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MARTYNA NOWICKA

Tym, którzy dziś przyjeżdżają 
do Krakowa jako turyści, 
pewnie trudno sobie wyobrazić,
jak wyglądał Kazimierz 
trzydzieści lat temu, 
gdy startował Festiwal Kultury
Żydowskiej. 
Kazimierz dziś to niezliczona liczba
kawiarni i barów, butiki z ubraniami
z całego świata i modne restauracje.
Ale też miejsce, które odwiedzają set-
ki turystów, ciekawych tyle współ-
czesnego Kazimierza, co jego histo-
rii. Są wśród nich tacy, którzy przy-
jeżdżają do tutejszych synagog, i ta-
cy, którzy chcą położyć kamyk na gro-
bie jednego ze słynnych rabinów po-
chowanych na pobliskim kirkucie. 

O TOŻSAMOŚCI
Kiedy w 1988 roku Janusz Makuch

i Krzysztof Gierat wystartowali z Fe-
stiwalem Kultury Żydowskiej, pamięć
o Żydach na krakowskim Kazimie-
rzu nie była powszechna. I chociaż
Kraków nie poszedł w upamiętnia-
niu swoich dawnych mieszkańców

drogą Berlina, gdzie o nieobecnych
obywatelach przypominają wmuro-
wane w ulicę złote tabliczki, wiele się
pod Wawelem zmieniło. 

Najważniejsze zmiany to jednak
nie te w tkance miejskiej, ale w lu-
dziach. 

Katarzyna Zimmerer, autorka
książek poświęconych historii spo-
łeczności żydowskiej w Krakowie:
– Festiwal Kultury Żydowskiej fun-
damentalnie zmienił oblicze Krako-
wa na bardzo wielu płaszczyznach.
Dla mnie najważniejsze jest to, że dał
początek „odtabuizowaniu” pojęcia
Żyd. Trzydzieści lat temu, kiedy
wszystko się zaczynało, to było sło-
wo wręcz obraźliwe. Dzięki festiwa-
lowi wielu z nas się nauczyło, że to ta-
kie samo pojęcie jak Polak, Francuz,
Niemiec czy Amerykanin. Wielu mo-
im żydowskim znajomym ze star-
szego pokolenia dzięki temu łatwiej
było mówić o swojej tożsamości. Fe-
stiwal stał się też początkiem odno-
wienia życia żydowskiego w Krako-
wie, w wielu osobach rozbudził cie-
kawość własnej historii, pozwolił za-
dać pytanie o korzenie. Dla innych,
w tym dla mnie, żydowska tożsamość
stała się dzięki niemu istotniejsza.

SIŁA ZAANGAŻOWANIA
Dzięki FKŻ zmieniło się też mia-

sto. W latach dziewięćdziesiątych
większość wydarzeń festiwalo-
wych odbywała się w centrum – na
Kazimierzu trudno było znaleźć
przestrzenie na koncerty, wykła-
dy i pokazy filmów. Dziś nie tylko
na stałe działa kawiarnia Cheder
(ul. Józefa 36), w której także
w trakcie roku obywają się spo-
tkania, koncerty, warsztaty czy de-
gustacje, ale i wiele innych, za-
przyjaźnionych z festiwalem
miejsc. Od lat prężnie rozwija się
JCC Kraków, czyli Centrum Spo-
łeczności Żydowskiej w Krakowie,
gdzie można nauczyć się hebraj-
skiego czy wziąć udział w warsz-
tatach kulinarnych. 

Zimmerer dodaje: – Trzeba też
pamiętać, że festiwal to nie tylko
Janusz Makuch i jego fantastyczny
zespół, ale i rzesza wolontariuszy.
Młodzi ludzie, studenci i ucznio-
wie, uczą się, poszerzają swoją wie-
dzę. To, że kolejne pokolenia miesz-
kańców angażują się w takie dzia-
łania, na pewno ma znaczenie dla
Krakowa.

TRADYCJA I AWANGARDA
Festiwal odwiedza co roku ok. 30tys.

gości: biorą udział wwarsztatach, zwie-
dzają, to dla nich odbywają się co ro-
ku koncerty, w tym słynne Szalom na
Szerokiej. Większość na jednej festi-
walowej edycji nie poprzestaje. Za-
przyjaźniają się z Krakowem i FKŻ.
Także dlatego, że festiwal ewoluuje, co
roku pokazuje swoje inne oblicze. Do-
ceniają, że po koncercie kantorów
można potańczyć na barce do muzy-
ki najlepszych didżejów z Tel Awiwu.
Wtym roku wystawy rozsiane po mie-
ście zastąpi Sambation – kamienica
specjalnie na potrzeby FKŻ zmienio-
na na tydzień w centrum kultury. 

Janusz Makuch, dyrektor festiwalu:
– FKŻ jest dowodem na to, że obok sie-
bie istnieć mogą tradycja i awangarda,
historia i współczesność, dogmatyzm
iherezja, bez której wszelki postęp wkul-
turze byłby niemożliwy. Paradoks po-
lega na tym, że idąc nieustannie pod
prąd, idziemy z duchem czasu, a nawet
go wyprzedzamy! Zmieniamy się. Im
starsi jesteśmy – tym młodsi jesteśmy.
Zmienia się nasz język komunikacji ze
światem, bo w zawrotnym tempie zmie-
nia się sam świat. 8

Z TYM FESTIWALEM WARTO SIĘ ZAPRZYJAŹNIĆ, BO IM STARSZY, TYM MŁODSZY 

Co sprawia, że naród pozostaje narodem 
mimo wielowiekowego rozproszenia i braku
państwowości? Mimo prześladowań, procesu
wynaradawiania, zdrad politycznych elit? 
Na to pytanie odpowiada najprościej hymn Polski:
„Jeszcze Polska nie zginęła, / Kiedy my żyjemy...”.

Dopóki istniejemy jako duchowa formacja przywiązana do
języka i wiary w nadrzędną wartość, jaką jest dobro
wspólne, dopóty trwa w nas nadzieja na powrót do swego
miejsca na ziemi. 

Bliźniaczo podobnym do polskiego jest hymn Izraela,
który zaczyna się od słów: 

„Nie zginie nadzieja nasza, Nadzieja dwóch tysięcy lat,
Być ludem wolnym w swojej ziemi, W ziemi Syjonu
i Jerozolimy...”.

Nie ma wątpliwości, że Naftali Hirsz Imbir, polski Żyd ze
Złoczowa i syjonista, wprowadził ducha polskiego hymnu
do słów hymnu Izraela. I nie ma wątpliwości, że duchem
nadziei przesiąknięty był również Józef Kajetan Wybicki,
autor słów Mazurka Dąbrowskiego w 1797 roku. 

I Żydzi, i Polacy, wbrew wyrokom historii, pielęgnowali
„Hatikvę” – niezłomną nadzieję, że któregoś dnia powrócą

do swego „Syjonu”, do Polski, do swej wyśnionej i realnej
Ojczyzny.

Nadzieja spełniła się. Polska i Izrael są niepodległe.
Jednak dzisiaj potrzebujemy tej nadziei o wiele bardziej niż
wczoraj. Nic bowiem nie trwa wiecznie; łatwiej zepsuć niż
zbudować, łatwiej zdobyć „Twierdzę Syjonu” niż ustanowić
w niej dobro wspólne. 

Syjon, Polska to nie tylko skrawek ziemi 
dla wybranych, myślących tak samo, „prawdziwych”,
nieskalanych obcą krwią. Jeśli nie ma w nas dobra,
wzajemnego szacunku – pozostaje zło. Wówczas nic
nam po nadziei. 

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz siedemdziesiątą rocznicę
istnienia Państwa Izraela. 

Nie zginie nadzieja nasza, kiedy my żyjemy. 
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NIE ZGINIE 
NADZIEJA

OTO NA MOICH DŁONIACH
WYRYSOWAŁEM CIĘ, 

TWOJE MURY 
STOJĄ MI ZAWSZE 

PRZED OCZYMA
IZAJASZ, 49; 16 

JANUSZ MAKUCH
DYREKTOR FESTIWALU
KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Tegoroczna edycja festiwalu od-
bywa się w roku trzech ważnych
rocznic: 70-lecia powstania Pań-
stwa Izraela, 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści oraz w 30. roku istnienia FKŻ.

Tematem przewodnim Festi-
walu jest „Syjon” – miejsce na
ziemi, do którego się tęskni; któ-
re jest „twierdzą” (2 Księga Sa-
muela, 5,7) i górą, symbolizują-
cą doskonałość.

7KONCERTY: 10-200 zł 
(w zależności od wydarzenia); 
7KARNET SYNAGOGA:
380 zł (N) i 220 zł (U)
7WARSZTATY: 10-100 zł
KOLACJA SZABATOWA
w Chederze: 90 zł
7Zwiedzanie: 30 zł

Bilety można kupić przez stronę
internetową festiwalu lub w kasie
biletowej przy ul. Józefa 36.
Program: jewishfestival.pl

FKŻ ZMIENIA
KRAKÓWOD 22 CZERWCA  

DO 1 LIPCA 
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MARTA GRUSZECKA

Połączenie amerykańskiego
jazzu z krakowskim kwartetem
smyczkowym, dzieła muzyki
klasycznej, swingowa muzyka
przedwojenna z warszawskiego
podwórka, jazzowo-funkowe
popisy na trąbce, hiphopowe
sample i teksty zaangażowane
społecznie, tradycyjne brzmienia
klezmerskie, liryczne psalmy
śpiewane przez kantorów,
kosmiczne dźwięki i zabawa
głosem, tropikalna elektronika... 

Wszystkie te i inne gatunki złożą
się na nietuzinkowy krajobraz mu-
zyczny Syjonu, którego oblicza po-
znamy podczas 28. Festiwalu Kultu-
ry Żydowskiej w Krakowie. Koncer-
ty będą skupione wokół dwóch scen
– Synagogi Tempel oraz Nowej Sceny
w różnych miejscach miasta.

Słowo „Syjon”, hasło przewod-
nie 28. Festiwalu Kultury Żydow-
skiej, oznaczające zarówno miasto
Dawida, jak i miasto Boga, pojawia
się w Biblii ponad 150 razy. Mniej
więcej tylu też będzie artystów, któ-
rzy tak ważny dla Żydów motyw
spróbują zinterpretować muzycz-
nie. Jak co roku bowiem FKŻ to wy-
czerpujący przegląd muzycznych
brzmień z najdalszych zakątków za-
mieszkanych przez Żydów. Podczas
ubiegłej edycji mogliśmy posłuchać
dźwięków z ulic, domów, synagog
i wielu innych miejsc Jerozolimy.
Choć obszar muzycznych poszuki-
wań był zawężony zaledwie do jed-
nego miasta, różnorodność pro-
gramu koncertów budziła zdumie-
nie chyba nawet samych mieszkań-
ców Jeruszalaim. Tym razem punk-
tem wyjścia dla wszystkich zapro-
szonych na festiwal artystów jest
właśnie Syjon. 

TRZECH 
KANTORÓW 

Bramy Syjonu otworzy oficjalnie
24 czerwca w Synagodze Tempel (ul.
Miodowa 24, godz. 19) sztandarowa
pozycja FKŻ, czyli Koncert Kanto-
rów. Tych będzie trzech. Liryczny
tenor Yaakov Lemmer z USA jest
jednym z najwybitniejszych współ-
czesnych kantorów na świecie. W je-
go repertuarze znajdują się zarów-
no muzyka synagogalna, jak i pie-
śni hebrajskie oraz jidisz, a nawet
opera i musical. Z kolei brat Yako-
va, Shulem Lemmer, łączy wokal-
ną sztukę chazanów z tradycją śpie-
wu chasydzkiego. Braciom będzie
towarzyszył kantor Shlomo Selet-
ski z Izraela, potężny, dramatyczny
tenor młodego pokolenia. U boku
śpiewaków wystąpi The Bells Vocal
Ensamble, jeden z dwóch najlep-
szych chórów synagogalnych na
świecie, pod batutą Yossiego
Schwartza, dyrygenta, ale i kanto-
ra. Przy fortepianie zasiądzie wir-
tuoz Menachem Bristowski. 

Synagoga Tempel, w której od-
będzie się Koncert Kantorów, to
główna scena FKŻ. O trzech kon-
certach, na które trzeba się wybrać,
opowiada Paweł Kowalewski, pro-
gramer FKŻ: – Zanim bramy Syjo-
nu otworzą kantorzy, przed nami
koncert z cyklu „Klasyka w połu-
dnie”. To spotkania, które organi-
zujemy raz w miesiącu w Chede-

rze. Z okazji festiwalu koncert prze-
nosimy do Tempel. Będzie to połą-
czenie amerykańskiego mistrza
klarnetu Davida Krakauera z kra-
kowskim kwartetem smyczkowym
młodych muzyków Pan Ton Quar-
tet. Artyści wykonają specjalnie na-
pisany na festiwal „Dybbuk”, kom-
pozycję młodego, polsko-białoru-
sko-żydowskiego kompozytora Wla-
da Marhultsa. 

I dodaje: – W repertuarze nie za-
braknie też innych dzieł muzyki kla-
sycznej oraz wybranych najlep-
szych utworów muzyki klezmer-
skiej – zdradza Kowalewski. Pod-
czas „Klasyki w południe” (24
czerwca, godz. 12) wystąpią: David
Krakauer (klarnet), Karolina Szym-
bara (I skrzypce), Joanna Okoń (II
skrzypce), Paweł Riess (altówka)
oraz Łukasz Laxy (wiolonczela). 

PSYCHODELICZNY 
FUNK

Drugim obowiązkowym punktem
muzycznego programu jest koncert
znanego i lubianego w Krakowie Ku-
timana, który przyjedzie na festiwal
po raz kolejny, tym razem z orkiestrą. 

Kutiman jest nazywany „archi-
tektem psychodelicznego funku”
albo „szalonym potworem groove’u”.
W 2012 roku podczas pobytu w Kra-
kowie artysta nagrał muzyków pre-
zentujących się podczas 22. FKŻ.
Potem zmontował klip „Mix Kra-
ków” i opublikował go w sieci. Dzię-
ki niemu świat do dziś może oglą-
dać portret Krakowa i festiwalu za-
mknięty w nieco ponad 4-minuto-
wym filmie.

– Nie wyobrażamy sobie Festi-
walu Kultury Żydowskiej bez Kuti-
mana. Artysta wydał przed kilko-
ma dniami nową płytę i materiał
z niej zaprezentuje w Krakowie. Ra-
zem z nim, już po raz drugi, wystą-
pi orkiestra. Kutiman zaprosił do
współpracy najbardziej utalento-
wanych i cenionych muzyków płod-
nej izraelskiej sceny. Surowe, od-
ważne, inteligentne brzmienia, cięż-
ki groove, swobodne interpretacje
prekursorów kosmicznego jazzu,
dzięki orkiestrze z pewnością prze-
żyjecie jeden z najbardziej nieza-
pomnianych koncertów w życiu
– zapewnia Kowalewski (koncert
The Kutiman Orchestra 27 czerw-
ca o godz. 19). 

W Synagodze Tempel zaprezen-
tuje się jeszcze jedna, równie zjawi-
skowa orkiestra. The Jerusalem Or-
chestra East&West specjalizuje się
w muzyce Bliskiego Wschodu, An-
daluzji i Maghrebu. Tworzą ją muzy-
cy wywodzący się z trzech wielkich
porządków kulturowo-religijnych:
cenieni soliści grający na oryginal-
nych arabskich instrumentach, ab-
solwenci akademii muzycznych by-
łego ZSRR oraz izraelscy muzycy
młodego pokolenia. Muzykę za-
chodnią reprezentują sekcje smycz-
kowa i brassowa, sekcja rytmiczna
z trzema perkusjami oraz gitara ba-
sowa. Z kolei brzmienia Wschodu
siedmiu solistów grających na tra-
dycyjnych instrumentach, tj. kanun,
oud, ney, arabskie skrzypce, gitara
f lamenco, mandolina oraz banjo.
– Ten koncert będzie jednym z waż-
niejszych wydarzeń w historii festi-
walu. Takiego projektu muzycznego
jeszcze w Krakowie nie było – pod-
kreśla programer. 

NOWA 
SCENA KOBIET

W czterech miejscach krakow-
skiego Kazimierza – Teatrze No-
wym Proxima, Hevre, Chederze
i Alchemii, zaprezentują się arty-
ści zaproszeni w ramach Nowej
Sceny. Spośród wszystkich muzy-
ków szczególnie wyróżniają się
dwie kobiety: Victoria Hanna oraz
Noga Erez. 

– Victorii nie wypada nazywać
wyłącznie wokalistką. To praw-
dziwa artystka. Ma świetny głos,
którym potrafi się bawić i wyko-
rzystuje do tego najdziwniejsze
środki. Rapuje, wraca do staro-
hebrajskich i aramejskich tek-
stów, tworzy własne kosmiczne
dźwięki. Co ciekawe, Victoria po-
chodzi z ultraortodoksyjnej ro-
dziny zamieszkującej religijną
dzielnicę Jerozolimy – opowiada
Kowalewski. 

Victoria Hanna poprowadzi
warsztaty wokalne w Sambationie.
By wziąć w nich udział, wcale nie
trzeba być profesjonalnym woka-
listą. – Warsztaty artystki to przede
wszystkim opowieść o języku i gło-
sie – precyzuje programer. 

Drugą wokalistką, która wystą-
pi na scenie Teatru Nowego Proxi-
ma, jest młoda, pochodząca z Tel
Awiwu Noga Erez. Artystka jest
określana nowym zjawiskiem izra-
elskiej sceny muzycznej. Popu-
larność zyskała dzięki wydanej
w 2017 roku płycie „Off the RA-
DAR”. – Erez to taka izraelska
M.I.A. inspirująca się twórczością
Björk. Jej teksty są społecznie za-
angażowane, mają silny przekaz,
to utwory o czymś – podkreśla Ko-
walewski. 

Victoria Hanna (27 czerwca, godz.
21) i Noga Erez (26 czerwca, godz. 21)
wystąpią w Teatrze Nowym Proxima

(ul. Krakowska 41). 

ELEKTRONICZNIE
Repertuarem FKŻ za-

chwyceni mogą być miło-
śnicy muzyki elektronicz-

nej. Obowiązkowym punk-
tem programu jest Teder Week-
ender. Krakow Meets Tel Aviv,
czyli ciesząca się olbrzymią po-
pularnością impreza didżejska
na pokładzie Barki (29 czerwca,
godz. 22, vis-a-vis ul. Podgórskiej
16). Na Wiśle wystąpią m.in. Asaf
Samuel,  Danny Vak, Autarkic
(dolny pokład) oraz Yoav Saar,
Omri Cohen i David Rachmani
(górny pokład). 

Warto wspomnieć, że na tej sa-
mej Barce odbędzie się również im-
preza otwarcia festiwalu (22 czerw-
ca, godz. 22).

– Na dolnym pokładzie zagrają
didżeje z Izraela związani z Tede-
rem, m.in. SchoolMaster, a na gó-
rze Estropical, skład o najlepszej
w Krakowie tropikalnej i bliskow-
schodniej selekcji – zdradza Kowa-
lewski. 

Wśród propozycji elektronicz-
nych znajdzie się także impreza di-
dżejska z Omri Smadarem i Ki-
xnare’em (26 czerwca, godz. 23, Al-
chemia, ul. Estery 5). 

* Program muzyczny na stronie
jewishfestival.pl

KONCERTY

MUZYCZNY KRAJOBRAZ ŻYDOWSKIEGO KAZIMIERZA

Osobnym, najbardziej wyczekiwa-
nym wydarzeniem każdej edycji
Festiwalu Kultury Żydowskiej jest
Szalom na Szerokiej. W tym roku
organizatorzy przygotowali jego
dwie odsłony: do śmiałych podry-
gów porwie publiczność Jazz Band
Młynarski&Masecki i ich między-
wojenne utwory swingowe. Ich
płyta „Noc w wielkim mieście”
czerpie pełnymi garściami z przed-
wojennego polskiego jazzu. To hołd
dla Adama Astona – najwybitniej-
szego przedwojennego polskiego
śpiewaka rozrywkowego oraz Hen-
ryka Warsa – najważniejszego pol-
skiego przedwojennego pianisty,
aranżera i kompozytora. Masecki
i Młynarski stworzyli zespół jaz-
zowy, grający muzykę pełną in-
tensywnych dźwięków. Takich
utworów słuchano późnymi wie-
czorami w zadymionych klubach
dawnej Warszawy. Kim są? Mar-
cin Masecki to pianista młodego

pokolenia, który do
muzyki klasycznej
wprowadził luz i wy-
szedł z muzyką, przez wie-
lu uważaną za trudną w odbio-
rze, do ludzi, a nawet i na ulice
– m.in. podczas akcji codziennych
darmowych koncertów na placu
Defilad w Warszawie. Jan Emil
Młynarski, syn Wojciecha Mły-
narskiego, swobodnie porusza się
w wielu gatunkach muzycznych.
Jest twórcą i współtwórcą licznych
projektów muzycznych, takich jak
15 Minut Projekt czy Warszawskie
Combo Taneczne.

Scena na Szerokiej na pewno
zapamięta też występ Abatte Ba-
rihuna, pochodzącego z Etiopii, jed-
nego z największych izraelskich
wirtuozów saksofonu. W Krako-
wie artysta zaprezentuje program
przygotowany we współpracy z Se-
fi Zislingiem (również gościem te-
gorocznej edycji) specjalnie na FKŻ. 

SWINGOWO-ETIOPSKI SZALOM NA SZEROKIEJ 
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The Kutiman Orchestra

30 CZERWCA
OD GODZ. 18
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RENATA RADŁOWSKA: Syjon?
JANUSZ MAKUCH: Tak. To źródło żydowskie-
go życia, religii i żydowskiej kultury. Jak po-
wiada Psalm: „Którzy ufają w Panu, są jak gó-
ra Syjon, nieporuszona, trwająca wiecznie”
(Ps. 125, 1), bo „Miłuje Pan bramy Syjonu bar-
dziej, niż wszystkie siedziby Jakuba”. (Ps. 87,
2). Mija właśnie trzydzieści lat od pierwsze-
go Festiwalu Kultury Żydowskiej. Źródło,
z którego czerpiemy, jest wciąż tam, gdzie
było od zawsze. To źródło światła, w kierun-
ku którego podążamy. Wieczny Syjon.
Czym jest?

– Snem, marzeniem, rzeczywistością, tę-
sknotą. Deklaracją Boga, zawierzeniem czło-
wieka, miejscem wybranym, miejscem prze-
znaczenia. Końcem i początkiem drogi nie-
ustannego powrotu. Oświeceniem umysłu.
Ukojeniem serc skołatanych codziennością
początku XXI wieku. Wolnością od wszyst-
kiego, co ogłupia – od polityki, internetu, żą-
dzy pieniędzy i pozornej władzy. Wszyscy
jesteśmy z niego. Pod warunkiem, że w to
wierzymy, rzecz jasna.
A dla festiwalu?

– Błogosławieństwem. Źródłem siły iprze-
strogą, przypomnieniem, że nic nie trwa wiecz-
nie. Takie truizmy plotę, na przykład, że każ-
dy dzień jest darem. I że nie warto się przy-
zwyczajać do rzeczy, bo one, choć nas prze-
trwają, dają złudne poczucie wieczności. Więc
zamiast być, jak kamień, stworzeniem do-
skonałym, lepiej być niedoskonałym i dążyć
do doskonałości. A to oznacza nieustanną
zmianę, ruch, dążenie. Festiwal jest dążeniem.
Po trzydziestu latach nadszedł czas pewnego
podsumowania, zamknięcia i otwarcia. Po-
zwoli pani, że zacytuję Jehudę Amichaja:

„Otwarte zamknięte otwarte. 
Zanim człowiek się urodzi,

Wszystko otwarte na świecie bez niego. 
Kiedy żyje, wszystko w nim zamknięte.

A kiedy umiera, wszystko znów otwarte.
Otwarte zamknięte otwarte. 

Oto cały człowiek”.

Bo coś trzeba zamknąć. Chociażby rozdział
pewnego sposobu fascynacji kulturą aszke-
nazyjską, bo przecież nie myślę ocałkowitym
rozstaniu, raczej opodążaniu wwielu innych
kierunkach. Kultura aszkenazyjska jest czymś,
co wyłącznie dla potrzeb tej rozmowy i z ca-
łą świadomością uproszczenia moglibyśmy
nazwać „sztetl”. Miasteczkiem. Kulturą tra-
dycyjną. Ono wciąż żyje w naszych wyobra-
żeniach – miasteczko z pobożnym Żydem,
ztradycyjną obyczajowością, gdzie na co dzień
mówiło się wyłącznie w jidysz, miasteczko,
którym zachwycaliśmy się w „Skrzypku na
dachu” i które doszczętnie zniszczył, spalił
Holocaust. Sztetl – czyli żydowskość Europy
Wschodniej i Środkowej.

Ale nie ma już sztetla.
Jak to nie ma?

– A gdzie jest? Proszę wskazać ten ma-
giczny punkt na mapie. Mea Szearim? Bnej
Brak? Do pewnego stopnia zaledwie… Festi-
wal Kultury Żydowskiej wjakimś sensie stam-
tąd wyszedł, tam się narodził, z tej fascynacji
właśnie, ale niczym Żyd Wieczny Tułacz przez
te wszystkie lata wędrował, odkrywał, po-
dróżował po kontynentach. Od samego po-
czątku staraliśmy się łączyć różne tradycje
cywilizacji żydowskiej, choć ta Europy Środ-
kowej i Wschodniej była w festiwalu szcze-
gólnie mocno obecna; nie do końca chcieli-
śmy i mogliśmy się od niej uwolnić, bo była
wówczas dla nas początkiem wszystkiego.
Jednak równolegle do tradycji rozwijała się
współczesna kultura żydowska, wznacznym
stopniu niereligijna, świecka, głównie wame-
rykańskiej diasporze i w Izraelu, który dla
mnie jest centrum żydowskiego wszechświata.

I dzisiaj dostrzegam wyraźnie, że przez te
30 lat wędrowaliśmy od sztetla do Syjonu, mniej
lub bardziej świadomie. Wracamy symbolicz-
nie do świata, który nas/mnie uformował. Wtym
sensie jestem syjonistą – dumnym, polskim sy-
jonistą. Jedno drugiego nie wyklucza.

To co chce pan stworzyć?
– Nie tyle stworzyć, co otworzyć. Nowy roz-

dział. Tym samym doświadczać nowej kompo-
zycji smaków, kolorów, obrazów, dźwięków kul-
tury żydowskiej pojętej jako całość. Powtórzę to
raz jeszcze: dla mnie najważniejszy jest Izrael.
Na przykładzie Izraela zrozumiałem, że wy-
obraźnia i wola tworzenia jest ważniejsza od hi-
storii samej w sobie. Wyobraźmy sobie bowiem,
że jesteśmy wroku 1945 lub 1946 – wPolsce, USA,
nieważne gdzie. Wiemy już, że w ciągu jednej
długiej nocy Zagłady zniknęła z Europy, a głów-
nie z Polski, niemal cała cywilizacja żydowska.
Czy ktoś wówczas mógł przypuszczać, że trzy
lata później powstanie państwo Izraela? Że ta
kultura odrodzi się jak Feniks z popiołów? Bo
przecież same popioły były wokół. Podejrze-
wam, że niewielu ludzi uwierzyłoby w taką wi-
zję wtedy, w 1945 roku. Historii nie da się prze-
widzieć, a tym bardziej precyzyjnie zaplanować
i zrealizować. Ona się staje. I ten akt twórczy sta-
wania się tu i teraz najbardziej mnie zachwyca,
to podążanie i powrót do Syjonu, który jest po-
czątkiem i końcem wszystkiego.

Pamiętam moje pierwsze spotkanie w 1992
roku z charyzmatycznym pieśniarzem i bęb-
niarzem Shlomo Barem. Byłem zauroczony
tym, jak Shlomo wydobywa dźwięki z niewiel-
kiego bębna, zwanego „darbuka”. Melodyjność
tych dźwięków, ich różnorodność... coś nieby-
wałego. Zapytałem go, jak to robi, a on uśmiech-
nął się spoza kłębów marihuanowego dymu i od-
powiedział, że sam nie wie, po prostu najpierw
uderza, a potem słucha. I tak właśnie było z FKŻ.
Intuicyjnie czuliśmy, że naszą rolą jako organi-
zatorów festiwalu jest podążanie za zmieniają-
cym się światem; za jego rytmem i dźwiękiem,
że w pewnym momencie musi nastąpić zde-
rzenie, i nastąpiło: z wyobrażeniem o tym nie-
istniejącym już świecie sztetla z nową rzeczy-
wistością, współczesnością. Tak więc to nie my,
ale życie, żydowskie życie zdecydowało, w któ-
rym kierunku powinien pójść festiwal.
Festiwal wraca do życia?

– Ależ on nigdy od niego nie odszedł! Stał się
bardziej świadomy swojej misji, czyli wzajem-
nej edukacji. Jest lustrem, które z jednej strony
odbija obraz świata minionego, a z drugiej stro-
ny skupia energię świata, który wciąż powstaje
(tworzonego w diasporze i Izraelu). Oczywiście
można pytać, dlaczego wyszliśmy poza granice
diaspory, jakoś symbolicznie opuściliśmy sztetl.
Jeśli sztetl to nasz dom rodzinny, to prędzej czy
później ten dom przyjdzie nam opuścić. Trze-
ba budować nowy dom, nowe życie. Innymi sło-
wy, nie można tkwić w miejscu, wśród tych sa-
mych ludzi i mebli, jeść wyłącznie czulent i ge-

filte fisz (które uwielbiam!) i powoli zamieniać
kultury żydowskiej w skansen czy muzeum.
Odbiera pan ludziom magię. Po nią
przychodzą na festiwal.

– Naprawdę? Sądzi pani, że tylko po to?
To była prowokacja, delikatna.

– Nie odbieram magii. Sam ulegam jej sile. Je-
dynie nie godzę się, by miejsce magii zajęło
wszechobecne hochsztaplerstwo. Ci, którzy chcą
widzieć żydostwo w ujęciu filmowym, fabular-
nym, wciąż mogą odnaleźć się w świecie mitów.
Będą nadal zachwycali się „Skrzypkiem na da-
chu” (co w końcu nie jest takie złe) i muzyką kle-
zmerską (ta autentyczna jest po prostu piękna).
Nikomu tego prawa nie odbieram, wskazuję je-
dynie, że świat żydowski to świat kulturowego
pluralizmu, a nie wyłącznie drewnianych „żyd-
ków” ze złotą monetą czy nostalgią zaklętą w„Aji-
disze Mame”.

W Polsce jest już ponad czterdzieści festiwali
kultury żydowskiej. Iztego co mi wiadomo, więk-
szość z nich oddaje hołd przeszłości dźwiękami
muzyki kwaziklezmerskiej. Tymczasem Andy
Statman, odnowiciel tej muzyki w końcu lat 70.
(chasyd, geniusz klarnetu i mandoliny), powie-
dział niedawno: „Klezmer is finished”. Zapyta-
łem go, co to znaczy, a on na to, że muzyka kle-
zmerska tworzona była niegdyś na potrzeby spo-
łeczności żydowskiej, na konkretne okazje (we-
sela, radosne święta w żydowskim kalendarzu),
ale dziś, w XXI wieku po prostu nie ma już na
nią zapotrzebowania. Dzisiaj Żydzi tworzą inną
muzykę i słuchają innej muzyki. Zazwyczaj.
Kochamy więc mit?

– Nie ma w tym nic złego, dopóki mit nie za-
mienia się w macewę, nagrobek, wokół którego
tańczy się, jak wokół złotego cielca. Dziś ta tra-
dycyjna muzyka klezmerska w wykonaniu na-
prawdę wybitnych muzyków jest wyłącznie ak-
tem rekonstrukcji. W wykonaniu przeciętnych
muzyków lub złych muzyków – aktem destruk-
cji. Tak jak rekonstruuje się żydowski świat szte-
tla, który przecież już nie istnieje. On jest pięk-
ny, jak kopia bimy synagogi z Gwoźdźca w Mu-
zeum Polin, i jest bardzo potrzebny, bo nie wol-
no zapominać świata, który tu istniał, ale tam-
tego świata przecież tu nie wskrzesimy.
Pan go rekonstruował przez 30 lat.

– W jakiejś mierze, częściowo. Wystarczy
prześledzić, jak na przestrzeni tych lat zmie-
niał się program. Zdecydowanie więcej w nim
miejsca na nowatorstwo niż tradycję. David
Krakauer powiedział, że trzeba iść z duchem
czasu, nie można żyć w muzeum, przemie-
rzając je w filcowych kapciach bez prawa do-
tyku zakurzonych eksponatów. Jestem wy-
znawcą klasyki, bo klasyka broni się zawsze
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szlachetnością formy i doskonałością wyko-
nania. To, co dzisiaj jest awangardą, jutro już
będzie klasyką. Dlatego festiwal zaprasza ar-
tystów, którzy kontynuują tradycję żydowską
(także muzykę), ale też tych, którzy rozwijają
ją w sposób całkowicie odkrywczy i ożywczy.
Czasem na granicy herezji. Ale jak zauważył
Ludwik Hirszfeld (polski Żyd, który jako pierw-
szy oznaczył grupy krwi) – nie ma postępu bez
herezji. Zamiast tkwić w dogmatach – rozbija-
my dogmaty. Czy pojawi się nowa herezja na
miarę Spinozy czy Johna Zorna? Pewnie tak.

Od początku jesteśmy nie tylko obserwato-
rami, ale też uczestnikami procesu formułowa-
nia się różnych języków. Głosy kultury żydow-
skiej – a jest ich mnóstwo – najpełniej współbrz-
mią dla mnie w przestrzeni Izraela. Dlatego FKŻ,
będąc w głównej mierze odbiciem tej wielości,
wybierając pomiędzy Psalmami na głos i forte-
pian a symfonią Psalmów na tysiące głosów, de-
cyduje się na symfonię.

W Izraelu jest wszystko – od klezmerów (ge-
nialny Musa Berlin czy Chilik Frank) po naj-
bardziej awangardowe, klubowe projekty. Więk-
szość kantorów i chórów jest stamtąd. Dzieje się
tak dlatego, że kiedy budowano państwo Izra-
ela w 1948 roku, tworzyli je imigranci z ponad
stu krajów, de facto z całego świata. Każdy z nich
przybył z przysłowiowym tobołkiem na plecach,
w którym było to, co najcenniejsze – tradycja wy-
znawanej wiary, zwyczaje rodzinne, muzyka,
odrębność kuchni i specyficzna wrażliwość.
Owszem, istnieje jakiś wspólny algorytm, jed-
no źródło, czyli wiara, odrodzony język, posza-
nowanie różnorodności i zasad demokracji, ale
cała reszta to pochwała pstrokacizny, hymn na
rzecz synkretyzmu, pluralizm. Muzyka ży-
dowska, cała kultura to mieniący się, polaryzu-
jący wielobarwnie kryształ – światło, które się
w nim odbija, sprawia, że za każdym razem wy-
gląda inaczej. W oczach jednych opalizuje bar-
wami mitu, a w oczach innych kolorem tęczy,
czyli znakiem przymierza. Co tam komu w du-
szy gra.

Wiele cywilizacji, które miały być wieczne
– upadły. Cywilizacje sefardyjska i aszkenazyj-
ska zostały zniszczone. Wykorzenione z ziemi,
w której kwitły przez wieki, i które promienio-
wały na świat naturalnym, tellurycznym świa-
tłem. Zniszczono je, zamordowano. Żadni ko-
smici tego nie zrobili. Zrobili to Niemcy z po-
mocą niemal wszystkich narodów Europy. Na
szczęście źródło solarne, Izrael, promieniuje.
Nieodmiennie.

Festiwal jest manifestem sprzeczności, bo
świat jest ich pełny, historia także. Jak można ze
sprzeczności stworzyć harmonię? Nie wiem jak,

ale okazuje się, że można. Życie zawsze żłobi so-
bie korytarze w najtwardszej skale historii, my
zaś po prostu nimi podążamy.
To pan tworzy festiwal, pan może wszystko.
Także skierować go w inną stronę.

– Prawdziwymi twórcami festiwalu są jego
uczestnicy, wykonawcy, depozytariusze trady-
cji i kreatorzy współczesności. My ich jedynie
wybieramy izapraszamy. Wgruncie rzeczy twór-
cami programu są znakomici ludzie, moi wy-
bitni współpracownicy, prawdziwi współtwór-
cy festiwalu. Ja jedynie mam przeczucie, jakąś
wizję. Za życiem zmieniającym się podążamy,
za życiem.
Przypomina pan trudne słowo – „Syjon”.
Wielu drażni.

– Syjon drażni? Może ma pani na myśli „sy-
jonizm”? Dziwne… Przecież syjonizm to umi-
łowanie Syjonu. W naszym kraju, gdzie ponad
90 procent wyznawców to katolicy wierzący
w nauki Jezusa z Nazaretu, nie może być niko-
go, kto zaprzeczałby Jego miłości do Syjonu. Er-
go, podobnie jak Jezus był syjonistą, tak i niemal
wszyscy Polacy z definicji są „syjonistami”. Nie-
prawdaż?
Czyli „prawdziwi Polacy” też.

– Syjon to fundament. Ma kilka znaczeń.
W tym przypadku interesuje nas jego znacze-
nie duchowe, religijne, mniej zaś geograficzne,
choć fascynujące jest prześledzić, jak i dlaczego
zmieniało się jego położenie. Pojawia się w Bi-
blii ponad 150 razy. Pierwszy raz czytamy o nim
w 2 Księdze Samuela 5,7 po tym, jak Dawid po-
konał Jebuzytów: „Dawid jednak zdobył twier-
dzę Syjon; jest ona miastem Dawida”. Trzeba pa-
miętać, że Syjon ma również fundamentalne
znaczenie w religii chrześcijańskiej, wszak w li-
ście świętego Piotra znajdujemy powtórzone za
Izajaszem (28, 16) te oto słowa: „Dlatego to po-
wiedziane jest w piśmie; Oto kładę na Syjonie
kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto
weń wierzy, nie zawiedzie się”.

Syjon to Królestwo Ducha niepodległego dzia-
łaniu czasu, do którego wiedzie kręta, najeżona
przeciwnościami losu droga każdego z nas. Sy-
jon to także jak najbardziej świecka idea powrotu
do ziemi przodków, która zrodziła wieloraki ruch
syjonistyczny. Syjon to wyzwanie, by nieustan-
nie wspinać się ku górze. Moja żona, Maria, na-
uczyła mnie kochać góry. Wspinamy się czasa-
mi na dość wysokie szczyty. Proszę się zatem
nie śmiać, że brzmię tak naiwnie, ale nasze ży-
cie to droga, zawsze w górę.
Na Syjon?

– Na Wysoką, na Gerlach, na Lodowy. I na Sy-
jon. Tak się szczęśliwie złożyło. Przypominają
mi się słowa Oskara Miłosza, poety i dyploma-
ty litewskiego. Krzysztof Czyżewski zamieścił
je na portyku dworku w Krasnogrudzie: „Biada
temu, kto wyrusza i nie powraca”. Ja rozumiem
je tak, że jeżeli wszyscy jesteśmy z Syjonu, z nie-
go wyruszamy, to kiedyś musimy tam wrócić,
bo sens ludzkiej egzystencji wyraża się w pró-
bie odkupienia świata. Jeżeli tam nie wrócimy,
to – nie daj Boże – możemy zatrzymać się, na
przykład, w bramach twierdzy Toruń... Mamy
obowiązek wrócić do Syjonu, tam, gdzie spo-
czywa kamień węgielny naszej ludzkiej cywili-
zacji. A nawet jeśli jego bramy są wciąż dla nas
zamknięte, to nie zwalniają nas z obowiązku stu-
kania w nie.
Co widać z Syjonu?

– Chaos. Ludzki chaos. Jakąś diabelską wręcz
pokusę samozagłady.
Chce pan to uporządkować?

– Ja? Nie. Na to by trzeba Boga, jak myślę. Ja
chcę jedynie uporządkować swoje własne życie.
Co widać jeszcze? Widać z niego te bardzo krę-
te drogi mojego życia, na których niejednokrot-
nie się gubiłem, poddawany sile pokusy i przy-
padku. A zarazem z wysokości Syjonu widać,
że te drogi mimo wszystko układają się w jasny,
przejrzysty hieroglif losu. Wiem, że to sprzecz-
ność, taki Miłoszowski oksymoron, jak ów „mo-
ment wieczny”. Życie człowieka jest ich pełne.
Przejmuje się pan polskim antysemityzmem?

– Nie. Przejmuję się losem najbliższych. Nad
polskim antysemityzmem ubolewam i czuję
wstyd. Szczęśliwie nie zapadłem na tę chorobę.
Antysemityzm nie jest przypadłością wyłącz-
nie polską, choć jako Polak czuję wściekłość, gdy
go doświadczam. To choroba tego świata, którą
– wbrew wynikom – trzeba nieustannie leczyć.
Wielu na nią choruje. Najwidoczniej nieule-
czalnie. Wystarczy wziąć gazetę, włączyć radio,
telewizor, posłuchać bezwstydnego bełkotu po-

lityków udających mężów opatrznościowych
czy zbawców polskiego dziennikarstwa. Polska
ma najwięcej na świecie pomników Jana Pawła
II. Ów papież głośno wołał: „Antysemityzm, jak
również wszelkie inne formy rasizmu, są »grze-
chem przeciwko Bogu i ludzkości” i jako takie
muszą być odrzucone i potępione” (Jan Paweł
II: Przemówienie do przedstawicieli Brytyjskiej
Rady Chrześcijan i Żydów).

Więc jak to pogodzić z pani pytaniem o „pol-
ski antysemityzm”? Jakim diabelskim zrządze-
niem jest on wciąż obecny w naszym życiu, w na-
szej przestrzeni publicznej, zyskując aprobatę
wśród tak licznej rzeszy chorych? Gdzie jest ten
Kościół Chrystusowy, którego pierwszym przy-
kazaniem jest miłość bliźniego i nauka, by nie
czynić drugiemu, co tobie niemiłe? Gdzie są wol-
ni od religijnego i politycznego fanatyzmu prze-
wodnicy tego narodu, którzy pokazaliby, jak te-
go przykazania przestrzegać? Nasza polska zie-
mia została na wieki skalana piętnem Holocau-
stu. Mało nam tego? To woła o pomstę do nieba,
a jeśli nie o pomstę, to o skruchę, przyzwoitość,
świadectwo żalu. Jest wielu wśród nas, którzy
budujemy most pojednania. Ale co z tego, sko-
ro za rogiem historii czai się brunatne zło. W jed-
nej ręce plemienny sztandar, a w drugiej butel-
ka z benzyną. Politycy wyklęci strzegą jego pra-
wa do selekcji na patriotycznej rampie, kto jest,
a kto nie jest „prawdziwym Polakiem”. Kto lep-
szego sortu, a kto gorszego. Kto bohater naro-
dowy, a kto parszywy zdrajca. No i kto Żyd, na-
turalnie. A przecież nie ma jednej i dla każdego
takiej samej Polski, tak jak nie ma jednakich, sklo-
nowanych ideologicznie Polaków. I w tym upa-
truję nadzieję.

Swego czasu Mickiewicz snuł mesjanistycz-
ną wizję Polski jako Chrystusa narodów. I tak już
nam widać zostało. Norwid zaś, na rok przed
śmiercią, w liście do Michaliny z Dziekońskich
Zalewskiej pisał rozgoryczony: „Jesteśmy żad-
nym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztan-
darem narodowym. (…) Polska jest ostatnie na
globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie
naród. (…) Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest ol-
brzym, a człowiek w Polaku jest karzeł”. I cóż
więcej dodać?

Jestem dumny z osiągnięć Polski i Polaków.
Jestem dumny, że odziedziczyłem polską i ży-
dowską tradycję niepodległościową. Tak, jestem
dumny, że polscy Żydzi kładli podwaliny pod
państwo Izraela. Szkoda mi czasu na jałowe dys-
kusje. Zamiast go marnować wolę doskonalić
grę na szofarze.
Tegoroczny festiwal połączy dwie rocznice
– 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości i 70-lecie Izraela. Odważnie.

– Powiedziałbym: rozważnie. Bo warto te dwie
rocznice rozważać w jakimś wspólnym kontek-
ście. Tym kontekstem jest Syjon rozumiany ja-
ko powrót do świata pluralizmu i demokracji. 

I Żydzi, i Polacy, wbrew wyrokom historii,
pielęgnowali „Hatikvę” – niezłomną nadzieję, że
któregoś dnia powrócą do swego „Syjonu”, do
Polski, do swej wyśnionej i realnej Ojczyzny. Na-
dzieja spełniła się. Polska i Izrael są niepodległe.
Jednak dzisiaj potrzebujemy tej nadziei o wie-
le bardziej niż wczoraj. Nic bowiem nie trwa
wiecznie; łatwiej zepsuć niż zbudować, łatwiej
zdobyć „Twierdzę Syjonu” niż ustanowić w niej
dobro wspólne.

Syjon, Polska to nie tylko skrawek ziemi dla
wybranych, myślących tak samo, „prawdzi-
wych”, nieskalanych obcą krwią. Jeśli nie ma
w nas dobra, wzajemnego szacunku – pozosta-
je zło. Wówczas nic nam po nadziei. W tym ro-
ku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz siedemdziesiątą rocz-
nicę istnienia państwa Izraela, a więc: „Nie zgi-
nie nadzieja nasza, Kiedy my żyjemy”.
Festiwal uczył i uczy. To się nie zmieni?

– Taki jest cel festiwalu. Mam nadzieję, że
przez te 30 lat opowiadaliśmy nie tylko o kul-
turze żydowskiej, o tradycji i historii, ale przede
wszystkim uczyliśmy o wartościach nadrzęd-
nych – czym są wzajemny szacunek, świat plu-
ralizmu, wolność myśli i uczuć. Bo przecież
nie o tolerancję chodzi. Ja nie toleruję tole-
rancji. Trzeba odróżnić jedno od drugiego. Sza-
cunek to otwartość, rozumienie, a tolerancja
to jedynie łaskawe przyzwolenie na istnienie
w imię pewnego nakazu. Tolerancja to coś bar-
dzo przebiegłego – jesteś inny, w porządku, nie
wtrącam się, moja wiara nakazuje mi tolero-
wać odmienność, ale w gruncie rzeczy nie ro-
zumiem cię, uwiera mnie ta twoja odmienność,
drażni, nie jestem ciebie ciekaw, powinieneś
myśleć i wyznawać jak ja, a skoro tego nie ro-
bisz, to najchętniej pozbyłbym się ciebie z mo-
jego domu, ale za cholerę nie mogę, bo muszę
cię tolerować. To nie jest złe. Tyle że nie ma nic
wspólnego z szacunkiem, czyli założeniem, że
życie ludzkie jest święte i jako takie jest war-
tością nadrzędną.

Opowiem pani chasydzką przypowieść. Za-
uważyła pani, że Ewangelia jest pełna przypo-
wieści? Jezus wciąż się nimi posługiwał. Otóż
było dwóch braci, Elimelech z Leżajska i Zusja
z Annopola. Wielcy rabini, prawdziwi cadycy.
Przed śmiercią rabbi Zusja powiedział: „W przy-
szłym świecie nie zapytają mnie: »Dlaczego nie
byłeś Mojżeszem?«. Zapytają mnie: »Dlaczego
nie byłeś Zusją?«”. Morał z tego płynie taki, że
człowiek powinien dążyć do zrozumienia, kim
jest, i robić w życiu to, do czego został powoła-
ny. Najogólniej rzecz biorąc, ma być sobą. I być
wrażliwy na to, że inni mają to samo prawo. Być
sobą. Musi żyć w zgodzie ze sobą i własnym sys-
temem wartości. Bo jeżeli nie jest sobą, to kim
jest?

Tak, festiwal ma misję. Tą misją jest wzajem-
na edukacja. Uczymy, że warto i trzeba się wza-
jemnie szanować. Może niekoniecznie kochać
od razu. Zacznijmy od poszanowania naszych
odrębnych światów. Bez jakichkolwiek uprze-
dzeń i warunków wstępnych. Nie musisz po-
dzielać mojego sposobu życia, ale pozwól mi żyć
wedle moich wartości. Życie jest piękne dlate-
go, że bywa tak nieprzewidywalne. Jest też peł-
ne grozy z tego samego powodu.

Najważniejszym świętem w żydowskim ka-
lendarzu jest szabat. Jest to jedyne święto wpi-
sane do Dekalogu: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby
go uświęcić”, czyli „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił”. Festiwal jest jak szabatowy stół. Kiedy
nadchodzi szabat, stawiamy na nim świeczniki,
wino i kładziemy chałki. Błogosławimy światło
świec – ów czas święty, wino – symbol płodności
i życiodajny chleb wydobywany z Matki Ziemi.
Rozbrzmiewa głos kantorów, jak niegdyś roz-
brzmiewał w Świątyni Jerozolimskiej. Po tej ce-
remonii wstępnej następuje wspólna uczta. Kła-
dziemy zatem na stole wszelkie dary kultury,
szlachetne, kunsztowne dzieła tradycji i te nie-
pokorne, dojrzewające i urzekające nowością.
Gromadzą się tu wszyscy, bo dla wszystkich jest
miejsce. A każdy wybiera to, co mu smakuje naj-
bardziej. Jako gospodarz doglądam jedynie, by
nie zabrakło niczego. Patrzę na rozpromienio-
ne twarze Polaków, Żydów, ludzi dobrej woli
i w ich jasnym spojrzeniu dostrzegam odblask
ciemnego świecidła Syjonu.

I niech tak trwa – na wieki wieków.

Syjon, miejsce duchowej doskonałości

Jeśli sztetl to nasz dom
rodzinny, to prędzej 
czy później ten dom
przyjdzie nam opuścić. 
Trzeba budować 
nowy dom, nowe życie.
Innymi słowy, 
nie można tkwić
w miejscu, 
wśród tych samych
ludzi i mebli, 
jeść wyłącznie czulent
i gefilte fisz 
(które uwielbiam!)
i powoli zamieniać
kultury żydowskiej
w skansen czy muzeum
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Mieszkanie o niezwykłej historii.
Przestrzeń, w której przeszłość
zmierzy się z teraźniejszością.
Zwykła kamienica, która na kilka
dni stanie się mekką artystów
i miejscem relaksu 
dla festiwalowej publiczności.
W tym roku na Festiwalu Kultury
Żydowskiej zadebiutuje
Sambation – tymczasowe
centrum kultury na Kazimierzu.

Kamienica przy św. Seba-
stiana 32 stoi na granicy Ka-
zimierza ze Starym Mia-

stem. Niczym szczególnym się nie
wyróżnia. Codziennie mijają ją set-
ki krakowian i turystów, dochodzą
do niej głosy przejeżdżających tram-
wajów i samochodów. 22 czerwca,
w dniu rozpoczęcia 28. Festiwalu Kul-
tury Żydowskiej, jedno z mieszkań
kamienicy zmieni się nie do pozna-
nia. Wszystko za sprawą projektu
Sambation, efektu współpracy festi-
walu z kolektywem artystycznym Ha-
Miffal. 

– Sambation będzie naszym tym-
czasowym festiwalowym centrum
kultury, które otworzymy w miesz-
kaniu nr 2 w oficynie kamienicy przy
św. Sebastiana tylko na 10 dni. Pomysł
chodził nam po głowie od dłuższego
czasu – przyznaje Paweł Kowalewski,
menedżer programowy FKŻ. 

Nazwa centrum nawiązuje do mi-
tycznej rzeki Sambation, której wartki
nurt przewracał największe głazy tyl-
ko wczasie szabatu, awpozostałe sześć
dni pozostawał uśpiony. Według le-
gendy za rzeką miało schronić się Dzie-
sięć Zaginionych Plemion Izraela. 

SPACER 
Sambation ma być przeznaczony

przede wszystkim dla mieszkańców
Krakowa.

– To centrum sztuki na Kazimie-
rzu i o Kazimierzu, dlatego liczymy
na duże zainteresowanie krakowian.
Co ciekawe, na jego temat wypowie-
dzą się artyści z Izraela, w tym m.in.
wnuczka dawnego właściciela ka-
mienicy. Anat Bosak przygotowała
interaktywny performance, spacer
po domu, w którym mieszkali jej
przodkowie. Przewodnikiem po ka-
mienicy będzie jej głos, który usły-
szymy w słuchawkach. Instrukcje
i polecenia Anat pozwolą na odbiór
przestrzeni mieszkania z kameral-
nej, uczestniczącej perspektywy – wy-
jaśnia Kowalewski („Head Force”,
czyli spacery z Anat Bosak 23 i 25-29
czerwca o godz. 15 i 18 oraz 24 i 30
czerwca o godz. 15).

Anat Bosak to jedna z artystek za-
proszonego na festiwal kolektywu
HaMiffal (co w polskim tłumaczeniu
oznacza „fabrykę”) z grupy Empty
House (Bayit Rek), który od dwóch
lat przekształca opuszczone budyn-
ki w tymczasowe „świątynie kultu-
ry”. Artyści różnych mediów oraz ga-
tunków sztuki połączyli siły i w prze-
strzeni historycznego domu w cen-
trum Jerozolimy stworzyli projekt
artystyczny. Należący niegdyś do za-
możnej arabskiej rodziny dom, któ-
ry przez wiele lat stał opuszczony, zy-
skał nowe życie właśnie dzięki Ha-
Miffal. Grupa odnowiła znajdujące
się w nim malowidła, zbadała i udo-

kumentowała jego historię. Dziś dom
jest galerią sztuki, sceną dla różnych
wydarzeń kulturalnych, B&B dla ar-
tystów, kawiarnią oraz przestrzenią
warsztatową. 

Podczas tegorocznego FKŻ twór-
cy w podobny sposób przekształcą
mieszkanie w kamienicy przy św. Se-
bastiana. – Do Krakowa przyjedzie
16-osobowa reprezentacja HaMiffal,
grupy site-specific. Artyści zaaran-
żują to miejsce, stworzą instalację ar-
tystyczną, ale także przygotują ok. 30
wydarzeń dodatkowych. Każdego
dnia będzie się coś działo: od słu-
chowisk didżejskich, przez warszta-
ty drukarskie, wokalne z Victorią
Hanną i kulinarne, po pokazy filmo-
we kina Syjon – zapowiada Kowa-
lewski. 

W Sambatonie weźmie udział 16
artystów: Ann Deych, Anat Bosak,
Amit Stark, Deborah Fischer, Gilli
Levi, Itamar Hammerman, Kobi Vog-
man, Meydad Eliyahu, Michal Che-
vion, Michal Harada, Michael Cohen,
Noa Arad Yairi, Neta Meisels, Shmu-
lik Twig, Shavit Yaron, Tal Ben Hamo,
Tal Harada, Yuval Yairi. Dyrektorem
artystycznym projektu jest Meydad
Eliyah. 

TOŻSAMOŚĆ 
Otwarcie przestrzeni Sambationu

22 czerwca o godz. 17. Działalność cen-
trum kultury rozpocznie „Food Pa-
inting”, kulinarny performance Ann
Deych. 

– To opowieść o tożsamości i defi-
nicji kultury poprzez kuchnię. Swój
abstrakcyjny obraz artystka będzie
tworzyć na oczach publiczności, łą-
cząc polską i izraelską kuchnię i ty-
powe dla obydwu produkty, testując
ich kolory, kształty, smaki i tekstury.
Uczestnicy będą mogli czynnie współ-
tworzyć końcowy efekt wizualny, je-
dząc przygotowane przez Ann po-
trawy, jednocześnie zmieniając wy-
gląd „obrazu” – opowiada Kowalew-
ski.

Festiwalowe centrum kultury
przygotowało dla gości także sporo
warsztatów. O swojej pasji drukar-
skiej i doświadczeniu opowie dru-
karz Józef Rakoczy, twórca trady-
cyjnej pracowni drukarskiej w kom-
pleksie Muzeum Inżynierii Miejskiej.
Przy pomocy drukarza i artystów Ha-
Miffal na starej ręcznej maszynie dru-
karskiej będzie można wydrukować
własną pamiątkę z FKŻ-u i krakow-
skiego Sambationu. Warsztaty dru-
karskie odbędą się dwukrotnie: 23
i 26 czerwca o godz. 13. 

Sztukę głosu i języka na warszta-
tach wokalnych „Język tworzy świa-
ty” przybliży Victoria Hanna z Izra-
ela, gość specjalny muzycznego pa-
sma festiwalowego. Jak mówi ar-
tystka, inspiracją do przygotowania
warsztatów były starożytne pisma
kabalistyczne, które postrzegają li-
tery, usta i język jako narzędzia Stwo-
rzenia. – Używamy naszych głosów
na co dzień, ale czy kiedykolwiek za-
stanawialiście się nad procesem wo-
kalizacji? Jaką moc ma mowa, poza
praktyczną funkcją przekazywania
informacji? Głos istnieje jako fizycz-
na częstotliwość w przestrzeni i mo-
że dokonać niesamowitych rzeczy,
jeżeli tylko uświadomimy sobie tę
część jego natury. Przykład takiego
oddziaływania głosu możemy zna-
leźć w Księdze Rodzaju, według któ-

rej świat został stworzony przez akt
mowy – wyjaśnia Hanna. W trakcie
warsztatów uczestnicy doświadczą
mocy tonu i wysokości dźwięków.
Warsztaty z Victorią Hanną 28 czerw-
ca o godz. 16. 

KINO SYJON I DIDŻEJE
Sambation nie może obyć się bez

kina. Przez dwa dni (28 i 29 czerwca)
w kamienicy przy Sebastiana będzie
kino Syjon, nawiązujące nazwą do te-

go kultowego, działającego od lat 20.
do 1972 roku w samym centrum Je-
rozolimy. Na ekranie zobaczymy krót-
kometrażowe nieme filmy z oryginal-
ną ścieżką dźwiękową stworzoną przez
niezależnych izraelskich twórców. Za
program projekcji odpowiada Gilli Le-
vi. – Wspólnym mianownikiem filmów
jest Syjon – Jerozolima i realia jej co-
dziennego życia, które artyści prze-
twarzają, tworząc swój surrealistycz-
ny filmowy świat – tłumaczy Levi. 

Wszechobecna na FKŻ muzyka
będzie rozbrzmiewała również
w Sambatonie. Przed didżejami, któ-
rzy wezmą udział w Drunk DJs As-
sociations (24 czerwca, godz. 18), du-
że wyzwanie. Każdy z trzech zapro-
szonych muzyków (Amit Stark, Gil-
li Tha Kid oraz Ofer „schoolMaster”
Tal) mają za zadanie odpowiadać na
zaproponowany wcześniej utwór pio-
senką, która skojarzyła im się z tym
tytułem i wyjaśnić publiczności swój
wybór. Jeśli nie znajdą wytłumacze-
nia, piją karnego szota. Didżejski po-
jedynek rozpocznie „Yerushalayim
Shel Zahav” („Złota Jerozolima”).
A jaki utwór go zakończy? Tego nie
wiedzą nawet sami didżeje. 

POZNAJMY SIĘ
Twórców HaMiffal i Sambationu

będzie można poznać bliżej. O roli
sztuki w tworzeniu miasta, rewita-
lizacji pustych budynków i prze-
strzeni miejskich oraz nadawaniu
im nowej funkcji przez artystów na
przykładzie jerozolimskiego Ha-
Miffal opowie sam dyrektor pro-
jektu Neta Meisels.

– Poznacie historię, wyzwania i ce-
le miejsca stworzonego w opuszczo-
nym XIX-wiecznym budynku w cen-
trum Jerozolimy, które stało się kul-
turalnym centrum, otwartym warsz-
tatem pracy i platformą spotkania lo-
kalnych artystów z wielu różnych śro-
dowisk i nurtów. Miejsca, które stwo-
rzyło wokół siebie wyjątkową spo-
łeczność i zainspirowało nas do stwo-
rzenia Sambationu – zaprasza Me-
isels. „Wystarczająco dobre miasto”
z jego udziałem 30 czerwca o godz.
16. Z gośćmi festiwalu spotkają się tak-
że projektant graficzny i designer Tal
Harada (23 czerwca), rzeźbiarka Noa
Arad Yairi (26 czerwca), reżyser i ar-
tysta wizualny Kobi Vogman (27
czerwca) oraz artysta i badacz Mey-
dad Eliyahu (29 czerwca). Spotkania
rozpoczynają się o godz. 17.

Choć propozycji Sambationu jest
wiele, kamienica będzie też miejscem
odpoczynku festiwalowej publiczno-
ści. – Oficyna będzie na pewno chłod-
nym schronieniem przed upalnym
dniem, zwłaszcza że reprezentacja
Chederu będzie serwowała tutaj zim-
ne napoje – zapowiada Kowalewski.

Zamknięcie festiwalowego domu
kultury zaplanowano na 1 lipca (po-
czątek o godz. 19). Podczas ostatnie-
go spotkania z jerozolimskim kolek-
tywem HaMiffal będzie można – ko-
rzystając z ostatniej szansy – dołączyć
do ich artystycznych działań. Na za-
kończenie każdy będzie mógł zabrać
ze sobą element Sambationu.8

* Sambation (ul. św. Sebastiana 32)
będzie czynny od 23 czerwca 
do 1 lipca w godz. 13-22. 
Otwarcie 22 czerwca o godz. 17.
Program na stronie
jewishfestival.pl. 

KAMIENICA PRZY UL. SEBASTIANA 32

SAMBATION: FESTIWALOWY DOM KULTURY 

Nazwa centrum
nawiązuje do mitycznej
rzeki Sambation, której
wartki nurt przewracał
największe głazy tylko
w czasie szabatu,
a w pozostałe sześć dni
pozostawał uśpiony
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GRZEGORZ NUREK

Festiwal Kultury Żydowskiej to
nie tylko wspaniałe koncerty,
spektakle, wystawy i pokazy
filmów. Jak co roku mocnym
akcentem programu będą
spotkania literackie.

Już po raz czwarty Kra-
kowskie Biuro Festiwalowe,
operator programu Kraków

Miasto Literatury UNESCO, dołącza
do Festiwalu Kultury Żydowskiej z pa-
smem literackim. – Ważne okazje i nie-
ustająco aktualne tematy: Rok Sen-
dlerowej, 50-lecie wydarzeń Marca
1968, Syjon jako wieczny powrót i uni-
wersalna tęsknota. Tematem 28. edy-
cji Festiwalu Kultury Żydowskiej jest
Syjon. Ten dosłowny i metaforyczny.
Spotkania pasma literackiego na róż-
ny sposób krążą wokół uniwersalnej
wizji Syjonu jako wspólnego miejsca
na ziemi, źródła tożsamości jedno-
stek i kultur, przedmiotu tęsknoty
i nostalgii – tłumaczy Krzysztof Żwir-
ski z działu literackiego KBF. 

WIELKIE NAZWISKA
Interesująco zapowiada się tydzień

spotkań z literaturą na krakowskim
Kazimierzu. To przede wszystkim roz-
mowa Michała Okońskiego z tego-
roczną laureatką Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego Anną Bikont
o tragicznych i ciągle nie dość znanych

okolicznościach misji Sprawiedliwych,
o „Żegocie” i o życiu Ireny Sendlero-
wej, której biografię Bikont napisała
(24 czerwca, godz. 14 CKŻ). 

Następnego dnia Karolina Szy-
maniak poprowadzi spotkanie z Mi-
kołajem Grynbergiem i Włodkiem
Goldkornem o pamięci Marca 1968
(25 czerwca, godz. 18, CKŻ). Gryn-
berg opublikował niedawno „Księgę
Wyjścia” – zbiór rozmów z emigran-
tami marcowymi. Z kolei Goldkorn
po wyjeździe z Polski był wielolet-
nim redaktorem działu kultury wło-
skiego tygodnika „L’Espresso”. 

Warto zarezerwować popołudnie
26 czerwca na spotkanie w Centrum
Kultury Żydowskiej, gdzie Olga Dren-
da, autorka „Duchologii polskiej”, po-
rozmawia o przedmiotach jako urze-
czywistnieniach tęsknoty i sposobie
pisania z Marcinem Wichą oraz Mał-
gorzatą Czyńską. Oboje autorzy mo-
gą pochwalić się książkami, które zdo-
były uznanie czytelników i krytyków.
Wicha za książkę „Rzeczy, których
nie wyrzuciłem” został nagrodzony
Paszportem „Polityki”, jest też nomi-
nowany do tegorocznych nagród Ni-
ke oraz Gdynia. Z kolei Czyńska ma
na koncie docenianą książkę „Dom
polski. Meblościanka z pikasami”. 

PRZY BIURKU NOBLISTY
Mieszkanie Czesława Miłosza

przy ulicy Bogusławskiego stanie
się miejscem wykładów zatytuło-

wanych „Powroty”, w ramach któ-
rych prof. Aleksander Fiut opowie
o życiu autora „Zniewolonego
umysłu”, Katarzyna Zimmerer
przybliży wkład polskich Żydów
w rozwój polskiej literatury pod
zaborami, a Michalina Kmiecik
przywoła czasy, w których w Kra-
kowie działała grupa awangardo-
wych poetów skupiona wokół cza-
sopisma „Zwrotnica”. Liczba
miejsc ograniczona, zaintereso-
wani muszą pamiętać o tym, by
odebrać bezpłatne wejściówki
w kasie festiwalowej (ul. Józefa 36). 

COŚ DLA DZIECI
W literackim paśmie FKŻ nie

mogło zabraknąć propozycji dla
dzieci. 30 czerwca o godz. 12 w ka-
wiarni 2 Okna (ul. Józefa 40) Ur-
szula Palusińska i Michał Mą-
dracki poprowadzą warsztaty li-
terackie wokół dobrze znanej czy-
telnikom serii O_KAZ (dla dzieci
w wieku 6-12 lat). 

Krótkie opowiadanie Mądrac-
kiego zilustrowane przez Palusiń-
ską to czwarty odcinek kazimier-
skiego cyklu literackiego, realizo-
wanego przez kawiarnię Cheder.
Spotkanie chłopca z tajemniczym
Starcem staje się pretekstem do
przypomnienia niezwykłych dzie-
jów krakowskiej dzielnicy. Autorzy
opowiadania wykonają wraz uczest-
nikami bolid, którym poruszał się

napotkany
przez boha-
tera opowia-
dania Starzec. – Doskonalcie zdol-
ności konstruktorskie swoich po-
ciech i zabierzcie je w podróż
w czasie do Kazimierza z ubiegłe-
go wieku – zachęcają organizato-
rzy warsztatów. Tu także liczba
miejsc ograniczona (bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w kasie festi-
walowej).

W MUZEUM GALICJA
Literatura zagości też w Ży-

dowskim Muzeum Galicja, do któ-
rego zaprasza także wydawnictwo
Czarne. 23 czerwca o godz. 17.30
przy ul. Dajwór 18 Michał Okoń-
ski porozmawia z prof. Jackiem
Leociakiem o książce „Młyny bo-
że. Zapiski o Kościele i Zagładzie”.
„Wiem doskonale, że Polacy rato-
wali Żydów w czasie Zagłady. Ro-
biły to także siostry zakonne, ro-
bili to również księża diecezjalni
(dawniej mówiło się świeccy) i za-
konnicy. Według danych z 2007 r.
wśród Polaków uhonorowanych
medalem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata” jest czterdzie-
ści sióstr zakonnych i dwudziestu
księży. Na swoich kartkach stara-
łem się jednak notować to, o czym
pisze się rzadziej” – pisze Jacek
Leociak. Profesor „dotyka w swo-
jej książce spraw wciąż budzących

kontrower-
sje; działań
(czy też ich
braku) papieża Piusa XII, fatalnej
roli Cesarego Orseniga, nuncju-
sza w Berlinie” – pisał na łamach
„Tygodnika Powszechnego” To-
masz Fiałkowski. 

26 czer wca o godz. 17.30 w Ży dow-
 skim Mu ze um Ga li cja Ka ta rzy na
Zim me rer po roz ma wia z re dak tor -
ka mi książ ki „Prze cież ich nie zo sta-
 wię (pro gram to wa rzy szą cy). O ży-
 dow skich opie kun kach w cza sie woj-
 ny” Ma gda le ną Ki ciń ską i Mo ni ką
Sznaj der man. Au tor ka mi tek stów
ze bra nych w zbio rze są: Be a ta Cho-
 mą tow ska, Syl wia Chut nik, Pa try cja
Do ło wy, Ma gda le na Ki ciń ska, Ka ro-
 li na Prze wroc ka-Ade ret, Ka ro li na
Su lej, Mo ni ka Sznaj der man,
Agniesz ka Wit kow ska-Krych. Z mro-
 ków nie pa mię ci i za pom nie nia,
z okrut nych cza sów woj ny wy do -
by wa ją nie zwy kłe po sta ci. „Le kar -
ki, pie lę gniar ki, na u czy ciel ki, wy-
 cho waw czy nie, zwy kłe panie od pra-
 nia i przy tu la nia. Ni gdy się nie do-
 wie my, co ni mi kie ro wa ło, gdy z pe-
ł nym po świę ce niem wal czy ły o je-
 dze nie dla głod nych dzie ci i le ki dla
cho rych, gdy w koń cu, czę sto ma jąc
swo je włas ne dzie ci po aryj skiej stro-
 nie, szły z ty mi od da ny mi im pod
opie kę na Umschlag platz. Za py ta -
ne, wzru szy ły by pew nie ra mio na -
mi i po wie dzia ły: „Prze cież ich nie
zo sta wię”. 

LITERATURA NA FKŻ

KSIĘGA HISTORII I WYJŚCIA. PAMIĘĆ I TĘSKNOTA 

MARTA GRUSZECKA

Co wiemy o historii bajgla, 
która żydowska potrawa jest
smaczniejsza: ziemniaczane
latkesy czy ciasteczka
hamantasze, na czym opiera się
kuchnia Izraela, dlaczego
czerwona zupa z soczewicy jest
w rzeczywistości zielona, jakie
są różnice w izraelskim winie? 

Festiwal Kultury Żydowskiej
to tradycyjnie ukłon w stro-
nę kuchni i napojów oraz

wspólne świętowanie szabatu.
W ubiegłym roku Janusz Makuch,

dyrektor FKŻ, zaproszonym na festi-
wal dziennikarzom zaserwował na po-
witanie kawę zJerozolimy. Powiedzieć,
że ta kawa była mocna, to nic nie po-
wiedzieć. Jej aromat niósł się po całym
Chederze. Zanim jednak dyrektor po-
dał rarytas, opowiedział historię kawy.
Opowieść ta była tak wciągająca, że po
pewnym czasie wszyscy goście czuli,
jakby pili kawę w... Jerozolimie. Kul-
tury danego miejsca nie da się zrozu-
mieć, ignorując jego kuchnię. 

PRZYSMAKI IZRAELA
Kuchni poświęcono odrębne festi-

walowe pasmo. Zainteresowani kuli-
nariami mogą wziąć udział w trzy-
dniowych warsztatach (25-27 czerw-
ca) „Z Biblii na talerz”. Przewodni-
kiem będzie Moshe Basson, szef kuch-
ni prestiżowej jerozolimskiej restau-
racji Eucalyptus. – Kuchnia starożyt-
nego Izraela jest bardzo obecna w Bi-

blii. Występuje w historii jako wątek
poboczny, tak jak w przypadku kry-
jówki z kaszą bulgur, szpiegów króla
Dawida czy ciasta jego babki. Podczas
warsztatów odkryjemy wspaniałe dzi-
kie zioła i rośliny, dowiemy się, jak je
znaleźć i przygotować, opowiemy też
o siedmiu uprawach biblijnych Izra-
ela – zapowiada Basson.

Pierwsze spotkanie z mistrzem
kuchni 25 czerwca (poniedziałek).
Uczestnicy warsztatów spróbują od-

powiedzieć na pytanie: dlaczego czer-
wona zupa z soczewicy jest w rzeczy-
wistości zielona? – Podczas gdy zupa
będzie się gotować, roztaczając wspa-
niały zapach, my wyczarujemy świet-
ną maqlubę. Danie, na które składają
się grillowane warzywa, mięso, aro-
matyczny ryż, orzechy, zioła, jogurt.
Ważne, by tuż przed obróceniem garn-
ka do góry nogami wszyscy położyli
dłonie na jego dnie, aby zachować pi-
kantny smak – zdradza kucharz. 

O WĘDRÓWKACH BAJGLA
Kulinarnym bohaterem tego-

rocznego FKŻ będzie… bajgiel. Jak
wypieka się go w Nowym Jorku,
a jak w Montrealu? Dwa najwięk-
sze światowe ośrodki pieczenia baj-
gli to jednocześnie dwie różne fi-
lozofie bajgla. Jedną jest powolne
wyrastanie słonego ciasta, które
po wypieku zyskuje chrupiącą
skórkę i mięsiste wnętrze. Drugą
jest bajgiel przygotowywany szyb-
ko, cieńszy i słodszy od przeciw-
nika. Uczestnicy warsztatów z Lau-
rel Kratochvilą (26-27 czerwca),
właścicielką i szefową kuchni w pie-
karni Fine Bagels w Berlinie, or-
ganizatorką Nosh Berlin, czyli ber-
lińskiego tygodnia poświęconego
żydowskiej kuchni, nauczą się przy-
gotowywać obie wersje bajgla. Lau-
rel opowie też o wędrówkach baj-
gla z Polski za ocean oraz o rene-
sansie tradycyjnych metod jego
pieczenia. – Historia bajgla jest głę-
boko zakorzeniona w Polsce i zwią-
zana z migracjami diaspory asz-
kenazyjskiej. Miewał różne obli-
cza: był zarówno przekąską boga-
tych, posiłkiem biednych, katali-
zatorem w historii ruchu robotni-
czego, symbolem praw obywatel-
skich w XVI w., etniczną wersją
street foodu czy międzynarodową
odmianą pieczywa kanapkowego.
Bajgle różniły się smakiem, struk-
turą i rozprzestrzeniły się od No-
wego Jorku, Londynu i Montrealu
po praktycznie każdy zakątek świa-
ta – mówi szefowa kuchni. 

SZABAT I PIKNIK 
W programie FKŻ nie mogłoby za-

braknąć wspólnego świętowania sza-
batu. W dniu inauguracji festiwalu (22
czerwca, godz. 19) załoga Chederu za-
prasza na kolację szabatową. – Więk-
szość tygodnia spędzamy w nieustan-
nym ruchu, wykorzystując całą ener-
gię na ciągłe poszukiwanie idążenie do
osiągnięcia celów. Wpierwszy piątko-
wy wieczór festiwalu chcemy namó-
wić naszych gości, żeby odłączyli się od
codziennych spraw, wzięli oddech, za-
trzymali się. Zainspirowali tym, co
w szabacie uniwersalne: odpoczynek,
wspólne posiłki; zapraszamy do che-
derowego stołu. Usiądźmy razem zbli-
skimi, przyjaciółmi i nieznajomymi.
Zostawmy intensywną codzienność za
drzwiami – apeluje załoga Chederu. 

Menu? Not So Kosher. Co to ozna-
cza w praktyce? – Inspiracje różno-
rodną kuchnią żydowską – mówią ta-
jemniczo gospodarze. 

Po wspólnej kolacji czas na sobot-
ni szabatowy piknik. Tradycyjne dru-
gie śniadanie w Chederze przeniesie
się na Bulwar Inflancki. – Orzeźwiają-
ca bryza, słony zapach morza, palące
słońce, bliskowschodnie dźwięki ipysz-
ne jedzenie – tak wyobrażamy sobie
Izrael. Ten klimat chcemy przenieść
na krakowskie podwórko, zastępując
Morze Śródziemne Wisłą. Nic nie po-
zwoli lepiej doświadczyć bliskow-
schodniej celebracji życia niż jedzenie
i muzyka – mówi załoga Chederu. 

* Program na stronie
jewishfestival.pl

KUCHNIA
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Współczesna kuchnia żydowska chętnie sięga po potrawy, 
które możemy odnaleźć w biblijnym przekazie
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