Osoby a obsazení:

Purim – co, jak, proč a nač?

Ester (alias Hadasa): krásná, milá, přívětivá, dobrosrdečná, laskavá, poctivá
a ctnostná, židovská (to se nesmí říkat) dívka, která se ocitla v královském paláci
v Šušanu.

Svátek Purim, jeden z našich nejveselejších svátků, připomíná naši záchranu před úkladným
Hamanem, který chtěl všechny Židy vyvraždit. Jeho plán se poněkud zvrtl – díky královně Ester
a jejímu strýci Mordechajovi (a pochopitelně zázraku, bez kterého by to nešlo) se Židé nejen
ubránili, ale Haman i jeho spoluspiklenci nakonec skončili... ne úplně slavně. Pro nás je to
každopádně důvod k pořádné oslavě, ale k tomu se také váží čtyři povinnosti:
• povinnost slyšet čtení Megilat Ester – mikra Megila – ִמ ְק ָרא ְמגִלָ ה
• povinnost uspořádat purimovou veselici – mište – ִמ ְש ֶתה
• povinnost dát dary chudým – matanot la-evjonim – ַמ ָתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים
• povinnost dát dary alespoň jednomu člověku – mišloach manot iš le-re’ehu – ֹלח ָמנֹות ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו
ַ ִמ ְש

Mordechaj (vulgo Žid): moudrý a starostlivý strýc Hadasy, věrný krále,
zachránce krále před spiknutím, hlavní zdroj Hamanových migrén.
Haman (a.k.a Agagovec, syn Hamdatův, padouch, lotr, amálekovec, vrah,
tyran, zločinec, zmetek etc.): odporný, slizký a lstivý mizera, který nenávidí
všechny Židy, ale netuší, že královna k nim patří rovněž.
Achašveroš (známý jako opilec, hýřil a někdy též jako „král“): mocný vládce
na říší Peršanů a Médů, sahající od Indie až po Etiopii.

Kromě těchto čtyř povinností, které stanovili rabínští učenci, ale máme ještě několik dalších zvyků:
během svátku Purim se má uspořádat karneval, pochopitelně i slavnostní hostina, pro dospělé platí
micva napít se něčeho ostřejšího a samozřejmě – veselit se a radovat. Co je k tomu potřeba a jak
na to v dnešní době?

Purimový checklist

Zereš (krycí jméno „zmije jedovatá“): Hamanova manželka, matka jeho deseti
synů (kteří jsou stejní pacholci jako tatínek), oddaná rádkyně a pomocnice, která
přišla s nápadem pověsit Mordechaje.

aneb bez čeho se zkrátka na Purim neobejdete:

Vašti (nom de guerre „ta první královna“): dědička Nevukadnecara, manželka
a favoritka krále.

• Megila
Najděte si místo, kde se Megila čte. Letos probíhá hned několik čtení online.
Možná můžete zkusit i přídavek v podobě zfilmovaného příběhu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=TwvAqXzL4Gk

Charvona (budiž připomenut k dobrému... a ví někdo proč vlastně?)

• Maska
Jeden den v roce můžete být kýmkoliv či čímkoliv chcete.

• Něco, co dělá hluk
Pro čtení Megily a všechna místa, kde zazní Hamanovo jméno. Tradičně používáme řehtačku,
ale v nouzi poslouží třeba plechovka naplněná hrachem či píšťalka.
• Balíčky s jídlem na mišloach manot
Během Purimu posíláme dárky v podobě (alespoň) dvou kusů jídla nejméně jednomu
židovskému kamarádovi. Mnozí ale dávají více darů více lidem. Většina lidí daruje sáčky
naplněné sladkostmi.
• Dary chudým
Na Purim přispíváme na charitu – ideálně byste měli podpořit jiného Žida takovou částkou, aby
si mohl dopřát dobré purimové jídlo. Je ale zvykem věnovat o Purimu také peníze, čas nebo
energii na charitu obecně.
• Hostina/párty
A posledním zvykem je zúčastnit se slavnostní hostiny nebo purimové párty. Letos jen doma…
Ale i tak to může být jízda!
• Hamanovy uši
Jíst toto purimové cukroví je „pouhý zvyk“, nikoliv micva. Tedy nemusíte… Ale kdo by si nedal,
když je to tak dobré!

Maska – proč se na Purim převlékáme?
Maska, kostým, převlek – někteří tvrdí, že se jedná o prastarou
tradici, jiní tvrdí, že v tomto pozdním zimním období, kdy chladné
dny již spějí ke svému konci, bývá zvykem uspořádat bujarou
oslavu spojenou s karnevalem. I v knize Ester máme vedlejší
příběh, kdy je Mordechaj oblečen v královský háv, což je také
svým způsobem převlek. Ale pro Purim je maska symbolická ještě
v jednom ohledu. Celým purimovým příběhem se jako červená nit
táhne téma skryté, utajované identity a překvapivého odhalení.
Kniha Ester je jedinou z knih Tanachu, ve které není přímo zmíněné
B-ží jméno, a to v žádné z jeho podob. Na první pohled se tam
tedy B-h nevyskytuje, přesto si ale o Purimu připomínáme zázrak,
který nezpůsobil nikdo jiný než Svatý, budiž požehnán.

�

idraš ke knize Ester vypráví, že když král Achašveroš
dostal jeden ze svých mnoha záchvatů vzteku
a zádumčivosti, vyhlásil, že ho pod trestem smrti nikdo nesmí rušit,
navštěvovat, vyrušovat, otravovat – zkrátka pokud král sám někoho
nezavolá, ať se k němu nikdo neopovažuje ani strčit nos. Kdo by ho
vyrušil, ten se nazítří probere o hlavu kratší. Král Achašveroš nebyl
žádný lidumil, nýbrž zpupný tyran, a nikdo nebyl na pochybách, že
své nařízení myslí smrtelně vážně. Jenže Židé v té době už neměli čas
Podobně jako se
na to, aby čekali, až krále jeho hněv přejde. Museli jednat, neboť už jim
v textu Megily
skrývá B-h
bylo známo, co Haman chystá. Jejich nadějí byla v tu dobu královna
mezi řádky, tak
Ester, ta jediná mohla od krále vymoci výnos, který by Židům umožnil
i v králově paláci
bránit své životy a majetek. Jenže jak se ke králi dostat, když nařízení
skrývá svou pravou
platilo i pro královnu? Ester proto požádala Mordechaje, aby všem Židům
identitu královna
Ester a stejně
ve městě Šušanu vzkázal, aby se za ní postili tři dny, a poté se královna
tak skrývá před
Ester vypravila za svým manželem. Někteří tvrdí, že už jenom to, že se
králem své pravé
Židé dokázali celé tři dny postít, byl zázrak, každopádně tento půst si dnes
úmysly Haman –
připomínáme takzvaným půstem Esteřiným, ta’anit Ester, který držíme
když žádá krále
od úsvitu do soumraku 13. adaru. Midraš ale vidí zázrak jinde. Když
o potvrzení výnosu,
který mu umožní
Ester vstoupila bez ohlášení ke králi, král se prý skutečně rozzuřil a už už
beztrestně vyvraždit
se chystal povolat stráže, aby nešťastnou královnu odvedly na popraviště.
Židy a zabavit jejich
Jenže tehdy B-h učinil zázrak a králi se Ester náhle zželelo, jeho hněv
majetek, neřekne
pominul a místo výbuchu vzteku Achašveroš roztál a okamžitě nabídl
mu, o který národ se
konkrétně jedná.
Ester, že ji splní jakékoliv přání. Přání královny bylo prosté – uspořádat
Zatímco
pravé jméno
malou soukromou hostinu pro krále a Hamana. Právě na této hostině Ester
královny bylo Hadasa,
odhalila Hamana a jeho zločinné úmysly, právě na této hostině byl Haman
jméno Ester naše tradice
donucen odkrýt karty a ihned po této hostině byl Haman odvlečen
vykládá jako „skrytá“.
Toto skrývání vlastní
a pověšen na šibenici, kterou chystal pro Mordechaje.
totožnosti si připomínáme
maskami a karnevalem.

Půst Esteřin
Záchrana před Hamanem nebyla zadarmo – aby se stal zázrak, museli lidé něco obětovat.
V dobách, kdy stával Chrám, mohli lidé přinášet oběti. Tím, že dali něco svého, že se vzdali
svého majetku, který by jinak mohli využít k vlastnímu prospěchu, se snažili vyprosit si požehnání
a smilování. Příběh Ester se odehrává v době, kdy Židé podle všeho Chrám nemají. Žijí roztroušeni
v obrovské říši pod nadvládou cizího panovníka, vydáni mu na milost a nemilost. A i přesto v této
situaci Mordechaj odmítá pokleknout před Hamanem, neboť si pamatuje, že jako Žid nemá klečet
před nikým jiným než před B-hem. Když se Ester připravuje na cestu ke králi, o které neví, jestli ji
nebude stát život, vzkazuje Židům, aby se postili tři dny, a ona učiní stejně. Je to její způsob, jak
přinést oběť, jak si vyprosit milost.
Půst není jen o hladovění nebo o utrpení a strádání. Půstem ochuzujeme sami sebe, vzdáváme se
zcela dobrovolně něčeho, co je naše. Místo masa a tuku obětin obětujeme své maso a svůj tuk
a doufáme, že tak uprosíme Nejvyššího. Zároveň si díky půstu uvědomujeme svou vlastní pomíjivost.
Půst Esteřin patří mezi půsty krátké nebo menší. Trvá pouze od úsvitu do západu slunce. Ti, kdo
jsou nemocní a půst by mohl jejich zdravotní stav zkomplikovat, jsou samozřejmě této povinnosti
zproštěni.

Čtení Megily
Megila se na Purim musí číst dvakrát –
večer po ma’ariv a ráno po ranní
bohoslužbě šacharit z košer, ručně
napsaného pergamenového svitku,
napsaného stejným písmem, jaké se
používá pro svitek Tóry.
Ranní čtení je mimochodem
považováno za to důležitější z obou.

Pokud někdo čte Megilu na přeskáčku, nesplnil svou
povinnost. Pokud ji recitoval zpaměti nebo pokud ji
četl v překladu nebo pokud ji četl v jakémkoli jiném
jazyce než v hebrejštině, nesplnil svou povinnost. Ale
pokud si ji členové obce četli v jazyce, kterému rozumí a slyšeli ji zároveň od předčítajícího v hebrejštině,
pak svou povinnost splnili.

Mišna, traktát Megila 2:1
Během čtení Megily bychom měli
slyšet každé slovo, takže je třeba se na
čtení soustředit. Někteří lidé proto sami
sledují čtení z košer nebo i z tištěné Megily a čtou si pro sebe nahlas každé slovo, takže i když od
předčítajícího neslyšeli jedno nebo více slov, slyšeli přesto celou Megilu sami od sebe.
Jak na to během pandemie COVID-19?
Obecně lze říci, že pro splnění micvy je naprosto nezbytné číst Megilu z košer svitku a naživo. Proto
by synagogy měly v ideálním případě uspořádat veřejné čtení Megily, ale pouze za předpokladu,
že tato shromáždění budou povolena a budou dodržena všechna nezbytná opatření, včetně nošení
roušek, dodržování vzájemného odstupu, minimalizace osobního kontaktu, dezinfekce při příchodu
do synagogy nebo povinnosti mít negativní test na COVID-19. Pokud by náhodou došlo k tomu,
že by se kvůli opatřením kapacita synagogy zmenšila natolik, že by bylo potřeba čtení Megily
opakovat vícekrát, aby se dostalo na všechny, mělo by se tak učinit.
Ti, kdo nemocní nejsou, ale jsou v karanténě, nebo se bojí navštěvovat větší shromáždění, by měli
zůstat v izolaci, a rabín či někdo z obce by měl pro ně nějakým způsobem zajistit soukromé čtení
Megily.

Lidé nemocní nebo s příznaky, kteří musí zůstat v přísné izolaci, nesmí za žádnou cenu přijít do
synagogy, i kdyby chtěli sebevíc. Jsou považováni za anusim, tedy za ty, kdo jsou donuceni
okolnostmi micvu nesplnit. Pokud by jim čtení nečinilo obtíže, mohou splnit micvu tak, že budou mít
košer svitek Megily u sebe a přečtou si ji sami.
Jak je to s online čtením?
Naprostá většina halachických autorit nepovažuje z halachického hlediska za rovnocenné
čtení Megily po telefonu nebo online. Pouze menšina halachických autorit toto umožňuje za
předpokladu, že čtení Megily probíhá naživo, tedy že se jedná o živý streaming, nikoli o čtení ze
záznamu. Existuje ale halachický princip, podle kterého můžeme následovat i menšinový názor,
jedná-li se o zvláště mimořádná opatření a okolnosti si žádají mimořádná řešení.
Jak zapudit Hamana?
Jednou z hlavních tradic je spustit rámus, povyk, dupání a hluk, kdykoli během četby Megily zazní
Hamanovo jméno. V případě, že bude probíhat čtení Megily veřejně, doporučuje se číst text co
nejrychleji a neprodlužovat čtení víc, než je nutné – a to platí i pro dělání rámusu. Zatímco běžně
tento rámus protáhne čtení často na úctyhodnou dobu, tento rok by tomu tak být nemělo.
Co že to ten Haman vůbec metal?
Haman metal los – to je něco, co si někteří nedokáží
úplně představit. A přitom právě tento los (pur), přesněji
losy (purim), daly našemu svátku jméno. Zcela jistě se
nejednalo ani o sázenky, ani o tikety do loterie – i když
to loterie byla a Haman ji prohrál.
Z archeologických nálezů víme, že se v oné době
používaly zcela běžně nejrůznější dřívka, kameny či
kosti s vyrytými značkami či symboly, které člověk hodil
před sebe a ze symbolů, které mu padly, se snažil vyčíst
budoucnost. Haman si nejspíš hodil kostkami – ostatně
slovo kostka je odvozeno od kosti, z níž se původně
vyráběly.
Právě kostky mu měly určit, že nejvhodnější den a měsíc
pro vyvraždění židovského národa bude 13. den
12. měsíce adaru. Midraš říká, že když Haman zjistil, že
mu padl adar, zaradoval se, neboť věděl, že 7. adaru dle
tradice zemřel Moše rabejnu. Adar byl tedy podle něj
měsíc, kdy se Židům úplně nedaří. Co Haman už nevěděl,
bylo to, že se Moše ve stejný den, tedy 7. adaru, také
narodil.
Místo nešťastného měsíce je adar naopak pro Židy
měsícem šťastným. Také se říká – mi-še-nichnas adar,
marbim le-simcha – když přichází adar, vzrůstá radost.
Adar je měsíc, který předchází měsíci nisanu a svátku
Pesach, svátku naší svobody. A díky Hamanovým intrikám
a jeho spoléhání se na pověry se pro nás stal skutečně
měsícem radosti a veselí.

I

zbývající Židé ve státech krále Achašveroše se shromáždili a postavili na obranu
svých životů, aby měli pokoj od svých nepřátel, a zabili svých soků na sedmdesát
pět tisíc, a po kořisti ruku nevztáhli. A protože začali třináctého dne měsíce adaru
a ustali čtrnáctého dne téhož, udělal ho dnem hostiny a veselí. Ale Židé v Šušanu začali
třináctého téhož, pokračovali čtrnáctého téhož a ustali patnáctého téhož, takže dnem
hostiny a veselí udělal patnáctý den. Proto venkovští Židé, kteří bydlí v otevřených
městech, dělají veselici a hostinu a svátek a posílání porcí jídla jeden druhému
čtrnáctého dne měsíce adaru. Sám Mordechaj sepsal všechna ta slova a rozeslal
dopisy všem Židům ve státech krále Achašveroše, blízkým i vzdáleným, aby jejich
prostřednictvím ustanovil konání čtrnáctého dne měsíce adaru a patnáctého dne téhož
v každém příštím roce jako dnů, v nichž Židé nabyli pokoje od svých nepřátel, a měsíce,
který se jim z nářku obrátil ve veselí a ze zármutku ve svátek, dnů konání hostin

a veselic a posílání porcí jídla jeden druhému a dárků pro chudé.

Matanot la-evjonim
Obdarovávání chudých během svátků Purim je povinnost vyplývající přímo
z textu Megily. Jelikož slovo „dary“ (matanot) i „chudí“ (evjonim) jsou v plurálu,
vyvodili z toho naši učenci, že aby člověk této povinnosti dostál, musí dát
minimálně dva dary alespoň dvěma chudým lidem. Jejich celkový počet ale není
ani zdaleka omezen.

Mišloach manot (šlachmones)
Mišloach manot, tedy poslat porci jídla jeden druhému lze splnit tak, že pošleme
alespoň dvě porce (manot je plurál) jednomu člověku (jeden druhému). I zde
platí, že purimové balíčky můžeme dát více lidem.
Obě tyto micvot svátku Purim nabírají na důležitosti právě v těchto dnech, kdy
je naše možnost setkávat se omezena. Jedním z důležitých aspektů svátku Purim
je posílení pocitu židovské vzájemnosti. V purimovém příběhu Mordechaj varuje
Ester, aby si nemyslela, že v královském paláci je v bezpečí a že se jí osud
ostatních Židů v Achašverošově říši netýká. „Setrváš-li ty v tuto dobu nadále
v mlčení, úleva a spása povstane Židům odjinud a ty a dům tvého otce zaniknete,
a kdo ví, zdali ses pro takovou chvíli nestala královnou?“ Byla to odvaha Ester
a Mordechaje, která má sloužit za vzor i nám, abychom si uvědomili, že sdílíme
společný osud, že se máme zajímat o druhé a neignorovat jejich potřeby. Posílání
purimových balíčků a příspěvků na charitu je vítanou příležitostí, jak si tuto
vzájemnost a blízkost připomenout.

Hamanovy uši
(Hamantaschen)
Těsto:
300 g hladké mouky
200 g másla
100 g cukru
1 lžička pomerančové nebo citronové kůry
jedno vejce
špetka soli
jedna lžička prášku do pečiva
vanilka
Cukr s tukem utřeme, přidáme vejce, citronovou
kůru a mouku, do které přimícháme prášek do
pečiva. Vypracujeme kompaktní těsto, které by
se nemělo ani lepit, ani drobit. Těsto zabalíme
do fólie a necháme v chladu odpočinout
minimálně 2 hodiny, ideálně přes noc.
Připravené těsto vyválíme na velmi tenký plát
(čím tenčí, tím lepší), ze kterého vykrájíme
kolečka o průměru cca 8 cm. Na jedno
kolečko těsta dáme jednu lžičku náplně.
Okraje kolečka přehneme ze tří stran směrem
do středu tak, aby se přehyby v rozích
navzájem překrývaly a část náplně byla
uprostřed vidět.

V

roce 1710 byl obchodník
z Mladé Boleslavi David
Brandejs obviněn ze smrti
křesťanského měšťana, kterého
měl údajně zprovodit ze světa
otrávenými švestkovými povidly.
Když apelační soud shledal, že
dotyčný nezemřel na otravu, nýbrž
na souchotiny (tuberkulózu), byl
David Brandejs propuštěn. Na
oslavu svého propuštění, ke kterému
došlo 10. adaru, připravil pro svou
rodinu Hamanovy uši plněné
švestkovými povidly. Město
rychle přijalo tento zvyk za
svůj a 10. adar se stal v Mladé
Boleslavi známý jako povidlový
purim.

Pokud se bojíte, že se vám uši začnou při pečení rozpadat,
dejte je na několik hodin do chladu.
Náplň:
Tradiční náplň do Hamantaschen je maková (podle jedné z verzí pochází jméno této tradiční
purimové dobroty z výrazu montaschen, ן־טאשן
ַ מא,
ָ tedy makové taštičky).
2 hrnky mletého máku
1 hrnek (nebo dle potřeby) mléka
5 lžic (nebo více dle chuti) cukru krupice
citronová kůra
povidla nebo zavařenina dle chuti
Mléko přivedeme k varu a přiléváme do máku, dokud nedosáhneme požadované konsistence,
která by neměla být ani příliš řídká, ani hustá. Poté přidáme citronovou kůru a dle chuti povidla
nebo zavařeninu.

Kromě makové náplně, která existuje v množství variací,
můžete Hamanovy uši naplnit povidly, libovolnou
ovocnou zavařeninou, čokoládou nebo datlovou náplní,
pokud by vám ještě zbyly datle z Tu bi-švat.
Datle lehce povaříte do změknutí a rozmixujete. Přidáte
pomerančovou kůru a šťávu a podle chuti můžete dodat
i nasekané ořechy.

Purimová hostina
Všimli jste si, že ty nejdůležitější části knihy Ester se
odehrávají v paláci při nějaké hostině?
Hned v první kapitole se dozvídáme, že král Achašveroš
uspořádal bujarou několikadenní pitku a ve velmi
podroušeném stavu se chtěl pochlubit svou krásnou
královnou Vašti.
Královna ale byla hrdá a odmítla se nechat předvádět
před podobně podroušenými dvořany a šlechtici jako
kůň na přehlídce. Královy posly rázně vypoklonkovala.
Jenže to neměla dělat – král se rozhněval a Vašti už
královnou nebyla. Podle některých ji zapudil, podle jiných
názorů ji vyhnal, jiní dokonce tvrdí, že ji nechal popravit.
Každopádně byla to právě tato bujará oslava, která do
králova paláce přivedla Ester.
Pitkou s králem oslavuje Haman svůj plán poté, co od
něj získal výnos, který mu umožňuje vyvraždit všechny
Židy. A je to také hostina s Ester u krále, která zpečetila
Hamanův osud.
Není proto divu, že i Židé dle Megily oslavili své vítězství
hostinou a bujarým veselím, které má správně připomínat
purimový zázrak i za našich dnů.
Ad de-lo jada
Asi nejznámější povinností z celého svátku Purim je opít
se, a to do stavu, kdy člověk není schopen rozeznat (עַ ד
 ְ)דלָ א יָ ַדעmezi „požehnán budiž Mordechaj“ a „proklet
buď Haman“ – tak alespoň praví Rava v Talmudu
v traktátu Megila.
Nikdo jiný a nikde jinde tuto povinnost nestanovuje.
Přesto tento babylonský učenec udeřil hřebíček na
hlavičku, neboť je jedním z mála, ne-li snad jediným
z talmudických rabínů, jejichž názor je brán jako
univerzálně platná povinnost, jejíž proslulost pronikla
daleko za hranice Babylónie a kterou se snaží většina
Židů zcela upřímně dodržet. Jiní rabíni, např. Rema,
se kloní k tomu, že by se člověk neměl opít do němoty,

tj. stavu, kdy skutečně nerozezná pravou a levou a kdy neví ani, jak se jmenuje. Podle nich stačí
popít něco vína, mělo by to být víc, než je člověk obvykle zvyklý (abstinentům bude stačit skutečně
málo), a asi tolik, aby člověk cítil jeho účinky a jednoduše usnul – a ve spánku pak vskutku
nemůže rozlišit mezi „požehnán budiž Mordechaj“ a „proklet buď Haman“.
Ať už se rozhodnete tuto povinnost splnit doslova, či nikoli, vyplatí se rozhodně ještě předtím
nechat klíče od auta a další potenciálně rizikové předměty někde velmi daleko. O tom nás ostatně
učí příběh, který se v Talmudu objevuje hned za touto povinností:
Raba a rabi Zeira uchystali purimovou hostinu a opili se tak, že Raba vstal a podřízl rabimu
Zeirovi hrdlo. Nazítří, když vystřízlivěl a zjistil, čeho se dopustil, požádal Raba boha o slitování
a rabi Zeira vstal živ a zdráv. Příští rok se Raba rabiho Zeiry zeptal: „Tak co, neuspořádáme zase
Purim?“ Rabi Zeira mu odpověděl: „Zázraky se nedějí pořád.“
Zázraky se skutečně nedějí každý den, ale když už se stanou, je dobré si je připomínat. Letošní
rok nám připravil mnohé překážky. Přesto máme další způsoby, jak Purim oslavit důstojně
a s radostí a především jak tuto radost rozdávat i dál. Navštivte své známé, příbuzné, klidně
i neznámé. A pokud je nemůžete navštívit, zavolejte jim – prostředky a nástroje na to máme.
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