Kreatívny sprievodca

Slovenským
národným múzeom Múzeom židovskej
kultúry

Drahí čitatelia!
Pokiaľ ste zvedaví a chcete sa dozvedieť viac o židovskej
kultúre, do rúk sa vám dostala správna publikácia. Pomocou
tohto sprievodcu spoznáte mnoho zaujímavých informácií
o spôsobe života židovských veriacich, kalendárnych
sviatkoch a aj o histórii židovského národa.
Ak sa pri čítaní tohto sprievodcu nenachádzate priamo
v priestoroch nášho múzea, nezúfajte. Pripravili sme pre
vás množstvo obrázkov a stručných ale výstižných textov,
ktoré ich sprevádzajú, vďaka ktorým spoznáte naše zbierky.
Poďte sa teda vydať na okružnú cestu Múzeom židovskej
kultúry a spoznajte vzácne zbierkové predmety, ktoré sa
v ňom nachádzajú.

1

Ahojte! Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Ruth a budem vašou osobnou
sprievodkyňou po Múzeu židovskej kultúry. V dobe, keď Židovská ulica bola ešte naozaj
"židovskou", som so svojou rodinou žila medzi múrmi tejto budovy, ktorá kedysi slúžila
ako obytný dom. V priestoroch tejto ulice sme bývali, pracovali, veselili sa aj smútili - žili aj
umierali - po celé generácie. Som teda veľmi rada, že vám práve ja môžem odhaliť
tajomstvá vzácnych predmetov, ktoré sú nositeľmi zvykov, tradícií a kultúry môjho národa.
Nestrácajme teda čas a pustime sa spolu do objavovania!

Múzeum židovskej kultúry vzniklo ako
jedna zo samostatných
špecializovaných pobočiek
Slovenského národného múzea v roku
1994. Už v roku 1993 však bola zriadená
expozícia židovskej kultúry v
Zsigrayovej kúrii, kedy múzeum
fungovalo ešte len ako Oddelenie
židovskej kultúry na pôde SNM Historického múzea. Na tomto mieste
funguje dodnes. Umiestnenie priestorov
Múzea židovskej kultúry práve v tomto
bývalom miestodržiteľskom paláci je
veľmi príznačné vzhľadom na to, že
Zsigrayova kúria je jedným z
posledných dvoch zachovaných
objektov pôvodnej historickej Židovskej
ulice.
Židovská ulica, nazývaná aj Judengasse,
začala vznikať už na prelome 16. a 17.
storočia. Židia vtedy dostali povolenie
usádzať sa v dlhom úzkom páse medzi
hradným kopcom a opevneným
mestom. Na tomto "území nikoho"
postupne pribúdali ďalšie a ďalšie
obydlia, až z toho vznikla jedna
plnohodnotná ulica. Židia sa až do 19.
storočia smeli usádzať len v tejto
oblasti - za mestskými hradbami.

OTÁZKA!

Viete ktorý dom je druhým dodnes stojacim
objektom Židovskej ulice? Skúste sa opýtať
svojich kamarátov alebo rodičov! Alebo ešte
lepšie - prejdite sa dole Židovskou ulicou
smerom k Zámockým schodom a skúste ho
nájsť! Poradím vám - spoznáte ho podľa
maľovaného slepého okna na fasáde.
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Prvá miestnosť - "Depozitár"
Zbierkový fond múzea sa začal budovať už v 90-tych rokoch 20. storočia, hoci
spočiatku tvorilo vlastnú múzejnú zbierku len niekoľko predmetov a väčšinu
vystavených exponátov tvorili výpožičky. Dnes vlastní múzeum viac ako 5000
objektov, ktoré nazývame judaiká. Ide o artefakty využívané pri rôznych
židovských náboženských rituáloch, ale aj o predmety každodenného použitia,
ktoré kedysi boli súčasťou domácností židovských rodín. Všetky predmety, ktoré
sa nachádzajú v expozícií, sú autentické - to znamená že sú "pravé" a v minulosti
ich využívali židovskí veriaci. Väčšina z týchto predmetov pochádza zo Slovenska,
a teda patrili slovenským židovským rodinám.

V roku 2009 bola expozícia
múzea rozšírená okrem iného
o miestnosť, ktorú si
predstavíme ako prvú. Je to
symbolický depozitár múzea, v
ktorom sa v sklenených vitrínach
nachádza veľké množstvo
judaík. Je to výber toho
najhodnotnejšieho, s čím sa
stretnete aj v ostatných
priestoroch expozície múzea.

OTÁZKA!

Zamyslite sa! Čo je podľa vás najdôležitejšou
funkciou múzea? Alebo si myslíte, že je tých
funkcií viac? Prečo ju / ich považujete za
dôležité? Napíšte nám sem svoje nápady!
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Druhá miestnosť - "Sviatky"
Túto miestnosť zamestnanci Múzea židovskej kultúry familiárne nazývajú "sviatky".
To preto, že predmety nachádzajúce sa vo väčšine sklenených vitrín sa viažu ku
konkrétnemu sviatku židovského kalendára. Okrem nich sa tu však nachádzajú aj
predmety, ktoré sú spojené s oslavami dôležitých životných medzníkov. Poďme sa
spolu zoznámiť s najzaujímavejšími z nich.

Či už ide o deň všedný alebo sviatočný, každý
z nich je naplnený dodržiavaním určitých
náboženských pravidiel, príkazov
a zákazov. Zdrojom týchto prikázaní je Tóra tá najposvätnejšia spisba v židovskej tradícii.
Písať ju môže len na to špeciálne určený
človek, ktorý sa nazýva sofer, čo znamená
pisár. Často sa na toto povolanie pripravoval
celé roky, pretože to bola práca veľmi
náročná. Dodnes sa dodržiavajú všetky
tradície, podľa ktorých sa Tóry písali aj pred
stovkami rokov. Sofer text píše ručne
vyrobeným atramentom na pergamen, čo je
koža zvieraťa, ktorá je špeciálne upravená
tak, aby sa na ňu dalo písať
Používa pri tom brko. Keď sofer Tóru dopíše,
zíde sa komisia, ktorá posúdi, či je napísaná
správne.

Ak áno, Tóra sa vyhlási za kóšer - rituálne
čistú - a od toho momentu sa stáva takou
posvätnou, že samotných písmen sa už nikto
nesmie dotknúť rukami. Z Tóry sa môže čítať
len počas bohoslužby v synagóge. Vychádza
z nej všetkých 613 prikázaní, ktoré musia
zbožní židovskí muži počas svojho života
dodržiavať.

ZAUJÍMAVOSŤ!
Tóra sa skladá z 54 sidier - častí - pričom každý
týždeň sa číta jedna sidra počas bohoslužby
v synagóge. Jednotlivé časti zvitku Tóry sa špeciálne,
podľa presne stanovených pokynov zošívajú. Celý
zvitok môže byť aj vyše 30 metrov dlhý. Meno Boha
sa nikdy nevyslovuje priamo. Namiesto toho sú
v Tóre desiatky "náhradných" božích oslovení
(napríklad všemohúci,milosrdný...). Pokiaľ by sa
sofer počas písania Tóry v týchto osloveniach
pomýlil, musí začať odznovu písať celú časť!
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Židovské deti do troch rokov zostávajú
doma pri svojej mame, ktorá ich
vychováva. Chlapcom sa nestrihajú
vlásky, takže ich majú dlhé, rovnako ako
dievčatá. Až v troch rokoch chlapcov
prvýkrát slávnostne ostrihajú. Nechajú im
len vlásky vpredu po boku uší. Tieto
pramene sa volajú pajesy. Malý chlapček
pri príležitosti svojich tretích narodenín
dostáva svoju prvú kipu - malú čiapočku,
ktorú Židia nosia na temene hlavy
(hovorí sa jej aj jarmulka) a svoj prvý talit
- modlitebný plášť, ktorý muži nosia
oblečený pod vrchným odevom. Od tohto
momentu musí malý chlapec každý deň
nosiť kipu aj talit na sebe. Chlapci už
v troch rokoch začínajú chodiť do školy,
ktorá sa volá cheder. Táto škola je naozaj
tvrdý dril, pretože chlapci sa tam už od
útleho veku začínajú učiť čítať aj písať v
hebrejčine. Dievčatá spravidla vyučujú v
domácnosti
Veľmi dôležitým medzníkom v živote
mladých židovských ľudí je vstup do
dospelosti, ktorý je spravidla
sprevádzaný honosnými oslavami.
Oslava vstupu do dospelosti u chlapcov
sa volá bar micva (syn zmluvy) a u
dievčat bat micva (dcéra zmluvy).

ZAMYSLITE SA!

Spomínate si, ako sa volá zvitok, z ktorého vychádzajú Židia vo svojom
učení?
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Čím viac sa blížil dátum trinástich narodenín môjho
brata Samuela, tým viac bol nervóznejší, ale zároveň aj
natešený. S trinástimi narodeninami je totiž spojená
veľká udalosť, na ktorú sa všetci chlapci odmalička
pripravujú. Samuel sa mal predsa stať _____________ synom zmluvy - a to so sebou nesie aj veľkú dávku
zodpovednosti. Chlapci sa totiž v trinástich rokoch
stávajú z náboženského hľadiska dospelými a od
tohto momentu musia dodržiavať všetkých
_______________ .
Počas bar micva sú chlapci slávnostne vyvolaní k ich úplne prvému
čítaniu z _____________ , a preto sa môj brat už odmalička učil hebrejčinu.
Chlapci dostávajú pri tejto príležitosti do daru modlitebné remienky
a veľký modlitebný plášť, s ktorými sa muži musia modliť.
V deň Samuelových narodenín by sa nervozita u nás doma dala krájať.
Mama pripravila pre otca aj Samuela sviatočné šaty a obaja si dali na
hlavu slávnostnú bielu ___________ . Po tom, čo sme s mamou zapriali
bratovi veľa šťastia, vybral sa s ockom do _____________________ a my dve
sme zatiaľ pripravovali stôl na slávnostnú hostinu na počesť môjho
brata.
Aj ja som mala podobnú oslavu, keď som sa vo svojich dvanástich rokoch
stala bat micva - ______________________ . Dievčatá sa totiž stávajú
dospelými o rok skôr než chlapci. Ja som však z Tóry v synagóge
nečítala. Túto výsadu a zároveň povinnosť majú podľa židovského
zákona len muži.

ÚLOHA!

Na prázdne miesta v texte správne doplňte chýbajúce slová. Vyberajte
z nasledujúcich. Dávajte pozor aby ste sa nepomýlili!

Tóry

bar micva
synagógy
dcérou zmluvy 613 prikázaní

kipu
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Ďalším predmetom v sviatkovej miestnosti, ktorý vám chcem ukázať, je táto bohato
zdobená ketuba. Je to listina, ktorá sa viaže k ďalšiemu významnému životnému
medzníku - k sobášu. Ketuba je svadobná zmluva, v ktorej sa píše, ako sa má manžel
správať k svojej manželke. Aj moja mama mala podobnú, krásne zdobenú ketubu, ktorá
visela u nás v jedálni na stene. Mamka vždy žartovala, že ju zavesila na stenu preto,
aby každý kto, príde na návštevu, videl, či sa o ňu ocko správne stará.

Sobáš je najdôležitejší deň v živote páru. Samotný svadobný obrad sa odohráva pod
svadobným baldachýnom, ktorý sa volá chupa. Ten predstavuje symbolický domov
manželskej dvojice. Nevesta je tradične oblečená v bielych šatách a tvár má zahalenú
závojom. Ženích v sviatočných šatách a s klobúkom na hlave čaká na svoju nevestu pod
chupou. Tá k nemu pristúpi a sedem krát ho dookola obchádza so zapálenou sviečkou,
ktorú drží v ruke, čo predstavuje sedem dní stvorenia sveta. Svadobná dvojica pije
prvýkrát víno zo spoločného pohára. Prsteň dostáva iba žena na ukazovák pravej ruky.
Na konci obradu manžel rozdupne krehký predmet - napríklad pohár - a všetci prítomní
svadobčania kričia Mazl Tov! Znamená to veľa šťastia. Obrad je zavŕšený vtedy, keď
žena prijme ketubu.

AK SA PRÁVE NACHÁDZATE V
MÚZEU, NÁJDITE VO VITRÍNE
SVADOBNÉ PRSTIENKY. AKO
VYZERAJÚ? NAKRESLITE NÁM
ICH!

OTÁZKA!
Boli ste už niekedy na tradičnej
slovenskej svadbe? Ak áno, pamätáte
si na nejaké tradície alebo predmety,
ktoré boli podobné ako tie, o ktorých
sme si práve hovorili v našom
sprievodcovi? Napíšte sem svoje
postrehy!
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Veľmi vzácnymi predmetmi zbierky
Slovenského národného múzea sú tieto
dva keramické džbány. Pochádzajú z
18. storočia - mladší z roku 1776, starší z
roku 1734. Vyrobené boli veľmi známou
skupinou keramikárov, ktorých nazývali
habáni. Habáni boli novokrstenci kresťanské spoločenstvo, ktoré pôvodne
vzniklo v Nemecku. Habáni sa na územie
našej krajiny dostali v 30-tych a 40-tych
rokoch 16. storočia a usádzali sa najmä
na západnom Slovensku. Boli to utečenci,
ktorí utekali pred náboženským
prenasledovaním v západnej Európe
a neskôr aj na Morave, odkiaľ sa dostali
práve na územie našej krajiny.
Tieto dva džbány vyrobili habáni pre
pohrebné bratstvo chevra kadiša v Senici.
Okrem typických prvkov habánskeho
dekoru sú na týchto krčahoch
znázornené aj výjavy z činnosti tohto
židovského bratstva,
Členovia bratstva chevra kadiša sa starali
o chorých a umierajúcich členov
komunity. Pri umierajúcom držali stráž,
starali sa o jeho potreby, a keď zosnul,
prichystali všetko podľa tradícií, aby sa
mohol dôstojne a podľa zákona odobrať
na odpočinok.
Džbány chevra kadiša zo Senice sa dajú
považovať za najvýznamnejšie judaiká
v expozícii Múzea židovskej kultúry. V
roku 1999 sa dokonca stali námetom pre
spoločnú slovensko-izraelskú edíciu
poštových zámok.
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Druhá miestnosť je venovaná aj sviatkom židovského kalendára. Po vzore tradícií a
zvykov nášho židovského národa slávime mnoho sviatkov - aj biblických, aj
historických a dnešní Židia dokonca slávia aj mnoho novodobých moderných sviatkov,
ktoré súvisia s existenciou mladého štátu Izrael. Mnoho z nich sa slávi počas viacerých
dní, podobne ako kresťanské Vianoce alebo Veľká noc. Poďme sa spoločne pozrieť na
najvýznamnejšie z nich a na rituálne predmety, ktoré sa k nim viažu.

Jednoznačne najvýznamnejším
sviatkom židovského kalendára je
šabat - deň odpočinku a pokoja od
práce, ktorý sa opakuje každý
týždeň. Šabat je posledným siedmym
dňom v týždni - v židovskom
kalendári je to sobota. Treba zároveň
povedať, že v židovskej tradícii sa
tento sviatok začína s východom
prvých troch hviezd, a teda
podvečer,. a končí v sobotu podvečer.
V piatok sa celá rodina zíde pri
slávnostnom šabatovom stole, a keď
matka či gazdiná v domácnosti
zažne dvojicu šabatových sviec
v svietnikoch, začína platiť prísny
zákaz akejkoľvek práce. Presnejšie
povedané - je zakázaných 39 druhov
prác a od nich odvodené ďalšie
a ďalšie činnosti. Nesmie sa
napríklad upratovať, variť, piecť,
cestovať, či dokonca písať alebo zažínať svetlo! Tento sviatočný deň sa má tráviť
v odpočinku, modlitbe a patrí spoločným chvíľkam stráveným v kruhu rodiny a priateľov.
Na šabatovom stole nesmie chýbať honosný zdobený pohár s požehnaným vínom, z
ktorého sa každý prítomný musí napiť - deti pijú kóšer hroznovú šťavu. Taktiež nesmú
chýbať dva kusy barchesu - špeciálneho sviatočného chlebíka, ktorý vyzerá ako pletenka.
Hostina sa opakuje aj v sobotu podvečer, keď šabat odchádza z domácnosti. Vtedy
prebieha rituál zvaný havdala - v hebrejčine to znamená prerušenie. Súčasťou tohto
rituálu je pálenie takzvanej havdalovej sviečky. Je to pletená sviečka s viacerými knôtmi.
Svetlo tejto sviečky oddeľuje sviatočný deň od nadchádzajúcich bežných pracovných dní.
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Členovia domácnosti pri tejto príležitosti privoniavajú ku koreničkám, do ktorých sa
vkladá aromatické korenie s príjemnou vôňou. Spríjemňuje sa tak odchod radostného
sviatočného dňa a naberajú sily pred príchodom pracovného týždňa. Koreničky majú
väčšinou podobu rôzne tvarovaných vežičiek. V našej zbierke sa však nájdu aj
koreničky vo forme mlyna, alebo ryby.

ÚLOHA!

POZRITE SI TIETO PREDMETY A NA ZÁKLADE TOHO, ČO STE SA PRÁVE DOZVEDEL O
ŠABATE ICH SKÚSTE POMENOVAŤ! AK SA PRÁVE TERAZ NACHÁDZATE V MÚZEU,
SKÚSTE NÁJSŤ VŠETKY TIETO PREDMETY!

ZAUJÍMAVOSŤ!

Mesiace v židovskom kalendári sú kratšie než tie, ktoré poznáme my. Majú 29 alebo
30 dní, pretože presnejšie kopírujú obeh mesiaca okolo Zeme. Každý rok je teda o
niekoľko dní kratší a začína sa v septembri, nie v januári. Napríklad tento rok (2019)
oslavujeme židovský Nový rok 5780! Roky sa počítajú od stvorenia sveta, hoci dnes
už vieme, že vznikol omnoho skôr.
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Určite ste si všimli tieto nádherné misy, ktoré tu máme vystavené. Spájajú sa s ďalším sviatkom,
sviatkom nekvaseného chleba - Pesachom. Pesach sa oslavuje ako pripomienka oslobodenia Židov
spod egyptského otroctva, z ktorého ich vyviedol Mojžiš. Predchádzalo tomu však desať Božích rán,
ktoré Boh uvalil na Egypt, pretože faraón Židov spočiatku nechcel prepustiť. Po poslednej
najstrašnejšej rane, keď umrelo všetko prvorodené, nakoniec faraón ustúpil a prepustil ich. Židia tak
rýchlo utekali, že im nestačilo vykysnúť cesto na chlieb. Preto sa Pesachu hovorí aj sviatok
nekvaseného chleba. Pesach sa oslavuje osem dní, počas ktorých sa v domácnosti nesmie
nachádzať nič, čo bz mohlo podliehať kvaseniu. Tradične sa konzumuje maces - placka z múky
a vody, ktorá sa musí do 17 minút od zamiesenia cesta upiecť, aby nezačalo kvasiť. Dominantou
osláv Pesachu je sederová hostina, počas ktorej sa rozpráva celý príbeh oslobodenia. Takéto
špeciálne misy sa používajú práve počas tejto hostiny, preto sa volajú sederové misy. Seder
znamená poriadok a na sederových misách sú zvyčajne vyznačené časti, na ktoré sa podľa
poriadku kladú symbolické potraviny. Každá z nich má svoj význam. Sú to ZROA - opečená kosť
zvieraťa, ktorá symbolizuje obetu baránka, BEJCA - opečené vajíčko, ako symbol nového života,
MAROR - horké byliny symbolizujúce horkosť otroctva, MAJIM - slaná voda, ktorá predstavovala
slzy, ktoré ronili Židia v egyptskom zajatí, KARPAS - zelenina, ktorá sa namáča do slanej vody
počas sederu a CHAROSET - zmes jabĺk, vína, orieškov, škorice a hrozienok, ktorá predstavuje
maltu, z ktorej Židia vyrábali tehly na stavbu budov v Egypte.

ÚLOHA!
PRIRAĎ
K SYMBOLICKÝM
POTRAVINÁM NA
SEDEROVEJ MISE
SPRÁVNY
HEBREJSKÝ
NÁZOV!

11

Mojimi najobľúbenejšími sviatkami sú jednoznačne Chanuka a Purim. Chanuka je veľmi
známa, aj moji kamaráti mimo židovskej štvrte ju poznali a hovorili jej aj židovské Vianoce.
S kresťanskými Vianocami však má tento sviatok pramálo spoločné, iba ak to, že sa
taktiež slávi v decembri. Pamätám sa na jeden rok, keď posledný deň Chanuky vychádzal
na Štedrý deň.
Purim je zasa jarný sviatok a je to najradostnejší a najbláznivejší spomedzi všetkých
židovských kalendárnych sviatkov. Všetky deti zo Židovskej ulice sa naň vždy veľmi tešili.
Dovoľte mi, aby som vám ukázala predmety, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou osláv
týchto dvoch sviatkov.
Chanuka sa nazýva aj sviatok svetiel, pretože sa spája so
"zázrakom svetla", ktorý sa odohral v Jeruzalemskom chráme.
Kedysi dávno si chrám podmanili grécko-sýrske vojská, s čím
sa ale Židia nechceli zmieriť, pretože chrám predstavoval
centrum ich náboženského života. Vybojovali si ho späť
a v rámci opätovného zasvätenia v ňom museli zažať svetlo
na svietniku, ktoré muselo nepretržite horieť. Našli však len
jednu fľaštičku s kóšer olejom, ktorá by bežne stačila len na
jeden deň. Oni však potrebovali osem dní na výrobu nového
oleja. Boli však nedočkaví a svietnik zažali - a stal sa zázrak.
Svetlo horelo celých osem dní, ktoré potrebovali na výrobu.
Preto sa dodnes Chanuka slávi osem dní a každý jeden deň sa
zažína svetlo na chanukiji - osemramennom svietniku.. Deti sa
počas sviatku hrajú s dreidlom, podobne ako keď sa hádže
kockami, až na to že dreidl sa nehádže, ale sa roztáča. Hra
prebieha medzi viacerými hráčmi a výhrou bývajú rôzne
drobnosti, sladkosti či peniaze - tzv. chanukageld. A keďže je
Chanuka sviatok spojený s olejom, tradičnými pokrmami ktoré sa konzumujú, sú vyprážané jedlá napríklad šišky (sufganjot) a zemiakové placky (latkes).
Purim je sviatkom, ktorý pripomína záchranu celého
židovského národa pred krutým osudom. Ten pre neho
prichystal Haman, radca perzského kráľa Ahašveroša.
Píše sa o ňom vo zvitku Ester. Ako v každom príbehu, aj tu
sa všetko na dobré obráti a to vďaka Židovi Mordechajovi
a jeho neteri Hadase, ktorá zatajila svoj židovský pôvod
a pod menom Ester sa stala ženou Ahašveroša, perzskou
kráľovnou. Počas Purimu sa v synagóge číta celý príbeh
záchrany a vždy, keď je spomenuté meno Hamana, všetci
prítomní sa ho snažia prehlušiť, pričom im pomáhajú
napríklad rapkáče. Počas osláv sa usporadúvajú maškarné
bály či sprievody a všetci musia mať na sebe masky.

OBLIEKATE SA NIEKEDY POČAS ROKA S
KAMARÁTMI DO MASIEK? KEDY? SPÁJA SA TO S
NEJAKÝM SVIATKOM?
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Tretia miestnosť - "Synagóga"
Ďalšou miestnosťou nášho múzea je symbolická synagóga. Na tomto malom priestore sa autori expozície
snažili vytvoriť dojem ortodoxnej modlitebne. Synagóga však nie je priestor kam sa veriaci Židia chodili
len modliť. Plnila zároveň aj funkciu školy, rovnako sa tam stretávali ľudia za účelom diskusií.
Najpresnejšou definíciou synagógy je teda dom zhromaždenia. Nemôžeme ju chápať ako príbytok Boží,
podobne ako chápu kresťania svoje chrámy. Židia mali totiž len jediný chrám, ktorý sa nachádzal v
Jeruzaleme a bol zničený v roku 70 nášho letopočtu. Jediným posvätným miestom v synagóge je aron
ha-kodeš - svätostánok. Ukladajú sa do neho Tóry. Mimo bohoslužby je aron ha-kodeš zamknutý a pred
ním je spustená opona, nazývaná parochet. Miesto, z ktorého sa číta Tóra, sa nachádza v strede priestoru
a nazýva sa bima alebo almemor. K čítaniu z nej sú vyvolávaní len muži. V ortodoxnej synagóge sedia
ženy vždy oddelene od
mužov. Väčšinou majú
miesto vyhradené na
poschodí v takzvanej
ženskej galérii. Aj do
vnútra synagógy musia
vstupovať samostatným
vchodom.
Veriaci sa modlia vždy
otočení smerom k Svätej
zemi, k Jeruzalemu, v
našich zemepisných
podmienkach je to smerom
na východ. Na označenie
tejto svetovej strany sa na
východnú stenu synagógy
(ale aj príbytku) umiestňuje špeciálny symbol - mizrach. V našej symbolickej synagóge máme našu
najväčšiu vystavenú Tóru, takže návštevník si môže zblízka obzrieť techniku písania tohto posvätného
textu. Ak ste dávali dobrý pozor, budete si pamätať, že sa zvitku Tóry nesmiete dotknúť. Na sledovanie
textu sa teda používali "ukazovadlá", ktoré majú podobu ruky s vystrčeným ukazovákom.
Tento predmet sa volá veľmi príznačne - jad, čo v hebrejčine
znamená "ruka".
V BRATISLAVE SA EŠTE V 60-TYCH ROKOCH MINULÉHO
STOROČIA NACHÁDZALI TRI SYNAGÓGY. DNES STOJÍ UŽ LEN
JEDNA Z NICH, A TO NA HEYDUKOVEJ ULICI. VIEŠ KDE SA
NACHÁDZALI ZVYŠNÉ DVE? SPÝTAJ SA SVOJICH RODIČOV
ALEBO STARÝCH RODIČOV!

ÚLOHA!
DÁVALI STE POZOR? BUDETE VEDIEŤ PRIRADIŤ DEFINÍCIE K POJMOM BEZ TOHO,
ABY STE HĽADALI V TEXTE?
TÓRA

UKAZOVADLO NA ČÍTANIE TÓRY

BIMA

SVÄTOSTÁNOK

ARON HA-KODEŠ

PULT NA ČÍTANIE Z TÓRY

PAROCHET

POSVÄTNÉ PÍSMO

JAD

CHRÁMOVÁ OPONA
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Štvrtá a piata miestnosť - "Vzdelanie"

Posledné dve miestnosti na prvom poschodí sú venované vzdelaniu. Dominantou prvej
z nich je jednoznačne historický tlačiarenský lis, pomocou ktorého sa kedysi tlačili
stránky kníh. A ak máte knihy radi rovnako ako ja, tu sa vám bude páčiť. Sú ich tu
desiatky!
No a v poslednej takzvanej "školskej miestnosti" si môžete obzrieť pomôcky, aké sa
v minulosti bežne používali počas školského vyučovania.

Bratislava bola po celé stáročia významným
centrom židovského života a vzdelanosti. Židovskí
tlačiari boli významnou súčasťou dejín slovenského
kníhtlačiarstva. Najmä na konci 19.
a začiatkom 20. storočia, keď bola "zlatá doba"
drobných tlačiarní, ktoré prevádzkovali najmä Židia.
Produkcia židovských tlačiarenských dielní výrazne
obohatila knižnú kultúru v Bratislave. Mená Löwe,
Schmidt, Schreiber, Sieber alebo Alkalay by ste
mohli nájsť v mnohých tlačovinách v slovenskom,
maďarskom, nemeckom, latinskom a, samozrejme, aj
hebrejskom jazyku.
V tejto miestnosti autori expozície umiestnili vitrínu
venovanú rodine Steinerovcov, ktorá v Bratislave
vlastnila antikvariát. Osud tejto rodiny je navždy
poznačený stigmou holokaustu. Ich podnik počas
druhej svetovej vojny arizoval (arizácia je násilné
odobratie židovského majetku, ktorý bol daný do
užívania Nežidovi) spisovateľ Ľudo Ondrejov. Ten po
istej dobe napísal na príslušné úrady, že už
Steinerovcov nepotrebuje a celú rodinu odviezli do
koncentračných táborov - 16 členov rodiny sa už
nikdy nevrátilo...
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V židovskej tradícii je vzdelanie veľmi dôležité.
Na viacerých miestach v Tóre sa spomína, že
je povinnosťou otca vzdelať svojich synov. Nuž
a čo by to bolo za otca so vzdelanými synmi
a hlúpymi dcérami! Samozrejme, aj dievčatá
sa vzdelávali - museli sa predsa vedieť modliť,
takže museli ovládať hebrejčinu - vzdelávali
ich však doma. Už sme spomínali, že základné
vzdelanie chlapci získavajú zvyčajne už od
troch rokov v chederi. Učili sa tu čítať a písať v
hebrejskom jazyku, spoznávali Tóru, židovské
zákony a zvyky. Hebrejčina je veľmi ťažký
jazyk, preto bolo nutné učiť sa ju už od útleho

veku. Kedže v hebrejskom jazyku neexistujú samostatné znaky pre samohlásky, musia sa chlapci
intenzívne zoznamovať s Tórou už odmalička, aby pochopili čo sa v nej píše. Okrem toho, že v hebrejčine
neexistujú znaky pre samohlásky, nepoužívajú sa v nej ani číslice. Kedže však aj židovskí žiačikovia
musia vedieť počítať, každé písmeno hebrejskej abecedy (volá sa alefbet) má aj svoju numerickú - číslenú
hodnotu. A aby sme nezabudli - píše aj číta sa opačne ako to robíme my, a to sprava doľava!
Keď sa vyučovanie v chederi skončilo, talentovaní žiaci mohli pokračovať v štúdiu Tóry v ješive - vyššom
rabínskom učení. V Bratislave kedysi fungovala ješiva celoeurópskeho významu, ktorej sa hovorilo
Prešporská ješiva. Viedol ju veľmi významný rabín Chatam Sofer a po ňom tri generácie jeho potomkov..
Ješiva bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia. Jej činnosť obnovili v Izraeli.

ZAUJÍMAVOSŤ!
V školskej miestnosti môžete vidieť túto kuriozitu budík s hebrejským ciferníkom. Dozvedeli ste sa, že
Židia píšu aj čítajú sprava doľava a zaujímavé na
tomto budíku je to, že jeho ručičky sa pohybujú
v protismere bežných hodinových ručičiek!

DÁVALI STE POZOR? AKÉ SÚ HLAVNÉ
ROZDIELY MEDZI HEBREJSKÝM
A SLOVENSKÝM JAZYKOM?
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PREDTÝM, NEŽ SA S NAŠÍM SPRIEVODCOM POSUNIEME DO ĎALŠÍCH MIESTNOSTÍ,
ZOPAKUJME SI, ČO STE SA DOTERAZ DOZVEDELI. AK TAJNIČKU VYPLNÍTE SPRÁVNE,
DOZVIETE SA, AKO SA VOLÁ ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVO!
1. ukazovadlo, ktoré sa používa pri čítaní Tóry
2. počas tohto sviatku sa všetci prezliekajú do masiek
3. názov "základnej školy", do ktorej chodia chlapci od troch rokov
4. zvitok, z ktorého vychádza 613 prikázaní
5. čiapočka, ktorú Židia nosia na temene hlavy
6. Židia sa modlia otočení na jednu svetovú stranu - napíš jej opak
7. placky z nekvaseného cesta, ktoré sa jedia počas Pesachu
8. sviatok, ktorému sa hovorí "židovské Vianoce"
9. ako sa volá ulica, na ktorej sa nachádza naše múzeum

1
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Druhé poschodie - "História"
Najväčšiu časť expozície múzea už máme za sebou. Dúfam, že sa vám páčila. Druhé
poschodie bude zaujímavé hlavne pre tých, ktorí majú radi dejepis a históriu ako takú. Je
totiž venované práve histórii židovského národa na Slovensku s užším zameraním na
Bratislavu. Prostredníctvom množstva fotografií môžete získať predstavu o tom, ako
vyzerala (okrem iného) Židovská ulica, tak ako si ju pamätám aj ja.

Najväčšia miestnosť expozície Múzea
židovskej kultúry mapuje históriu
židovského osídlenia na území dnešného
Slovenska. Zbierkové predmety a fotografie
nás sprevádzajú obdobiami od prvých
zmienok o Židoch na našom území, ktorí
sem prišli už v prvom storočí nášho
letopočtu spoločne s rímskymi légiami ako
otroci, cez temné obdobie stredoveku,
sprevádzané mnohými pogromami
a obmedzeniami voči židovskému
obyvateľstvu, až po obdobie relatívnej
stability a náboženskej tolerancie, ktorými
sa vyznačovalo medzivojnové obdobie.
Veľká časť fotografií sa venuje podobe
"židovskej" Bratislavy. Tieto fotografie
zachytávajú dnes už neexistujúce domy
a ulice, po ktorých sa v minulosti
prechádzali židovskí obyvatelia tohto
mesta. Dnes sú už zmenené na nepoznanie.
Veľmi zaujímave, hlavne pre
Bratislavčanov, môžu byť fotografie
pôvodnej podoby a následných pozostatkov
starého židovského cintorína zo 17.
storočia, ktorý bol zlikvidovaný v 40-tych
rokoch minulého storočia. Zachránil sa len
hrob významného učenca, rabína Chatama
Sofera a 22 rabínskych hrobov v jeho okolí.
Táto časť zostala dodnes zachovaná ako
podzemný Pamätník Chatama Sofera.
Práve jeho podobu dokumentujú fotografie
v tejto miestnosti. Okrem toho sa tu
nachádza mnoho záberov synagóg z
rôznych slovenských miest.
Expozícia pokračuje veľmi smutným
obdobím druhej svetovej vojny
a holokaustu, ktoré sa tragicky zapísalo do
života slovenských Židov a histórie našej
krajiny.
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Posledná miestnosť stálej
expozície na druhom
poschodí múzea je venovaná
obetiam holokaustu a
všetkým tým, ktorí zahynuli
počas druhej svetovej vojny.
Autori expozície chceli
zároveň vzdať hold všetkým
občanom, ktorí sa počas
vojny snažili o záchranu
prenasledovaných Židov. Išlo
pritom nielen o ich súvercov členov Ústredne Židov, ale
častokrát aj o obyčajných
ľudí iného, alebo žiadneho
vierovyznania, ktorí neváhali
ohroziť vlastný život v snahe
o pomoc. Títo statoční
občania boli ocenení titulom
Spravodlivý medzi národmi.
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Prízemie a podzemie múzea
Som veľmi rada že ste spolu so mnou absolvovali prehliadku Múzea židovskej kultúry.
Miestnosti, ktoré sme spolu prešli patria k tomu hlavnému, čo môžete v rámci stálej
expozície vidieť. Ale to nie je všetko. Predstavím vám ešte dve zákutia múzea, do
ktorých sa vchádza z vnútorného nádvoria na prízemí. Prvým je Panteón známych
osobností židovského pôvodu a druhým je symbolický cintorín nachádzajúci sa v
pivničných priestoroch múzea.

Panteón je prezývka miestnosti na prízemí múzea, ktorá
je galériou známych osobností židovského pôvodu, ktorí
sa narodili alebo dlhodobo pôsobili a žili na Slovensku.
Títo ľudia významne zasiahli do rozvoja vzdelania, vedy
a umenia, nielen na Slovensku.
V pivničných priestoroch múzea autori expozície vytvorili
symbolický cintorín. Náhrobné kamene inštalované v
tejto miestnosti pochádzajú z rôznych zničených
židovských cintorínov na Slovensku. Mnohé z nich sú už
len fragmenty pomníkov. Tým, že sa stali súčasťou
múzejnej expozície sa predišlo ich úplnej deštrukcii.
Na náhrobných kameňoch sa často zobrazujú rôzne
symboly - žehnajúce ruky, korunka, džbán s vodou alebo
rôzne zvieratá. Tieto symboly môžu súvisieť s
priezviskom, rodom, povolaním, alebo charakterom
zosnulého.

NA DVOCH NÁHROBKOCH NÁŠHO SYMBOLICKÉHO CINTORÍNA SA TIEŽ NACHÁDZAJÚ
PODOBNÉ SYMBOLY. NÁJDEŠ ICH? AKÉ SÚ TO SYMBOLY? ČO MYSLÍŠ ŽE ZNAMENALI?
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Na záver si poďme spolu zopakovať, čo ste sa prostredníctvom nášho sprievodcu
dozvedeli. Ak odpoviete správne na nasledujúce otázky a doplníte písmená pri
správnych odpovediach do tajničky, dozviete sa ako sa volá najznámejší symbol
judaizmu. Ak chcete vedieť ako vyzerá, nájdete ho pod textom na strane číslo 1.
1. Múzeum židovskej kultúry je súčasťou Slovenského národného múzea
ÁNO (M) / NIE (K)
2. Všetky historické budovy pôvodnej Židovskej ulice zostali až dodnes zachované
ÁNO (S) / NIE (A)
3. Židia sa chodia modliť do mešity.
ÁNO (O) / NIE (G)
4. Podľa náboženských zákonov judaizmu musia muži dodržiavať 613 prikázaní
ÁNO (E) / NIE (N)
5. Najposvätnejšou spisbou židovského náboženstva je Tóra.
ÁNO (N) / NIE (A)
6. Muži musia nosiť na hlave kipu iba v sobotu.
ÁNO (H) / NIE (D)
7. Chanuka je jarný sviatok.
ÁNO (L) / NIE (A)
8. Súčasťou osláv sviatku Purim je maškarný bál.
ÁNO (V) / NIE (E)
9. V hebrejčine sa na počítanie používajú arabské číslice.
ÁNO (S) / NIE (I)
10. V Bratislave stojí už iba jedna synagóga.
ÁNO (D) / NIE (A)
1
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