AU w Krakowie, t. 52, Kraków 1918, s. 270-380; 

Lilientalowa, R., Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości, cz.3, Rozprawy 

Wydziału Filologicznego AU w Krakowie, t. 58, Kraków 1924, s. 1-123. 
4
 A.S. Rappoport, The folklore of the Jews, London 1937, s. 260. 

5
 Cadyk (hebr. sprawiedliwy) – człowiek odznaczający się niezwykłą prawością; 
według jednej z legend żydowskich w każdym pokoleniu żyje 36 cadyków tzw. 
lomed wowników, którzy dzięki swoim dobrym uczynkom podtrzymują istnienie 
świata. W chasydyzmie mianem cadyka określano mistrza, w którym chasydzi 
dostrzegali obecność Bożej iskry lub duszy Mojżesza; był duchowym przywódcą 
swojej społeczności, cieszącym się niezwykłym autorytetem, [za:] A. Unterman, 
Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2003, s. 51-52. 
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tzw. baal szemowie
6, którzy podczas swoich wędrówek po sztetlach sprze-

dawali nie tylko różnego rodzaju amulety i lekarstwa na każdą chorobę (se-

gule), ale też przekazywali żydowskie prawdy ludowe, a szczególnie te, do-

tyczące życia po śmierci. 
Pobożni Żydzi - w przeciwieństwie do wyznawców innych religii mo-

noteistycznych - nie powinni obawiać się nadejścia śmierci מות (hebr. mot, 

jid. tojt). Zgodnie ze zwyczajem każdego wieczora - podczas odmawiania 

Kriat Szma
7
 - powinni dokonywać swoistego rachunku sumienia, dzięki któ-

remu są świadomi tego, co złego w danym dniu uczynili i mogą przed za-

śnięciem wyrazić żal za grzechy. To powinno dawać im spokój ducha i pew-

ność, iż gdyby umarli w czasie snu, to ich przewinienia z danego dnia zosta-

ną im przez Boga odpuszczone8
. Wyniki badań etnograficznych przeprowa-

dzonych na początku XX wieku wśród Żydów polskich i ukraińskich wyka-

zały jednak coś diametralnie innego, tj., że w życiu codziennym obawiali się 
oni śmierci i łączyli z nią wiele przesądów i rytuałów9

. 

W rodzinie żydowskiej strach przed śmiercią pojawiał się wraz z wy-

stąpieniem choroby u jednego z jej członków. Podczas szabatowych nabo-

żeństw krewni chorego odmawiali w synagodze modlitwę Mi szeberach ִמי

prosząc o jego uzdrowienie10 (hebr. Ten, który błogosławi) ֶׁשֵּבַר�
. W bardziej 

poważnych przypadkach rodzina skłaniała się do zmiany imienia chorego, 
co podobno miało posiadać moc oszukania Anioła Śmierci11

ך המוותמלא   

(hebr. Malach ha Mawet)
12

. 

                                                 
6
 Baal Szem (hebr. pan [Boskiego] Imienia, mistrz Imienia) – tytuł nadawany 
ludowym cudotwórcom i uzdrowicielom; b. s. trudnił się wyrobem amuletów i 
magicznych lekarstw (hebr. segulot); był odpowiedzialny także za odprawianie 
egzorcyzmów, oduroków oraz wypędzanie złych duchów, [za:] Polski Słownik 
Judaistyczny, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, t. 1, s. 132; 
por. A. Unterman, op. cit., s. 37. 

7
 Kiriat Szma al ha mita - zgodnie z tradycją modlitwa wieczorna składa się z dwóch 
części: błogosławieństwa ha mapil chewlei szena (hebr. Ten który spuszcza więzy 
snu) oraz modlitwy Szma. Obie odmawia się bezpośrednio przed snem w pozycji 
stojącej lub siedzącej, [za:] Z. Greenwald, Bramy Halachy: religijne prawo 

żydowskie. Kicur  Szulchan Aruch dla współczesności, Kraków 2005, s. 134-135. 
8
 Z. Greenwald, op. cit., s.135. 

9
 Badania etnograficzne dotyczące folkloru żydowskiego na terenie Europy 
Środkowowschodniej prowadzili zarówno folkloryści-amatorzy, jak i 

zorganizowane zespoły naukowo-badawcze, m.in. Almi, S. An-sky, Bar Ami, P. 

Graubard, M. Kipnis, S. Lehman, R. Lilientalowa, N. Prilucki, [za:] I.N. 

Gottesman, Defining the Yiddish Nation: The Jewish Folklorists of Poland, Detroit 

2003, s. 29-71; por. Journey to a nineteenth-century shtetl: the memoirs of 

Yekhezkel Kotik, red. D. Assaf, Detroit 2002; por. O. Goldberg-Mulkiewicz, 

Ethnographic Topics Relating to Jews in Polish Studies, Jerusalem 1989. 
10

http://www.chabad.org.pl/templates/articlecco_cdo/aid/1123429/jewish/Modlitwa-

za-chorego.htm (12.08.2010). 
11

 Anioł Śmierci  מלאך המות (hebr. Malach ha Mawet) – utożsamiany także z aniołem  
Samaelem; w kulturze Żydów aszkenazyjskich przedstawiany jako ten, który staje 
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Według tradycji żydowskiej człowiek posiada trzy dusze – נשמה (hebr. 

neszama), נפש (hebr. nefesz) i רוח  (hebr. ruach). Po śmierci pierwsza z nich 
opuszcza ciało i udaje się na Sąd Ostateczny יום הדין (hebr. Jom ha Din), 

druga pozostaje w zawieszeniu pomiędzy grobem a domem zmarłego przez 
cały okres trwania żałoby sziwa

13
 (lub szloszim

14
), a trzecia jest na zawsze 

związana z ciałem i razem z nim obumiera
15

. 

Jeszcze na początku XX wieku w pomieszczeniu, w którym nastąpił 
zgon, Żydzi stawiali na oknie szklankę z wodą i wieszali w nim kawałek 
płótna. Miały one posłużyć Aniołowi Śmierci do oczyszczenia ostrza noża, 
którym wcześniej zabrał życie zmarłego16. Inna żydowska tradycja podaje, 
że służyły one duszy zmarłego do oczyszczenia się przed Sądem Ostatecz-

nym
17

. 

Po stwierdzeniu zgonu zwłoki umieszczano na ziemi zaścielonej prze-

ścieradłem lub słomą nogami skierowanymi do drzwi. Następnie do zmarłe-

go przystępowali wszyscy domownicy i prosili go o przebaczenie. Od tego 

momentu odpowiedzialność za kolejne etapy przygotowań do pogrzebu 

przejmowało Bractwo Pogrzebowe חברה קדישה (hebr. Chewra Kadisza), któ-
re m.in. ustawiało świece u wezgłowia zmarłego, organizowało pogrzeb i 

nadzorowało przebieg wszystkich żydowskich rytuałów funeralnych
18

. 

Pochówek w judaizmie, podobnie jak ma to miejsce w islamie i hinduizmie, 

następuje w ciągu 24 godzin od zgonu. Po odprawieniu domowych rytuałów 
ciało zmarłego jest przewożone do domu przedpogrzebowego, gdzie podda-

ne jest rytualnemu oczyszczeniu tahara טהרה (hebr. oczyszczenie) i przygo-

towane do pochówku. W tym czasie krewni porządkują pokój zmarłego, wy-

lewają wodę stojącą na oknie oraz zamiatają podłogę. Ma to - na zasadzie 

magii sympatycznej - wypędzić z domu wszystkie duchy, w tym także zmar-

łego i Anioła Śmierci
19

. 

Rytuał tahary rozpoczynał się od umieszczenia zwłok stopami do 
drzwi na specjalnym stole, znajdującym się w domu przedpogrzebowym. Po 

ich rozebraniu z odzieży, poddawano je dokładnemu myciu. Następnie obci-

                                                                                                                   
u wezgłowia umierającego z mieczem, [za:] Polski Słownik Judaistyczny, t. 1..., s. 

85-86. 
12

 R. Lilientalowa, Przesądy żydowskie, „Wisła”, t. 12, Warszawa 1898, s. 278. 
13

 Sziwa שבע (hebr. siedem) siedmiodniowa żałoba obowiązująca małżonka, dzieci, 

rodziców i rodzeństwo zmarłego; w tym czasie żałobnicy pozostają w domu, na 
ogół siedzą na podłodze lub niskich stołkach, nie myją się, nie wolno im obcinać 
włosów ani się golić, nie noszą obuwia bez obuwia, R. Lilientalowa, Przesądy…, 

„WISŁA”, t. 14, s. 632. 
14

 Polski Słownik Judaistyczny, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, 
t.2, s. 673-674. 

15
 Ibidem. 

16
 Ibidem. 

17
 Etnografowie zanotowali występowanie tego przesądu w okolicach Wołynia i 
Sandomierza, [ za:] R. Lilientalowa, Przesądy…, s. 278-280; por. A.S. Rappoport, 

The folklore of the Jews, London 1937, s. 102-104. 
18

 A. Unterman, op. cit., s. 60.  
19

 R. Lilientalowa, Przesądy…, „WISŁA”, t. 14, s. 642. 
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nano im włosy i paznokcie tak, aby nie kryły się w nich żadne zabrudzenia. 

Kolejnym etapem tahary stanowiło polewanie ciała dziewięcioma miarami 

wody (hebr. tisza kwarim) przy jednoczesnym recytowaniu fragmentów z 

Ks. Zachariasza (3,4), Ks. Ezechiela (36,25) oraz Ks. Powtórzonego Prawa 

(5,11). Po takim oczyszczeniu ciało wycierano, czesano i ponownie ubierano
20

. 

 

Rys. 1 Obrzęd tahary
21

. 

 

Strój pogrzebowy może przybierać różne formy, w zależności od tra-

dycji (hebr. minchag), jaka obowiązuje w danej społeczności żydowskiej. 

Mogą go stanowić zarówno codzienne ubrania zmarłego, jak i bandaże płó-

cienne. Może nim być także odświętny biały kitel, noszony przez zmarłego 

podczas świąt. W wyborze stroju obowiązuje zasada usuwania z niego ja-

kichkolwiek supłów, aby przypadkiem nie więziły one duszy zmarłego na 

ziemi
22

. Na koniec tahary zwłoki obwiązywano w tałes (lub kładziono go 

pod głowę) i chowano do drewnianej nielakierowanej trumny. 

Niegdyś w niektórych społecznościach żydowskich głowę zmarłego 

dodatkowo nacierano surowym jajkiem, na znak przejścia do wieczności. W 

innych natomiast kładziono mu na oczach gliniane skorupki oraz wkładano 

do ręki widełki, które jakoby miały pomagać podczas zmartwychwstania
23

. 

Część gmin żydowskich kultywowała także tradycję wkładania do trumny 

kłódki, na znak, że świat żywych jest już zamknięty dla duszy zmarłego. 

Zgodnie z ludową tradycją, zanim trumnę włożono do grobu, przystę-

pował do niej szames i ogłaszał głośno zmarłemu, że z dniem swej śmierci, 

został wypisany z wszystkich stowarzyszeń, których był członkiem. Miało to 

uchronić pozostałych członków przed duchem zmarłego, który - nieświado-

                                                 
20

 Polski Słownik Judaistyczny..., t. 2, s. 683-684. 
21

 http://www.jewishmuseum.cz/en/a-ex-chevra.htm (14.12.2010). 
22

 R. Lilientalowa, Przesądy…, „WISŁA”, t. 14, s. 640 
23

 Polski Słownik Judaistyczny..., t. 2, s. 673-674. 
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my swojego zgonu - mógł upomnieć się o kolegów i sprowadzić na nich 
śmierć24. Po wygłoszeniu mowy pogrzebowej i wyrecytowaniu kadiszu, 

trumnę wkładano do grobu i zasypywano
25

. 

Zgodnie z tradycją żałobnicy wracający z pogrzebu powinni iść inną 
drogą niż tą, którą na niego przyszli. Lud żydowski wierzył, że idąc tą samą 
ścieżką, można było spotkać zmarłego lub samą Śmierć i odejść razem z 
nimi do świata umarłych. Po wyjściu z cmentarza należało ponadto dokład-

nie umyć paznokcie i dłonie, na wypadek gdyby skryły się w nich dusze 
zmarłych26. Ten zwyczaj przetrwał wśród społeczności żydowskiej do dziś. 

Po śmierci rodziców dzieci były zobowiązane do odmawiania za nich 

kadiszu. Żydowska tradycja ludowa przypisywała tej modlitwie moc chło-

dzenia ogni piekielnych oraz pozytywny wpływ na przyszłość zmarłych27
. 

 

Życie pozagrobowe 

 

Z życiem pozagrobowym Żydzi wiązali wiele legend. Jedna z nich 
podaje, że gdy tylko po pogrzebie żałobnicy oddalili się od grobu na odle-

głość trzech łokci, przystępował do niego Anioł Grobów, który pukał w 
trumnę i pytał zmarłego o imię. Jeśli ten go nie pamiętał, to anioł uderzał 
zmarłego w brzuch ciężkim łańcuchem, wyciągał mu wnętrzności i dawał do 
powąchania, aby sobie przypomniał, kim był. Tak czynił trzykrotnie, a 
otrzymawszy w końcu odpowiedź, odchodził28

. 

Inna tradycja podaje, że po pogrzebie miały do zmarłego przystępo-

wać dwa duchy stróże – dobry i zły, które towarzyszyły mu przez całe życie. 
Ich zadaniem, było odprowadzenie duszy na Sąd Ostateczny, gdzie ważone 
były jej grzechy i zasługi. Świadectwem prawdziwości jej czynów miała być 
księga, którą każda z dusz spisywała podczas snu. Oprócz księgi za zmarłym 
miały ponadto świadczyć dobre i złe duchy zrodzone z jego uczynków, a 
także sól, którą posypywał chleb i inne pokarmy29

. 

Na Sądzie Ostatecznym Bóg wydawał werdykt. Jeśli dusza człowieka 
opuściła świat nie skończywszy 70 lat, to musiała wrócić na ziemię i dopeł-
nić swojego żywota. Wielcy grzesznicy i tzw. przechrzty, zanim trafili do 

piekła גהנום (hebr. Gehinom)
30

, musieli dodatkowo odpokutować na ziemi 

swoje przewinienia, przeważnie pod postacią zwierząt - psa, kota lub świ-

                                                 
24

 R. Lilientalowa, R., Przesądy…, „WISŁA”, t. 14, s. 642 
25

 H. Nussbaum, Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii, 

Warszawa 1893, s.  277-278. 
26

 R. Lilientalowa, Przesądy…, „WISŁA”, t. 12, s. 281 
27

 Ibidem, str. 278. 
28

 R. Lilientalowa, Życie pozagrobowe i świat przyszły w wyobrażeniu ludu 
żydowskiego, „LUD”, t. 8, Lwów 1902, s. 350. 

29
 Ibidem, str. 350. 

30
 Gehinom (hebr. dolina Hinom) – gehenna; żydowskie piekło lub czyściec; w 

czasach biblijnych miejsce w okolicy Jerozolimy, gdzie składano ofiary z dzieci, 

[za:] A. Unterman, op. cit., s. 96. 
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ni
31. Mniej grzeszne dusze szły bezpośrednio do piekła i tam czekały na we-

zwanie do nieba. Po śmierci do piekła mieli się udawać także cadycy i po-

bożni Żydzi, gdyż – jak twierdził lud żydowski - tylko przez piekło prowa-

dziła droga do nieba גן עדן (hebr. gan eden). 

 

Piekło i Raj 

 

Wschodnioeuropejscy Żydzi wierzyli niegdyś, że istnieją dwa rodzaje 
piekieł – dolne לְׁשאֹו  (hebr. Szeol) i górne גהנום (hebr. Gehinom). Po śmierci 
każda dusza była zmuszona do ich przejścia, przesuwając się po magicznej 
drabinie w górę. Podobno odmawianie kadiszu przez potomstwo po śmierci 
rodziców miało ten ruch przyśpieszać32

. 

Dusze w piekle poddawane były różnym torturom. Wieszano je za ję-
zyk albo gotowano w smole. Niektóre tarzano po kolczastej trawie, albo to-

czono w beczkach pełnych szpilek. Za dnia dusze miały chodzić do piekiel-

nego lasu po drewno, a potem rozpalać ogniska, w których musiały się same 
smażyć. Każdej nocy spalały się na popiół i ze wschodem słońca znowu się 
odradzały. Jedyną ulgę zaznawały pod koniec tygodnia, gdyż, jak powiada 
lud żydowski, nawet pokutnicy mają Szabes33

. 

Gdy dusza odpokutowała swoje grzechy, przychodził do niej anioł 
Michael i zabierał ją do ognistej rzeki, w której ostatecznie się oczyszczała. 

Wtedy to musiała czekać na przechodzącego przez piekło cadyka, gdy tylko 
tą drogą można było dostać się do raju. Na powitanie wychodzili im wtedy 

wszyscy aniołowie, Abraham i król Dawid34
. 

Zgodnie z tradycją żydowską miały istnieć także dwa raje: ziemski i 
niebiański. Raj ziemski był łącznikiem pomiędzy piekłem a rajem niebiań-
skim, w którym rosły wszystkie rośliny świata oraz Drzewo Życia. Dusze 
spędzały w nim czas na nieustannym odpoczywaniu, a ich jedynym zada-

niem było chwalenie wielkości Boga i studiowanie Tory. 
 

 Olam ha Ba czyli świat, który nadejdzie 

 

Jeszcze na początku XX wieku Żydzi polscy wierzyli, że z końcem 
świata nastanie straszna wojna, podczas której wszyscy będą walczyć ze so-

bą. Przybędzie wtedy Gogimugik - magiczny olbrzym, który będzie prześla-

dować Żydów. Według tradycji stwór ten ma obecnie spać w ukryciu na pu-

styni, a gdy nadejdzie odpowiedni czas, przebudzi się i wypełni swoje prze-

znaczenie. Bóg wtedy ześle na Ziemię Mesjasza, który pokona zło i zakoń-
czy wojnę35

. 

                                                 
31

 R. Lilientalowa, Życie pozagrobowe..., s. 350-351. 
32

 Hasło: Death, [w:] Jewish Encyclopaedia, New York 1901, s. 480-486. 
33

  http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=179&letter=D (12.08.2010). 
34

 R. Lilientalowa, Życie pozagrobowe..., s. 351. 
35

 Ibidem, s. 352. 
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Jeden z Żydów, Zernbabel, syn Falfiela, zmówi wtedy kadisz za 
zmarłych, który nawet mieszkańcy piekieł zakończą słowem „amen”. Wy-

woła to tak wielkie poruszenie wśród aniołów i cadyków, aż Bóg okaże łaskę 

i otworzy bramy piekieł. Następnie anioł Michael zatrąbi w róg barani szofar 

i wszyscy zmarli zmartwychwstaną
36

. 

Po wyjściu z grobów zmarli udadzą się pod przewodnictwem Mesja-

sza do Jerozolimy. Zanim jednak tam dotrą, będą musieli minąć dwa mosty - 

papierowy i żelazny. Po pierwszym przechodzić będą cadycy, po drugim zaś 

grzesznicy. Most papierowy będą podtrzymywać aniołowie i wszyscy spra-

wiedliwi dotrą do raju. Natomiast drugi pod ciężarem dusz runie w morze i 

tylko nieliczni grzesznicy przetrwają tę próbę
37

. 

Żydzi po dotarciu do Jerozolimy ponownie połączą się z zaginionymi 

plemionami Izraela. Przede wszystkim z czerwonymi Żydami, którzy - jak 

wierzono – mieli mieszkać za magiczną rzeką Sambatją38
. Mesjasz w ten 

dzień wyprawi dla wszystkich wielką ucztę, na której głównym daniem bę-
dzie mięso z szor ha-bora, czyli olbrzymiego byka, który obecnie pasie się 
na rajskich łąkach oraz z lewiatana (potwora morskiego), który zamieszkuje 
morskie głębiny39

. Wszędzie zapanuje wtedy szczęście i radość, i nikt nigdy 

nie zazna już smutku. 
Pomimo oficjalnej wykładni i zakazów rabinów, faktem jest, że ludo-

wa wiara w życie pozagrobowe i świat przyszły istniała w społecznościach 
żydowskich od tysięcy lat. Przetrwała ona niemal w niezmienionej postaci 

do drugiej wojny światowej. Z kolei w dzisiejszych czasach w utraortodok-

syjnych rodzinach są podejmowane próby odtwarzana i podtrzymywana tych 

tradycji, które coraz częściej postrzegane są jako integralna część żydow-

skiej spuścizny. Jest to niezwykle ważne zjawisko zarówno pod względem 
psychologicznym, jak i socjologicznym. Faktem jest, iż w całym narodzie 
żydowskim boleśnie odczuwalna jest pustka pokoleniowa i zerwanie ciągło-

ści przekazu kulturowego, jakie nastąpiły w wyniku Holokaustu. Powrót do 
przedwojennych żydowskich wierzeń ludowych, tradycji, czy zabobonów 

jest więc dla nowych pokoleń Żydów próbą wypełnienia tej pustki i radzenia 
sobie z piętnem Szoah. 

 

Abstract 

 

The Death and Afterlife in Jewish folk beliefs  

 

The Jewish funeral rituals and beliefs regarding to death and afterlife are 

deeply rooted both in Jewish religious texts (Tanah and Talmud) and many 

pagan traditions. Since Jews, in their long Diasporic history, were living 

among various cultures and religions - pagan (Ancient Egypt, Persia, Rome 
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and Greece) and monotheistic (Christian, Muslim and Zoroastrianic), nu-

merous Jewish beliefs and customs had been modified by cultural accretions 

derived from non-Jewish environments. The article is divided into three 

chapters presenting Jewish customs and folk beliefs of East European Jews 

on death and afterlife. 
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