Zaręczyny, ślub
Z Rabinem Krakowa Eliezerem Gurarym rozmawia Krystyna Podgórska
Jak w tradycji żydowskiej dochodzi do poznania się dziewczyny i chłopca?
U ortodoksyjnych Żydów odbywa się to przez sziduch, czyli znalezienie przeznaczonej
każdemu jego „drugiej połowy”. Według Halachy są dwie połowy duszy, kiedy zostanie
zawarte małżeństwo to jest dopiero wtedy jedna cała dusza.
W jaki sposób znajduje się tę właściwą swoją „drugą połowę”?
Są tacy ludzie, którzy nazywają się szadchanim - od słowa sziduch. Oni znają wiele rodzin i
wiedzą, kogo dana rodzina poszukuje dla swojego syna lub córki. Na przykład chłopak szuka
bogatej albo ładnej, wysokiej, religijnej, dla każdego ważne jest coś innego, tak samo od
strony dziewczyny. Szadchan wybiera np. ze swojej listy trzech chłopców i mówi rodzicom
dziewczyny, że ma kogoś odpowiedniego dla ich córki. Gdy ktoś chce się dowiedzieć czegoś
więcej o tych kandydatach może zapytać ich znajomych, kolegów z jesziwy i to samo z tej
drugiej strony.
Ale jest powiedziane, że u Żydów nie wolno rozmawiać o kimś poza jego plecami.
Jeśli coś jest dla sziduch, to nie jest leszon hara, musimy wiedzieć wcześniej np. czy
dziewczyna jest dobra, skromna, z jakiej rodziny pochodzi, kim są jej rodzice. Pytamy osób
zaufanych, one starają się mówić prawdę, bo wiedzą jakie to jest ważne. Trzeba wiele rzeczy
sprawdzić zanim rodzice podejmą decyzję o pierwszym spotkaniu młodych.
Spotykają się oni w obecności rodziców?
Nie, spotykają się sami, rozmawiają ze sobą, może to trwać nawet kilka godzin i potem
każdy z nich wie, czy chce się jeszcze spotkać, czy nie. Jeżeli jest decyzja pozytywna z jednej
i drugiej strony wtedy może być następne spotkanie, jeśli zechcą iść dalej, wtedy będzie też
trzecie spotkanie.
Jak przebiegają te spotkania?
Pierwsza rozmowa jest bardzo ogólna; gdzie mieszka, jakich ma braci, siostry, nie mówimy o
prywatnych rzeczach. Potem możemy rozmawiać na więcej tematów; jakie ma
zainteresowania, co chce robić w życiu, czy lubi bogate życie czy takie skromne, jak patrzy
na życie, na rodzinę, na dzieci. W ogóle - jak będziemy budować nasz dom, jaka ma być
edukacja dzieci, jak będzie wyglądało nasze życie. Jeżeli zobaczymy, że mamy taką samą
wizję, wtedy możemy iść dalej.
Nigdy nie jest tak, że wszystkie oczekiwania są w pełni zgodne, co wtedy?
Oczywiście każdy wie, że nie może dostać wszystkiego co chce. On nie może dostać i ona nie
może dostać. Ale mamy listę co jest najważniejsze, np. czy ona jest skromna czy ma dobry
charakter, czy będzie dobrą matką dla dzieci, czy chce mieć dużo dzieci, czy ona ma bogatą
rodzinę, czy jest schludna, dobrze zorganizowana, to można sprawdzić wcześniej jak jest w
jej rodzinie. Jeśli ona nie będzie bogata to może być mniej ważne, czy będzie najpiękniejszą
dziewczyną na świecie? - jeśli nie to też dobrze. Ważniejszy jest charakter niż to, jak ona
wygląda na zewnątrz. Czy ona będzie dobrą mamą dla dzieci? - ktoś może powiedzieć; nawet
jak ona nie będzie dobrą mamą to ja będę dobrym ojcem. Są takie dziewczyny które więcej
inwestują w pracę, taka już jest, to nie można jej zmienić, ale trzeba wiedzieć wcześniej jaka
ona jest, jak ona patrzy na ten świat. Są też takie dziewczyny, które nie chcą iść do pracy,
chcą zostać w domu i zajmować się dziećmi, wcześniej chcemy wiedzieć o tym. Trzeba także

uzgodnić kwestie religijne, np. dla chasydów ważne jest, aby przyszły małżonek też był
chasydzki.
Co jest najistotniejsze w podejmowaniu decyzji o kolejnych spotkaniach?
Na pierwszym spotkaniu młodzi rozmawiają ze sobą i jeśli będzie taki „klik” między nimi, to
oni wiedzą, że chcą się jeszcze spotkać.
Czyli ważna jest pierwsza reakcja emocjonalna, a jeśli nie zdarzy się taki „kilk”?
To nic, rozchodzą się, trzeba szukać kogoś innego. To jest najważniejsze między nimi. Tę
decyzję podejmują tylko on i ona. Oni sami muszą decydować, bo to oni będą żyć razem.
Chociaż dawniej, 20 albo więcej lat temu, rodzice organizowali tylko jedno spotkanie na
jakieś pół godziny, czy 40 minut i jeśli chłopak i dziewczyna powiedzieli, że to wygląda
dobrze, to nie mieli już więcej czasu żeby sprawdzać. Ale nawet wtedy tylko oni decydowali
czy tak, czy nie. Bo Halacha mówi, że chłopak musi patrzyć na dziewczynę a dziewczyna na
niego i podejmują decyzję, nie można zrobić czegoś, czego oni nie chcą.
Czy takie trzy spotkania pozwalają dziewczynie i chłopcu dobrze się poznać?
Jaki jest każdy z nas, nikt nie wie. Potem, kiedy jesteśmy już razem, kiedy mieszkamy w tym
samym domu, wtedy dopiero każdy zna dokładnie tego drugiego. Nawet możemy znać kogoś
20 lat, w klasie, w szkole, ale nie wiemy jak on się zachowuje w domu. Nigdy nie możemy
tego wiedzieć wcześniej. Co jest najważniejsze? Najważniejsze to, czy będzie ten „klik”
między nami, czy możemy żyć ze sobą w tym samym domu, pokoju. Potem - czy mamy taką
samą wizję czego chcemy w życiu.
Czy dla wszystkich ważny jest poziom wykształcenia?
Oczywiście, bo musimy rozumieć się na tych spotkaniach, takie rzeczy wiemy wcześniej,
ponieważ mówimy rodzicom jakich osób mają szukać, wiemy do jakich szkół chodzili. Ale
bywają też tacy mężczyźni, którzy uważają, że żona nie musi mieć wykształcenia, byle była
dobrą matką dla dzieci. Każdy pragnie czegoś innego.
Jakie ma znaczenie wygląd zewnętrzny?
Nie patrzymy tylko na wygląd, bo to się będzie zmieniać, teraz jest tak, a potem będzie
inaczej po 10, 20 latach. Oczywiście chłopak i dziewczyna powinni podobać się sobie, bo
będą mieszkać i żyć razem, ale nie jest to rzeczą najważniejszą. W małżeństwie chodzi o to,
żeby stworzyć dom, rodzinę i wzajemną miłość.
Od jakiego wieku według tradycji judaizmu można brać ślub?
Miszna mówi, że dla mężczyzny czas na małżeństwo jest od osiemnastu lat - w wieku
Szmona Esre. Wiek kobiety nie został określony. Kiedy młodzi już się zdecydowali, rodziny
urządzają dla nich lechaim; przyjęcie, podczas którego robi się kinian – jakiś przedmiot z
tkaniny, np. jarmułkę, podnosi do góry on a potem ona, to znaczy, że oni akceptują ten
przyszły związek. Potem ich obie matki biorą talerz i rozbijają go na podłodze.
Od tego czasu mogą się już częściej spotykać?
Tak, bo od tego momentu są już zaręczeni, mogą się spotykać, rozmawiać, pisać do siebie
listy. Każdy wraca do swojego życia, do czasu ślubu np. kończą jesziwę. Na święta rodzice
chłopaka wysyłają dziewczynie prezenty a rodzice dziewczyny chłopakowi. Nie wolno, żeby
dawali je sobie osobiście, oni wybierają, ale kupują i przekazują je rodzice. Ten czas może
trwać dwa miesiące albo dłużej, potem jest ślub.

Na czym polegają wszystkie formalności związane ze ślubem?
Spisuje się dwa dokumenty, pierwszy to tenaim – warunki, zawarty miedzy osobami
reprezentującymi stronę chłopca i stronę dziewczyny. Napisane jest w nim, że ten chłopiec
bierze ślub z tą dziewczyną, że nie będą mieć przed sobą tajemnic, wszystko co mają będzie
wspólne, będą mieszkać razem, darzyć się miłością i szacunkiem. Dziewczyna ma dostać od
chłopca prezenty, np. ubranie, biżuterię i ma jej to dać „jak bogaty”. Ze strony dziewczyny
chłopiec też ma dostać prezenty np. Talmud, jakieś książki, tałes. Miejsce wesela musi być
zaakceptowane przez obie strony, płacą po połowie za rabina, szamesa, muzyków, kupują
wspólnie młodej parze łóżko, kołdrę itp. Obie strony to czytają i podpisują.
Drugi dokument to ketuba, podpisuje go pan młody, to jest już między nim i nią. To jest jej
zabezpieczenie, mężczyzna zobowiązuje się co ma dać żonie: mieszkanie, jedzenie, ubranie,
pieniądze na dzieci, odszkodowanie w razie rozwodu i zapewnienie utrzymania dzieci. Jeżeli
kobieta wniosła jakiś majątek, to podczas małżeństwa użytkują to wspólnie, ale w razie
rozwodu wraca do niej. Wpisuje się datę i miejsce, musi być dwóch świadków którzy
podpisują, że widzieli wszystko i zapoznali się z treścią ketuby.
Ceremonia zaślubin odbywa się pod chupą, według tradycyjnego obrządku. Jej
kluczowym momentem jest założenie na palec panny młodej obrączki przez pana
młodego, który wypowiada błogosławieństwo: Oto zostajesz mi poświęcona tą obrączką
według prawa Mojżesza i Izraela. Dlaczego są to właśnie te słowa?
Nawiązują do tego, co jest napisane w Talmudzie, że nadanie Tory na górze Synaj to
zaślubiny narodu Izraela z Bogiem; Bóg to pan młody, naród żydowski to panna młoda, Tora
to ketuba. Raszi wyjaśnia, że Mojżesz był tym szuszwinim, który wziął ketubę. Tak jak w
małżeństwie, musimy wypełniać wobec Boga pewne warunki, tak samo jak Bóg wobec nas.

