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Svátek Purim si připomněli 
návštěvníci Zadní synagogy 
a Domu Selingmana Bauera. 

 Antonín Zvěřina

Křesťané slavili svůj největší svátek, 
Velikonoce, úmrtí a zmrtvýchvstá-
ní Ježíše Krista, v Zadní synagoze 
v Židovské čtvrti si lidé měli mož-
nost připomenout židovský svátek 
Purim. Podle tradice se jedná o nej-
veselejší svátek tohoto náboženství. 

Program začal již dopoledne, kdy 
se konaly, a vlastně i odpoledne, 
prohlídky Zadní synagogy a Domu 
Selingmana Bauera. Obohatil je košt 
košer vína a pochoutka zvaná Hama-
novy uši. Odpolední program v Zad-
ní synagoze měl název Jaké víno pili 
hrdinové purimového příběhu?

Návštěvníci se dozvěděli nejen 
mnoho novinek o tomto nápoji, ale 
mohli obdivovat taneční umění sou-
boru Yocheved či si poslechnout sta-
ré židovské písně v podání Tomá-
še Nováčka. Celé odpoledne pak 
moderoval Jaroslav Truxa. Účastní-
ci se na závěr dokonce mohli naučit 
některé židovské tance.

Jiný kalendář
Program vyvrcholil od 16 hodin 

přednáškou Táni Klementové Kouz-
lo Purimu. „V úvodu bych si dovolilo 
něco říct o židovském kalendáři, v čem 
se liší o toho našeho,“ říká v úvodu. 
Vysvětluje, že existují tři základní 
kalendáře, lunární, solární a loniso-
lární. 

U lunárního má měsíc 29,5 dne, u 
solárního se tento rozdíl dorovnává 
dny v jednotlivých měsících. „Židé 
používají lunisolární kalendář. Jednou 
za tři roky se do jejich kalendáře vklá-
dá měsíc navíc, aby se dorovnal lunár-
ní kalendář se solárním,“ dozvídáme 
se.

Rok tedy nemá dvanáct měsíců, ale 
třináct. Klementová zdůrazňuje, že 
existuje celá řada kalendářů, které 
se používaly či používají. Někdy na 
počátku letopočtu poslouží význam-
ná událost, ve Francii například Vel-
ká francouzská revoluce. 

Vracíme se zpátky k židovskému 
kalendáři, kde se třináctý měsíc vklá-
dá za ten dvanáctý. V kalendáři jsou 
pak vyznačeny největší svátky, kte-
ré židé dodržují. Purim se vždy slaví 
ve dvanáctém měsíci Adaru čtrnáctý 
den, ale pokud se jedná o přestupný 
rok, posouvá se do měsíce třinácté-
ho zvaného Nový Adar.

Dva začátky roku
Pokud jde ještě o kalendář, ten má 

další zvláštnost. Začíná měsícem 
nisan, ale letopočet, který se datu-
je od stvoření země, se mění zhruba 
v polovině roku, na podzim. To zna-
mená, že začíná 3760 let před na-
rozením Krista, letos tedy Židé mají 
rok 5776. Ten už trvá od loňského 
podzimu. 

Původně měsíce neměli ani svoje 
jméno, ostatně jako dny v týdnu. Ty 

se označují podle stvoření světa, den 
první, druhý a že po sobotu, šabat, 
což je pro židy nejvyšší svátek. Pře-
hled židovských svátků je široký, pro 
nás je nejznámější Chanuka, svátek 
světel. 

Ta připomíná úspěšné povstání 
Makabejských proti syrské nadvládě 
a je to historicky doložená událost. 
„U Purimu tomu tak není, jedná se o 
příběh, který se patrně nikdy nestal,“ 
vysvětluje Klementová. 

Oba svátky ale spojuje jedno, osvo-
bození židovského národa z útlaku. 
U Purimu se vlastně jednalo o mož-
né vyhlazení veškerého židovstva. 

Pur znamená los
„Název Purim je odvozený od slova 

pur, což znamená los. Příběh se ode-
hrává v době, kdy Palestina patřila 
pod Persii,“ naznačuje Klementová. 
Malou odbočkou se vrací k oslavám, 
které začínají předešlý den, protože 
tak to stanoví knihy Mojžíšovy. Den 
začíná večerem. 

I šabat začíná v pátek večer, niko-
li v sobotu ráno, a končí v sobotu 
večer. Purim tedy nezačíná čtrnáctý 
den v měsíci Adar, ale třináctý večer. 
Následuje informace, že hebrejská 
bible má tři části, tóru, spisy proroků 
a svitky, mezi které patří svitek Ester, 
podle tohoto příběhu se slaví Purim.

„Dodnes se neví, kdo je autorem toho-
to svitku. Není ani známý datum, kdy 
se poprvé objevil,“ nastiňuje Klemen-
tová. Příběh je datován do pátého 
století před občanským letopočtem, 
k záznamu pravděpodobně došlo ve 
druhém století, možná dříve, Purim 
se slaví zhruba od čtvrtého století 
před občanským letopočtem. 

„Je zajímavé, že spousta věcí odpo-
vídá době, kdy se měl příběh odehrát. 
Přesto je tam tolik nepřesností, že his-
torici tvrdí, že se nikdy nemohl odehrát 
tak, jak je popsaný,“ poukazuje Kle-
mentová.

Jednou z výhrad je skutečnost, že 
prostá židovská dívka by se nikdy 
nemohla stát perskou královnou. 
„Existují historické záznamy, které 

vysvětlují, jak probíhal výběr králov-
ny, že to musel být někdo nejznámější 
z aristokratických kruhů,“ podotýká 
Klementová. 

Dlouhá oslava
Jedním z hrdinů příběhu je král 

Achašveroš, který na počátku pří-
běhu pořádá 180 dní trvající oslavu, 
což se historikům také nepozdává. 
Během ní rozkázal svým eunuchům, 
aby přivedli královnu oděnou pouze 
do královské koruny. 

Ta to odmítla a král ji proto vyhnal, 
možná spíš popravil. Nejprve si 
nechal poradit od svých rádců a ti 
měli obavu, kdyby se událost pro-
lákla, že královna odpírá poslušnost 
svému manželovi, mohli by se něče-
ho takového dočkat doma. Proto ten 
krutý trest. 

Její nástupkyní se právě stala Ester, 
která žila, podle legendy, se svým 
strýcem Mordechajem. Ten jí pora-
dil, aby neprozrazovala svůj původ. 
Mordechaj se proslavil tím, že odvrá-
til povstání proti králi. „O spiknutí 
řekl Ester, a ta to řekla králi,“ pozna-
menává Klementová.

Mordechaj se ovšem žádné odmě-
ny nedočkal. V té době se stal prv-
ním ministrem Haman, kterého ale 
Mordechaj nectil a odmítal se mu 
klanět jako bohu na zemi. Haman 
pojal plán, jak všechny židy vyhladit, 
a pro tento úmysl přesvědčil i krále. 

Pak se losovalo, které datum pro 
uskutečnění by bylo nejvhodněj-
ší. Do všech krajů spěchali poslo-
vé, aby se i tam uskutečnily přípra-
vy k vyhlazení židů. Mordechaj se o 
plánu dozvěděl a svěřil se s ním své 
neteři.

Začalo to půstem 
Ta nejdříve vyhlásila půst, a pak 

se odhodlala předstoupit před krále 
s návrhem uspořádat hostinu jen pro 
nejbližší okruh lidí včetně Hamana. 
V noci pak král nemohl spát a nechal 
si předčítat z knih až si připomněl 
příběh Mordechaje, který se tehdy 

nedočkal žádné odměny.
Druhý den se zeptal Hamana, jak 

by odměnil člověka, který si zaslouží 
královu úctu. Ten samozřejmě mys-
lel na sebe a nechal takového člo-
věka zahrnout nevyššími poctami. 
Haman samozřejmě ještě víc zuřil, 
když viděl, kdo pocty obdržel, a ješ-
tě víc nenáviděl židy. 

U Ester se tedy uskutečnila hos-
tina, král se podnapil a byl ve velice 
dobré náladě. Optal se tedy manžel-
ky, co by si přála, a ta odvětila, aby 
se následující den opakovala. Král se 
opět opil a Ester mu řekla, že je také 
židovka a co jejímu národu hrozí. 

A označila za největšího spiklen-
ce Hamana, král vyběhl do zahrad a 
když se vrátil, Haman klečel před Es-
ter, což si král vyložil jinak, a nechal 
ho oběsit na šibenici, kterou Haman 
chystal pro Mordechaje. 

Král ovšem věděl, že žádné naří-
zení nemůže vzít zpět. Vydal nový 
výnos, ve kterém dovolil židům, aby 
se bránili. Došlo k potyčkám a židé, 
když věděli, že se mohou bránit, ve 
všech zvítězili. A následovali několi-
kadenní oslavy. 

Opatřený obrázky
Následně jsme si mohli prohléd-

nout dotyčný svitek natočený pou-
ze na jedné tyči a na rozdíl od tóry 
je opatřený obrázky. Purim se tedy 
slaví na počest této patrně vymyšle-
né příhody. Svitek se čte dvakrát, tři-
náctého dne večer a čtrnáctého dne 
ráno. 

„Je povinnost si ho vyslechnout, nebo 
si ho sám přečíst,“ zdůrazňuje Kle-
mentová. Při čtení při bohoslužbách 
se často vyslovuje Hamanovo jména 
a účastníci mají za povinnost je pře-
hlušit, například děti řehtačkami.

Během slavení svátku Purim se 
objevily nové tradice, například 
posílání dárků, nejčastěji jídla a pití, 
příbuzným i úplně cizím lidem. 
Peněžní dary či jídlo se dávají i chu-
dým lidem a peníze do pokladničky 
v synagoze. Dalším zvykem je boha-
tá hostina se spoustou tradičních jí-
del. Chybět nemohou Hamanovy 
uši, trojúhelníkový pamlsek s mako-
vou, povidlovou či jinou náplní.

Role alkoholu
„Svoje specifi cké postavení má při 

tomto svátku alkohol,“ vysvětluje 
Klementová. Člověk se má dostat 
do stavu, dokud neví či nerozezná. 
Zhruba od patnáctého století dostal 
svátek Purim do vínku karneval. 

Zprvu se nosily kostýmy znázor-
ňující příběh, nyní se jedná o roz-
manitou směsici. To převlékání má 
zajímavý výklad. Symbolizuje se tím 
přítomnost Boha v příběhu, kde se 
vůbec jeho jméno nevyskytuje. Pře-
vleky mají naznačit, že přece jen 
všechny události ve skrytu pozoro-
val ovlivňoval. 

Na závěr nám Táňa Klemento-
vá promítá některé záběry z oslavy 
Purimu v Jeruzalémě. Masky jsou 
opravdu roztodivné, a ty v průvodu 
připomínají třeba karneval v Rio de 
Janeiru. 

LIDÉ se dozvěděli, že k vínu je vždy dobré něco přikusovat.
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Židovský svátek Purim připomíná legenda


