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Wprowadzenie 

Zakon B’nai B’rith1 powstał w 1843 r. w Stanach Zjednoczonych. Wyłonił się z regular-
nego wolnomularstwa amerykańskiego, z którego wywodziło się siedmiu założycieli 
Zakonu, wolnomularzy inicjowanych w amerykańskich lożach masońskich. Głównym 
inicjatorem secesji był Żyd niemieckiego pochodzenia, Heinrich Jones. W pierwszej 
loży B’nai B’rith znalazło się dwudziestu dwóch Żydów, również emigrantów z Nie-
miec. W ciągu kilku lat powstały cztery następne placówki pracujące wyłącznie w ję-
zyku niemieckim. Lożę pracującą w języku angielskim utworzono dopiero w 1850 r. 
w Cincinnati i tam też rozpoczęła działalność Wielka Loża Konstytucyjna. 

Zakon szybko zdobywał popularność w żydowskim środowisku amerykańskim. 
W drugiej połowie XIX w. w Ameryce Północnej istniało wiele organizacji żydowskich 
o charakterze i strukturze zakonnej: B’nai Abraham, B’nai Benjamin (Synowie Abra-
hama, Synowie Beniamina) czy Ahawa Izrael (Miłość Izraela). Moda na tego typu or-
ganizacje była tak rozpowszechniona, że nawet związek Kesher Shel Barzel (Więź 
Żelazna), który był najprawdopodobniej zwyczajną – choć tajną, kasą zapomóg na 
wypadek chorób i śmierci, posiadał swojego Wielkiego Mistrza i wielkich dygnitarzy, 
takich jak Grand Sofer (Wielki Skryba), Grand Nasi (Wielki Prezes) oraz Grand Cohn. 

Celem Zakonu B’nei B’rith było zjednoczenie skłóconych odłamów żydostwa ame-
rykańskiego, oparte na etycznych zasadach judaizmu i intelektualnych walorach ży-
dowskiej kultury. Zjednoczenie narodu żydowskiego stanowiło wówczas ważny 

1 Oryginalna nazwa w języku angielskim powstałego w Ameryce Zakonu brzmiała B’nai Brith, jednakże 
polski Dystrykt i wcześniejsze loże na ziemiach polskich, stosujące w pracach lożowych językiem pol-
skim, posługiwały się spolszczoną fonetycznie nazwą B’nei B’rith, pod taką też zostały zarejestrowane. 
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problem, gdyż emigracja żydowska w USA była rozbita, skłócona i rozdzierana we-
wnętrznymi walkami. Odmienne przesądy, tradycje i zwyczaje dzieliły Żydów sefar-
dyjskich od aszkenazyjskich, rozwijał się też proces asymilacji określonych grup i odry-
wania ich od żydostwa2. W ciągu pierwszych dziesięcioleci Zakon koncentrował swoją 
działalność na polu dobroczynno-filantropijnym, zakładając szereg instytucji chary-
tatywnych. Następnie zaczął tworzyć organizacje kobiece i młodzieżowe. W 1913 r. 
Zakon utworzył Anti-Defamation League dla zwalczania dyskryminacji Żydów w życiu 
publicznym, zaś w 1923 r. powstało własne biuro emigracyjne Zakonu – Hillel Foun-
dation, a w kilka lat później biuro do spraw zawodowych3. 

Idea rozszerzenia Zakonu na Europę rozpropagowana została przez Moritza El-
lingera, jednego z jego przywódców. Pierwszą lożę europejską założono w Berlinie 
w 1882 r., a w okresie międzywojennym zakon B’nei Brith usadowił się niemal we 
wszystkich państwach europejskich, tworząc tzw. dystrykty. Nie udało się zorgani-
zować lóż jedynie we Włoszech, na Węgrzech i w Belgii. Niemniej jednak pod koniec 
lat 30. wszystkie placówki Zakonu grupowały łącznie 80 tys. członków, tj. około pół 
procenta ogółu ludności żydowskiej na świecie. Był więc organizacją potężną i ko-
smopolityczną.4

Nie ulega wątpliwości, że Zakon B’nai B’rith był odgałęzieniem pnia amerykań-
skiego wolnomularstwa. Niebawem jednak odciął się od swych masońskich źródeł 
i stworzył organizację przeznaczoną tylko dla wyznawców religii mojżeszowej, działa-
jącą na bazie rytuału inicjacyjnego, ale pod wieloma względami różną od masonerii. 
Zdając sobie sprawę z korzyści płynących dla grona braci z praktykowania rytuału, za-
chowano jego wersję zmienioną, której kanwą był rytuał wolnomularski. Jak tłuma-
czył jeden z polskich braci B’nai B’rith: „Zakon nasz odrzucił tajemniczą mistykę daw-
nych wolnomularzy, ażeby nie dopuścić do przewagi formy nad treścią”5. Przyczyny 
były o wiele poważniejsze, wypływające z politycznych i społecznych uwarunkowań 
życia Żydów w Stanach Zjednoczonych i generalnie wszystkich społeczności żydow-
skich w diasporze6. 

Na ziemie polskie Zakon B’nai B’rith przywędrował z Austrii w 1892 r. Pierwsza 
loża o nazwie „Solidarność” została założona w Krakowie. Tutaj również miała swoją 
siedzibę Wielka Loża Dystryktu XIII, obejmująca swoim zasięgiem wszystkie loże B’nai 
B’rith w II Rzeczypospolitej. Z tej racji w Archiwum Narodowym w Krakowie zachował 
się ogromny zespół zawierający spuściznę po lożach, zawierający protokoły z posie-
dzeń lóż, korespondencję zarówno między krajowymi placówkami, jak i wieloma 
zagranicznymi, liczne dokumenty, a także nadesłane ze Stanów Zjednoczonych ry-
tuały7 – służyły one amerykańskim braciom B’nai B’rith i zostały najprawdopodob-

2 L. Chajn, Polskie Wolnomularstwo, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 517, 518.
3 Ibidem, s. 521.
4 Ibidem, s. 520, 521.
5 ANKr (Archiwum Państwowe w Krakowie) BB (B’nai B’rith) t. 36 k. 6: „Istota i program pracy Zakonu 

B’nei B’rith”. Referat Abrama Perelmana na posiedzeniu zamkniętym Wielkiej Loży z dnia 23 list. 
1926 r. 

6 Zob. A. Kargol, Po Jakubowej drabinie. O rytuale inicjacyjnym żydowskich lóż parawolnomularskich 
B’nai B’rith w okresie międzywojennym, OW AFM, Kraków 2013, s. 15–20.

7 B. Czajecka, Archiwum Związku Stowarzyszeń Humanitarnych B’nei B’rith w Krakowie1892-1938, WN 
UJ, Kraków 1994. 



Aleph Zadik Aleph organizacja młodzieżowa B’nai B’rith. Misja i rytuał

185

niej przysłane do Polski jako wzór. Był to moment, kiedy w polskich lożach (i nie tylko) 
wiele debatowano nad zmianą stosowanego rytuału. 

W mojej książce Po Jakubowej drabinie. O rytuale inicjacyjnym żydowskich lóż pa-
rawolnomularskich B’nai B’rith w okresie międzywojennym opisany został rytuał ini-
cjacyjny pierwszego stopnia oraz przedstawione porównanie tegoż z rytuałem ini-
cjacyjnym wolnomularskim, na którym – kiedyś, u początków Zakonu – wzorowali 
się twórcy B’nai B’rith. Oczywiście nie chodzi tu o konkretny scenariusz rytuału, lecz 
o generalne założenia inicjacji pierwszego stopnia, na masońskiego ucznia. Porów-
nanie to wykazało zaskakująco dużo podobieństw, ale i wiele różnic, wypływających 
przede wszystkim z celów i misji Zakonu Synów Przymierza. Znalazły one zresztą 
znaczne odzwierciedlenie w tekście rytuału. 

Rytuał Aleph Zadik Aleph

Rytuał opisywany w niniejszym artykule to rytuał drugiego stopnia, używany przez or-
ganizacje Aleph Zadik Aleph dla młodzieży męskiej w wieku od 16 do 21 lat, czyli nie 
dla dorosłych członków. Organizacja przygotowawcza do właściwych lóż B’nai B’rith 
została powołana do życia w 1925 r. w Stanach Zjednoczonych i już dziesięć lat póź-
niej liczyła ponad pięć tysięcy członków zgromadzonych w 136 lożach. Miała ona na 
celu „objęcie wpływami judaizmu” („for the purpose of bringing under Jewish influ-
ence”) młodych, niezorganizowanych w innych strukturach ludzi8. Ważyły się też losy 
samej nazwy. Jeszcze w latach 20. poddano propozycję zmiany na „B’nai B’rith Ju-
niors”, ale, pewnie ze względu na symbolizm nazwy pierwotnej, zmianę odrzucono9.

Wtajemniczenie do Aleph Zadik Aleph odbywało się w uproszczony sposób. Ry-
tuał organizacji podzielony był na dwa oddzielne stopnie. Pierwszy stopień nadawano 
nowemu „Aleph” na krótko po fakcie wybrania do członkostwa (elected to member-
ship). Zapoznawano go z sekretnym trybem pracy loży, symbolami braterstwa, ta-
kimi jak hasło, uściski dłoni (czyli znakami zaczerpniętymi niewątpliwie z wolnomu-
larstwa i praktykowanymi również przez loże męskie) zdradzano również znaczenie 
słów „Zadik” i „Aleph”. Członek pierwszego stopnia mógł uczęszczać na spotkania lóż 
i korzystać z przywilejów członkostwa10.

Jednakże dopiero drugi stopień, zawierający w swym rytuale siedem zobowiązań, 
powodował, że kandydat zostawał pełnoprawnym członkiem braterstwa. W 1934 r. 
loże młodzieżowe posługiwały się również wyjątkowo (podczas tygodnia Chanuko-
wego) stopniem Judy Machabeusza, będącym wcześniej oficjalnym drugim stop-
niem. Biorąc pod uwagę, że loże młodzieżowe zostały utworzone w 1925 r., stopień 
ten po niedługim – paroletnim zaledwie – czasie praktykowania musiał zostać zarzu-
cony. Charakteryzować się miał piękną dramaturgią scenariusza, zawierającego sceny 

8 P. Goodman (past president 1919), B’nai B’rith The First Lodge of England 1910–1935, The Lodge, 
London 1936, s. 14. 

9 Proceedings of the Thirteen General Convention of the Constitutional Grand Lodge B’nai B’rith, Cin-
cinnati Ohio, 27–30 April 1930, s. 386 (Raport of the Committee Aleph Zadik Aleph).

10 Dealing in Futures: Aleph Zadik Aleph, US ed.by Supreme Advisory Council Aleph Zadik Aleph of B’nai 
B’rith, 1934, s. 20. 
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przedstawiające kandydatom powody, dzięki którym Żydzi zdołali przetrwać i nadal 
wieść swój żywot narodowy. Oprócz inicjacji w Aleph Zadik Aleph rytualnie otwie-
rano i zamykano posiedzenia oraz instalowano urzędników i nowe loże, zwyczajem 
praktykowanym w lożach wolnomularskich11. 

Poza okresem świątecznym posługiwano się drugim stopniem wtajemniczenia 
w wersji uproszczonej. Całością ceremonii kierował Prezydent, czyli Alef Godol, 
a funkcję quasi-odźwiernego wprowadzającego do loży odgrywał Alef Shotare Ko-
tone. Aspirujący kandydaci nie oczekiwali w osobnym pomieszczeniu ani nie pod-
pisywali żadnych zobowiązań na piśmie, jak to miało miejsce w rytuale pierwszego 
stopnia. Od momentu rozpoczęcia ceremonii stali przy drzwiach wejściowych do loży, 
tak aby dochodząca stamtąd rozmowa mogła być wyraźnie słyszana przez zgroma-
dzonych braci. Prezydent zwracał się do urzędników Alef Shotore Kotone i Alef Sho-
tare Godol, by ci udali się przygotować kandydatów do ceremonii wtajemniczenia. 
Po przejściu przez drzwi, które pozostawały otwarte, ceremonię prowadził Alef Sho-
tare Godol, zadając kandydatom odpowiednie pytania. Podobne pytania zadawano 
kandydatom w rytuale pierwszego stopnia. Może budzić zdziwienie pierwsze pytanie 
o chęć przynależności do związku i wejścia do braterstwa, zadawane członkom ma-
jącym już nadany pierwszy stopień, jednak to dopiero drugi stopień nadawał pełnię 
praw i był traktowany nie jak podnoszenie w hierarchii zakonnej, ale jako właściwe 
wtajemniczenie. Wydaje się usprawiedliwione twierdzenie, że wtajemniczenie do 
Aleph Zadik Aleph zostało po prostu rozdzielone na dwa etapy. Rytuał wtajemni-
czenia pierwszego stopnia do lóż męskich B’nai B’rith obejmował wszystkie te ele-
menty, zarówno złożenie przysięgi, jak i wykład dotyczący wartości i celów Zakonu 
oraz zapoznanie z hasłami i znakami w postaci uścisków. 

Na pytanie o chęć przynależności kandydat Aleph Zadik Aleph musiał odpowie-
dzieć twierdząco, podobnie jak i na dwa inne pytania – czy motywuje chęć przynależ-
ności wyższymi pobudkami, nie egoizmem i próżnością, oraz czy ma świadomość, że 
podejmuje zobowiązania, które są „święte” i zawsze będą musiały być dotrzymane, 
nigdy nie będzie już możliwości, by się od nich uchylić12. To pierwszy moment dla mło-
dego człowieka, w którym uświadamiał sobie specyfikę i odmienność organizacji, do 
której przystępował, oraz wypływających stąd konsekwencji. Podjęte zobowiązanie 
będzie trwało wiecznie, ma być traktowane jako święte. Jest to zupełnie inna sytuacja 
niż w każdym zwykłym stowarzyszeniu, z którego można zwyczajnie wystąpić. Była 
to zapewne próba młodego charakteru i przygotowanie do wstąpienia w przyszłości, 
w momencie osiągnięcia pełnoletności, do loży dla dorosłych mężczyzn. Pamiętać 
należy, że zobowiązanie takie mogli podejmować już szesnastoletni chłopcy, a w ta-
kiej sytuacji ma ono inny ciężar gatunkowy niż w przypadku dorosłego mężczyzny. Za-
pewne i z psychologicznego punktu widzenia budzić musi inne, mocniejsze emocje. 
Przed przyjęciem do męskiej loży B’nai B’rith praktykowane były te same procedury 
tzw. „reszerszy” i balotażu, co w loży masońskiej. Przynależność do organizacji mło-
dzieżowej musiała znacznie ułatwiać pracę braciom poszukującym nowego narybku 
do lóż. Kandydat zostawał już wcześniej poznany, sprawdzony, oceniony i dodatkowo 
jeszcze w jakimś sensie, uformowany. 

11 Ibidem. 
12 A. Kargol, op. cit., s. 139. 
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Po trzykrotnej odpowiedzi twierdzącej Alef Shotare Godol wchodził do loży 
i zwracał się do Prezydenta i zgromadzonych braci: „kilku wyznawców naszej wiary 
oczekuje i pragnie przyjęcia”. Już pierwsze słowa scenariusza inicjacyjnego zwra-
cały zatem uwagę na wiarę mojżeszową, którą z całym bractwem („wyznawcy na-
szej wiary”) musieli dzielić kandydaci. Judaizm jest więc warunkiem przynależności 
do braterstwa, dokładnie jak to ma miejsce w całym Zakonie B’nai B’rith, w męskiej 
loży B’nai B’rith padały bowiem słowa: „Bracia, znów Izraelita pragnie zostać przy-
jęty do naszego Braterstwa”13. Wiara była też warunkiem dopuszczenia do udziału 
w „naszych świętych sprawach”. W tym miejscu młodzi ludzie dowiadywali się, że zo-
stają dopuszczeni do kwestii wyższych niż jest to dane zwykłym zjadaczom chleba, 
a sprawy, którymi zajmuje się organizacja, mają wręcz sakralny status. Odpowia-
dało to zupełnie rzeczywistości, cel istnienia Zakonu był ściśle powiązany z religią, co 
więcej – z religią mającą wymiar narodowy. Od tej pory wychowanie młodego czło-
wieka przybierało ściśle określony kierunek. 

Prezydent loży zwracał się do urzędnika Alef Shotare Godol z pytaniem, czy 
jego zdaniem kandydaci mogą zostać przyjęci. Ten miał potwierdzić lub zaprzeczyć, 
a w razie twierdzącej odpowiedzi Prezydent wydawał zgodę: „A więc, niechaj wejdą”. 
Scena ta, zapożyczona z rytuału wolnomularskiej inicjacji ucznia, miała miejsce rów-
nież w czasie inicjacji pierwszego stopnia do męskiej loży B’nai B’rith. Kandydaci tu 
także prowadzeni byli przed tzw. ołtarz loży, na tym jednak podobieństwo się koń-
czyło. Nie odgrywano sceny wyprowadzenia przez Mojżesza z Egiptu, nie wiązano 
kandydatów symbolicznym sznurem, nie przywiązywano wagi do uformowania bra-
terskiego kręgu. Cała, bardzo bogata symbolika inicjacyjnej loży B’nai B’rith pierw-
szego stopnia została tutaj pominięta. Ewidentnie jednak wprowadzenie kandy-
datów odbywało się w sposób uroczysty, najprawdopodobniej w wolnym tempie, 
gdyż w czasie przejścia do ołtarza miał zostać odśpiewany hymn młodzieżowej orga-
nizacji Aleph Zadik Aleph, o którym jednak nie zachowały się żadne wiadomości, ani 
odnośnie słów, ani muzyki. Można przypuszczać, że w loży znajdować się mógł instru-
ment, zapewne organy czy też fortepian. Niewątpliwie pieśni podczas ceremonii lo-
żowej są nawiązaniem do wprowadzonej w reformowanym judaizmie zarówno w Eu-
ropie, jak i Stanach zjednoczonych innowacji liturgii, do której, na wzór nabożeństw 
chrześcijańskich, wprowadzono muzykę14. 

Kiedy kandydaci znajdowali się już przed ołtarzem, wszyscy bracia wstawali ze 
swoich miejsc i rozpoczynali śpiewać Hatikvoth15. Hatikvoth była już wówczas pie-
śnią symboliczną. Skomponował ją w 1877 r. żydowski muzyk Herz Imber ze Złoczowa 
na Ukrainie, wówczas polskim terytorium wchodzącym w skład monarchii austro-
węgierskiej. Mówiące o nadziei na niepodległość narodu żydowskiego i powrót do 
dawnej ziemi Izraela słowa stały się niebawem oficjalnym hymnem ruchu syjonistycz-
nego, co potwierdzono na pierwszym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897 r. 
Rytuał został nadesłany do polskich lóż w okresie międzywojennym. Był to czas, 
kiedy zarówno amerykańskie, jak i polskie loże (te ostatnie jako jedne z pierwszych 

13 Ibidem, s. 35, 108. 
14 I. Eisenberg, Judaizm, przeł. I. Stąpor, E. Wolańska, Cyklady, Warszawa 1999, s. 121. 
15 Hatikvoth – pisownia oryginalna za źródłem. 
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w Europie) wyraźnie skłaniały się w stronę syjonizmu, czyniąc go niebawem swą ofi-
cjalną doktryną. Hymn śpiewany przy wejściu kandydatów do loży stanowił więc 
swoiste wprowadzenie w ideologię organizacji i nastrój intelektualny panujący wśród 
braci. Jak dużą wagę przywiązywano do wykonania tej pieśni, świadczy choćby fakt 
zapisu w scenariuszu rytuału wskazówki, aby Hatikvoth wykonywał zawsze profesjo-
nalista. Znamienne, że pieśń została po latach hymnem państwa Izrael.

Po odśpiewaniu hymnu kandydaci składali przysięgę. Przysięgano na Biblię16. Po-
wtarzano za Prezydentem słowa przysięgi, trzymając dłoń na Piśmie. Nie pojawiał się 
krąg wokół kandydata, nie też używano rekwizytu laski pasterskiej Mojżesza, jak to 
praktykowano w lożach męskich. Przysięgano kolektywnie, wszyscy kandydaci naraz 
kładli swoje ręce na Biblii i wszyscy powtarzali za Prezydentem. Przede wszystkim 
przysięgano na honor Żyda, co dodatkowo podkreślało rangę narodowości, jako de-
cydującej w kwestii członkostwa i determinującej cele Zakonu. 

Jako pierwsza przysięga następowała ta dotycząca dotrzymywania sekretu or-
ganizacji, co odnosiło się również do tego, co działo się wewnątrz Zakonu. Kolejna 
przysięga nawiązywała już bezpośrednio do misji B’nai B’rith; kandydat obiecywał 
dołożyć wszelkich starań, aby stać się lepszym Żydem i podtrzymywać tradycje juda-
izmu, szczególnie te, które uczyniły go nieśmiertelnym i podstawą dla innych religii. 

Po zobowiązaniu się w kwestiach religijnych następowało kolejne wielkiej rangi 
zobowiązanie w kwestiach obywatelskich. Kandydat przyrzekał być tak oddanym 
sprawie kraju, w którym żył, w którym znajdowała się jego diaspora żydowska, aby 
bardziej oddanym mógł być już tylko Bogu. Co więcej, składał przysięgę oddania za 
ten kraj swego życia w razie potrzeby – w dobie rosnącego antysemityzmu ranga 
tej przysięgi była ogromna. Należy założyć, że pozostawała ona nieznana na ze-
wnątrz, dla niewtajemniczonych, szczególnie nie-Żydów, choć być może było ina-
czej, wszak w okresie międzywojennym poważnie zastanawiano się w Stanach 
Zjednoczonych nad możliwością upublicznienia rytuału, wskutek zarzutów poja-
wiających się w związku z jego tajnością. Przysięga miała najważniejszy wydźwięk 
dla kandydata; wstępując do B’nai B’rith musiał szczerze ślubować „podwójny pa-
triotyzm”. Było to przygotowanie młodego człowieka do w pełni odpowiedzialnej 
postawy obywatelskiej. 

Po kwestiach religijnych i obywatelskich następowały przysięgi dotyczące czło-
wieczeństwa, braterstwa i całej ludzkości. Tutaj możliwa jest analogia do wolnomu-
larskiej zasady, zgodnie z którą uczeń dba o własny rozwój i staje się „ociosanym ka-
mieniem”: czeladnik musi nauczyć się stwarzać poprawne relacje ze swymi braćmi 
i działać na rzecz wspólnoty, natomiast Mistrz ma swym spojrzeniem i zamiarem 
obejmować już całą ludzkość. 

Kandydat musiał przyrzec, że nie uczyni krzywdy ani swemu ciału, ani duszy, ani 
umysłowi, gdyż są to trzy esencjonalne elementy ludzkiej egzystencji. Tak dosłownie 
brzmiały słowa przysięgi: „Przyrzekam, nie wyrządzać krzywdy ani swemu ciału, 
ani duszy, ani umysłowi, znając święty obowiązek wobec człowieka i Boga, jakim 
jest zachowanie najstaranniej tych trzech esencjonalnych elementów mojej egzy-
stencji”. Widać tu wyraźnie wpływ triadycznego spojrzenia na człowieka opartego na 

16 A. Kargol, op. cit., s 139–142.
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antropologii hebrajskiej, gdzie nie istniał dualizm dusza – ciało. Człowiek zawsze po-
strzegany był jako całość17. To właśnie w starotestamentowym pojęciu człowieka po-
między „nefesz”, „bosar” i „ruah” (duch, ciało [dosłownie: „mięso”, porównywalnie 
z ang. „flesh”] i duch, jednakże duszy przypisywano właściwości umysłu) nie ma za-
sadniczej istotowej różnicy – są to różnie sposoby spojrzenia na ten sam byt18. O od-
wołaniu się do tej biblijnej tradycji świadczy również sformułowanie zawarte w przy-
siędze: „święty obowiązek wobec człowieka i Boga”. Kandydat B’nei B’rith przysięgał 
więc nie tylko chronić swe życie, co jest również obowiązkiem chrześcijańskim, ale 
i dbać o kondycję i równowagę wszystkich aspektów swego człowieczeństwa. 

Kolejna przysięga dotyczyła relacji kandydata z członkami Zakonu zwanymi braćmi. 
Więzy braterskie musiały być uznane za święte. W rytuale pierwszego stopnia dla 
męskich lóż B’nai B’rith braterstwo było jeszcze silniej podkreślane poprzez powróz, 
którym krępowano ręce kandydata. Był on między innymi symbolem duchowych 
więzów braterstwa B’nai B’rith19. 

Przysięga kandydata dotyczyła również jego stosunku do ludzi. Zaczynając od 
siebie, tj. oceniając swe postępowanie przez pryzmat surowych zasad Zakonu, zo-
bowiązywał się przestrzegać tolerancji i uczciwości, wystrzegać podejrzliwości i ufać 
w dobrą wolę ludzi, „wszelkie wątpliwości interpretować na korzyść swych opo-
nentów i nie przypisywać nikomu żadnych ukrytych motywów”. Obiecywał pomagać 
ludziom, brać w obronę prześladowanych i biednych oraz wypełniać tradycyjny obo-
wiązek dobroczynności, niezwykle ważny dla judaizmu. Aleph Zadik Aleph jako orga-
nizacja podkreślała, że prześladowania tylko wzmocniły w narodzie żydowskim chęć 
pracy na rzec całej ludzkości, społeczny ostracyzm wzmocnił miłość do świata, a po-
gromy zwiększyły pragnienie ujrzenia kiedyś powszechnego pokoju i braterstwa na 
świecie20. We wszystkich krajach diaspory żydowskiej Zakon B’nai B’rith rejestrował 
się jako stowarzyszenie humanitarne, którego główną działalnością była właśnie do-
broczynność, co znajdywało bezwzględne potwierdzenie w rzeczywistości. 

Konkludując zaś, kwestię ostatniej przysięgi, ta mogłaby zawierać się właściwie 
w jednym esencjonalnym zdaniu: „nigdy nie pozwolić na cierpienie żadnego czło-
wieka”. Być może jej wymowa byłaby wówczas jeszcze głębsza. Przysięgę kończono 
religijnym „Amen”.

Po ceremonii złożenia przysięgi Prezydent Alef Godol witał oficjalnie przyjętych 
kandydatów jako członków Aleph Zadik Aleph B’nai B’rith. W tym miejscu rozpo-
czynał się wykład. Wykład (ang. lecture) w loży to zapewne zaczerpnięcie z dwóch 
źródeł: „wykładu”, będącego częścią rytuału loży wolnomularskiej, oraz kazań (ang. 
sermon), które stały się nieodzownym elementem reformowanych nabożeństw. Co 
ciekawe, w obydwu tych przypadkach, reformowanych nabożeństw żydowskich i ry-
tuału lóż wolnomularskich, źródła włączenia kazań do obrządku były takie same: 

17 A. Smużyńska, Dusza – Umysł –Ciało. Rozważania nad triadą antropologiczną. „Racjonalista” 2012, 
nr 2, s. 186–187. 

18 D. Czaja, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 90; cyt. za: 
A. Smużyńska, op. cit., s. 186–187. 

19 A. Kargol, op. cit.,, s. 51, 114. 
20 P. Goodman, op. cit., s.4. 
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kościelne nabożeństwa chrześcijańskie21. Z lóż wolnomularskich i reformowanych ży-
dowskich nabożeństw trafiły do ceremonii Zakonu B’nai B’rith. 

Wykład w loży Aleph Zadik Aleph wykazywał duże podobieństwo do rytualnego 
wykładu w loży męskiej podczas inicjacji pierwszego stopnia. W loży męskiej również 
następowało siedem wygłaszanych przez urzędników loży wykładów, którym towa-
rzyszył obrzęd zapalania świateł Menory. Cnoty omawiane podczas zapalania kolej-
nych świateł nawiązywały symbolicznie do kabalistycznych sefirot, które wyobrażone 
mogą być przez strukturę ramion świecznika22. 

W loży Aleph Zadik Aleph wykładowi również towarzyszył piękny symboliczny ob-
rzęd zapalania świateł, najprawdopodobniej świec znajdujących się na poszczegól-
nych ramionach Magen Dovid. Magen Dovid heksagram, w judaistycznej tradycji: 
Gwiazda Dawida, w hermetycznej – Pieczęć Salomona, to współcześnie najbardziej 
rozpoznawalny znak judaizmu i państwa Izrael. Na przełomie XIX i XX w. jako symbol 
syjonizmu i powstającego państwa Izraela zaczął być często używany w różnych kon-
tekstach znaczeniowych, również zespolony z menorą. W takiej sytuacji pełnił po 
prostu funkcję lichtarza. 

Rysunek 1. Przykład zespolenia symboli Menory i Mogen Dovid w architekturze 

Źródło: http://magendavidalbum.blogspot.co.il/2007/03/blog-post_3740.html [dostęp: 19.03.2017] 
oraz załącznik 1 i 2 do niniejszego tekstu.

21 S. Obirek w swoim tekście Homilies by Ozjasz Thon and the Art. Predicandi of the Polish Christian 
Tradition, w: A Romantic Polish Jew. Rabbi Ozajasz Thon from Various Prespectives, eds. M. Galas, 
S. Ronen, Kraków 2015, s. 123–124, pisze: „The early German [reformed Jews – AK] preachers con-
sciously modelled their sermons on the patterns of Christian guides to the art of preaching”.

22 A. Kargol, op. cit., s. 67–72. 
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Symbolem syjonizmu stał się dzięki swemu biblijnemu znaczeniu w historii zwy-
cięzcy i bohatera żydowskiego Dawida. W Księdze Samuela pojawiają się dwie 
wzmianki o symbolicznej tarczy Dawida, ochronie boskiej, która to tarcza osłoniła 
czystego serca bohatera, ale nie spełniła swej ochronnej roli w przypadku Saula, prze-
siąkniętego zawiścią i egoizmem. (Druga Księga Samuela 1 , 21 oraz 22, 31) Symbol 
heksagramu ma również swoje uniwersalne znaczenie wywodzące się z tradycji bi-
blijnej, jest to przesłanie o harmonijnym łączeniu dualizmu człowieka (trzy ramiona 
skierowane w górę, trzy w dół) i cierpliwym poszukiwaniu jedności23. 

Do nowoprzyjęty zwracało się w wykładami siedmiu braci prelegentów. Każdy 
z nich rozpoczynając mowę zapalał jedno światło na Magen Dovid.

Kiedy pierwszy wykładowca zapalał pierwsze światło, wypowiadał słowo „ju-
daizm” oraz cytował Księgę Przysłów (6,23) „bo lampą jest nakaz a światłem Prawo”24. 
Nie przez przypadek słowa te wypowiedziane zostają w momencie zapalenia pierw-
szej świecy. Światło praw zostawało niejako unaocznione w symboliczny sposób. 
Pierwszy wykład przypominał w dużej mierze to, co zostało już wypowiedziane w ry-
tuale inicjacyjnym pierwszego stopnia dla męskich lóż. Streszczano krótko historię 
judaizmu, począwszy od Abrahama, który był ojcem religii i pierwszym monote-
istą, oraz powtarzano, co było szczególnie mocno podkreślane w rytuale pierwszego 
stopnia lóż męskich, że Żydzi a zwłaszcza bracia B’nai B’rth mają być „królestwem ka-
płanów i świętym ludem”. Stąd nawiązanie w tekście przysięgi do „świętych spraw”, 
którymi zajmować się miały loże Aleph Zadik Aleph. Pojawiała się również postać 
Mojżesza, ale jedynie wspomniana, w przeciwieństwie do rytuału inicjacji mężczyzn, 
który zasadzony był właściwie w całości na roli, jaką odegrał Mojżesz w Biblii25. Pa-
dało natomiast ogromnie ważne sformułowanie dotyczące dekalogu, kamiennych ta-
blic wręczonych Mojżeszowi. Stały się one w każdym cywilizowanym kraju podstawą 
prawa moralnego, stąd ich wielka uniwersalność. Twierdzenie to było zgodne z zasa-
dami judaizmu reformowanego, modnego pod koniec XIX i na początku XX w. w USA. 
Jednakże zupełne utożsamienie B’nai B’rith z judaizmem reformowanym byłoby za-
pewne błędne, choć podobieństwa są więcej niż wyraźne. Platforma Pitsburska jasno 
deklarowała zamiar uczynienia z judaizmu czegoś podobnego wspólnej placencie 
macierzystej dla wszystkich religii monoteistycznych, właśnie w oparciu o wartości 
etyczne i moralne. Najbardziej wpływowi Żydzi reformowani, szczególnie w Ame-
ryce, nie interesowali się Mesjaszem czy Syjonem. Drogę odkupienia widzieli w roz-
powszechnianiu przesłania etycznego monoteizmu na całym świecie26, co pokrywa 
się z ideologią i programem Zakonu B’nai B’rith i Aleph Zadik Aleph. Pozostawało też 
w zupełnej zgodzie z ogólnym tonem religijnym Ameryki. Wielu reformatorów uzna-
wało autorytet Biblii, ale nie Talmudu. Jedna z zasad, jakie głosiła Platforma Pitts-
burska, mówiła, że jedynie przepisy etyczne Tory zachowują swą wartość nakazu dla 
Żyda27. Stąd zapewne w rytuale Aleph Zadik Aleph nawiązanie, do Tory jako podstawy 
judaizmu, co wydaje się oczywiste i niekwestionowane, ale w tym kontekście nabiera 

23 A. Soued, Les symbols dans la Bible, Paris 1993, s. 263–270. 
24 A. Kargol, op. cit., s. 142–143.
25 Ibidem, s. 73 i n.
26 P. Johnson, Historia Żydow, Platan, Kraków 2000, s. 368. 
27 I. Eisenberg, op. cit., s. 122.
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innego znaczenia: „Żyd bierze swą Torę, podstawę judaizmu, jako objawienie pocho-
dzące bezpośrednio od Boga, jako kompilację największych, kiedykolwiek zebranych 
ludzkich prawd. Jest to ustanowienie wszystkich żywych praw, dom szczęścia, skała 
prawości, Testament Izraela dla żyjącego Boga. Bądźcie blisko tych praw i żyjcie nimi”. 
Tymi słowami kończy się pierwszy wykład. 

Dodać należy, że dla wielu reformowanych rabinów Bóg jest Bogiem etyki. In-
terpretują oni Torę jako pierwotnie związaną z wartościami etycznymi, stąd wiara 
w misję Izraela w głoszeniu zasad etyki na świecie, szczególnie w XIX stuleciu, kiedy 
zamiast oczekiwanego wyzwolenia społecznego i politycznego zrodził się rasistowski 
antysemityzm i nawet wśród liberalnych chrześcijańskich teologów przeważała ten-
dencja do przeciwstawiania Nowego i Starego Testamentu, duchowości i forma-
lizmu. Odpowiedzią judaizmu reformowanego na taka postawę stało się jeszcze moc-
niejsze podkreślenie etycznego i duchowego wymiaru judaizmu. Głosząc, że judaizm 
to etyczny monoteizm (Herman Cohen), rozwijano ideę mesjanizmu, posłannictwa 
Izraela rozumianego jako boskie wezwanie do nigdy niekończącego się moralnego 
doskonalenia28. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość twórcom Aleph Zadik Aleph i za-
znaczyć, że organizacja była otwarta dla chłopców żydowskich pochodzących z róż-
nych środowisk, reformowanych, konserwatywnych, a nawet ortodoksyjnych29.

Wykład drugi, po zapaleniu drugiego światła na Magen Dovid, dotyczył patrio-
tyzmu30. Wykładowca zaczynał od wypowiedzenia słów Psalmu 137: „Jeruzalem, jeśli 
zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica. Niech język mi przyschnie do podnie-
bienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem, nad największą 
moją radość”31. Jednakże oprócz aż nadto wyraźniej wymowy syjonistycznej wy-
kład miał również inny wydźwięk. W czasach wzmożonej ksenofobii akcentowanie 
postawy wobec kraju, w którym żyje diaspora, było szczególnie ważne. Rytuał pod-
kreślał, że młody człowiek, jakim był członek Aleph Zadik Aleph, musi być oddanym 
patriotą wobec kraju w którym mieszka, którego obywatelstwo posiada. W rytuale 
przysłanym do polskich lóż znajdujemy zapis dotyczący Ameryki, miał on być stoso-
wany odpowiednio w każdym kraju w którym znajdowały się loże B’nai B’rith, rów-
nież w Polsce.

W czasach emancypacji Żydów, czyli dążenia do nabycia praw obywatelskich (po-
litycznych), musieli oni odpowiedzieć sobie na pytanie, czy judaizm może istnieć, roz-
dzielony od dążności do powrotu do Jerozolimy. I mimo że powtarzali co roku przy 
święcie Paschy „Do zobaczenia w przyszłym roku w Jerozolimie”, stawali się dobrymi 
obywatelami francuskimi, niemieckimi czy amerykańskimi. W ten sposób powstał 
prąd, który można nazwać „judeopatriotyzmem”, charakteryzujący się niezwykle 
silnym utożsamieniem wartości religijnych i narodowych; powszechna deklaracja 
praw człowieka dla wielu Żydów stanowiła współczesną wersję Dekalogu. Oznaczało 
to stworzenie niezwykle trudnej równowagi pomiędzy uniwersalizmem a partykula-
ryzmem Izraela. Według cytowanej już Platformy Pitsburskiej bycie Żydem oznaczało 

28 N. Solomon, Judaizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 110, 131. 
29 Proceedings of the Thirteen General Convention of the Constitutional Grand Lodge B’nai B’rith, op. 

cit., s. 290. 
30 A. Kargol, op. cit., s. 144–145.
31 Psalm 137 5,6. Wszystkie cytaty biblijne z: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testa-

mentu, wyd. IV, Pallotinum, Poznań–Warszawa 1984. 
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przynależność do wspólnoty religijnej, a nie narodowej32. Patriotyzm jest jedną z naj-
ważniejszych cnót Żyda, mówił wykładowca i w pięknych słowach dawał wyraz przy-
wiązaniu, które powinien żywić każdy Żyd do kraju, w którym mieszka: „[…] równo-
cześnie on kocha ten kraj będący dla niego domem, gdzie żyją jego bliscy i spoczywają 
jego zmarli. A gdzie jest jego dom, tam jest i jego serce i miłość i patriotyzm. On 
nigdy nie zapomni słów Jeremiasza skierowanych do Żydów pojmanych w Babilonie: 
„Pragnijcie pokoju dla każdego miasta, gdzie zostaliście zaprowadzeni jako niewol-
nicy i módlcie się za nie do Boga, ponieważ w jego pokoju jest wasz”. Przywoływano 
postać i zasady „największego nauczyciela” Mara Samuela, który był amoraitą babi-
lońskim, żyjącym w przybliżeniu w latach 177–257, kierownikiem akademii talmu-
dycznej w Nehardei, niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa cywil-
nego, wprowadził też wiele zwyczajów i praw, które wywarły wielki wpływ zarówno 
na ówczesne życie żydowskie, jak i na to w późniejszych wiekach. Wśród nich jedną 
z najważniejszych zasad była dina de-malchuta dina33. Ta halachiczna zasada cyto-
wana w czterech różnych traktatach talmudycznych, głosząca, że prawo kraju osie-
dlenia również obowiązuje mieszkających w nim Żydów, a w niektórych wypadkach 
nawet ma wyższą moc niż przepisy prawa żydowskiego, kończyła drugi wykład34.

Trzeci wykład poświęcony był miłości rodzinnej oraz przywiązaniu do rodziców, 
którzy mieli przekazywać w wychowaniu podstawy tradycji żydowskiej, będącej naj-
lepszą bronią przeciw wynarodowieniu. Wykładowca cytował werset Dekalogu „Czcij 
ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”35. 

Czwarty wykład dotyczył dobroczynności. Rozpoczynał się cytatem z Księgi Kohe-
leta „Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód – a przecież po wielu dniach odnaleźć 
go możesz”36. Dobroczynność była dla Żydów synonimem sprawiedliwości, zgodnie 
z hebrajskim pojęciem „Cedek”. Kandydat dowiadywał się, że każdy Żyd dostał od 
Boga nakaz szerzenia sprawiedliwości i dobroczynności wśród innych, nie tylko na-
rodowości żydowskiej, ale wśród wszystkich uciśnionych i cierpiących. Postawę taką 
postrzegano również jako szansę na zdjęcie odium niższości z religii mojżeszowej. Fi-
lantropia miała być remedium „rozpraszającym woal bigoterii i przesądu”, zasłania-
jący prawdziwe oblicze religii. Codzienna praktyka dobroczynności miała przynieść 
nie tylko boże błogosławieństwo, ale i uznanie ludzkie. 

Kolejną cnotą wykładu byłą czystość, polegająca na zwyciężaniu swych namięt-
ności37. Czystość rozumiano jako powstrzymywanie się od krzywdzenia i niszczenia 
swojego ciała, co jest wynikiem niekontrolowanych żądz. Ani jednym słowem nie 
padło nawiązanie do kwestii wstrzemięźliwości seksualnej czy zakazów w tej sferze 
życia. Ciało człowiek dostał bezpośrednio od Boga i jeśli podlega ono czynnikom 
niszczącym, nigdy nie będzie mogło ono zespolić się prawdziwie z duchem i umy-
słem. Tym bardziej, że kiedy człowiek niszczy ciało, umysł i duch również karleją. 

32 I. Eisenberg, op. cit., s. 121, 123. 
33 Mar Samuel [hasło], [w:] Polski Słownik Judaistyczny, Żydowski Instytut Judaistyczny; http://www.jhi.

pl/psj/mar_samuel [dostęp: 19.03.2017].
34 Dina de-malchuta dina [hasło], [w:] Polski Słownik Judaistyczny, Żydowski Instytut Judaistyczny; 

http://www.jhi.pl/psj/dina_de-malchuta_dina [dostęp: 19.03.2017].
35 Księga Wyjścia 20, 12; A Kargol, op. cit., s. 146. 
36 Księga Koheleta 11, 1; A Kargol, op. cit., s. 147.
37 A Kargol, op. cit., s. 148. 
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Nie wystarczy przeto żyć w cielesnej czystości, należy zachowywać też czystość we-
wnętrzną przez dobre myśli, które mają przenikać umysł, oraz przykładne zacho-
wanie budujące ducha. Widać tu nawiązanie do omawianej wcześniej żydowskiej tra-
dycji pojmującej człowieka jako całość, nieprzeciwstawiającej dualizmu ciała, materii 
i ducha. Takie holistyczne ujęcie, podkreślające zarazem wagę „dobrych myśli” oraz 
wzajemny wpływ troski o ludzkie ciało i pozytywnego myślenia, mogło być refleksem 
modnej w Stanach Zjednoczonych filozofii pozytywnego myślenia, której prekur-
sorem był niezwykle popularny filozof amerykański Prentice Mulford38.

Kolejny wykład, szósty, odnosił się do esencjonalnych celów Zakonu B’nai B’rith, 
tłumaczył sens jego powstania i główną misję organizacji. Wykład dotyczył przewod-
nictwa39. Rozpoczynał się cytatem z Księgi Przysłów: „Niech miłość i wierność cię 
strzeże, przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz a znajdziesz życzliwość 
i łaskę w oczach Boga i ludzi”40. Wykładowca przypominał kandydatom, że Żydzi za-
wsze, a szczególnie w czasach rosnącego antysemityzmu, są narażeni na liczne szy-
kany, a zachowanie ich zawsze będzie przedmiotem podejrzeń i oskarżeń. Dlatego 
też każdy Żyd powinien postępować tak doskonale, jak to tylko możliwe, aby nie 
dawać najmniejszych powodów do żadnych negatywnych domniemań. Młody wiek 
członków Aleph Zadik Aleph gwarantował pewne możliwości – to okres czasu kiedy 
formuje się charakter, najlepszy moment w życiu człowieka do przyswojenia sobie 
odpowiednich postaw. Nie wolno nadużywać pojęć, a do wszelkiego zachowania po-
winna być przyłożona odpowiednia miara. „Egotyzm, bezczelność i nietolerancja nie 
mogą być mylone z pewnością siebie, zdecydowaniem i odwagą. Bądźmy w stanie 
odróżnić upór od wierności, ślepą namiętność od stanowczości, wolność od rozwią-
złości, opozycję od antagonizmów.” Ta niezwykle praktyczna wskazówka miała stać 
się drogowskazem dla młodych adeptów Zakonu. Przed każdą żydowską diasporą po 
czasach oświecenia żydowskiego tzw. haskali i uzyskaniu równych praw obywatel-
skich pojawiła się niezwykła groźba zupełnej asymilacji i wynarodowienia. Stawała 
ona wobec bezprecedensowego dylematu: jak nie utracić narodowości, tożsamości 
i tradycji, a równocześnie zachować prawa obywatelskie, nie zatracić spuścizny ju-
daizmu, ale i nie wracać do getta. Stąd nakaz dla młodych kandydatów: „Musimy 
pozostać lojalni wobec tradycji i dogmatów naszej religii”. Pozostać Żydami w sercu, 
ale jednocześnie przystosować się do każdego otoczenia, łączyć się ze wszystkimi na-
rodami. Żyd powinien brać aktywny udział w życiu politycznym, społecznym i inte-
lektualnym kraju, w którym żyje diaspora, i starać się być doskonałym w tym, co 
robi, jednocześnie mieć świadomość, że jest to stan przejściowy. O tym przypominał 
nieustająco obecny w loży Magen Dowid, symbol syjonizmu. Było to credo postę-
powania w kwestiach narodowościowych, publicznych i politycznych dla diaspory 

38 „Wszystkie te ujemne wpływy, działając bezustannie w sposób tajemniczy a przygnębiający, przeszka-
dzają nam w osiągnięciu pożądanego spokoju umysłu, zdrowia ciała i elastyczności muskułów. Opóź-
niają urzeczywistnienie trwałego a zdrowego stanu ducha, nie podlegającego okresom melancholii 
i przygnębienia […]. Tamują też rozrost ducha, który powinien przynosić ciągłe a stopniowe zwięk-
szanie światła, jasność myśli […] odrodzenie ciała, chroniące je od fizycznego upadku i zaniku władz 
umysłowych. […] Zdrowe, jędrne myśli mogą ożywić i wzmocnić osłabione ciało”; P. Mulford, Niewy-
zyskane siły życia, przeł. Z. Hartwig, Toporzeł, Wrocław 1992, s. 7–16. 

39 A. Kargol, op. cit., s. 149.
40 Księga Przysłów 3,3. 
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żydowskiej w latach 20. i 30. w Ameryce i Europie. Do takiego programu miały przy-
gotowywać młodzież loże Aleph Zadik Aleph, wierności tradycji wewnątrz, asymilacji 
i partycypacji na zewnątrz oraz do odbudowy siedziby narodowej w Palestynie w dłu-
godystansowej perspektywie.

Odnośnie stosunku reformowanego odłamu Żydów do syjonizmu trzeba zazna-
czyć, że z początkiem rozwoju ruchu nie tylko nie był popierany, lecz odnoszono się 
do niego wręcz wrogo. Natomiast jeszcze przed założeniem państwa Izrael ich po-
stawa zaczęła się zmieniać pod wpływem konfliktów nacjonalistycznych, umacniają-
cego się antysemityzmu i rozszerzającego faszyzmu. Już Platforma z Columbus z 1937 
roku świadczyła o równoważeniu się uniwersalistycznych i partykularnych aspektów 
judaizmu oraz o większym zaangażowaniu w odrodzenie Palestyny w porównaniu 
z wcześniejszym reformowanym judaizmem41. 

Ostatni siódmy wykład to krótka charakterystyka spoiwa związku, czyli brater-
stwa42. Rozpoczynał się cytatem z Księgi Powtórzonego Prawa i, co kuriozalne, Ewan-
gelii św. Mateusza: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”43. Poprzez przyna-
leżność do Aleph Zadik Aleph członków łączą więzy „silniejsze niż kiedykolwiek”. 
Zawiązuje się prawdziwe braterstwo, jedność. Braterstwo miało mieć określony cel, 
tworzenie i umacnianie „głębszego zrozumienia pomiędzy nami [Żydami – AK] oraz 
ludzkością”. Miało prowadzić do wykształcenia się w młodych ludziach umiejętności 
pracy na rzecz tworzenia lepszego wizerunku własnego narodu w obcych społeczno-
ściach i tym samym poprawy relacji międzyludzkich i społecznych. 

Był to główny cel nie tylko samego Aleph Zadik Aleph, ale i całego związku B’nai 
B’rith. Cel ten tłumaczył następująco Paul Goodman, Prezydent lóż B’nai b’rith w An-
glii. W Ameryce, w Nowym Świecie, oczekiwano od Żydów, że, asymilując się, od-
rzucą całkiem swoje związki z judaizmem. Ci Żydzi, którzy odeszli od religijnego ju-
daizmu, ale nie chcieli całkiem zatracić swych żydowskich rysów, musieli szukać 
pomiędzy żydowskimi organizacjami politycznymi, charytatywnymi czy społecznymi, 
aby dać ujście swej żydowskiej energii. Licznym rzeszom Żydów te aktywności zastę-
powały religię, która w jakimś sensie utraciła dla nich swe wartości. Wielu syjoni-
stów w budowie państwa palestyńskiego odnalazło adekwatną kompensację religij-
ności. Powyższe aktywności dotyczyły tylko wybranych, konkretnych aspektów życia. 
Natomiast B’nai B’rith objął swym programem nie tylko pracę dla innych, ale „ca-
łego człowieka” jako przedmiot i podmiot. Można tu było zarówno wyrazić siebie, jak 
i działać w altruistycznych, społecznych celach. Wolny od odium theologicum, ponad 
wszelkimi podziałami politycznymi, jednoczący Żydów wszystkich odcieni myśli w uni-
wersalnym braterstwie, B’nai B’rith okazał się nieporównywalny z innymi organiza-
cjami na polu jednoczącego, praktycznego uniwersalizmu44. Stąd wymiar braterstwa 
był podkreślany z taką siłą. Stanowiło ono nie tylko spoiwo pomiędzy jednostkami, 
ale i miało konkretną funkcję społeczną w tak specyficznym położeniu narodowości 
w diasporze. Miało stać się jednym z narzędzi budowy nowego, nowoczesnego ży-
dowskiego społeczeństwa. 

41 N. Solomon, op. cit., s. 111. 
42 A. Kargol, op. cit., s. 150–151.
43 Ibidem.
44 P. Goodman, op. cit., s. 17. 
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Na tym kończyły się wykłady dla kandydatów. Podsumowywał je Prezydent Aleph 
Godol przypomnieniem siedmiu cnót Zakonu45. Uprzytamniał, że to one głównie zde-
cydowały o tym, że w trudnych czasach życia w diasporze Żydzi przetrwali, wbrew 
woli historii. W ówczesnej chwili, Żydzi postrzegani byli „jako paradoks i enigma stwo-
rzenia”, bowiem całe społeczności dopatrywały się w tym uporczywym żydowskim 
trwaniu jakichś niezwykłych przyczyn, budując piętrzące się stereotypy i przesądy. 
Według słów rytuału za przetrwanie narodu żydowskiego odpowiadały tylko cnoty 
przekazane młodym adeptom. Ikonografia wydawnictwa amerykańskiego z 1934 r. 
na temat Aleph Zadik Aleph46 przedstawia wszystkie te cnoty jako ogniwa łańcucha 
wychodzącego z ramion Menory, w której kształt wpisany jest Magen Dovid. Być 
może to symboliczne ujęcie, sugerujące udział cnót w syjonistycznej pracy, w bu-
dowie państwa żydowskiego, jak i w podtrzymywaniu tradycji i religijności, było za-
czerpnięte z wolnomularskiej symboliki braterskiego łańcucha, która to była znacząca 
i obecna w scenariuszu rytuału pierwszego stopnia dla męskich lóż. 

Na koniec warto przyjrzeć się loży Aleph Zadik Aleph47. Centralne miejsce zaj-
mował postument z szafą, w której znajdowały się Tablice Praw podtrzymywane przez 
dwa lwy. Na postumencie, tzw. scenie, umieszczony był również ołtarz, na nim stał 
Magen Dovid, czyli Menora o kształcie Magen Dovid, oraz Stary Testament. Rytuał 
Aleph Zadik Aleph trzy razy wymienia Pismo, za każdym razem nazywając je inaczej. 
Po raz pierwszy jest to stary testament, pisany małą literą – w momencie opisu loży 
pojawia się fraza: „Na ołtarzu powinien być umieszczony stary testament”. W innym 
fragmencie wymieniającym rekwizyty lożowe wśród ołtarza, flag, Menory lub Magen 
Dovid występuje Biblia, pisana już wielką literą, obydwie te nazwy traktowane są wy-
miennie. Po raz trzeci pojawia się w tekście rytuału Tora, przy czym chodzi już wy-
raźnie o Pięcioksiąg: „Żyd bierze swą Torę jako podstawę judaizmu, jako objawienie 
pochodzące bezpośrednio od Boga”. Istotną rolę odgrywały w loży flagi krajów w któ-
rych znajdowała się dana diaspora żydowska. Stanowiły bezpośrednie odniesienie do 
wykładu o patriotyzmie i służbie dla państwa. 

Pomimo że tekst rytuału nie wspomina słowem o Tablicach Praw znajdujących się 
w loży, widać je wyraźnie na zdjęciu loży amerykańskiej. Zajmują centralne miejsce na 
podwyższeniu, podtrzymywane są przez dwa lwy. Lew jest symbolem Judy z czasów 
Dawida, najsilniejszego pokolenia Izraela. Wyraźnie nawiązuje symbolicznie do sy-
jonistycznego przesłania Magen Dovid gwiazdy Dawida. Rytuał lóż męskich również 
zasadzał się na symbolice biblijnej. Lew jako symbol Dawida występuje w Biblii wie-
lokrotnie, na przykład w Księdze Micheasza (5,7): „I będą ostatki Jakuba wpośród na-
rodów wielu jak lew między zwierzętami i jak szczenię lwie między trzodami owiec”, 
a nawet w Apokalipsie (5,5)48.

Tablice Praw podtrzymywane przez lwy umieszczone są w arce. Symbol ten, 
obecny również w rytuale inicjacyjnym pierwszego stopnia lóż męskich, odgrywał 
dużą rolę. Mieścił również Tablice Praw podtrzymywane przez dwa skrzydlate Che-
ruby, również o symbolicznym znaczeniu. Nawiązywał do nich scenariusz rytuału, 

45 A. Kargol, op. cit., s. 151–152.
46 Dealing in Futures: Aleph Zadik Aleph, op. cit. 
47 A. Kargol, op. cit., s. 135–137.
48 W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 194. 
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widząc w skrzydlatych Cherubach możliwość wzniesienia się ponad dobro i zło oraz 
możliwość zbliżenia się do doskonałego szczęścia49. Arka może być symbolem i rekwi-
zytem lożowym zaczerpniętym z rytuału wolnomularskiego i tak najprawdopodobniej 
było w rytuale inicjacyjnym lóż męskich, ale równie dobrze może być powtórzeniem 
urządzenia wnętrza synagogi. W każdej synagodze znajduje się tzw. szafa ołtarzowa, 
w której przechowuje się zwój Tory. Umieszcza się ją przy wschodniej ścianie domu 
modlitwy, zazwyczaj w specjalnej niszy wbudowanej w ścianę synagogi. Hebrajskie 
nazwy tejże szafy pochodzą od nazwy skrzyni zwanej Arką Przymierza, w której prze-
chowywano kamienne Tablice Przymierza, umieszczone w tabernakulum w Świątyni 
Salomona50. Choćby na tym przykładzie można zobaczyć, jak dalece krzyżują się w lo-
żach B’nai B’rith, czy Aleph Zadik Aleph wpływy wolnomularskie i judaistyczne.

Aleph Zadik Aleph w Polsce

Rytuał organizacji dla młodzieży żydowskiej Aleph Zadik Aleph został przysłany na 
wzór dla polskich lóż B’nai B’rith ze Stanów Zjednoczonych. Przysłano scenariusz ry-
tuału, zdeponowany obecnie w Archiwum Narodowym w Krakowie w zespole Staro-
stwo Grodzkie Krakowskie (StGKr), oraz cytowany już w biuletyn Dealing in futures, 
który z kolei znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Dziwić może fakt, że 
pojedyncze te źródła nie zostały wcielone w wielki zespół B’nei B’rith (BB)51, zdepo-
nowany również w krakowskim archiwum. Losy tekstów źródłowych pozostają nie-
znane, jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć, że obydwa nie zo-
stały przejęte przez władze administracyjne w 1938 r. w momencie konfiskaty dóbr 
Zakonu B’nai B’rith. Może znajdowały się wówczas w prywatnych rękach? 

Niewątpliwie loże polskie, a szczególnie krakowska loża B’nai B’rith „Solidarność”, 
dbały o młodzież żydowską, organizując różnego rodzaju pomoc i edukację. Organi-
zowano szkoły, wybudowano akademik dla młodzieży żydowskiej, który po dziś dzień 
służy młodzieży wszelkiej narodowości. Organizowano igrzyska sportowe Makkabi, 
popularne tzw. Makkabiady, w celu rozwoju sprawności fizycznej. Planowano rów-
nież zakładać loże młodzieżowe Aleph Zadik Aleph. Najlepiej świadczy o tym wypo-
wiedź dra Oswalda Bethauera z loży przemyskiej, który tworzenie organizacji mło-
dzieżowych uważał za najpilniejsze zadanie Związku. Ubolewał, że młodzież żydowska 
nie wykazywała zainteresowania dla ideologii B’nai B’rith. Do początku lat 30. nie zaj-
mowano się w Polsce organizowaniem młodzieży w szczególny sposób. Dr Bethauer 
tłumaczył ten fakt następująco: „Dawniej nie było to tak bardzo koniecznym, gdyż 
było rzeczą naturalną, że w miarę jak młode pokolenie podrastało i wchodziło w ak-
tywne życie, uzupełniało także kadry naszych członków. Dzisiaj pod wpływem zmie-
nionych stosunków psychika młodzieży jest bardziej skomplikowana i rozwój jej nie 
odbywa się już w tak naturalny sposób jak poprzednio. […] W niektórych naszych 
stowarzyszeniach zrozumiano doniosłość tej sprawy i poczyniono próby w kierunku 

49 A. Kargol, op. cit., s. 65. 
50 Rabin S. Ph. De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, WAM, Kraków 2001, s. 30–31. 
51 Pisownia spolszczona, używana oficjalnie przez polskie loże. 
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zorganizowania młodzieży i przygotowania jej do przyszłych zadań”52. Raport z 1930 r. 
potwierdzał, że w amerykańskiej B’nai B’rith ci, którzy z racji osiągnięcia 21 lat opu-
ścili szeregi Aleph Zadik Aleph, wstępowali w szeregi lóż męskich i szybciej zostawali 
wybierani na urzędników53. 

Niestety, projekt nie zdołał wejść już w życie. Wydana w 1934 r. w USA broszura 
Dealing in futures musiała dotrzeć do Polski z oczywistym opóźnieniem co najmniej 
kilku miesięcy. Biorąc pod uwagę zamknięcie lóż dekretem prezydenta Mościckiego 
w listopadzie 1938 r., zwyczajnie zabrakło czasu na pracę organizacyjną. Nawet ame-
rykańscy Żydzi rozwijali działalność Aleph Zadik Aleph dziesięć lat (od 1925 r.), zanim 
doczekali się tak znacznego rozwoju lóż. Niemniej jednak widać z wypowiedzi dra 
Bethauera, że polscy Żydzi zetknęli się z podobnymi problemami kulturowymi na 
polu wychowania młodzieży, co ich amerykańscy bracia. Sformułowanie „Dzisiaj pod 
wpływem zmienionych stosunków psychika młodzieży jest bardziej skomplikowana 
i rozwój jej nie odbywa się już w tak naturalny sposób jak poprzednio” należy chyba 
rozumieć w kontekście zagrożeń asymilacji, pokus nowoczesności, ale i, być może, 
dylematów związanych z syjonizmem. Stąd plany tworzenia organizacji dla młodzieży 
w Polsce.

Jaki więc był rytuał Aleph Zadik Aleph? Z pewnością inny niż rytuał inicjacyjny 
dla męskich lóż. Ten ostatni przesycony był mistyką, śpiewano w loży Psalm Dawi-
dowy, inscenizowano wyjście Mojżesza z Egiptu, nawiązywano do duchowego zna-
czenia Wyjścia, formułowano krąg braterski, przywoływano mistyczne zaślubiny 
z przymierza Ozeasza. Szczególne znaczenie w loży zajmowała Arka z Cherubinami 
symbolizującymi „dwoistość naszej natury, ciało piękne i silne i natchniona duszę 
szukającą Prawdy”. Sam wykład Menory nawiązywał w jakimś sensie do ezoteryki 
kabały. W rytuale Aleph Zadik Aleph większość takiej symboliki odrzucono. Można 
odnieść wrażenie, że rytuał, choć piękny i podniosły, starano się maksymalnie zra-
cjonalizować. Pojawiają się symbole takie jak lew pokolenia Judy, przywołujący zna-
czenie mocy i siły, w każdym aspekcie – i fizycznym, i duchowym, pojawia się gwiazda 
Dawida, symbol o wielu znaczeniach zwany też pieczęcią Salomona, w tym kontek-
ście wyraźnie ograniczony do syjonistycznej wymowy, pojawia się religijny juda-
istyczny symbol Menory. Jednakże to nie wszystko. Trzeba zwrócić uwagę na ele-
menty będące pozostałością po wolnomularskich korzeniach B’nai B’rith, które z lóż 
męskich przywędrowały do rytuału dla młodzieży. Po pierwsze, to kwestia kreacji 
przestrzeni. Loża masońska jest Świątynią, taki status miała też loża B’nei B’rith. Loża 
Aleph Zadik Aleph fragmentami swego wystroju nawiązuje do synagogi. Skojarzenie 
jest ewidentne, choć pamiętać należy, że żydowska synagoga to nie Świątynia. Kul-
tywuje się symboliczne i praktyczne pojęcie braterstwa. Nie praktykuje się łańcucha 
braterskiego jak w lożach wolnomularskich, nie formułuje się braterskiego kręgu jak 

52 Dr O. Bethauer, Jakie zadania Związku uważa, za najpilniejsze, „Wiadomości Związku Stowarzyszeń 
Humanitarnych B’nei B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie” 1938, Nr 1, R III, s. 12, ANKr, ze-
spół StGKr (Starostwo Grodzkie Krakowskie) 636, k. 269. 

53 Co więcej, statystyki potwierdzały, że absolwenci Aleph Zadik Aleph świetnie radzili sobie w życiu pu-
blicznym, wcielając w życie ideę Zakonu, aby wychowywać „leaders od future American Jewry”, chlu-
biąc się dodatkowo faktem, że nie ma lepiej przygotowanej do tego celu organizacji; Proceedings of 
the Thirteen General Convention of the Constitutional Grand Lodge B’nai B’rith, op. cit., s. 294. 
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w lożach męskich, jednakże symbol łańcucha jest niezwykle nośny i silny. Siła jego zo-
stała wykorzystana i w ikonografii dla Aleph Zadik Aleph, która ukazywała cnoty orga-
nizacji jako spoiwa łańcucha wyłaniającego się z Menory, źródła judaizmu. Wreszcie, 
składano przysięgę wierności. Wtajemniczony posługiwał się hasłami i znakami, ta-
kimi jak np. odpowiedni uścisk ręki.

Ideologicznie dźwięczą w rytuale nuty starej antropologii hebrajskiej, ujmującej 
holistycznie człowieka jako całość. Można dopatrzyć się również nawiązań do filo-
zofii amerykańskiej. Najwyraźniejsze pozostają jednak wpływy judaizmu, po pierwsze 
tego reformowanego, będącego pokłosiem haskali. To stosunek do religii, jej cha-
rakteru i misji w świecie, podkreślenie uniwersalizmu judaizmu. To również wyraźne 
przesłanie o dbałość o tradycję, religijność i tożsamość. Racjonalne, praktyczne, pro-
gramowe credo polegające na zachowaniu zdobyczy asymilacji, przy równoczesnym 
rozumieniu jej bardziej w kategoriach odpowiadających dzisiejszemu pojęciu inte-
gracji, partycypacji społecznej, ale nie wynarodowienia. Jako ostatni nurt ideowy wy-
mienić należy z całą siłą syjonizm, który miał swoje znaczenie nie tylko polityczne 
i społeczne, ale również, jeśli nie przede wszystkim, w odpowiedzi na duchowe po-
stanowienia judaizmu reformowanego. 

Rytuał lóż męskich powstawał w połowie XIX stulecia. Rytuał lóż Aleph Zadik Aleph 
w latach 20. wieku XX. Różnice pomiędzy nimi wydają się nie mieć jedynie źródeł 
w zróżnicowaniu adresatów, szczególnie ich wieku i edukacyjnej funkcji – ogromnie 
ważnej – organizacji. Rytuał dla lóż męskich, wywodzący się bezpośrednio z wolno-
mularskiego, nakierowany był na zarzucenie pewnych wyjątkowo chrześcijańskich 
elementów rytuału masońskiego. Można było przypuszczać, że, będący w pewnej 
mierze reakcją na obosieczne ostrze asymilacji, Zakon B’nai B’rith obawiał się, iż Żyd 
stający się wolnomularzem, pogłębi tylko swą asymilację, nie społeczną i polityczną, 
ale najbardziej niebezpieczną i ostateczną – kulturową. 

Rytuał dla Aleph Zadik Aleph wychodzi naprzeciw innym wyzwaniom, antysemity-
zmowi i syjonizmowi. Widać to wyraźnie w presji kładzionej na doskonalenie się i po-
dwójny patriotyzm. Syjonistyczna misja jest oczywista. Ten znak czasów dotknął dia-
sporę amerykańską, jak również europejską. Podobnie sytuacja wyglądała w Polsce. 
Dziś można jedynie zastanawiać się, czy loże Aleph Zadik Aleph spełniłyby swoja rolę, 
gdyby braciom B’nai B’rith udało się zrealizować swoje zamierzenia organizacyjne 
względem żydowskiej młodzieży nad Wisłą.

Aleph Zadik Aleph organizacja młodzieżowa B’nai B’rith. 
Misja i rytuał 
Streszczenie
Zakon B’nai B’rith powstał w latach 40. XIX w. w Stanach Zjednoczonych jako secesja 
z amerykańskiego wolnomularstwa, przy czym nowo założona organizacja miała skupiać 
jedynie osoby pochodzenia żydowskiego. Zakon szybko rozprzestrzenił się w krajach eu-
ropejskich. Na ziemiach polskich w latach 90. XIX wieku powstała loża o nazwie „Soli-
darność”, która dała początek Zakonowi w II Rzeczpospolitej. Pod koniec lat 30. XX w. 
polskie loże powzięły myśl o stworzeniu na wzór amerykański organizacji młodzieżowej 
Aleph Zadik Aleph, która miałaby pełnić rolę przygotowawczą do lóż. Warto wspomnieć, 
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że obydwie instytucje miały charakter inicjacyjny, rytualny i symboliczny. (Stąd zresztą 
nazwa Zakon.) Zachowane dokumenty programowe pozwalają prześledzić idee kształ-
cenia młodzieży żydowskiej w Ameryce, szczególnie wobec pojawiających się wyzwań 
współczesności, takich jak asymilacja, syjonizm, zachowywanie tradycji, uczestnictwo 
w nowym społeczeństwie czy utrata tożsamości. Jako wyjątkowo ciekawy jawi się pomysł 
przeniesienia koncepcji wychowawczych i edukacyjnych na grunt polski i doświadczenia 
polskich Żydów w wychowaniu młodzieży. 
Słowa kluczowe: B’nai B’rith, organizacje parawolnomularskie w Stanach Zjednoczonych, 
organizacje parawolnomularskie w Polsce, organizacja młodzieżowa Aleph Zadik Aleph, 
wychowanie młodzieży żydowskiej w Polsce, wychowanie młodzieży żydowskiej w Ame-
ryce, organizacje inicjacyjne

Aleph Zadik Aleph – B’nai B’rith youth organisation. 
Mission and ritual  
Abstract 
The B’nai B’rith Order was created in the US in the 1840s in the aftermath of a secession 
from American Freemasonry, but with one general restriction: it was available only for 
people with Jewish origins. Soon, it spread across several European countries. In the ter-
ritory of former Poland, a “Solidarity” lodge was created, which gave birth to almost all 
the other lodges in the Second Polish Republic. At the end of the 1930s, the Polish lodges 
made a decision to create an youth organization Aleph Zadik Aleph, which was supposed 
to be based on American patterns and be a kind of preparation for candidates to regular 
lodges. Both B’nai B’rith and Aleph Zadik Aleph had a strictly initiatory, ritual and sym-
bolic nature, which explains why it is called “the Order”. The documents and sources 
that have been preserved let us follow the idea of educating the young generation in 
America, especially the people facing the challenges of contemporary times, such as as-
similation, Zionism, upholding traditions, participation in the new society, losing identity. 
The concept of transmitting educational ideas onto the Polish ground seems to be inter-
esting too. 
Key words: B’nai B’rth, Co-masonry in United States, Co-masonry in Poland, Aleph Zadik 
Aleph youth organization, Jewish youth education in Poland, Jewish youth education in 
America, initiatory organisations

Алеф Задик Алеф – молодежная секция Бней-Брит. 
Миссия и ритуал 
Резюме
Орден Бней-Брит был основан в 40-е годы XIX века в Соединенных Штатах, как отде-
ление американского масонства. Организация объединяла лица еврейской веры. 
Орден начал быстро открывать отделения в европейских странах. На польских 
землях в 90-е гг. XIX века была основана ложа под названием «Солидарность», ко-
торая дала начало Ордену во II Речи Посполитой. В конце 30-х гг. XX века польские 
ложи, беря пример с американских образцов, приняли решение о создании моло-
дежной организации Алеф Задик Алеф. Цель новой организации заключалась в под-
готовке молодежи к вступлению в ложи. Следует отметить, что обе организации 
подготавливали обряды посвящения, имели характер ритуальный и символический 
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(отсюда, название – Орден). Сохранившиеся документы программного характера 
позволяют проследить появлений идей касающихся образования еврейской моло-
дежи в Америке, поиск путей решения проблем современности, таких как ассими-
ляция, сионизм, сохранение традиций, участие в жизни нового общества, потеря 
идентичности. Особый интерес представляют попытки переноса американских вос-
питательных и образовательных концепций на польскую почву и опыт воспитания 
молодежи польских евреев. 
Ключевые слова: Бней-Брит, масонские организации в Соединенных Штатах, пара-
масонские организации в Польше, молодежная организация Алеф Задик Алеф, вос-
питание еврейской молодежи в Польше, воспитание еврейской молодежи в Аме-
рике, масонские организации посвящения




