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Notatki autorstwa Tima Hegga 
 

Purim (ּפּוִרים), oznaczające „losy”, świętuje zwycięstwo, które Bóg dał Żydom, gdy okazało się, że Haman – zły urzędnik 

na perskim dworze – zyskał uprawnienia do próby ich masowej zagłady. Księga Estery jest przekazem biblijnym i 

stanowi podstawę do corocznego święta. 

 

Pod koniec Księgi Estery, po podsumowaniu wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, znajduje się taki oto fragment: 

 

„Dlatego te dni nazwali „Purim”, według nazwy „pur”. A z powodu wszystkich słów tego listu oraz z 

powodu tego, co widzieli i co ich spotkało, Żydzi zobowiązali się i przyjęli to zarówno na siebie, jak i na 

swoje potomstwo i na tych wszystkich, którzy by się do nich przyłączyli, jako zwyczaj, którego się nie 

przekracza, że będą rokrocznie święcić te dwa dni zgodnie z przepisami i w oznaczonym czasie. A te dni 

mają być wspominane i obchodzone jako święta po wszystkie pokolenia, we wszystkich rodzinach, we 

wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach. A te Święta „Purim” nie mają zaniknąć wśród Żydów i 

pamięć o nich nie ma ustać u ich potomstwa” – Księga Estery 9:26-28 

 

Te dwa dni, o których mowa, są wyjaśnione w biblijnej relacji: żydowskie święto rolnicze obchodzone 14. dnia miesiąca 

Adar, podczas gdy Żydzi mieszkający w Suzie (stolicy Persji), świętowali je 15. dnia miesiąca Adar. Niektóre 

ortodoksyjne społeczności nadal dokonują tego rozróżnienia pomiędzy mieszkańcami w nieobwarowanych miastach, a 

mieszkańcami w miastach otoczonych murami, ale generalnie, wszyscy świętują Purim 14. dnia miesiąca Adar. 

 

Istnieją cztery micwot (przykazania) wiązane przez starożytnych rabinów ze świętem Purim: 

 

1) czytanie historii Estery (zwany Megillah Ester, ֶמִגיָלה, „zwój”), 

2) udział w świętowaniu i radości, 

3) dawanie/przesyłanie sobie nawzajem prezentów, 

4) dawanie/przesyłanie podarunków biednym. 

 

Te micwot lub zobowiązania były wypełniane w różnoraki sposób na przestrzeni dziejów żydowskiej historii. Ze względu 

na wymóg przeczytania historii Estery, stało się tradycją spisanie na własny użytek biblijnej księgi, małego zwoju i 

nazywanie go jako Megillat Esther [Megilla Ester] czyli „Zwój Estery”. Wiele z tych zwojów rozpoczynały bogato 

zdobione ornamentami litery oraz zawierały inne formy kunsztu dekoracyjnego, a obecnie są one cenione jako dzieła 

sztuki.  

 

Jedną z tradycji podczas słuchania, gdy Księga Estery jest odczytywana, jest zagłuszanie imienia Haman poprzez 

hałasowanie i gwizdanie, okrzyki niezadowolenia, itp., kiedykolwiek jest ono wymieniane. Jest to w oparciu o 

przykazanie z Deuteronomium 25:17-19, gdzie jest napisane: 

 

„Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś 
zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle, i nie bał się Boga. Gdy tedy 

Pan, Bóg twój, sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, 

którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymażesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie 

zapomnij o tym!”. 
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Ponieważ Haman jest Amalekitą (za sprawą króla Agaga, króla Amalekitów – por. Księga Estery 3:1), to spełnianie tego 

przykazania, aby pamiętać o „wymazaniu pamięci o Amaleku” jest wypełniane poprzez wymazywanie imienia Haman, 

podczas czytania tej historii. 

 

Do tego celu produkowane są specjalne przyrządy do wytwarzania hałasu – kołatki (zwane klekotkami). Jest to obciążony 

na trzonku kawałek drewna, który podczas obracania się sprawia, że koło zębate kłapie o wytwarzający hałas trzonek, 

wydając dźwięk z zapadki. Ale do zagłuszania imienia wroga – Hamana – można użyć czegokolwiek, włączając w to 

własny głos. 

 

Radowanie się oraz świętowanie, odbywa się podczas tradycyjnego posiłku popołudniu 14. dnia, w trakcie którego 

pojawiają się często skecze i piosenki o charakterze świątecznym. Wiele społeczności rozpoczyna swoje świętowanie 

wieczorem, który jest początkiem 14. dnia [czyli po zachodzie słońca 13. dnia miesiąca Adar], czytając Megilla, wspólnie 

spożywając posiłek i zachęcając dzieci do przebierania się w wymyślne stroje oraz przychodząc przygotowanym na 

różnego rodzaju gry, skecze i wszystko to, co wydaje się odpowiednie na tego typu przyjęcie. W celu stworzenia 

świątecznej atmosfery, powszechne jest organizowanie zabaw dla dzieci, również o charakterze karnawałowym. 

 

Uwaga w Talmudzie (b.Megilot 7b) wskazuje, że z punktu widzenia niektórych mędrców „jest obowiązkiem każdej 

osoby tak się upić [na Purim], aby nie być w stanie odróżnić między „Błogosławiony niech będzie Mordochaj” a 

„Przeklęty Haman””. Rzecz jasna było to szeroko kwestionowane przez innych mędrców i różnie interpretowane, ale 

wszyscy zdawali sobie sprawę, że tego rodzaju stwierdzenie stanowiło oczywistą przesadę i po prostu starano się 
podkreślić świąteczny charakter tego dnia. Przesłaniem talmudycznego nakazu było to, aby każda osoba oddała się 
autentycznej celebracji oraz świętowaniu. Ale bycie pijanym jest czymś właściwym jedynie dla głupców. Najważniejszą 
kwestią jest po prostu to, że ci, którzy inaczej nie byliby skłonni do „imprezowania”, powinni poddać się świątecznemu 

nastrojowi tego dnia. 

 

Wręczanie sobie nawzajem prezentów (ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות, miszloach manot) i dawanie prezentów ubogim (ָמָּתנֹות ְלֶאְביֹוִנים, 
mattanot le‘ewjonim) ma formę indywidualną lub typu – rodzina innej rodzinie. 

 

Tradycyjne potrawy to: hamantasze (ciasteczka z makiem w formie trójkątów); sufganiot (lekkie puszyste pączki) oraz 

inne słodkości. 

 

Kilka informacji o Księdze Estery 
 

1. Włączenie tej księgi do hebrajskiego kanonu Pisma Świętego było kwestionowane, przede wszystkim dlatego, że: 

 

• Boskie Imię nie występuje w tej księdze, a tym samym, był podważany jej święty charakter (król perski jest 

wspominany 190 razy w 167 wersetach, Bóg jako Król, nie jest ani razu wspomniany z Imienia), 

• Estera poślubia nie-Żyda, co zostało zakazane w Torze, 

• Estera znana jest pod swoim pogańskim imieniem (imię Estera, prawdopodobnie wywodzi się od Isztar, 

babilońskiej bogini), 

• wydaje się, że Estera bierze udział w innych czynnościach sprzecznych z Torą: chociażby, spożywanie 

niekoszernego jedzenia; wykazuje niezdolność do prowadzenia życia jak na żydowską kobietę przystało, itp., 

• z żydowskiej perspektywy, „uczta” opisana w księdze, wydaje się być nie na miejscu, 

• Estera mogła być postrzegana jako prowadząca swoje życie jak nie-Żydówka (ukrywa swoją tożsamość aż do 

końca tej historii), 

• Księga Estery dodaje święto nie wymienione w Torze (prorocy nie mogli tworzyć nowej halachy), 

• należy zauważyć, że w innych wersjach występują rozszerzenia, szczególnie w opracowaniu krytycznym 

Septuaginty, 

• należy zauważyć, że wśród zwojów znad Morza Martwego nie znaleziono dowodów na istnienie Księgi Estery: 

kwestie kalendarzowe, 

• wcześni ojcowie Kościoła sprzeciwiali się temu, ponieważ opisywali to jako „judaizowanie” (por. Księga Estery 

8:17), 

• ostatecznie została uznana za natchnioną historię i włączona do kanonu. 
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2. Estera = Hadassa (mirt) 

Kserkses = Achaszwerosz [Aswerus] (486-465 r. p.n.e.) 

Mordochaj [Mardocheusz] – imię odnoszące się do Marduka
1
 (?) 

 

Znaczenie 
 

1. Bóg jest w stanie użyć nawet kogoś, kto może wydawać się mało znaczący, aby dokonać wielkich dzieł, jeśli ta 

osoba jest tylko gotowa poświęcić się Bogu, 

2. Bóg jest wierny wobec Swojego ludu, Izraela. W cudowny sposób strzeże go i zachowuje Swoje obietnice wobec 

niego, 

3. Modlitwa jest potężnym narzędziem: Estera wzywa do postu, a rezultatem jest ostateczne zwycięstwo dla jej 

ludu, 

4. Wrogowie Izraela w sposób nieunikniony poniosą klęskę. Obietnica dana Abrahamowi pozostaje nienaruszona, 

5. Pyszni zostaną zniszczeni, pokorni zostaną wywyższeni, 

6. Ostatecznie wiara zawsze zatriumfuje, 

7. Bóg działa w sposób, którego często nie możemy zrozumieć. To, czego On wymaga od nas to pokorne 

posłuszeństwo i zaufanie Mu, 

8. Istniejemy ze względu na Bożą łaskę, nie ze względu na naszą własną dobroć. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenia dokonano za zgodą autora / Translation done with the consent of the author 

                                                 
1
 Marduk – arduk (sum. damar-dutu, tłum. „Młody byczek boga Utu”) – bóstwo opiekuńcze miasta Babilon, najważniejszy bóg 

panteonu babilońskiego, syn boga Enki/Ea, małżonek bogini Sarpanitu, łączony z planetą Jowisz. Ze względu na pozycję miasta, 

Marduk szybko stał się naczelnym bóstwem Mezopotamii. Jego kult stał się również popularny w Asyrii. Symbolem Marduka było 

trójkątne narzędzie rolnicze – łopata lub motyka – zwane marru (ponieważ na początku był najprawdopodobniej, jak inni bogowie, 

jedynie lokalnym bóstwem rolniczym). Towarzyszył mu wąż-smok. Kojarzy się go przede wszystkim z takimi dziedzinami jak: 

magia, mądrość, woda i sądownictwo – im bowiem patronował; [przyp. tłum.  za Wikipedia] 


