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OD WYDAWCY

Do rąk Szanownych Czytelników oddajemy kolejną pracę prof. Bernarda 
Koziróga na temat krajów biblijnych, tym razem dotyczącą starożytnej Syrii. 
Do tej pory ukazały się następujące pozycje książkowe o tej tematyce: 

- Izrael. Historia, religia, archeologia, Podkowa Leśna 2003. 
- Starożytna Grecja. Historia, filozofia, religia, Podkowa Leśna 2004.
- Malta. Historia i religia, Podkowa Leśna 2005.
- Liban. Historia i religia, Podkowa Leśna 2008.
- Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia, Podkowa Leśna 2008.
- Historia, filozofia i religia świata grecko-rzymskiego, Kielce 2009.
- Mitologia i religia starożytnych Greków, Podkowa Leśna 2011.

Ponadto prof. Bernard Koziróg jest redaktorem trzytomowego dzieła  
pt. Historia i kultura krajów biblijnych, wydanego przez nasze wydawnictwo 
w latach 2006-2008 oraz blisko 30 innych książek o tematyce historycznej, 
filozoficznej i teologicznej.

Żywimy nadzieję, że książka Starożytna Syria w Biblii i historii spotka się 
z życzliwym przyjęciem Czytelników.

Dr Karol Grant-Skiba





WSTĘP

Starożytna Syria obejmowała swoim zasięgiem obszar między Morzem 
Śródziemnym a rzeką Eufrat oraz między górami Taurus i Palestyną. Ale trzeba 
pamiętać, że nie jest on tożsamy z obecnymi granicami państwa syryjskiego.

Granicę zachodniej starożytnej Syrii tworzyła naturalna bariera Morza 
Śródziemnego. Jeśli chodzi o wschodnią granicę, to Eufrat wydaje się w pełni 
uzasadniony, gdyż tereny na wschód od tej rzeki zaliczane są w historiografii 
do Mezopotamii. Z kolei od północnej strony góry Taurus oddzielają od Syrii 
Azję Mniejszą, w której rozwijały się odrębne kultury i państwa, często bardzo 
zróżnicowane. Najbardziej płynną granicą starożytnej Syrii była południowa 
jej część sięgająca poza pasma Libanu i Antylibanu. Na południe od nich żyły 
plemiona nomadów i zaczynały się terytoria zaliczane do Palestyny.

Podział powyższy jest tylko umowny, gdyż dzieje ościennych terenów 
ściśle zazębiały się z historią starożytnej Syrii, często tworząc wspólną historię 
zjednoczonych obszarów, np. w czasach panowania perskiej dynastii Acheme-
nidów. Ale też niektóre obszary w toku dziejów wyodrębniały się jako oddziel-
ne organizmy polityczne, co wynikało niekiedy z uwarunkowań geograficz-
nych. Przykładem może być Fenicja.

Syryjskie źródła pisane pochodzą z pierwszej połowy II tys. p.n.e. W pi-
śmiennictwie mezopotamskim i egipskim najwcześniejsze informacje dotyczą-
ce regionu pochodzą z połowy III tys. p.n.e. 

Jak wspomniałem, granice zakreślające obszar Syrii starożytnej nie po-
krywają się z granicami współczesnego państwa. Np. nie należy do niej obszar 
na wschód od Eufratu. Ponadto tereny Syrii starożytnej obejmują należące do 
Turcji obszary pomiędzy Gaziantep i Kilis oraz pomiędzy zatoką İskenderun 
a ujściem Orontesu, jak również współczesny Liban. Od zachodu naturalną 
granicą jest wybrzeże Morza Śródziemnego.
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Pod względem geograficznym Syria starożytna dzieliła się na trzy obszary. 
Pierwszy z nich to ciągnący się wzdłuż wybrzeża bogaty w surowce górzysty 
pas przerywany równinami i ujściami rzek płynącymi na zachód, co stwarzało 
dogodne warunki do powstawania miast portowych. Miasta te miały znakomitą 
komunikację z obszarami położonymi w głębi kraju. Drugi obszar obejmował 
górzysty kraj ciągnący się wąskim pasem od północy do południa, przecięty 
licznymi rzekami. Warunki przyrodnicze nie były tam sprzyjające do powsta-
wania miast czy osiedli. Trzeci obszar obejmował żyzne równiny na północy 
w okolicach Aleppo (Halab) i pastwiska na południu w pobliżu Damaszku. 

Tłumacze Starego Testamentu w różnych przekładach zamiennie używają 
terminów Syria i Aram, bo rzeczywiście gdy mówimy o starożytnej Syrii nie 
możemy nie mówić o Aramejczykach, grupie plemion semickich, które tam za-
mieszkiwały. Według Księgi Amosa 9, 7 Aramejczycy pochodzili z Kir. Do tej 
pory nie udało się jednak ustalić, gdzie to się znajdowało. Niektórzy sugerują, 
że była to północno-wschodnia Arabia1. Według Księgi Genesis 10, 22 praoj-
cem Aramejczyków był Aram2.

Aramejczykom nigdy nie udało się stworzyć własnego imperium. Stano-
wili oni rozdrobnione państewka, który tylko czasami zawiązywały koalicje, 
np. przeciwko Izraelitom i Fenicjanom za Ben Hadada I, czy w roku 854 p.n.e. 
przeciwko Asyryjczykom. Po wyprawie króla asyryjskiego Tiglatpilesara III 
i króla judzkiego Achaza przeciwko Aramejczykom, zdobyty i zniszczony zo-
stał Damaszek, co doprowadziło do osłabienia wszystkich państw aramejskich. 
Z biegiem czasu stały się one prowincjami imperium asyryjskiego.

W rozdziale I niniejszej pracy znajdujemy zarys dziejów starożytnej Sy-
rii, w następnym opisane zostały ludy zamieszkujące tereny starożytnej Syrii 
i przyległe, natomiast rozdział III nakreśla wydarzenia w Syrii i terytoriach 
przyległych opisane w Starym Testamencie.

Zapewne ta praca nie wyczerpuje całości zagadnienia, ale może być wpro-
wadzeniem studentów historii i teologii w arkana badań nad dziejami ludów 
biblijnych.

1 Zob. J. Jelito, Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1989, k. 859.
2 Aram pochodził w prostej linii od Nachora, brata Abrahama. Zob. Gen 22, 20-21.



ROZDZIAł I

DZIEJE STAROŻYTNEJ SYRII  
W ZARYSIE

W starożytności Syria była częścią tzw. Żyznego Półksiężyca. W II ty-
siącleciu p.n.e. znajdowała się pomiędzy takimi mocarstwami, jak Egipt, Hatti 
i Babilonia. Natomiast w I tysiącleciu p.n.e. stała się obszarem ekspansji Asy-
ryjczyków, podobnie jak krainy przyległe do Syrii. Jednak ani dla Egipcjan, 
ani dla Hetytów, Babilończyków czy Asyryjczyków, panowanie nad Syrią nie 
miała wielkiego ekonomicznego znaczenia. Miało jednak znaczenie strategicz-
ne, oznaczało bowiem bezpieczeństwo własnych granic państwowych3. Oczy-
wiście mocarstwa czerpały korzyści z kontroli handlu karawanowego, bowiem 
przez Syrię przebiegały ważne szlaki handlowe, np. wzdłuż rzeki Orontes, 
z Harranu do Damaszku i Palmyry, czy z Aleppo do rejonów nad rzeką Eufrat. 
Syria była również producentem oliwy, wina, wełny i drewna. Z tego także 
korzystali najeźdźcy.

Szacuje się, że osadnictwo na terenie Syrii zaczęło się w neolicie4. Być 
może pierwsi przybysze dotarli z terenów Eufratu i Tygrysu, a może rów-
nież z Palestyny. Ówczesna gospodarka miała opierać się na dziko rosną-
cym jęczmieniu oraz wykorzystaniu obszarów nadrzecznych, obfitujących 
w ryby i ptactwo. Oswojono dzikie woły i osły. Domy wznoszono na planie 
prostokąta. Do ich budowy używano glinianych cegieł. Wytwarzano rów-
nież naczynia. Z czasem pojawiła się wymiana surowcowa, handel ceramiką 
i tekstyliami.

3 Największy lęk, nawet wśród wielkich mocarstw, wzbudzały fale ekspansji różnych, często 
koczowniczych ludów, przechodzących przez Syrię. Zob. Starożytne cywilizacje, łódź 1990, 
s. 130-131.

4 Tamże.
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1. Zachodni Semici. Ebla

W III tysiącleciu p.n.e. rozpoczyna się nowy okres w dziejach Syrii. Od 
zachodu i południa przybywają nowe grupy osadników, których określono ter-
minem Martu. „Najwcześniejsza literatura sumeryjska wyraźnie akcentuje oba-
wy przed ekspansją Martu, ‘ludzi Zachodu’, którzy koncentrowali się wówczas 
zapewne na zachód od środkowego Eufratu. W okresie panowania Sargoni-
dów i III dynastii z Ur (koniec III tysiąclecia p.n.e.) akadyjski termin Amur-
rum staje się jednoznaczny z sumeryjskim określeniem Martu. Imiona osobo-
we przedstawicieli Amurru, występujące w tekstach z okresu III dynastii z Ur, 
mają wyraźnie charakter imion zachodniosemickich, bliskich w swej strukturze 
poświadczonym imionom amoryckim epoki starobabilońskiej, o jakieś cztery 
wieki później. Choć Martu znani byli Sumerom na długo przed czasami III 
dynastii z Ur (…), nie istnieje żaden zachowany wcześniejszy zbiór ich imion. 
Nowe świadectwa z Ebla sugerują, że najwcześniejsi znani Martu, byli zachod-
nimi Semitami o zaawansowanej już (…) kulturze miejskiej. Podczas, gdy Su-
merom Martu z pewnością wydawali się mieszkającymi w namiotach koczow-
nikami, to jednak nazbyt prostym byłby pogląd, że wkraczający od południa 
do Syrii nomadowie, zajmujący coraz większe obszary, poszukiwali tu tylko 
bezpiecznego rolniczego życia, powodując tym samym ustawiczne wstrząsy 
społeczne. Przez długi okres czasu bowiem podstawą gospodarczej równowagi 
było harmonijne współżycie miejskich i koczowniczych Amorytów, przy czym 
rodziny nomadów podejmowały sezonowe roboty w mieście, a przedstawicie-
le rodzin miejskich powracali czasowo do pasterskiego trybu życia. Ponadto 
koczownikami rządziła zapewne w dużym stopniu konieczność poszukiwania 
miejskich rynków, na których można było sprzedać hodowane zwierzęta i roz-
maite wyroby. Bardziej prawdopodobny niż teoria o przybyciu Amorytów do 
Syrii ok. 2000 r. p.n.e. wydaje się pogląd, że Semici przebywali w tym kraju już 
wcześniej, w III tysiącleciu p.n.e., tworząc dwupostaciowe, miejsko-koczowni-
cze społeczeństwo, jednolite jednak pod względem pochodzenia i języka. Za-
tem miasta syryjskie, miasta ‘Górnego kraju’, wymienione w tekstach Sargona 
I (ok. 2340-2315 p.n.e.) i Naramsina (2291-2255 p.n.e.), były założone przez 
wschodnich (Akadowie) lub zachodnich (Amoryci) Semitów. Były to – idąc od 
Eufratu do Morza Śródziemnego – Tuttul, Mari, Jarmutium, Ebla, Arman (to 
ostatnie, którego król, Riszadad, nosił imię amoryckie, było ściśle związane 
z Eblą) oraz inne, w Cedrowym Lesie (Aman) i Srebrnych Górach (Taurus). 
Wpływ kultury sumeryjskiej w dziedzinie rzeźby i sztuki złotniczej z pewno-
ścią sięgał do Mari, lecz nie jest widoczny w zachodniosemickich miastach 
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na północnym zachodzie”5. Niewątpliwie najważniejszym miastem w regionie 
była Ebla6, leżąca niespełna 40 kilometrów na południe od Aleppo7.

Ebla była wysoce rozwiniętą metropolią, centrum handlowym regionu8, 
posiadającą odpowiednie urzędy, o czym świadczy wielkie archiwum tabli-
czek, które tam znaleziono. Tabliczki były zapisane pismem eblaickim, naj-
wcześniejszą formą pisma zachodnich Semitów. Wymieniają imiona królów 
tam panujących: Igrisza, Chalama, Arennuma i Ebruma, który pokonał króla 
Mari Iblulila. Na jednej z tabliczek jest też wzmianka o Sargonie z Akadu. Ebla 
była zamieszkiwana przez Semitów na długo przed przybyciem tam Amory-
tów. Amoryci mówili dialektem, który różnił się od eblaickiego. Trudno jest 
dokładnie datować archiwum w Ebli, ale wszystko wskazuje, że były to cza-
sy jeszcze przed panowaniem Sargona albo mu współczesne. Miasto zostało 
zniszczone przez Naramsina, wnuka Sargona. I mimo, że egzystowało jeszcze 
przez 600 lat, nigdy już nie miało takiego politycznego znaczenia, jak przed 
atakiem Naramsina. Ok. roku 2000 p.n.e. Ebla została złupiona przez Amory-
tów, a później włączona do amoryckiego królestwa Jamchadu.

2. Mari

Akadyjskie miasto Mari9 doszło do znaczenia i wzbogaciło się dzięki kon-
trolowaniu drogi handlowej z Syrii do Zatoki Perskiej. Pochodząca z Sumeru 
lista królów podaje, że królestwo Mari istniało 136 lat. Znalezione tam inskryp-
cje, pochodzące z czasów jeszcze przed panowaniem Sargona, wymieniają 
imiona królów Mari: Lamgimari, Ebihila i Idanarum. Prawdopodobnie należeli 
do dynastii, która zawładnęła Sumerem. W wieku XIX p.n.e. miasto nadal zy-
skiwało na znaczeniu, ale już jako miasto amoryckie. Rządzili w nim: Jachdun-
lim, Jasmachadad i Zimrilim10. Ten ostatni był współczesny Hammurabiemu, 
najsłynniejszemu królowi starobabilońskiemu11. Jachdunlim rozszerzał wpły-
wy Mari na zachód. M.in. wyprawił się do Cedrowego Lasu. Przez pewien czas 
udało mu się powstrzymać ekspansję potężnego króla Aszur, Szamsziadada. 

5 Tamże, s. 132-133.
6 Tell Mardich.
7 Halab.
8 Ebla dorównywała współczesnym sobie centrom handlowym w Mezopotamii. Z tabliczek 

wynika, że obejmowała swą siecią handlową większość terytorium zachodniej Azji.
9 Tell Hariri nad Eufratem.
10 Archiwum, które znaleziono w pałacu Zimrilima zawiera ważne informacje na temat dziejów 

Syrii, mimo że Mari było bardziej zaangażowane w sprawy mezopotamskie.
11 To właśnie Hammurabi ostatecznie zniszczył Mari.
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Kiedy ostatecznie państwo Mari upadło, skorzystali na tym Hanaici, Semici 
żyjący na obrzeżach Mari, którzy założyli krótkotrwałą dynastię w Terka12.

3. Wpływy fenickie

Fenicjanie zamieszkujący zachodnie tereny wielkiej Syrii wsławili się 
żeglarstwem, handlem i sztuką kolonizowania wysp i wybrzeży Morza Śród-
ziemnego. Założyli wiele miast, m.in. Tyr, Sydon, Byblos (Gebal), Berytus13, 
Jaffę, Dor, Akrę, Ugarit, Arados oraz Kartaginę14. Byli oni promotorami postę-
pu, z którego korzystała Syria, a szczególnie Aramejczycy. Oto kilka dziedzin, 
w których Fenicjanie wyprzedzili inne narody15:

- wprowadzili 22 literowy alfabet oraz spółgłoskowe pismo, czytane 
z prawej do lewej strony,

- udoskonalili produkcję szkła, zapożyczoną od Egipcjan,
- po mistrzowsku udoskonalili handel poprzez wdrożenie operacji 

finansowo-bankowych16,
- prowadzili studia w zakresie nawigacji i jako pierwsi odkryli użytecz-

ność gwiazdy polarnej dla żeglugi w porze nocnej,
- opłynęli dookoła Afrykę za panowania faraona Necho II (609-593 

p.n.e.), czyli 2500 lat przed Portugalczykami,
- budowali okręty odznaczające się doskonałymi zaletami nawigacyj- 

nymi,
- byli świadomi istnienia Oceanu Atlantyckiego,
- sprowadzali cynę, ołów, miedź, srebro i złoto przerabiając je w eks-

portowe wyroby, 
- wyrabiali ceramikę oraz cenne barwniki purpurowe i ciemnofioleto-

we, pozyskiwane z mięczaków morskich,
- posiedli sztukę zdobniczą i rozwinęli rzemiosło artystyczne,
- rozwinęli metalurgię, tkactwo oraz tarasowe uprawy rolne 

i sadownicze.

12 Tell Aszara, 70 kilometrów na północ od Mari.
13 Bejrut.
14 Bardzo możliwe, że założyli również Tarszisz (Tartessus) w południowej Hiszpanii. Zob. SDA 

Bible Dictionary, Washington DC 1979, t. VIII, s. 883.
15 Podaję za: Z. Ples, Syria, w: Historia i kultura krajów biblijnych, Podkowa Leśna 2008. Zob. 

też W.F. Albriht, Archeologia Palestyny, Warszawa 1964, s. 236-242; G. Wegner, 6000 lat 
i jedna księga, Warszawa 1972, t. I, s. 55.

16 Mimo, że pieniądze wymyślili w VII wieku p.n.e. Lidyjczycy, na czele z królem Krezusem, to 
Fenicjanie jako pierwsi zorganizowali obrót pieniądza.
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W tym miejscu trzeba dodać, że Fenicjanie nigdy nie byli militarnym za-
grożeniem dla królestw na terenie Syrii.

4. Wpływy ościennych mocarstw

W przeciwieństwie do Fenicjan, takie potęgi militarne jak Egicjanie, He-
tyci, Huryci, Asyryjczycy i Babilończycy, swoje profity na terenie Syrii zdoby-
wali zbrojnie. Natomiast sama Syria nigdy nie była supermocarstwem.

Już w III tysiącleciu p.n.e. Syria miała kontakty z Egiptem. Egipcjanie 
sprowadzali oliwę z oliwek i drzewo cedrowe. Sami natomiast eksportowali 
materiały piśmiennicze. Przywozili je do Byblos, skąd rozchodziły się na całą 
Syrię. W XVI wieku p.n.e. faraon Ahmos z XVIII dynastii zaanektował Syrię 
aż do Eufratu17. Jeszcze w tym samym wieku roszczenia do Syrii zgłosili He-
tyci, którzy w ciągu następnych stuleci rośli w potęgę, pozyskując syryjskich 
książąt na swoich sprzymierzeńców. Sam Ramzes II postanowił rozprawić 
się z Hetytami. W roku 1312 p.n.e. wyprawił się ze swoją 30-tysięczną armią 
przeciwko królowi Hattusilisowi, ale pod Kadesz poniósł klęskę. Następna wy-
prawa także zakończyła się przegraną, tym razem nad rzeką Orontes. Ponie-
waż Egipcjanie nie byli w stanie pokonać Hetytów, w roku 1296 p.n.e. zawarli 
z nimi pakt, na mocy którego m.in. Ramzes II poślubił hetycką księżniczkę18. 
Można przypuszczać, że sojusz egipsko-hetycki był po części wymuszony 
wzrastającą potęgą Asyrii. Już w połowie XIII wieku p.n.e. Asyria rozpoczęła 
działania zbrojne w celu zawładnięcia terenów syro-fenickich19, ale nie tylko. 
Asyryjczycy podbili górną Mezopotamię, Urartu oraz Babilonię.

Najwybitniejszym władcą asyryjskim tego okresu był Tiglatpilesar 
I (1114-1076 p.n.e.). Jego największą troską były najazdy Aramejczyków, 
które były niezwykle uciążliwe. Asyryjczycy przeszli do ofensywy. W swojej 
inskrypcji Tiglatpilasar szczycił się, że 28 razy przekraczał Eufrat, by gonić 
niepożądanych przybyszów z Syrii. Podczas jednej z wypraw w góry Biszri 
zniszczył aż sześć plemion aramejskich20. Asyryjczycy dotarli aż do Morza 
Śródziemnego. Później jednak zostali zdominowani przez Aramejczyków. 
Stało się to na początku I tysiąclecia p.n.e. Asyria została niemalże całkowi-
cie zniszczona przez inwazję Aramejczyków, zachowując jedynie obszar tzw. 

17 Zob. J. Żebrowski, Dzieje Syrii od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 
2006, s. 43.

18 Tamże, s. 45.
19 Zob. Z. Ples, dz. cyt., s. 97.
20 Zob. Cywilizacje starożytne, dz. cyt., s. 110. Por. Wielka historia świata (pod. red. J. Śliwy), 

t. II, Warszawa 2003, s. 286-287.
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asyryjskiego trójkąta pomiędzy Aszur, Niniwą i Arbelą, który liczył 13 tys. 
kilometrów kwadratowych21.

Po kilkudziesięcioletnim okresie, w latach 934-827 p.n.e., Asyryjczycy 
ruszyli do kontrofensywy. Pierwszym królem, który zaczął odzyskiwać tereny 
zagarnięte przez Aramejczyków był Aszur-dan II (934-912 p.n.e.). Następnie 
walczył z nimi Adad-nirari II (911-891 p.n.e.). Celem jego działania było m.in. 
odzyskanie równin w północnej Mezopotamii, opanowanych przez niewielkie 
aramejskie państwa Hanigalbat22 i Bit Bahiani23. Po ich pokonaniu Asyria znów 
miała dostęp do zachodniej Syrii. Ale dopiero Aszurnasirpal II (883-859 p.n.e.) 
zapewnił Asyrii dostęp do Morza Śródziemnego. Jego działania polegały na 
zdobywaniu terenów syryjskich i nakładaniu na pokonanych obowiązku płace-
nia corocznego trybutu. W stosunku do tych, którzy wszczynali bunty stosował 
taktykę terroru i spalonej ziemi24.

F. Joannes pisze, że „kiedy Asyryjczycy osiągnęli wybrzeże Morza Śród-
ziemnego, region ten przeżywał okres ekonomicznej prosperity, lecz i brak 
politycznej jedności; liczne ówczesne księstwa i państwa, które powstawały 
w różnych okresach po upadku państwa hetyckiego w końcu 2. tysiąclecia aż 
do przybycia Aramejczyków, pozostawały w stanie niekończących się konflik-
tów. Początkowy podział obejmował Cylicję (Hilakku, Tuwanan, Kue, Ja’udi) 
i równinę północno-zachodniej Syrii (Unqi, Patinna, Arpad, Lu’asz). Króle-
stwo Hamatu kontrolowało dostęp do terytoriów położonych na południe przez 
dolinę Orontesu. Na wschód od pasma gór Libanu powstało potężne królestwo 
Aramu ze stolicą w Damaszku, a na wybrzeżu istniały miasta fenickie (Arad, 
Byblos, Sydon, Tyr). Po obu stronach Jordanu leżały królestwa Izraela i Judy, 
Ammonu, Moabu i Edomu. Poza tymi obszarami zaczynała się strefa wpływów 
egipskich, ale Egipcjanie nie interweniowali w tym rejonie aż do VII wieku”25.

Kiedy w roku 858 p.n.e. królem Asyrii został Salmanasar III (858-824 
p.n.e.) rozpoczął inwazję na państwa syryjskie. Te jednak stawiły mu zdecy-
dowany opór. Stworzyły koalicję, na czele której stanął damasceński król Ara-
mu Adad-idri, występujący w Starym Testamencie pod imieniem Hadadezer. 
W roku 853 p.n.e. w bitwie pod Karkar, w dolinie Orontesu, Asyryjczycy zo-
stali powstrzymani przez armię liczącą 3940 rydwanów, 1900 jeźdźców i 1000 
wielbłądów oraz ponad 60000 żołnierzy piechoty. Żołnierzy i sprzęt bojowy 

21 Por. F. Joannes, Historia Mezopotamii w I tysiącleciu przed Chrystusem, Poznań 2007, s. 21.
22 Było to niewielkie państwo usytuowane wokół Nasibiny.
23 Było to aramejskie państewko usytuowane wokół Guzany.
24 Por. F. Joannes, dz. cyt., s. 23.
25 Tamże, s. 23-24.
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dostarczyli władcy Damaszku, Izraela, Ammonu, Fenicji a nawet Egiptu i pu-
stynnych Arabów26. Po bitwie Salmanasar chwalił się, że napełnił rzeki krwią 
wrogów. Ale była to tylko propaganda. Asyryjczycy zostali zmuszeni do wy-
cofania się.

Kolejna wyprawa na zachód w roku 845 p.n.e. też zakończyła się niepo-
wodzeniem, mimo, że armia asyryjska liczyła 120000 żołnierzy. Dopiero czte-
ry lata później kiedy nastąpił konflikt pomiędzy Damaszkiem, Izraelem i Judą, 
Salmanasar ruszył z impetem na nowego króla Aramu Hazaela, ale Damaszku 
nie zdobył. W roku 838 p.n.e. podjął jeszcze jedną próbę, również nieudaną. 
Dopiero pomiędzy 806 a 803 rokiem p.n.e. król asyryjski Adad-nirari III dopro-
wadził do tego, że północno-zachodnia Syria (Hatti), zachodnia Syria (Amur-
ru), miasta fenickie, Izrael i Filistyni uznali na nowo zwierzchnictwo Asyrii. 
Król Aramu Ben-Hadad został zmuszony do zapłacenia Asyrii ogromnego try-
butu. Kiedy to uczynił, Asyryjczycy odeszli z pod murów Damaszku, który 
oblegali27.

W kolejnych latach, kiedy doszło do chaosu politycznego w Asyrii, pań-
stwa syryjskie uniezależniły się od tego mocarstwa, ale w roku 743 p.n.e. król 
Tiglatpilesar III (744-727 p.n.e.) pokonał w górnej dolinie Eufratu koalicję 
Urartu i większości państw syryjskich, tym samym zapewnił Asyrii dostęp do 
Morza Śródziemnego. Pięć lat później wszystkie królestwa śródziemnomorskie 
od Tabal aż do Izraela należały do Asyrii. W latach 733 i 732 p.n.e., na prośbę 
króla Judy, Asyryjczycy zniszczyli królestwo Izraela i pokonali królestwo Ara-
mu. Damaszek został zburzony, a jego ludność deportowano. To samo spotkało 
królestwo Izraela w roku 722 p.n.e., definitywnie wymazując z mapy państwo, 
które zamieszkiwało dziesięć plemion pochodzących od synów Jakuba, wnuka 
Abrahama28.

W latach 614-610 p.n.e. Babilończycy przy pomocy Medów pokonali 
Asyrię. Aszur padło w roku 614 p.n.e., Niniwa w 612 p.n.e., a Harran w 610 
p.n.e. „Próżnię polityczną, jaka wytworzyła się na zachodzie w okresie osła-
bienia Asyrii i po jej upadku, wykorzystali Egipcjanie do rozszerzenia swoich 
wpływów na obszar wybrzeża Morza Śródziemnego aż po syryjski łuk Eufratu, 
gdzie w Karkemisz umieścili swój garnizon. Został on usunięty w roku 605 
przez Nabuchodonozora, a Egipcjanie, po powtórnej klęsce niedaleko Hamat, 
zostali zmuszeni do wycofania się z północno-zachodniej Syrii. Wezwany do 

26 Liczby podane za: A.K. Grayson, Asyrian Rulers of the Early First Millenium BC (1114-859 
BC), Toronto 1991, s. 23.

27 Zob. F. Joannes, dz. cyt., s. 27-28.
28 Więcej na ten temat w rozdziale III.
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Babilonu z powodu śmierci swojego ojca, Nabuchodonozor przybył tu 23 dni 
później we wrześniu 605 r. Po objęciu tronu nowy władca podjął kolejne wy-
prawy na zachód. W 604 r. wziął w posiadanie cały obszar wybrzeża Morza 
Śródziemnego aż do Aszkelonu, ale nie podjął konfrontacji z głównymi siłami 
egipskimi. Gdy do takiego starcia doszło w roku 601, zakończyło się ono nie-
powodzeniem. Nabuchodonozor musiał powracać na ten obszar przez kolejne 
lata aż do roku 594, by definitywnie opanować cały obszar Syro-Palestyny. Wa-
salni królowie tego rejonu, tacy jak król Judei Jojakin, wahali się między Egip-
tem a Babilonem. Niemniej silny garnizon babiloński został osadzony w górnej 
części doliny Orontesu u stóp pasma gór Libanu”29. Jojakin (Jehojachin), król 
Judy, który objął tron w wieku 18 lat stał się wasalem Nabuchodonozora. Rzą-
dy tego króla doprowadziły do najazdu Nabuchodonozora w roku 598 p.n.e. 
i pierwszej deportacji ludności, w tym rodziny królewskiej, do Babilonii. W Je-
rozolimie pozostała jedynie biedota. Z woli Nabuchodonozora na tronie judz-
kim osadzono Sedekiasza, stryja Jehojachina. Był to człowiek chwiejny i za-
straszony, który ulegał podszeptom nacjonalistów, konspirujących z faraonem 
przeciwko Babilonii. W konflikcie z Sedekiaszem był prorok Jeremiasz, który 
nawoływał do poddaństwa Nabuchodonozorowi przewidując, że imperium ba-
bilońskie przetrwa trzy pokolenia30. „Fakt, iż cała Palestyna i Syria ponownie 
znalazły się w rękach wrogiego mocarstwa, musiał siłą rzeczy poważnie za-
kłócić handel egipski, w szerokim zakresie korzystający z portów fenickich. 
Tym być może tłumaczy się decyzja Hofry (Apriesa), króla Egiptu (589-570 
p.n.e., wspomnianego w Proroctwie Jeremiasza, XLIV,30) dokonania najazdu 
na Palestynę. Początkowo wojska egipskie odnosiły sukcesy. Zdobyły Sydon; 
Jerozolimę zaś – a z pewnością i inne miasta – garnizon babiloński musiał 
opuścić pozostawiając u władzy polityków wrogo ustosunkowanych do Babi-
lonii. Zgodnie z przewidywaniami Jeremiasza, Nabuchodonozor zareagował 
energicznie wysyłając na zachód potężną armię. Egipcjanie śpiesznie się wy-
cofali, pozostawiając swych dawnych lenników, z którymi wojska babilońskie 
kolejno się rozprawiały. Oblężenie Jerozolimy trwało osiemnaście miesięcy. 
Miasto w końcu wzięte zostało głodem (586 rok p.n.e.)”31. Sedekiaszowi zabito 
synów, następnie został oślepiony i zabrany do Babilonu. Jerozolima została 
splądrowana, jej mury zburzono, pałac królewski i świątynia Salomona zostały 

29 F. Joannes, dz. cyt., s. 85-86.
30 Jer 27, 7.
31 H.W.F. Saggs, dz. cyt., s. 131-132.
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spalone, przywódców stronnictwa antybabilońskiego stracono. Nastąpiła druga 
deportacja ludności i koniec państwowości judzkiej32. 

Sytuacja na obszarze Syro-Palestyny ustabilizowała się ostatecznie w ro-
ku 568. Babilończycy spróbowali zaatakować Egipt, ale wyprawa się nie po-
wiodła. Ostatecznie ustalono granicę z Egiptem na linii Gazy.

Kiedy w roku 539 p.n.e. król perski Cyrus, który działał w koalicji z Me-
dami, zdobył Babilon, oznaczało to koniec supremacji babilońskiej. Persowie, 
którzy przejęli schedę po Babilończykach, okazali się bardzo tolerancyjni 
w stosunku do narodów Syrii i Palestyny. M.in. pozwolili Izraelitom na powrót 
z niewoli babilońskiej do Palestyny i odbudowę Jerozolimy, w tym świątyni. 
Warto odnotować też, że za czasów administracji medo-perskiej język aramej-
ski, którym posługiwała się ludność Syrii, stał się językiem urzędowym. Język 
ten funkcjonował także wśród Żydów, przybyłych z niewoli babilońskiej. Uży-
wano go w Palestynie jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery33.

Po zwycięskich podbojach Aleksandra Wielkiego, nastąpiła hellenizacja 
dawnego imperium perskiego, w tym również Syrii i Palestyny. Syrią rządzi-
li Seleucydzi, następcy Seleukosa I Nikatora, jednego z najlepszych wodzów 
Aleksandra. Stolicą została Antiochia, zbudowana od podstaw przez Seleuko-
sa34. Miasto położone było na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych, 
w pobliżu Morza Śródziemnego. Krzyżowały się tam drogi handlowe z doliny 
Eufratu w kierunku Morza Śródziemnego oraz z Zatoki Perskiej przez Syrię 
w głąb Azji Mniejszej35. J. Żebrowski pisze, że Syria zarządzana przez Seleu-
cydów była „państwem o dobrze prosperującym rolnictwie i ogrodnictwie. 
Pszenica, jęczmień, oliwki, winorośl winna – to główne artykuły tych gałę-
zi gospodarki. Na ich bazie produkowano m.in. wina, które zdobyły renomę 
w całym Oriencie, jak również oliwę, itp.”36. Największy rozwój pod rządami 
Seleucydów przeżyła Syria za panowania Antiocha III Wielkiego, zmarłego 
w roku 187 p.n.e. Później stopniowo następował schyłek królestwa syryjskiego 
aż do momentu wkroczenia do Syrii legionów rzymskich pod wodzą Sykstusa 
Pompejusza. Od roku 64 p.n.e. Syria stała się prowincją rzymską.

32 2 Krl 25, 8-21.
33 Por. Z. Ples, dz. cyt., s. 99.
34 Seleukos zbudował 33 miasta. Nazwał je imionami osób mu bliskich, 16 nosiło nazwę od 

imienia jego ojca Antiocha, 9 nosiło nazwy od jego imienia, 5 nawiązywało do imienia jego 
matki Laodicei a 3 z nich otrzymały nazwy od imienia jego małżonki Apamei. Zob. Z. Ples, 
dz. cyt., s. 100.

35 Por. J. Żebrowski, dz. cyt., s. 55. Antiochia leżała również na Szlaku Jedwabnym.
36 Tamże, s. 57.



ROZDZIAł II

LUDY ZAMIESZKUJĄCE TERENY  
STAROŻYTNEJ SYRII I PRZYLEGŁE

Wśród ludów zamieszkujących tereny starożytnej Syrii i przyległe należy 
wymienić przede wszystkim Amorytów, Aramejczyków, Hurytów i Hetytów. 
Trzeba wspomnieć również Hebrajczyków37. Ponieważ dzieje Syrii, Fenicji 
i Palestyny są mocno ze sobą splecione (niektórzy uczeni używają nazwy Syro-
Fenicja czy Syro-Palestyna), wymienię też inne ludy, które żyły na tych tere-
nach i odegrały ważną rolę w historii regionu.

1. Amoryci

Amoryci jako pierwsi osiedlili się na terenie obecnej Syrii, szczególnie 
na południowym wschodzie. Były to plemiona koczownicze, którym nazwę 
Amurru nadali Sumerowie. W języku sumeryjskim Amurru oznaczało krainę 
leżącą na zachód. Jako nazwa państwa pojawiła się w dokumentach egipskich 
i hetyckich na przełomie XIV i XIII wieku p.n.e.. Właściwie był to zlepek drob-
nych państewek, których granic nie sposób ustalić. Amoryci szczególną rolę 
odegrali w III i II tysiącleciu p.n.e. Według biblijnej tablicy narodów pochodzi-
li od Kanaana, syna Chama38. Oznacza to, że nie byli Semitami.

Zanim Amoryci zetknęli się z Sumerami, zamieszkiwali tereny od Morza 
Śródziemnego po góry Zagros. Według Starego Testamentu głównie zajmowali 
Zajordanie39. Mieszkali również na Pogórzu Amoryckim40. W latach trzydzie-

37 Sporo materiałów na temat Izraelitów zamieściłem w następnym rozdziale. Został on oparty 
na moich pracach na temat Izraela: Izrael. Historia, religia, archeologia, Podkowa Leśna 
2003 oraz Izrael, w: Historia i kultura krajów biblijnych, t. I, Podkowa Leśna 2006.

38 Gen 10, 6. 16.
39 Ezech 16, 3; Am 2, 9-10.
40 Dtn 1, 7. 19-20.
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stych XX wieku odkryto ruiny miasta Mari nad Eufratem, które było stolicą 
państwa amoryckiego. Znaleziono tam ponad 20 tysięcy tabliczek zapisanych 
pismem klinowym w języku akadyjskim. Było to archiwum króla Zimrilima 
(1730-1700 p.n.e.), zawierające treści dotyczące administracji, polityki, gospo-
darki oraz stosunków z Babilonią, Kretą i wyspami Morza Egejskiego. Odna-
leziono również pieczęci, bóstwa, biżuterię. Mari rozwijało się dzięki bardzo 
dobremu położeniu na jednym z ówczesnych szlaków handlowych, prowadzą-
cym z Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. Amoryci znakomicie również 
rozwinęli rolnictwo, szczególnie dzięki sztucznemu nawadnianiu. W Mari od-
naleziono kilka świątyń oraz pałac królewski z 300 komnatami. Na tabliczkach 
odkryto nazwy miast, takich jak Halab, Byblos czy Harran, które istnieją w Sy-
rii do dnia dzisiejszego.

Zetknięcie Amorytów z ludami Mezopotamii nastąpiło w II połowie III 
tysiąclecia p.n.e. Jako pierwsi ich napór odczuli Akadyjczycy. Sargon I oraz 
Szarkaliszari wyprawiali się przeciwko Amorytom. Próbowano budować prze-
ciwko nim szereg umocnień, pozwalano im potem osiedlać się na granicach, 
ale to nie pomogło. Przenikali do Mezopotamii coraz intensywniej, co dopro-
wadziło w końcu do tego, że powstały amoryckie dynastie w Isin, Larsie i Ba-
bilonie. Do I amoryckiej dynastii babilońskiej należał również Hammurabi, 
który nota bene zniszczył Mari. Amoryci przejęli władzę również w Asyrii, 
gdzie na tronie zasiadł Szamszi-Adad I.

W północnej Syrii powstało państwo Amurru, którego założycielem był 
Abdi-Asratu. Próbował podbić ziemie Fenicjan, ale w walce z nimi poniósł 
śmierć. Jego następca Aziru wykorzystując rywalizację egipsko-hetycką umoc-
nił swoje panowanie. Amoryci początkowo byli wasalami faraona, potem He-
tytów, co było dla nich bardziej korzystne. Na terenie Syrii i Palestyny było 
wiele miast amoryckim, m.in. Lakisz, Hebron, Alalah, Jamhadu, czy Urusalim 
(późniejsze Jeruzalem). Niektóre z nich przejęli Hebrajczycy, włączając je do 
Izraela. Inne uległy zniszczeniu.

2. Aramejczycy

Aramejczycy zamieszkiwali obszar zwany w starożytności Aramem lub 
Syrią. Termin Aram-Naharaim, czyli Aram dwóch rzek, był nazwą odnoszącą 
się do regionu znajdującego się wokół Haranu, gdzie mieszkał biblijny Laban 
i inni członkowie rodziny Abrahama41.

41 Państwa aramejskie, których stolice znajdowały się w miastach Zoba (Soba), Maaka, Geszur 
i Damaszek, odegrały ważną rolę w historii biblijnej. Zob. Atlas biblijny, Warszawa 1990, s. 45.
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Alfred Tschirschnitz pisze, że w tekstach Tiglatpilezara I, króla Asyrii 
(1115-1077 p.n.e.), na określenie Aramejczyków pojawiają się następujące ter-
miny: ah-la-me-i (Kur-) ar-ma-(a)-ia, ah-la-me-e ar-ma-a-ia, co miało ozna-
czać nomadów aramejskich42.

Według Biblii Aramejczycy byli Semitami. Ich praojcem miał być Aram, 
syn Kemuela. Byli też spokrewnieni z Izraelitami43. Nazwa Aramu występuje 
już w tekstach z Nippur (ok. 2000 p.n.e.), Mari (ok. 1700 p.n.e.) i Ugarit (ok. 
1350 p.n.e.). Zapewne ma to związek z ekspansją Aramejczyków na tereny 
Mezopotamii, Syrii i Palestyny. Ale Aramejczycy nigdy nie stanowili jednego 
państwa, zwykle było to kilka małych państewek, z których największym było 
to ze stolicą w Damaszku. Niemniej jednak Aramejczycy byli zagrożeniem dla 
Asyrii i Babilonii. Król asyryjski Tiglatpilezar I aż dwadzieścia osiem razy 
wyprawiał się zbrojnie przeciwko Aramejczykom i nie potrafił definitywnie się 
z nimi rozprawić. 

W tym miejscu należy wymienić państwa aramejskie, które osiągnęły naj-
większe znaczenie w historii:

a) Damaszek. Aramejskie państwo-miasto, które zdobyło szczególną 
rangę. Miasto Damaszek położone jest w urodzajnej i dobrze nawod-
nionej dolinie. Przez Arabów uważane jest za najstarsze, nieprzerwa-
nie zamieszkałe miasto świata. Rozwinęło się dzięki temu, że leżało 
na szlaku handlowym łączącym Egipt z Mezopotamią. Stąd jest czę-
sto wymieniane w źródłach egipskich i asyryjskich. Jako samodzielne 
państwo na arenie politycznej pojawia się w wieku X p.n.e. Zetknięcie 
się Damaszku z Izraelem nastąpiło za panowania króla Dawida, kiedy 
to na krótki czas Dawid zawładnął tym państwem aramejskim. Ale już 
za panowania Salomona Damaszek odzyskał niepodległość. W tym 
czasie na jego tronie zasiadał Rezon ben Eljada44. Największą potęgą 
Damaszek był za panowania Ben-Hadada II i Hazaela. Niepodległość 
na rzecz Asyrii stracił w roku 732 p.n.e.

b) Hamat. Miasto Hamat leżało nad rzeką Orontes. W I tysiącleciu 
p.n.e. było stolicą niepodległego państwa, z którym musiała się liczyć 
Asyria. Często stawało na czele antyasyryjskich koalicji, głównie za 
Sargona II. Zostało zdobyte dopiero przez Tiglatpilezara III ok. roku 
740 p.n.e.

42 Zob. A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, t. I, Warszawa 1987, s. 229.
43 Gen 22, 21.
44 1 Krl 11, 23-25.
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c) Soba (Zoba). Było to małe państewko położone na zachód od Da-
maszku w dolinie Nahr el-Litanie pomiędzy pasmami górskimi Liban 
i Antyliban. Na terenie tego małego państwa leżały tez miasta Betach 
i Berotai45.

d) Bet Rechob. O tym państewku aramejskim czytamy w tekstach Tot-
mesa III, egipskiego faraona46.

e) Geszur. Miasto-państwo położone pomiędzy pogórzem Hermonu 
i krainą Baszanu. Stamtąd pochodziła Maacha, jedna z żon izraelskie-
go króla Dawida. Jej ojciec Talmaj był królem Geszur47.

f) Maacha. Państwo położone u stóp Hermonu pomiędzy pasmami gór-
skimi Liban i Antyliban. Biblia wymienia miasto Abel-Bet-Maacha, 
które oblegał Joab, ponieważ ukrywał się w nim Szeba, buntujący się 
przeciwko Dawidowi48. Miasto zostało zdobyte przez Ben-Hadada, 
króla Damaszku, a Tiglatpilezar III wcielił je do Asyrii49.

g) Tob. Było to państewko sąsiadujące z Maachą, również leżące u stóp 
Hermonu50.

h) Państwa aramejskie na terenie Mezopotamii. Mimo, że państwa 
te nie leżały na terenie starożytnej Syrii, należy je przynajmniej wy-
mienić. Były to: Bit Adini nad środkowym Eufratem, Bit Amukkani 
w południowej Mezopotamii, Bit Dakkuri w pobliżu Zatoki Perskiej, 
Bit Jakini nad rzeką Habur i Bit Sa’alla nad Zatoką Perską51.

Ważną rolę w historii odegrał język aramejski. Ok. roku 750 p.n.e. język 
ten stał się wspólnym językiem kupców i dyplomatów na terenie całego Bli-
skiego Wschodu. Np. kiedy asyryjscy posłowie króla Sennacheryba przybyli 
by żądać poddania Jerozolimy, ludzie króla Hiskiasza (Ezechiasza) prosili, aby 
mówili do nich po aramejsku52. A już po niewoli babilońskiej, kiedy miejscowa 
ludność buntowała się przeciwko Żydom, którzy wraz z Zorobabelem powró-
cili do Palestyny, napisano skargę do króla w języku aramejskim53. Także część 
księgi Daniela została napisana po aramejsku54. Nawet, gdy Aleksander Wielki 

45 Z tych miejsc izraelski król Dawid sprowadzał miedź. Zob. 2 Sam 8, 8.
46 Por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 231.
47 2 Sam 3,3; 13, 37.
48 2 Sam 20, 1. 14-22.
49 1 Krl 15, 20; 2 Krl 15, 29.
50 Wymienione jest w 2 Sam 10, 6.
51 Więcej na ten temat zob. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 231-233.
52 2 Krl 18, 26.
53 Ezdr 4, 7.
54 Dn 2, 4-7.28.
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Macedoński wprowadził na Bliskim Wschodzie język grecki, drugim językiem 
urzędowym był język aramejski, który też pozostał językiem potocznym na du-
żym obszarze55. W czasach nowotestamentowych Żydzi mówili po aramejsku. 
Sam Nowy Testament zawiera kilka zwrotów aramejskich, np. Talitha kumi56, 
Abba57 oraz Eli, Eli lema sabachtani58.

3. Huryci

Huryci byli kolejnym ludem zamieszkującym tereny Syrii (w Biblii nazy-
wani są Horytami). Jednak ich pierwotne siedziby znajdowały się na górzystych 
terenach na wschód od Tygrysu. Potem znajdujemy ich na terenie Mezopotamii, 
gdzie ulegają semityzacji, ale w II tysiącleciu p.n.e. ich wpływy zaczynają bardzo 
wzrastać. To musiało zaniepokoić władców asyryjskich, którzy niejednokrotnie 
wyprawiali się przeciwko Hurytom, jednak nie zdołali ich pokonać. Za to ok. roku 
1680 Mezopotamia przeżyła inwazję Hurytów. Stało się to po wyparciu Hurytów 
z ich dotychczasowych siedzib przez ludy indoeuropejskie i przemieszczeniu do 
Mezopotamii i Syrii. Huryci najechali Asyrię i ją złupili. W II połowie XVI wie-
ku p.n.e. Huryci i Indoariowie utworzyli państwo nazwane Mitanni, władając na 
terenach należących wcześniej do Amorytów59. „Każda próba napisania historii 
królestwa Mitanni rozbija się o prawie zupełny brak rodzimych źródeł. Nie znana 
jest też lokalizacja jego starożytnej stolicy Waszuganni, choć wiadomo, że mu-
siała się ona znajdować gdzieś w rejonie rzeki Chabur. Natomiast charakter tych 
nielicznych źródeł rodzimych, którymi dysponujemy, sprawia, że są one mało 
przydatne do odtworzenia dziejów politycznych. Istnieje znaleziony w Amarna 
w Egipcie, a napisany w języku huryckim, list mitannijskiego króla Tuszratty do 
faraona Amenhotepa III. W Ugarit (obecnie Raz Szamra, miejscowość położo-
na na wybrzeżu syryjskim w pobliżu Latakii) znaleziono hurycki tekst religijny 
i pewną ilość słowników hurycko-sumeryjskich, akadyjskich i ugaryckich. Nieco 
huryckich tekstów religijnych odkopano też w hetyckiej stolicy Hatussas w Ana-
tolii. Z terenu Syrii znana jest akadyjsko-hurycka inskrypcja królewska Tiszari 
z Urkisz. (…) Prawie wszystko zatem, co wiadomo o historii królestwa Mitanni, 
pochodzi ze źródeł obcych. I choć są one stronnicze i niekompletne w odniesieniu 
do interesującego nas w tym wypadku zagadnienia, to i tak pokazują, że Mitanni 

55 Zob. Encyklopedia Biblii, pod red. Pata Alexandra, Warszawa 1997, s. 306.
56 Mk 5, 41.
57 Mk 14, 36.
58 Mt 27,46.
59 Por. Cywilizacje starożytne (pod red. A. Cotterella), łódź 1990, s. 116.
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było jedną z wielkich potęg w zachodniej Azji w II tysiącleciu p.n.e. Pierwszym 
poświadczonym w źródłach królem był Parattarna (w znacznym przybliżeniu ok. 
1500 r. p.n.e.). Imię jego występuje w akadyjskiej inskrypcji znalezionej w Ala-
lach (współczesna Aszana w pobliżu Zatoki Aleksandretty), którego król, Idrimi, 
autor tego napisu, był wasalem mitannijskiego władcy. A zatem w okresie tym 
wpływy Mitanni sięgały na zachodzie aż do Morza Śródziemnego, a z kolei po-
chodzące od Hetytów źródła informują, że wcześni królowie tego ludu toczyli 
długotrwałe wojny z Hurytami i państwem Mitanni o północną Syrię i góry Tau-
rus. W źródłach tych na określenie Mitanni albo Hurytów używa się raczej nazwy 
Chanigalbat, występującej też w tekstach asyryjskich. W owych czasach również 
Asyria pozostawała w stanie zależności od Mitanni”60.

Z potęgą militarną Mitanni liczyli się nawet faraonowie XVIII dynastii, 
choć niekiedy, szczególnie za Totmesa I i Totmesa III dochodziło do konfliktów 
zbrojnych. Ok. roku 1400 p.n.e. po długoletnich walkach o zwierzchnictwo nad 
Syrią, państwo Mitanni, na czele którego stał król Szauszatara, zostało uznane 
za równorzędnego partnera Egiptu. Dwadzieścia lat później jego następca, Ar-
tatama, wydał swoją córkę za Totmesa IV. Ok. roku 1400 p.n.e. również Amen-
hotep III ożenił się z córką Saturny II, króla Mitanni. Przyjacielskie stosunki 
z Mitanni utrzymywał też Amenhotep IV Echnaton61.

Niestety, w wieku XIV p.n.e., rozpoczął się powolny upadek państwa 
Hurytów. Wzrosła potęga Hetytów i Asyryjczyków, którzy najeżdżali Mitanni. 
Dodatkowo jeszcze w stolicy Waszuganni wybuchło powstanie antykrólew-
skie. Król Tuszratta został zamordowany, a jego syn Mittawaza uciekł do króla 
Hetytów Suppiluliumy, szukając u niego schronienia. Ten ożenił Mittawazę ze 
swoją córką i osadził go na tronie Mitanni, ale był on tylko marionetką w ręku 
króla hetyckiego, podobnie jak kolejni trzej władcy. Ponieważ z czasem osłabło 
państwo hetyckie, Asyryjczycy włączyli Mitanni do swego państwa jako pro-
wincję Chanigalbat. W ten oto sposób Mitanni przestało istnieć62.

4. Hetyci

Hetyci pojawiają się na kartach Biblii już w księdze Genesis. Od Hety-
tów Abraham kupił miejsce na grób swojej żony Sary. Przedstawicielami tej 
nacji były również takie postaci biblijne jak Efron, Abimelech i Uriasz. Jed-
nak Stary Testament wyraźnie rozdziela Hetytów, którzy byli plemieniem 

60 Tamże, s. 117.
61 Zob. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 136.
62 Por. Cywilizacje starożytne, dz. cyt., s. 118.
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zamieszkującym Kanaan przed przybyciem Izraelitów, od ludów Hatti zamiesz-
kujących tereny Syrii. To z tymi Hetytami utrzymywali stosunki dyplomatycz-
ne i handlowe Egipcjanie i Salomon, król Izraela. Zamieszkujący Syrię Hetyci 
odziedziczyli nazwę oraz wiele innych elementów po znacznie wcześniejszym 
królestwie Hatti, które leżało na terenie Anatolii i było jednym z mocarstw sta-
rożytnych w latach ok. 1700-1190 p.n.e. Pamiętać jednak należy, że Hetyci 
stanowili mieszankę etniczną i językową, a ich jedność zasadzała się bardziej 
na kwestiach politycznych63.

Już ok. roku 1750 p.n.e. w Hattusas64 założone zostało królestwo, ale kró-
lowie hetyccy wyprowadzali swoje pochodzenie od króla Labarny (1680-1650 
p.n.e.), mimo że nie był on pierwszym władcą hetyckim65. Wnioskować należy, 
że ten król przyczynił się do znacznego rozszerzenia granic. Prawdopodob-
nie królestwo Hetytów rozciągało się wówczas do Gór Pontyjskich na północy 
i Gór Taurus na południu. Stolica Hattusas położona była na północnym sto-
ku jednego z pasm wzgórz Wyżyny Anatolijskiej i znajdowała się w pobliżu 
zbiegu dwóch ważnych szlaków handlowych prowadzących z wybrzeży Morza 
Egejskiego na wschód oraz z wybrzeży Morza Czarnego do tzw. Wrót Sycylij-
skich. Hetyci wyprawili się również na południe, gdzie starli się z Amorytami, 
kontrolującymi północną Syrię. Ok. roku 1600 p.n.e. pokonali ich zdobywa-
jąc ich stolicę Halab (Aleppo). Jeszcze dalej podążyli Hetyci pod wodzą króla 
Mursziliego I, zaatakowali bowiem Babilonię rządzoną wówczas przez królów 
I dynastii babilońskiej. Miasto Babilon zdobyli w roku 1595 p.n.e. Sam Mur-
szili I został zamordowany przez swego szwagra Hantiliego i od tego czasu 
Hatti straciło wiele terenów wcześniej zdobytych. Dopiero kiedy w roku 1525 
p.n.e. władcą Hetytów został Telipinu, zaczęto odzyskiwać utracone terytoria66.

Królem hetyckim, za panowania którego imperium hetyckie dorównywa-
ło największym potęgom starożytnym, był Suppiluliuma I (1380-1346 p.n.e.)67. 

63 Tamże.
64 Hattusas znajdowało się ok. 150 km od współczesnej stolicy Turcji Ankary, w pobliżu miej-

scowości Bogazkoy.
65 Nie zachowała się do naszych czasów autentyczna inskrypcja tego władcy, ale o jego dziele 

tak opowiada jeden z jego następców: „Przedtem był królem Labarna i wtedy byli zjednoczeni 
jego synowie, jego bracia, jego powinowaci i jego krewni. Kraj był mały, jednakże dokąd-
kolwiek wyruszył na wojnę, podbijał kraje swoich wrogów. On spustoszył kraje, zniewolił je 
i uczynił morza swoimi granicami. A kiedy powrócił z wojny, każdy z jego synów szedł do in-
nej części kraju: do Hupsiny, do Tuwanuwy, do Nenassy, do Landy, do Zallary, do Parsuhandy 
i do Lusny i tam sprawowali rządy. Zostały im przydzielone wielkie miasta kraju” (cyt. za: A. 
Tschirschnitz, dz. cyt., s. 141).

66 Więcej na ten temat zob. E. i H. Klengel, Hetyci i ich sąsiedzi, Warszawa 1974, s. 46-51.
67 W literaturze można go spotkać pod imieniem Szuppiluliuma.
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Bardzo możliwe, że dynastia z której pochodził była hurycka. Suppiluliuma był 
doskonałym organizatorem i wodzem. To on pokonał Mitanni. A wykorzystu-
jąc osłabienie Egiptu pod rządami Amenhotepa IV Echnatona, podbił całą Sy-
rię. Hetyci zdobyli twierdzę Karkemisz i rozciągnęli swoje terytorium w Syrii 
od Eufratu aż do Morza Śródziemnego68.

Do decydującego starcia o Syrię doszło pomiędzy Hetytami a faraonem 
Ramzesem II pod Kadesz w roku 1285 p.n.e. I mimo, że faraon ogłosił swoje 
zwycięstwo, to jednak raczej zwyciężyli Hetyci, ponieważ zachowali wpływy 
w Syrii. Ok. roku 1270 p.n.e. pomiędzy Ramzesem II a Hattuszilim III został 
zawarty „wieczysty pokój”. Kilkanaście lat później Ramzes II poślubił nawet 
hetycką księżniczkę.

Przez następnych kilkadziesiąt lat w kraju Hatti utrzymywał się stan poko-
ju i pomyślności. Wprawdzie wzrastająca potęga Asyrii stanowiła potencjalne 
zagrożenie, ale Hetyci przynajmniej na pozór zachowywali przyjazne stosunki 
z Asyryjczykami. Jednak w XII wieku p.n.e. wydarzyło się coś, co sprawiło, 
że państwo Hetytów przestało istnieć. Większość historyków widziało upadek 
państwa Hatti spowodowany najazdem tzw. ludów morza69. Jednak ostatnie ba-
dania mogą wskazywać na to, że trudności i spory wewnętrzne wśród Hetytów 
doprowadziły to państwo do upadku. A być może było to jedno i drugie, bo 
trudno uwierzyć, że taka potęga nie potrafiła się oprzeć barbarzyńcom, którzy 
przybyli drogą morską.

Na terenie Syrii pozostały drobne państewka posthetyckie. Jednak i one do 
roku 700 p.n.e. zniknęły pochłonięte przez wojenną machinę Asyryjczyków70.

5. Fenicjanie

Na zachodnich połaciach wielkiej Syrii (tereny dzisiejszego Libanu) 
zamieszkiwali Fenicjanie. Według genealogii biblijnej wywodzili się od Ka-

68 Niewiele brakowało, a Hetyci mogli również panować nad Egiptem. A. Tschirschnitz pisze, że 
„po śmierci faraona Tutanchamona wdowa po nim imieniem Anchesenpaaton (później zwana 
Anchesenamun) zwróciła się do Szuppiluliumy I z prośbą o przysłanie jednego z jego synów 
w celu poślubienia. Młody książę hetycki został jednak zamordowany przez egipską arysto-
krację. Wywołało to nową wojnę, w której strona hetycka miała przewagę. Jednakże żadna 
z wojujących stron nie osiągnęła na tyle przewagi, aby ją w pełni wykorzystać” (dz. cyt., s. 
144).

69 Źródła egipskie z czasów Ramzesa III mówią, że tzw. ludy morza zalały całą Syrię i zostały 
zatrzymane dopiero u granic Egiptu w roku 1182 p.n.e.

70 Więcej na ten temat zob. Cywilizacje starożytne, dz. cyt., s. 120-121.
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naana, wnuka Noego71. I choć większość badaczy utożsamia ich z Semitami, 
to nie ma na to przekonywujących dowodów. Np. na malowidłach egipskich 
przedstawiani są razem z Egipcjanami i Etiopczykami w kolorze czerwonym, 
natomiast Semici namalowani są w kolorze żółtym72. Być może fakt, że Feni-
cjanie znaleźli się w sferze oddziaływania kultury semickiej sprawił, że zasy-
milowani z Semitami, postrzegani byli jako Semici.

Czy Fenicjanie, jak twierdzą niektórzy historycy, przybyli na tereny dzi-
siejszego Libanu podczas tzw. wędrówki ludów morza, gdy na terenach Bli-
skiego Wschodu pojawili się też Filistyni73. H. Haag twierdzi, że przybyli tam 
dużo wcześniej, bo już w roku 3000 p.n.e.74. 

Nazwa Fenicja wywodzi się od greckiego phoinix i oznacza purpurę, cha-
rakterystyczny dla tego regionu barwnik do tkanin. „Brak świadomości jed-
ności narodowej łączącej poszczególne ośrodki fenickie powodował, że ich 
ludność nigdy nie używała jednolitej nazwy na określenie siebie samej i swo-
jego terytorium. W zależności od rodzinnego miasta, mieszkańcy byli Sydoń-
czykami, Tyryjczykami itd. Stary Testament nazywa ich Kananejczykami lub 
Sydończykami. Potomkowie kolonistów fenickich w Afryce nazywali siebie 
Kananejczykami jeszcze w czasach chrześcijańskich, o czym donosił w V wie-
ku n.e. św. Augustyn”75.

Tereny Fenicji obejmowały wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego 
aż po góry Libanu. Na północy najdalej sięgały do Ugarit, a na południu do 
Akko76. A. Tschirschnitz pisze, że „ukształtowanie terenu nie sprzyjało powsta-
waniu silnego organizmu państwowego. Góry Libanu ciągnące się równolegle 
do wybrzeża Morza Śródziemnego, schodzą miejscami aż do samego morza. 
Wśród gór znajdują się nad samym morzem doliny i w nich najczęściej były 
zakładane miasta fenickie. Pasmo Gór Libanu było doskonałym bastionem bro-
niącym te miasta przed atakami ze wschodu, ale jednocześnie w bardzo dużym 
stopniu utrudniało kształtowanie jednolitego państwa i silnej więzi narodowej. 

71 Zob. Gen 10, 15. Synem Kanaana był Sydon. Założone przez niego miasto Sydon przez wieki 
dominowało na terenie Fenicji. Konkurować z nim mógł jedynie Tyr, w którym także za-
mieszkiwali Fenicjanie.

72 Por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 139.
73 Te ludy opiewane były przez Homera jako znakomici żeglarze, kupcy i kolonizatorzy. Zdecy-

dowanie najlepsi byli Fenicjanie.
74 Zob. H. Haag, Bibel Lexikon, s. 1383-1384. 
75 Fenicja – wschodnie korzenie, w: Wielka historia świata, s. 182.
76 Nie zawsze jednak tak było. Przez wiele wieków północnym miastem granicznym było Szuk-

szu, dzisiaj nazywane Tell Suqas.
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Z tego też względu miasta fenickie miały charakter miast-państw, luźno tylko 
ze sobą związanych”77.

Obraz, jaki wyłania się z badań archeologicznych na tym terenie z epoki 
żelaza78, nie różni się od sytuacji znanej w pozostałej części Syrii. Odkrycia, 
jakich dokonano w Ugarit, pokazują, że krzyżowały się tam wpływy mezopo-
tamskie, małoazjatyckie, egejskie i egipskie.

Ważnymi dokumentami, służącymi do poznania dziejów Fenicji, są in-
skrypcje egipskie i asyryjskie. Np. jest to dokument o podróży dostojnika 
egipskiego Wen-Amona, który popłynął do Fenicji po drewno na świętą barkę 
Amona. Znajdujemy tam informacje o stosunkach egipsko-fenickich w XI wie-
ku p.n.e. W tym czasie Egipt miał wykazywać słabość polityczną pod rządami 
Ramzesa XI (1114-1085 p.n.e.). Jednak nie jest to dokument najstarszy. Zapiski 
o Fenicjanach znajdujemy już w dokumentach egipskich, gdy faraonem był 
Totmes I (1525-1512 p.n.e.), co nie dziwi, bo przez ok. 300 lat, aż do cza-
sów Ramzesa III (1198-1166 p.n.e.), Fenicja znajdowała się pod panowaniem 
Egiptu79.

Niestety, właściwie nie ma z tych czasów źródeł fenickich. Pojawiają się 
dopiero w wieku X p.n.e. Są to tzw. Roczniki Tyru, które zachowały się w dzie-
łach Józefa Flawiusza. Obejmują one wydarzenia od wieku X do VIII p.n.e.80.

W tym czasie dobre relacje z Fenicjanami utrzymywali Izraelici. I chociaż 
ich pierwsze kontakty przypadają na okres podboju i zajęcia Kanaanu przez Jo-
zuego81, to dopiero od czasów króla izraelskiego Dawida można mówić o przy-
jaźni fenicko-izraelskiej82.

Fenicjanie mieli też styczność z Asyryjczykami. W czasie jednej ze swo-
ich wypraw, władca asyryjski Tiglatpilezar I dotarł do wybrzeża Morza Śród-

77 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 140.
78 Tradycyjny pogląd mówi, że o historii Fenicji można mówić dopiero od początku epoki żela-

za, czyli ok. 1200 roku p.n.e., kiedy po najeździe Dorów upadła cywilizacja minojska i Feni-
cjanie przejęli handel we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ale nowsze odkrycia z Ebli 
wskazują, że już w III tysiącleciu p.n.e. fenickie miasto Byblos było potęgą ekonomiczną. 
Zob. Wielka historia świata, dz. cyt., s. 182-183.

79 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 140. W miastach fenickich, takich jak Tyr i Sydon rezydował 
namiestnik egipski. Faraon Totmes III (1504-1450 p.n.e.) w czasie kampanii syryjsko-pale-
styńskich wybudował na wybrzeżu fenickim cały szereg umocnień, niezwykle przydatnych 
podczas jego wypraw wojennych.

80 Aż do wieku X p.n.e. wśród miast fenickich prym wiódł Sydon. Ok. roku 1000 p.n.e. hegemo-
nię przejął Tyr.

81 Zob. Gen 49, 13; Sędz 1, 31.
82 Przyjaźń ta była kontynuowana za czasów Salomona.
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ziemnego. W swojej inskrypcji pisze, że odebrał daninę od miast fenickich83, 
choć wszystko wskazuje na to, że była ona jedynie symboliczna. Tiglapilezar 
bowiem nie był w stanie sprawować skutecznej kontroli w Syrii i Palestynie84. 
Inaczej było za rządów Tiglatpilezara III (745-727 p.n.e.). Król asyryjski pobił 
antyasyryjską koalicję, którą dowodził król Urartu Sarduri II. Asyryjczycy za-
jęli m.in. północne tereny Fenicji. Tyr zmuszono do płacenia daniny a Arados 
i Byblos zachowały jedynie ograniczoną autonomię. 

Gdy na tron wstąpił Sancheryb, w Syrii powstała nowa koalicja antyasy-
ryjska. W jej skład weszły również miasta fenickie. Odpowiedzią Sancheryba 
była wyprawa do Syrii i Fenicji w roku 701 p.n.e., którą potraktował jako eks-
pedycję karną przeciwko miastom i państewkom syryjskim i fenickim. Napisał 
o swojej wyprawie: „W czasie mojej trzeciej wyprawy wojennej poszedłem 
przeciwko Chatti. Luli, król Sydonu, przeraziwszy się blasku mego majestatu, 
uciekł na morze i tam zmarł. Wielki Sydon, Mały Sydon, Bit Zette, Sarepta, 
Machaliba, Uszu, Akziv, Akko, jego twierdze, gdzie znajdowało się jedzenie 
i napitek dla jego garnizonów, przeraziły się broni Aszszura i rzucili się do mo-
ich stóp. Posadziłem na moim królewskim tronie nad nimi Taba’lu, nałożyłem 
na nich trybut oraz ustawiczną coroczną daninę. Od Menahema z Samsi-muru-
na, Tuba’lu z Sydonu, Abdi’biti z Arados, Uru-milki z Byblos, Mitinti z Aszdo-
du, Budu-ili z Bet-Ammon, Kamusz-nabi z Moabu, Aya-rammu z Edomu i od 
wszystkich królów otrzymałem poczwórne bogate dary jako daninę i całowali 
moje stopy” 85. 

Podobnie zachował się w roku 677 p.n.e. Asarhaddon. Z jego inskrypcji 
dowiadujemy się, że wyprawił się przeciwko królowi Sydonu, który wszedł 
w koalicję z królem Cylicji. Niespodziewanie po stronie Asyrii stanął Tyr. Sy-
don został zdobyty, a Tyr w nagrodę otrzymał okoliczne miasta, które wcze-
śniej należały do Sydonu. W swojej inskrypcji Asarhaddon pisze: „Abdi-Mil-
kutti, król Sydonu, nie uznawał mego majestatu, a także nie słuchał moich 
słów, zaufał morzu i zrzucił jarzmo Aszszura. Sydon, warowny gród, który 
leży pośrodku morza, zrównałem z ziemią, zniszczyłem jego mury i budowle 
i rzuciłem je do morza, zatarłem miejsce, gdzie on leżał. Z pomocą Aszszura, 

83 „Poszedłem do Gór Libanu. Wyciąłem cedrowe pnie potrzebne dla świątyni Anu i Adada, 
wielkich bogów, moich panów. Potem poszedłem dalej do Amurru i podbiłem całe Amurru. 
Otrzymałem trybut od Byblos, Sydonu i Arados. Na okrętach Arados podróżowałem z Arados, 
które leży nad brzegiem morza, do Symirry w kraju Amurru. Zabiłem w morzu nahiru, które-
go oni nazywają koniem morskim” (cyt. za: S. Moscati, Die Phoniker Von 1200 vCh. bis zum 
Utergang Karthagos, s. 31).

84 Por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s.142.
85 S. Moscati, dz. cyt., s. 50-51.
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mego pana, wyłowiłem z morza jak rybę Abdi-Milkutti, jego króla, który uciekł 
przed moją bronią na morze i uciąłem mu głowę. Jego żonę, jego synów i jego 
córki, jego dworzan, złoto srebro, dobra i broń, szlachetne kamienie, tkaniny 
wełniane i lniane, skóry słoniowe, kły słoniowe, drzewo hebanowe i bukszpa-
nowe, wszystko to, co było w jego pałacu, zabrałem w wielkich ilościach. Do 
Asyrii wywiozłem dużą liczbę jego poddanych, woły, owce i osły. Zgromadzi-
łem wszystkich królów Hatti i wybrzeża i kazałem im wybudować w innym 
miejscu miasto i nazwałem je Kar-Asarhaddon. Mieszkańców miast, które leżą 
w pobliżu Sydonu, pastwiska i wodopoje, jego obwarowane miasta, które z po-
mocą Aszszura, mego pana, moje ręce zdobyły i ludzi, którzy zostali sprowa-
dzeni z gór i znad wschodniego morza osiedliłem tam na terytorium Asyrii. 
Uporządkowałem to terytorium i ustanowiłem mego urzędnika nad nimi jako 
zarządcę. Nałożyłem na nich trybut i podatek, jak dawniej. Miasta, które do 
niego należały: Ma’rubbu i Sareptę dałem Baalowi, królowi Tyru”86. Sojusz 
Tyru z Asyrią trwał zaledwie sześć lat. W roku 671 p.n.e. za namową króla 
Egiptu, Tyr zbuntował się przeciwko Asyrii. Nawiązała się koalicja egipsko-
etiopsko-fenicka. W odpowiedzi Asarhaddon podbił Fenicję, Etiopię, górny 
i dolny Egipt. Fenicję podzielił na trzy prowincje: Tyr, Sydon i Symirrę.

Również za panowania króla asyryjskiego Aszurbanipala, miały miejsce 
bunty miast fenickich, które także zostały zdławione. Podczas kapitulacji król 
Tyru zgodził się m.in. na to, że jego córka oraz córki jego braci zostaną nałoż-
nicami króla asyryjskiego i wniosą bogaty posag.

Asyryjczycy brutalnie dławili fenickie powstania, ponieważ rozszerzyli 
swoje terytorium aż po Egipt i zależało im, aby na całym podbitym terenie 
panował spokój87.

Po Asyrii władzę na terenie Mezopotamii, Syrii i Palestyny przejęli Ba-
bilończycy. W roku 605 p.n.e. pod Karkemisz wielki król Nabuchodonozor II 
pokonał Egipcjan, co zmieniło układ sił. Następnie zaatakował miasta fenic-
kie i obległ Tyr. Po 13 latach oblężenia, król Tyru Itobaal III uznał wreszcie 
zwierzchnictwo Babilonii, ale Tyr zachował pełną autonomię88.

Po upadku Babilonii w roku 539 p.n.e. tereny fenickie stały się perską 
satrapią89. Kiedy Kambyzes II wyprawiał się przeciwko Egiptowi, Fenicjanie 
oddali mu do dyspozycji swoją flotę, ale odmówili udziału w inwazji na Karta-
ginę. Natomiast, gdy w Fenicji pojawił się Aleksander Wielki Macedoński, Ar-

86 Tamże, s. 52-55.
87 Zob. Wielka historia świata, dz. cyt., s. 185.
88 Por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 144; S. Moscati, dz. cyt., s. 60.
89 W Sydonie król perski miał swoją rezydencję.
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wad, Byblos i Sydon otworzyły mu swoje bramy. Tylko Tyr, którego polityka 
była nastawiona na zachowanie własnej niezależności, nie chciał się poddać. 
Aleksander potrzebował jedynie siedmiu miesięcy, by zdobyć miasto i je znisz-
czyć. W roku 64 p.n.e. kontrolę nad miastami fenickimi przejął Rzym. Warto 
odnotować, że w roku 47 p.n.e. odwiedził je Juliusz Cezar90.

6. Filistyni

Większość uczonych uważa, że Filistyni byli ludem, który przywędrował 
na tereny Kanaanu wraz z tzw. ludami morza na przełomie XIII i XII wieku 
p.n.e. Ale Biblia podaje, że już w czasach Abrahama byli tam Filistyni. Np. księ-
ga Genesis mówi o Abimelechu, królu filistyńskim, u którego przebywał Izaak 
podczas głodu91. Wcześniej gościem w ziemi filistyńskiej był Abraham92. Bi-
blia wywodzi Filistynów od Kasluchitów, którzy byli potomkami Chama, syna 
Noego93. Ich ojczyzną miało być Kaftor, utożsamiane z Kretą lub Kapadocją94. 

Filistyni zamieszkiwali pięć miast kanaańskich: Aszdod, Aszkelon, Ekron, 
Gat i Gazę. Zapewne z tego powodu, kiedy w roku 1445 p.n.e. Izraelici wyszli 
z Egiptu, Bóg nie prowadził ich do Ziemi Obiecanej drogą przez kraj Filisty-
nów, choć to była droga najkrótsza95. W tym miejscu pewnie narażam się tym 
uczonym, którzy uważają, że wyjście Izraelitów z Egiptu nastąpiło ok. roku 
1230 p.n.e. Tę kwestię wyjaśniam w następnym rozdziale. 

Po śmierci Ramzesa II można zauważyć wyraźną ekspansję Filistynów na 
tereny Kanaanu. Dopóki Egipt był potęgą, Filistyni nie byli w stanie prowadzić 
samodzielnej polityki i ekspansji militarnej. Z Izraelitami zetknęli się za cza-
sów Sędziów. Prowadzili wojny z Izraelem za Samuela, Saula i Dawida. Fili-
styni byli stałym zagrożeniem dla Izraela, nie tylko ze względów militarnych, 
ale również w kwestiach religijnych. Po licznych zmaganiach zostali ostatecz-
nie pokonani przez Dawida, który ich pobił „od Gibeonu aż po Gezer”96.

Dokumenty asyryjskie wymieniają królów filistyńskich97, którzy płacili 
haracz Asyrii. Ostatecznie w VIII wieku utracili niezawisłość podbici przez 

90 Zob. Wielka historia świata, dz. cyt., s. 186.
91 Gen 26, 1.
92 Gen 21, 34.
93 Gen 10, 6-14.
94 Dtn 2, 23.
95 Wj 13, 17
96 2 Sam 5, 25.
97 Byli to: Mitinti z Aszkalonu i Hanum z Gazy.
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Asyryjczyków. Kiedy upadła Asyria, weszli w skład państwa neobabolońskie-
go, a następnie perskiego.

Warto jeszcze odnotować, że od nazwy tego ludu pochodzi nazwa Palesty-
na, i że wyroby z metalu, szczególnie z żelaza były specjalnością Filistynów98.

7. Midianici

Midianici byli Semitami wywodzącymi się od Abrahama99. Stanowili 
arabski związek plemion koczowniczych po wschodniej stronie Zatoki Elanic-
kiej. Niektóre plemiona mieszkały również na południowych terenach Palesty-
ny i Półwyspie Synajskim100. Midianitów uważa się za najstarsze plemię, które 
nauczyło się wykorzystywać wielbłądy w podróżach po pustyni. Przy pomocy 
wielbłądów prowadzili łupieżcze wyprawy do Kanaanu.

Stary Testament podaje, że pierwszy kontakt Izraelitów z Midianitami 
miał miejsce za czasów Mojżesza, kiedy on sam po ucieczce z Egiptu znalazł 
u nich schronienie101. W czasach późniejszych walczył z nimi Gedeon. Wymie-
nione są nawet imiona władców midianickich: Zebacha i Samlunna102.

8. Amalekici

Amalekici byli potomkami Elifaza, syna Ezawa, a więc byli spokrewnieni 
z Izraelitami103. Mimo to często dochodziło do walk amalekicko-izraelskich. 
Pierwsze starcie miało miejsce w Rafidim, gdy Iraelici wędrowali do Góry Sy-
naj104. W tej bitwie Amalekici zostali rozbici, ale w czasie drugiego starcia pod 
Chormą zwyciężyli105. 

Kolejne walki miały miejsce za czasów Sędziów. Ehud walczył z moab-
skim królem Eglonem, który wezwał na pomoc Ammonitów i Amalekitów. 
Z Amalekitami walczył również Gedeon106.

98 Encyklopedia Biblii, dz. cyt., s. 288.
99 Gen 25, 2.
100 Ex 2, 15; 3, 1.
101 Tamże.
102 Sędz 8, 5-6.
103 Gen 36, 12.
104 Ex 17, 8-13.
105 Num 14, 39-45.
106 Sedz 3, 13; 6, 3; 7, 12.
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Po powstaniu królestwa izraelskiego, z Amalekitami walczył Saul i Da-
wid. Saul pojmał nawet amalekickiego króla Agaga107. Działania zbrojne króla 
Dawida musiały być na tyle skuteczne, że w późniejszych czasach, gdy króle-
stwo izraelskie było podzielone, o Amalekitach już nie słychać. 

9. Edomici

Biblia podaje, że Edomici pochodzili od Ezawa, brata Jakuba, więc byli 
spokrewnieni z Izraelitami108. Przybyli do Palestyny, prawdopodobnie z Pu-
styni Syryjsko-Arabskiej, przed przybyciem Izraelitów z Egiptu109. Mieszkali 
w rejonie Petry.

Pierwsze spotkanie Edomitów z Izraelitami miało miejsce, gdy ci drudzy 
wędrowali do Ziemi Obiecanej. Edomici nie pozwolili im przejść przez swo-
je terytorium, zatem zmuszeni byli obejść je od wschodu110. Do walk doszło 
za panowania Saula i Dawida111. Dawid zdobył fortece edomskie i obsadził je 
swoimi załogami. To zwycięstwo było o tyle ważne, że na terenach edomskich 
były kopalnie rud miedzi i żelaza, które od czasu zwycięstwa wojsk Dawida 
pracowały dla Izraelitów.

Spod jarzma izraelskiego Edomici uwolnili się po rozpadzie królestwa 
izraelskiego na dwie części, północną (Izrael) i południową (Juda). Późniejsze 
zwycięstwa króla judzkiego Amazjasza (800-785 p.n.e.) i jego syna Uzjasza 
(785-747 p.n.e.) niczego nie zmieniły112.

Pod koniec wieku IX p.n.e. Edom dostał się pod panowanie Asyrii płacąc 
odpowiednie lenno. Później ich ziemiami zawładnęli Babilończycy. Kiedy Ba-
bilończycy zdobyli Jerozolimę i uprowadzili do niewoli większość Izraelitów, 
Edomici napadli na resztkę bezbronnej ludności Judy grabiąc ją doszczętnie113.

Z biegiem czasu Edomici przesunęli swoje siedziby na północny zachód, 
dochodząc niemalże do Jerozolimy. Na ich dawnych terenach w okolicy Petry 
osiedlili się Nabatejczycy, którzy wykuli miasto (Petra) w skale114.

107 1 Sam 15, 8. 
108 Gen 36, 1.8.19.43.
109 Stary Testament podaje listę królów edomskich z czasów, gdy nie było jeszcze królestwa izra-

elskiego (1 Krn 1, 43-54).
110 Num 20, 14-21.
111 Dawid pokonał Edomitów w Dolinie Soli (1 Sam 14, 47).
112 2 Krl 14, 7.22.
113 Z tego powodu w księgach prorockich znajdujemy liczne groźby pod adresem Edomitów.
114 Nabatejczycy byli starożytnym plemieniem arabskim. W VI w. p.n.e. osiedlili się na tere-

nie dzisiejszej Jordanii, trudniąc się rolnictwem, pasterstwem i handlem. Ich główne miasto, 
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10. Moabici

Stary Testament podaje, że Moabici pochodzili od Lota, bratanka Abraha-
ma, z jego kazirodczego związku z jedną z córek. Sąsiadowali z Izraelitami od 
strony zachodniej. Ich kraj leżał na terenie dzisiejszej Jordanii pomiędzy Mo-
rzem Martwym od zachodu, potokiem Zered od południa, rzeką Arnon od pół-
nocy i Pustynią Syryjsko-Arabską od wschodu. Z Izraelitami zetknęli się po ich 
przybyciu do Kanaanu. Zanim w Izraelu powstało królestwo, takowe mieli już 
Moabici. Napadali na Izrael niszcząc i grabiąc. Podczas jednej z takich wypraw 
grabieżczych za króla Eglona, Moabici zdobyli Jerycho (Miasto Palm). Naje-
chali też na terytorium plemienia Beniamina zmuszając miejscową ludność do 
płacenia haraczu115. Dopiero po kilkunastu latach udało się sędziemu Ehudowi 
zabić podstępnie Eglona i wyprzeć najeźdźców z kraju.

Wojny z Moabitami toczyły się również za panowania Saula i Dawida. 
Ostatecznie Moabitów rozbił Dawid, który zajął ich terytorium i zmusił do pła-
cenia daniny116.

W poznaniu dziejów Moabu ważną rolę odegrała odnaleziona w roku 
1868 w Dibanie stela króla moabskiego Meszy, panującego ok. roku 840 p.n.e. 
Początkowo był on wasalem Izraela i składał Achabowi coroczną daninę. Po 
wstąpieniu na tron Jorama, Mesza zbuntował się i wystąpił przeciw niemu 
zbrojnie odbierając Iraelitom miasta Madeba, Atarot i Nebo117.

Petra, leżało na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Zob. Wielka Encyklopedia Po-
wszechna PWN, t. 7, s. 570.

115 Sędz 3, 12-30.
116 2 Sam 8, 2.
117 Oto fragment zapisu na steli Meszy:”Ja jestem Mesza, syn Kamoszjatt, król Moabu, Dibonita. 

Mój ojciec panował w Moabie 30 lat i ja zostałem królem po moim ojcu. I ja uczyniłem tę 
wyżynę kultową dla Kamosza w Qarchoh. Zbudowałem ją jako zwycięzca, ponieważ on (tzn. 
Kamosz) ocalił mnie przed wszystkimi królami i pozwolił mi patrzeć na wszystkich moich 
nieprzyjaciół z lekceważeniem (dosł. patrzeć z góry). Omri był królem w Izraelu i uciskał 
Moab długi czas, ponieważ Kamosz rozgniewał się na swój kraj. Ale gdy na tron wstąpił 
jego syn (tzn. Achab), on również powiedział: ‘Ja również chcę uciskać Moab’. Za moich 
dni, powiedział Kamosz, i ja patrzyłem na niego (tzn. na króla izraelskiego) z góry i na jego 
dom (tzn. na królestwo) i Izrael zginął na zawsze, chociaż Omri opanował cały kraj Madeba. 
I on (tzn. Izrael) mieszkał tam za jego dni i przez połowę dni jego syna, 40 lat, ale potem 
mieszkał tam Kamosz za moich dni. I zbudowałem Baal-Meon i wykonałem tam cysternę 
(na wodę) i zbudowałem Kirjathan. A ludność Gad mieszkała od dawna w kraju Atarot, a król 
Izraela wybudował dla siebie Atarot. Walczyłem przeciwko temu miastu i zdobyłem je. Wy-
mordowałem całą ludność jako ofiarę całopalną dla Kamosza i dla Moabu. Zabrałem stamtąd 
ołtarz Uriela i zawlokłem go przed Kamorza w Karjoth. I pozwoliłem tam mieszkać lud-
ności Saron i ludności Macharot. Kamosz powiedział do mnie: ‘Idź, zdobądź Nebo (które 
leży) naprzeciw Izraela’. Poszedłem i walczyłem przeciwko niemu od świtu aż do południa. 
I zdobyłem je i wymordowałem wszystkich: 7000 wojowników i starców, a także kobiety, 
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W późniejszym czasie Moab dostał się pod panowanie Asyryjczyków 
a potem Babilończyków. W latach 600-599 p.n.e. przeciwko królowi judzkie-
mu Jojakimowi walczyły wojska chaldejskie, w skład których wchodzili też 
Moabici118. Od roku 105 n.e. ziemie moabskie weszły w skład rzymskiej pro-
wincji Arabia.

11. Ammonici

Biblia podaje, że Ammonici, podobnie jak Moabici, pochodzili od Lota, 
bratanka Abrahama, z jego kazirodczego związku z drugą z córek. Sąsiadowali 
z Izraelitami od strony zachodniej. Ich kraj leżał na terenie dzisiejszej Jordanii, 
na północ od Moabu. Terytorium, na którym osiedlili się Ammonici, pierwotnie 
było zamieszkiwane przez Refaitów. Dość wcześnie doszło do założenia kró-
lestwa ammonickiego. Ammonici byli w konflikcie z Izraelitami już za czasów 
Sędziów. Szczególnie atakowali Gilead. Jeden z takich ataków został odparty 
przez sędziego o imieniu Jefte119. 

Walki toczyły się również za czasów panowania Saula i Dawida. Saul 
pokonał Ammonitów jeszcze zanim został królem. Kiedy Ammonici oblegli 
Jabesz, Saul pośpieszył z pomocą i zwyciężył wrogów120. Kiedy za rządów 
Dawida na amonicki tron w Rabbie wstąpił nowy król Hanun, król izraelski 
wysłał do niego posłów, aby złożyć kondolencje po śmierci ojca. Posłowie jed-
nak zostali zlekceważeni. Ostrzyżono im brody, co było szczególną zniewagą, 
a szaty obcięto tak, że widać było pośladki. Zniewaga była przyczyną woj-
ny, w której Izraelici rozgromili Ammonitów, zdobywając również ich stolicę 
Rabbę. Kiedy Dawid wszedł do świątyni Milkoma, boga ammonickiego, zdjął 
z niego koronę i włożył na swoją głowę. Czy to oznaczało, że Dawid korono-
wał się na króla Ammonitów? Raczej był to symboliczny akt przejęcia władzy 
nad Amonitami121.

staruszki i dziewczęta – ponieważ poświęciłem ich dla Asztar-Kamosz. Wziąłem stamtąd na-
czynia Jahwe i zaniosłem je przed Kamosza. A król Izraela zbudował Jahaz i pozostawał tam 
w czasie wojny ze mną. Ale Kamosz przepędził go przede mną, gdy ja z Moabu przywiodłem 
200 walecznych mężów. I poprowadziłem ich przeciwko Jahaz i zdobyłem je, przyłączając do 
Dibanu" (cyt. za A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 206).

118 Wniosek z tego, że Moab musiał znajdować się pod zwierzchnictwem babilońskim. Zob. 2 Krl 
24, 1-2.

119 Sędz 10, 6-9; 11, 4-33.
120 1 Sam 11, 1-11.
121 2 Sam 12, 30.
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Podczas panowania Salomona nastąpiła infiltracja kultu Milkoma do 
Izraela, za sprawą ammonickich żon króla, a po śmierci monarchy Ammonici 
uniezależnili się od Izraela, prowadząc politykę antyizraelską. W późniejszych 
czasach, za panowania Jozafata, Ammonici wraz z Moabitami najechali Judę, 
ale zostali pokonani na Pustyni Tekoa122. Za panowania Uzjasza i Jotama Am-
monici również byli uzależnieni od Izraela, płacąc regularne daniny.

W czasach późniejszych Ammonici, podobnie jak okoliczne ludy do-
stali się pod panowanie asyryjskie, a potem babilońskie, perskie, helleńskie 
i rzymskie.

12. Inne pomniejsze plemiona występujące na kartach Biblii

Na kartach Biblii występuje jeszcze cały szereg plemion i ludów, które 
Stary Testament często nazywa Kananejczykami. Spróbujmy jednak wymie-
nić je z imienia, w kolejności alfabetycznej.

Anamici mieszkali prawdopodobnie na terenach graniczących z Egiptem. 
Awwici być może byli jakimś odłamem Hyksosów. Zamieszkiwali południo-
wo-zachodni Kanaan. Dedanici wywodzili się z Ketury, drugiej żony Abraha-
ma. Zamieszkiwali okolice Edomu. Girgazyci zamieszkiwali okolice Jeziora 
Genezaret przed przybyciem Izraelitów. Geszuryci zamieszkiwali tereny obok 
Filistynów, a także w południowym Kanaanie. Hiwwici również byli ludem 
epoki przedizraelskiej mieszkającym u stóp Hermonu i na pogórzu Libanu, 
być może także w miastach Sychem i Gibeon. Po raz ostatni w Biblii Hiw-
wici są wymienieni podczas spisu ludności za panowania Dawida123. Ismaeli-
ci byli potomkami Abrahama i Hagar, zamieszkającymi tereny Pustyni Synaj 
i Pustyni Arabskiej124. Jebuzyci byli potomkami Kanaana125, zamieszkujący-
mi państwo-miasto Jebus126. Kenici wywodzili się od Kaina. Byli nomadami 
mieszkającymi w pobliżu Midianitów i często z nimi mylonymi, ale wędro-
wali po całym Kanaanie, ponieważ byli kowalami, oferującymi usługi różnym 
narodom i plemionom. Kenizyci wywodzili się od Hurytów. Poprzez Kenaza 
byli spokrewnieni z Edomitami. Lud Kittim przez Stary Testament został zali-
czony do synów Jawana, czyli ludów greckich127. Osiedlił się na Cyprze, głów-

122 2 Krn 20, 1-30.
123 2 Sam 24, 7.
124 Księga Sędziów 8, 24 podaje interesujący szczegół: Ismaelici nosili w uszach złote kolczyki.
125 Gen 10, 6.
126 Amoryci nazywali je Urusalim. Współczesna nazwa to Jerozolima.
127 Gen 10,2.
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nie w okolicach Kition (współczesna Larnaka). Peryzyci byli pierwotnymi 
mieszkańcami Kanaanu. Zostali ujarzmieni przez króla Salomona i zmuszeni 
do robót pańszczyźnianych128. Refaici wielokrotnie są wspomniani w Starym 
Testamencie. Był to lud zamieszkujący Kanaan przed przybyciem Izraelitów. 
Prawdopodobnie Refaici byli spokrewnieni z Moabitami129.

13. Ludy morza

W końcu XIII i na początku XII wieku p.n.e. na wschodnie rejony znaj-
dujące się nad Morzem Śródziemnym najechały ludy, które Egipcjanie nazwa-
li przybyłymi ze środka morza lub z krajów morza. Ludy morza zaatakowały 
Egipt w latach 1218 p.n.e. i 1182 p.n.e. Obie inwazje zostały odparte. Pod-
czas nich Egipt ucierpiał najmniej. Jednak inne narody i społeczeństwa dozna-
ły ogromnych szkód. Wszystko wskazuje na to, że zniszczenie społeczeństwa 
mykeńskiego na obszarze egejskim czy ogromne przetasowania ludnościowe 
na Bliskim Wschodzie oraz wybrzeżach anatolijskich i egejskich były skut-
kiem ataków ludów morza. Wielu historyków również upadek Hetytów wiąże 
z tymi najazdami. „Nasza wiedza o ludach morskich opiera się na ówczesnych 
inskrypcjach egipskich, płaskorzeźbach ukazujących najeźdźców, a w sposób 
bardziej pośredni – na hetyckich i ugaryckich tekstach klinowych (Ugarit było 
niewielkim, lecz ważnym państwem, leżącym na wybrzeżu północnej Syrii). 
Również badania archeologiczne ujawniają na całym obszarze objętym inwazją 
ludów morskich warstwę zawierającą ślady dokonanych przez owe ludy znisz-
czeń”130. Do najbardziej aktywnych ludów morskich, które zaatakowały Egipt, 
Palestynę i Syrię należy zaliczyć następujące: Danuna, Peleseci i Szardanowie.

128 1 Król 9, 19-21.
129 Więcej na temat pomniejszych ludów występujących na kartach Starego Testamentu zob. A. 

Tschirschnitz, dz. cyt., s. 235-242.
130 Starożytne cywilizacje, dz. cyt., s. 44.



ROZDZIAł III

STARY TESTAMENT O STOSUNKACH 
IZRAELA Z NARODAMI 

SĄSIEDNIMI, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM SYRII

W tym rozdziale sięgniemy do Starego Testamentu, który mówiąc o dzie-
jach Izraelitów, opisuje również wydarzenia rozgrywane na terenach starożyt-
nej Syrii i przyległych. Rozpoczniemy od Abrahama, protoplasty Izraela a tak-
że praojca przynajmniej kilku innych narodów zamieszkujących tamte tereny.

I. Czasy przed nastaniem królestwa izraelskiego 

1. Abraham

Za pierwszego patriarchę Starego Testamentu uważa się Abrahama131, któ-
ry był protoplastą narodu izraelskiego i innych narodów zamieszkujących tere-
ny Syrii i ościenne. Bardzo trudno jest datować czasy Abrahama. Powszechnie 
uważa się, że było to na przełomie XIX i XX wieku p.n.e.132. Miejsce, z którego 
pochodził Abraham to stare sumeryjskie, później chaldejskie miasto Ur w Me-
zopotamii, położone w pobliżu północnego krańca Zatoki Perskiej, na terenie 

131 Pierwotnie Abraham nosił imię Abram. Abram oznacza wzniosły ojciec, natomiast Abraham ojciec 
mnóstwa, ojciec wielu narodów, wysoki. Zob. Konkordancja biblijna, Warszawa 1982, s. 9.10.

132 W. Keller wskazuje na rok 1900 p.n.e. Chronologia biblijna sugeruje lata 1875-1845 p.n.e. 
jako możliwy czas powołania Abrahama (s. 24). M. Grant w pracy Dzieje dawnego Izraela 
(s. 44) mówi o w. XIX p.n.e., jako najwcześniejszym z możliwych, natomiast V. Pavlovski 
i E. Vogt piszą o przełomie wieku XIX i XVIII p.n.e. (Die Jahre der Koenige von Juda und 
Israel, Biblica 45, s. 321-347, cyt. za: Tablica chronologiczna Biblii Tysiąclecia, wyd. III).
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dzisiejszego Iraku. I to właśnie w Mezopotamii został Abraham wezwany przez 
Boga, aby stamtąd wyjść. Co prawda nie mówi o tym bezpośrednio 11. roz-
dział Księgi Genesis, ale potwierdza to 15. rozdział oraz wypowiedź Szczepana 
w Nowym Testamencie133.

Ur leżało nad dolnym Eufratem, gdzie rozpowszechniony był kult lunar-
ny a największą czcią otaczano boga Sina. Zostało odkryte przez J.F. Taylo-
ra i w roku 1854 przeprowadzono tu pierwsze wykopaliska badawcze. Szer-
sze prace archeologiczne prowadził L. Woolley, który pracował na zlecenie 
Muzeum Brytyjskiego i Uniwersytetu w Pensylwanii. Badania wykazały, że 
w czasach patriarchów Ur nie było prymitywnym miastem. Posiadało wypra-
cowany system pisania, zaawansowane metody obliczeń matematycznych, 
archiwa religijne, wytworne wzory sztuki, rozbudowany system szkolnictwa 
i bardzo wiele rozwiniętych innych dziedzin134.

Pierwszym przystankiem podczas wędrówki z Ur do Kanaanu był Haran, 
ważne syryjskie miasto handlowe nad rzeką Balich, która jest dopływem Eu-
fratu, na terytorium znanym później jako Padan-Aram lub Aram-Naharaim135. 
Z Ur do Haranu w linii prostej jest około 900 km, ale trasa na pewno była dłuż-
sza, gdyż najprawdopodobniej Abraham podążał wzdłuż Eufratu, mijając po 
drodze Babilon i Mari, a później wędrował brzegiem rzeki Balich do Harranu. 
W tych czasach był to najpopularniejszy szlak z Ur do Haranu. Nie wiadomo 
jak długo trwała podróż. W źródłach pozabiblijnych Haran po raz pierwszy 
wzmiankowany jest na tabliczkach z Mari w XVIII wieku p.n.e., ale miasto 
istniało już dużo wcześniej. Było w starożytności ważnym węzłem komunika-
cyjnym. Tutaj bowiem zbiegały się szlaki komunikacyjne z Egiptu i Syrii do 
południowej Mezopotamii. Podobnie jak Ur, Haran również był miejscem kul-
tu księżyca. Nie wiadomo, na jak długo Abraham tam się zatrzymał. Wiadomo, 
że Nachor ze swoją rodziną osiadł w Haranie na stałe, jak również, że zmarł 
tam Terach, ojciec Abrahama.

Widocznie pobyt Abrahama w Haranie musiał trwać dość długo, skoro 
Bóg skierował do niego ponowne wezwanie, aby udał się do Kanaanu. Wraz 
z patriarchą Haran opuścili: żona Sara, bratanek Lot – syn przedwcześnie 
zmarłego brata Harana, oraz liczna służba. Zapewne była to już wówczas spora 
grupa, która ze sobą zabrała liczne trzody i stada. Prawdopodobnie wędrowali 

133 Gen 15, 7; Dz Ap 7, 2-4; por. E.G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 1999, s. 91.
134 Por. Wędrówki patriarchów, w: Atlas biblijny, Warszawa 1990, s.58.
135 W Haranie zamieszkali na stałe potomkowie Nachora, brata Abrahama. Do Haranu Abraham 

wysłał sługę, aby przywiózł żonę dla syna swego Izaaka, a Jakub uciekł przed gniewem swego 
brata Ezawa, poślubiając Leę i Rachelę, córki Labana, syna Nachora.
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przez Palmyrę do Damaszku, gdzie członkiem grupy został Eliezer, najbliższy 
sercu Abrahama sługa. Alfred Tschirschnitz pisze, że „aby dotrzeć do Sychem 
mógł Abraham ominąć od wschodu pasmo gór Antylibanu, następnie przekro-
czyć Jordan pomiędzy jeziorami el-Hule a Genezaret i poprzez Galileę, równi-
nę Ezdrelon i Samarię do Sychem. Druga droga mogła prowadzić z Damaszku 
prosto na południe poprzez krainę Baszanu, następnie omijając od wschodu 
jezioro Genezaret i po przekroczeniu Jabboku oraz Jordanu doprowadzić do 
Sychem”136.

Pierwszym miejscem, gdzie zatrzymał się Abraham w Kanaanie, były 
okolice Sychem, starego kanaańskiego miasta, leżącego w pobliżu gór Ebal 
i Garizim, ważnego węzła komunikacyjnego szlaków prowadzących z Me-
zopotamii i Syrii do Arabii i Egiptu. Sychem było prastarym miejscem kultu 
mieszkańców Kanaanu, gdzie czczono boga o imieniu Baal Berit, i gdzie znaj-
dował się dąb More, z którego szumu liści wróżono. Mieszkańców Sychem 
Stary Testament nazywa Hiwwitami137. Ruiny Sychem odkopano w pobliżu 
współczesnego miasta Nablus. Prace wykopaliskowe prowadzone były w la-
tach 1913-1936. Tam Abraham otrzymał od Boga Jahwe obietnicę licznego 
potomstwa, które obejmie w posiadanie tę ziemię. Tam również zbudował dla 
Boga ołtarz, co stało się jego zwyczajem w każdym miejscu, gdzie się zatrzy-
mywał. Trudno jednak określić, jak długo obozował w Sychem.

Kolejny etap wędrówki nie był zbyt długi, liczył bowiem tylko 50 km 
i zakończył się rozbiciem obozowiska pomiędzy Betel i Aj, gdzie także zbudo-
wano ołtarz dla Boga. Lokalizacja tych miast nie jest trudna. Betel to dzisiejsza 
miejscowość Beitin, natomiast Aj to el-Tell (wzgórze ruin). Według Starego 
Testamentu Aj po zdobyciu przez Izraelitów już na zawsze pozostało ruiną. 
Betel było węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżowały się szlaki z Sychem do 
Jebus, późniejszej Jerozolimy, oraz z Jerycha na wybrzeże Morza Śródziemne-
go. W roku 1934 prace wykopaliskowe w Betel prowadził sam W.F. Albrigth.

Biblia sprawozdaje, że Abraham wędrował coraz dalej, aż do Negewu. 
Kiedy zaś w Kanaanie nastał głód, być może z powodu suszy, udał się do Egip-
tu, gdzie jeszcze bardziej się wzbogacił. Faraon, zachwyciwszy się urodą Sary, 
zabrał ją na swój dwór, ale później, ukarany przez Boga plagami, oddał ją i roz-
kazał Abrahamowi opuścić Egipt wraz z całym dobytkiem.

136 A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s. 171; zob. też Wielki atlas biblij-
ny, Warszawa 1994, s. 14-15.

137 Gen 34, 1.
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Po powrocie z Egiptu Abraham musiał się rozstać z Lotem, ponieważ obaj 
byli bardzo zasobni w trzody, a „kraj nie mógł ich obu utrzymać”138. Abra-
ham ponadto posiadał wiele złota i srebra. Lot na swoją siedzibę wybrał tereny 
nadjordańskie w pobliżu Sodomy, na południowym krańcu dzisiejszego Morza 
Martwego. Natomiast Abraham udał się w okolice Hebronu, gdzie rozbił swoje 
namioty w dąbrowie Mamre. Na wschód od tego miejsca znajdowało się po-
le Machpela. Mamre należało do Amoryty Mamrego, a Machpela do Efrona 
Hetyty139. Miejsce to stało się główną siedzibą patriarchów. Abraham zakupił 
Machpelę i od tej pory przestał być obcym przybyszem wśród mieszkańców 
Hebronu. Stał się obywatelem tego kraju. Według Starego Testamentu zostali 
tam pochowani: Abraham, Sara, Izaak, Rebeka, Jakub i Lea21.

W tym czasie, gdy Abraham mieszkał już w pobliżu Hebronu, dowiedział 
się o uprowadzeniu Lota, po przegranej wojnie przez Pentapolis, w skład które-
go wchodziła również Sodoma140, gdzie Lot mieszkał. Armia Abrahama, której 
posiadanie świadczy o jego potędze, ruszyła w pościg za wojskami Kedorlo-
amera, króla Elamu i jego sprzymierzeńcami aż za Damaszek. Pokonała ich, 
zdobyła ogromne łupy i odbiła więźniów, w tym Lota. Naprzeciwko powraca-
jącemu ze zwycięskiej wyprawy Abrahamowi wyszedł Melchisedek, król Sale-
mu i udzielił mu błogosławieństwa.

Bardzo uroczyście Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, zapewniając go, 
że jego potomkowie obejmą w posiadanie cały Kanaan. Problem był jednak 
w tym, że Abraham nie miał potomka, ponieważ jego żona Sara była niepłod-
na. Postanowił więc spadkobiercą uczynić Eliezera z Damaszku. „Ustanawia-
jąc swojego sługę głównym spadkobiercą majątku, Abraham postąpił zgodnie 
z ówczesnym prawem mezopotamskim. Często bowiem zdarzało się, że osoby 
będące w podeszłym wieku i nie mające dzieci ustanawiały swoim głównym 
spadkobiercą obcych ludzi, najczęściej swoich niewolników. Ten akt miał na 
celu zapewnienie sobie opieki na starość, a później dopełnienie obrzędów po-
grzebowych. Adoptowany człowiek nie tracił swego prawa dziedziczenia na-
wet wówczas, gdy adoptujący doczekał się własnego potomstwa”141. Lecz Bóg 
wyraźnie się temu sprzeciwił, podkreślając, że potomek będzie spłodzony przez 
Abrahama. Ponieważ jednak Sara była – jak sądziła – już w takim wieku, że nie 
mogła urodzić dziecka, postanowiła, że odda swemu mężowi służebnicę Hagar, 
aby Abraham miał z nią potomstwo, co było w zgodzie z ówczesnym prawem 

138 Gen 13, 6.
139 Gen 14, 13; 35, 27.
140 Oprócz Sodomy, Pentapolis tworzyły jeszcze: Gomora, Adma, Seboim i Soar.
141 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s.180.
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i zwyczajami. Hagar urodziła Ismaela, ale nie on miał być kolejnym patriar-
chą i protoplastą narodu izraelskiego. Gdy Ismael miał 13 lat, Bóg jeszcze raz 
zapowiedział, że Abraham będzie miał prawowitego potomka, zrodzonego ze 
swojej żony Sary. Doczekał się go w wieku 100 lat. Sara urodziła Izaaka.

2. Izaak

Niezwykłej próbie został poddany Abraham, kiedy Izaak był już dużym 
chłopcem. Bóg zażądał, aby złożył swego syna na ofiarę na górze Moria. Księ-
ga Kronik podaje, że później na górze Moria Salomon zbudował świątynię142. 
Również świątynia Heroda stała w tym samym miejscu. Dzisiaj jest tam me-
czet Kopuła Skały. Nie wszyscy jednak zgadzają się, że góra Moria, to wzgórze 
świątynne w Jerozolimie. Samarytanie twierdzą, że ofiarowanie miało miejsce 
na górze Garizim, pewna tradycja chrześcijańska mówi o Golgocie, a niektórzy 
badacze próbują górę Moria umiejscowić w kraju Amorytów, pomiędzy Jero-
zolimą i En-Gedi143. Oczywiście Bóg powstrzymał Abrahama przed zabiciem 
Izaaka.

Życiorys Izaaka nie jest tak barwny, jak jego ojca Abrahama czy syna 
Jakuba. Zapewne wiódł spokojny żywot, najpierw pod opiekuńczym okiem ro-
dziców, potem u boku żony Rebeki, którą na polecenie Abrahama wyszukał 
w Haranie, u rodziny Nachora, jego sługa. Było to już po śmierci Sary. Abra-
ham nie chciał, aby Izaak wziął sobie za żonę jedną z kobiet kananejskich31.

Po śmierci Sary Abraham pojął za żonę Keturę, z którą miał sześciu sy-
nów, m.in. Midiana, protoplastę Midianitów. Patriarcha dożył 175 lat. Pocho-
wał go Izaak wespół ze swoim starszym przyrodnim bratem Ismaelem w jaski-
ni Machpela.

Izaak miał tylko dwóch synów, Ezawa i Jakuba, którzy byli bliźniaka-
mi. Ezaw został protoplastą Edomitów, zaciekłych wrogów Izraela, potomków 
Jakuba. Bracia bardzo się od siebie różnili. Ezaw był myśliwym, który całe 
dnie spędzał na polowaniu. Zupełnie nie dbał o przywileje i prawa, które by-
ły należne pierworodnemu synowi144, na dodatek umiłowanemu synowi ojca. 
Natomiast Jakub był pasterzem i domatorem, który za namową matki wyłu-
dził błogosławieństwo należne pierworodnemu i z tego powodu musiał uciekać 
z domu. Rebeka wyprawiła go do swojej rodziny, która mieszkała w Haranie.

142 2 Krn 3, 1.
143 H. Günkel, Genesis, Göttingen 1977, s. 236-242; por. A. Tschirschnitz, dz. cyt. s. 182.
144 Prawa Mezopotamii stanowiły, że pierworodny syn otrzymuje podwójną część spadku. Zob. 

Paragraf 1 Kodeksu Staroasyryjskiego oraz paragraf 165 Kodeksu Hammurabiego.
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3. Jakub i Józef

Sprzeczne są teorie na temat etymologii imienia Jakub. Jedni chcą w nim 
widzieć „trzymającego za piętę”, inni za „oszusta”, a jeszcze inni za „strzeżo-
nego przez Boga”145. Faktem jednak jest, że Bóg zmienił mu imię na Izrael, co 
oznacza człowieka, który walczył z Bogiem i zwyciężył146. W drodze do Harra-
nu ujrzał we śnie drabinę sięgającą nieba i usłyszał głos Boga, który przyrzekł 
mu, ze szczęśliwie powróci do Kanaanu, a jego potomstwo obejmie tę ziemię 
w posiadanie.

U Labana Jakub poślubił jego dwie córki, Leę i Rachelę, które również 
oddały mu jako nałożnice, swoje służebnice Bilhę i Zylpę. Te cztery kobiety 
urodziły Jakubowi dwunastu synów i córkę. Lea urodziła Rubena, Symeona, 
Lewiego, Judę, Isachara, Zebulona i Dinę. Rachela urodziła Józefa i Benjami-
na. Zylpa urodziła Gada i Aszera. Bilha urodziła Dana i Neftalego. Odejście 
od Labana wiązało się z pewnymi problemami, tak jak i późniejsze spotkanie 
z Ezawem. Wszystko zakończyło się szczęśliwie pojednaniem braci.

Józef, długo oczekiwany syn Jakuba i Racheli, był w szczególny sposób 
wyróżniany przez ojca, co wzbudzało zawiść jego braci. Miara przebrała się, kie-
dy Józef został obdarowany specjalną szatą i zaczął opowiadać swoje sny, w któ-
rych jego rodzice, jak również bracia oddają mu pokłony. Gdy został wysłany 
z Hebronu do Sychem, aby pomóc braciom w wypasie owiec, postanowili go 
zabić. Na szczęście, najstarszy z nich Ruben, powstrzymał ich od bratobójstwa, 
drugi zaś, Juda, zaproponował, aby Józefa nie zabijać, lecz sprzedać w niewolę. 
W ten sposób Józef dostał się do Egiptu, a bracia umoczywszy jego szatę we krwi 
kozła, przekonali ojca, że został rozszarpany przez jakieś dzikie zwierzę. 

W Egipcie Józef został kupiony przez Potyfara, dowódcę straży przy-
bocznej faraona, który dostrzegając jego zdolności, w krótkim czasie uczynił 
go zarządcą swego domu. Po pewnym czasie jednak żona Potyfara fałszywie 
oskarżyła Józefa o próbę gwałtu, za co został wtrącony do więzienia. Po dwóch 
latach wezwano go na dwór faraona, by wyjaśnić sny władcy Egiptu. Józef 
uczynił to powołując się na moc Boga. Przy tym podpowiedział, co należy 
uczynić, kiedy najpierw będzie siedem lat niezwykłego urodzaju, a po nich sie-
dem lat głodu. Dzięki temu faraon mianował go namiestnikiem, przez co Józef 
stał się pełnoprawnym obywatelem państwa egipskiego. Otrzymał nowe imię 
Safenat Paneach, a jego żoną została Asenat, córka kapłana Poti-Fera, z którą 

145 R. De Vaux, Die habraischen Patriarchen und die modernen Entdeckungen, Leibzig 1960, s. 
4.

146 M. Grant, dz. cyt., s.46.
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miał dwóch synów Manassesa i Efraima. W ciągu siedmiu lat obfitości groma-
dził Józef zboże w magazynach, aby z nastaniem nieurodzaju sprzedawać je nie 
tylko Egipcjanom, ale przybyszom z innych krajów147.

Tymczasem, ponieważ Kanaan również został dotknięty klęską głodu, Ja-
kub wysłał swoich synów, aby zakupili zboże. Wystawiwszy ich kilkakrotnie na 
próbę, Józef w końcu wyjawił im kim jest. Zaproponował, aby cała rodzina Jaku-
ba przeniosła się do Egiptu. Dano im w posiadanie ziemię Goszen, która położo-
na była na wschodzie delty Nilu. Z powodu dobrego nawodnienia i urodzajności 
pól, ziemia ta doskonale nadawała się do uprawy roli i hodowli bydła148.

Jakub zmarł w Egipcie, jego ciało zabalsamowano, ale pochowano w grocie 
Machpela, w Kanaanie. W Egipcie zmarł też Józef. Izraelici spędzili tam w sumie 
215 lat. Dopóki w Egipcie rządzili Hyksosi, Izraelitom powodziło się bardzo do-
brze. Po ich obaleniu przez rdzennych Egipcjan, sytuacja wszystkich cudzoziem-
ców diametralnie się zmieniła. Stali się niewolnikami. „Niewolniczych rąk do 
pracy nigdy nie było dosyć w kraju faraonów. Największych ilości niewolników 
dostarczały wyprawy wojenne, sporo nabywano też drogą kupna. Niewolników 
przekazywano świątyniom, osobom prywatnym i naturalnie duże ich ilości do-
starczano na dwór władcy. Los ich nie był do pozazdroszczenia, obchodzono się 
z nimi źle i zmuszano do najcięższych robót (bardzo często w kamieniołomach). 
Liczne malowidła i płaskorzeźby ukazują najrozmaitsze prace niewolników nad-
zorowanych przez dozorców i pisarzy. Obok pracy w kamieniołomach ciężką 
i mozolną pracą był wyrób cegieł. Wprawdzie świątynie, świątynie grobowe, jak 
i same grobowce były wykonywane z kamienia lub wykuwane w kamieniu, to 
jednak domy prywatne, a nawet pałace budowano z cegieł. Cegły te wykonywa-
no z mułu nilowego zmieszanego z pociętą słomą w celu nadania im większej 
trwałości, a następnie suszono na słońcu. Do tego rodzaju prac byli zmuszani 
Izraelici, których Egipcjanie traktowali jak zwykłych niewolników”149.

4. Mojżesz 

Narodziny Mojżesza przypadają na okres niewoli, w czasach, gdy z roz-
kazu faraona wszyscy nowo narodzeni chłopcy hebrajscy mieli być uśmier-
cani. Rodzice Mojżesza, Amram i Jochebed, pochodzili z plemienia Lewiego. 

147 Gen 41, 56.57.
148 Ziemia Goszen od zachodu sąsiadowała z Awaris, stolicą hyksoskich władców, i z Pi-Ramzes, 

stolicą Egiptu za rządów Ramzesa II. Południową jej granicę wyznaczało miasto Pitom. Zob. 
A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 195.

149 Tamże, s. 197. Zob. też W. Keller, Śladami Biblii. Stary Testament w świetle badań nauko-
wych, Diepholz 1998, s. 104-111.
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Jego starsze rodzeństwo to Aaron i Miriam. Cała rodzina zaangażowała się, 
by nie dopuścić do śmierci chłopca. Ukryli go w trzcinach Nilu, gdzie został 
znaleziony przez córkę faraona i przez nią zaadoptowany. Nadała mu imię 
Mojżesz – wyratowany z wody150. Przez 12 lat opiekowała się nim rodzo-
na matka, a potem był wychowywany na dworze faraona. Już jako dorosły 
mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę z niedoli Izraelitów. Po doko-
naniu morderstwa na Egipcjaninie w obronie Hebrajczyka, musiał uchodzić 
z Egiptu. Azyl znalazł u Midianitów, mieszkających pomiędzy pustynią Faran 
a Edomem. Tam ożenił się z Sypporą, córką Jetry, która urodziła mu dwóch 
synów: Gerszoma i Eliezera151. Tam również został powołany przez Boga 
Jahwe na wybawiciela Izraelitów z niewoli egipskiej. Bóg objawił mu się 
jako Jestem, który jestem152.

Mojżesz powrócił do Egiptu, gdzie wraz z Aaronem udali się do faraona 
z petycją, aby wypuścił Izraelitów z niewoli. Jednak władca egipski nie był do 
tego skłonny. Dopiero dziesięć plag, a szczególnie ostatnia – śmierć pierworod-
nych, zmusiły faraona do kapitulacji.

O to, kiedy rozegrało się to wydarzenie, do dzisiaj toczone są spory przez 
biblistów, historyków, egiptologów i archeologów. Biorąc pod uwagę chrono-
logię biblijną, a szczególnie informację z 1 Krl 6, 1, że w czterysta osiemdzie-
siąt lat od wyjścia z Egiptu rozpoczęto budowę świątyni, wyjście to powinno 
mieć miejsce w roku 1445 p.n.e. za panowania Amenhotepa II (1450-1425). 
„Za przyjęciem takiego datowania przemawiałby niedługi okres, jaki upłynął 
od wypędzenia Hyksosów z Egiptu. Nie wygasła bowiem jeszcze nienawiść do 
Hyksosów i mogła się ona teraz skupić na Izraelitach, protegowanych niegdyś 
przez najeźdźców. Słowa ‘rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Jó-
zefa’ można rozumieć w aspekcie objęcia władzy w Egipcie przez nową XVIII 
dynastię, której przedstawiciele nic nie wiedzieli o zasługach Józefa dla kraju, 
ale byli wręcz wrogo nastawieni do wszystkiego, co przypominało najeźdźcó-
w”153. S. łach pisze, że za tą datą „przemawiają te dokumenty hieroglificzne, 
które przedstawiają sytuację Egiptu w wieku XV jako harminizującą z sytuacją 
wyjścia Izraelitów z Egiptu. W Egipcie po wypędzeniu Hyksosów, odnoszono 
się niechętnie do wszystkich Azjatów (…) Słowa te dobrze się odnoszą do Tut-
mozisa III, który uciskał Izraelitów”154. Dodaje również, że przybraną matką 

150 Zob. M. Grant, dz. cyt., s. 54.
151 Ex 18, 3.4.
152 Ex 3, 14.
153 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 200.
154 S. łach, Księga Wyjścia, Poznań 1964, s. 52.
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Mojżesza była Hatszepsut, która rządziła Egiptem w latach 1511-1480 p.n.e., 
co zgadza się z czasem narodzenia Mojżesza155.

J. A. Thompson pisze: „Wedle słów Starego Testamentu, Izraelici wyru-
szyli z Ramses i szli do Sukkot. Skąd skierowali się do Etam, a potem do Pi-ha-
chirot pomiędzy Migdal a morzem naprzeciw Baal-Sefon. W tym miejscu do-
gonili ich Egipcjanie. Wiemy, że Bóg w cudowny sposób przeprowadził swój 
naród przez morze”156. Wielu badaczy uważa, że ścisłe ustalenie tego, gdzie to 
było, jest dość trudne, choć Księga Wyjścia określa miejsce, na którym Izraelici 
mieli swoje obozowisko. Twierdzą, że morza tam nie było, a co najwyżej teren 
bagienny lub płytkie rozlewisko. Trzeba jednak pamiętać, że w czasach Mojże-
sza zachodnia odnoga Morza Czerwonego, która kończy się dzisiaj w Suezie, 
sięgała dalej na północ. Obecnie w tym miejscu jest Kanał Sueski. 

Ścigający Izraelitów Egipcjanie poginęli w odmętach wód. Natomiast 
Izraelici skierowali się na południe Półwyspu Synaj, aby uniknąć na tzw. Trak-
cie Filistyńskim, czyli najkrótszej drodze do Kanaanu, spotkania z oddziałami 
egipskimi, które często się tam pojawiały. Po trzech miesiącach wędrówki do-
tarli do podnóża góry Synaj, zwanej także Horeb. Po drodze zatrzymywali się 
m.in. w Mara, Elim i Refidim. Biblia podaje, że dokonało się tam kilka cudów: 
uzdatnienie do picia gorzkiej wody, spuszczenie manny i przepiórek, wypro-
wadzenie wody ze skały. W Refidim Izraelici stoczyli swoją pierwszą bitwę na 
drodze do Kanaanu. Pod wodzą Jozuego pokonali Amalekitów157.

Na Synaju158 Bóg Jahwe objawił się wśród ognia i dymu ogłaszając dzie-
sięcioro przykazań159. Zawarte zostało również przymierze, w którym Bóg 

155 Tamże.
156 J.A. Thompson, Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 47. Por. Wyjście i wędrówka po pu-

styni, w: Atlas biblijny, s. 75.76: „Wojska egipskie ścigały Izraelitów w okolice Pi-Hachirot 
(Wj 14,9). Dzięki ‘silnemu wiatrowi ze wschodu’ wody morza rozstąpiły się i Izrael mógł 
przejść na Półwysep Synaj ‘po suchej ziemi’ (Wj 14,20-21)”.

157 Ex 17, 8-13.
158 Prawdopodobnie jest to Dżebel Musa (2244 m npm), czyli Góra Mojżesza w masywie gór-

skim Synaju.
159 Oto treść dekalogu (cytuję za Biblią Tysiąclecia): 
 Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz 

miał cudzych bogów obok Mnie! 
 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie wysoko, ani tego, 

co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im po-
kłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który 
karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy 
Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują 
i przestrzegają moich przykazań. 

 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi 
bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 
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zapewnił ludowi wszechstronną opiekę a lud zobowiązał się do przestrzegania 
przykazań. Wystarczyło jednak, że Mojżesz przybywał przez czterdzieści dni 
na górze, a lud uczynił złotego cielca, przed którym postawiono ołtarz i skła-
dano mu ofiary, co było zabronione w drugim przykazaniu biblijnego dekalo-
gu. Cielec wystawiony przez Izraelitów jest odbiciem egipskiego boga Apisa, 
czczonego szczególnie w Memfis, w Dolnym Egipcie, nie tak daleko ziemi 
Goszen. Być może w Egipcie Hebrajczycy uczestniczyli w jego kulcie.

Izraelici przebywali pod górą Synaj prawie rok160. Ten czas potrzebny był 
na zapoznanie się nie tylko z dekalogiem, ale innymi prawami, które przekazał 
Bóg. Ponadto w tym czasie zbudowano świątynię i uruchomiono cały system 
służby świątynnej, co miało znaczenie nie tylko rytualne, ale również eduka-
cyjne w kwestiach soteriologicznych. Świątynia była przenośna, można więc ją 
było zabrać w dalsze etapy wędrówki do Kanaanu. 

Z Synaju Izraelici udali się na północ. Zanim dotarli do pustyni Paran, 
u wrót Kanaanu, zatrzymywali się w różnych miejscach, m.in. w Tabera, Kirbot 
Hattawa, Haserot i Esjon Geber, by wreszcie dojść do Kadesz-Barnea. Było to 
znakomite miejsce, w którym można było przygotować się do wejścia do Ziemi 
Obiecanej. Dzisiaj znajduje się tam, 80 km na południowy zachód od Beer-Sze-
wy, posiadająca trzy źródła, oaza En-Kadesz. Badania archeologiczne w tym 
miejscu potwierdziły opis biblijny161.

Z Kadesz Barnea wysłano 12 zwiadowców, którzy mieli zlustrować Kana-
an. Okazało się, że ziemia rzeczywiście jest żyzna, „opływa w mleko i miód”, 

 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszyst-
kie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto 
w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój 
niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród 
twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co 
jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał 
go za święty.

 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 
 Nie będziesz zabijał. 
 Nie będziesz cudzołożył. 
 Nie będziesz kradł. 
 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 
 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani 

jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która 
należy do bliźniego twego (Ex 20, 2-17).

160 Przybyli pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia z Egiptu. Wyruszyli dalej dwudzie-
stego dnia drugiego miesiąca w następnym roku. Zob. Ex 19, 1; Num 10, 11.

161 Zob. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s 217. Na temat wędrówki Izraelitów zob. też W. Keller, dz. 
cyt., s. 120-127.
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a płody które przynieśli były znakomite pod każdym względem162. Dalsze spra-
wozdanie nie było już tak pokrzepiające. Dziesięciu z nich sprawozdało, że 
oprócz Amalekitów, Hetytów, Jebuzytów i Amorytów spotkali „olbrzymów, 
synów Anaka”, w porównaniu z którymi byli „jak szarańcza”. Nie omieszkali 
dodać, że Izraelici nie mają najmniejszych szans w potyczce zbrojnej. Takie 
stwierdzenia doprowadziły do buntu przeciwko Mojżeszowi. Bunt zaś przy-
niósł przekleństwo, w efekcie którego Izraelici weszli do Kanaanu dopiero po 
38-letniej tułaczce po pustyni, aż wymarło zbuntowane pokolenie. Jedynie Jo-
zue i Kaleb, dwaj zwiadowcy, którzy nie zgadzali się ze sprawozdaniem pozo-
stałych dziesięciu, dostąpiło tego zaszczytu. Z powodu wypadków w Meriba, 
gdzie nie wypełnili polecenia Boga, do Ziemi Obiecanej nie weszli również 
Mojżesz i Aaron. Aaron zmarł na górze Hor, na pograniczu edomskim, nato-
miast Mojżesz na górze Nebo w Moabie.

5. Jozue

Jeszcze za życia Mojżesza Jozue dowodził izraelską armią. Po jego śmier-
ci sam stanął na czele ludu. Zanim Izraelici przekroczyli Jordan, dokonano po-
działu Zajordania pomiędzy trzy plemiona izraelskie. Pokolenie Rubena zaję-
ło południową część, od Arnonu na południu aż do Wadi Hesban na północy. 
Pokolenie Gada zajęło jego część środkową od Wadi Hesban do Jabboku na 
północy. Natomiast część pokolenia Manassesa zajęła pozostałą część środko-
wego Zajordania, aż po Jarmuk na północy163.

Podczas wejścia Izraelitów do Kanaanu sprzyjała im sytuacja polityczna, 
która tam panowała. Istniały bowiem małe i słabe państwa-miasta, które ze so-
bą rywalizowały. I tylko niekiedy zawiązywały koalicje, by walczyć ze wspól-
nym wrogiem. Izraelici skoncentrowali swoje wojsko w Szittim, naprzeciwko 
Jerycha, po drugiej stronie Jordanu. Atak na Jerycho poprzedził rekonesans 
dwóch szpiegów w tym mieście. Biblia opisuje, że po cudownym osuszeniu 
wód Jordanu, Izraelici suchą nogą przeszli przez rzekę, która o tej porze roku 
stanowiła duże rozlewisko164. Po obrzezaniu młodego pokolenia i obrzędzie 
paschy, stanęli pod murami Jerycha.

W sposób niezwykły – jak relacjonuje Księga Jozuego – Jerycho zosta-
ło zdobyte165. Tak łatwe zwycięstwo na tyle oszołomiło Izraelitów, że zlek-

162 Num 13, 26.27.
163 Zob. Num 32; por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 224.
164 Joz 3.
165 Joz 6, 20.
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ceważyli następne przedsięwzięcie, czyli zdobycie miasta Aj, gdzie ponieśli 
klęskę. Dopiero powtórny atak się powiódł. Zlekceważono również podstęp 
mieszkańców Gibeonu, Kefiry, Beerot i Kiriat-Jearim, którzy wyłudzili przy-
mierze z Izraelem166.

Inni mieszkańcy Kanaanu bronili się przed wejściem Izraelitów. Adoni 
Sedek, król Jebus utworzył amorycką koalicję, w skład której weszli: Hoham, 
król Hebronu; Piream, król Jarmutu; Japia, król Lakisz i Debir, król Eglonu. 
Ale też zostali pokonani przez Izraelitów167, podobnie jak inni królowie, np. Ja-
bin, król Hazor168. Podbój Kanaanu stał się faktem, chociaż nie wszystka ziemia 
została wzięta w posiadanie169.

W Gilgal dokonano podziału Przedjordania w następujący sposób:
• Pokolenie Judy otrzymało ziemie na północ od Negewu aż po Jebus, 

które jeszcze nie było zdobyte170.
• Pokolenie Symeona otrzymało część ziem Judy, bliżej Morza Mar-

twego, ponieważ tereny nadane Judzie były dla tego pokolenia za 
obszerne171.

• Pokoleniu Beniamina przydzielono teren wokół Jebus, Jerycha 
i Gibei172.

• Pokolenie Dana otrzymało ziemie na zachód od Beniamina, które się-
gały aż do Morza Śródziemnego. Później pokolenie to wywędrowało 
na północ173.

• Z ziemiami Dana i Beniamina od północy graniczyło pokolenie 
Efraima174.

• Dalej na północ były ziemie Manassesa, które rozciągały się od poto-
ku Jarkon i Szilo do Megiddo i Taanak175.

• Z pokoleniem Manassesa od południa i wschodu graniczyło pokolenie 
Issachara176.

166 Joz 9, 3-27.
167 Joz 10, 1-10.
168 Joz 11, 1-12. 
169 Joz 13, 1-6. Na temat zdobycia Kanaanu zob. Podbój Kanaanu, w: Atlas Biblijny, s. 90-94.
170 Joz 15, 1-12.
171 Joz 19, 1-9.
172 Joz 18, 11-28.
173 Joz 19, 40-48.
174 Joz 10, 6-10.
175 Joz 17.
176 Joz 19, 17-23.
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• Na północny zachód od Issachara ziemie otrzymało pokolenie 
Zebulona177.

• Najdalej na północnym zachodzie zamieszkało pokolenie Aszera, któ-
re sąsiadowało z fenickimi miastami, Tyrem i Sydonem178.

• Z Aszerem od wschodu sąsiadowało pokolenie Naftaliego179.
Jozue zamieszkał w mieście Timnat-Serach180, natomiast kapłańskie po-

kolenie Lewiego nie otrzymało swojego terytorium. Lewici zamieszkali wśród 
innych pokoleń izraelskich181. 

Jeszcze przed śmiercią Jozuego odbyło się zgromadzenie wszystkich ple-
mion izraelskich w Sychem, gdzie odnowiono przymierze synajskie182. Jozue 
umarł w wieku 110 lat i został pochowany w swojej posiadłości.

6. Sędziowie

Po śmierci Jozuego część ludu izraelskiego zaczęła pogrążać się w bałwo-
chwalstwie, z powodu czego – jak mówi Księga Sędziów – Jahwe wydawał ich 
w ręce wrogów, aby nawrócili się do Boga. Gdy tak się działo, posyłał wybaw-
ców w osobach tzw. sędziów, którzy ratowali lud z opresji.

Było sześciu tzw. większych sędziów i sześciu mniejszych. Do tych pierw-
szych należeli: Otniel, Ehud, Debora, Gedeon, Jefte i Samson. Do tych drugich 
należy zaliczyć: Szamgara, Tolę, Jaira, Ibzana, Elona i Abdona. Ich władza roz-
ciągała się na jedno plemię izraelskie lub na kilka.

Pierwszym sędzią po śmierci Jozuego był Otniel, syn Kenaza, młodszego 
brata Kaleba. Wyzwolił on Izraelitów z ręki Kuszan-Riszataima, króla Aram-
Naharaim, który panował nad nimi przez 8 lat183. Nie ma zgodności co do tego, 
skąd Kuszan przybył. Być może „wysłał swe wojska do Kanaanu poprzez Sy-
rię. W czasach sędziów Kanaan był nominalnie podporządkowany Egiptowi. 
Hetyci zwyciężyli Mitanni, państwo leżące w północnej Mezopotamii, które 
spełniało rolę bufora pomiędzy królestwami Hetytów i Asyryjczyków. Kuszan 
był prawdopodobnie nieznanym księciem hetyckim, który postanowił rzucić 
wyzwanie egipskiej władzy w Kanaanie. Tym niemniej Izraelitów dotknęły 

177 Joz 19, 10-16.
178 Joz 19, 24-31.
179 Joz 19, 32-39. Zob. też Podział Palestyny pomiędzy dwanaście plemion, w: Atlas Biblijny, 

s. 96-100.
180 Joz 19, 50.
181 Joz 21.
182 Joz 24, 1-28.
183 Sędz 3, 7-11.



Bernard Koziróg50

prawdziwe cierpienia. Inny pogląd sugeruje, że Kuszan pochodził raczej z Edo-
mu niż Aramu. W języku hebrajskim te dwa słowa brzmią bardzo podobnie, 
a za tą interpretacją przemawia bliskość Edomu względem kraju Judy. Począw-
szy od czasów Sargona z Akkadu (około 2360 p.n.e.) na obszarze Żyznego 
Półksiężyca prowadzono kampanie wojskowe o dużym rozmachu, tak więc 
mezopotamskie pochodzenie Kuszana nie może być odrzucone a priori. Żadne 
biblijne czy też pozabiblijne źródła nie rzucają dodatkowego światła na osobę 
Kuszana”184.

Kolejnym sędzią był Ehud z pokolenia Beniamina, który walczył z Eglo-
nem, królem Moabu. Eglon połączył swe siły z Ammonitami i Amalekitami. 
Wkroczył na tereny Beniaminitów i zajął Jerycho. Ehud osobiście zabił Eglona, 
a Izraelici wytracili 10 tysięcy Moabitów185.

Izraelitów uciskali również Filistyni, z którymi rozprawił się Szamgar, 
syn Anata, zabijając sześciuset wrogów ościeniem na woły186. Po nim wystą-
piła Debora. Wespół z Barakiem, rozprawiła się z Jabinem, królem Kanaanu 
z Chasor, który przez 20 lat uciskał Izraelitów. Debora, jedyna kobieta wśród 
sędziów, nakłoniła Baraka, aby zgromadził pospolite ruszenie z plemion Issa-
chara, Zebulona i Naftaliego. Zaatakowali Kananejczyków z góry Tabor do-
konując pogromu na swych wrogach. Pokonanie Jabina położyło kres bardziej 
znaczącemu oporowi ze strony Kananejczyków. I chociaż pewne punkty oporu 
kananejskiego dotrwały aż do czasów króla Dawida, to zwycięstwo odniesione 
przez Deborę i Baraka umożliwiło osiedlenie się na równinie Jizreel bez obawy 
ataków ze strony Kananejczyków187.

Gedeon rozprawił się z Midianitami, którzy napadów dokonywali głów-
nie w okresie żniw, zagrabiając i niszcząc plony. Izraelici zmuszeni byli szukać 
schronienia w jaskiniach górskich. Gedeon zebrał swych rodaków na wzgó-
rzach Gilboa, podczas gdy nieprzyjaciel obozował w dolinie Jizreel. W cza-
sie nocnego ataku trzystu wojowników Gedeona rozprawiło się z zastępami 
Midianitów188. „Zwyciężeni Midianici uciekali w dół wąwozem obok ufor-
tyfikowanego miasta Bet-Szean, położonego w miejscu, gdzie dolina Jizreel 
łączy się z doliną Jordanu. Następnie podążyli w dół doliny Jordanu przez 
Abel-Mechola, usytuowane mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Je-
ziorem Galilejskim a Morzem Martwym. W Bet-Bara, miejscu o nieznanej 

184 Palestyna w okresie sędziów, w: Atlas biblijny, s. 103.
185 Sędz 3, 12-30.
186 Sędz 3, 31.
187 Sędz 4 i 5.
188 Sędz 7, 1-22.
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lokalizacji, mężowie z plemienia Efraima schwytali dwóch midianickich do-
wódców, Oreba i Zeeba. Już na obszarach położonych na wschód od Jorda-
nu dwa miasta, Sukkot i Penuel, usytuowane w dolinie Jabboku, odmówiły 
udzielenia pomocy Izraelitom. Tym niemniej Gedeon, zagroziwszy tym mia-
stom ukaraniem w chwili swojego powrotu, kontynuował pościg. W Karkor, 
leżącym bez wątpienia nad dolnym Jabbokiem, starł się on z resztą wojska 
Midianitów. Wówczas zostali schwytani, a następnie zgładzeni, królowie Mi-
dianitów Zebach i Salmunna”189.

Potem sędziami byli Tola i Jair. Niewiele o nich wiemy. Biblia nic nie 
mówi o ich ewentualnych walkach z wrogami. Później jednak przez osiem-
naście lat Izraelici zamieszkujący na wschód od Jordanu uciskani byli przez 
Ammonitów. Zwrócili się więc do Jeftego, syna prostytutki, przywódcy bandy 
rzezimieszków, który walczył z Ammonitami w Aroer, usytuowanym na pół-
nocnym brzegu Arnonu, i przepędził ich na północ, niszcząc ich terytorium aż 
do Minnit. Jednakże wskutek nieroztropnego ślubowania stracił jedyną cór-
kę190. Kolejnymi sędziami byli Ibzan, Elon i Abdon. Poza informacjami, że 
mieli dużo dzieci, niewiele więcej o nich wiemy191.

Ostatnim z dwunastu sędziów był Samson, którego wyczyny miały cha-
rakter indywidualny. Nie był dowódcą wojska, którego zresztą wówczas w Izra-
elu nie było. Czynów męstwa dokonywał zupełnie sam. Filistyni, z którymi 
walczył, zajmowali równinę nadmorską od Gazy na północ, aż w kierunku góry 
Karmel. Posiadali monopol na wyrób żelaza, w związku z czym powstrzymy-
wali Izraelitów od produkcji broni. Większą część życia przeżył Samson w do-
linie rzeki Sorek. Tutaj tez znajdowała się Timna, gdzie próbował znaleźć żonę 
i gdzie zademonstrował swą siłę. Był typem bohatera narodowego192. Skończył 
tragicznie, ale zabijając wielotysięczną rzeszę Filistynów193.

Jakie były czasy sędziów? Najkrócej, ale chyba najdobitniej charaktery-
zuje je Biblia: „W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co 
mu się podobało”194.

189 Palestyna w okresie sędziów, dz. cyt., s. 105.
190 Sędz 11.
191 Sędz 12, 7-15.
192 Dzieje Samsona były tematem wielokrotnie trawestowanym przez artystów, muzyków i mala-

rzy. Przykładem jest opera Samson i Dalila Kamila Saint Saensa.
193 Sędz 15 i 16.
194 Sędz 21, 25.
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II. Czasy panowania królów

1. Królestwo zjednoczone

Minęły czasy patriarchów oraz sędziów i coraz powszechniej domagano 
się ustanowienia monarchii w Izraelu. Pierwsze takie zwiastuny pojawiły się 
już dużo wcześniej, kiedy Gedeona próbowano obwołać królem, na co się nie 
zgodził. Teraz największym autorytetem cieszył się rezydujący w Rama Samu-
el, sprawujący jednocześnie urząd sędziego, proroka i kapłana. Nie był jednak 
w dosłownym znaczeniu wodzem Izraela. Sam był przeciwnikiem ustanowie-
nia monarchii, gdyż w jego odczuciu, jedynie Jahwe mógł być królem Izra-
ela. Jednak później, z polecenia Boga, Samuel namaścił na króla Saula, który 
przybył do Rama w celu odnalezienia zaginionych oślic195. W Mispie, wobec 
zgromadzenia całego Izraela, uroczyście dokonano ustanowienia monarchii 
i powołania Saula na króla, ale dopiero po pokonaniu przez niego Ammoni-
tów, dokonano publicznego i ostatecznego zatwierdzenia jego kandydatury, co 
odbyło się w Gilgal, na ogólnym zgromadzeniu plemion.

Saul, syn Kisza z pokolenia Beniamina, panował nad Izraelem przez 22 
lata. Pokolenie, z którego się wywodził, było bardzo małe. Ponieważ już wte-
dy plemiona izraelskie rywalizowały ze sobą, wybór ten, przynajmniej na pe-
wien czas zahamował tę rywalizację. Saulowi przypadło zadanie zjednoczenia 
wszystkich plemion izraelskich, jak również stawienia czoła wrogom Izraela. 
Bez wątpienia najgroźniejszym wrogiem młodej monarchii byli Filistyni, któ-
rzy mieszkali w południowej części kananejskiej równiny nadmorskiej, na 
urodzajnym pasie ziemi o długości około sześćdziesięciu pięciu i szerokości 
dwudziestu pięciu do trzydziestu kilometrów. 

Saul stoczył siedem wojen: z Ammonitami, pierwszą z Filistynami, z Mo-
abitami, Edomem, dwie z Amalekitami i drugą z Filistynami.

Ammonici, lud wędrowny i grabieżczy, zamieszkiwali na północny 
wschód od Moabu. Pod wodzą swego króla Nachasza zaatakowali położone 
na wschód od Jordanu Jabesz-Gilead. Na wieść o tym Saul zebrał wojowników 
w Bezek, miejscowości położonej na południe od gór Gilboa, i zmusił Ammo-
nitów do ucieczki. To przysporzyło mu prestiżu, jako monarsze, który odnosi 
sukcesy na polu walki.

Filistyni jeszcze od czasów Sędziów okupowali wiele miast izraelskich, 
m.in. strategiczne miasto Geba, na terytorium Beniamina, ok. 10 km na północ 

195 1 Sam 8, 7; 10, 1. Nazwa Rama jest skrótem od Ramataim lub Ramataim-zofim, co oznacza 
podwójny szczyt czuwających.
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od Jerozolimy. Wojska izraelskie pod dowództwem Jonatana, syna Saula, za-
atakowały Filistynów w Geba i pokonały ich. To samo miało miejsce pod Mik-
mas. Wojska filistyńskie zostały odparte do ich granic.

Saul pokonał również Moabitów, którzy zamieszkiwali na wschód od Mo-
rza Martwego oraz Edomitów, którzy graniczyli z Moabitami od południa. Po-
dobnie postąpił z aramejskim państwem o nazwie Soba (Zoba), usytuowanym 
w górskim masywie Anty-Libanu.

Kolejnymi wrogami pokonanymi przez Izrael byli Amalekici, grasujący 
nomadzi z południa, którzy napadali na Izraelitów już podczas ich wędrówki 
z Egiptu a następnie pokonani zostali przez Jozuego pod Refidim. Saul pokonał 
Amalekitów, ale naraził się na gniew Samuela, ponieważ łagodnie potraktował 
króla Amalekitów Agaga, którego miał zabić, a tego nie uczynił.

Po raz kolejny stoczono wojnę z Filistynami. Odbyło się to w Efez-Dam-
mim, w dolinie Elah, pomiędzy Soko i Azeka. Na arenę dziejów występuje 
Dawid, który pokonuje Goliata i staje się bohaterem narodowym, co Saula do-
prowadza do szaleństwa. Tak więc ostatnie lata swego życia poświęcił na bez-
skuteczne schwytanie i zabicie Dawida. Saul zginął w walce z Filistynami na 
wzgórzach Gilboa. To wydarzenie z jednej strony upokorzyło Izrael, z drugiej 
zaś otworzyło drogę do korony Dawidowi, przez co rozpoczął się złoty wiek 
Izraela.

Dawid, syn Isaja z pokolenia Judy, był najmłodszym z ośmiu braci. Po-
chodził z Betlejem, niewielkiego miasteczka, leżącego 8 km na południe od 
Jerozolimy. Dzięki swoim talentom, również muzycznym, już w młodości do-
stał się na dwór Saula. A ponieważ był także dzielnym wojownikiem, szybko 
zdobył sławę. Szczególnym osiągnięciem było pokonanie Goliata z Gat, sław-
nego wojownika filistyńskiego. Po zabiciu kolejnych dwustu Filistyńczyków, 
otrzymał za żonę Michal, córkę króla Saula. Dawid, który był także dowódcą 
straży przybocznej monarchy, popularnością przewyższał samego króla, czym 
podrażnił uczucie zawiści u Saula i musiał pośpiesznie uchodzić z jego otocze-
nia. Stworzył oddział najemników, który m.in. walczył z Filistynami144. Przez 
cały czas, bez skutku, ścigany był przez Saula. Podczas ucieczki azyl znalazł 
także u Filistynów, którzy jednak zbytnio mu nie ufali i w walkach z Izraeli-
tami nie korzystali z jego oddziału. Wielkim zaufaniem obdarzyły go plemio-
na z południa, dlatego, że bronił je przed najazdem szczepów koczowniczych, 
które grasowały po Kanaanie, a naczelnikom rodów posyłał zdobyczne dary, 
czym zjednywał sobie ich przychylność. Od filistyńskiego władcy Akisza z Gat 
otrzymał Sziklag, gdzie się osiedlił.
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Po śmierci pierwszego króla izraelskiego Saula, który zginął w bitwie 
z Filistynami, Dawid przeniósł się do Hebronu, gdzie został obwołany królem 
Judy. Już wówczas posiadał dwie kolejne, po Michal, żony, Achinoam i Abiga-
il, które pochodziły z południa, co również pomogło mu w objęciu tronu Judy. 
Filistyni, których Dawid był wasalem, na początku nie sprzeciwiali się utwo-
rzeniu królestwa judzkiego, licząc na rozbicie więzi pomiędzy plemionami 
izraelskimi, a co z tego wynika, osłabienie Izraela. Dawid panował w Hebronie 
około 7 lat. Nad pozostałymi plemionami izraelskimi królem obwołano Iszbo-
szeta, jedynego syna Saula, który pozostał przy życiu. Nie było to jednak trwałe 
panowanie. W końcu Iszboszet został zamordowany, i choć Dawid nie miał 
w tym udziału, otworzyło mu to drogę do panowania nad całym Izraelem. To 
z kolei bardzo zaniepokoiło Filistynów, którzy postanowili rozprawić się z Da-
widem. Doszło do dwóch rozstrzygających bitew, w których jednak druzgocące 
zwycięstwo odniósł Izrael. „Po zlikwidowaniu groźby filistyńskiej, postanowił 
Dawid erygować dla swego państwa nową stolicę. Jego wybór padł na Jebus, 
które posiadało wiele korzystnych cech topograficznych. Przede wszystkim 
Jebus (późniejsza Jerozolima) było nie izraelską enklawą i dotąd nie należa-
ło do żadnego plemienia. Poza tym leżało mniej więcej w centrum kraju, na 
wzniesieniu i doskonale nadawało się ze względów strategicznych do utwo-
rzenia obronnego grodu. Dawid nie włączył Jerozolimy do terytorium żadnego 
z plemion, sam uczynił siebie następcą tronu w miejsce dotychczasowego króla 
Jebuzytów i obwołał się królem tego miasta. Zasiedlił je przeważnie swoimi 
ludźmi (dwór, gwardia przyboczna i urzędnicy) i nadał mu oficjalnie nazwę 
Miasto Dawida. Utworzenie stolicy w Jerozolimie miało przyczynić się do sce-
mentowania upadającego już związku plemion. Sprowadzając do Jerozolimy 
Skrzynię Przymierza pragnął Dawid uczynić z niej centrum życia religijnego. 
Forowanie któregoś z dotychczasowych miejsc świętych mogło by się przy-
czynić do niepotrzebnej rywalizacji pomiędzy plemionami. Odtąd więc Góra 
Syjon, na której znajdowało się królewskie miejsce święte, miała stać się naro-
dową świętością Izraela”196.

Pod względem politycznym panowanie Dawida stanowiło najlepszy okres 
w dziejach Izraela. Nigdy przedtem, ani nigdy potem Izrael nie panował na tak 
rozległym terytorium. Dawid swoje panowanie roztoczył m.in. nad Moabem, 
Sobą, Damaszkiem, Edomem i Ammonem. W czasie swej wędrówki z Egip-
tu do Kanaanu, Izraelici nie byli w stanie przejść przez Moab, teraz Dawid 
uczynił go swoim wasalem. Pokonany został również król Soby, państwa na 
terenie Aramu, posiadającego znaczne zasoby miedzi, i to mimo olbrzymiego 

196 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 237-239.
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wsparcia, jakie otrzymał od innych państw aramejskich. Także Damaszek zo-
stał wasalem Izraela. Ujarzmiony został również Edom. „Bitwa z Edomitami 
rozegrała się w Dolinie Soli, identyfikowanej przez niektórych uczonych z wą-
wozem Wadi el-Milh, który rozciąga się począwszy od Beer-Szewy na połu-
dniowy wschód w stronę Petry w Edomie. Jest też prawdopodobne, że Dolina 
Soli to druga nazwa Wadi Araba, stanowiącego południowe przedłużenie Mo-
rza Martwego lub Morza Słonego, jak było ono nazywane przez Hebrajczyków. 
W 1 Księdze Kronik 18, 12 oraz w tytule psalmu 60. Edom określony jest jako 
nieprzyjaciel, który został pokonany w Dolinie Soli”197.

Najdłuższą wojnę prowadził Dawid z Ammonitami, którzy byli wspiera-
ni przez Sobę, Maachę (region znajdujący się na południe od Hermonu), Bet-
Rechob (górny rejon jeziora Hula) i Tob (na wschód od Jordanu). Pierwsza po-
tyczka miała miejsce w pobliżu moabskiego miasta Medeba, które znajdowało 
się około 25 km na południowy wschód od miejsca, w którym Jordan wpadał 
do Morza Martwego. „Aramejczycy zostali rozgromieni, zaś Ammonici szu-
kali schronienia w twierdzy. Joab natknął się na wojsko Hadadezera z Soby, 
prowadzone przez swego dowódcę Szobaka, w niezidentyfikowanym miejscu 
nazwanym Chelam (2 Sam 10, 16), położonym na wschód od Jordanu (możli-
we, że chodzi tu o współczesną miejscowość o nazwie Alma). Zawarłszy po-
kój z Aramejczykami, Dawid postanowił oblegać Rabbę, lub Rabbat-Ammon 
(współczesny Amman), położoną na północny wschód od Morza Martwego. 
Podczas trwania tego oblężenia Dawid, przebywający wówczas w Jerozolimie, 
rozkazał zabić Hetytę Uriasza, aby ukryć grzech cudzołóstwa popełnionego 
z żoną Uriasza, Batszebą, a następnie poślubił ją. Wraz ze zdobyciem ‘miasta 
wód’, który to termin odnosi się zapewne do twierdzy sprawującej kontrolę nad 
strumieniem przepływającym w okolicy Rabby, Izraelici zapewnili sobie zwy-
cięstwo. Joab posłał po Dawida, aby mógł on pokierować końcowymi działa-
niami przy oblężeniu miasta i uzyskać miano zdobywcy Rabby (1 Krn 20, 13). 
Dawid włożył na swą głowę koronę Milkoma, boga Ammonu, pozyskując dla 
siebie tytuł króla Ammonitów”198.

Dawid stał się władcą obszaru rozciągającego się od Nilu po północną Sy-
rię, ale też prawie dwadzieścia lat jego panowania upłynęło na zdobywaniu tych 
terenów. Dowódca jego wojsk, Joab, choć człowiek bezwzględny i zawistny, 
był jednak znakomitym żołnierzem i strategiem. Jedynym ważnym regionem, 
którego Dawid nie zdołał sobie podporządkować, była Fenicja, leżąca na tere-
nach, gdzie znajduje się dzisiejszy Liban. Były tam bardzo dobrze obwarowane 

197 Imperium Dawida i Salomona, w: Atlas biblijny, s. 121.
198 Tamże.
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miasta Byblos, Sydon, Tyr i Arwad. „Władze tych miast i tamtejsze sfery ku-
pieckie potrafiły wyzyskać chaos panujący na Bliskim Wschodzie na przełomie 
II i I tysiąclecia p.n.e. i ciągnąć zyski z tego stanu rzeczy. Zbudowawszy duże 
floty handlowe, zorganizowały one handel morski, któremu niebezpieczne wy-
prawy ‘ludów morza’ nie wyrządziły trwałych szkód. Egipt, wprawdzie bardzo 
osłabiony, zachował jednak zdolność do interwencji na niewielką skalę. W tej 
sytuacji starożytny port Byblos, który wkrótce odzyskał pozycję wielkiego 
ośrodka eksportu drewna, gotów był poddać się nominalnemu zwierzchnictwu 
Egiptu, aby asekurować się przed zakusami Sydonu. Położony trochę dalej na 
południe Tyr, który powstał jako kolonia Sydonu, po jakimś czasie zdystan-
sował swe miasto macierzyste. Z początku był to tylko port rybacki, ale już 
Biblia sławi to miasto jako siedzibę władców prowadzących szeroko zakrojoną 
działalność handlową. Król Tyru Hiram I Wielki (około 970-936 roku p.n.e.) 
– zdobywca, budowniczy, pogromca buntów – był szczerze rad z ujarzmienia 
Filistynów przez Dawida, ponieważ ułatwiło mu to prowadzenie handlu mor-
skiego. Mógł odtąd wyładowywać eksportowane przez Tyr drewno w porcie 
jafskim, ponadto zaś zależało mu na korzystaniu ze szlaków lądowych, które 
znalazły się pod panowaniem Dawida. Monarchowie ci zawarli przeto traktat 
i, jak się dowiadujemy, stali się bliskimi przyjaciółmi. W rezultacie proces roz-
woju cywilizacji Izraela przebiegał odtąd pod silnymi wpływami fenickimi. 
Dzięki temu dyplomatycznemu przymierzu, które mądrze uzupełniło zdobycze 
terytorialne Dawida (...) Izrael stał się mocarstwem politycznym – wielonaro-
dowościowym imperium bliskowschodnim.

Jednakże na ziemiach należących do Izraela ów nowy, niezwykły rozwój 
wydarzeń wywołał wiele powikłań. Już Saul starał się w miarę swych możli-
wości pogodzić dawne aspiracje plemienne z nową koncepcja centralistycznej 
władzy monarchicznej. Teraz doszedł problem jeszcze trudniejszy, a mianowi-
cie pogodzenie owych starodawnych ideałów z wymaganiami wielkiego pań-
stwa. Konieczność rozwiązania tej kwestii – zarządzania swymi posiadłościami 
i ściągania z ludności podatków w sposób skuteczny i nowoczesny – zmusiła 
Dawida do utworzenia rozbudowanego aparatu administracyjnego. Ta instytu-
cja ‘sług królewskich’ powstała wedle drobiazgowo wypracowanych wzorów 
fenickich, korzystano także z jeszcze większego doświadczenia Egiptu, skąd 
sprowadzano urzędników i zatrudniano ich jako doradców. Wkrótce funkcjo-
nariusze ci i ich izraelscy koledzy, powołani do wykonywania owych różno-
rodnych zadań, przekształcili się w liczebnie niewielką, ale silną i zamożną 
grupę rządzącą, mieszkającą w miastach. Zwyczajnym ludziom wszakże ten 
nowy porządek, związany z mocarstwową pozycją państwa, przynosił niewiele 
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korzyści. Rozumieli tylko tyle, że nieustannie wyciąga im się pieniądze z sa-
kiewek, a do tego muszą się poddać obowiązkowi pracy przymusowej, prakty-
ce zapożyczonej od Kananejczyków, którzy znali ją od bardzo dawna.

Szary mieszkaniec Izraela nie odnosił również większego pożytku z sze-
roko zakrojonej działalności budowlanej Dawida, której ślady odkryli arche-
olodzy. Wśród wielu ludzi wysyłanych przez Hirama I, który okazywał po-
moc królowi izraelskiemu w jego projektach, znajdowali się cieśle i murarze, 
zatrudniani przy budowie nowej rezydencji królewskiej w Jerozolimie. Także 
w Megiddo odsłonięto dwa pałace, budynek magazynu oraz piękną niewielką 
bramę, które być może pochodzą z czasów odbudowy tego miasta przez Dawi-
da. Niektóre z tych budowli wzniesiono po części z brył kamiennych ociosa-
nych w regularne czworokątne bloki, dopasowane ściśle do siebie. Technika ta 
pochodziła bez wątpienia z Fenicji, ale najdawniejsze przykłady jej zastosowa-
nia odnaleziono na stanowiskach archeologicznych w Izraelu. To samo odnosi 
się do kamiennych kapiteli, kolumn ozdobionych ornamentem wolutowym lub 
palmowym (zwanych przez badaczy starożytności myląco ‘protoeolskimi’ lub 
‘protojońskimi’), których najstarsze egzemplarze znaleziono w Megiddo, Cha-
sor i innych miejscach. Na ziemiach izraelskich odkryto ponad trzydzieści ta-
kich głowic, datowanych przez uczonych na czasy Dawida lub jego następców. 
Ich prototypami były zapewne drewniane kapitele z północnej Syrii, które do 
Izraela dostały się prawdopodobnie za pośrednictwem Fenicji. Wielkie bramy 
w Dan (Tell el-Kadi) oraz w Beer-Szewie, na północnych i południowych krań-
cach ziem izraelskich, datuje się na czasy Dawida, ale jest to tylko hipoteza”199.

Dawid odniósł wiele sukcesów, ale doznał tez wielu porażek, także na 
polu rodzinnym. Został doświadczony trzema wielkimi nieszczęściami. Naj-
większym był bunt jego syna Absaloma. Zaczęło się od tego, że Absalom zabił 
swego przyrodniego brata Ammona, najstarszego syna Dawida, który zgwałcił 
Tamar, siostrę Absaloma. Obawiając się kary ze strony ojca, Absalom uciekł do 
Geszur, małego aramejskiego państewka, leżącego na wschód od Jeziora Ga-
lilejskiego, gdzie mieszkali jego dziadkowie ze strony matki. Po trzech latach 
Dawid ułaskawił Absaloma. Pogodzenie się ojca z synem nie było jednak za-
żegnaniem konfliktu. Absalom wykorzystując ceremonię ofiarną w Hebronie, 
ogłosił się królem Izraela i postanowił opanować Jerozolimę. Na wieść o tym 
Dawid wraz ze swoim dworem i wiernym wojskiem uszli ze stolicy udając się 
na wschód od Jordanu. Wojsko Absaloma podążyło ich tropem. Decydująca 
bitwa rozegrała się w Lesie Efraima, gdzie zginął Absalom, a jego zwolennicy 

199 M. Grant, dz. cyt., s. 101-103.
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pierzchli przed Dawidem, który powrócił do władzy, ale rozpaczał po śmierci 
syna.

W niedługim czasie wybuchła kolejna rewolta przeciw Dawidowi. Zosta-
ła wzniecona przez Szebę z pokolenia Beniamina, co zostało zinterpretowane 
jako próba przywrócenia tronu temu plemieniu. Wszak z niego wywodził się 
Saul. Rebelia została stłumiona. Ponadto Biblia sprawozdaje, że wbrew zale-
ceniu Jahwe, Dawid dokonał spisu ludności Izraela, skutkiem czego na naród 
spadła dotkliwa zaraza, która pochłonęła 70 tysięcy ofiar200.

„Ostatnie dni Dawida, w porównaniu z wcześniejszym okresem, były po-
zbawione znaczących wydarzeń. Kiedy jego syn Adoniasz próbował sobie za-
pewnić sukcesję tronu, Dawid, baczny na przestrogę Batszeby i Natana, nama-
ścił Salomona przy źródle Gichon, które znajdowało się za wschodnim murem 
obronnym Jerozolimy”201. Dawid panował 40 lat nad Izraelem, 7 lat w Hebro-
nie i 33 lata w Jerozolimie. Po śmierci pochowany został w Mieście Dawida202.

Salomon swoje rządy rozpoczął od usunięcia tych, których uważał za nie-
bezpiecznych dla siebie. Przede wszystkim kazał zgładzić swego przyrodnie-
go brata Adoniasza, który pretendował do tronu, a na dodatek jeszcze chciał 
Abiszag za żonę. Kapłana Ebiatara, który razem z Adoniaszem spiskował 
przeciwko Salomonowi, skazał na banicję, dowódcę wojska Joaba kazał zabić 
w świątyni, gdzie ten się schronił, natomiast Szymei, który kiedyś występował 
przeciw Dawidowi, najpierw został osadzony w areszcie domowym, a potem 
zabity.

Chociaż Biblia mówi o wielkiej mądrości Salomona, to niezwykle trud-
no było mu dorównać Dawidowi w kwestiach politycznych i wojskowych. Na 
skutek rebelii Hadada Izrael stracił część Edomu a także Damaszek, oderwany 
przez Rezona, który był tam królem i zbuntował się przeciw Salomonowi203. Na 
domiar złego zbuntował się przeciwko niemu Jeroboam, jeden z jego dworzan, 
któremu prorok Achiasz przepowiedział, że zostanie królem nad północnymi 
plemionami izraelskimi204.

Mimo wszystko Salomon miał bardzo dużo osiągnięć. Odziedziczoną 
po ojcu potężną armię jeszcze dozbroił. Wszystko wskazuje na to, że Salo-
mon posiadał ponad 1400 rydwanów bojowych. Odkryto bowiem jego 450 
stajni w Megiddo, mieście garnizonowym. A takich garnizonów miał więcej, 

200 2 Sam 24.
201 Imperium Dawida i Salomona, dz. cyt. s. 122.123.
202 1 Krl 2, 10.11.
203 1 Krl 11, 14-25.
204 1 Krl 11, 26-40.
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w galilejskim Chasor, w Akko (Akra) na północ od góry Karmel, w Akszaf na 
wschód od Akko i w Eglon, na zachód od Lakisz205. Duży garnizon z rydwana-
mi znajdował się też w Gezer, położonym na zachód od Jerozolimy. Miasto to 
wniosła w posagu córka faraona, która poślubiła Salomona206.

Salomon dokonał reorganizacji administracyjnej kraju, który podzielił na 
12 okręgów, z których tylko 6 wzięło nazwy od plemion izraelskich, co mogło 
świadczyć również o próbie ograniczenia dawnego separatyzmu plemiennego. 

„Do obowiązków administracji okręgowej należał pobór podatków, które 
trzeba było zwiększyć, aby utrzymać nowo zorganizowany korpus wozów bo-
jowych; konieczne stało się również uzyskanie funduszy, które zrekompenso-
wałyby utratę dochodów z Edomu, Aramu i części Galilei. Nie mając środków 
na spłatę długów zaciągniętych u króla Tyru, Salomon musiał odstąpić mu te 
obszary207. Wprowadzono królewskie monopole handlowe, a także znacznie 
podniesiono cło i podatki pośrednie. Nade wszystko zaś ogromnie zwiększono 
liczbę robotników kierowanych do pracy przymusowej. Wprowadzając pracę 
przymusową Dawid wzorował się na Kananejczykach; Salomon poszedł w jej 
stosowaniu jeszcze dalej: roboty przymusowe uznał za nową formę obowiąz-
kowej służby wojskowej. Robotników takich kierowano do prac publicznych 
i budowy umocnień wojskowych. Do robót tych powoływano Kananejczyków 
oraz ludzi pochodzenia nie izraelskiego, co w istocie czyniło z nich niewolni-
ków państwa – jak czytamy w I Księdze Królewskiej, praktykę tę stosowano 
jeszcze wiele stuleci później. (...) Robotników tych zatrudniano przy budowie 
świątyni po okresie terminowania i pracy w kamieniołomach w Fenicji, dokąd 
wysyłano ich w partiach po dziesięć tysięcy ludzi i co miesiąc wymieniano na 
innych.

Praca przymusowa na tak szeroką skalę powodowała wyludnianie te-
renów rolniczych, co ujemnie odbijało się na produkcji. Praktyka ta budziła 
także niechęć rozmiłowanych w swobodzie plemion izraelskich i przyczyni-
ła się do pogłębienia rosnącej szybko przepaści między nową, zamożną klasą 
rządzącą a resztą społeczeństwa. Zapalną sytuację wywołały również próby 
dyskryminacji w sensie geograficznym, ponieważ pośród dwunastu okręgów 
ustanowionych przez Salomona nie znalazło się plemię Judy, które, jak się zda-
je, zostało zwolnione z ciężarów nałożonych przez króla. Jerozolima bowiem 

205 Zob. Imperium Dawida i Salomona, dz. cyt., s. 124.
206 1 Krl 9, 16.
207 Hiram, król Tyru zaopatrywał Salomona w materiały budowlane i kwalifikowaną siłę roboczą do 

budowy pałacu i świątyni, za co otrzymywał produkty rolne. Ale najwidoczniej nie wystarczało to 
jako zapłata, stąd pomysł odstąpienia Fenicjanom 20 miast galilejskich. Zob. 1 Krl 9, 11-14.
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sympatyzowała z plemieniem Judy, którego członkowie zajmowali większość 
stanowisk w administracji państwowej. Jednym z plemion północnych wyklu-
czonych od udziału w życiu publicznym – zawsze niechętnie usposobionych 
do Judy – było plemię Efraima, którego posiadłości stanowiły główny ośrodek 
osadnictwa izraelskiego, i na tych terenach najsilniej wystąpiły objawy nieza-
dowolenia i niepokoje”208.

Zanim Salomon stracił Damaszek, część Edomu i część Galilei, jego pań-
stwo rozciągało się od Eufratu do granicy Egiptu. Z całego tego terenu przy-
noszono mu daniny. Jako najdalej wysuniętą placówkę handlową wybudował 
miasto Tadmur, leżące na północny wschód od Damaszku209. Dzięki przymie-
rzu z Hiramem I Wielkim, Salomon mógł rozwijać przedsięwzięcia handlowe, 
a szczególnie wyprawy morskie z portu Esjon-Geber w zatoce Akaba, aż na 
Ocean Indyjski do krainy Ofir210, którą umiejscawia się w Somalii lub Jeme-
nie, przywożąc stamtąd drewno sandałowe, złoto, srebro, szlachetne kamienie, 
kość słoniową i egzotyczne zwierzęta. Wizyta królowej Saby, państwa znaj-
dującego się w południowo-zachodniej Arabii, prawdopodobnie była również, 
przynajmniej po części podyktowana interesami handlowymi. Ponadto Salo-
mon zawarł sojusze z różnymi krajami, które zostały potwierdzone m.in. je-
go małżeństwami. Harem Salomona składał się z 700 żon i 300 nałożnic (żon 
drugorzędnych)211. 

Najważniejszą jednak rzeczą, jaką zasłynął Salomon, była budowa świą-
tyni w Jerozolimie212. Już Dawid chciał się podjąć tego zadania, ale Bóg na to 
nie zezwolił, bo Dawid przelał zbyt wiele krwi. Niemniej jednak ojciec Salo-
mona poczynił prace przygotowawcze do przyszłej budowy. Zgromadził mate-
riał oraz wykwalifikowanych rzemieślników213.

Jak na dzisiejsze standardy, świątynia nie była zbyt wielka. Miała 60 łok-
ci długości, 20 szerokości i 30 wysokości214. Nie odnaleziono żadnej świątyni 
o takim planie, choć odkryta stosunkowo niedawno w Chasor świątynia nale-
żąca do Kananejczyków oraz świątynia w Syrii z dziesiątego wieku p.n.e. mają 

208 M. Grant, dz. cyt., s. 111-112.
209 Zob. 2 Krn 8, 3.4. W czasach rzymskich Tadmur było znane pod nazwą Palmyra. Jej sławna 

królowa Zenobia, walczyła z przeważającymi siłami Imperium Romanum. W roku 273 n.e. 
została uwięziona przez Aureliusza. Od tego momentu Palmyra straciła na znaczeniu.

210 1 Krl 10, 22.
211 1 Krl 11, 1-3.
212 Nie wolno zapomnieć o wybudowaniu przez Salomona również wspaniałego pałacu.
213 1 Krn 22, 2-4.7-9.
214 1 Krl 6, 2. W Starym Testamencie łokieć tzw. stary miał 445 mm, nowy 520 mm. łokieć 

z okresu Nowego Testamentu miał 550 mm. Zob. Encyklopedia Biblii, s. 240.
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ten sam podstawowy projekt trzech pomieszczeń215. Być może były wzorowane 
na świątyni Salomona. Ta zaś wzorowana była na pierwotnym przybytku, zbu-
dowanym przez Mojżesza. Od strony wschodniej znajdował się przedsionek, 
do którego wchodziło się przez podwójne wrota. Przedsionek był poprzedzony 
dwiema kolumnami, wykonanymi z brązu216. Z przedsionka kapłani wchodzili 
do miejsca świętego, gdzie stał ołtarz kadzenia, stół z chlebami pokładnymi 
i pięć par świeczników. Stąd wchodziło się do miejsca najświętszego, gdzie 
znajdowała się arka przymierza z dwoma wyrzeźbionymi cherubami osłaniają-
cymi jej wieko. Ściany w każdym pomieszczeniu obłożone były cedrem rzeź-
bionym w kwiaty, drzewem palmowym i cherubami oraz wyłożone złotem. 
Do miejsca świętego światło docierało z wysokich okien i świeczników, nato-
miast miejsce najświętsze było zupełnie ciemne. Kadzidło spalano w świątyni, 
ale ofiary składano na dziedzińcu przed świątynią. Do świątyni wstęp mieli 
tylko kapłani i lewici, do miejsca najświętszego jedynie arcykapłan i to raz 
w roku217. Po skończeniu prac król Salomon dokonał aktu poświęcenia świą-
tyni. Świątynia ta przetrwała aż do roku 586 p.n.e., kiedy to została zburzona 
przez Babilończyków, którzy ją splądrowali i wszystkie cenne rzeczy zabrali 
do Babilonu218.

Salomon był na pewno jednostką wybitną, dobrym organizatorem nie stro-
niącym od nowatorskich rozwiązań, co przysporzyło mu tak zwolenników, jak 
i przeciwników. Zajmował się nie tylko sprawami kraju, takimi jak administra-
cja czy budownictwo. Był również badaczem zjawisk a także pisarzem. Trzy 
tysiące przypowieści jest jego autorstwa. Niestety, już za jego panowania moż-
na dostrzec objawy stagnacji i zbliżającej się dekadencji. M. Grant napisał, że 
„w postępowaniu króla można dopatrzyć się szczególnej mieszaniny nieokieł-
znanego sybarytyzmu monarszego i zimnej, wyrachowanej przebiegłości”219.

2. Królestwo podzielone

Po śmierci Salomona doszło do podziału królestwa izraelskiego na dwa 
niezależne państwa, północne i południowe. Północne zachowało nazwę Izra-
el, natomiast południowe nazywano judzkim. Rechabeam (Roboam), syn 

215 Tamże, s. 124.
216 Kolumny te miały swoje nazwy. Jedna nazywała się Jachin, druga Boaz. Przetrwały aż do roku 

586 p.n.e., czyli do inwazji Nabuchodonozora II na Jerozolimę. Po zdobyciu stolicy, Babiloń-
czycy potłukli je na kawałki i zabrali jako łup wojenny. Zob. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 242.

217 Na temat budowy świątyni zob. 1 Krl 5 – 7.
218 Por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 242.244.
219 M. Grant, dz. cyt., s. 113.
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Salomona i Ammonitki Naamy, który został królem, przez brak rozsądku 
i ogłady politycznej, doprowadził do rebelii. Na ogólnonarodowym zgroma-
dzeniu w Sychem nie zgodził się na obniżenie podatków, nałożonych na lud 
przez Salomona, w wyniku czego plemiona północne nie uznały go za króla220.

Sytuację wykorzystał Jeroboam, syn Nebata, który wcześniej uciekł 
przed Salomonem do Egiptu, teraz zaś powrócił i objął tron państwa północ-
nego221. To o mało nie doprowadziło do wojny domowej, gdyż Rechabeam po-
wołał pod broń sto osiemdziesiąt tysięcy żołnierzy, aby walczyć z plemionami 
północnymi. Powstrzymany został przez proroka Szemajasza, który w imieniu 
Boga zakazał mu tej wojny222.

Jeroboam zaś śpiesznie przystąpił do organizowania państwowości. Za 
swą rezydencję obrał początkowo Sychem, potem Penuel, a w końcu osiadł 
w miejscowości Tirsa, która nie należała do żadnego z plemion izraelskich, 
co miało zapobiec ich rywalizacji. Odnowił dawne świątynki w Dan i Bete-
lu, i ustanowił je oficjalnymi sanktuariami państwowymi, co miało zapobiec 
pielgrzymkom Izraelitów z północy do Jerozolimy, gdzie była świątynia Boga 
Jahwe. Rzeczywiście, Jeroboamowi udało się odwrócić uwagę jego poddanych 
od Jahwe, co Biblia wielokrotnie mu wypomina, a także jego następcom, o któ-
rych się mówiło, że „chodzili w grzechach Jeroboama”223.

Od rozpadu królestwa nie było już odwrotu. Od tego czasu oba państwa 
miały odrębną historię. Były jednak okresy, że ich dzieje splatały się ze sobą, 
czy to podczas wspólnych wypraw wojennych czy koligacji, ale też i bratobój-
czych walk. Nie były to jednak ciągłe wielkie wojny. Trzeba jednak stwierdzić, 
że Izraelici na podziale stracili. Nie omieszkali natomiast skorzystać z niego 
sąsiedzi Izraela. Kiedy na tron w Egipcie wstąpił Szeszonk I (Szyszak), naje-
chał na Judę w piątym roku Rechabeama. Zdobył Jerozolimę, splądrował świą-
tynię i pałac króla, zabierając kosztowności oraz złote tarcze sporządzone przez 
Salomona224. Rechabeam panował w sumie 17 lat. Dorobił się 28 synów i 60 
córek. Na swego następcę wyznaczył Abijama (Abiasza), syna Maachy, który 

220 Na prośbę o ulgi i obniżenie świadczeń, Rechabeam odpowiedział: „Jeżeli mój ojciec nałożył 
na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma; ojciec mój chłostał was bi-
czami, a ja chłostać was będę kańczugami” (1 Krl 12, 11.14). To świadczy, że nowy król nie 
dorósł do sprawowania tego urzędu. Nie dziwi zatem odpowiedź plemion północnych: „Nie 
mamy nic wspólnego z Dawidem! Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego! Do namiotów 
swoich o Izraelu! Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie! I rozszedł się Izrael do swoich 
namiotów” (1 Krl 12, 16).

221 1 Krl 12, 20.
222 1 Krl 12, 21-24.
223 Np. 1 Krl 16, 26.
224 1 Krl 14, 25-28.
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panował tylko 3 lata. Miał 22 synów i 16 córek. Biblia podaje, że w bitwie 
z Izraelem, wojska judzkie dowodzone przez niego, zabiły 500 tysięcy żołnie-
rzy Jeroboama225. Jego następcą został Asa, który panował w Jerozolimie przez 
41 lat. Wielkim osiągnięciem tego króla była likwidacja prostytucji sakralnej, 
która dostała się do Judy z religii kananejskiej i fenickiej. Pod koniec panowa-
nia stworzył koalicję z Ben-Hadadem, królem aramejskim, przeciwko Izraelo-
wi. Potępiony przez jasnowidza Chananiego, wtrącił proroka do więzienia226.

Prawie w tym samym czasie, gdy na tronie judzkim zasiadł Asa, królem 
Izraela został Nadab, który padł ofiarą spisku, na którego czele stał Basza. 
Basza wystąpił przeciwko Judzie, został jednak pokonany przez Aramejczy-
ków, którzy stworzyli koalicję z Judą. W wyniku wojny Izrael stracił całe dzie-
dzictwo Naftaliego. Następcą Baszy był Ela. Panował krótko zamordowany 
przez Zimriego. Ten popełnił samobójstwo a królem został Omri. Był to fa-
talny okres w dziejach Izraela. Panujący tam chaos nie sprzyjał ani rozwojowi 
gospodarczemu ani kulturowemu. Do dalszej dezintegracji nie dopuścił Omri, 
utalentowany dowódca wojskowy. Niezwykle interesująca, licząca ponad trzy-
dzieści wierszy inskrypcja króla Meszy, znaleziona w Dibonie, stolicy Moabu, 
wskazuje, że Omri zapanował nad całym Izraelem. Zawarł pokój z Judą. Sku-
tecznie również zahamował groźbę inwazji Damaszku, najpierw wygrywając 
z Aramejczykami kilka bitew, a następnie pozwalając kupcom z pokonanego 
państwa na założenie dzielnicy handlowej w Samarii. Omri pozyskał także sil-
nego sprzymierzeńca w Fenicjanach, przeżywających ponownie okres świetno-
ści, i zapewnił sobie dostęp do morza dzięki odnowieniu przyjaźni, która kiedyś 
łączyła z tym państwem Dawida i Salomona. Przymierze zostało przypieczę-
towane małżeństwem najstarszego syna Omriego, Achaba z Izebel, córką sy-
dońskiego króla-kapłana Etbaala. Z politycznego punktu było to pociągnięcie 
mistrzowskie, natomiast z punktu religijnego fatalne, dlatego, że doprowadziło 
w Izraelu do największego odstępstwa od kultu Jahwe.

Z początku Omri nadal rezydował w Tirsie, gdzie archeolodzy odkryli 
zbudowaną przez niego dzielnicę królewską. „Jeszcze przed zakończeniem ro-
bót budowlanych tamtejszy pałac został opuszczony, sześć lat później bowiem 
król przeniósł się o jakieś piętnaście kilometrów na zachód i zbudował od pod-
staw swą drugą stolicę Samarię (...) po zachodniej stronie masywu górskiego 
Efraim, w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się nie ufortyfikowana wioska lub 
miasteczko. Było to wyniosłe, samotne wzgórze o zaokrąglonym szczycie, le-
żało opodal źródła i głównego szlaku prowadzącego z północy na południe; 

225 2 Krn 13, 17.
226 2 Krn 16, 10.
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rozciągał się stamtąd wspaniały widok na biegnącą wybrzeżem ‘Drogę Morza’. 
Omri pragnął wyrwać się z pierścienia pagórków i zwrócić twarz ku Fenicji 
i światu śródziemnomorskiemu. Samaria, usytuowana na wzgórzu o trzech 
stromych zboczach, była przy tym łatwa do obrony, a już w tym okresie lub 
może później dzięki swym grubym murom ze starannie dopasowanych prosto-
kątnych bloków kamiennych stała się twierdzą nie do zdobycia.

Omri, którego następcą został Achab, zajął cały szczyt wzgórza na swą 
królewską rezydencję. Prace archeologiczne odsłoniły pałace jego rodziny 
i dworzan, magazyny, zbiorniki na wodę i spichrze. Było to jedyne duże mia-
sto, które starożytni Izraelici zbudowali od fundamentów. Być może jego plan 
przypominał Jerozolimę, dzieło Salomona, które Omri pragnął zaćmić świet-
nością swej nowej stolicy. Co więcej, w Samarii wzniesiono także dzielnicę 
na niższych partiach zboczy, gdzie miała mieszkać uboższa ludność miasta. 
Bezpieczeństwo tej części miasta zapewniał własny mur zewnętrzny; obiekty 
zbudowane z mniej trwałych materiałów nie przetrwały jednak do naszych cza-
sów albo zachowało się z nich bardzo niewiele (...) Nowy, szybko pogłębiający 
się podział klasowy zarysował się bardzo wyraźnie już w tym okresie. Był to 
zły znak, spójność społeczeństwa kraju nie miała dobrych perspektyw.

Z drugiej strony wszakże, z etnicznego punktu widzenia, budowa Samarii 
stanowiła próbę zagwarantowania jedności królestwa: chodziło o to, aby Ka-
nanejczycy i Izraelici odgrywali na równi godną i ważną rolę, zjednoczeni oso-
bistymi więzami pod berłem monarchy. Omri zakupił to miejsce od pewnego 
Kananejczyka, dokonując transakcji wedle prawa kananejskiego”227. 

Następcą Omriego został jego syn Achab, który kontynuował politykę 
swego ojca. Dbał o konstruktywną koegzystencję z Judą, a również o dobre 
stosunki z Fenicjanami, potrzebne mu ze względu na niebezpieczeństwo ze 
strony Damaszku. Achab odniósł dwa zwycięstwa nad Ben-Hadadem. Później 
obaj królowie uzgodnili, że w Damaszku zostanie wydzielona izraelska dziel-
nica handlowa, aby zrównać przywileje Izraelitów z przywilejami Aramejczy-
ków, którym oddano taką dzielnicę w Samarii228. Ale pokojowa koegzystencja 

227 M. Grant, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991, s. 138.
228 O stosunkach izraelsko-aramejskich dowiadujemy się ze źródeł asyryjskich. Asyria bowiem, 

której kolebką był trójkąt pomiędzy rzekami Tygrys i Wielki Zab, stała się w tych czasach 
ponownie potęgą militarną, a w dodatku najbardziej agresywnym ze wszystkich państw, ja-
kie dotychczas pojawiły się na Bliskim Wschodzie. Jej twardy i wojowniczy lud pod wo-
dzą Aszurnasirpala II najechał na małe królestwa w tym regionie i utworzył z nich pierścień 
prowincji asyryjskich i państw zależnych. Chcąc uzyskać dostęp do fenickiego drewna, 
Aszurnasirpal dokonał też zbrojnego wypadu na wybrzeże Morza Śródziemnego. Jego na-
stępca Salmanasar III, poszedł na zachód z jeszcze większą determinacją, stawiając sobie za 
główny cel zdobycie Damaszku. W tym krytycznym momencie Achab przyszedł z pomocą 
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z Damaszkiem nie trwała zawsze. Doszło do kolejnej wojny, podczas której 
koalicja izraelsko-judzka walczyła z Aramejczykami. W ferworze walki Achab 
został śmiertelnie ugodzony i zmarł w Samarii. Biblia sporo miejsca poświęca 
Achabowi i jego żonie Izebel, którzy walczyli z Eliaszem, prorokiem Jahwe. 
Eliasz zwalczał kult Baala i Aszerot, z powodu czego był prześladowany przez 
rodzinę królewską.

Następcą Asy na tronie judzkim został jego syn Jehoszafat. Panował 21 
lat w Jerozolimie dokonując reformy kultu, polegającej m.in. na nauczaniu lu-
du Prawa Bożego, czego dokonywali kapłani i lewici. Pod względem politycz-
nym również miał osiągnięcia. Obsadził wojskiem warownie judzkie, Filistyni 
i Arabowie przynosili mu dary, budował spichlerze, a nawet zbudował flotę 
handlową. Następcą Jehoszafata został Jehoram, którego żoną była Atalia, 
córka Achaba, co miało ogromny wpływ na jego panowanie. Pierwszym pocią-
gnięciem nowego króla było wymordowanie swoich braci i ich zwolenników. 
W kwestiach religijnych udał się drogą królów izraelskich, doprowadzając do 
apostazji. Działania polityczne również były nieudolne, czego skutkiem była 
m.in. utrata Edomu. Jehoram zmarł na ciężką chorobę jelit w wieku 40 lat. Lud 
go nie opłakiwał i nawet nie pochowano go w grobach królewskich229.

Jego syn Achazjasz panował jedynie rok. Został zamordowany przez Je-
hu, późniejszego króla izraelskiego. Ponieważ w rodzinie Achazjasza nie zna-
lazł się nikt, kto mógłby objąć tron, władzę przejęła Atalia, jego matka, która 
postanowiła, że wymorduje cały ród Dawida. Z pogromu ocalał jedynie mały 
Joasz. Po sześciu latach kapłan Jehojada obalił rządy Atalii a na tron wprowa-
dził siedmioletniego Joasza. W kraju zlikwidowano kult Baala. Jednak rządy 
Joasza były poprawne jedynie za życia Jehojady. Potem król popadł w aposta-
zję. Zginął z rąk spiskowców a tron królewski objął jego syn Amasjasz.

Tymczasem w państwie północnym nastąpiła zmiana dynastii. Po śmierci 
Jorama tron objął Jehu, którego poparło wojsko i prorok Elizeusz. Jehu stracił 
Zajordanie na rzecz Aramu. Jego syn Jehoachaz był już zupełnie uzależniony 
od Aramu230. Sytuacja zmieniła się, kiedy Aramejczycy zostali wasalami Asyrii. 

Aramejczykom. Posłał im oddział zbrojny składający się z dwóch tysięcy wozów bojowych 
i dziesięć tysięcy piechoty. W latach 854-853 p.n.e. – jest to pierwsza pewna data w dziejach 
starożytnych Żydów – koalicja ta stoczyła z Asyryjczykami bitwę pod Chirbet Karkar nad 
dolnym Orontesem. Salmanasar III, jak zwykle czyniono w takich okolicznościach, ogłosił 
się zwycięzcą. Zważywszy jednak, że po bitwie zachował się pasywnie, była ona zapewne nie 
rozstrzygnięta. 

229 2 Krn 21, 20.
230 Król aramejski Hazael tak dalece ingerował w sprawy Izraela, że pozwalał Jehoachazowi na 

utrzymywanie jedynie 10 rydwanów bojowych, 50 jeźdźców i 1000 piechoty. Zob. 2 Krl 13, 
7. Por. A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 252.
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Sprowokowana przez króla judzkiego Amasjasza wojna z Izraelem przyniosła 
przygniatające zwycięstwo państwu północnemu. Jerozolima została zdobyta, 
obwarowania zniszczone, świątynia splądrowana. Król judzki został zamordo-
wany w Lakisz.

Po śmierci Jehoachaza królem Izraela został jego syn Joasz, który odebrał 
Aramowi Zajordanie, a Juda stała się jego wasalem. Za Jeroboama II kraj zo-
stał wydźwignięty z kryzysu gospodarczego, ale wraz ze wzrostem dobrobytu 
następował upadek życia religijnego i moralnego. W tym czasie działali proro-
cy Amos i Ozeasz, którzy wzywali naród do nawrócenia się. Po śmierci Jero-
boama Izrael utracił swoje znaczenie polityczne i w szybkim tempie zmierzał 
do utraty niezależności, co nastąpiło za Ozeasza. Jego polityka doprowadziła 
w roku 722 p.n.e. do upadku Samarii, deportacji ludności izraelskiej w liczbie 
27 290 osób do Asyrii i Medii i utraty państwowości231.

Na arenie dziejów pozostało jedynie państwo judzkie232. Podczas upadku 
państwa północnego królem w Judzie był Hiskiasz (Ezechiasz). W czasie su-
premacji asyryjskiej, dzięki zręcznej polityce Hiskiasza, jedynym niezależnym 
państwem w tamtym rejonie była właśnie Juda. Król nie występował otwarcie 
przeciwko Asyrii i początkowo nie włączał się do antyasyryjskiej koalicji. Za-
jął się przede wszystkim reformą religijną inspirowaną przez koła prorockie. 
„Pewien wpływ na tę decyzję musiał także wywrzeć upadek bratniego państwa 
izraelskiego co stanowiło pewnego rodzaju ‘memento mori’ dla Judei. W refor-
mie chodziło o restytucję czystego kultu Boga Jahwe, zgodnego z założenia-
mi Prawa Mojżeszowego”233. Zaznaczył się także wzrost gospodarczy i rozwój 
budownictwa, m.in. Hiskiasz zbudował nowy wodociąg, na wypadek oblężenia 
Jerozolimy234.

Kiedy w roku 705 p.n.e. na tron asyryjski wstąpił Sancheryb, Hiskiasz 
przystąpił do koalicji antyasyryjskiej, która 4 lata później pod Eltekah zagro-
dziła drogę Sancherybowi, niestety nieskutecznie. Koalicja poniosła klęskę. 
Asyria zaatakowała państwo judzkie. Na haracz, który musiał zapłacić Hiskiasz 
składało się całe złoto z pałacu królewskiego i świątyni, m.in. zdarto złoto z bra-
my świątynnej i wszystkie ornamenty. Klęska byłaby jeszcze większa, gdy-

231 Liczba 27 290 prawdopodobnie nie obejmuje kobiet i dzieci. Z czasem ci zesłańcy – dziesięć 
zaginionych pokoleń – zginęli zupełnie ze sceny historycznej asymilując się z miejscową lud-
nością. Na terytorium Izraela przesiedlono natomiast ludzi z różnych regionów Asyrii, Syrii, 
Arabii, Babilonii i Medii. Por. M. Grant, dz. cyt., s. 144.

232 Jeszcze przed upadkiem państwa północnego, w państwie judzkim królami byli: Uzjasz, Jo-
tam i Achaz.

233 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 255.
234 2 Krl 20, 20. Zob. też Iz 7, 3.
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by nie nadprzyrodzona interwencja, która wygubiła 185 tysięcy wojowników 
asyryjskich235. Na wieść o tym wydarzeniu ci, którzy ocaleli, wrócili do Asyrii, 
gdzie Sancheryb został zamordowany przez swoich synów236.

Przeciwieństwem Hiskiasza był jego syn Manasses, który cofnął wszyst-
kie reformatorskie zarządzenia swego ojca237. Przez cały, pięćdziesięcioletni 
okres swego panowania, był wasalem Asyrii.

Po dwuletnim panowaniu Amona, królem judzkim został Jozjasz. W tym 
czasie dogorywała potęga asyryjska. W roku 612 p.n.e. połączone siły Babi-
lończyków, Medów i Scytów zdobyły Niniwę238. Było to również dobra spo-
sobność do przeprowadzenia reformy religijnej w Judzie. „Niszczenie obcych 
(a wśród nich i asyryjskich) symboli kultowych było równoczesne z wypowie-
dzeniem poddaństwa i wstrzymaniem płacenia haraczu”239. 

Najważniejszym jednak motywem reformy religijnej było odnalezienie 
podczas prac remontowych zwoju zawierającego przepisy Zakonu. Publicznie 
odczytano go ludowi i przyjęto jako kodeks państwowy. Jednym z jego głów-
nych postulatów było przywrócenie ważności świątyni jerozolimskiej, jako je-
dynego miejscu kultu Jahwe.

Gdy Babilończycy i Medowie przystąpili po podziału Asyrii, do roz-
grywki postanowił się włączyć faraon Necho240. Jozjasz nie chcąc do te-
go dopuścić, w roku 608 p.n.e. zagrodził mu drogę ze swoim nielicznym 
wojskiem pod Megiddo. Niestety, co było łatwe do przewidzenia, poniósł 
sromotną klęskę. Jego następca, Jehoachaz został uprowadzony do Egip-
tu, gdzie dokonał żywota. Na tronie judzkim faraon Necho osadził, jako 
swego wasala, Jehojakima. Necho bez trudu podporządkował sobie Syrię 
i Palestynę. W tym czasie Medowie i Babilończycy uzgodnili ostatecznie, 
jak podzielić tereny Asyrii. Ci pierwsi objęli w posiadanie ziemie północne 
i północno-zachodnie wraz z pogórzem armeńsko-irańskim, natomiast dru-
dzy objęli tereny właściwej Mezopotamii. Aby utrzymać swą hegemonię 

235 2 Krl 19, 35.
236 2 Krl 19, 36.37.
237 2 Krl 21, 1-18.
238 “W roku 612 p.n.e. Nabopolasar, Ummanmanda i Kyaksares połączyli swe siły i pomaszero-

wali na Niniwę. Po trzymiesięcznym oblężeniu miasto padło, a jego ostatni król, Szinszarisz-
kun – według przekazów greckich – zginął w płomieniach palącej się stolicy. Miasto zostało 
złupione i splądrowane, a pozostali przy życiu mieszkańcy uprowadzeni w niewolę. Źródła 
greckie i Nahum (Proroctwo Nahuma, I, 8) utrzymują wiarygodnie, że zdobycie tego potężnie 
ufortyfikowanego miasta umożliwił wylew Tygrysu, który podmył część murów obronnych” 
(H.W.F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973, s. 129).

239 A. Tschirschnitz, dz. cyt., s. 257.
240 Zob. H.W.F. Saggs, dz. cyt., s. 130-131.
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w Syrii i Palestynie, Necho musiał stoczyć bezpośredni bój z wojskami ba-
bilońskimi. Do starcia doszło w roku 605 p.n.e. pod Karkemisz. Na czele 
armii babilońskiej stał Nabu-kudurri-ussur (Nebukadnesar, Nabuchodono-
zor), który rozgromił wojska egipskie. Doszło do ogromnej rzezi, co pla-
stycznie opisał Jeremiasz241, według którego armia faraona popadła w cha-
rakterystyczną dla niej panikę i uciekła do Egiptu242. K. Bulli pisze, że 
Nabuchodonozor doszedł do granic Egiptu i pewnie by zdobył ten kraj, 
gdyby nie wiadomość o śmierci jego ojca Nabopolasara, króla babilońskie-
go. Musiał wrócić do Babilonu, by objąć tron. Od roku 605 p.n.e. datuje się 
okres supremacji babilońskiej243.

Jehojakim, król Judy, stał się wasalem Nabuchodonozora, został nim 
również jego syn Jehojachin, który objął tron w wieku 18 lat. Stary Te-
stament jednoznacznie określa jego panowanie jako złe. Rządy tego króla 
doprowadziły do najazdu Nabuchodonozora w roku 598 p.n.e. i pierwszej 
deportacji ludności, w tym rodziny królewskiej, do Babilonii. W Jerozoli-
mie pozostała jedynie biedota. Z woli Nabuchodonozora na tronie judzkim 
osadzono Sedekiasza, stryja Jehojachina. Był to człowiek chwiejny i zastra-
szony, który ulegał podszeptom nacjonalistów, konspirujących z faraonem 
przeciwko Babilonii225. W konflikcie z Sedekiaszem był prorok Jeremiasz, 
który nawoływał do poddaństwa Nabuchodonozorowi przewidując, że impe-
rium babilońskie przetrwa trzy pokolenia244. „Fakt, iż cała Palestyna i Syria 
ponownie znalazły się w rękach wrogiego mocarstwa, musiał siłą rzeczy po-
ważnie zakłócić handel egipski, w szerokim zakresie korzystający z portów 
fenickich. Tym być może tłumaczy się decyzja Hofry (Apriesa), króla Egiptu 
(589-570 p.n.e., wspomnianego w Proroctwie Jeremiasza, XLIV,30) doko-
nania najazdu na Palestynę. Początkowo wojska egipskie odnosiły sukcesy. 
Zdobyły Sydon; Jerozolimę zaś – a z pewnością i inne miasta – garnizon 
babiloński musiał opuścić pozostawiając u władzy polityków wrogo usto-
sunkowanych do Babilonii. Zgodnie z przewidywaniami Jeremiasza, Na-
buchodonozor zareagował energicznie wysyłając na zachód potężną armię. 
Egipcjanie śpiesznie się wycofali, pozostawiając swych dawnych lenników, 
z którymi wojska babilońskie kolejno się rozprawiały. Oblężenie Jerozoli-
my trwało osiemnaście miesięcy. Miasto w końcu wzięte zostało głodem  

241 Jer 46, 12.
242 Jer 46, 5-11.
243 Więcej na ten temat zob. K. Bulli, Księga Daniela, Warszawa 1966, s. 70-72.
244 Jer 27, 7.
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(586 rok p.n.e.)”245. Sedekiaszowi zabito synów, następnie został oślepiony 
i zabrany do Babilonu. Jerozolima została splądrowana, jej mury zburzono, 
pałac królewski i świątynia Salomona zostały spalone, przywódców stronnic-
twa antybabilońskiego stracono. Nastąpiła druga deportacja ludności i koniec 
państwowości judzkiej246. 

245 H.W.F. Saggs, dz. cyt., s. 131-132.
246 2 Krl 25, 8-21.



ANEKS

STAROŻYTNE MIEJSCA, KTÓRE 
WARTO ZObACZYć  

WE WSPÓŁCZESNEJ SYRII*

1. Damaszek

Dla Arabów Damaszek jest ziemskim odbiciem niebiańskiego raju. Jest 
dla muzułmanów czwartym w hierarchii miastem po Mekce, Medynie i Jero-
zolimie. Wśród miast Bliskiego Wschodu jest jednym z największych. Liczy 
ponad 1,5 miliona mieszkańców. Uważany jest za najstarsze nieprzerwanie za-
mieszkałe miasto świata. W ciągu wieków dobrobyt osiągał dzięki handlowi 
z krajami leżącymi wokół Pustyni Arabskiej. Przez Damaszek przechodziły 
szlaki z Fenicji do Mezopotamii, z Anatolii do Palestyny i Egiptu.

W Damaszku rozegrało się wiele wydarzeń opisanych na kartach Stare-
go Testamentu. Prawdopodobnie przebywał w nim Abraham, będąc w drodze 
z Haranu do Kanaanu. W czasach panowania Dawida, Damaszek był podpo-
rządkowany Izraelowi. Rozegranych było wiele bitew pomiędzy Aramejczyka-
mi z Damaszku i Izraelem.

W Damaszku można zobaczyć miejsca związane z Nowym Testamentem, 
dotyczące apostoła Pawła. Są to: dom Ananiasza, dom Judy, miejsce gdzie 
spuszczono Pawła w koszu na linach poza mury miejskie, aby uciekł przed 
prześladowcami oraz 1,5 kilometrowa ulica Prosta (Suk et-Tawileh).

W Damaszku warto też odwiedzić muzeum starożytne, gdzie znajdziemy 
wiele przedmiotów z czasów starotestamentowych, m.in. znalezionych przez 
archeologów w Ras Szamra.
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2. Ras Szamra

Kilka kilometrów na północ od Latakii leży Ras Szamra. W roku 1929 po 
przypadkowym odkryciu zaczęto wykopaliska, które pozwoliły wydobyć na 
światło dzienne zalegające tam od trzech tysięcy lat setki tekstów na tablicz-
kach glinianych i na kamieniach. Ponadto znaleziono rzeźby, broń, narzędzia, 
przedmioty domowego użytku, biżuterię i inne kosztowności. Jak się okazało, 
miasto Ugarit, które tam istniało, było zasiedlone od początku istnienia ple-
mion syryjskich do XIII wieku p.n.e., kiedy to inwazja tzw. ludów morza je 
zniszczyła. Ugarit nigdy więcej nie zostało odbudowane.

Odkrycia w Ras Szamra mają ogromne znaczenie dla historyków i bibli-
stów. Okazało się, że znalezione tabliczki są zapisane pismem alfabetycznym, 
posiadającym ok. 30 znaków. Język określono jako północno-kananejski, ściśle 
spokrewniony ze starohebrajskim. Właściwie są to dwa dialekty tego samego 
języka. Większość tekstów posiada treść religijną i pozwala lepiej zrozumieć 
styl i język Starego Testamentu, szczególnie takich ksiąg, jak Psalmy i Księ-
ga Hioba. Ponadto te dokumenty są autentycznymi źródłami wiedzy o religii 
kananejskiej.

3. Hama nad rzeką Asi (Orontes)

Największą atrakcją dla zwiedzających są słynne starożytne nurije, ko-
ła wodne z czasów rzymskich, którymi nagarniano wodę z rzeki Orontes do 
akweduktów.

4. Apamea

Miasto zostało zbudowane przez Seleukosa I Nikatora, pierwszego wład-
cy dynastii Seleucydów. W starożytności liczyło pół miliona mieszkańców. 
Przebywali w nim m.in. Marek Antoniusz i Kleopatra.

5. Halab (Aleppo)

Dziś jest to drugie co do wielkości miasto Syrii. W starożytności było 
ważnym ośrodkiem pośredniczącym w handlu pomiędzy krajami Azji i basenu 
Morza Śródziemnego. Dzięki zachowanym tekstom z Mari wiemy, że Aleppo 
już w wieku XVIII p.n.e. było ważnym ośrodkiem Syrii.
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6. Palmyra (Tadmur)

Nazwa Tadmur pojawia się na tabliczkach glinianych z XIX wieku p.n.e. 
Miasto leżało na tzw. Szlaku Jedwabnym, który prowadził z Chin do Europy. 
Za panowania Salomona było to miasto graniczne jego królestwa. W czasach 
rzymskich stanowiło bufor pomiędzy cesarstwem a państwem Persów. To wła-
śnie Rzymianie zmienili nazwę Tadmur (miasto Daktyli) na Palmyrę (Miasto 
Palm). Hadrian nadał Palmyrze status wolnego miasta a Karakalla uczynił 
je kolonią, dzięki czemu mieszkańcy otrzymali te same prawa, co obywatele 
Rzymu i zostali zwolnieni z płacenia Rzymowi podatków. Kolonia stopniowo 
przekształciła się w królestwo rządzone przez Odenata, wybitnego dowódcę 
wojskowego, który zaskarbił sobie wdzięczność Rzymian, ponieważ z niewoli 
perskiej uwolnił cesarza Waleriana.

Upadek Palmyry zapoczątkowała podejrzana śmierć Odenata. Władzę 
przejęła wówczas jego żona Zenobia (pół Greczynka, pół Arabka), wywodząca 
swe korzenie od Kleopatry. Ogłosiła niezależność od Rzymu. To sprawiło, że 
cesarz Aurelian najechał Palmyrę, a Zenobia resztę życia spędziła w areszcie 
domowym w Rzymie. Po kolejnym buncie mieszkańców Palmyry, Aurelian 
puścił miasto z dymem.

7. Dura Europos

Miasto założyli Seleucydzi na lewym brzegu Eufratu. Zdobyte przez 
Partów, stopniowo coraz bardziej uzależniało się od Palmyry. Później weszło 
w skład rzymskich umocnień. Jego znaczenie rosło w miarę zagrożenia ze stro-
ny Persów. Miasto słynęło z tolerancji religijnej, o czym świadczą sąsiadujące 
ze sobą ruiny chrześcijańskiego kościoła, synagogi oraz świątyń bogów grec-
kich, rzymskich i mezopotamskich.

8. Mari

Mari (obecnie Tell Hariri) było ważnym mezopotamskim miastem. Moż-
na oglądać ruiny sprzed ok. 5000 lat. Są to pozostałości po budowlach z nie-
wypalonej cegły. Najsławniejszym władcą Mari był Zimrilim, który panował 
w XIX wieku p.n.e. i kontrolował najważniejsze szlaki handlowe w Syrii. Jego 
pałac królewski miał wymiary 200x120 m i liczył ponad 300 pomieszczeń. 
Zburzyli go Babilończycy pod wodzą Hammurabiego w roku 1785 p.n.e. Pała-
cowe ruiny są udostępnione zwiedzającym.
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9. Tell Mardich (Ebla)

Ebla była wysoce rozwiniętą metropolią, centrum handlowym regionu, 
posiadającą odpowiednie urzędy, o czym świadczy wielkie archiwum tabli-
czek, które tam znaleziono. Tabliczki były zapisane pismem eblaickim, naj-
wcześniejszą formą pisma zachodnich Semitów. Wymieniają imiona królów 
tam panujących: Igrisza, Chalama, Arennuma i Ebruma, który pokonał króla 
Mari Iblulila. Na jednej z tabliczek jest też wzmianka o Sargonie z Akadu. Ebla 
była zamieszkiwana przez Semitów na długo przed przybyciem tam Amory-
tów. Amoryci mówili dialektem, który różnił się od eblaickiego. Trudno jest 
dokładnie datować archiwum w Ebli, ale wszystko wskazuje, że były to czasy 
jeszcze przed panowaniem Sargona albo mu współczesne.

* Tekst opracowany na podstawie: 
 Bliski Wschód. Syria, Jordania i Liban, Bielsko-Biała 2001.
 S. Horn, Z archeologią przez kraje biblijne, Warszawa 1987.
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