ŠABAT
ŽENY
STATEČNÉ

Milí přátelé,
vítejte v další šabatové tašce. Náš krabicový projekt již funguje třetím rokem a jak jste si možná
všimli, v poslední době pro vás vymýšlíme obsah krabic tak, abyste se nejen mohli naučit, jak daný
svátek slavit, ale abyste doma se svými dětmi měli možnost zamyslet se hlouběji nad vybraným
aspektem jeho oslav.
Šabat v tašce, který se vám dostává do rukou tentokrát, je spojený s parašou Va-jišlach
(Berešit/1M 32:4–36:43), ve které se dozvídáme o usmíření bratrů Jákoba a Ezaua a o narození
Benjamina, při kterém umírá Jákobova milovaná žena Ráchel. Je to právě Ráchel, která nás
inspirovala při vymýšlení obsahu naší krabice. Ráchel je považována za předobraz židovské
matky a ženy, která je nekonečně laskavá a obětavá a zároveň statečná. Proto jsme do krabice
dali předměty a texty, které vám pomohou popřemýšlet nad vlastnostmi a rolemi žen ve vaší
nejbližší rodině nebo ve vašem okolí, případně ženy ve vaší rodině potěší.
V tašce najdete:
•

texty o Ráchel, o její roli v židovské tradici nebo o halachot, k nimž byl její příběh inspirací

•

medailonky významných/statečných židovských žen

•

zamyšlení nad textem Ešet chajil (Ženy statečné), který čteme během páteční šabatové večeře

•

tabulku, která vám pomůže podívat se na to, jak jsou u vás doma rozdělené domácí práce

•

„kupónovou knížku“ pro celou rodinu

•

dotazník, který vám ukáže, jak dobře se v rodině znáte

•

plakátek pro sepsání díků a ocenění pro ženy ve vaší rodině

•

jednoduché recepty na předkrm, salát a dezert pro vaši šabatovou večeři – recepty zvládnou
samy i vaše děti

•

dárek v podobě chanukového kalendáře

•

šabatový kidušový pohár a fixu na jeho dozdobení

•

DIY šabatové svíčky

•

případně průvodce, který vám pomůže s praktickou stránkou oslav šabatu

Budeme rádi, když nám jako vždy vyfotíte své zážitky s naší krabicí a pošlete nám je na email
v.krabici@lauder.cz.
Děkujeme, že slavíte s námi!
Váš tým v krabici
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ת־חיִ ל ִמי יִ ְמצָ א
ַ ֵא ֶש
וְ ָרחֹק ִמ ְפנִ ינִ ים ִמכְ ָרּה׃
ָב ַטח ָבּה לֵ ב ַב ְעלָ ּה
וְ ָשלָ ל ל ֹא יֶ ְח ָסר׃
ֹא־רע
ָ גְ ָמלַ ְתהּו טֹוב וְ ל
כֹל יְ ֵמי ַחיֶ ָיה׃
ָד ְר ָשה צֶ ֶמר ִּופ ְש ִתים
וַ ַת ַעׂש ְב ֵח ֶפץ כַ ֶפ ָיה׃
סֹוחר
ֵ ָהיְ ָתה כ ֳׇאנִ ּיֹות
ִמ ֶמ ְר ָחק ָת ִביא לַ ְח ָמּה׃
וַ ָתקׇם ְבעֹוד לַ יְ לָ ה
וַ ִת ֵתן ֶט ֶרף לְ ֵב ָיתּה וְ חֹק
לְ נַ ֲער ֶֹת ָיה׃
זָ ְמ ָמה ָש ֶדה וַ ִת ָק ֵחהּו
ִמ ְפ ִרי כַ ֶפ ָיה נָ ְט ָעה
כָ ֶרם׃
ָחגְ ָרה ְבעֹוז מ ְׇתנֶ ָיה
וַ ְת ַא ֵמץ זְ רֹוע ֶֹת ָיה׃
ָטעֲ ָמה כִ י־טֹוב ַס ְח ָרּה
ל ֹא־יִ כְ ֶבה ַבלַ יְ לָ ה נֵ ָרּה׃
יָ ֶד ָיה ִשלְ ָחה ַבכִ יׁשֹור
וְ כַ ֶפ ָיה ָת ְמכּו ָפלֶ ְך׃
כַ ָפּה ָפ ְר ָשה לֶ ָענִ י
וְ יָ ֶד ָיה ִשלְ ָחה לָ ֶא ְביֹון׃
ֹא־ת ָירא לְ ֵב ָיתּה
ִ ל
ׇל־ב ָיתּה
ֵ ִמ ָשלֶ ג כִ י כ
לָ ֻבׁש ָשנִ ים׃
ַמ ְר ַב ִדים ָע ְש ָתה־לָ ּה
בּושּה׃
ָ ְֵשׁש וְ ַא ְרגָ ָמן ל

Ešet chajil mi jimca
ve-rachok mi-pninim
michrah.
Batach bah lev
ba’lah ve-šalal lo
jechsar.
Gemalathu tov
ve-lo ra kol
jemej chajejha.
Darša cemer u-fištim
va-ta’as be-chefec
kapeha.
Hajta ko’onijot socher
mi-merchak tavi
lachmah.
Va-takom be-od lajla
va-titen teref
le-vejtah ve-chok
le-na’aroteha.
Zamema sade
va‑tikachehu mi-peri
chapeha nat’a karem.
Chagra ve-oz motneha
va-te’amec zero’otejha.
Ta’ama ki-tov sachrah
lo jichbe va-lajla
nerah.
Jadeha šilecha
va‑kišor ve-chapeha
tamchu falech.
Kapah parsa le-ani
ve-jadeha šilecha
la‑evjon.
Lo tira le-vejtah
mi-šaleg ki chol
bejtah lavuš šanim.
Marvadim asta lah
šeš ve-argaman
levušah.

Ženu statečnou kdo
nalezne, vždyť daleko
nad rubíny cena její.
Na ni se srdce jejího
muže spoléhá, po kořisti nebaží.
Jen dobro mu dává,
ne zlé po všechny dny
života svého.
Hledá vlnu a len, dlaněmi svými pracuje se
zalíbením.
Jako lodě obchodní
zdaleka přináší svůj
chléb.
Vstává ještě za noci
a dává pokrm svému
domu a pokyny udílí
děvečkám.
Na pole myslí a vezme
je, z plodů svých rukou
vinici vysází.
Opásá silou svá bedra
a posiluje své paže.
Zakouší, jak dobré je
její konání, neuhasne
ani v noci její svíce.
Své ruce vztahuje
k přeslenu, svými dlaněmi svírá vřeteno.
Její dlaň je otevřena
nuznému, její ruce vztažené k chudákovi.
Nebojí se o dům kvůli
sněhu, neboť celý její
dům je dvakrát oděn.
Přikrývky sobě dělá,
z nejlepšího lnu
a purpuru je šat její.

נֹודע ַב ְש ָע ִרים ַבעְ לָ ּה
ָ
נֵי־א ֶרץ׃
ָ ם־זִק
ְ ְב ִש ְבּתֹו ִע
ָס ִדין ָע ְש ָתה וַ ִת ְמכֹר
וַ ֲחגֹור ְנָתנָה לַ כְ נַעֲ נִ י׃
ּושּה
ָ כהעֹז־וְ ָה ָדר לְ ב
וַ ִת ְש ַחק לְ יֹום ַא ֲחרֹון׃
ִופ ָיה ָפ ְת ָחה ְבחׇכְ ָמה
תֹורת ֶח ֶסד עַ ל־לְ ׁשֹונָּה׃
ַ ְו
צֹופיָה ֲהלִ יכֹות ֵב ָיתּה
ִ
וְ לֶ ֶחם ַעצְ לּות ל ֹא
תֹאכֵ ל׃
נֶיה וַ ַיְא ְשר ָּוה
ָ ָקמּו ָב
ַבעְ לָ ּה וַ ַיְהלְ לָ ּה׃
ַרּבֹות ָבנֹות עָ ׂשּו ָחיִל
וְ ַא ְת ָעלִ ית עַ ל־כֻ לָ נָה׃
ֶש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַהי ִֹפי
ִא ָשה ְיִר ַאת־יְ הֹוָ ה ִהיא
ִת ְת ַהלָ ל׃
ְתנּו־לָ ּה ִמ ְפ ִרי ֶיָד ָיה
לּוה ַב ְשעָ ִרים
ָ ְוִ ַיהל
ַמעֲ ֶש ָיה׃

Noda ba-še’arim
ba’lah be-šivto im
ziknej arec.
Sadin asta va-timkor
va-chagor natna
la-kena’ani.
Oz ve-hadar levušah
va-tischak le-jom
acharon.
Piha patcha
ve-chochma ve-torat
chesed al lešonah.
Cofija halichot bejtah
ve-lechem aclut lo
tochel.
Kamu vaneha vaje’ašeruha ba’lah
va‑jehalelah.
Rabot banot asu
chajil ve-at alit al
kulana.
Šeker ha-chen
ve-hevel ha-jofi iša
jir’at A-donaj
hi tithalal.
Tenu lah mi-peri
jadeha vi-haleluha
va-še’arim ma’aseha.

Znám je v branách její
manžel, když usedá se
staršími země.
Lněné plátno dělá
a prodává jej, ozdobný
pás dává kupci.
Síla a krása je jejím
šatem, s úsměvem hledí
k zítřku.
Svá ústa otvírá k moudrosti a zákon milosti má
na jazyku svém.
Pozoruje chod svého
domu a chléb zahálčivosti nejí.
Její synové vstanou
a velebí ji, její manžel
ji chválí:
„Mnohé dcery statečně
jednaly, ale ty jsi vysoko
nad všemi.“
Falešná je líbeznost
a marná je krása, žena,
jež se bojí Hospodina,
ta bude chválena.
Dejte jí z plodů jejích
rukou, ať ji chválí v branách její skutky!

Píseň ženy statečné
Ešet chajil je báseň o 22 verších, která se nachází na konci biblické knihy Přísloví a alespoň
dle (dnes) tradičního pojetí popisuje vlastnosti ideální židovské ženy. Měl ji napsat král
Šalamoun. Podle jednoho midraše ji ale napsal Avraham pro Sáru. Tak či onak, dnes je ešet
chajil pravděpodobně nejznámější část knihy Přísloví, neboť se zpívá před kidušem, tedy
když rodina v pátek večer vítá šabat. Tradičně ji zpívá muž jako hlava rodiny, aby uctil svou
ženu, která si poté, co navařila na několik dní dopředu, slavnostně prostřela stůl, dopekla
chaly, připravila spotřebiče na šabat, uklidila a nazdobila byt na víkend, zpacifikovala
ratolesti, podepsala úkoly a žákovské knížky (a to vše stihla od příchodu domů z práce),
konečně sedla ke stolu.
V mnoha rodinách tradice rezonuje – zvláště tam, kde se žena s údělem ženy statečné
ztotožňuje. Jiným rodinám ale z různých důvodů lépe vyhovují moderní nebo kreativní
úpravy. Ve svém původním kontextu, tedy v době, kdy domácí práce byla pro ženy hlavním
způsobem, jak vyjádřit svou hodnotu, je ešet chajil až pozoruhodně vnímavou básní, která
si všímá oné „neviditelné práce v domácnosti“. Ale dnes? Je paradoxní, že dokud byly ženy
vázány prací v domácnosti a omezovány v jiných aktivitách, byla recitace ešet chajil ženami
brána jako určitá forma zadostiučinění, že konečně někdo (manžel) alespoň jednou za týden
ocenil jejich každodenní a nekonečnou dřinu, zatímco v kontextu současné doby, kdy ideál
ženy spočívá často jinde než v „hospodyňce“ a práce v domácnosti je často přehlížena,
bývá spojení ženy s domácími pracemi považováno minimálně za projev machismu,
případně rovnou toxické maskulinity a patriarchátu. Nemluvě o tom, že mnoho lidí má pak
problém představit si tuto báseň mimo její kontext u šabatové večeře.
Jak tedy přistupovat k ešet chajil? Pokud bychom měli brát její text doslova, je žena statečná
dokonalá, vysněná supermanažerka, která má vždy a za všech okolností navařeno
a napečeno, její dům je vydesignovaný, z podlahy by se dalo jíst, děti má jako ze škatulky
a ještě zvládá vést nadnárodní korporaci místo svého muže. Což nás přivádí k momentu,
který mnoho lidí při četbě básně skrytě zarazí (a mnoho žen zcela nepokrytě naštve),
protože zde se již nejedná o tradiční dělbu práce mezi muže a ženu (kdy se žena stará
o domácnost a uplatňuje svůj jemný cit, zatímco muž obstarává prostředky na chod domu
a zastane „hrubou“ práci). Žena statečná dělá úplně všechno, má ruce vytahané od
nákupních tašek až ke kolenům, vystavuje faktury, řídí výrobu, dohlíží na personál, obíhá
přepážky a úředníky, zatímco její lenivý muž jen slízne smetanu, neboť je díky své přičinlivé
ženě noda ba-še’arim, znám po všech kavárnách, hospodách a nárožích, kde si válí šunky
s ostatními podobně naladěnými pány tvorstva (be-šivto im ziknej arec). Vlastně se není co
divit, že o takovou poklonu mnohé dnešní ženy věru nestojí a je jim spíš trnem v oku.
Možná bychom si měli nejprve připustit, že „žena statečná“, „bojovná“, „odvážná“,
ale též „schopná“ není ženou skutečnou – je to žena, která ční nade všechny. Symbol.
Co představuje? Při čtení ešet chajil obvykle zapomínáme na fakt, že nestojí v Přísloví
osamocena, ale předchází jí pasáž, kde královna matka nabádá svého syna, krále Lemuela,
aby neholdoval alkoholu, nevedl prostopášný a zhýralý život a místo toho raději věnoval
svůj čas potřebným. Ešet chajil pak může být buď hlas matky, která radí svému synovi, jakou
si vybrat ženu, případně se může jednat o chvalozpěv Lemuela nad matkou, kde ji velebí,
že piha patcha be-chochma ve-torat chesed al-lešona, „svá ústa otvírá k moudrosti a zákon
milosti má na jazyku svém.“
A možná se vůbec nejedná o ženu. Mnozí se domnívají, že zvyk číst ešet chajil v pátek
večer pochází od mystiků ze Safedu, kteří spojovali šabat se šechinou – ženským projevem
božství. Ešet chajil je v tomto pojetí další manifestací královny šabat. A Midraš Mišlej (midraš
ke knize Přísloví) má jasno – ešet chajil je Tóra, ztělesnění moudrosti a řádu, bez které by se
náš život a naše domovy obrátily v chaos. Tento výklad dává smysl v kontextu uspořádání

celé knihy – kniha Přísloví začíná
ženskou personifikací moudrosti
(kapitoly 1–9) a končí touto básní,
která velebí úspěchy, kterých lze
díky moudrosti dosáhnout.
Neexistuje jeden výklad této
básně, ani nelze říci, co báseň
skutečně znamená – vše závisí
na kontextu, v jakém budeme text
číst. A rovněž nelze s naprostou
jistotou říci, který z těchto kontextů
je v rámci židovství významnější.
Její zpěv u šabatového stolu je
stejně důležitý jako její písemný
kontext v biblickém kánonu. Zpěv
ešet chajil by měl evokovat nejen
ocenění a chválu žen (neboť ať
se mohou ostatní členové rodiny
snažit sebevíc, určité činnosti
zůstanou vždy jen a pouze na
ženách), ale rovněž podtrhnout
sváteční atmosféru při příchodu
královny šabat, naplnit náš svět
spokojeností a přispět k šalom
ha-bajit. To je asi největší přínos
celého krásného minhagu.
A vzpomeneme-li si při tom
na statečné ženy, které čelily
předsudkům, přezíravosti nebo
diskriminaci, bude to jedině dobře.
Předsudky vůči ženám totiž nejsou
ani zdaleka věcí minulosti.

Regina Jonas
3. 8. 1902 Berlín
říjen–prosinec 1944 Osvětim
Absolventka berlínské Hochschule für die Wissenschaft
des Judentums. Po neúspěšné snaze o oficiální rabínskou
ordinaci obdržela v r. 1935 soukromou smichu jako
první žena od liberálního rabína Maxe Dienemanna.
Její rabínský titul nebyl v její době veřejně uznáván a to
ani mezi reformními rabíny. Až do svého zatčení během
2. světové války pracovala pro WIZO. V roce 1942
byla deportována do Terezína. Ačkoli ani zde nebyl její
rabínský titul uznán, v Terezíně vyučovala, navštěvovala
nemocné a poskytovala jim duchovní útěchu. V říjnu 1944
byla deportována do Osvětimi a zavražděna.

V tomto miniprůvodci najdete kromě jiného i portréty čtyř žen, které dokázaly projevit
mimořádnou odvahu a odhodlání. Ne, opravdu to neznamená, že bychom v historii
odvážných a statečných žen nenašli víc. Naopak, statečných žen v naší historii máme tolik,
že by nám průvodce nestačil ani na několik let dopředu.
Čtyři ženy statečné jsme vybrali jako reprezentantky všech žen, které čelily ve své
době protivenstvím a překážkám jen proto, že se narodily jako ženy. Některé navzdory
překážkám dosáhly uznání ještě za svého života. Některé se staly legendami až po své
smrti. A některé byly ostrakizovány zaživa i po smrti a jejich odkaz upadl v zapomnění.
Nebyly to dokonalé superženy. Ne vše se v jejich životě podařilo, ne se vším, co dělaly,
by dnes dokázali všichni bezvýhradně souhlasit. Na jejich významu to ale nic neubírá.
To důležité na jejich odkazu je inspirace, kterou nám mohou být.

Ráchel
Ráchelin život byl do značné míry svázán se životem její sestry. Ráchel byla
ta, do níž se Jákob zamiloval na první
pohled, když ji potkal u studny v Charanu. Jákob hned pozná, že jde o jeho
příbuznou, možná vidí i to, že jsou si
podobni povahově. Ráchel je pastýřka,
celé dny se stará o otcovy ovce. Je vitální, zvyklá být venku. Je rozená vůdkyně
a zároveň z ní vyzařuje soucit a péče.
K tomu je krásná. Dokonalá harmonie
těla a duše.
Příběh o tom, jak byl Jákob podveden
a místo Ráchel dostal Leu, všichni znají.
Ale kdo za tím podvodem stál? Podle
Talmudu to byla sama Ráchel. Nemohla
strpět ponížení své sestry a tak jí prozradila tajemství, tajné znamení, které si
s Jákobem domluvili, aby ho nepodvedl
Lában. Každopádně… na svatbu pak
musela sedm let čekat. A ani pak nebyl
její život lehčí. Dlouho nemohla otěhotnět a život obou sester byl směsí soucitu
a intrik.

Ruth Bader Ginsburg
15. 3. 1933 New York
Když Jákob se manželkami (a dětmi,
majetkem, služebnictvem…) tajně opouš18. 9. 2020 Washington
těli Lábanův dům, zapletla se Ráchel do
Právnička a soudkyně Nejvyššího soudu USA.
další těžko pochopitelné hry. Ukradla
Vyučovala mj. na právnické fakultě Kolumbijské
Lábanovy modly a schovala je pod své
univerzity. Na počátku své právnické kariéry v 60.
letech musela čelit řadě předsudků – jako ženě
sedadlo na velbloudovi. Snad nechtěla,
jí dokonce bylo několikrát odepřeno pracovní
aby jejich pomocí Lában nějak ublížil Jámísto. Po jmenování soudkyní Nejvyššího soudu
kobovi. V každém případě je rozzuřený
se opakovaně věnovala se tématům genderové
Lában žádá zpět. Jákob o nich nic neví
rovnosti a ženských práv, v jejichž obhajobě
a říká, že u koho je najde, ten zemře.
vyhrála řadu sporů. Úřad soudkyně zastávala až
Když cadik o někom řekne, že nebude
do smrti v předvečer Roš ha-šana 5781.
žít, je to mocné prohlášení. I když třeba
neví, co říká. Dost možná, že tento nešťastný výrok vedl k Ráchelině předčasné smrti nedlouho poté, při porodu Benjamina.
Pokud bychom měli Ráchel spojit s nějakým principem, šlo by o Chesed. To překládáme jako
milosrdenství. Jako lásku a soucit mezi lidmi. Její odkaz s sebou nese soucit. Milovat druhé lidi
a nezazlívat a nezávidět jim štěstí.
Ráchel jako předobraz židovské matky
Naše pramatky Sára, Rebeka a dokonce i první žena Eva jsou pohřbeny v posvátné jeskyni
patriarchů Me’arat ha-machpela v Hebronu. Vedle nich byli pohřbeni jejich manželé Abraham, Izák a Adam. Nakonec zde byli uloženi i Jákob a Lea. Dávalo by smysl, aby zde byla
pohřbená i Ráchel. Její poslední místo odpočinku je ale jinde – na cestě z Jeruzaléma do
Betléma, dnes poblíž checkpointu na cestě mezi těmito dvěma městy. Proč je tomu tak?

Podle židovské tradice svěřila Ráchel v posledních okamžicích svého
života Jákobovi přání, aby nebyla
pohřbena na „exkluzivním místě“
v Hebronu jako ostatní, ale aby
místo jejího odpočinku bylo blíž
obyčejným lidem. Věděla totiž, že
se Židé v budoucích letech začnou
obracet k cizím božstvům a chtěla
být potomkům svých potomků nablízku v těžkých dobách.
Ráchel předvídala, že pro hříchy
modloslužby budou vykázáni ze
své země a také to, že vyhnanci půjdou místem vedoucím z Jeruzaléma
do Betléma. Proto podle midraše
řekla: „Pokud budu pohřbena tady,
moje děti se budou moci zastavit
u mého hrobu a pomodlit se k Tomu
nahoře. A On možná, pro mé zásluhy, vyslyší jejich upřímné modlitby.“
Nakonec opravdu o mnoho let
později tak, jak předvídala, porazil Nabukadnezar Židy duchovně
zlomené modloslužbou a po svém
vítězství odvedl je do své země.
Zlomené a zoufalé zástupy židů se
shlukly na své cestě do Babylónu
u Ráchelina hrobu a plakaly. Když
matka Ráchel slyšela pláč svých
dětí, začala hořce plakat pro své
děti. Byla neutěšitelná. I když si
„její děti“ zasloužily to, co se stalo,
nedokázala najít klid, dokud se
pro obtíže židovského národa
nenašlo řešení. Podle tradice Bůh
vyslyšel její prosby a pohnutý
její obětí v poslední chvíli života,
změnil svůj záměr a slíbil, že Židé
se jednou do Izraele vrátí, což se
skutečně stalo.
Ráchel byla matkou „pouze“ dvou
synů, ale dnes ji chápeme jako
matku am Jisrael, přímluvkyni za
každého člověka v židovském
národě.

Sara Schenirer
15. 6. 1883 Krakov
1. 3. 1935 Krakov
Průkopnice náboženského vzdělávání dívek,
zakladatelka hnutí Beis Ja’akov. Pocházela
z chasidské rodiny, ke studiu ji vedl její otec. Podle
svých slov odmalička záviděla svým bratrům, že
mají možnost studovat a vykládat Tóru. Po několika
letech plánů, snahy a získávání podpory otevřela
školu Beis Jaakov s cílem umožnit dívkám podobné
vzdělání, jaké se v ortodoxním prostředí dostávalo
chlapcům v chederu. Ve své době znamenal její
počin revoluci v přístupu ke vzdělání žen nejen
v ortodoxním židovském prostředí. Pro svůj projekt
získala podporu i vůdčích náboženských autorit své
doby.
Ačkoli sama zůstala bezdětnou, byla dívkami z Beis
Jaakov nazývána Sara imejnu. Její hrob v Plaszówě
byl zničen při stavbě koncentračního tábora
Plaszów. Dnes nese jméno Beis Ja’akov desítky tisíc
škol po celém světě.

Fenomén „židovské matky“, která udělá pro své děti vše, i to, co nechtějí, jistě není
třeba představovat. Ráchel je předobrazem toho hluboce dobrého a cenného, co

fenomén židovské matky představuje – rodiče, který jde na hranici svých
možností, aby zajistil blaho svých dětí
i v situaci, která je těžká, nekomfortní
nebo vyžaduje osobní oběť.

Pak Lea porodila Jákobovi první dceru Dinu a Ráchel se po mnoha a mnoha bezdětných letech narodil první syn Josef.
Nicméně podle Talmudu to nebylo tak jednoduché. Traktát Brachot 60a k tomu vysvětluje,
že v době, kdy byly Lea a Ráchel obě těhotné, byla Lea ve skutečnosti těhotná s plodem mužského pohlaví. Tušila to a obávala se situace, kdy ona by porodila 7. syna a Ráchel by jako
první dítě porodila dceru (která by se nemohla stát zakladatelkou nového izraelského kmene,
protože to mohli jen muži). Tušila to proto, že Ráchel byla Jákobova favorizovaná žena, ta,
kterou si vzal z lásky, pro její půvab a krásu, tedy nepředpokládalo se, že by rodila syny tak,
jako Lea, která byla Josefovou ženou „kvůli praktickému účelu rození dětí“. Proto si v sedmém
měsíci těhotenství Lea řekla: „Jákob je předurčen zplodit 12 kmenů. Porodila jsem již šest synů
a každá ze služebnic porodila dva, tedy celkem 10. Pokud se ukáže, že dítě, které nosím, je
muž, pak moje sestra Rachel nebude rovna ani jedné ze služebných.“ Proto úpěnlivě prosila
Boha, aby plody v jejím lůně a dítě vyrůstající v děloze Ráchel vyměnil. A Hospodin její modlitby vyslyšel a obě se tedy staly prvními surogátními matkami – porodily dítě, u kterého nebyly
genetickou matkou.

Právě proto je hrob pramatky Ráchel
vyhledávaným místem, na které se přicházejí modlit lidé, kteří se ocitli v těžké
situaci, doufají v nápravu pošramocených rodinných vztahů, nebo doufají
v to, že se jim podaří vybudovat rodinu
novou.

Ráchel, surogátní mateřství
a halacha

Surogátní mateřství je situace, kdy
žena odnosí dítě jiné ženě, resp. když
absolovuje IVF s embryem jiného páru,
dítě porodí a poté jej předá k výchově
biologickým rodičům dítěte. Náhradní
mateřství je předmětem mnoha rabínských debat. Jistě nepřekvapí, že u tak
medicínsky i eticky komplexního fenoménu jsou samozřejmě rabínské autority,
které surogátní mateřství nedovolují i takové, které je povolují. U druhých zmíněných
samozřejmě povolení často závisí na
podmínkách, za kterých surogární mateřství probíhá.
Pro nás a naši šabatovou krabici je zajímavé, že halachické debaty ohledně
surogátního manželství začínají u příběhu
Lei a Ráchel a narození Diny a Josefa, se
kterými se setkáme v naší paraše.
Tóra v knize Berešit v kapitole 30:20–24
říká:

Je zajímavé, že někteří komentátoři upozorňují, že tato „výměna“ by mohla vysvětlit, proč
měly obě děti vlastnosti často přisuzované opačnému pohlaví – Josef je popisován jako „muž
krásného vzhledu“ a naopak Dina byla hodně do světa a toulala se po okolí, což je chápáno
spíše jako mužský způsob chování.
Jakkoliv nám mohou tyto komentáře připadat podivné (nebo přisuzování určitých vlastností
jednomu nebo druhému pohlaví nekorektní), halachickým komentátorům tyto texty pomáhají
v rozhodování, zda povolit či zakázat surogární mateřství pro židovské rodiče a koho ze zainteresovaných žen považovat za matku.
Hannah Szenes
17. 7. 1921 Budapešť
7. 11. 1944 Budapešť
Básnířka, sionistka, příslušnnice protinacistického
odboje. Pocházela z asimilované židovské rodiny
z Budapešti. V r. 1938 se podrobněji seznámila
s myšlenkami sionismu a v září r. 1939 odcestovala
z Maďarska do mandátní Palestiny. Zde se koncem
roku 1943 jako dobrovolnice přihlásila do britské
armády s cílem seskočit do okupované Evropy
a pokusit se udělat cokoli pro záchranu Židů.
14. 3. 1944 se společně s ostatními členy výsadku
dostala do okupované Jugoslávie. Po třech měsících
mezi jugoslávskými partyzány byla zatčena při
pokusu dostat se do Maďarska. Po několika měsících
věznění a mučení byla odsouzena k trestu smrti
a zastřelena.

Lea opět řekla: „Jak pěkným darem obdaroval Bůh právě mne! Tentokrát už bude
můj muž zůstávat se mnou. Porodila jsem
mu šest synů!“ A dala mu jméno Zabulón (to je Zůstávající). Potom porodila dceru a dala jí
jméno Dína. I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otěhotněla, porodila syna a řekla: „Bůh odňal mé pohanění.“ Dala mu jméno Josef (to je Přidej-[Bůh]).
Zdá se, že jde o jasný příběh – začíná v situaci, kdy Lea má za sebou porody šesti synů
a služky Bilha a Zilpa porody dalších čtyř chlapců. Jákob měl v té době tedy již deset synů.

Z výše uvedených textů můžeme usoudit, že z hlediska halachy je matkou dítěte v každém případě žena, která dítě porodí. Pokud tedy chce mít neplodný židovský pár dítě a využít k jeho
odnošení surogátní matku, zdá se že ideální situací je vyhledat pro tuto službu opět židovskou
ženu, aby bylo jisté, že dítě bude považováno za halachického žida či židovku. Je ale důležité vědět, že ani tady etická a medicínská komplexnost tohoto tématu nekončí – v případě, že
se na rabína neplodný pár s takovou otázkou obrátí, pak se rabín před tím, než dá konečnou
odpověď, zajímá o to, z jakého důvodu se pár k surogátnímu mateřství rozhodne, kdo je surogátní matka – zda již má za sebou jiné úspěšné těhotenství, zda je vdaná atp.
A celá tato debata začíná u našeho příběhu s Ráchel a její dlouholetou snahou otěhotnět…
Sepsáno s využitím článku Surrogate motherhood dostupném na https://www.aish.com/atr/
Surrogate_Motherhood.html a stejnojmenného Sefaria pracovního listu dostupného z https://
www.sefaria.org/sheets/104039?lang=bi)

Projekt je realizován s podporou

