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Úvod

České dějiny jsou dějinami prolínání kultur, a to především kultur české,
německé a židovské. Židé po staletí žili společně na našem území a utvářeli
dějiny naší země. Pro většinu Čechů vždy bylo židovství něčím tajemným,
magickým, opředeným pověrami. Domnívám se, že i dnes je pohled mnoha
Čechů na židy zkreslený, plný předsudků a zaujatosti.
Jako budoucí učitelka základů společenských věd bych se ve svých
hodinách ráda věnovala mj. i judaismu. Ráda bych svým studentům
přiblížila judaismus jako jedno ze světových náboženství, které dalo světu
myšlenku monoteismu, na které následně navázalo křesťanství i islám.
Vytvořilo základ naší etiky založené na dobrém vztahu k Bohu a ke svým
bližním.
V bakalářské práci se zaměřuji na jednu ze stránek judaismu - rituální
očistu

vodou.

Stejně

jako

v dalších

monoteistických

světových

náboženstvích, i v judaismu, hraje čistota před Bohem velikou roli. Židé se
očišťují, aby dosáhli blaženého stavu a byli blíže Bohu.
Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na definování základních termínů
židovského učení, se kterými se poté pracuje v celém textu. Dále se práce
věnuje vymezení

pojmu

rituál a zmiňuje

pohledy

nejvýznamnějších

světových antropologů na něj. Důležitým hlediskem je i význam rituálu
v životě každého žida a praktikovaní židovských denních rituálů. Práce
přináší vysvětlení termínů duchovní čistoty a nečistoty z pohledu britské
antropoložky Mary Douglas a objasňuje význam vody v judaismu.
Dále se bakalářská práce důkladně zaměřuje na popsání nejdůležitějších
rituálů, které jsou úzce spjaté s rituální očistou vodou. V závěru studie
bychom

měli dostat odpověď na otázku významu duchovní

v judaismu a praktikování očistných rituálů.

5

čistoty

Jsem si vědoma toho, že téma rituální očisty v judaismu je natolik rozsáhlé,
že bakalářská práce ho nemůže celé obsáhnout. Přesto se domnívám, že
se jedná o velmi zajímavé a nevšední téma.

б

1

Pojmosloví židovského učení

Zatímco v křesťanství je to církev, potažmo papež v katolické církvi, který
rozhoduje o zásadních otázkách víry, v židovství neexistuje žádná autorita,
která by rozhodovala o otázkách víry, které by byly závazné pro ostatní.
V židovství je jedinou autoritou sám Bůh, který v biblických dobách mluvil
klidu Mojžíšovými ústy.1 V židovství jsou si všichni mezi sebou rovni, ani
největší rabín všech dob nepřevyšuje nesprostějšího věřícího.2 Každý je
sám za sebe zodpovědný za to, co činí před Bohem. Žid má k Bohu přímý
vztah, považuje ho za svého otce, kterého respektuje a chová se к němu
s úctou. Každý žid může najít oporu ve svém rabínovi, ale rozhodující je
vždy jeho osobní vztah k Bohu. Židovství se opírá především o Tóru a o
několik dalších velice významných spisů.

1.1

Tóra

Jedním ze základních pilířů judaismu je Tóra. Tóra doslova znamená „učit"
či „poučovat".3 Židé věří, že Tóra byla zjevena Mojžíšovi na hoře Sinaj
zhruba před 3000 lety,4 krátce po odchodu z Egypta. Tvoří ji pět knih
Mojžíšových5: 1. b9rěšít - „Na počátku"
2. š s mot - „Jména"
3. vajjiqrä - „I zavolal"
4. b9midbar - „Na poušti"
5. d9bârîm - „Slova".
1
2
3
4
5

Speigel (2007), 41.
Speigel (2007), 43.
Lancaster (2000), 42.
McLoughlin (2005), 173.
Rendtorff (2000), 174.
7

Dále se к ní přidává n s bľím (Proroci)6 a k9tûbîm (Spisy)7. Tóra také může
v širším smyslu označovat celý tanach.8
Tóra učí židy jak žít, jednat, jak myslet, atd. Učení Tóry ovlivňuje úplně vše:
jídlo, osobní vztahy, práci a mnoho dalších věcí.9 Základní myšlenkou Tóry
je sloužit Bohu v každém okamžiku našeho života, nezávisle na tom co
právě děláme, jestli např. právě pracujeme nebo odpočíváme. Co není
v Tóře výslovně vysvětleno, to z ní svými výklady po staletí odvozovali nebo
к ní vztahovali židovští učenci. Můžeme tedy hovořit o třech základních
strukturách judaismu, kterými jsou Bůh, Tóra a výklad Tóry.10

1.2

Slovo

Talmud

talmud

doslova

znamená

„studium,

učení"11.

Po

zničení

jeruzalémského Chrámu v roce 70 n. I.12 byla ohrožena tradice židovské
víry. Proto se učenci snažili dát ústní Tóře písemnou podobu. Talmud má
dva díly - Mišnu a Gemaru.13 Mišna je písemně zachycený soubor ústní
Tóry z 2. století n. I.14 Zachycuje ústní tradici a vytváří z ní soubor tradičních
učení. Je anonymním dílem několika generací učenců. Dělí se do šesti
řádů: modlitba, zemědělství, svátky, ženy, občanské právo, obřady a
čistota.15 Gemara je výkladem ústního zákona z 3. - 5. století n. I.16 Jsou v

6

Rendtorff (2000), 212.
Rendtofff (2000), 304.
8
Tanach je normativní soubor židovských posvátných textů. Pavlincová (1994), 28.
9
Fishbane (1996), 26.
10
Tamtéž, 26.
11
Baumann (2000), 94.
12
Sádek (1992), 19.
13
Štampach (2008), 98.
14
Pavlincová (1994), 72.
15
McLoughlin (2005), 173.
16
Pejřimovský (1998), 95.
8
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ní popsány diskuze babylonských a jeruzalémských učenců v průběhu
několika století.

1.3

Micvot

Žid je povinen řídit se po celý svůj život předpisy, neboli přikázáními, tzv.
micvot.17 Micvot jsou vyjádřeny v Tóře; nejsou však prezentovány společně
jako seznam, naopak jsou rozptýleny a jsou к nalezení ve všech pěti
knihách.18 Micvot také mohou být talmudského původu, tedy odvozeny
talmudskými učenci z Tóry. Podle talmudské tradice je žid povinen řídit se
613 přikázání, z toho 248 kladnými a 365 zápornými.19 Číslo 248 má podle
tradice představovat počet kostí a důležitých orgánů v lidském těle, číslo
365 pak představuje počet dní v roce.20

Příkazy se dají rozdělit na dva

druhy. Na ty, které řídí rituální nebo náboženské vztahy mezi člověkem a
Bohem a na ty, které řídí sociální vztahy mezi lidmi.21 Některé micvot dnes
již nejsou aktuální a ani nemohou být dodržovány. Jedná se o micvot, které
se uplatňovaly v dobách Chrámu, tedy v období kdy židé měli v Jeruzalémě
svoji národní svatyni určenou k modlitbám, slavení а к obětování. 22 Jedná
se např. o micvot, které se týkaly obětí. Jelikož některé micvot zanikly spolu
s Chrámem, je dnes použitelných pouze 270 micvot, 48 kladných a 222
záporných.23 Ne všichni musí plnit stanovené příkazy. Dodržování micvot se
vyžaduje jen u zletilých židů, tedy u chlapců od 13 let a u dívek od 12 let.24
Od toho věku každý žid či židovka přebírá plnou náboženskou odpovědnost.

17

Pavlincová (1994), 71.
Viz Příloha 2, e-mail od židovského pedagoga Malkieho Janowskiho.
19
Sládek (2008), 151.
20
Neusner (2005) 184.
21
Newman (1998), 115.
22
Lancaster (2000), 95.
23
Newman (1998), 116.
24
Demjančuková (2003), 97.
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1.4

Halacha

Halacha je židovská právní věda. Název pochází z hebrejského slova
halach, což znamená „jít", „chodit"25. Nejprve se za halachu považovala
zvláštní právní rozhodnutí, která vznikala po prodiskutování různých názorů
v Talmudu. Později se za halachu začala považovat celý právní systém
judaismu.26 Halacha je tvořena rozpravami, které rozvádějí holé příkazy
obsažené v Tóře. Tyto rozpravy se zabývají jednotlivými situacemi, které
mohou nastat v životě každého žida. Halacha představuje tedy jakýsi most
mezi Tórou a reálným životem. Zabývá se všemi aspekty života. Dotýká se
slavení svátků a modliteb, občanského i trestního práva, zemědělské praxe,
atd.

1.5

Dodržování Tóry a micvot

Židovství se v průběhu staletí proměňovalo. Všeobecně lze říci, že až do
Velké francouzské revoluce se vyvíjelo v rámci náboženských zákonů, tedy
v mezích, které vytyčili velcí rabíni talmudu. Náboženské zákony byly
božské, neměnné, ponechávaly však prostor pro interpretaci a přizpůsobení
podmínkám.27
Po Velké francouzské revoluci se židé postupně začali emancipovat, opustili
ghetta a začali zakládat nové společenství. Právě v této době se začíná
mluvit o tzv. liberálním židovství.28 Jedním ze zásadních rozdílů mezi židy
ortodoxními a liberálními je odlišný pohled na Tóru. Ortodoxní židé vnímají
25
26
27
28

Neusner (2005), 49.
Newman (1998), 42.
Spiegel (2007), 17.
Tamtéž, 17.
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Tóru přesně jak je napsána, slovo od slova. Všechny zákony jsou božské,
tedy neměnné, hodné následování a dodržování, překročení zákona pro
ortodoxní židy znamená těžký přestupek, urážku Boha. Ortodoxní pohled na
Tóru je takový, že Bůh není nic mimo Tóru a ani Tóra není něčím mimo
Boha.29 Naopak liberální židé vnímají Tóru jako výtvor lidí, kterým se v jejich
životě zjevoval Bůh, a oni se poté snažili předat ostatním věřícím Boží
poselství. Jak zmiňuje Paul Spiegel ve své knize Kdo jsou Židé? liberální
pohled na Tóru měl své zastánce hlavně v 19. století, které bylo ještě
ovlivněno osvícenstvím a jeho důrazem na rozum.30 Liberální židé si
prisvojili právo zrušit určité předpisy s tím, že v moderním světě už pro ně
nemají smysl a že je třeba na ně pohlížet jen v historickém kontextu jejich
vzniku.31 Liberální proud židovství klade důraz na etické a obecně lidské
aspekty židovství, význam zákazů a příkazů je v něm velmi utlumen.32
Ortodoxní židé např. úzkostlivě dodržují 39 zakázaných prací. Těchto 39
prací se nesmí vykonávat o svátcích, např. o šabatu, tedy o sedmém dni
týdne, který je vyhrazen bohoslužbě a přerušení práce.33 Je zakázáno
porážet zvířata, sklízet obilí, psát, ale třeba i rozdělávat oheň. Pro
ortodoxního žida to znamená, že nesmí kouřit, jelikož při tom rozdělává
oheň; dále nesmí např. řídit automobil, jelikož směs paliva a vzduchu je
zapálena elektrickou jiskrou, která představuje oheň.34
Dalším významným proudem je reformní židovství, které navazuje na
myšlenky liberálních židů. Reformní židovství oslabuje prvky nacionalismu a
prosazování snahy o obnovu obětního rituálu. Některé rituály, např. obřízku,
» •
- 3 5
povazuje za nepovinnou.
Mnohé z předpisů, např. rituální očista vodou před svatbou či po porodu,
jsou dnes dodržovány jen ortodoxními židy. Když se ale důkladněji
podíváme na jednotlivé židovské proudy, najdeme mezi nimi i takové

29
30
31
32
33
34
35

Lancaster (2000), 55.
Spiegel (2007), 17.
Tamtéž, 17.
Demjančuková (2003), 99.
Newman (1998), 197.
Stern (2002), 37.
Chouraqui (1995), 70.
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předpisy, které jsou vyžadovány a dodržovány
reformními,

jako

např.

konverze

к židovství,

bezpodmínečně nutnou součástí obřadu.

12

i židy liberálními a

kde

je

očista

vodou

2

Rituál

Rituály představují jednu z univerzálií světových náboženství a kultů. Mají
mnoho funkci, mezi mnohými např. podporují náboženské cítění a předávají
hodnoty po celé generace. Rituály hrají významnou roli v životě každého
žida, jelikož právě skrz rituály žid stvrzuje svou židovskou identitu.

2.1

Vymezení rituálu

Rituály hrály a hrají velikou roli v životě každého člověka, v životě skupin a
celého společenství. Slouží k znovuobjevování ztracených hodnot, obnovují
soulad a rovnováhu, vytváření pocitu sounáležitosti uvnitř skupiny, připívají
к větší

soudržnosti

s nadpřirozeným,

členů

společnosti

neviditelným světem.36

а

к udržování
Povětšinou

dobrých
svým

vztahů

účastníkům

přinášejí silné prožitky až stavy transu.37 Díky rituálům lze jednodušeji
předávat hodnoty dané kultury z generace na generaci. Každá kultura má
soubor vlastních rituálů, který ji charakterizuje a vymezuje oproti dalším
kulturám. I když bylo popsáno mnoho kultur a jejich rituálů, nelze nalézt
definici rituálu, která by byla dostatečně široká, postihující všechny aspekty
rituálu. Mnoho významných antropologů zabývajících se rituály se pokoušelo
vymezit termín rituál. Většinou zkoumali rituál v určité kultuře a na základě
svých zjištění rituál definovali.
Americký sociolog Bobby С. Alexander zdůrazňuje dvě stránky rituálu:
představení

a proměnu.38

Domnívá se, že rituál lze definovat těmi

nejobecnějšími a nejzákladnějšími pojmy jako je zmíněné představení či
36

Maříková (2000), 145.
Eriksen (2008), 264.
38
Bowie (2008), 149.

37
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předvedení, naplánované či improvizované, kterým se realizuje přechod od
každodenního života к alternativnímu kontextu, v jehož rámci je proměněn
všední den. Dále se domnívá, že náboženské obřady či rituály otevírají
obyčejný život definitivní skutečnosti či nějaké transcendentálni bytosti nebo
síle, aby se z ní získala transformační

schopnost.39

Alexander

tedy

zdůrazňuje, že obecné rituály, i rituály náboženské, patří do každodenního
života lidí.
Francouzsko-britský antropolog Maurice Bloch se domnívá, že rituály se
především vyrovnávají s tématy smrti, smrtelnosti, života, vitality a umožňují
člověku pohyb mezi transcendencí a přítomností.40 Skotský antropolog Victor
Turner definuje rituál jako předepsanou formu chování, která se vztahuje
к neviditelnému bytí (např. k Bohu), který je počátek a příčina všech věcí.41
Významný francouzský sociolog Émile Dürkheim upozornil na integrační
funkci rituálů. Rituál ve společnosti podporuje ideu kolektivity a snižuje riziko
anomie.42

2.2

Dělení rituálů

Rituály můžeme dělit do několika kategorií. Robert F. Murphy, americký
antropolog, ve své knize Úvod do kulturní a sociální antropologie43 rozděluje
rituály na výroční, přechodové a situační. Výroční rituály jsou ty, které se
opakují periodicky každý rok, jedná se například o Velikonoce či Vánoce.
Přechodové rituály se týkají jednotlivce a jeho důležitých životních změn v
jeho společenském postavení, např. narození, vstup do světa dospělých,
svatba, atd. Situační rituály se provádějí z důvodů zvláštních událostí,

39
40
41
42
43

Bowie (2008), 149.
Bowie (2008), 154.
Turner (1982), 79.
Maříková (2000), 136.
Murphy (2008), 186.
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kterými jsou například nepříznivé podnební podmínky nebo přírodní či
společenské pohromy

44

Rituály se zabýval také francouzský etnolog Arnold van Gennep ve své knize
Přechodové rituály. Gennep se domnívá, že člověk je v rámci společnosti
synchronně

nebo

postupně

zařazován

do

rozličných

přihrádek.

Při

přecházení z jedné přihrádky do druhé musí podstoupit určité obřady neboli
rituály.45 Rituály dělí do několika skupin, např. rozlišuje rituály přímé a
nepřímé.46 Přímé rituály jsou podle Gennepa ty, které působí okamžitě, bez
zásahu autonomního činitele, např. prokletí či uhranutí. Nepřímé rituály jsou
jen počátečním impulsem, který uvádí věci do pohybu, např. modlitba.47
Gennep se ovšem věnoval hlavně přechodovým rituálům, které rozdělil na
rituály odluky, rituály pomezí a rituály sloučení 48 Gennep poukazoval na to,
že nelze každý konkrétní rituál utřídit, vždy se jedná o určitý poměr.

2.3

Rituál jako forma představení

Rituál, i když některými svými prvky představuje určité kulturní drama, by
neměl být považován za pouhé divadelní představení. Na rozdíl od
divadelního představení totiž rituál není jen opakováním daného scénáře.
Jak poukazuje Fiona Bowie ve své knize Antropologie náboženství „rituál je
způsob jednání skutečných a důvěrně se znajících lidí, který ovlivňuje život
jiných skutečných a důvěrně se znajících lidí".49 Přesto lze říci, že rituál
vykazuje některé společné prvky např. s divadelním představením, hrami či
sportem. Jedná se např. „o specifické uspořádání v čase, specifickou
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neproduktivní hodnotu připisovanou objektům a často i zvláštní vyhrazené
místo, kde se tyto akce provozují".50 Hranice mezi rituálem a divadelním
představeném či sportem nejsou pevně dané, nejsou statické. Některé rituály
ze začátku konání vykazují prvky spíše rituální povahy, ke konci již mohou
být jistým druhem zábavy.

2.4

Význam rituálu v judaismu

Židovskou identitu dnes především utvrzuje konání židovských rituálů. Při
širším pohledu na život ortodoxního žida si můžeme povšimnout, že celý den
je vyplněn rituály, jelikož halachické předpisy dělají z každé stránky života
rituál - od prvních ranních meditací až po večerní modlitbu před usnutím, od
povolených a zakázaných jídel, od povinných bohoslužeb к předpisům
týkající se slavení svátků, atd.51 Mnohé z rituálu se týkají pouze jednotlivce,
existují ovšem i takové rituály, které vyžadují vyšší počet účastníků. Při
těchto rituálech se žid musí podřídit ostatním členům židovské komunity.
Než se zaměříme na jednotlivé židovské rituály a posléze konkrétně na
rituály spojené s očistou vodou, je namístě zmínit se o židovském kalendáři,
který je důležitý pro konání mnohých rituálů.
Židovský

kalendář je poměrně komplikovanou

kombinací

lunárního a

solárního kalendáře. Často bývá označován jako lunisolární.52 Židovský rok
se řídí především podle Měsíce. Rok se skládá z měsíců, každý měsíc má
tolik dní, kolik jich Měsíc potřebuje na jedno oběhnutí kolem planety Země;
tedy asi 29,5 dne.53 Jelikož ale logicky nemůže nový měsíc začít uprostřed
dne, má jeden měsíc 29 dní a následující měsíc 30 dní. Ve výsledku má tedy
50
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každý rok 12 měsíců, 354 dnů a je průměrně o 11 dní delší než obvyklý rok,
který se řídí podle Slunce.54 Jelikož Tóra stanovuje, že se některé svátky
musí slavit v určitou dobu, třeba Pesach55 na jaře, je třeba přizpůsobit
lunisolární kalendář klasickému solárnímu kalendáři s 365,25 dny v každém
roce.56 Vyrovnání se solárním rokem je dosaženo vložením přídavného
měsíce, tzv. adar šeni57, sedmkrát za devatenáct solárních roků. Bez této
úpravy by se svátky a s nimi spojené rituály zpožďovaly, jarní slavení
Pesachu by se poté odehrálo např. v zimě. Speciální obřady a rituály jsou
spojené

se

začátkem

každého

lunárního

měsíce,

začátek

nového

lunisolárního cyklu se pak slaví zvláštními shromážděními.58
V biblickém dávnověku a i ve středověku panovaly v židovské komunitě
spory o správném používání kalendáře. Židé měli zájem na tom, aby byli
rituálně zcela sjednoceni, každá skupina byla ale pochopitelně přesvědčena
o správnosti svého výkladu biblického cyklu.59

2.5

Každodenní židovské rituály

Židovské každodenní rituály začínají od samého rána. Židé odříkávají
modlitby, ve kterých děkují Bohu za dar života. Tradičně jsou ranní modlitby
a rituály závazné pro muže, ne pro ženy, které mají na starosti chod
domácnosti.60 Všichni muži od třinácti let (tedy od doby, kdy jsou
z židovského pohledu dospělí, ne děti) jsou povinni se modlit třikrát denně.
Při ranní modlitbě si muži navlékají na čelo a paži modlitební řemínky, neboli
54
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tfilin, správněji ťfilin. 61 Slovo ťfilin je odvozen z hebrejského slova tfila modlitba.62 Tfilin jsou malé černé kožené krabičky, které obsahují část Tóry
a jsou

připevněné

к černým

řemínkům z kůže.63

Nošení

řemínků je

posvátným úkonem. Z toho vyplývá, že např. malomocní nejsou hodni
řemínky nosit. Je také nepřípustné vyjít s řemínkem na místa, která přinášejí
rituální nečistotu, např. hřbitov nebo záchod.64 Muži se na sebe také oblékají
plát zvaný talit.65 Talit je obdélníkový plášť s třásněmi, neboli cicit,66
uvázanými na každém ze čtyř rohů pláště. Tento plášť poté doprovází
zesnulého žida na věčnost, rituálně se ale odstřihávají třásně ze čtyř rohů
talitu, symbolizující povinnost plnění micvot pouze zde na zemi.67
Po ranních modlitbách následuje ranní bohoslužba, na které se tradičně
odříkává osmnáct modliteb, které jsou následovány chválami a prosbami.
Ortodoxní

židé

se

během

dne

schází ještě

к odpolední

a

večerní

bohoslužbě.68
Až po ranních bohoslužbách následuje snídaně. Před ní si žid rituálně omývá
ruce, přitom pronáší slova chvály: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš,
Králi všehomíra, který nám sesíláš z nebe chléb".69
Po zbytek dne se má žid modlit a děkovat Bohu za vše, co vidí. Děkovat
Bohu je jeho halachická povinnost. Žid si uvědomuje svůj závazek vůči Tóře
a absolutní podřízenost Bohu. Díky celoživotní praxi získává žid cit pro to, co
je halachou dovoleno a co ne. Mohlo by se zdát, že je žid svázán povolenými
a zakázanými úkony. Jak se ale lze dočíst téměř ve všech knihách
pojednávajících o životě židů, to co my bychom považovali za svázanost,
židé považují za Boží dar, který jim ukazuje jak správně žít a ulehčuje jim
pouť jejich životem.
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Po návštěvách bohoslužeb a celodenním naplňování halachy je velmi
důležitá osobní večerní modlitba. Skládá se ze dvou jednotek: z šema a
z jednoho požehnání.70 I když šema bylo odříkáno během bohoslužby, je
projevem zbožnosti tuto modlitbu odříkat opět na lůžku. Šema je vyznáním
víry, zároveň v ní žid prosí Boha o pomoc. Jak uvádí Di Sante ve své knize
Židovská modlitba večer je Bůh ten, kdo „činí, že pouta spánku padají na mé
oči a dřímota na má víčka".71 Žid také prosí Boha o klidný odpočinek a o to,
aby nebyl rušen „špatnými myšlenkami"72.
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3

Čistota

Snad v každé kultuře se setkáváme s pojmem čistota a nečistota, respektive
duchovní čistota a nečistota. Každá kultura přináší i možnosti, jak se
nečistoty zbavit a získat zpět rituální čistotu. Nejběžnějším způsobem, kterým
lze nabýt rituální čistoty a navrátit se do blaženého stavu, je v mnoha
kulturách očista vodou.

3.1

Antropologický pohled na čistotu a nečistotu

Rituální čistotou a nečistotou se ve svém díle Purity and Danger zabývá
britská antropoložka Mary Douglas. Douglas analyzuje nečistotu jako „něco
nemístného".73 Tato definice zahrnuje
soustavu

uspořádaných

podle

vztahů a porušení

Douglas dvě
konkrétního

podmínky:

uspořádání.74

Douglas ve své práci také rozvádí dva pojmy: lékařský materialismus a
mystickou

účast.75

Lékařský

materialismus

vysvětluje

rituální

očistu

s poukazem na lékařské či hygienické zásady a pravidlům očišťování
připisuje zcela racionální zdůvodnění. Mystická účast naopak předpokládá,
že veškeré rituální očisty jsou iracionální a mají jen mystický význam.
Zatímco

lékařský

materialismus je spíše spojován

s idejemi Západu,

mystická účast je spíše viděna ve spojitosti s primitivními národy.76 Jak
Douglas uvádí ve své knize Purity and Danger, podobnost některých obřadů
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primitivních národů s naší západní hygienou je někdy překvapivě velmi
shodná.77

3.2

Čistota v judaismu

V judaismu je duchovní čistota velmi důležitým faktorem. Má se za to, že
čistota v judaismu nese stopy helěnské vlivu, který se silně projevoval za
vlády Alexandra Velikého ve 4. stol. před п. I.78
Duchovní čistota se v judaismu označuje slovem tahara, nečistota slovem
tumah.79 Tóra popisuje mnoho situací, při kterých se člověk může stát
nečistým. Nečistým se člověk např. stává v případě kontaktu se smrtí.80
Každý, kdo se účastní pohřbu, se stává nečistým. Před vstupem do své
domácnosti si proto musí šestkrát omýt ruce, aby se opět stal čistým.81
Přítomnost smrti je podle židů i při porodu. Žena se při porodu stává
nečistou, ač byla do porodu považována za čistou. Vysvětlení je takové, že
žena, která nosila pod srdcem devět měsíců své dítě, měla v sobě o jednu
duši navíc. Když je dítě narozeno, opouští matčino tělo a ačkoliv je dítě
naživu, jedna duše v matce umírá. Tato ztráta ji uvádí-do nečistého stavu.82
Koncept smrti se objevuje i u muže, který má ejakulaci mimo pohlavní styk se
svou manželkou. Muž se stává nečistým proto, že spermie, které při ejakulaci
vznikly, mohly dát život novému člověku. U posledních dvou případů, porodu
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a ejakulace, se nečistota vedle konceptu smrti může spojovat i s představou
o nečistých tělních tekutinách. Mimo krev a sperma jsou dalšími nečistými
tekutinami i hnis a výkaly.83
V Tóře se oslavuje život a vše co je s životem spojené, je považováno za
tahara - čisté. Naopak to, co je spojené se smrtí, je považováno za tumah nečisté. Způsoby, jakými žid může nabít rituální čistoty, jsou rozpracované
v talmudu.84
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Viz Příloha 1, e-mail od židovského pedagoga Malkieho Janowskiho.
22

4 Voda jako nástroj rituální očisty

Téměř ve všech světových náboženstvích je vodě připisována moc člověka
očistit. Jak se zmiňuje Jan Sokol ve své knize Člověk a náboženství „ve
starých i novějších obřadech se setkáváme s ponořením do vody, které
znamená víc než jen očištění; znamená smrt a nové narození, možné právě
jen zvody". 85 Zvody život vyvstává, voda má moc člověka opět к životu
přivést, má moc ho duchovně očistit a učinit z něj nového člověka, který je
poté blíže Bohu či božstvům.

4.1

Význam vody v judaismu

V judaismu voda symbolizuje čistotu, či očištění. Hraje důležitou roli při
procesu duchovní očisty. Voda, která má moc člověka duchovně očistit a
přinést ho zpět k Bohu, je v judaismu spojována s ideou stvoření. První
člověk, Adam, byl Bohem stvořen, aby žil v pokoji v ráji. Z ráje byl vyhnán
poté, co zhřešil vůči Bohu. Poté, co Adam porušil svou smlouvu s Bohem, se
všem lidem uzavřel přístup do ráje. Toto symbolizuje lidskou nedokonalost
v kontrastu

s

Boží

dokonalostí.

Jediné

pojítko

mezi

dokonalým

a

nedokonalým světem představuje voda, přesněji řeka, které pramení v ráji a
spojuje tento svět se světem lidským.86 Jelikož všechny vody světa jsou
podle židovského výkladu smíseny, proto i voda v mikvi, v rituální lázni, je
propojena s vodou v ráji. Tím, že se v této vodě ponoříme, opustíme svůj
status nedokonalosti a staneme se dokonalými.87 Rituální očistou v mikvi žid
85
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stvrzuje, že sám Bůh je tvůrcem života, a že jen к němu se obracíme
s prosbou o zachování života našeho a našich potomků.88 Ponořením se do
posvátné vody se člověk stává opět duchovně čistým, vstupuje do nového,
duchovné čistého statusu.
Častým omylem je názor, že židé používají očistných rituálů v mikvi jako
hygienického aktu. Někteří lidé se domnívají, že očista vodou v mikvi dnes již
nemá díky hygienickým vymoženostem své opodstatnění. Je velmi důležité si
uvědomit, že tyto typy zařízení nemohou nikdy nahradit duchovní význam
mikve.
V dnešní

době je

menstruaci,

nejběžnějším

očistným

rituálem

očista

vodou

po

před svatbou a po porodu, při konverzi к judaismu,

při

pohřebních úkonech a při očistě nádob koupených od nežidů.

4.2

Mikve

Slovo mikve doslova znamená „sebrání" nebo „shromáždění" vody.89 Jedná
se většinou o malý bazének či lázeň naplněnou vodou. V Tóře je mikve
popisovaná jako kašna nebo nádrž, ve které voda bude čistá.90
Základem mikve je čistá, přírodní voda. Proto byly mikve vždy stavěny
hluboko v zemi, pod úrovní sklepů, kde byly prameny. Pokud se dnes při
stavbě nové mikve nedostává přírodní voda, lze použít vodu z vodovodu,
podmínkou ale je, aby do mikve byl zajištěn přívod přírodní vody. Za tu se
považuje např. dešťové voda, či voda v jiném skupenství, např. sníh či led.91
Mikve by podle halachy měla pojmout nejméně 576 litrů vody a být dost
88
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hluboká, to proto, aby umožnila dospělému člověku úplné ponoření bez
jakýchkoliv obtíží.92
Pokud věřící žije v místě, kde se nenachází žádná mikve, měl by vyhledat
rabína a konzultovat s ním tento problém. Někdy se za plnohodnotnou
náhradu mikve považuje i přírodní proudící voda, např. potok nebo řeka.93
V poslední době je také velmi diskutovaným tématem, zdali plavecký bazén,
který má částečně přívod přírodní vody - a tedy splňuje podmínky přírodní
vody - může sloužit jako mikve. Tento problém je aktuální především
v komunitách, které nemají к dispozici mikvi. Podle Isaca Kleina je třeba
rozlišovat mezi bazény, které jsou a nejsou zapuštěné do země.94 Ty, které
jsou zapuštěné do země, vzdáleně připomínají mikvi a někteří rabíni, např.
Rabbi Kreitmanem, ve výjimečných případech takovouto očistu povolují.95
Domnívá se ale, že žid by měl vždy vyvinout velké úsilí, aby se mohl očistit
v mikvi.96
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5

Rituální očista

Dodnes je židy, především ortodoxními, dodržováno množství rituálních
očist, které vyžadují úplné ponoření v mikvi. Ortodoxní židovky se očišťují po
každé menstruaci, aby se opět mohly stát čistými a sexuálně žít se svým
manželem. Ženy a muži se také očišťují před svatbou, ženy se dále očišťují
po porodu. Při konverzi к judaismu se také přísně vyžaduje očista v mikvi,
symbolizující zrod nového člověka. I mrtvé tělo se důkladně očišťuje před
tím, než je pohřbeno. Židé, kteří se stravují košer, rituálně omývají v mikvi
své nádobí, které nakoupili od nežidů. Existuje samozřejmě více rituálních
očist, než výše zmíněné, tyto očisty ovšem nejsou tak běžné a není o nich
v odborné literatuře významněji pojednáváno.

5.1
5.1.1

Očista po menstruaci, před svatbou a po porodu
Menstruace

V judaismu je žena, která menstruuje nebo z jiných důvodů krvácí z pochvy
označována jako nidah.97 Stav rituální nečistoty u ženy je rozpracován
v halaze.98 Od prvního dne menstruace se tedy žena stává nečistou. Žena se
také stává nečistou, pokud krvácí nebo má výtok i mimo období menstruace
nebo pokud krvácí po gynekologické operaci.99 Toto období duchovní
nečistoty se označuje jako tameh.100 Po dobu tamehu je vyžadováno, aby se
97
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žena vyvarovala sexuálního styku a všech fyzických kontaktů se svým
mužem. Lásku a náklonnost si samozřejmě mohou prokazovat, ale jiným než
fyzickým úkonem. Doporučuje se, aby od prvního dne menstruace žena
nesdílela s manželem společné lože.101 Ve třetí knize Mojžíšově stojí „když
má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého
krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do
večera"102 či „jestliže s ní muž bude obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude
nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž ležel, bude nečisté"103. U ortodoxní
židovských manželských párů je tedy běžné, že se po dobu ženiny
menstruace a následujících dnů vyvarují jakýchkoliv fyzických kontaktů.
Tehilla Abramov ve své knize The Secret of Jewish Feminity předkládá
seznam dalších omezení vyskytujících se po dobu, kdy je žena nidah, např.
žena se nesmí převlékat před svým manželem, muž nesmí naslouchat
ženinu zpěvu, manželé se nesmí bavit o tématech, které by u nich vyvolaly
touhu po sexuálním styku, atd.104
Po skončení menstruace žena provede hefsek taharah105, tedy samovyšetření svých pohlavních orgánů, při kterém se musí ujistit, že již déle
nekrvácí. Hefsek taharah může provést až po pěti dnech od začátku
menstruace. Poté napočítá sedm čistých dnů neboli shivah nekľim 106 ,
během kterých by už neměla krvácet ani by neměla mít silný výtok. Během
těchto sedmi dnů musí žena dvakrát denně kontrolovat své pohlavní orgány,
jednou ráno po východu slunce, jednou v poledne před západem slunce.107
Aby se vdaná žena znovu stala duchovně čistou a mohla opět sexuálně žít
se svým manželem, musí se duchovně očistit v mikvi.108 Do mikve žena
vstupuje nahá a naráz se celá se ponoří. Musí dbát na to, aby nebylo nic
mezi jejím tělem a vodou, aby se celé její tělo mohlo dostat do kontaktu
s posvátnou vodou. Proto žena před vstupem do mikve odkládá náušnice,
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řetízky, kontaktní čočky, zubní protézy, atd. Doporučuje se také odstranit
make-up, ostříhat si a případně i odlakovat nehty. Žena si také musí vyčistit
zuby a použít dentální nitě, aby nikde nezbyly kousky jídla. Je třeba si také
vyčisti uši, vysmrkat se a vyčistit si nos. Před bezprostředním vstupem do
mikve se důsledně osprchuje a umyje si vlasy. Obzvláště se soustředí na
důkladné

omytí

genitálií.109

Na

správné

ponoření

dohlíží

židovská

zaměstnankyně mikve, která také ženě, která se přichází očistit, může
pomoci s přípravami před samotným ponořením.
Očista v mikvi má tři fáze. Nejdřív se žena celá ponoří. Poté odříká modlitbu,
ve které poděkuje Bohu za dar očisty: „Požehnaný jsi, Bože, náš Pane, Králi
světa, který jsi nás posvětil svými přikázáními a který nám poručil se
očišťovat".110 Když žena recituje modlitbu, nesmí se dívat do vody, to proto,
111
v
'

aby neviděla své nahé tělo.

Následně se znovu celá ponoří. Poté

pověřená zaměstnankyně mikve prohlásí ponoření za košer, tedy za
správné.112 Zaměstnankyně mikve dohlíží především na to, aby se žena
správně celá potopila, aby se posvátná voda dostala do všech částí jejího
těla. Žena by se měla potopit v uvolněné pozici, neměla by mít sevřené pěsti
nebo mít pevně sevřená ústa. Doporučuje se ve vodě kopírovat pozici, jako
když se válí těsto.113
Je třeba zdůraznit, že do mikve se chodí očišťovat pouze vdané ženy, aby
mohly opět sexuálně žít se svým mužem. Jelikož se nepředpokládá, že by
snoubenci spolu sexuálně žili, žena se poprvé očišťuje v mikvi až před
samotným svatebním obřadem. Očista v mikvi je vnímána jako intimní
záležitost

mezi manželi.114

Neměla

by být sdílena

s ostatními

lidmi,

samozřejmě s výjimkou rabína, který by měl být ženě radou nápomocen,
kdyby měla s očistou jakékoliv problémy, např. strach z vody, nepravidelná
menstruace znemožňující výpočet čistých dnů, atd.
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5.1.2

Svatba

Svatba je v židovských komunitách velmi důležitou událostí. Nevěstě a
ženichovi jsou v den svatby odpuštěny všechny hříchy a židé věří, že
novomanželé jsou obdařeni výjimečnou duchovní energií, která jim pomůže
čelit nové výzvě manželského života. Jak ženich, tak nevěsta se po celý
svatební den postí.115 Den svatby se musí naplánovat s ohledem na
menstruační cyklus nevěsty. Muž nesmí mít pohlavní styk s ženou, pokud
žena menstruuje nebo pokud se po menstruaci neočistila v mikvi. Pokud
žena menstruuje o svatební noci, pár se nesmí dopustit žádných intimností.
Nevěsta musí před svatebním dnem napočítat sedm čistých dnů (tedy dnů,
kdy nekrvácí, ani nemá silný výtok), poté se očistí v mikvi. Očista v mikvi by
neměla proběhnout dříve, jak čtyři dny před svatebním obřadem. Optimální
je, pokud se nevěsta očistí v mikvi v předvečer svatby. V mikvi se musí očistit
i ženy, které nemenstruují, tedy velmi mladé dívky, nebo ženy po
menopauze.116 Ženich se v mikvi očistí ve svatební den.117
Poté, co proběhne první sexuální styk mezi novomanželi, je nevěsta - do té
doby panna118 - považována za nidah. Po prvním sexuálním styku musí
žena čekat čtyři dny, po kterých provede hefsek taharah, při kterém důkladně
zkontroluje, jestli stále krvácí nebo má výtok. Poté musí napočítat sedm
čistých dnů, po kterých se očistí v mikvi. Poté může opět sexuálně žít se
svým mužem. Z důvodu několikadenní sexuální zdržénlivosti po prvním
pohlavním styku není obvyklé, aby novomanželé odjížděli po svatbě na
líbánky.
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5.1.3

Porod

Od chvíle, kdy má žena kontrakce, či ji praskne plodová voda a je
pravděpodobné, že bude brzy rodit, je považována za nidah.119 Podle
halachy má žena vstoupit do mikve po sedmi čistých dnech po porodu,
pokud dítě, které porodila, je chlapec. Pokud porodila holčičku, očisťuje se až
po čtrnácti dnech. 120 Ve třetí knize Mojžíšově je velká pozornost věnována
právě očišťování rodiček - „když žena otěhotní a porodí chlapce, bude
nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení"121,
„jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při svém krvácení".122
Není zjevné, proč se má žena očišťovat o sedm dní později, když porodí
děvče. Podle židovského pedagoga Malkieho Janowskiho z internetové
portálu www.chabad.org

je týdenní rozdíl způsoben tím, že novorozené

děvčátko v budoucnu pravděpodobně přivede na svět dítě, tím pádem se v té
době již dospělá žena stane také nečistou, proto musí být doba dvojnásobná,
než při porodu mužského potomka. 123 V dnešní době je ale zcela běžné, že
ženy navštíví mikvi až několik týdnů po porodu a to z hygienických důvodů.
Pokud by žena nebyla schopna se rituálně očistit ani po třech měsících, měla
by tento problém konzultovat s rabínem. Pokud žena potratí a je zřejmé, že
nenarozené dítě bylo mužského pohlaví, vstupuje do mikve po sedmi čistých
dnech. Pokud nenarozené dítě bylo ženského pohlaví, nebo pokud nelze
určit pohlaví, vstupuje žena do mikve po čtrnácti čistých dnech. 124
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5.2

Konverze

Na rozdíl od křesťanství, kde se člověk stává křesťanem až po křtu,
v židovství se člověk židem narodí a to za předpokladu, že jeho matka je
židovka. Židovství se tedy dědí matrilineárně. Jelikož určování otcovství je
možné teprve v poslední době, nemohli si dříve být muži jisti, že zrovna toto
je jejich dítě. V antice a biblických časech bylo běžné, že židovské ženy byly
znásilňovány vojáky nepřátelských armád. Dokonce i v 17. století byly
židovské ženy znásilňovány na Ukrajině a v Polsku za vzpoury kozáckého
vůdce Bohdana Chmelnického.125
Konverze к judaismu je velmi zdlouhavým a komplikovaným procesem.
Všechny knihy zabývající se judaismem se shodují, že je povinností každého
rabína uchazeče odmítnout. Běžné je, že uchazeče odmítnou několikrát za
sebou. Uchazeč musí prokázat dostatek zájmu a vytrvalost, nesmí se nechat
odradit zdánlivě nepřístupným rabínem. Někdy se stává, že rabín uchazeče
nepřijme, pokud u něj rozpozná banální důvody ke konverzi. Jak uvádí Paul
Spiegel ve své knize Kdo jsou Židé? především v Německu se nachází
spousta lidí, kteří by se rádi stali židy a tak se z „příslušníků národa viníků
stali příslušníky národa obětí".126 Tento důvod není pro rabíny správným
motivem pro konverzi. Pokud rabín shledá uchazeče vhodným ke konverzi,
nastává proces učení se. Člověk, který není žid, musí sám do židovství
proniknout a pochopit ho. Důležitá je znalost hebrejštiny; aby se mohl modlit.
Uchazeč se také musí důsledně seznámit s písmem a židovskými zákony.
Tato průprava před samotnou konverzí může trvat několik let, vše závisí na
rabínovi, který sám uzná za vhodné, kolik času uchazeč potřebuje. Je běžné,
že uchazeč je odmítnut i po několika letech učení se, to když přizná, že
nebude přísně dodržovat všechny micvot.127
Konverze к židovství je částečně jednodušší pro ženu. Žena jde poprvé do
mikve, kde se ponoří a duchovně se očistí. Při první návštěvě mikve také
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obdrží nové židovské jméno.128 Muž se musí také rituálně očistit v mikvi. Na
rozdíl od ženy ale musí ještě podstoupit obřízku, tedy odstranění předkožky.
Obřízku podstupují všechny židovské novorozeňata - chlapci. Stejně musí
obřízku podstoupit i muž, který se rozhodne konvertovat až v dospělém věku.
Jak uvádí Petr Bakalář ve své knize Tabu v sociálních vědách, samotný akt
obřízky může být pro mnohé dospělé muže velmi ponižujícím a obřízka může
být jedním z důvodů proč к judaismu nekonvertovat.129 Obřízka se provádí
na znamení svazku mezi Abrahamem a Bohem, který byl mezi nimi uzavřen
a vztahuje se na izraelský národ.
„Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou
budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví,
bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením
smlouvy mezi mnou a vámi. (...) Neobřezanec, který by nedal své
neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidi vyobcován; porušil mou
smlouvu. (Gn 17,10-14)"130

5.3

Úmrtí

Voda, které má sílu židy očistit, hraje roli i po smrti. Mrtvé tělo nepředstavuje
jen tělesné pozůstatky. Z židovského pohledu každé tělo poskytuje útočiště
lidské duši, stává se tedy Božím útulkem. Než je tělo po smrti pohřbeno,
zaslouží si důkladnou péči. Od okamžiku zesnutí se o zesnulého starají muži
a ženy z Chevra kadiša.131 Chevra kadiša, neboli tzv. svaté bratrstvo132, má
na starosti rituální omytí nebožtíka, poté ho doprovází к hrobu a účastní se
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posledních obřadů. Ženy z Chevra Kadiša se vždy starají o zesnulé ženy,
muži o muže. Nejdříve narovnají nebožtíkovi tělo a údy a překryjí tělo bílou
tkaninou. Chevra kadiša umývá zesnulého na podstavci z prken, zesnulého
odstrojí, ale nechají tělo překryté velkým prostěradlem. Tělo se polévá
vlažnou vodou a důkladně se očišťuje. Někdy se do vlažné vody přimíchává i
vaječný bílek, představující symbol života.133 Nebožtík se omyje se ze všech
stran, důkladně se omyjí i ruce a nohy, očistí se také nehty, nosní dírky a uši
mrtvého.134 Chevra kadiša zodpovídá za to, že je nebožtík všude umyt, a že
při umývání nesměřuje jeho hlava к podlaze.135 Tento proces v podstatě
kopíruje fyzické očištění se před vstupem do mikve.
Na závěr se provádí vlastní rituální očištění zvané tahara.136 Rituální očištění,
které normálně probíhá v mikvi, probíhá v tomto případě na podstavci. Mrtvé
tělo se dnes již v mikvi rituálně neočištuje.137 Nebožtík ležící na zádech se
třikrát pokropí, přitom lidé z Chevra kadiša odříkávají následující verš: „V
tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů.
Budete před Hospodinem čisti".138 Tahara mrtvého posouvá do jiného stupně
existence.

Po tahaře

se

zemřelý

oblékne

do

bílých

šatů

zvaných

tachrichim139, který symbolizuje čistotu a svatost. Muži se také zahalují do
modlitebního pláště talitu, který se zbavuje rituálních třásní symbolizujících
povinnost dodržovat 613 micvot.140

Poté pokračují další

samotným pohřbením zesnulého.
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úkony před

5.4

Očista nádobí

Židé rituálně očisťují nejen sebe, ale i nádobí a příbory, které používají ve
své domácnosti. Abychom pochopili tento rituál, je třeba nastínit základy
židovské kuchyně. Židé, především ortodoxní, se stravují podle určitých
pravidel. Stravovací zvyky a předpisy týkající se rituálně čistého jídla
v židovské kuchyni se nazývají kašrut.141 Tyto pravidla vycházejí z Tóry a
byly dále rozpracovány rabíny. Zbožní židé věří, že je potřeba příkazy
kašrutu dodržovat a tak se duchovně přibližovat k Bohu. Kašrut určuje, co a
za jakých podmínek je vhodné ke stravování, co je tedy kašer, hovorově
košer, neboli čisté, vhodné či správné.142 Židé kašrut nevnímají jako
historicky nebo hygienicky podmíněný, naopak se domnívají, že kašrut má
silně náboženskou povahu. Věří, že tyto pravidla stanovil Bůh a je třeba je
dodržovat, aby člověk zůstal rituálně čistý. Pro ortodoxní židy je jídelní stůl
náhražkou oltáře z rozbořeného Chrámu.143 Pokrm nemá člověka jen zasytit,
ale má ho i duchovně podporovat.
V Tóře nacházíme několik konkrétních přikázání týkající se košer stravování:
„Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý.
Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. Já jsem
Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem.
Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. To je řád o zvířatech, o ptácích a o
všech tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří'se hemží po zemi.
Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst,
a těmi, kteří se jíst nesmějí. (Lv 11, 44-47)"144 Židé se tedy musí stravovat
pouze košer, čistě.
Židům je povoleno jíst pouze maso zvířat, které jsou sudokopytníci a zároveň
i přežvýkavci. Jedná se např. o ovce, kozy, hovězí dobytek, gazely a

141
142
143
144

Newman (1998), 82.
Sládek (2008), 125.
Lancaster (2000), 26.
Speigel (2007), 131.

antilopy; vyloučeni jsou vepři, koně, osli, masožravci a vodní savci.145 Ryby
lze jíst jen takové, které mají šupiny a ploutve. Je ale zakázané jíst korýše,
mlže, ústřice a langusty, úhoře a rejnoky a některé další dravé ryby.146
Konzumace drůbeže je povolena, Tóra pouze zmiňuje 24 druhů ptáků, které
se

nesmí

konzumovat,

např.

havrani,

pelikáni,

čápi,

atd.

Hmyz

a

obojživelníci, také zvířata lezoucí po břiše nejsou košer, stejně tak jako
jakékoliv produkty ze zvířat, které nejsou považovány za čisté.147 U
poražených košer zvířat se velmi dbá na to, aby maso bylo dokonale
zbaveno krve, jelikož židé věří, že v krvi sídlí duch. Zvířata smí porážet jen
vyškolený člověk, který zná dokonale pravidla kašrutu.148
Židé rozdělují pokrmy do tří skupin: na masité, mléčné a neutrální. Masité se
nesmí vařit, ani jíst spolu s mléčnými produkty. Tóra o tomto pojednává takto:
„Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho
matky. (Dt 14,21)"149 Neutrální pokrmy (ovoce, zelenina) lze naopak
kombinovat jak s masitými, tak mléčnými výrobky. Mezi požitím mléčného a
masitého pokrmu musí být dodržen určitý interval, přesnou délku intervalu
určují náboženské komunity, podle některých je potřeba vyčkat až 6 hodin.150
Oddělení masitých a mléčných výrobků také vyžaduje mít v domácnosti dva
druhy nádobí a dvě sady příborů, které se spolu nesmí smíchat ani při mytí
nádobí.151
Tímto se dostáváme к samotnému nádobí a jeho očistě. Nádoba se může
stát nečistou, pokud v ní smícháme mléčný a masitý pokrm nebo pokud
přijde do styku s nekošer pokrmy. Poté je třeba nádobu kašerovat, tj. udělat
nádobu znovu košer.152 Kašerování se provádí tak, že se znečištěná nádoba
či příbor polije horkou vodou. Když si žid kupuje nové nádobí, musí si zjistit,
zdali nádobí bylo vyrobeno židy či ne. Pokud nádobí nebylo vyrobeno židy, je
třeba, aby ho rituálně očistil v mikvi před tím, než je začne používat ve své
145
146
147
148
149
150
151
152

Newman (1998), 83.
Lipschutz (2001), 48.
Speigel (2007), 136.
Lipschutz (2001), 31.
Speigel (2007), 132.
Sládek (2008), 126.
Klein (1992), 368.
Spiegel (2007), 135.
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domácnosti. Před samotným ponořením nádobí do mikve je třeba nádobí
nejdříve důkladně omýt. Musí se také odstranit případné etikety, nálepky,
atd. To vše velmi připomíná očistu v mikvi u lidí. Ti také před vstupem do
mikve musí odkládat řetízky, odlíčit se, atd. Po důsledném omytí se nádobí
tojveluje,153 tedy rituálně očišťuje v mikvi. Nádobí se ponoří do mikve a žid
musí dbát na to, aby se voda dostala všude. Ne všechno nádobí vyrobeno
nežidy se očišťují v mikvi. Tóra vyžaduje tuto očistu pouze u nádobí
vyrobené z kovu. Nádobí vyrobeno např. z plastu nebo ze dřeva nepotřebuje
tojvelovat.154

153
154

Speigel (2007), 135.
Lipschutz (2001), 90.
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Závěr

Psaní této bakalářské práce mě velmi obohatilo. Získala jsem mnoho nových
poznatků o židovské kultuře. Měla jsem možnost hovořit s židy, kteří ale
nebyli většinou ortodoxní a dodržování rituálů pro ně nebylo důležité, proto
většinu v práci popsaných rituálů nepraktikovali, v některých případech ani
neznali. Dopisovala jsem si s rabínem z Tel Avivu, s židovským pedagogem
z New Yorku a s předsedou Židovské obce v Brně. Bylo pro mě zajímavé
sledovat jejich odpovědi na mé otázky, jelikož se ne vždy zcela shodovaly.
Opět jsem se tedy přesvědčila o tom, že nikdy nelze v rámci židovství říci
„tak to je", či „takto to není". Je důležité rozlišovat, jestli je žid ortodoxní a
tedy přísně dbá na dodržování všech micvot, nebo je např. reformní a
některé micvot pro něho nejsou závazné.
Má bakalářská práce nejprve pojednává o Tóře a o dalších významných
spisech, např. o talmudu či halaze, které vedou zbožného žida životem
plným rituálů a příkazů. Práce objasňuje základní proudy židovství, nejstarší
ortodoxní, mladší liberální a z něho vycházející reformní. Upozorňuje na
rozdílné pohledy těchto proudů na význam Tóry a příkazů. Zatímco pro
ortodoxního žida je Tóra božským výtvorem hodným následování, liberální
žid podobně jako reformní žid vnímá Tóru jako výtvor lidí, na kterou je třeba
nahlížet v historickém kontextu jejího vzniku.
Práce dále definuje rituál jako univerzálii světových náboženství, přispívající
к soudržnosti společnosti а к udržování dobrých vztahů s nadpřirozenem.
Rituály také umožňují člověku pohyb mezi transcendencí a přítomností.
Rituály jsou velmi významné v životě židů. Stvrzují jejich identitu a vymezují
je od ostatních kultur. Rituály vyplňují každý den zbožného žida od prvních
ranních modliteb až po večerní chvály.
Bakalářská práce se dále zaměřuje na vymezení rituální nečistoty. Opírá se
přitom o jednu z nejvýznamnějších antropoložek 20. století Mary Douglas.
Douglas duchovní nečistotu označila za něco nemístného až nepřípustného,
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co člověka svým způsobem izoluje od ostatních lidí. V judaismu je nečistota
spojována se smrtí a s některými tělními tekutinami, např. krví, výtokem,
spermatem, výkaly, atd.
V další kapitole se pojednává o významu vody. Vodě je téměř ve všech
světových náboženstvích připisována nadpřirozená síla, která má moc
člověka zbavit duchovní nečistoty a uvést ho do čistého statusu. V judaismu
voda symbolizuje řeku z ráje, která ústí do našeho světa a je jediným
pojítkem mezi božským světem a naším nedokonalým světem. Židé pro svou
očistu nejčastěji používají mikve, které jsou naplněny vodou, která alespoň
částečně musí být přírodní.
I dnes mnozí židé, především ortodoxní, pravidelně navštěvují mikve, aby se
rituálně očistili. Mezi nejvýznamnější očisty patří očista po menstruaci,
porodu a před svatbou, očista při konverzi, očista před pohřbením zesnulého
a očista nádobí koupených od nežidů.
Vdané ženy se pravidelně očisťují v mikvi po každé menstruaci, aby se opět
mohly stát duchovně čistými a sexuálně žít se svým manželem. Očišťují se
také před svatbou, stejně jako ženich. Žena se musí očistit i po porodu, při
kterém se stává nečistou.
Každý, kdo se rozhodne konvertovat к judaismu, se musí po letech odmítání
ze strany rabína a následné náročné přípravě také očistit v mikvi. Muži navíc
podstupují obřízku.
Očista vodou hraje významnou roli i po smrti. Zesnulý žid je před vlastním
pohřbením důkladně omyt pohřebním spolkem Chevra Kadiša. Zesnulý
člověk v judaismu nepředstavuje jen tělesné pozůstatky. Než se zesnulý žid
vydá na cestu k Bohu, musí být důkladně rituálně očištěn. To proto, že jen
duchovně čistý člověk může spočinout v Bohu.
Žid rituálně neočišťuje jen své tělo, ale i nádobí a příbory, které používá ve
své domácnosti. Všechny nádoby vyrobené z kovu a koupené od nežidů se
musí rituálně očistit v mikvi, tzv. tojvelovat.
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Jak

bakalářská

práce

ukazuje,

rituální

očista

vodou

je

v judaismu

významným aspektem. Mikve pro židy představují místo, které jim navrací
rituální čistotu, pro ně tak důležitou. Zůstat duchovně nečistým či používat ve
své domácnosti duchovně nečisté nádobí je i dnes pro mnohé židy
nemyslitelné. Duchovní čistota před Bohem je pro židy více než žádoucí a
rituální očista jim jejich vytoužený status umožňuje získat.
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Anotace

Bakalářská práce se zabývá rituální očistou v judaismu. Nejdříve objasňuje
základní židovské termíny, které se objevují v celé práci. Dále definuje pojem
rituál a jeho dělení podle nejvýznamnějších světových antropologů. Poté
nastiňuje běžné denní židovské rituály. Dále práce pojednává o čistotě a
významu vody jako elementu, který navrací člověku rituální čistotu. Práce se
také věnuje mikvi, rituálnímu bazénku, ve kterém rituální očista probíhá
nejčastěji. Nakonec se práce důkladně věnuje rituálům, u kterých očista
vodou hraje zásadní roli - a to konkrétně rituální očistě po menstruaci, před
svatbou a porodu, při konverzi к judaismu, při pohřbu a při rituální očistě
nádobí.

Klíčová slova: Tóra, talmud, micvot, halacha, rituál, čistota, voda, mikve
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Annotation

The bachelor thesis deals with ritual purification by immersion in Judaism.
Firstly it explains the essential Jewish terms that are used in the thesis. It
also defines ritual and its division by the most significant anthropologists. The
thesis also outlines common daily Jewish rituals. It deals with purity and the
importance of water as an element that can bring ritual purity on a person.
The thesis also deals with mikvah, a ritual bath, in which the purification is
mostly performed. Finally the thesis thoroughly focuses on rituals that are
closely related to purification - namely purification after menstruation, before
wedding and after childbirth, by conversion to Judaism, by funeral and by
purification of vessels.

Key words: Torah, Talmud, Mitzvot, Halakah, ritual, purity, water, miqweh
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Příloha 1
E-mail od židovského pedagoga Malkieho Janowskiho z internetového
portálu www.chabad.org ze dne 15.6. 2009

Dear Jana,

To start with, the Biblical discussion of menstruating women and the term
niddah as used in the Bible is different than that today. The Bible discusses
two types of impurity that can fall on a woman, one known as niddah and
the other as zavah. One is a more sever level of impurity and there are
different details and laws pertaining to each. A certain expertise is required
in differentiating between the two. In the Talmudic era, the general ability to
make this discernment lessened, and in order to prevent mistakes, the
Sages combined the two sets of laws and all feminine impurity became
categorized as niddah. Thus, the laws are not necessarily the same as
those listed in the Bible with regard to the niddah.

In generic terms, a woman becomes a niddah due to the release of uterine
blood, usually through menstruation or childbirth. Marriage has no bearing
on the niddah status. However, only married women use the mikvah as the
mikvah is to render the woman pure and permitted to have relations. This is
irrelevant to an unmarried woman, and she would not need to go to the
mikvah until just before her wedding.

It is customary in most circles for grooms to go to the mikvah as well on
their wedding day.

The difference in the amount of days of impurity following the birth of a boy
and a girl is explained as follows. Any female has the potential to bring a
child into the world, which carries with it the certainty of becoming impure.
The impurity of giving birth to a girl is double that of a male because it
comes with the potential of the same impurity in the future.

Let me know if this helps,

Malkie Janowski

Příloha 2
E-mail od židovského pedagoga Malkieho Janowskiho z internetového
portálu www.chabad.org ze dne 20.4. 2009

Dear Jana,

The mitzvot are all found in the Torah, but not in the form of a list. They're
scattered throughout the entire five books, and in some cases, there is
actually an argument over which commandments are counted as part of the
613 mitzvot. In addition to these 613, there are a number of laws - halachot
in Hebrew - which we are required to keep, as part of the mitzvah of
listening to the Rabbis and obeying their directives. Thus, something like
immersing in the mikvah before Yom Kippur is called a mitzvah, because it
connects us to G-d, but it is not one of the 613, and it is not mentioned in
the Torah. It is a law which we were taught by the Rabbis.

Immersion of vessels used to contain food or prepare food is a mitzvah
found in the Torah, as well as the other times you mentioned for immersion.
A woman who has menstruated or bled after childbirth must immerse in the
mikvah before having relations with a man according to the Torah, and this
is why a she immerses prior to her wedding.

Dead bodies are washed as part of the preparation for burial, but today, the
general custom is that they are not washed in a mikvah. Rather, a certain
amount of water is poured over them.
Let me know if this helps,
Malkie Janowski for Chabad.org

Příloha 3
E-mail

od

rabína

Mosheho

Newmana

z

internetového

portálu

www.asktherabbi.org ze dne 15.3. 2009

Dear Jana Marešova:

I am in Israel and I am certain that not only Orthodox women go to the
mikveh. Many women follow the tradition of their mothers and observe what
is known as "family purity". In fact the Israel Rabbanate requires immersion
for a woman before marriage. There is a wonderful book on the subject by
Rabbi Aryah Kaplan - perhaps that is the one you refer to. There are many
excellent

books

on

the

subject.

If

you

can

order

books

from

www.amazon.com that might be the best way to get good books on
Judaism.
Not going to the mikveh is a serious transgrssion of the Torah and is
punishable by "karet". There are various opinions about what this is, but
according to everyone it is a serious punishment.
Do you have a Chief Rabbi in Prague who you can call and speak to about
the subject and others and how to get hold of reading material on Jewish
Torah subjects?

Best wishes,
Rabbi Moshe Newman

Příloha 4
E-mail od Ing. Pavla Frieda, předsedy Židovské obce v Brně, ze dne
10.3. 2009

Všechny informace, které uvádíte, jsou správné. Voda v mikvi může být
směsí "přírodní" vody s vodou upravovanou. Mikve je přístupná židovským
ženám tak i mužům, samozřejmě ne společně. Používá se i ke košerování
nádobí. Mikve je lázeň očistná v duchovním slova smyslu, jinak se před
ponořením třeba koupat běžným způsobem. Mikve nelze navštívit v sobotu
a o vysokých svátcích. Mikve slouží i dnes svému účelu těm, kteří mají tuto
duchovní potřebu.
Pavel Fried

