ZWIĄZEK NA CAŁE ŻYCIE
Z Rabinem Krakowa Eliezerem Gurarym rozmawia Krystyna Podgórska

Co znaczą słowa Bar Micwa?
To są aramejskie słowa; bar znaczy syn a micwa przykazanie. Bar Micwa oznacza
chłopca, który właśnie ukończył 13 lat i od tej chwili obowiązuje go przestrzeganie
wszystkich 613 przykazań. Liczy się to według daty jego urodzin, w kalendarzu żydowskim
od momentu, kiedy jest zachód słońca, zapada ciemność i są widoczne na niebie 3 gwiazdy.
Jeśli ja jestem synem mojego ojca, jest to związek, od którego nie ma „rozwodu”. Tak samo,
gdy chłopiec staje się „synem micwot”, też to jest nierozerwalny związek na całe życie. Staje
się to dokładnie z chwilą, kiedy on ukończył 13 lat. Uroczystość z okazji tego wydarzenia to
jest zupełnie coś innego, nawet nie musi odbywać się w tym samym dniu.
Co zmienia się w życiu chłopca, kiedy on już jest Bar Micwa?
Wszystko. Od tego momentu musi przestrzegać wszystkich micwot, jest obowiązany zakładać
codziennie tefilin w czasie modlitwy. Jeśli dzieci chcą zrobić np. kidusz dla wszystkich czy
inne podobne rzeczy, to im się mówi – kiedy będziesz Bar Micwa, będziesz mógł to zrobić.
Jeśli dziecko ma ładny głos i chce śpiewać w synagodze, to nie może, a potem może
wszystko. Liczy się do minianu, może dostać aliję do Tory, zostać chazanem, może też być
świadkiem, jest już dorosły.
Czy może się ożenić?
Nie, nie, to jest coś innego, Tora mówi, że ożenić się może dopiero w wieku 20 lat. Ale do13
roku życia, kiedy syn zrobił grzech, to spada on na jego ojca, bo obowiązkiem rodziców jest
uczyć dziecko. Podczas uroczystości w synagodze ojciec wypowiada specjalne
błogosławieństwo: Błogosławiony, który uwolniłeś mnie od win tego [chłopca]. I od tego
momentu chłopiec staje się w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, jeśli popełni grzech, sam
jest nim obciążony, ale może zrobić tszuwę, aby się od niego uwolnić.
Jak się robi tszuwę?
Trzeba prosić Boga o wybaczenie, ale zależy jaki to grzech, są grzechy, kiedy należy dać
cedakę albo zrobić post. Ale są też grzechy, które mogą być unieważnione dopiero na Jom
Kipur, gdy odmawiamy Kol Nidre.
W jaki sposób przygotowujemy dzieci do tego, aby umiały przestrzegać przykazań z
Tory?
Każdy Żyd powinien przestrzegać wszystkich 613 micwot. Ale małe dziecko nie wie jeszcze
jak to zrobić. Według Tory, rodzice mają przykazanie aby edukować dziecko, żeby uczyć je
Tory, micwot, jak mówić błogosławieństwo, modlić się, przestrzegać Szabatu. Małe dziecko,
jeśli robi coś co jest dla nas niedozwolone, np. nie wolno jeść przed kiduszem a ono to robi,
albo bawi się jakimś przedmiotem, który jest mukce – czyli nie wolno dotykać go w Szabat (
jakieś urządzenie elektroniczne np. telefon), nie można mu mówić – nie ruszaj tego, to jest
mukce. Jeśli chce się właśnie tym bawić tłumaczymy mu, ale nie możemy go za to karać. Od
wieku 9 lat, jeśli dziecko chce to robić, musimy powiedzieć – nie, nie możesz się tym bawić
w Szabat. Już zaczyna się wiek edukacji, tłumaczymy że nawet jeśli chce, to nie wolno mu
tego robić. Już od wieku 9 lat dziecko w zasadzie powinno przestrzegać Szabatu, modlić się
codziennie, ale nie musi, jeśli nie robi tego, to jeszcze nic się nie stało, nie ma grzechu. Kiedy
mamy post na 17 tamuz albo Tisza beAw, to dziecko w tym wieku nie musi jeszcze pościć.

Już od 12 lat obowiązuje go dotrzymywanie przyrzeczeń, jeśli obieca coś, musi to zrobić.
W okresie poprzedzającym ukończenie 13 lat, chłopiec powinien już utrzymywać trzy posty,
np. jeśli ma Bar Micwę na Rosz Haszana, są to: post 9 tewet, 17 tamuz i 9 aw. Dlatego, żeby
sprawdzić, czy on jest w stanie to zrobić.
Na czym polega przygotowanie chłopca do Bar Micwy?
W chederze jest nauczanie ogólne; czytanie Tory, poznanie Halachy, Szulchan Aruch, czym
jest tefilin. Jakieś 2 miesiące wcześniej musimy nauczyć go jak nakładać tefilin, to jest
najważniejsza rzecz, bo wcześniej modlił się codziennie bez tefilin. Kupuje się specjalnie dla
niego tefilin, który będzie z nim całe życie. Ale każdy chłopiec musi też mieć prywatnego
nauczyciela, bo każdy ma inną datę urodzenia i inną parszę na ten dzień, każdy musi nauczyć
się tej parszy, która należy do niego, bo przypada w dniu jego urodzin.
Jak przebiega uroczystość organizowana z okazji tego wydarzenia?
Zwyczaj robienia tej uroczystości wziął się z czasów, kiedy Abraham zrobił taką uroczystość
dla swojego syna Izaaka. Jest napisane w Torze, że kiedy Izaak dostał Bar Micwę, Abraham
zaprosił wszystkie ważne osoby, które były w tym pokoleniu. W Szulchan Aruch jest zapis,
że jeśli syn ma Bar Micwę - trzeba świętować. Robimy uroczystość w synagodze, może to
być w Szabat albo w zwykły dzień. I wtedy chłopiec, zgodnie z Halachą, musi po raz
pierwszy dostać aliję do Tory, jest zwyczaj, że rzuca się mu wtedy cukierki. Chłopiec może
czytać parszę lub haftarę, mówi Dwar Tora – jakiś tekst, który przygotował sam albo z ojcem,
coś co dotyczy Bar Micwy. To jest ważne święto dla rodziny, jego przyjaciół i kolegów ze
szkoły. Potem robi się przyjęcie w synagodze albo w jakiejś sali wieczorem.
Proszę opowiedzieć o swojej Bar Micwie, jak rabin wspomina związane z tym
wydarzenia?
To są wielkie przygotowania. Najpierw musieliśmy się uczyć, co będziemy mówić na tej
uroczystości. Ja mam brata bliźniaka, więc mieliśmy tę samą parszę. Nasza Bar Micwa była w
Szabat i czytaliśmy całą przypadającą wtedy parszę, połowę ja i połowę mój brat Menachem.
Przygotowywaliśmy się razem, wszystkiego uczyliśmy się razem, wszystko robiliśmy razem.
Jako bracia, rywalizowaliście ze sobą?
Nie, nigdy nie było konkurencji kto jest lepszy. Przygotowywaliśmy wszystko wspólnie, np.
razem chodziliśmy kupić tefilin, wybieraliśmy te czarne pudełeczka i ozdobne woreczki, na
których każdy ma wypisane swoje imię. Najpierw chodziliśmy do sofera żeby napisał ten
fragment, który jest w środku. Ojciec musi to zamawiać na 2 lata wcześniej, kiedy syn ma 11
lat, bo sofer ma dużo zamówień, nie jest obojętne który to jest sofer, wybieramy tego, który
według nas jest najlepszy. Przyjęcie z okazji naszej Bar Micwy było w dużej sali, przyszła
rodzina i cała nasza klasa, razem około 200 osób.
Czy jako dzieci mieliście świadomość tego, jak zmieni się wasze życie, że może być
ciężko?
Nie ciężko, czekaliśmy na to! Bo do tego czasu byliśmy w synagodze, ale nie liczyli nas do
minianu - teraz liczą nas. Chcieliśmy dostać aliję - nie mogliśmy, chcieliśmy otworzyć Aron
Hakodesz – nie mogliśmy, nie wolno było nam trzymać Tory. A od tego momentu w
synagodze jesteśmy ważni, jesteśmy kimś innym. Jesteśmy na liście osób, które dostają aliję,
teraz możemy być chazanem w synagodze, wcześniej nie mogliśmy tego robić. Wszyscy w
synagodze nakładali tefilin a my nie mieliśmy. A od tego momentu jesteśmy tacy jak
wszyscy. To jest duża różnica. Przede wszystkim zmienia się status – z dziecka na dorosłego.

Oprócz przywilejów zaczęły się też obowiązki.
Oczywiście wiedziałem o tym, jeśli dotąd nie na 100 procent przestrzegałem Szabatu albo
jakichś micwot, to nie byłem winny, bo nie musiałem. Ale od tego momentu już wszystko to
należy do nas, stajemy się odpowiedzialni. Przedtem jeśli nie chodziłem do synagogi
codziennie to nie było ważne, bo nie musiałem, ale teraz muszę iść, do minianu żeby się
modlić. To są rzeczy, które mężczyzna powinien robić.
Czy w związku z Bar Micwą daje się dzieciom prezenty, co wy dostaliście?
Tak, dzieci dostają prezenty, zawsze to są książki. Tak jest w judaizmie, to się nazywa doron
drasza – prezent na Dwar Tora. Każde dziecko dostaje książki i ma ich dużo. Potem w klasie
rozmawiamy kto ma jakie książki, kto ma więcej. Koledzy z klasy składają się i kupują razem
jakieś książki. Cała klasa przychodzi na uroczystość i dają mu ten dar. Dla mnie kupili
Szulchan Aruch. Każde dziecko ma własną bibliotekę; Talmud, Torę, Szulchan Aruch itd. Ja
miałem w domu swoją szafę na książki a brat miał swoją szafę i swoje książki. Oczywiście
każdy może używać książek drugiego, ale to jest bardzo ważne, że każdy ma własne.
Co jeszcze wiąże się z Bar Micwą?
Do końca roku szkolnego dziecko chodzi do chederu a potem już zaczyna naukę w jesziwie.
U chasydów wszyscy chłopcy od Bar Micwy ubierają się inaczej, wcześniej chodzili w
kolorowych rzeczach, teraz zakładają kapelusze i białe koszule, poprzednio nie nosili
kapelusza na modlitwę. Sefardi mają zwyczaj, że w czasie Bar Micwy zakładają nie tylko
tefilin ale również tałes, reszta wszystko jest podobnie, tylko kapelusz jest typowo chasydzki.
Czy w Polsce chłopiec musi do Bar Micwy znać język hebrajski?
Powinien nauczyć się języka, ale może chociaż nauczyć się czytać, może też czytać
tłumaczenie. Jeśli rodziny nie stać na urządzenie dużego przyjęcia, mogą do synagogi
przynieść ciasto i jakąś wódkę, po modlitwie wszyscy piją lechaim z tej okazji. Najważniejsze
jest żeby zaznaczyć wyjątkowe znaczenie tego wydarzenia.
Z wypowiedzi rabina dowiedzieliśmy się, jak spójny i konsekwentny jest w judaizmie system
edukacji religijnej dzieci. Od najmłodszych lat stopniowo tłumaczy się im co wolno, a czego
nie należy robić nawet jeśli się tego chce. Jak mają wypełniać swoje obowiązki i unikać
zachowań niewłaściwych. Przekłada się to na sposób wychowania do dorosłości w znaczeniu
ogólnym, bo podkreślona jest rola edukacji, odpowiedzialności, dotrzymywania przyrzeczeń,
kształcenia silnej woli. Już 13 – letni chłopiec uświadamia sobie, że przejście w świat
dorosłych to nie tylko uzyskanie różnych uprawnień i przywilejów, ale przede wszystkim
przyjęcie na siebie ważnych i często trudnych obowiązków.

