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HISTORIA Wiadomości

Meir Jelbush ben Jehiel Michel 
Weisser zwany przez wszystkich 
MALBIM (od hebrajskich inicjałów), 
był słynnym rabinem i cenionym w 
całej Europie znawcą i komentato-
rem tekstów religijnych. Żył w latach 
1809-1879. Znany jest ze swego bez-
kompromisowego podejścia 
do  ruchów, które próbowały 
unowocześniać i reformo-
wać stare prawa i obyczaje. 
Traktowany jest jako wybitny 
komentator i znawca ksiąg 
biblijnych, ale istnieje też w 
świadomości wielu jako po-
stać której życie było pełne 
kontrowersji i tragizmu.

Malbim urodził się 1809 
r. w Wołoczysku na Woły-
niu (zachodnia Ukraina}. 
Pierwsze lekcje Talmudu i 
języka hebrajskiego pobierał 
od ojca. W wieku 13 lat Mal-
bim opuścił rodzinne strony i 
udał się do Warszawy. Chciał 
studiować - słusznie - okazał 
się bowiem młodzieńcem nie-
zwykle utalentowanym. Zdo-
był imponującą wiedzę nie 
tylko ze znajomości Tory, ale 
również w naukach ścisłych i 
historii. Był nawet nazywany 
„illuy from Volhyna” - (ge-
niusz z Wołynia). Następnym 
etapem jego podróży jest polska Łę-
czyca, gdzie poślubia córkę miejskie-
go rabina Chayima Auerbacha. Ma-
jąc 20 lat, kończy pisanie komentarzy 
do tekstów Shulchan Aruch. Następ-
nie zaczyna swoje podróże szukając 
promotora dla swoich tekstów - zna-
lazł go w postaci Chasama Sofera, 
który później ponad 100 razy cytuje 
jego teksty i do końca życia uznaje go 
za postać wybitną..

W 1839 roku Malbim zostaje ra-
binem Wrześni, następnie następuje 
najciekawszy dla nas okres - w 1845 
roku Malbim zostaje rabinem Kęp-
na. W trakcie swojego rabinatu zy-
skuje tytuł: „Der Kempener Magid” 
(wybitny mówca z Kępna). Warto 
podkreślić, że w trakcie pobytu w 
naszym mieście opublikował słynną 
serię derashos (komentarzy) znanych 
jako Artzos Hashalom oraz komen-
tarze do księgi Megillas Esther - są 
one uznawane za jedne z jego najważ-
niejszych dzieł.

Działalność kępińska
Po 13 latach pobytu w Kępnie, w 

1858 roku Malbim zostaje rabinem 
Bukaresztu w Rumunii, a 2 lata pó-
zniej jest już Naczelnym Rabinem 

Rabin Malbim - wybitny mówca z Kępna
Publikujemy mało znaną w lokalnym środowisku biografię wybitnego talmudysty, filologa, poety, rabina z Kępna, który szeroko znany jest religijnym 
Żydom w Europie i USA

Rumunii. Co ciekawe, został ciepło 
przyjęty zarówno przez tradycyj-
nych, religijnych Żydów (widzieli w 
nim bowiem uznanego myśliciela i 
mędrca), jak i przez zwolenników ru-
chu Maskilim (ich celem było unowo-
cześnianie Judaizmu i dopasowanie 

go do kultury europejskiej). Wkrótce 
jednak - jego zdecydowana postawa 
doprowadziła do konfliktu z obiema 
stronami.

Podczas licznych podróży po Eu-
ropie Malbim zdał sobie sprawę z ne-
gatywnego wpływu, jaki wywierały 
nowoczesne ruchy na ortodoksyjne 
rozumienie judaizmu i w kolejnych 
latach zwalczał tendencje godzące, 
jego zdaniem, w tradycyjne życie 
żydów w Rumunii. Kiedy wyższe 
sfery Bukaresztu inspirowane przez 
pisarza i znanego lekarza Iuliu Bara-
sa chciały zastąpić lokalne zwyczaje 
nowymi praktykami europejskimi, 
napotkały na zdecydowany opór Mal-
bima. Bronił on bowiem judaizmu 
w tradycyjnym rozumieniu: odrzu-
cał nową edycję Siddur (tradycyjny 
codzienny modlitewnik), wymagał 
ścisłego przestrzegania Halakha 
(zbiór praw i zasad talmudycznych 
oraz rabinicznych). Zwalczał również 
próby zmian związane z codzien-
nym życiem (ubiór, zasady noszenia 
pejsów i bród). Sprzeciwiał się tak-
że poglądom tak zwanego „zrefor-
mowanego judaizmu” godzącego, 
zdaniem Malbima, w pisane i ustne 

wersje Tory. Szerokim echem odbił 
się jego opór wobec planów budowy 
świątyni Templul Coral w stylu, któ-
ry łączył cechy kościoła chrześcijań-
skiego i zreformowanych synagog w 
Europie Zachodniej (świątynia miała 
np. zawierać chór i organy). Obiekt 

jednak powstał i w 1864 roku 
stał się główną nieortodoksyj-
ną synagogą Rumunii. Opór 
Malbima budziły także po-
wstające nowe szkoły, które 
jego zdaniem poświęcały zbyt 
wiele uwagi studiom świec-
kim, zgłębianie Tory stawia-
jąc na drugim miejscu.

Jego autorytarny styl 
i nieprzejednana postawa 
sprawiły, że obie grupy (orto-
doksyjni Żydzi i nowoczesny 
ruch Maskilim) odnosiły się 
do niego z wrogością. Malbim 
jednak nie ustępował - co-
dziennie dokonywał inspek-
cji noży w rzezni koszernej, 
grożąc ekskomuniką za naj-
mniejsze odstępstwo od 
jego zaleceń - prowadzi-
ło to do wielu lokalnych 
konfliktów np między 
schochtim (rzeznicy ry-
tualni). Malbim założył 
również stowarzyszenie 
studiów nad językiem 

hebrajskim, co z kolei zirytowa-
ło chasydów, którzy uważali ta-
kie analizy za przejaw  trendów 
reprezentowanych przez ruch 
Haskalah (proeuropejski, nazy-
wany także ruchem tworzącym 
„żydowskie oświecenie”).

Wszystkie te piętrzące się 
komplikacje doprowadziły do 
zadziwiającej sytuacji - Mal-
bimowi zaproponowano finan-
sową rekompensatę w zamian 
za rezygnację z pozycji rabina 
Rumunii. Jak nietrudno się do-
myślić, Malbim propozycję od-
rzucił. Wkrótce lokalne władze 
(naciskane przez wrogów Mal-
bima) wtrąciły go do więzienia 
na podstawie sfałszowanych 
oskarżeń o działalność kryminalną. 
Uwolniono go na podstawie porę-
czenia Mosesa Montefiore (żydow-
ski filantrop mocno zaangażowany 
w obronę prześladowanych w Ru-
munii współwyznawców). Warun-

kiem uwolnienia też jednak opusz-
czenie Rumunii.

I tak zaczął się kolejny etap wę-
drówek po Europie, tym razem ma-
jący również na celu oczyszczenie 
swojego dobrego imienia. Malbim 
odwołał się między innymi do suł-
tana Imperium Otomańskiego w 
Konstantynopolu (Istambuł), który w 
owym czasie kontrolował Rumunię, 
ale nie uzyskał odstąpienia od wy-
roku. Przez 6 miesięcy przebywał w 
Paryżu spotykając się w tym czasie z 
przedstawicielami społeczności ży-
dowskich.

Po śmierci teścia Chaima Au-
erbacha w 1866 r. Malbim objął po 
nim pozycję rabina w Łęczycy (co 
ciekawe mieszkanie Malbima ist-
nieje do dziś w budynku tzw Małej 
Synagogi przy zbiegu ulic Kaliskiej i 
Szpitalnej). Tam też nie obyło się bez 
konfliktów - Malbim zakazał żydow-
skim rzeźnikom sprzedaży mięsa w 
jatkach miejskich. Nakazał robić to 
w synagodze. Ten, kto się nie podpo-

rządkował nie otrzymywał od rabina 
certyfikatu koszerności.

Kolejne etapy jego peregryna-
cji to Królewiec, a potem Mogilew 
(Białoruś) Tam spotkał się ze sporą 
niechęcią ze strony zasymilowanych 

żydów i chasydów, z drugiej strony 
jego płomienne kazania i przemowy 
przyciągały wielu słuchaczy. Ale i 
tak spotkało go tam kolejne rozczaro-
wanie - niechęć do kontaktów z pro-
minentnymi zasymilowanymi miesz-
kańcami szybko ściągnęła na jego 
głowę kolejne fałszywe oskarżenia - 
tym razem o działalność wywrotową, 
polityczną. Otrzymał oficjalny nakaz 
opuszczenia Mogilewa.

Wkrótce kolejnym etapem jego 
wędrówki stał się Królewiec, gdzie 
objął funkcję głównego rabina spo-
łeczności polskiej, przebywał tam 4 
lata, ale podobnie jak w poprzednich 
miejscach, z racji swoich poglądów 
spotykał się z oporem i niechęcią. W 
1879 przeniósł się do Wilna - został 
wyznaczony na rabina przez lokalną 
społeczność, ale gubernator sprze-
ciwił się tej nominacji na podstawie 
oskarżeń z Mogilewa. W tym samym 
roku zaproszono go do Nowego Jor-
ku, aby objął funkcję naczelnego 
rabina Stanów Zjednoczonych, ale 

Malbim odmówił. Na ostatnim 
etapie podróży zmierzał do Kre-
menczuka (Ukraina), gdzie miał 
zostać rabinem. Zmarł w trakcie 
podróży w miejscowości Bielo-
zierkowie koło Kijowa, w roku 
1879 w święto Rosz Ha-Szana 
(pierwszy dzień kalendarza ży-
dowskiego).

Niezwykłość prac Malbima 
(nie wspominając o zaskakują-
cych kolejach życia) polega na 
tym, że z jednej strony natrafiał 
na opór tradycyjnego ortodok-
syjnego podejścia, a jednocze-
śnie był ogromnie ceniony przez 
rabinicznych liderów tamtych 
czasów. Mówiono o nim: „Jak 
można pomniejszać rangę tak 
wielkiego umysłu jak Malbim!” 
Na paradoks zakrawa fakt, że 
jego komentarze i przemyśle-
nia są wyjątkowo cenione przez 
współczesnych badaczy. I uwa-
żane za niezwykle nowoczesne i 
odkrywcze...

Jedno z dzieł napisanych przez rabina Malbiego

Notatki rabina Malbiego dotyczące koszerności  

Zgodnie z podpisanymi umo-
wami Kępińskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie 
wykonał już na całej szerokości drogi 
nakładki asfaltowe w miejscowości 
Aniołka Pierwsza – kierunek Anioł-
ka Parcele i Piotrówka – kierunek 
Wielki Buczek. Rozpoczęły się także 
prace przy budowie drogi w miejsco-
wości Wodziczna – kierunek Kwasie-
lina. Gotowa jest także dokumentacja 
na remont ulic Piaskowej, Polnej, 
Zacisze i Leśnej w Trzcinicy. Po 
uprawomocnieniu się dokumentacji 
Urząd Gminy w Trzcinicy przystą-
pi do prac remontowych od połowy 
czerwca. Łącznie w bieżącym roku 

Rozpoczęła się budowa dróg
powstanie około 2000 mb nowych 
dróg lub nowych nawierzchni dro-
gowych. Zaplanowana jest jeszcze 

budowa dróg w miejscowości Laski 
Osiedle Nowe i Kuźnicy Trzcińskiej. 

Oprac. m

Budowa drogi w miejscowości 
Wodziczna – kierunek Kwasielina

Tłumaczenie na podstawie
stron intgernetowych:

http://malbimcruising.blogspot.
com/2013/11/malbim-biography.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malbim 

Marek Froń

Rabin Meir Jelbush ben Jehiel Michel Weisser                                            
(fot. Instytut Leo Baecka)


