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Dziecko w judaizmie

W wielu kulturach � miêdzy innymi w ¿ydowskiej � po�wiêca siê dziecku
du¿o uwagi. Jest to naturalne choæby dlatego, ¿e to w³a�nie dziêki
narodzinom dzieci jest zapewniona ci¹g³o�æ biologiczna ludzkiego gatunku,
a co siê z tym wi¹¿e, ci¹g³o�æ kulturowa. Dlatego te¿ w dzieciach pok³adane
s¹ wielkie nadzieje. W zwi¹zku z tym ju¿ od chwili narodzin dziecko jest
troskliwie wychowane, a wychowaniu temu towarzysz¹ specyficzne obrzêdy,
z których wiele wspólnych jest dla wielu religii. Maj¹ one wdro¿yæ dziecko
do ¿ycia w danej spo³eczno�ci, a zarazem "odmierzyæ" kolejny etap na dro-
dze ku stawaniu siê doros³ym. W tej krótkiej pracy postaramy siê prze�le-
dziæ podej�cie do dziecka w religii judaistycznej i opisaæ obrzêdy, którym
musi zostaæ poddane od momentu narodzin do przej�cia w doros³e ¿ycie.

Jak pisa³ rabin Philip Simon de Vries, wielka jest pojemno�æ i sens
wyra¿enia "judaizm" [Vries 1999:251], którym ludzie pos³uguj¹ siê mówi¹c
zarówno o ¿ydowskim narodzie, jak i religii. Judaizm historyczny wed³ug
de Vriesa zaczyna siê wraz z Abrahamem, choæ sama nazwa jest pó�niejsza.
Wtedy to, jak pisze de Vries, rozpoczê³a siê idea niezwyk³ej jedno�ci i od-
rêbno�ci, tak charakterystyczna dla religii ¿ydowskiej, oraz zacz¹³ tworzyæ
siê naród. Na potrzeby tej pracy judaizm zdefiniujemy jako religiê, która
historycznie rozpoczê³a siê wraz z biblijnym Abrahamem, czyli ok. 2000 r.
p.n.e., i trwa do dzi�. Nie jest to z pewno�ci¹ definicja dok³adna, ale na
potrzeby tej pracy jest wystarczaj¹ca, gdy¿ stosunek ¯ydów do dziecka nie
zmienia³ siê w miarê up³ywu czasu na tyle, aby zachodzi³a konieczno�æ bar-
dziej szczegó³owych definicji ani podzia³ów chronologicznych � na okres
patriarchów, judaizm rabiniczny itd. W koñcu cech¹ niezmienn¹ dla religii
¿ydowskiej w ka¿dym okresie historycznym by³o bezwzglêdne przestrze-
ganie Tory, a co za chwilê zobaczymy, stosunek wyznawców judaizmu do
dziecka jest �ci�le przez Torê zdeterminowany.

Rozmna¿anie siê wszelkich istot jest prawem ustanowionym przez Boga
ju¿ w pi¹tym dniu stworzenia: "B¹d�cie p³odne i mnó¿cie siê(...)" [Rdz.
1:22]1. Równie¿ gdy tylko stworzeni zostali mê¿czyzna i niewiasta, Bóg im
nakaza³: "B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê, aby�cie zaludnili ziemiê i
uczynili j¹ sobie poddan¹" [Rdz. 1:28]. Mamy tu do czynienia z bardzo
                                                  
1 Wszystkie cytaty z Biblii wed³ug: Biblia Tysi¹clecia, Pismo �wiête Starego i Nowego
Testamentu, wyd. III, Warszawa 1980 [skrót BT].



56
��������������������������������������

istotn¹ spraw¹ wyja�niaj¹c¹ nam stosunek ¯ydów do posiadania dzieci.
P³odzenie dzieci jest bowiem obowi¹zkiem dla ka¿dych rodziców, polece-
niem danym od Boga, które pada ju¿ na samym pocz¹tku Tory, w pierw-
szym rozdziale. "B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê" to pierwsze s³owa,
które Bóg skierowa³ do ludzi. Wed³ug de Vriesa rozmna¿anie siê jako naj-
bardziej zwierzêcy popêd musia³o zostaæ u�wiêcone i uwznio�lone, gdy¿ w
innym przypadku by³oby tylko rozpust¹ [Vries 1999:253]. Je�li cz³owiek nie
przekracza pewnych barier wytyczonych przez Boga, prokreacja jest czym�
wiêcej, ni¿ tylko zaspokajaniem instynku � to wype³nianie boskich poleceñ.

Dziecko by³o uwa¿ane za dar od Boga, a nie w³asno�æ rodziców. "Nagi
wyszed³em z ³ona matki i nagi tam wrócê. Da³ Pan i zabra³ Pan" [Hi. 1:21]
� to s³owa wypowiedziane przez Hioba po stracie dzieci. Rolê, jak¹ odgry-
waj¹ dzieci, odda³ za pomoc¹ gry s³ów Talmud, a mianowicie dzieci (ba-
nim) s¹ budowniczymi (bonim) [Ber. 64a], buduj¹ przysz³o�æ rodziny i
spo³eczeñstwa, a w pewnym momencie pada nawet zdanie, ¿e "osoba bez-
dzietna uwa¿ana jest za martw¹" [Gen.R 71:6]. Bezp³odno�æ uchodzi³a za
hañbê, o czym dowiedzieæ siê mo¿emy równie¿ z Biblii. Niep³odna Rachela
po urodzeniu syna rzek³a: "Zdj¹³ Bóg ze mnie hañbê" [Rdz.30:23]. Nasta-
wienie takie aktualne by³o i w czasach Jezusa. Podobne s³owa wypowie-
dzia³a El¿bieta do Racheli po urodzeniu Jana Chrzciciela: "Tak uczyni³ mi
Pan � mówi³a � wówczas, kiedy wejrza³ ³askawie i zdj¹³ ze mnie hañbê w
oczach ludzi" [£k. 1:25]. Pragnienie posiadania dzieci by³o tak du¿e, ¿e w
czasach biblijnych prawowita ¿ona godzi³a siê, ¿eby m¹¿ p³odzi³ dzieci z
niewolnicami, jak to uczyni³ Abraham [Rdz. 16:2], a pó�niej Jakub [Rdz.
30:3]. Dziecko takie przyjmowane by³o przez ¿onê jako w³asne. Z Talmudu
wynika, ¿e synowie byli o wiele bardziej po¿¹dani ni¿ córki. Tak oto Tal-
mud interpretuje werset Tory: "Pan za� pob³ogos³awi³ Abrahamowi we
wszystkim [Rdz. 24:1] � co znaczy we wszystkim? � W tym, ¿e mia³ tylko
jedn¹ córkê" [B.b. 16b]. W innym za� miejscu stwierdza: "Córka to fa³-
szywy skarb dla ojca" [Sanh. 100b]. Córki nie pomna¿a³y rodzinnego
maj¹tku � po �lubie przechodzi³y do domu mê¿a.

Wed³ug ¿ydowskiego prawa wspó³¿ycie nastawione by³o tylko i wy³¹cz-
nie na prokreacjê. Cudzo³o¿enie z ¿on¹ bli�niego, wszelkie przejawy kazi-
rodztwa, homoseksualizm, sodomia by³y karane �mierci¹. Wszystkie te
przepisy znajduj¹ siê w Ksiêdze Kap³añskiej [Kp³. 20:9�21], która ma cha-
rakter prawniczy i poza prawami dotycz¹cymi ¿ycia moralnego zawiera
przepisy dotycz¹ce liturgii. Wed³ug redaktorów trzeciego wydania Biblii
Tysi¹clecia, Ksiêga Kap³añska mia³a "wielkie znaczenie dla wychowania
ludu izraelskiego i przepojenia go g³êbok¹ religijno�ci¹" [BT 106]. Z jej
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lektury wynika, ¿e wszystko, co mia³o zwi¹zek z ¿yciem p³ciowym powodo-
wa³o nieczysto�æ rytualn¹:

Je¿eli z mê¿czyzny wyp³ynie nasienie, to wyk¹pie ca³e cia³o w
wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora. Ka¿de ubranie, ka¿da
skóra, na któr¹ wyleje siê nasienie, bêdzie wymyta wod¹ i nieczysta
a¿ do wieczora. Je¿eli mê¿czyzna obcuje z kobiet¹ wylewaj¹c
nasienie, to oboje wyk¹pi¹ siê w wodzie i bêd¹ nieczy�ci a¿ do
wieczora [Kp³. 15:16�18].
Istniej¹ równie¿ specjalne przepisy dotycz¹ce kobiety w czasie

menstruacji:
Je¿eli kobieta ma up³awy, to jest krwawienie miesiêczne ze swojego
cia³a, to pozostanie siedem dni w swojej nieczysto�ci. Ka¿dy kto jej
dotknie, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora... Je¿eli jaki mê¿czyzna
obcuje z ni¹ wtedy, to jej nieczysto�æ udzieli siê jemu i bêdzie
nieczysty siedem dni [Kp³ 15:19�24]. Nie bêdziesz siê zbli¿a³ do
kobiety aby ods³oniæ jej nago�æ podczas jej nieczysto�ci miesiêcznej
[Kp³. 18:19]. Je¿eli kto obcuje ciele�nie z kobiet¹ maj¹c¹ miesiêc-
zne krwawienie i ods³oni jej nago�æ, obna¿a �ród³o jej [krwi], a ona
te¿ ods³oni �ród³o swojej krwi, to oboje bêd¹ wy³¹czeni spo�ród
swego ludu [Kp³. 20:18].
Jak widaæ, poza �ci¹gniêciem na siebie nieczysto�ci, kar¹ za wspó³¿ycie

z kobiet¹ w czasie menstruacji by³a banicja. Tygodniowy zakaz wspó³¿ycia
(nidda) koñczy³ siê wraz z wziêciem rytualnej k¹pieli (mykwa). Wed³ug C.
Bishopa okres abstynencji mia³ wzmóc wzajemne po¿¹danie mê¿a i ¿ony
[Bishop 1997:73]. Oczywi�cie wszystkie religijne zakazy i nakazy maj¹ cel.
Za ich przestrzeganie czeka nagroda. "Cz³owiek, który je wype³nia, ¿yje
dziêki nim" [Kp³. 18:5]. "Wy posi¹dziecie ich ziemiê, ja sam dajê j¹ wam w
dziedzictwo, ziemiê op³ywaj¹c¹ w mleko i miód" [Kp³. 20:24]. P³odno�æ
by³a na tyle istotna, ¿e równie¿ ona jest nagrod¹ za przyst¹pienie do Przy-
mierza z Jahwe: "Sprawiê, ¿e bêdziesz niezmiernie p³odny tak, ¿e staniesz
siê ojcem narodów" [Rdz. 17:6]. Wielokrotnie w Biblii aktem mi³osierdzia i
³aski Boga jest uczynienie niewiasty p³odn¹. Z lektury Tory wynika, ¿e
¯ydzi �wiadomi byli zwi¹zku wspó³¿ycia z p³odzeniem dzieci i swojego w
tym udzia³u. Wnioskowaæ o tym mo¿emy z historii Abrahama. Gdy stulet-
niemu Abrahamowi Bóg obieca³ syna, którego urodzi jego ¿ona Sara, ten
pad³ na ziemiê �miej¹c siê, "pomy�la³ sobie bowiem � Czy¿ stuletniemu
cz³owiekowi mo¿e urodziæ siê syn? Albo czy dziewiêædziesiêcioletnia Sara
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mo¿e zostaæ matk¹?". Abraham nie uwierzy³ Bogu i poprosi³, aby przynaj-
mniej jego syn Izmael by³ p³odny. Wtedy Bóg ponownie zapewni³ Abraha-
ma o przysz³ej ci¹¿y Sary [Rdz. 17:15�20]. Gdy Sara urodzi³a Izaaka, po-
wiedzia³a: "Powód do �miechu da³ mi Bóg. Ka¿dy, kto siê o tym dowie,
�miaæ siê bêdzie z mej przyczyny(...) Któ¿ by siê o�mieli³ rzec Abrahamowi:
Sara bêdzie karmi³a piersi¹ dzieci, a jednak urodzi³am syna pomimo po-
desz³ego wieku mego mê¿a" [Rdz. 21:6�7]. Zarówno powy¿sze reakcje Sary
i Abrahama, jak i przepisy Ksiêgi Kap³añskiej �wiadcz¹ o seksualnej �wia-
domo�ci ¯ydów w czasach biblijnych (znane s¹ kultury, w których p³odze-
nie dzieci ³¹czone jest z np. przej�ciem ko³o totemu). Zakoñczenie oczysz-
czania kobiety po menstruacji przypada akurat na okres owulacji � co nie
jest raczej przypadkowe. Co do czasów talmudycznych nie ma ju¿ najmniej-
szej w¹tpliwo�ci w tej kwestii, gdy¿ Talmud zaleca, które kobiety powinny
za¿ywaæ �rodki antykoncepcyjne: "S¹ trzy rodzaje kobiet, które powinny
stosowaæ �rodki wch³aniaj¹ce: nieletnia, ciê¿arna i karmi¹ca" [Jew. 12b].

Poród zazwyczaj przebiega³ sprawnie i szybko. "Kobiety hebrajskie nie
s¹ podobne do Egipcjanek, one s¹ zdrowe, tote¿ rodz¹ wcze�niej, zanim
zdo³a do nich przybyæ po³o¿na" [Wj. 1:19]. Choæ nie zawsze tak musia³o
byæ. Czasem poród móg³ byæ ciê¿ki i skoñczyæ siê nawet �mierci¹ matki,
tak jak w przypadku Racheli [Rdz. 35:17�18]. Wed³ug tradycji ¿ydowskiej
kobiety umieraj¹ w czasie porodu, je�li zaniedbuj¹ przestrzegania trzech
micwot, w�ród których jedn¹ jest zakaz wspó³¿ycia w czasie menstruacji. Z
historii Racheli wiemy o wykorzystywaniu do pomocy przy porodzie po³o¿-
nych ju¿ w czasach patriarchów [Rdz.35:17]. Po³o¿ne pos³ugiwa³y siê spec-
jalnym "fotelem" do rodzenia, a swoj¹ pracê mog³y wykonywaæ w szabat.
Ojciec nie móg³ byæ obecny przy porodzie, lecz czeka³ a¿ mu o wszystkim
donios¹ [Jr. 21:15]. W chwilê po urodzeniu przychodzi³ i bra³ noworodka
na kolana, co by³o znakiem uznania i oficjalnego potwierdzenia jego prawe-
go pochodzenia. Gdy w pomieszczeniu obecny by³ mêski przedstawiciel
starszego pokolenia, to jemu odstêpowano ten przywilej [Rdz. 50:23]. No-
worodek by³ nastêpnie k¹pany, nacierany sol¹ dla ujêdrnienia skóry i zawi-
jany w pieluchy [Ez. 16:4]. Po tych czynno�ciach móg³ byæ zaprezentowany
otoczeniu. Oczywi�cie gratulacje by³y najwiêksze, gdy by³ to syn, w przy-
padku córki mog³y byæ to nawet wyrazy wspó³czucia. Zwyczaj porzucania
dzieci � przyjêty w Rzymie, Egipcie, Grecji � by³ potêpiany [Ez. 16:5]. Po
urodzeniu dziecka p³ci mêskiej kobieta pozostawa³a nieczysta przez siedem
dni: "Potem ona pozostanie przez trzydzie�ci dni dla oczyszczenia krwi: nie
bêdzie dotykaæ niczego �wiêtego i nie bêdzie wchodziæ do �wi¹tyni, dopóki
nie ukoñcz¹ siê jej dni oczyszczenia" [Kp³. 12:4�5]. Po urodzeniu dziew-
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czynki okres nieczysto�ci jest dwukrotnie d³u¿szy. Okres oczyszczenia koñ-
czy siê z³o¿eniem ofiary przeb³agalnej przez kap³ana [Kp³. 12:6�8].

Matka mia³a obowi¹zek karmienia piersi¹. Trwa³o to mo¿liwie d³ugo �
dwa, trzy lata i chroni³o dziecko przed chorobami zwi¹zanymi z gor¹cym
klimatem, zw³aszcza przed czêst¹ i niebezpieczn¹ biegunk¹. Moment odsta-
wienia dziecka od piersi u�wietnia³a uczta po³¹czona z ofiar¹, na pami¹tkê
tej urz¹dzonej przez Abrahama w dniu, "w którym Izaak zosta³ od³¹czony
od piersi" [Rdz. 21:8]. Jednak pierwszym obrzêdem, który spotyka³ potom-
ka p³ci mêskiej, by³o odbywaj¹ce siê w ósmym dniu ¿ycia obrzezanie.

Obrzezanie
��������������������������������������

Obrzezanie (hebr. berit milah) jest starym zwyczajem, praktykowanym w
wielu religiach i kulturach. Czasem stosowane jako zabieg czysto higienicz-
ny (niektóre plemiona Afryki), czasem jako obrzêd inicjacyjny dla m³o-
dzieñców wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie (islam). W staro¿ytnym Egipcie
obrzezanie zarezerwowane by³o tylko dla klas wy¿szych � arystokracji, kap-
³anów. W Biblii wspomina siê te¿ o obrzezywaniu zabitych wrogów w celu
zdobycia trofeum wojennego, np. Dawid wrêcza Saulowi sto napletków jako
cenny dar za po�lubienie jego córki Mikal [1Sm. 18:27]. Spo�ród wszyst-
kich kultur tylko u ¯ydów obrzezanie przybiera bardzo g³êbokie znaczenie
religijne. Wed³ug I.G. Marcusa by³o równie¿ jedynym ¿ydowskim rytem
przej�cia wykonywanym w dzieciñstwie, znanym z czasów antycznych
[Marcus 1996:106]2. Obrzezanie jest dla ¯ydów fizycznym znakiem przy-
mierza z Bogiem i przynale¿no�ci¹ do narodu ¿ydowskiego. Odbywa siê w
osiem dni po narodzeniu, wliczaj¹c dzieñ narodzenia jako pierwszy. Jest tak
istotne, ¿e nawet je�li dzieñ ten przypada w szabas, obrzêd jest wykonywany
[J. 7:23]. Czasem z przyczyn medycznych ceremonia mog³a byæ wstrzyma-
na, na przyk³ad gdy u dziecka wykryto hemofiliê3, lub te¿ odwo³ana np. w
przypadku wrodzonego braku napletka. Wtedy zamiast obrzezania ósmego
dnia odbywa³a siê ceremonia hatafat dam berit (wziêcie kropli krwi). Na-
kaz obrzezania pochodzi od Boga i dany zosta³ 99�letniemu Abrahamowi:

Potem rzek³ Bóg do Abrahama: Ty za�, a po tobie twoje potomstwo
przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mn¹. Przymie-

                                                  
2 Autor najwyra�niej nie bierze pod uwagê obrzêdu Pidyon ha ben � Odkupienia Pierworodnego.3 Ju¿ w staro¿ytno�ci potrafiono diagnozowaæ hemofiliê. W II w. n.e. zosta³a dok³adnie opisana w
Talmudzie.
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rze, które bêdziecie zachowywali miêdzy mn¹ a wami, czyli twoim
przysz³ym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mê¿czy�ni maj¹
byæ obrzezani; bêdziecie obrzezywali cia³o napletka waszego na
znak przymierza waszego ze mn¹. Z pokolenia w pokolenie ka¿de
wasze dzieciê p³ci mêskiej, gdy bêdzie mia³o osiem dni, ma byæ ob-
rzezane � s³uga urodzony w waszym domu lub nabyty za pieni¹dze �
ka¿dy obcy, który nie jest potomkiem twoim � ma byæ obrzezany; ob-
rzezany ma byæ s³uga urodzony w twoim domu lub nabyty za pieni¹-
dze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, bêdzie przymierzem
na zawsze. Nieobrzezany, czyli mê¿czyzna, któremu nie obrzezano
cia³a jego napletka, taki cz³owiek niechaj bêdzie usuniêty ze spo³ecz-
no�ci twojej; zerwa³ on bowiem przymierze ze mn¹ [Rdz. 17:9�14].

O bardzo starym pochodzeniu obrzêdu �wiadczy fakt u¿ywania w nim ka-
miennego no¿a: "Sefora wziê³a ostry kamieñ i odciê³a napletek syna
swego" [Wj. 4:25], "Przygotuj sobie no¿e z krzemienia i ponownie doko-
nasz obrzezania Izraelitów" [Joz. 5:2]. Pierwotnie ojciec sam dokonywa³
zabiegu, jak Abraham [Rdz. 17:23]. Matka mog³a go wykonaæ tylko w nag-
³ych przypadkach, np. w razie niebezpieczeñstwa [Wj. 4:25]. Z czasem jed-
nak z przyczyn praktycznych, mniej wiêcej od 5 wieku p.n.e. obrzezania za-
cz¹³ dokonywaæ specjalista � mohel. Wspó³cze�nie w Izraelu i innych kra-
jach diaspory zabieg ten czêsto wykonywany jest przez lekarza w szpitalu w
obecno�ci rabina, choæ w �rodowiskach ortodoksyjnych rytua³ ten niewiele
siê zmieni³. Obrzêd obrzezania pierwotnie odbywa³ siê w domu, namiocie, a
pó�niej w synagodze, najlepiej rano po nabo¿eñstwie szacharit4. Uczestni-
cz¹ w nim nastêpuj¹ce osoby:
� mohel, mê¿czyzna, który dokonuje zabiegu. Zazwyczaj jest nim religijny
¯yd posiadaj¹cy niezbêdne umiejêtno�ci techniczne. Wspó³cze�nie najczê�-
ciej jest to lekarz, choæ oczywi�cie mo¿e to byæ i sam ojciec dziecka,
� sandak, mê¿czyzna, który trzyma dziecko w czasie zabiegu. Zaproszenie
do pe³nienia tej funkcji uwa¿ane jest za zaszczyt,
� kwater i kwaterina, tzn. kum i kuma. Nazwa zosta³a wziêta z jidisz.
Najczê�ciej funkcjê tê spe³nia bezdzietna para lub ojciec z córk¹, albo brat z
siostr¹,
� rodzice dziecka.

                                                  
4 Szacharit to najd³u¿sze codzienne poranne nabo¿eñstwo, odprawiane tu¿ po nastaniu �witu.
Sk³ada siê z b³ogos³awieñstw, psalmów i hymnów.



61
��������������������������������������

Zgodnie z tradycj¹ w ceremonii bierze jeszcze symboliczny udzia³ prorok Eliasz
zwany Anio³em Przymierza i jest zobowi¹zany byæ stra¿nikiem dziecka w czasie
ceremonii. Dla niego stawia siê obok fotela sandaka drugi fotel.
Procedura obrzezania5:
1. Dziecko wziête jest od matki przez kwaterinê i zaniesione do
pomieszczenia gdzie ma siê odbyæ ceremonia,
2. W momencie wej�cia kwateriny do pomieszczenia, zebrani w nim wstaj¹
i witaj¹ dziecko s³owami baruch ha-ba, b³ogos³awiony, który przychodzisz.
Kwaterina przekazuje dziecko kwaterowi, który z kolei wrêcza je mohelowi,
3. Wtedy ojciec dziecka formalnie wyg³asza sw¹ wolê, aby syn zosta³ obrze-
zany zgodnie z wol¹ bo¿¹,
4. Mohel wrêcza dziecko sandakowi i przystêpuje do zabiegu, który sk³ada
siê z trzech faz:
� milah � �ci�niêcie napletka w klamrê w celu os³oniêci¹ ¿o³êdzia i naciê-
cie napletka,
� perijah � oderwanie naciêtego napletka i ods³oniêcie ¿o³êdzia,
� metsitcah � odessanie odrobiny krwi z rany przez mohela.

Obecnie krew odsysana jest szklan¹ rurk¹. Wed³ug halachy (hebr. pou-
czenie) dwie pierwsze fazy s¹ obowi¹zkowe, trzecia mo¿e byæ zast¹piona za-
³o¿eniem opatrunku. Wszystkie fazy wykonywane s¹ p³ynnie i szybko.
Zabieg trwa oko³o kilkunastu sekund. W czasie tych czynno�ci nó¿ki nie-
mowlêcia trzymane s¹ przez sandaka, choæ wspó³cze�nie dziecko umiesz-
czone mo¿e byæ na czym� w rodzaju sto³u chirurgicznego z obejmami na
nogi, co sprowadza sandaka do roli symbolicznej. Po dokonaniu obrzezania
ojciec recytuje b³ogos³awieñstwo: "B³ogos³awiony�, Panie nasz, który nas
po�wiêci³e� przykazaniami swymi i poleci³e� nam wprowadzaæ naszych
synów do Przymierza Abrahama, naszego ojca". Obecni odpowiadaj¹: "Jak
zosta³ wprowadzony do Przymierza, tak mo¿e zostaæ wprowadzony do Tory,
w ma³¿eñstwo i do dobrych uczynków". Nastêpnie mohel odmawia b³ogos³a-
wieñstwo nad winem, zwil¿a nim usta dziecka, po czym wypowiada na g³os
jego imiê. Wtedy wino dostaj¹ rodzice, dziecko zostaje oddane matce i cere-
monia jest zakoñczona. Oczywi�cie tylko jako ryt przej�cia, bo obrzezanie
jako �wiêto trwa nadal i wyra¿a siê dalej w seudat micwie � posi³ku, który
u�wietnia wype³nienie Bo¿ego przykazania. Mohel jako honorowy go�æ
                                                  
5 W zwi¹zku z ró¿nicami w szczegó³ach ceremonii u ró¿nych autorów, powy¿szy opis w celu
zachowania spójno�ci w ca³o�ci opiera siê na: P.S. Knobel, Rites of Pessage: Jewish Rites [w:]
"The Encyclopedia of Religon", ed. M. Eliade, t. 12, s. 312�398. Por. Kameraz�Kos 1996:99;
Vries 1999:258n.
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zajmuje g³ówne miejsce przy stole. Sama uczta ma charakter weso³ego
przyjêcia, a przemówienia i toasty nawi¹zuj¹ do Tory, od�piewuje siê
psalmy i odmawia wspólnie modlitwê sto³u, w której to wyg³asza siê ¿y-
czenia pomy�lno�ci dla dziecka, rodziców i mohela. Pod koniec wypija siê
puchar wina, który zanosi siê równie¿ matce. Na tym koñczy siê posi³ek i
zarazem ca³a uroczysto�æ. W ci¹gu paru najbli¿szych dni mohel bêdzie
przychodzi³, aby dogl¹daæ rany. Rabin de Vries stwierdza, ¿e "zazwyczaj w
ci¹gu trzech, czterech dni ca³e wydarzenie nale¿y ju¿ do przesz³o�ci" [Vries
1999:273], tak wiêc emocje zwi¹zane z obrzezaniem opadaj¹, a ludzie wra-
caj¹ do codziennych spraw. Pisz¹c o obrzezaniu i jego ogromnej roli w
�wiadomo�ci ¯ydów podkre�la równie¿ wierno�æ temu obyczajowi. I rzeczy-
wi�cie, z historii wiemy, ¿e wielokrotnie prze�ladowani nie rezygnowali z
obrzezania choæ za swoje przywi¹zanie do tradycji czêsto drogo p³acili np.
za panowania Antiocha IV Epifanesa (175�163)6 matki obrzezanych. dzieci
karano �mierci¹, za Hadriana (117�138) u�miercano oboje rodziców, za
Teodozjusza (379�395), gdy chrze�cijañstwo by³o ju¿ religi¹ panuj¹c¹,
gro¿ono �mierci¹ lekarzom dokonuj¹cym obrzezania itd. Ju¿ od staro¿yt-
no�ci brak obrzezania ¯ydzi traktowali jako swoist¹ zdradê i hañbê. Syno-
wie Jakuba tak oto odpowiedzieli nieobrzezanemu Sychemowi, który chcia³
siê o¿eniæ z ich siostr¹: "Nie mo¿emy uczyniæ tego, by�my mieli wydaæ na-
sz¹ siostrê za cz³owieka nieobrzezanego, bo by³oby to dla nas hañb¹. Tylko
pod tym warunkiem zgodzimy siê na wasz¹ pro�bê, je�li staniecie siê takimi
jak my: ka¿dy z waszych mê¿czyzn zostanie obrzezany" [Rdz. 34:14�15].

Nie ma tradycyjnych ceremonii narodzin dla dziewcz¹t, ale, jak pisze N. So-
lomon, praktykowane jest, ¿e (zw³aszcza w synagogach reformowanych) dziecko
zabierane jest do synagogi, aby je pob³ogos³awiæ [Solomon 1997:102].

Imiê
��������������������������������������

W judaizmie nie ma regu³ jasno okre�laj¹cych nadawanie imienia, choæ
pierwsze wra¿enie mo¿e byæ takie, ¿e wy³¹cznie mê¿czy�ni mieli prawo to
czyniæ. W koñcu to Adam nadaje nazwy "wszelkiemu byd³u, ptakom po-
wietrznym i wszelkiemu zwierzêciu polnemu" [Rdz. 2:20], a w koñcu "da³
swej ¿onie imiê Ewa" [Rdz. 3:20]. Jest wiele innych fragmentów, w których
jasno stwierdza siê, ¿e to mê¿czyzna nadawa³ imiê. Oto niektóre z nich:
                                                  
6 W nawiasach podane daty panowañ.
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Setowi równie¿ urodzi³ siê syn; Set da³ mu imiê Enosz [Rdz. 4:26].
Gdy Adam mia³ sto trzydzie�ci lat, urodzi³ mu siê syn, podobny do
niego jako jego obraz i da³ mu na imiê Set [Rdz. 5:3]. A daj¹c mu
na imiê Noe, powiedzia³... [Rdz. 5:29]. Abraham da³ swemu synowi,
którego mu Sara urodzi³a, imiê Izaak [Rdz. 21:3]. Józef da³ swemu
synowi pierworodnemu imiê Manasses [Rdz.41:51].

Jednak wed³ug ustaleñ Andre Chouraqui w Biblii na czterdzie�ci sze�æ
przypadków nadania imienia dwadzie�cia osiem razy, a wiêc w wiêkszo�ci
wypadków, czyni³y to kobiety [Chouraqui 1995:108]. Poniewa¿ osob¹ ob-
rzezuj¹c¹ nie mo¿e byæ kobieta, imiê mog³o byæ nadawane w innych oko-
liczno�ciach ni¿ ceremonia obrzezania. W Ksiêdze Rodzaju podany jest ca³y
opis kolejnych narodzin i nadawania imion patriarchom przez kobiety [Rdz
29:31�35; 30:1�21], lecz poza formu³ami "i nazwa³a go", "i da³a mu imiê"
nie ma podanych ¿adnych okoliczno�ci, miejsca i czasu, w którym to nada-
nie imienia mia³o miejsce. Fragment ten rzuca równie¿ �wiat³o na sam¹
etymologiê imion hebrajskich. Jak podaje przypis z Biblii Tysi¹clecia ety-
mologia ta jest "oparta czêsto na dalekim podobieñstwie d�wiêków hebraj-
skich" [BT 48]. Redaktorom Biblii chodzi³o najprawdopodobniej o to, ¿e
dane imiê fonetycznie zbli¿one jest do s³owa, b¹d� wyra¿enia, od którego
pochodzi. I tak na przyk³ad Lea, która po narodzeniu syna rzek³a "Tym
razem bêdê s³awiæ Pana" [Rdz. 29:35], da³a mu na imiê Juda (hebr. "bêdê
s³awiæ Pana"), Rachela, która "nadludzk¹ walkê wiod³a z siostr¹ i zwyciê-
¿y³a" [Rdz. 30:8], da³a swemu synowi na imiê Neftali (hebr. "walki nad-
ludzkie") itd. Istnia³y równie¿ zwi¹zki pomiêdzy imieniem a "w³a�ciwo�ci¹"
danej osoby, np. imiê matki wszystkich ¿yj¹cych � Ewa (hebr. Chawwa)
pochodzi od hebrajskiego s³owa chaj "¿yj¹cy", albo zabójca brata Kain,
którego imiê znaczy "ostrze no¿a". Wed³ug niektórych badaczy imiona
wi¹za³y siê te¿ z por¹ narodzin, np. Leila (hebr. "noc"), mia³aby narodziæ
siê noc¹, a Nogaj (hebr. "promyk") � o �wicie itd. [Daniel�Rops 1994:98;
Chouraqui 1995:109]. Du¿¹ grupê imion (wg. Chouraqui'a niemal po³owê)
stanowi³y imiona zawieraj¹ce cz¹stkê oznaczaj¹c¹ Boga � El, Jah, Adon �
na przyk³ad Eliasz, Samuel czy Jeszua. ¯ydowskie imiona spotyka³y siê z
konkurencj¹ imion obcego pochodzenia: aramejskich (np. Marta, Bart³o-
miej), a w okresie hellenistycznym greckich i rzymskich. O rozmiarach hel-
lenizacji mog¹ �wiadczyæ badania cmentarzysk z tamtego okresu, np. na
¿ydowskim cmentarzu w Bet Szearim jest 175 napisów nagrobnych w
greckiej formie i tylko 32 w aramejsko�hebrajskiej. Od �redniowiecza, gdy
wyodrêbni³y siê ró¿ne od³amy w spo³eczno�ci ¿ydowskiej, ka¿da z nich
zaczê³a kultywowaæ trochê odmienne tradycje i tak na przyk³ad u ¯ydów
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aszkenazyjskich nadaje siê imiê po zmar³ym przodku, a u sefardyjskich
dziecko mo¿e byæ nazwane imieniem ¿yj¹cego krewnego. Obecnie poza
Izraelem popularne jest nadawanie dwóch imion � �wieckiego, u¿ywanego
w ¿yciu codziennym i hebrajskiego, u¿ywanego z okazji �wi¹t i innych
wydarzeñ maj¹cych zwi¹zek z religi¹ (czytanie Tory, zawarcie ma³¿eñstwa
itd.). ¯ydzi wierz¹, ¿e to w³a�nie pod tym imieniem bêdzie siê wezwanym
do powstania z grobu w dniu zmartwychwstania. Imiê hebrajskie ma nastê-
puj¹c¹ formê: imiê ben (hebr. "syn") imiê ojca u ch³opców i u dziewcz¹t
imiê bat (hebr. "córka") imiê ojca lub imiê matki.

¯ydzi, podobnie jak wiêkszo�æ ludów staro¿ytnych, przypisywali imieniu
ogromn¹ moc, na co dowody mo¿na znale�æ w Biblii. Najwy¿szym do-
wodem zaufania Boga dla Moj¿esza by³o ujawnienie swego niewy-
mawialnego imienia � Jestem Który Jestem [Wj. 3:14]. Izrael pochwalony
zosta³ równie¿ przez nazwanie go "narodem imienia". Wierzono, ¿e imiê
stanowi istotny element osobowo�ci, ¿e wp³ywa na charakter. W Talmudzie
pada nawet zdanie, ¿e zmiana imienia pozwala na odwrócenie siê wyroku
Bo¿ego [R.h. 16:6].

Pidyon ha�ben
��������������������������������������

Ryt zwany pidyon ha ben, czyli Odkupienie Pierworodnego, odbywa siê w
trzydziesty pierwszy dzieñ po narodzeniu i dokonywany jest tylko na pier-
worodnym synu. Dziecko urodzone przez cesarskie ciêcie, poniewa¿ nie
otworzy³o matczynego ³ona, nie mo¿e wzi¹æ udzia³u w obrzêdzie. Pierwo-
rodny syn kohena (kap³ana) lub lewity jako potomek osoby zajmuj¹cej siê
dzia³alno�ci¹ kultow¹ by³ zwalniany z udzia³u w rycie, podobnie jak pier-
worodny syn córki kohena lub lewity. W przypadku narodzin bli�niaków
zwracano uwagê, który syn pierwszy opu�ci³ ³ono matki � wtedy zaznaczano
go czerwon¹ tasiemk¹ [Rdz. 38:28�30]. Potrzeba wykupienia pierworod-
nego bierze siê z zaleceñ danych przez Boga. W Torze opisana jest ca³a
historia i idea wykupywania pierworodnego [Lb. 3:14�51]. Bóg nakaza³
Moj¿eszowi dokonanie spisu wszystkich synów Lewiego w wieku od mie-
si¹ca wzwy¿7 � by³o ich dwadzie�cia dwa tysi¹ce, oraz pierworodnych po-
zosta³ych Izraelitów w wieku od miesi¹ca wzwy¿ � tych by³o dwadzie�cia
dwa tysi¹ce dwie�cie siedemdziesiêciu trzech. Po tym nakaza³ Bóg zast¹piæ
                                                  
7 Wed³ug  de Vriesa wiek zosta³ ustalony na jeden miesi¹c, poniewa¿ od ukoñczonego pierwszego
miesi¹ca ¿ycia dziecko ma wiêksze szanse prze¿ycia [Vries 1999:280].
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pierworodnych lewitami [Lb. 3:45]. Pierworodni byli swoist¹ "danin¹" dla
Pana � "wszystko pierworodne do mnie nale¿y" [Wj. 34:19] i, jak pisa³
rabin de Vries, "byli po�wiêceni o³tarzowi, przypisani kap³anom" [Vries
1999:280]. Pierworodni � bechorim � sprawuj¹cy kult pojawiaj¹ siê ju¿ za
czasów Moj¿esza. Przy zawieraniu przymierza, po objawieniu Moj¿esz
"poleci³ m³odzieñcom izraelskim (bechorim � przyp. aut.) z³o¿yæ Panu
ofiarê cia³opaln¹ i ofiarê biesiadn¹ z cielców", a sam skropi³ o³tarz krwi¹
[Wj. 24:5]. Zatem pierworodni sprawowali funkcjê pomocników kap³ana.
Równie¿ Talmud stwierdza: "zanim zbudowano Przybytek, nabo¿eñstwo
sprawowali pierworodni synowie" [cyt. za: Vries 1999:279]. Tak wiêc
synowie Lewiego wedle rozkazu Boga mieli zast¹piæ pierworodnych w ich
funkcjach, a poniewa¿ pierworodnych by³o wiêcej o dwustu siedemdziesiê-
ciu trzech, tych trzeba by³o wykupiæ za cenê piêciu syklów za g³owê, a pie-
ni¹dze wrêczone byæ mia³y kap³anom i lewitom � od tamtej pory to lewici
sprawuj¹ liturgiê. Poza Moj¿eszem nakaz otrzymuje równie¿ Aaron, któ-
remu Bóg mówi:

Wszystkie pierwociny ³ona matki, które oddaj¹ Panu ze wszystkiego
cia³a pocz¹wszy od ludzi, a¿ do byd³a bêdzie twoje; ludzi pierworod-
nych ka¿esz wykupiæ, jak równie¿ wszystko pierworodne zwierz¹t
nieczystych. Wykupu dokona siê w miesi¹c po urodzeniu za cenê
piêciu syklów srebra wed³ug wagi przybytku; sykl po dwadzie�cia
ger [Lb. 18:15�16].

St¹d te¿ wywodzi siê tradycja wykupywania pierworodnych synów, która
wyra¿a siê obrzêdem pidyon ha�ben. H. Daniel�Rops uwa¿a, ¿e obrzêd ten
by³ reakcj¹ przeciw "obrzydliwo�ciom" [Pwt. 12:29�31] s¹siednich ludów, u
których dochodzi³o do krwawych ofiar z dzieci. Obecna forma ceremonii
pochodzi z oko³o dwusetnego roku. Gdy trzydziesty pierwszy dzieñ przy-
pada w szabas, to ceremonia odbywa siê nazajutrz (w niedzielê). Obrzêd
mo¿e i wspó³cze�nie najczê�ciej odbywa siê w czasie posi³ku seudat micwy.
Ojciec dziecka deklaruje, ¿e syn jest pierworodny. Kohen wybrany przez
ojca pyta go, czy ¿yczy sobie, aby wykupiæ syna. Ojciec odpowiada, ¿e chce
tego i trzymaj¹c piêæ srebrnych monet w d³oni wymawia b³ogos³awieñstwo:
"B³ogos³awiony jeste� o Panie, który nas po�wiêci³e� swoimi przykazaniami
i przykaza³e� nam wype³niæ odkupienie pierworodnego syna". Nastêpnie
ojciec daje monety kohenowi, który przenosi je nad dzieckiem mówi¹c, ¿e
s¹ one cen¹ odkupienia. Po tym podnosi rêce i wyg³asza s³owa znane w ¿y-
dowskiej tradycji jako Kap³añskie B³ogos³awieñstwo: "Niech Pan ciê
b³ogos³awi i strze¿e. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tob¹, niech
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ciê obdarzy sw¹ ³ask¹. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech ciê
obdarzy pokojem" [Lb. 6:24�26]. Po zakoñczeniu ceremonii kohen zwraca
ca³o�æ lub czê�æ monet, które zwykle przekazywane s¹ na czele dobroczyn-
ne. Pierworodny syn niczym specjalnym siê nie wyró¿nia. Nie ma specjal-
nych uprawnieñ ani obowi¹zków. Wyj¹tkowo mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przejmie
on obowi¹zki lewity. Poza tym pierworodni maj¹ swój w³asny dzieñ postu,
Taanit Bechorim, który przypada w dzieñ przed �wiêtem Paschy. Jest to
upamiêtnienie pomoru pierworodnych synów egipskich. Wed³ug rabina de
Vriesa Taanit Bechorim od bardzo dawna powa¿nie przestrzegany by³
w�ród wszystkich ¯ydów [Vries 1999:248].

Judaizm reformowany wyeliminowa³ pidyon ha�ben, poniewa¿ nie uz-
naje wyró¿niania synów pierworodnych ponad córki pierworodne. Niektó-
rzy rabini stworzyli ryt dla pierworodnych córek, ale ¿aden ruch ¿ydowski
nie zaadoptowa³ go.

Wychowanie
��������������������������������������

Pocz¹tkowo ca³a opieka nad dzieckiem by³a w rêkach matki. Trwa³o to
mniej wiêcej do pi¹tego roku ¿ycia, gdy¿ od tego wieku dziecko by³o na tyle
du¿e, ¿eby zacz¹æ przypatrywaæ siê pracy ojca i rozpocz¹æ naukê. ¯ydzi
du¿¹ wagê przywi¹zywali do wychowania dzieci i kszta³cenia ich. Bardzo
wa¿ne by³o wpojenie dzieciom zasad Tory: "Wpoisz je twoim synom, bê-
dziesz o nich mówi³ przebywaj¹c w domu, w czasie podró¿y, k³ad¹c siê spaæ
i w czasie snu" [Pwt. 6:7]. Talmud zawiera wypowiedzi na temat powagi te-
go nakazu: "Kto ma syna trudz¹cego siê nad Tor¹, to tak jakby nigdy nie
umar³" [Gen.R 29:4]; "Kto wychowuje dzieci w Torze, nale¿y do tych,
którzy korzystaj¹ z owoców ¿ycia doczesnego, a najwiêksza nagroda czeka
na nich w ¿yciu wiecznym" [Szab. 127a]. Wed³ug Abrahama Cohena wyso-
ka ocena wykszta³cenia by³a wynikiem umi³owania samej nauki i g³êbokiej
�wiadomo�ci, i¿ istnienie spo³eczno�ci zale¿a³o od rozpowszechnia wiedzy
[Cohen 1997:185]. Pocz¹tkowe nauczanie dzieci nale¿a³o do rodziców.
Córkami zajmowa³y siê matki, synami ojcowie, najwiêksz¹ wagê przyk³ada-
j¹c do wychowania moralnego. Dzieci s³ucha³y wiêc opowie�ci rodzica o
obyczajach, boskich przykazaniach, historii itd., przypatruj¹c siê jednocze�-
nie wykonywanej przez niego pracy, co te¿ s³u¿y³o oswajaniu siê z przy-
sz³ym zawodem. Oczywi�cie takie nauczanie nios³o ze sob¹ powa¿ne ogra-
niczenia i czasowe i techniczne � choæby problem nauki sierot. Dlatego te¿,
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gdy tylko zaistnia³a odpowiednia sytuacja polityczna, w I w.p.n.e. formowaæ
siê zacz¹³ system szkolny. Jego ojcem by³ Szymon ben Szetah, który otwo-
rzy³ w Jerozolimie pierwszy bet ha sefer (dom ksiêgi). W 64 r. n.e. arcy-
kap³an Jehoszua ben Gamala og³osi³ dekret, który mo¿na nazwaæ pierw-
szym prawem szkolnym. Wed³ug niego w ka¿dej prowincji i w ka¿dym
mie�cie mieli byæ nauczyciele � chazan � których opiece powierzano sze-
�cioletnie dzieci. Podstaw¹ nauczania by³y æwiczenia mnemotechniczne �
g³ównie powtarzanie, paralelizm i aliteracje. Oczywi�cie najwiêcej czasu
po�wiêcano nauce Tory, któr¹ podaj¹c za Talmudem "dziecko trzeba by³o
utuczyæ, jak siê tuczy wo³u w oborze" [B.b. 21a]. Nieprzypadkowo naukê
Piêcioksiêgu rozpoczynano od Ksiêgi Kap³añskiej, która to zawiera prawa i
zasady moralno�prawne. Naukê zalecano zaczynaæ do�æ wcze�nie. W
systemie szkolnym Jehoszuy ben Gamala by³ to wiek sze�ciu lub siedmiu
lat, natomiast w traktacie talmudycznym Pirke Awot mo¿emy na ten temat
przeczytaæ: "W pi¹tym roku ¿ycia musi dziecko rozpocz¹æ �wiête nauki, w
dziesi¹tym oddaæ siê studiowaniu tradycji, w trzynastym musi znaæ ca³e
Prawo Jahwe i stosowaæ jego przepisy, w piêtnastym rozpocz¹æ pog³êbianie
wiadomo�ci" [Awot 5:24]. Teksty Talmudu przekonuj¹, ¿e szko³y by³y roz-
powszechnione, a uczniowie liczni. Starano siê obj¹æ edukacj¹ wszystkie
dzieci, nawet te ubogie: "Troszcz siê o dzieci biedaków, albowiem od nich
pochodzi Tora" [Ned. 81a]. Pewien rabin z III w. podaje, ¿e w Jerozolimie
istnia³y trzysta dziewiêædziesi¹t cztery s¹dy, tyle¿ synagog i szkó³ [Ket.
105a]. Inny z kolei pisze, ¿e w mie�cie Bethar istnia³o czterysta synagog, w
ka¿dej z nich by³o czterystu nauczycieli, a ka¿dy mia³ czterystu uczniów
[Git. 58a]. Oczywi�cie dane s¹ sporo zawy¿one, �wiadcz¹ jednak o tym, ¿e
szko³y by³y równie powszechne jak s¹dy i synagogi.

 Je�li chodzi o obrzêdy wprowadzaj¹ce do rozpoczêcia nauki to "by³y i
s¹ sprawowane do�æ dowolnie" [Solomon 1997:102], czyli ich forma zale-
¿a³a g³ównie od danego rabina, choæ wszystkie s¹ do siebie zbli¿one. Oczy-
wi�cie tam, gdzie by³y szko³y, tam mog³y siê odbywaæ takie obrzêdy. Niech
za przyk³ad pos³u¿y opis takiej ceremonii z czasów �redniowiecza [Abra-
hams 1996:232�233]. Odbywa³a siê ona czê�ciowo w synagodze, a czê�cio-
wo w szkole. Najlepszym dla niej okresem by³o �wiêto Tygodni � rocznica
objawienia na górze Synaj. Ch³opca ubierano w nowe ubranie, a m³oda
dziewczyna piek³a dla niego trzy ciastka z miodem. Nastêpnie ch³opiec w
ramionach rabina lub innego uczonego przyjaciela rodziny wêdrowa³ naj-
pierw do szko³y, a potem do synagogi lub na odwrót. Tam stawiany by³ na
podwy¿szeniu i odczytywano Dziesiêcioro Przykazañ jako lekcjê dnia. W
szkole ch³opiec otrzymywa³ pierwsz¹ lekcjê hebrajskiego � na tabliczce
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widnia³o kilka liter napisanych miodem lub krótki tekst z Tory. Ch³opiec je
odczytywa³ jedz¹c miód i ciastka, aby s³owa Prawa by³y s³odkie w jego
ustach, po czym dziecko przekazywane by³o matce. Taki by³ pocz¹tek nauki
szkolnej, która w tamtym okresie trwa³a co najmniej siedem lat. Oczywi�cie
nie w ka¿dym regionie ceremonia ta musia³a w³a�nie tak wygl¹daæ, jak ju¿
wspomnieli�my, w przypadku tego obrzêdu istnia³a pewna dowolno�æ.

 Przyjrzyjmy siê teraz kszta³ceniu dziewcz¹t. Talmud zawiera na ten
temat skrajnie ró¿ne pogl¹dy, choæ dominowa³y raczej te, które odnosi³y siê
do tej kwestii negatywnie: "Kto uczy córkê Tory, to jakby uczy³ jej spro�-
no�ci" [Sot. 3:4] albo "Niech s³owa Tory rzucone zostan¹ raczej na pastwê
ognia, ni¿by mia³y byæ przekazywane niewiastom" [Sot. 19a]. Nie znaczy to
jednak, ¿e dziewcz¹t w ogóle nie uczono. Chodzi tu o wykszta³cenie, które
my nazwaliby�my wy¿szym. Wiêkszo�æ obowi¹zków religijnych dotyczy³a
zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet, tak wiêc musia³y byæ one w pewnym stop-
niu wykszta³cone. Obawiano siê tylko, ¿eby nauka nie odci¹gnê³a w przy-
sz³o�ci kobiety od domu i rodziny. Zainteresowanie religi¹ kobiet w �wiecie
chrze�cijañskim, które prowadzi³o czêsto do ¿ycia samotnego, by³o nie do
pomy�lenia w �wiecie ¯ydów, w którym ma³¿eñstwo i p³odzenie dzieci uwa-
¿ano za obowi¹zek. Poza tym kobiety, czy to w staro¿ytno�ci, czy w �red-
niowieczu wydawane by³y wcze�nie za m¹¿ i si³¹ rzeczy nie mia³y czasu na
naukê. Pamiêtajmy jednak, ¿e wype³nianie zwyk³ych, domowych obowi¹z-
ków wymaga³o wcale niema³ej znajomo�ci prawa biblijnego i rabinicznego.

 Talmud zawiera równie¿ wiele porad odno�nie postêpowania z dzieæmi.
Powo³uj¹c siê na historiê faworyzowania Józefa przez Jakuba mówiono:
"Nie wolno wyró¿niaæ ¿adnego z dzieci" [Szab. 10b]. Najlepsz¹ metod¹ wy-
chowawcz¹ mia³o byæ znalezienie z³otego �rodka pomiêdzy pob³a¿liwo�ci¹ a
surowo�ci¹, o czym �wiadcz¹ sprzeczne z sob¹ opinie: "Nie powinno siê
trzymaæ dzieci zbyt krótko" , "je�li zaniechasz wymierzenia dziecku kary, w
koñcu stanie siê skrajnie zdeprawowane" [Git. 6b]. Wyra�nych nakazów
czy zakazów nie ma i rodzicom pozostawiona jest swoboda. Jak napisa³ I.
Abrahams, mi³o�æ pomiêdzy rodzicami a dzieæmi by³a zbyt g³êboka, by za-
chodzi³a potrzeba prawnych zachêt czy ograniczeñ [Abrahams 1996:90]. W
koñcu to rodzice kochaj¹ je najbardziej i wiedz¹, jak postêpowaæ. Religia i
prawo daj¹ szeroki wachlarz mo¿liwo�ci w tej materii, ale to rodzice musz¹
zadecydowaæ, w jaki sposób dzieci karaæ i nagradzaæ, czyli mówi¹c s³owami
Talmudu jak "odpychaæ je lew¹ rêk¹ i przyci¹gaæ praw¹" [Semachot 2:6].
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Bar micwa
��������������������������������������

Bar micwa znaczy "syn przykazania". Jest zarazem nazw¹ uroczysto�ci, jak
i bior¹cego w niej udzia³ ch³opca, który ukoñczy³ trzyna�cie lat i jeden
dzieñ. Wedle religijnego prawa ¿ydowskiego w tym dniu ch³opiec przestaje
byæ dzieckiem i staje siê mê¿czyzn¹. Oznacza to dla niego odpowiedzial-
no�æ za swoje postêpowanie, prawo do sk³adania �lubów i odpowiedzialno�æ
za pope³nione grzechy. Od tego momentu m³odzieniec mo¿e wchodziæ w
sk³ad minjamu8 oraz zak³adaæ teflin9 do porannej modlitwy. W czasie �wi¹t
jako doros³ego obowi¹zuje go post. W dawnych czasach oznacza³o to rów-
nie¿ pe³n¹ odpowiedzialno�æ cywiln¹, a wiêc mo¿liwo�æ posiadania maj¹tku
i ¿ony. Uroczysto�æ bar micwa odbywa siê w synagodze w pierwsz¹ sobotê
od ukoñczenia trzynastego roku ¿ycia, lub te¿ w czwartek i poniedzia³ek
jako w dni, w których Tora odczytywana jest publicznie. Po szacharit ch³o-
piec wzywany jest na bimê (ambonê) do odczytania fragmentu Tory i Haf-
tary. Wezwanie do czytania Tory jest zaszczytem i w³a�nie dlatego ten mo-
ment wybrano, aby podkre�liæ, ¿e ch³opiec wkracza w doros³e ¿ycie. Po od-
czytaniu Tory ojciec wyg³asza formu³ê podziêkowania Bogu za odpuszcze-
nie dotychczasowych grzechów syna. Po nabo¿eñstwie nastêpuje skromny
poczêstunek dla wszystkich obecnych w synagodze, a rabin wyg³asza s³owa
zachêty i napomnienia religijne dla ch³opca. Nastêpnie uroczysto�æ przeno-
si siê do domu. Podczas przyjêcia ch³opiec wyg³asza przemówienie, najczê�-
ciej osnute wokó³ wyg³oszonego wcze�niej fragmentu Tory, które ma do-
wie�æ jego inteligencji i uczono�ci, jako ¿e ¯ydzi zawsze bardzo wysoko ce-
nili ludzi bieg³ych w literaturze religijnej. Po przemówieniu go�cie i rodzi-
na wrêczaj¹ prezenty, z których najcenniejszym jest teflin, jako symbol sa-
modzielno�ci duchowej. Bar micwa jako ryt przej�cia z okresu dzieciñstwa
w doros³e ¿ycie jest zarówno obrzêdem religijnym jak i �wiêtem rodzinnym.
Forma, jak¹ ma obecnie przyjê³a siê mniej wiêcej w czternastym wieku. Jak
pisze N. Kameratz�Kos jest "wk³adem judaizmu w koncepcjê powszechnej
odpowiedzialno�ci spo³ecznej" [Kameratz�Kos 1997:105]. Do jej odbycia
trzynastolatek musi byæ zaznajomiony z literatur¹ religijn¹, która z kolei
                                                  
8 Minjan to zgromadzenie z³o¿one z dziesiêciu ¯ydów powy¿ej 13 roku ¿ycia, niezbêdne do
odprawiania publicznych mod³ów w synagodze.9 Teflin (aram. "ozdoby") to dwa czarne skórzane pude³eczka zawieraj¹ce cztery przepisane ustêpy
biblijne [Wj. 13:1�10; 11:16; Pwt. 6:4�9; 11:13� 21], które rzemieniami przywi¹zuje siê do
lewego przedramienia i do górnej czê�ci czo³a zgodnie ze s³owami "przywi¹¿esz je jako znak do
rêki swojej i bêd¹ jako przepaska miêdzy oczyma twoimi" [Pwt 6:8]. Noszony jest w czasie
porannych modlitw szacharit oprócz soboty (zob. przyp. 5).
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jest "gwarantem odpowiedzialno�ci i �wiadomego uczestnictwa w ¿yciu spo-
³ecznym" [tam¿e]. To, ¿e bar micwa jako obrzêd ukszta³towa³a siê dopiero
w �redniowieczu, oznacza, ¿e wcze�niej nie by³o spo³ecznej potrzeby na
tego typu ceremoniê. M³ody ch³opiec niejako automatycznie stawa³ siê mê¿-
czyzn¹, zaczynaj¹c pracê, ¿eni¹c siê itd. Dopiero w �redniowieczu moment
przej�cia w doros³o�æ wyra�nie zaznaczy³ siê wytworzeniem rytu bar micwa.

Wed³ug prawa religijnego dziewczyna osi¹ga dojrza³o�æ po ukoñczeniu
dwunastego roku ¿ycia. W dziewiêtnastym wieku jeden z od³amów judaiz-
mu, zwany reformowanym, wprowadzi³, pocz¹tkowo na terenie Niemiec,
ceremoniê bêd¹c¹ ¿eñskim substytutem bar micwy � bat micwê. Jest to ce-
remonia grupowa najczê�ciej odbywaj¹ca siê w czasie �wiêta Szawout, w sy-
nagodze. Po nabo¿eñstwie dziewczyny bior¹ udzia³ w sadzeniu ma³ych
drzewek � symboli ¿ycia. Po drugiej wojnie �wiatowej wszystkie kongregac-
je poza ¯ydami ortodoksyjnymi doda³y bat micwê do swoich ceremonii.

Zakoñczenie
��������������������������������������

Od narodzin a¿ do �mierci ¿ycie religijnego ¯yda wype³nione jest boskimi
nakazami i zakazami. Ka¿da ceremonia, czy te¿ �wiêto ma swój pierwowzór
w Torze i wykonywana jest w prawie niezmienionej formie od pocz¹tku
swojego istnienia. Naród ¿ydowski, który historia niejednokrotnie wysta-
wia³a na ciê¿kie próby, przetrwaæ móg³ tylko dziêki swej olbrzymiej jed-
no�ci i poczuciu w³asnej to¿samo�ci. Kluczow¹ rolê odgrywa³o w tym
odpowiednie wychowanie dzieci, które ju¿ od momentu narodzin wchodzi³y
w �wiat Tory. Ich rozwój ku doros³o�ci przebiega³ wraz z kolejnymi obrzê-
dami, pocz¹wszy od obrzezania, które wprowadza³o je do narodu ¿ydow-
skiego, a¿ do stania siê pe³noprawnymi obywatelami. Do tego momentu ich
umys³ i duchowo�æ powinny byæ ju¿ ukszta³towane, tak, aby jako przyszli
rodzice mogli w ten sam sposób wychowaæ swoje dzieci i przed³u¿yæ trwa-
nie Izraela o kolejne pokolenie.
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