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  Izabela, miłościwie nam panująca królowa Hiszpanii, 

postanawia, co następuje: 

 

  „Wszyscy Żydzi, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bez 

względu na ich wiek, którzy żyją lub przebywają w naszych królestwach 

i naszych państwach, niechaj do końca czerwca opuszczą je wraz ze 

swoimi synami i córkami oraz żydowskimi krewnymi, dorosłymi i 

dziećmi, i niechaj nigdy już nie wracają pod karą śmierci i konfiskaty 

całego majątku...”   

 

Granada, w 31 dniu marca roku Pańskiego 1492. 
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  „To historia długa i zawiła, nigdy przez nikogo do końca nie 

opowiedziana. Bo należałoby ogarnąć zbyt wielkie połacie czasu i 

przestrzeni, przyjrzeć się losom rozproszonej wspólnoty i losom 

poszczególnych ludzi. Bo trudno odnaleźć początek tej historii – czy 

zaczyna się wraz z przybyciem pierwszych Żydów do kraju przez nich 

zwanego Sefardem, a później znanego jako Hiszpania, czy też w roku 

1492, kiedy to edyktem Królów Katolickich wygnano Żydów 

hiszpańskich, zdawałoby się raz na zawsze. Trudno również 

prześledzić losy wypędzonych, którzy na przekór edyktom, doczesnym 

wyrokom, nieustannej tułaczce zwą się po dziś dzień Sefardyjczykami – 

z dumą i z niepokorną, najtrudniejszą miłością odrzuconych – 

podkreślając tym samym skąd są i dokąd wrócić pragną, dając tej 

miłości wyraz poprzez zachowanie przez setki lat języka swej 

niewdzięcznej, ale zawsze – Ojczyzny. Los rzucił ich do Maroka i do 

Włoch, do Grecji i do Bułgarii, do Bośni i do Macedonii, do Turcji, a z 

czasem do obu Ameryk. W swoim czasie mieszkali również w Polsce. 

Ich język nazwano LADINO, bo tak między innymi zwał się w swoim 

czasie starokastylijski, z którego powstał język hiszpański. I do dziś 

dnia mówią nim, piszą i śpiewają. I właśnie ich pieśni – pieśni Żydów 

Sefardyjskich – wzbudziły pod koniec XIX wieku zachwyt, najpierw 

hiszpańskich filologów, etnologów i muzykologów, a później całego 

świata. Bo zachowując język swego Sefaradu, owi rozrzuceni po całym 

świecie tułacze zachowali również – z pokolenia na pokolenie – pieśni, 

w których albo zachowali język, muzykę i poezję hiszpańskiego wieku 

XV, albo ożywiali je muzyką i poezją krajów, w których przyszło im żyć. 

Te pieśni żyły razem z nimi. Przyglądając się różnym wariantom tej 

samej pieśni, można przyjrzeć się drogom tułaczki Żydów 
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Sefardyjskich... To historia długa i zawiła, nigdy przez nikogo do końca 

nie opowiedziana...”   Carlos Marrodan Casas. 

 

  Ma rację Carlos Marrodan Casas, to historia długa i zawiła, 

nigdy przez nikogo do końca nie opowiedziana – historia sefardyjskich 

Żydów. Równie zawiła, skomplikowana, długa i przez nikogo do końca 

nie zbadana jest historia ich fenomenalnych pieśni, niezwykłego 

świadectwa trwania kultury i przenikania jej do tradycji i kultur lokalnych 

krajów, w którym przyszło im żyć. Ta historia zwłaszcza dziś nas 

fascynuje, w czasach globalnej kultury medialnej, w czasach 

jednoczącej się Europy i starych religijnych wojen, w czasach gdy wielu 

ludzi na świecie w wielu jego zakątkach ponownie szuka korzeni 

własnej tożsamości.   

  Niezwykłość pieśni Żydów Sefardyjskich polega na ich 

wyjątkowym bogactwie, na które złożyło się kilka przyczyn. Po 

pierwsze, była to wielowiekowa rdzenna tradycja Sefaradu, która sama 

w sobie była owocem asymilacji kultury żydowskiej na obszarze 

Półwyspu Iberyjskiego. Od wczesnego średniowiecza był to teren 

spotkań trzech kultur i trzech tradycji, autochtonicznej, żydowskiej i 

arabskiej. Spotkania te nie zawsze miały konfliktowy czy dramatyczny 

charakter. Przeciwnie, przez wiele wieków na obszarach dzisiejszej 

Hiszpanii i Portugalii te trzy kultury i trzy odrębne tradycje narodowo-

religijne żyły w twórczej symbiozie, tworząc społeczeństwo 

wielonarodowe i wielowyznaniowe. Okres panowania Alfonsa X 

Mądrego, króla Kastylii i Leonu, może być tu najlepszym przykładem 

takiego pokojowego, twórczego dla wszystkich stron, wspólnego życia. 

Po drugie, po słynnym dekrecie Izabelli Kastylijskiej z roku 1492, Żydzi 
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sefardyjscy rozpierzchli się po całej niemal Europie, zwłaszcza po jej 

wschodniej i południowej części, dotarli również do sąsiadujących z 

Europą terenów azjatyckich i do północnej Afryki. Wszędzie tam, gdzie 

dotarli i osiedlili się, wnikali stopniowo przez kolejne kilka wieków w 

lokalną kulturę i lokalne tradycje ich nowych ojczyzn, dzięki czemu 

ocalony przede wszystkim w ustnej tradycji repertuar ich śpiewów, 

które same ukształtowały się w kulturowym tyglu średniowiecznego 

Półwyspu Pirenejskiego, podlegał kolejnym przetworzeniom, mutacjom, 

metamorfozom. Jeśli dodamy do tego jeszcze różny status społeczny 

wykonawców tych pieśni, jeśli uzmysłowimy sobie, że byli wśród nich 

zarówno ludzie prości, mieszkający w małych miasteczkach czy 

wioskach, jak i osoby wykształcone, żyjące w dużych miastach i 

współtworzące ich elity, to dopiero wówczas stworzymy sobie w miarę 

właściwy obraz twórczości Żydów sefardyjskich, czy – mówiąc inaczej – 

dopiero wtedy uzmysłowimy sobie, z jak wielkim i różnorodnym 

zjawiskiem mamy do czynienia, jak trudno ogarnąć go i sprowadzić do 

jednego tylko, w tym wypadku absolutnie niewystarczającego kryterium 

– kryterium ich pierwotnego pochodzenia. Z drugiej strony ich fenomen 

polega również i na tym, że przy całej swojej różnorodności zachowują 

w jakiś tajemniczy sposób piętno własnej tożsamości, że pomimo tylu 

kulturowych migracji i infiltracji potrafiły ocalić w sobie swoje korzenie.  

  Powróćmy jeszcze raz do słów znakomitego tłumacza literatury 

hiszpańskiej, Carlosa Marrodana Casasa. Otóż,  pisze on tak: 

„Starohiszpańska romanca, często zachowana w Hiszpanii jedynie w 

formie tekstu, żyje w swojej północnoafrykańskiej, bułgarskiej, greckiej 

czy tureckiej wersji. Tekst tej samej pieśni weselnej, kołysanki czy 

pieśni miłosnej, śpiewany jest inaczej przez Sefardyjczyków z Salonik, 
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inaczej zaś przez Sefardyjczyków z Maroka. Nie istnieje zamknięta 

forma tych pieśni, wciąż przybywa kolejnych wersji, zapisów. 

Fascynacji tymi pieśniami ulegli artyści operowi, piosenkarze folkowi i 

muzycy specjalizujący się w poszukiwaniach historycznych. Jednych 

urzekła niezwykła i paradoksalna wielokulturowość tych pieśni, 

odzwierciedlająca tradycje całego basenu Morza Śródziemnego, innych 

trwałość tekstów, w których pieśń gminna sąsiaduje z poezją dworską, 

pieśń religijna z jarmarczną balladą, jeszcze innych urok muzycznych 

faktur, możliwość sięgania do praźródeł. Innych możliwość obcowania 

poprzez pieśni z życiem codziennym i świątecznym rozproszonej po 

świecie wspólnoty. A najpewniej wszystko razem, a więc owa trudna do 

opowiedzenia i jednak nieprawdopodobna historia pieśni, która uszła 

cało. Bo przecież – mimo kryjących się za tą historią łez i krwi, tragedii i 

krzywd, których nie są w stanie wymazać z pamięci przeprosiny króla 

Juana Carlosa wygłoszone w roku 1992 – pieśni te stały się 

dziedzictwem ogólnoludzkim, dziedzictwem nas wszystkich...” 

 

 Na tym polega fenomen tych pieśni, na niezwykłej żywotności 

samego tekstu i w ciągu wieków zmieniającej się muzyce. Zdarza się 

też, że ta sama melodia przechodzi tak dalekie przeobrażenia i tak 

bardzo zmienia swoje oblicze, że odbieramy ją wręcz jak z innego 

świata. Od kilkunastu lat pojawia się sporo nowych ich nagrań i nowych 

interpretacji. Różnią się one często zarówno w wielu detalach, jak i w  

ogólnie przyjętej estetyce wykonawczej. Zawsze jednak zachowują to 

„coś”, co wymyka się werbalizacji, a co decyduje o ich tożsamości, bez 

względu na to, czy wykonuje je zespół muzyki średniowiecznej, 

renesansowej, folkowej czy etnicznej. To jeszcze jedno potwierdzenie 
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fenomenu tych pieśni, są one niczym lustro, w którym przeglądają się 

kolejne pokolenia ludzi i narodów.  

 

  Zachowane do dziś w różnych częściach Europy, Azji i Afryki 

pieśni Żydów Sefardyjskich zadziwiają swym bogactwem i 

różnorodnością. Aby dobrze zrozumieć przyczyny tego bogactwa, pojąć 

skąd pochodzi tak wielka liczba zachowanych pieśni, musimy 

uzmysłowić sobie, czym był XV-wieczny exodus pirenejskich Żydów i 

na jaką skalę się odbywał. Dekret Izabelli Kastylijskiej ukazał się w 

Granadzie, 31 marca roku 1492. Nakazywał on wszystkim bez wyjątku 

Żydom opuszczenie królestwa Hiszpanii do końca czerwca tego roku. 

Podjęte w tej sprawie próby zmiany królewskiego dekretu nie przyniosły 

rezultatu. Exodus rozpoczął się ostatecznie 2 sierpnia roku 1492. 

Wedle szacunków historyków w ciągu kilku miesięcy katolicką 

monarchię Ferdynanda i Izabelli  opuściło ponad 160 000 Żydów. 

Podążali  w różnych kierunkach. Najpierw, co zrozumiałe, szukali 

schronienia na południu Francji, w Prowansji. Osiedliło się tam wielu 

Sefardyjczyków. Jeszcze  w XVII wieku trafiali tam Ci hiszpańscy i 

portugalscy Żydzi, którzy – chcąc uniknąć wygnania – przyjęli   

wcześniej wiarę katolicką. Okazało się, że i oni skazani zostali na 

banicję. Skupiali się przede wszystkim w dużych miastach, w 

Bordeaux, Marsylii, Bayonne. Wielu wygnańców szukało nowej 

ojczyzny na północy Afryki, jednak największa grupa pierwotnych 

emigrantów z Półwyspu Pirenejskiego – około 60 000 – znalazła 

schronienie w ówczesnym imperium otomańskim. Osiedlili się oni w 

Konstantynopolu, Salonikach, Smyrnie, Adrianopolis, Gallipolis, 

Ankarze, a także w Egipcie, Syrii, Palestynie i na Bałkanach. Niewielkie 
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grupy pierwotnych Sefardyjczyków trafiły również do Włoch – gminy w 

Ferrarze i Livorno, do Niderlandów po upadku hiszpańskiego 

panowania – gmina w Amsterdamie, do Niemiec i Austrii, wreszcie -  do 

obu Ameryk. 

  Tak wielkie rozproszenie spowodowało dokonane na dużą 

skalę rozprzestrzenienie się rdzennego serafdyjskiego repertuaru. 

Dotyczyło to zwłaszcza basenu Morza Śródziemnego i Europy 

południowo-wschodniej. Rozwój muzyki sefardyjskiej jest ściśle 

związany z historią samych Sefardów po ich wygnaniu z Hiszpanii. 

Kultywowane w poszczególnych gminach rodzime śpiewy sefardyjskie, 

które zachowały swój oryginalny język, z czasem zaczęły stapiać się z 

lokalną tradycją muzyczną. W ten sposób stare, przekazywane przede 

wszystkim w tradycji ustnej, śpiewy otrzymywały nową postać, która 

także podlegała dalszej ewolucji. Dotyczyło to wielu elementów 

muzycznej struktury: modalnego systemu dźwiękowego, postaci 

rytmicznych i metrycznych pieśni, ozdobników melodycznych, formuł 

kadencyjnych. Do tego dochodziły nowe pieśni, tworzone do starych 

tekstów. Zakres przemieszania rdzennej muzyki sefardyjskiej i 

lokalnych tradycji muzycznych był zatem bardzo szeroki, stąd też 

bierze się ogromna różnorodność tego repertuaru. Jeden tekst może 

mieć wiele różnych melodii, czasem komponowanych też przez 

wybitnych kompozytorów w stylu ówczesnej muzyki dworskiej. 

  Na początku XVIII wieku ostatnie kolonie dawnych emigrantów 

basenu Morza Śródziemnego podzieliły się na dwie wyraźnie odrębne i 

niezależne kultury: zachodnią czyli północnoafrykańską, związaną 

silniej, z racji swego położenia geograficznego, z Półwyspem 

Pirenejskim, i wschodnią, obejmującą swym zasięgiem dawne 
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imperium otomańskie. W kulturze zachodniej, północnoafrykańskiej, 

dominowały wpływy marokańskie i hiszpańskie, we wschodniej – 

głównie tureckie i bałkańskie. W czasach nowożytnych powstał jeszcze 

jeden silny ośrodek kultury Sefardyjskiej. Utworzyli go w Jerozolimie 

emigranci z dwóch centralnych kolonii serfardyjskich dawnego impeium 

otomańskiego – Salonik i Konstantynopola. Pochodzące z tego terenu 

pieśni to swoisty kulturowy amalgamat elementów palestyńskich, 

tureckich i bałkańskich. Metamorfozy twórczości Sefardów były zatem 

wielowątkowe.  Mimo to istnieje kilka charakterystycznych dla niej 

elementów, które opierały się skutecznie wszelkim przemianom, 

ewolucjom, lokalnym wpływom, infiltracjom. Jedną z nich jest 

zdecydowana dominacja kobiecego głosu w pieśniach sefardyjskich. 

Niektórzy mówią nawet, że pieśni te pokazują kobiecy punkt widzenia 

świata i jest w tym wiele prawdy. Przy czym ma to swój podwójny 

wymiar, dosłowny i alegoryczny. Kobieta -  matka jest tu symbolem 

utraconej Matki-Ziemi, Matki-Ojczyzny, a jednocześnie ucieleśnia też 

matczyną opiekę i matczyną miłość w stosunku do swoich 

skrzywdzonych dzieci. Stąd tak częsty w pieśniach sefardyjskich motyw 

smutnych nostalgicznych kołysanek.  

 

  Najpopularniejszą formą pieśni w kulturze hiszpańskiej 

późnego średniowiecza i renesansu była romanca. Początkowo były to 

pieśni ludowe, przekazywane w tradycji ustnej. Pod koniec XV wieku 

romanca stała się najważniejszą formą hiszpańskiej liryki dworskiej, o 

czym świadczy najbardziej okazały szesnastowieczny jej zbiór – 

Cancionero de Palacio. Pojawiła się wówczas także w twórczości 

Sefardów, przechodząc rozmaite metamorfozy, wchłaniając elementy 
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lokalnych tradycji muzycznych. Sefardyjskie romance powstawały na 

całym obszarze basenu Morza Śródziemnego, zarówno na Wschodzie, 

jak i na Zachodzie, czyli w północnej Afryce. Później trafiły również do 

obu Ameryk. Styl muzyczny sefardyjskich romancy bywa bardzo 

różnorodny, łączy je natomiast forma literacka i muzyczna. Pisane 16-

zgłoskowcem, składały się z czterech zwrotek jednakowej długości. 

Proces asymilacji dworskich romancy przez kulturę Sefardów był długi i 

skomplikowany. W jego efekcie dawne formy w znacznym stopniu 

upodobniły się do rdzennych śpiewów sefardyjskich.  

  Typowo hiszpańska forma dworskiej romancy w długim 

procesie jej asymilacji przez kulturę Sefardyjską została ostatecznie 

przez nią wchłonięta do tego stopnia, że trudno czasem zidentyfikować 

jej renesansowy dworski rodowód. Tak jest zwłaszcza w przypadku 

pieśni powstałych na Wschodzie basenu Morza Śródziemnego, na 

obszarach byłego imperium otomańskiego. Romance greckie, tureckie, 

libańskie czy bułgarskie przejęły wiele elementów muzyki arabskiej, 

przede wszystkim system arabskich modi zwany makamatem. Mówiąc 

najprościej dawne europejskie skale diatoniczne zastąpiono skalami 

typowymi dla muzyki arabskiej, z ich mikrointerwaliką, tak 

charakterystyczną dla brzmieniowego kolorytu muzyki Orientu. 

Typowym przykładem może tu być jedna z najbardziej popularnych 

romancy wschodnich Sefardyjczyków – La rosa enflorese. Śpiewano ją 

na terenach dawnej Bułgarii, Turcji, Grecji. Zachowała się także w 

źródłach libańskich. Jest to piękny dowód symbiozy trzech kultur: 

hiszpańskiej, żydowskiej i arabskiej, która kiedyś, w odległym 

średniowieczu, była możliwa nie tylko w wymiarze sztuki, także w 
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realnej rzeczywistości społecznej i politycznej państwa Alfonsa X 

Mądrego, króla Kastylii i Leonu.  

 

W najstarszych pieśniach sefardyjskich odnajdujemy wyraźne 

hiszpańskie korzenie, odnajdujemy ten repertuar, który wykonywali 

pirenejscy Żydzi jeszcze przed ich wygnaniem w roku 1492. Zabrali go 

z sobą w długą podróż i to on stał się podstawą ich późniejszej 

twórczości, on podlegał w ciągu wieków rozmaitym metamorfozom, 

przeobrażeniom, infiltracjom. W tych dawnych melodiach i tekstach 

zachowało się też wspomnienie utraconej Ojczyzny, jej kolorytu, 

zapachu, kształtu, czasem jakiegoś detalu. 

 

  Ważną częścią sefardyjskiego repertuaru były pieśni weselne. 

Obrzędy weselne w każdej kulturze odgrywają ważną rolę. U 

wygnanych pirenejskich Żydów miały szczególny charakter – były 

rzadką chwilą radości w trudnym tułaczym życiu i nadzieją na nowe 

potomstwo, na trwanie narodu.  Obok pieśni weselnych, drugą ważną 

i liczną grupę pieśni sefardyjskich tworzą kołysanki, śpiewane 

najpiękniejszym owocom zawieranych małżeństw. W twórczości 

Sefardyjczyków są one często liryczne, smutne i nostalgiczne, mówią 

nie tylko o usypianiu dzieciątka, są często emblematem tułaczych 

losów, ubranym w piękne kształty delikatnego śpiewu.  

 

  W repertuarze Żydów sefardyjskich wiele jest motywów nocy i 

rozgrywających się w jej scenerii małych miłosnych dramatów. Równie 

częsty jest motyw miłości niespełnionej i niemożliwej zarazem, w 

którym odczytać można - przełożony na język doświadczenia 
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indywidualnego – zapis tułaczego losu wielu sefardyjskich wygnańców. 

Uczucie niespełnionego, przegranego życia to stały motyw twórczości 

sefardyjskich Żydów. Innym typowym motywem sefardyjskiego 

repertuaru jest motyw odejścia, odjazdu, motyw porzucenia rodzinnego 

domu, w wymiarze metaforycznym – także ojczyzny. Nierzadko  

pojawia się też motyw zamkniętych drzwi, pozamykanych okien i 

uwięzionych w domach pięknych dziewcząt. To typowy motyw 

ludowych pieśni miłosnych, ale w twórczości Sefardów ma on i drugie 

znaczenie – niedostępnych marzeń, zamkniętego świata, 

przekreślonych nadziei.  Jeszcze jednym typowym motywem dla 

twórczości Sefardów jest motyw płaczu. Pojawia się on często w 

tekstach miłosnych, co zresztą zrozumiałe, ale i w tym przypadku jego 

sens jest podwójny: z jednej strony opisuje nieszczęśliwą miłość, z 

drugiej strony jest symbolem wielkiego exodusu Żydów pirenejskich. 

 

  Pieśni Żydów Sefardyjskich od wielu dziesiątek lat są 

przedmiotem zainteresowań muzyków, badaczy i melomanów. 

Owocem tego są również nagrania płytowe, których sporo powstało 

zwłaszcza pod koniec ubiegłego wieku. Interpretacje repertuaru 

sefardyjskiego odzwierciedlają jego bogactwo i różnorodność. I tak jak 

jeden i ten sam tekst może mieć bardzo odmienne muzyczne postaci, 

tak też ta sama pieśń może w różnych wykonaniach brzmieć zupełnie 

inaczej. Jest rzeczą charakterystyczną, że po tę muzykę sięgają artyści 

o bardzo różnych rodowodach i różnych artystycznych korzeniach, a 

często także – różnych narodowościach. Żywe zainteresowanie 

muzyką sefardyjską i kulturą sefardyjską znalazło swój wyraz także w 

Polsce. W roku 1995 z inicjatywy kilku znakomitych polskich artystów 
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powstał niezwykły spektakl, zatytułowany „W drodze”, oparty na 

pieśniach sefardyjskich. Jego inicjatorem i producentem była 

śpiewaczka Jadwiga Teresa Stępień, która do współpracy zaprosiła 

Carlosa Marrodana Casasa jako kierownika literackiego i Hannę 

Chojnacką, autorkę scenariusza i reżyserii. W przedstawieniu obok 

Jadwigi Teresy Stępień wzięli udział wokaliści: Kira Boreczko, Piotr 

Czajkowski i Ryszard Cieśla oraz instrumentaliści: Agata Sapiecha, 

Maria Dudzik, Tadeusz Czechak, Jacek Urbaniak i Robert Siwak. 

Premiera spektaklu „W drodze” odbyła się na Zamku Królewskim w 

Warszawie pod patronatem ambasadorów Izraela i Hiszpanii. Później 

obejrzeć go mogli także widzowie Gdańska, Bydgoszczy i Łańcuta. 

Żywot przedstawień teatralnych nie jest jednak zbyt długi. Na 

szczęście, efektem współpracy kilkunastu polskich artystów stała się 

również kompaktowa płyta, na szczęście, bo spektakl „W drodze” wart 

był tego, by utrwalić chociaż jakąś jego część, w tym przypadku w 

pewnym sensie najważniejszą – muzykę, od której wszystko się 

zaczęło, która była źródłem inspiracji i jednocześnie głównym 

bohaterem przedstawienia. Jadwidze Teresie Stępień towarzyszy w 

tym nagraniu Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiego 

Towarzystwa Muzycznego „Ars Nova”, kierowany od lat i z 

niezmiennym sukcesem przez Jacka Urbaniaka. Dodatkowym, bardzo 

ważnym walorem tej płyty jest jej strona edytorska, piękne wydanie i 

przekłady sefardyjskich tekstów, dokonane przez znakomitego 

tłumacza literatury hiszpańskojęzycznej – Carlosa Marrodana Casasa. 

To dzięki nim możemy poznać także teksty sefardyjskich pieśni, a 

wiadomo jak ważne jest rozumienie słów w muzyce wokalnej.  
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  Muzyką Żydów sefardyjskich zainteresowali się też muzycy 

czescy, którzy od wielu lat poświęcają jej wiele uwagi. Efektem tego 

zainteresowania są kompaktowe krążki, sygnowane nazwiskiem 

znakomitego czeskiego lutnisty i teorbanisty – Rudolfa Mierzyńskiego, 

który proponuje własną i jak się okazuje bardzo interesująca 

brzmieniowo wizję sefardyjskich pieśni, wizję najbardziej może ze 

wszystkich słuchanych dotąd przez nas europejską, w tym sensie, że 

odwołującą się do wielkiej kontynentalnej tradycji muzycznej, przede 

wszystkim renesansowej. Podczas gdy wielu innych muzyków stara się 

określić i zdefiniować brzmieniowo zarówno dawne, hiszpańskie i 

prehiszpańskie, korzenie muzyki Żydów sefardyjskich, jak i późniejsze, 

z czasów wygnania już pochodzące, orientalne wpływy i infiltracje, 

obejmujące imponujący obszar geograficzny od północnej Afryki, 

poprzez basen Morza Śródziemnego, Bałkany, obszar dawnego 

imperium otomańskiego, aż po zachodnią Azję, Rudolf Mierzyński 

szuka tożsamości tej muzyki w kulturze muzycznej dawnej Europy, 

tożsamości zarówno pod względem różnic, jak i podobieństw. I wydaje 

mi się, że ma do tego pełne prawo, żyje przecież i tworzy w Pradze, 

mieście o ogromnych żydowskich tradycjach, mieście rabina Loewego i 

Franza Kafki, mieście, którego dzielnica żydowska Józefów ma takie 

znaczenie, jak Kazimierz dla Krakowa, mieście, wreszcie, w którym do 

dziś ta wielowiekowa tradycja żyje i tworzy jego charakterystyczny, 

niepowtarzalny klimat. I choć niewielu Sefardów zawędrowało ongiś, w 

XVI wieku, w te rejony Europy, to przecież ich pieśni wędrowały po 

całym niemal kontynencie, stając się już dawno temu wspólnym 

dziedzictwem, choć nie tak dawno ponownie odkrytym. Myślę, że 

propozycja Mierzyńskiego jest bardzo interesującym i udanym 
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odczytaniem sefardyjskiego repertuaru z perspektywy praskich tradycji 

żydowskich i praskich tradycji muzycznych jednocześnie, że jest to 

frapująca próba odczytania niezwykłego fenomenu twórczości 

sefardyjskich Żydów z perspektywy kultury dawnej Europy i jej muzyki.  

 

   Na jednej ze swoich płyt obok utworów w języku 

starohiszpańskim, typowym dla sefardyjskiego repertuaru, Rudolf 

Mierzyński utrwalił również wiązankę pieśni sefardyjskich z 

oryginalnymi tekstami hebrajskimi, o wiele rzadziej spotykanymi w 

twórczości Sefardów. Ta część ich śpiewów powstała przede 

wszystkim już na emigracji, była zatem wtórna w stosunku do starszych 

pieśni, które pamiętają czasy wielkiego wygnania z końca XV i 

początku XVI wieku i których teksty utrzymane są w języku 

starohiszpańskim. To on właśnie był przez stulecia emblematem 

sefardyjskiej twórczości, to on odróżniał ją od innych śpiewów 

żydowskich, to on przetrwał w pieśniach, których muzyka przeszła tak 

dalekie przeobrażenia, że czasem trudno jednoznacznie identyfikować 

ją z kulturą żydowską. Efektem wielkiego rozproszenia Żydów 

Sefardyjskich po całej południowej Europie, po północnej Afryce i po 

Bliskim Wschodzie była stopniowa, przez stulecia postępująca, 

asymilacja ich kultury, ich języka, wreszcie ich muzyki z kulturą, 

językiem i muzyką krajów, do których rzucił ich tułaczy los. Stopniowe 

przenikanie języka hebrajskiego do tradycyjnego sefardyjskiego 

repertuaru było jeszcze jednym rezultatem exodusu pirenejskich 

Żydów, przede wszystkim w czasach późniejszych, w tradycji nowszej, 

zwłaszcza dziewiętnastowiecznej, a dotyczyło to przede wszystkim tych 

skupisk potomków dawnych emigrantów, którzy po latach wędrówek 
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właśnie wtedy powracali na tereny Ziemi Obiecanej, dzisiejszego 

Izraela, przede wszystkim – Jerozolimy, gdzie w XIX stuleciu powstała 

znacząca gmina Sefardyjskich Żydów, przybyła tam z terenów 

dawnego imperium otomańskiego, z Turcji, z Grecji. W ten sposób 

pieśni ich ojców i dziadów powróciły do swojej drugiej ojczyzny, 

przyjmując to, co jest dla tożsamości narodu najważniejsze chyba – 

język. I dlatego zapewne są to pieśni o wiele bardziej radosne, 

dziękczynne, pieśni spełnionych nadziei, pieśni sławiące Izrael i jego 

dobrego Boga. „Oto jest dzień Izraela, dzień światła i radości, święto 

odpoczynku. Niech będzie pochwalony i uwielbiony żywy Bóg. On jest i 

będzie po wsze czasy” – głoszą słowa jednej z hebrajskich pieśni 

sefardyjskich.  
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