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OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę prof. Bernarda Koziróga na temat Egiptu, kolejnego kraju biblijnego. Współczesne kraje biblijne to:
Izrael wraz z Autonomią Palestyńską, Syria, Jordania, Liban, Irak, Iran, Turcja,
Grecja, Włochy, Malta, Cypr i Egipt. W krajach tych rozgrywały się sceny Starego i Nowego Testamentu.
W starożytności na terenie Egiptu miały miejsce bardzo istotne wydarzenia opisane na kartach Biblii, która wiele miejsca poświęca takim postaciom
jak Abraham, Józef, Mojżesz. Egipt pojawia się nie tylko w Starym, ale również w Nowym Testamencie. Podczas panowania Heroda Wielkiego, w Egipcie
przebywał Jezus, Maria i Józef.
Do tej pory ukazały się następujące książki prof. Bernarda Koziróga z tej
serii: Izrael. Historia, religia, archeologia (2003), Starożytna Grecja. Historia,
filozofia, religia (2004), Malta. Historia i religia (2006), Liban. Historia i religia (2008), Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia (2008), Starożytna Syria w Biblii i historii (2012), Cypr. Historia, religia, zabytki (2014).
Praca Starożytny Egipt w Biblii i historii jest 45. książką autorstwa prof.
Bernarda Koziróga.

Wstęp

Starożytny Egipt obejmował swoim zasięgiem tereny położone w Dolinie Nilu. Na północy sięgał do Morza Śródziemnego, na południu do pierwszej
katarakty (okolice dzisiejszego Asuanu). Wschodnią granicę stanowiło Morze
Czerwone, zachodnią Pustynia Libijska. Na południu Egipcjanie sąsiadowali
z Nubijczykami, na północnym wschodzie z Beduinami, na zachodzie z plemionami libijskimi.
Terytorialnie Egipt podzielony był na dwie części. Na północy był tzw.
Dolny Egipt, który obejmował deltę Nilu, na południe od delty Nilu był tzw.
Egipt Górny. Administracyjnie kraj podzielony był na 42 nomy, 22 w Górnym
i 20 w Dolnym Egipcie. Najbardziej uprawne ziemie znajdowały się w delcie
Nilu. Na wschodnim krańcu delty leżała biblijna kraina Goszen, gdzie mieszkali Izraelici podczas ich długoletniego pobytu w Egipcie.
Przez Egipt przepływa rzeka Nil, której całkowita długość wynosi ok.
6500 km. Co roku wylewy Nilu nawadniały poprzez sieć kanałów irygacyjnych
uprawne pola, stąd w starożytności mówiono o Egipcie, że jest darem Nilu.
W przeszłości było dużo więcej gatunków zwierząt niż obecnie. Żyjące
niegdyś w Egipcie lwy i hipopotamy zostały wytrzebione. Dużo więcej niż
obecnie było krokodyli, węży, skorpionów, jaszczurek i żab. Powszechnie pojawiała się szarańcza. Natomiast roślinność zawsze była uboga. Jedynie w oazach występowała bujna roślinność tropikalna: palmy, akacje, sykomory i in.
Charakterystyczne dla delty Nilu zarośla papirusowe wskutek rabunkowej gospodarki człowieka zostały wycięte.
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Nazwa Egipt pochodzi z języka greckiego, gdzie kraj ten nazywano
Aigyptos1. Sami Egipcjanie nazywali swój kraj kemet – czarny. W Biblii występują dwie nazwy: Misraim2 (Egipt Dolny i Górny) oraz Patros3 – Kraj Południowy (Egipt Górny).
W starożytności Egipt był jednym z najbogatszych krajów świata, co potwierdzają źródła, włącznie ze Starym Testamentem, a także malowidła z grobowców, ukazujące również życie codzienne Egipcjan. Bardzo ważnym źródłem do poznania dziejów kraju nad Nilem jest trzytomowe dzieło Manetona4,
egipskiego kapłana i historyka z Heliopolis, pt. Aigyptiaka hypomnemata. Zawarł w nim dzieje państwa egipskiego od czasów najdawniejszych do panowania Aleksandra Wielkiego Macedońskiego.
Niniejsza praca dotyczy dziejów starożytnego Egiptu, jego koneksji z Biblią oraz omawia miejsca we współczesnym Egipcie, które mają związek ze
Starym i Nowym Testamentem i opisanymi tam wydarzeniami.
Oto jeden z fragmentów proroctwa biblijnego dotyczącego Egiptu, gdzie
władców tego kraju nazwano królami południa: „Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu5. Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim
królestwem, postępując według swego upodobania. Gdy tylko on wystąpi, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie
między jego potomków. Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym.
A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą
i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. Po kilku latach połączą się
oni, i córka króla południa przybędzie do króla północy, by zaprowadzić zgodę.
Lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a jego potomstwo nie utrzyma się. Zostaną wydani, ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje”6.
1
2
3
4
5
6

Być może jest to nawiązanie do staroegipskiej nazwy miasta Memfis.
Księga Genesis 10, 6. 13; 12, 10-11.14; 13, 1.
Księga Genesis 10, 6. 14; Iż 11, 11; Jer 44, 1.
Maneton żył w III wieku p.n.e., w czasach Ptolemeusza I i II.
Jawan = Grecja.
Księga Daniela, 11, 2-19.

Rozdział I
Zarys dziejów

Podążając w ślad za Manetonem, historycy zamykają dzieje starożytnego
Egiptu w latach 3100-332 p.n.e. Rok 3100 p.n.e. oznacza zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu pod władzą jednego króla, Menesa. Natomiast w roku
332 p.n.e., według tych samych historyków, nastąpił kres niezależności Egiptu, kiedy wkroczył tam Aleksander Wielki. Jest w tym liczeniu pewna niekonsekwencja, bowiem do tych lat niezależności wlicza się panowanie Persów
w Egipcie, a przecież to była zależność. Stąd inna grupa historyków uważa,
że starożytna historia kraju faraonów dobiegła końca w roku 641 n.e., gdy na
Egipt najechali Arabowie i wkrótce stał się on krajem muzułmańskim. Przychylam się do tej drugiej koncepcji, stąd w naszym zarysie dziejów doprowadzimy historię do wieku VII n.e.
Podział dziejów starożytnego Egiptu, który przyjmujemy w tej pracy jest
wypadkową starej szkoły, reprezentowanej przez A. Szczudłowską7, oraz nowej, reprezentowanej przez C. Waltersa8:
7
8

A. Szczudłowska (red.), Starożytny Egipt, Warszawa 1978, s. 133-136.
„Daty panowania dynastii i poszczególnych władców określa się dzięki informacjom zawartym w licznych źródłach. Dane Manetona są pod tym względem niepewne i cenniejsze są listy królów ułożone przez samych Egipcjan. Najważniejsze z nich to: Papirus turyński, dokument powstały w czasach XIX dynastii, i tak zwany Kamień z Palermo, z którego zachowały
się tylko fragmenty, przynoszące szczegóły o panowaniu poszczególnych władców i informacje o wydarzeniach sięgających do końca V dynastii. Słabą stroną wszystkich tych źródeł
jest brak zastosowania w nich ciągłego systemu datacji, którego Egipcjanie nigdy nie posiadali. Toteż w celu powiązania historii egipskiej z naszym systemem chronologicznym trzeba
posłużyć się danymi astronomicznymi, a dla okresu późniejszego także datowaniem porównawczym. Rok kalendarza egipskiego, liczący 365 dni, podzielony był na trzy okresy po 4
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•

Ok. 3100-2613 p.n.e. Okres wczesnodynastyczny (epoka tynicka) –
dynastie I-III.
• Ok. 2613-2181 p.n.e. Stare Państwo – dynastie IV-VI.
• Ok. 2181-2133 p.n.e. Pierwszy Okres Przejściowy – dynastie VII-X
• Ok. 2133-1786 p.n.e. Średnie Państwo – dynastie XI-XII.
• Ok. 1786-1567 p.n.e. Drugi Okres Przejściowy – dynastie XIII-XVII.
• Ok. 1567-1085 p.n.e. Nowe Państwo – dynastie XVIII-XX.
• Ok. 1085-332 p.n.e. Epoka Późna – dynastie XXI-XXXI.
• 332-30 p.n.e. Panowanie Aleksandra Wielkiego Macedońskiego
i Ptolemeuszy9.
• 30 p.n.e. – 200 n.e. Egipt prowincją rzymską10.
• 200-641 n.e. Egipt chrześcijański11.
Później następują już czasy średniowieczne, co może być frapującym tematem na inną pracę. My skupimy się na starożytności.

9
10

11

miesiące w każdym oraz 5 dni dodatkowych, zwanych epagomenami. Dokładny rok astronomiczny zawiera natomiast nieco więcej niż 365 i ¼ dnia. Zatem, wobec braku wyrównania
tej rozbieżności, po czterech latach oficjalny początek roku wypadał o cały dzień wcześniej
w stosunku do roku astronomicznego, po 120 latach o miesiąc wcześniej i dopiero po 1460
latach wszystkie charakterystyczne wydarzenia astronomiczne pokrywały się z dniami kalendarza oficjalnego, a cały cykl zaczynał się od nowa. Korzystną okoliczność stanowi fakt, że
ukazanie się Psiej Gwiazdy (Syriusza) na niebie, po okresie, gdy była niewidoczna, obchodzono przez Egipcjan jako dzień Nowego Roku. Szczęśliwym trafem zachowała się informacja, że w 139 r. n.e. słoneczny wschód Syriusza zbiegł się z pierwszym dniem roku kalendarza
państwowego. Uzbrojeni w tę wiadomość możemy zupełnie dokładnie ustalić daty odnoszące
się do tych wcześniejszych wydarzeń, o których wiemy, że zbiegły się z owym zjawiskiem
astronomicznym. Te racjonalne i pewne podstawy chronologiczne pozwalają posługiwać się
danymi Manetona, listami królów i innymi źródłami, np. inskrypcjami historycznymi, genealogiami rodzinnymi itp. Przy opracowywaniu chronologii poszczególnych dynastii, która
jest podstawą naszych badań nad starożytnym Egiptem” (C. Walters, Starożytny Egipt, w: Cywilizacje starożytne, Łódź 1990, s.20-21).
Więcej na ten temat zob. C. Walters, Egipt ptolemejski, w: Cywilizacje starożytne, s.46.
Więcej na ten temat zob. C. Walters, Wczesny okres panowania rzymskiego w Egipcie, w: Cywilizacje starożytne, s.51.
Więcej na ten temat zob. C. Walters, Egipt w okresie późnorzymskim i bizantyjskim, w: Cywilizacje starożytne, s.55.

Rozdział I. Zarys dziejów
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1. Okres Wczesnodynastyczny (epoka tynicka)
– ok. 3100-2613 p.n.e.
W roku 3100 p.n.e. nastąpiło przełomowe wydarzenie w dziejach Egiptu.
Doszło do zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu pod władzą jednego króla.
Był nim Menes12, który w delcie Nilu zbudował miasto Memfis13, będące stolicą zjednoczonego Egiptu.
Już w tym okresie Egipcjanie prowadzili ożywiony handel z fenickim Byblos i Nubijczykami, skąd przywożono kość słoniową i heban, a także z południową Mezopotamią i Palestyną. Eksploatowali kopalnie turkusów i miedzi
na Synaju. Ale prowadzili również walki z Libijczykami i Nubijczykami. Tu
trzeba wymienić takich faraonów jak Dżer, Aha czy Chasechemui. Pod koniec
panowania II dynastii wybuchły zamieszki na tle religijnym, które szybko zostały stłumione.
Podwaliny pod przyszłe imperium Starego Państwa położył faraon Dżeser, założyciel III dynastii. Dokumenty, które się zachowały, mówią o jego wyprawach na Synaj i do Nubii. Ta druga zakończyła się przyłączeniem północnej
części państwa nubijskiego do Egiptu. Dżeser też, jako pierwszy z faraonów,
zbudował monumentalny grobowiec, tzw. Piramidę Schodkową. Jej architektem był Imhotep, który później został deifikowany i czczony jako syn boga
Ptaha.

2. Stare Państwo – ok. 2613-2181 p.n.e.
Zapoczątkowane przez Dżesera monumentalne budownictwo sakralne, osiągnęło swój szczyt za rządów IV dynastii, którą założył faraon Snofru. Podobnie, jak jego poprzednicy, eksploatował kopalnie na Synaju, sprowadzał drzewo cedrowe z gór Libanu, walczył z Libijczykami. Ale przede
wszystkim pozostawił po sobie dwie piramidy, które można oglądać w pobliżu
12

13

Prawdopodobnie pod tym imieniem kryje się postać Narmera, który doprowadził do zjednoczenia obu Egiptów. Zob. A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s. 16.
Pozostałości Memfis znajdują się w pobliżu Kairu, współczesnej stolicy Egiptu. Władcy I dynastii rezydowali w This, stąd nazwa epoka tynicka.
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miejscowości Dahszur i w Medum. W pierwszej z nich w doskonałym stanie
zachowały się belki cedrowe sprowadzone z Libanu.
Największe piramidy można oglądać w Gizie, na dalekim przedmieściu
Kairu. Swoje grobowce wybudowali tam Cheops (Chufu), Chefren (Chafre)
i Mykerinos (Menkaure). Niewiele o nich wiemy. Najwięcej o Cheopsie, który
eksploatował kopalnie na Synaju oraz sprowadzał granit z Abu Simbel.
Pod rządami V dynastii Egipt osiągnął szczyt swojej potęgi w tej epoce.
Utrzymywano kontakty z państwami syryjskimi, w czym szczególnie celował
faraon Sahure. Ujarzmiono plemiona libijskie (faraonowie Menhauhor, Dżedkare i in.), utrzymywano kontakty handlowe z Grecją i Kretą (głównie faraon
Userkaf).
Stare Państwo zaczęło tracić swój blask już za rządów VI dynastii, ale
wciąż jeszcze utrzymywane były kontakty z Syrią i Fenicją. Faraon Teti I nawet wyprawił się do Byblos (Gubal), gdzie archeolodzy znaleźli zabytki z jego
imieniem. Jeden z jego następców, Pepi I, wyprawił się do kopalń syryjskich,
aby je zabezpieczyć przed plemionami beduińskimi. Warto w tym miejscu też
wspomnieć jednego z wysokich urzędników państwowych o imieniu Weni,
który sprawował ważne funkcje za rządów aż czterech faraonów: Teti I, Pepi
I, Merenre oraz Pepi II. W należącym do niego grobowcu znaleziono obszerną
jego biografię.
Maneton napisał, że faraon Pepi II panował ponad 90 lat. W tym czasie
pogarszał się stan państwa, mówi się nawet o głodzie i niepokojach społecznych. Po śmierci władcy doszło do rewolucji i ok. 20-letniego chaosu.

3. Pierwszy Okres Przejściowy – ok. 2181-2133 p.n.e.
Pierwszy Okres Przejściowy to czas licznych buntów i zamieszek w Egipcie. Władzę przejęli faraonowie, którzy zarządzali krajem z Herakleopolis
(w pobliżu Fajum, 96 km na południe od Memfis). Pierwszym z tej linii był
Cheti I. Źródła podają, że ten faraon z dobrym skutkiem walczył z koczowniczymi plemionami, które okupowały deltę Nilu, choć nie do końca udało mu
się je stamtąd usunąć.

Rozdział I. Zarys dziejów
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Faraonowie IX i X dynastii byli zmuszeni do walki o władzę z nomarchami tebańskimi, którzy po długoletnich walkach stali się panami Egiptu.

4. Średnie Państwo – ok. 2133-1786 p.n.e.
Zwyciężając nad faraonami z Herakleopolis, nomarchowie tebańscy stali
się władcami Egiptu i założyli XI dynastię. Pierwszymi faraonami tej dynastii
byli Mentuhotep I i Intef I. Za ich panowania sytuacja polityczna i społeczna w Egipcie zaczęła się stabilizować. Całkowicie sytuacja się unormowała za
faraona Mentuhotepa II, ok. roku 2040 p.n.e. Swoje działania skoncentrował
na przywróceniu dawnej potęgi Egiptu. Z zachowanych inskrypcji wynika, że
prowadził liczne wojny z Libijczykami, Nubijczykami, a także z koczowniczymi plemionami z północnego wschodu. Jego następcy kontynuowali taką politykę. Ponadto Mentuhotep II odnowił i rozbudował wiele świątyń oraz wzniósł
piękną świątynię w Deir el-Bahari, w Górnym Egipcie.
Średnie Państwo do potęgi doszło pod rządami XII dynastii, której założycielem był Amenemhet I (1991-1962 p.n.e.), prawdopodobnie wcześniej wezyr
Mentuhotepa IV, ostatniego faraona XI dynastii. Nowy faraon zajął się umocnieniem granicy na północnym wschodzie, gdzie wybudował szereg umocnień
zwanych „murem księcia”. Wyprawiał się również do Nubii. Uporządkował
administrację kraju i przeniósł stolicę Egiptu z Teb do Iczi-Tawi. Jego syn Senuseret I (1971-1928 p.n.e.) kontynuował politykę ojca. Podczas wyprawy do
Nubii, podbił tereny pomiędzy I i III kataraktą, zwane Krajem Kusz. Ustanowił
też stosunki dyplomatyczne z książętami Syrii i Palestyny. Jego następca Amenemhet II (1928-1895 p.n.e.) rozszerzył wpływy egipskie aż do Fenicji, nawiązał stosunki z władcami wysp na Morzu Egejskim a nawet Puntem14. Ostatecznego ujarzmienia Nubii dokonał Senuseret III (1878-1843 p.n.e.), który ustalił
granicę Egiptu na II katarakcie. Stoczył też wojnę w Syrii i Palestynie, skąd
przywiózł wiele trofeów. Jego zasługą jest także ukrócenie samowoli możnowładców. Administracyjnie kraj podzielił na trzy okręgi, którymi zarządzali namiestnicy bezpośrednio podlegający wezyrowi.
14

Prawdopodobnie Punt był starożytną krainą na terenach dzisiejszej Etiopii i Erytrei.
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Ostatnim wielkim faraonem Średniego Państwa był Amenemhet III
(1842-1797 p.n.e.). Utrzymywał przyjazne stosunki z książętami Syrii i Palestyny, co pozwoliło prowadzić z nimi handel, na Synaju wydobywał cenne
kruszce, w samym Egipcie zaś ulepszył system kanałów nawadniających. Wybudował również w pobliżu Fajum swój pałac, składający się z ogromnej ilości komnat15.
Na czas istnienia Średniego Państwa przypada czasowe osiedlenie się
w Egipcie Abrahama i jego rodziny, o czym będzie mowa w rozdziale III.

5. Drugi Okres Przejściowy – ok. 1786-1567 p.n.e.
XII dynastia wygasła w XVIII wieku p.n.e. Następna w żaden sposób nie
dorównywała poprzedniej. Tylko dwaj pierwsi faraonowie XIII dynastii Sebekhotep I i Sechemkare I potrafili utrzymać władzę nad całym państwem. Później obok faraonów zarządzających w Memfis, powstała XIV dynastia, której
królowie rezydowali w delcie Nilu. Według Manetona było ich siedemdziesięciu sześciu, ale niewiele o nich wiemy, bowiem nie zachowały się znaczące pamiątki po tych władcach. Wyjątkiem jest faraon Chendżer II, którego imię znaleziono na zabytkach w Abydos.
Dwaj ostatni faraonowie XIII dynastii nosili identyczne imię – Didumes.
A. Tschirschnitz sugeruje, że być może jeden z nich był królem Tutimajosem,
za którego rządów, według Manetona ok. roku 1730 p.n.e. nastąpił najazd Hyksosów na Egipt16. Dodał ponadto: „Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że
podbój Egiptu przez Hyksosów nastąpił nagle i miał swoje podłoże w migracji
ludów z Azji Mniejszej i Syrii. Najnowsze badania wykazały, że zajęcie Delty
przez Hyksosów było wynikiem ich długotrwałej infiltracji, sięgającej swym
początkiem XII dynastii. Infiltracja ta przybrała na sile w czasach XIII i XIV
dynastii, a słabsi faraonowie nie byli w stanie temu procesowi zapobiec. Przypuszcza się, że była ona wynikiem wędrówki Hurytów do północnej Mezo-

15
16

Z tego powodu Grecy nazwali go później labiryntem.
A. Tschirschnitz, Dzieje …, s. 24.
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potamii i Syrii. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że Hyksosi byli
Hurytami, aczkolwiek niektóre ich imiona wykazują pochodzenie huryckie”17.
Hyksosi najpierw opanowali deltę Nilu i założyli swoją stolicę, którą nazwali Awaris18. Potem podbili cały kraj. Założyli dwie dynastie: XV, nazwaną przez historyków wielką (1674-1576 p.n.e.) oraz XVI tzw. małą (16841567 p.n.e.). Pierwsza z nich rządziła Egiptem Dolnym, druga rządziła Egiptem
Górnym, z tym, że królowie dynastii XVI byli wasalami królów XV dynastii.
„Rządy Hyksosów trwały około 100 lat. Przez większość tego czasu dynastia
tebańska zachowywała na południu pewien stopień niezależności, by w końcu
chwycić za broń przeciwko cudzoziemcom i przegnać ich z kraju. W ten sposób
utorowana została droga do założenia XVII dynastii. (…)
Królowie Hyksosów zaadoptowali insygnia i inne atrybuty egipskiej władzy królewskiej i pozostawili po sobie niewiele śladów, które by ich wyróżniały w sensie kulturowym. Przypisuje się im zapoznanie Egipcjan z nowym
rodzajem uzbrojenia, a także, być może, z zastosowaniem konia jako zwierzęcia bojowego. Natomiast nie może być dłużej utrzymywany pogląd, że koń był
nieznany w Egipcie przed przybyciem Hyksosów, skoro jego szkielet, datowany na okres Średniego Państwa, został odnaleziony w Buhen”19.
Z XVII dynastii należy wymienić dwóch faraonów walczących z Hyksosami o wyzwolenie spod ich okupacji. Są to Sekenenre Ta II i jego syn Kamesu. Ostateczne pokonanie i wypędzenie Hyksosów nastąpiło za panowania
brata Kamesu, Jahmesa I, którego uważa się za założyciela XVIII, najznakomitszej dynastii w dziejach Egiptu.
Na czasy panowania Hyksosów w Egipcie przypada osiedlenie się tam
rodziny Jakuba, wnuka Abrahama, protoplasty narodu izraelskiego. Jego syn
Józef był wezyrem hyksoskiego faraona, bowiem Hyksosi chętnie otaczali się
przybyszami z terenów Syrii i Palestyny. Na takie stanowisko Józef raczej nie
mógłby liczyć, gdyby faraonem był rdzenny Egipcjanin.

17
18

19

A. Tschirschnitz, Dzieje …, s. 24-25.
Dzisiejsze San el-Hagar. Na tym terenie znaleziono liczne zabytki związane z Hyksosami,
w tym pieczęcie królów hyksoskich.
C. Walters, Starożytny …, s.26.
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6. Nowe Państwo – 1567-1085 p.n.e.
Po zdobyciu Awaris Jahmes I (1570-1546 p.n.e.) pogonił za wycofującymi się Hyksosami aż do Palestyny. Ci schronili się w twierdzy Szaruhen. Po
trzyletnim oblężeniu miasto padło. To oznaczało ostateczne złamanie ich potęgi, mimo, że w ich rękach pozostało jeszcze kilka miast, m.in. Hazor. Po pokonaniu Hyksosów, Jahmes I na powrót podbił Nubię, która podczas rządów
Hyksosów oderwała się od Egiptu.
Następcą Jahmesa I został jego syn Amenhotep I (1546-1526 p.n.e.), który w czasie wyprawy do Syrii dotarł aż do Eufratu. Jego państwo rozciągało
się od II katarakty w Nubii do środkowego Eufratu. Kolejny faraon Totmes
I (1525-1512) dotarł do III katarakty na Nilu, ustanawiając tam południową
granicę swego państwa. Panował również nad Syrią.
Nastepcą Totmesa I był jego syn Totmes II, którego miał z jedną z konkubin. Został on władcą Egiptu tylko dlatego, że ożenił się z Hatszepsut, córką Totmesa I i jego prawowitej żony20. Rządził Egiptem jedynie przez 8 lat. Po
jego śmierci władzę powinien przejąć jego syn Totmes III, ale ze względu na
młody wiek syna, rządy sprawowała Hatszepsut (1504-1482 p.n.e.). Prowadziła politykę pokojową. Zamiast wypraw wojennych organizowała wyprawy
handlowe. Najbardziej znana jej wyprawa, odbyła się do Etiopii (kraju Punt).
Miała ogromne poparcie najwyższych urzędników egipskich, z naczelnym ministrem Senenmutem.
Czy była przybraną matką Mojżesza, jak sugerują niektórzy bibliści?
Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć w III rozdziale.
Po śmierci Hatszepsut, Totmes III rozpoczął działania zbrojne, aby przywrócić panowanie nad Syrią i Palestyną, o co Hatszepsut w ogóle nie dbała.
W czasie jej rządów królowie państwa Mitanni zorganizowali koalicję antyegipską, w skład której weszło ok. 300 książąt i wodzów różnych plemion.
Byli oni zagrożeniem nie tylko dla syryjsko-palestyńskich posiadłości Egiptu,
ale również dla niego samego. Do pierwszej poważnej bitwy doszło pod Megiddo, gdzie Totmes odniósł wielkie zwycięstwo. W sumie odbył 16 wypraw,
20

Taka sama historia powtórzyła się przy wstąpieniu na tron Totmesa III. Poślubił on córkę Totmesa II i Hatszepsut, czyli swoją siostrę.
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podczas których m.in. zdobył Kadesz, Naharinę, podbił państwo Mitanni, a na
wybrzeżu fenickim założył bazy, z których mógł robić wypady w głąb Syrii
i Palestyny. W tym czasie pod względem militarnym żadne państwo nie mogło się równać z Egiptem. Nie dziwi zatem, że królowie Asyrii, Babilonii a nawet Hetyci przesyłali dary faraonowi, chcąc utrzymać Egipcjan jak najdalej od
swych granic.
Kontynuatorem polityki ojca był faraon Amenhotep II (1450-1425 p.n.e.).
Już na początku jego panowania władcy podbitych państw w Syrii i Palestynie
zaczęli się buntować przeciwko Egiptowi, myśląc, że nowy władca będzie słabszy od poprzedniego. Przeliczyli się jednak. Amenhotep rozprawił się z nimi
w okrutny sposób, niszcząc miasta i zabijając buntowników. Doszedł aż do
Ugarit.
W wieku XV p.n.e., gdy Hetyci stali się potęgą, zawiązał się sojusz Egiptu z Mitanni, związany małżeństwami Totmesa IV (1425-1417 p.n.e.) z córką mitannijskiego króla Artatamy, oraz jego następcy Amenhotepa III (14171379 p.n.e.) z księżniczką mitannijską Giluhepą.
Osobnym rozdziałem w historii Egiptu jest panowanie Amenhotepa IV –
Echnatona (1379-1362 p.n.e.), które określa się jako „okres Amarna”. Nazwa
pochodzi od współczesnej miejscowości Tell el-Amarna, gdzie wcześniej Echnaton założył swoją stolicę Achetaton21. Uczynił to w czwartym roku swego
panowania. Twierdził, że nakazał mu to Aton (tarcza słoneczna) – bóg, którego kult miał być jedynym w Egipcie. Ponieważ faraon zlikwidował cały panteon bóstw egipskich, łącznie z Amonem, bogiem państwowym z Teb, wywołało
to wrogość do króla i było przyczyną wyklęcia jego imienia po śmierci. Imiona Echnatona i Atona wymazywano ze wszystkich możliwych miejsc. Miasto
i wszystkie świątynie zbudowane przez Echnatona zostały zrównane z ziemią.
Pozostało niewiele informacji, na których można by było zrekonstruować wydarzenia tamtego okresu. „Dzieła charakterystycznej sztuki tego okresu przedstawiają króla z jego najbardziej indywidualnymi cechami fizycznymi. Na ich
podstawie przypuszcza się, że mógł on cierpieć na zaburzenia o charakterze endokrynologicznym. Zapewne nigdy nie uda się tego udowodnić. Podobnie wątpić należy, czy będzie można kiedykolwiek do końca zrozumieć rolę odegraną
21

Echnaton zbudował Achetaton w połowie drogi pomiędzy Memfis i Tebami.
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przez jego małżonkę Nefertiti. Ostatnio wysunięto sugestię, że to w rzeczywistości ona była owym Semenchkare22, którego zawsze uważano za młodego
mężczyznę nieznanego pochodzenia, pomagającego przez trzy lata Echnatonowi w charakterze współregenta i zmarłego na krótko przed albo po śmierci króla. Ta tak radykalna koncepcja pokazuje, że nawet podstawowe problemy tyczące tego okresu nie zostały rozwiązane i zapewne takimi pozostaną”23.
Ponieważ Echnaton zajmował się przeprowadzeniem reformy religijnej,
niewiele czasu poświęcał egipskim posiadłościom w Syrii i Palestynie. Tymczasem tereny te stały się miejscem antyegipskich buntów i zamieszek. Hetyci
pod wodzą ich najsłynniejszego króla Suppiluliumy I (1380-1346), korzystając z bierności Egiptu, zajęli całą północną Syrię. W ich ślady poszli inni. Natomiast wierni Egiptowi książęta palestyńscy słali do faraona rozpaczliwe listy,
które pozostawały bez odpowiedzi. Zatem Hetyci zajęli całą Palestynę. W Tell
el-Amarna zachowało się do naszych czasów bogate archiwum glinianych tabliczek z pismem klinowym, stanowiącym korespondencję skierowaną do Echnatona przez jego wasali z Palestyny, a także władców Hatti i Babilonii.
Następcą Echnatona i Semenchkare został młody chłopiec Tutanchaton, który zmienił imię na Tutanchamon. Panował zaledwie 9 lat (13501341 p.n.e.). Zmarł na skutek rany zadanej w głowę. Owdowiała młoda królowa Ai wysłała list do króla Hetytów, aby swego syna przeznaczył na jej męża
i faraona Egiptu. Hetyci długo zwlekali z podjęciem decyzji, a kiedy książę już
wyruszył do Egiptu, został zamordowany. Po krótkim panowaniu Ai, faraonem
został Horemheb, wezyr za panowania Tutanchamona.

22

23

Kim był Semenchkare (lub Semenechkare)? Wielu badaczy uważa, że był władcą z okresu
Nowego Państwa. Władca, którego pochodzenie i panowanie stanowi wielką niewiadomą.
Istnieje kilka hipotez, próbujących wyjaśnić jego zagadkę. Być może był synem Amenhotepa
III i księżniczki Sitamon, lub synem Echnatona, albo też jego przyrodnim bratem. Był mężem
Meritaton – najstarszej córki Echnatona. Na tron wstąpił w trudnym okresie zaniedbań spraw
państwowych, po religijnej reformie. Prawdopodobnie był kontynuatorem tej reformy. Istnieje również hipoteza mówiąca, że po śmierci Echnatona na tron wstąpiła Nefertiti, przyjmując
imię Neferneferuaton, z którym utożsamiany jest Semenechkare. Być może był koregentem
Echnatona, z którym współrządził około trzech lat. Później samodzielnie sprawował władzę
około roku lub dwóch lat. Zmarł prawdopodobnie w wieku 18 lub 19 lat. Władzę po nim objął
jego przyrodni brat – Tutanchamon.
C. Walters, Starożytny …, s.27.
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Panowanie Horemheba (1348-1320 p.n.e.) polegało na zaprowadzeniu
ładu i porządku w kraju. Jego reformy administracyjne nosiły nazwę „Edyktu
Horemheba” i zostały spisane na steli znajdującej się w Karnaku.
Po jego śmierci faraonem został dawny wezyr Horemhaba, Ramzes.
Ramzes I (1320-1318 p.n.e.) panował bardzo krótko. Jeszcze za życia przekazał rządy swemu synowi o imieniu Seti I (1318-1304 p.n.e.), który swoje panowanie rozpoczął od nowych podbojów Syrii i Palestyny. Pokonał beduińskie
plemiona Szasu, koalicję książąt aramejskich a w końcu dotarł do fenickiego
Tyru. Podczas trzeciej wyprawy pod Kadesz stoczył zwycięską bitwę z Hetytami, zmuszając ich do wycofania się z Palestyny i południowej Syrii. Granica
wpływów hetyckich i egipskich przebiegała na południe od Kadesz.
Do decydującego starcia z Hetytami doszło za panowania Ramzesa II
(1304-1237 p.n.e.) w bitwie pod Kadesz, w 1285 roku p.n.e. Bitwa była nierozstrzygnięta, choć Ramzes II chwalił się, że wygrał. Z tej batalii zarówno Egipcjanie, jak i Hetyci wyszli mocno osłabieni.
Kilka lat później przeciwko Egiptowi zbuntowali się Edomici, Moabici
oraz plemiona beduińskie z Negewu. Wszyscy zostali pokonani przez Ramzesa. Faraon jednak obawiał się, że może zostać zaatakowany przez groźniejszego przeciwnika – Asyrię. W związku z tym zawarł „wieczysty pokój” z królem
Hetytów Hattuszilim III (1289-1265 p.n.e.). Przymierze zostało przypieczętowane zawarciem małżeństwa Ramzesa z hetycką księżniczką.
Ramzes II był nie tylko dobrym wojownikiem i dyplomatą, ale również
budowniczym. Podczas swego długiego panowania wzniósł wiele budowli
w Tebach i innych miastach Egiptu, a w Abu Simbel wykuł dwie świątynie
w litej skale. W delcie Nilu wybudował kilka miast.
Po śmierci Ramzesa II Egipt przeżył inwazję tzw. ludów morza, które
tworzyły plemiona indoeuropejskie, prawdopodobnie wędrujące z okolic Dunaju w środkowej Europie na południe, skąd drogą morską dotarły do Libii,
a stamtąd zaatakowały Egipt. Wśród nich wymienia się takie plemiona, jak:
Danuna (Danaowie), Szardana (Sardyńczycy), Peleszet, Tursza, Szelelesz (Sycylijczycy), Zaklew, Luka (Likijczycy) oraz Agajwasza (Achajowie)24. W tym

24

Por. A. Tschirschnitz, Dzieje…, s. 41.
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czasie w Egipcie panował faraon Merneptah, który odparł atak, ale Egipt z tej
wojny wyszedł poważnie osłabiony.
Druga inwazja ludów morza miała miejsce za panowania Ramzesa III
(1198-1166 p.n.e.). Także została odparta. Największa bitwa rozegrała się w roku 1193 p.n.e. w delcie Nilu. Była zwycięska dla Egipcjan, ale część najeźdźców osiedliła się na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Filistei (Pelisztim).
Jeszcze jeden atak nastąpił od strony libijskiej. W roku 1181 p.n.e. Ramzes III rozgromił swoich przeciwników. Ten sam faraon wyprawił się kilka lat
później do Syrii i Palestyny, gdzie zdobył kilka miast syryjskich i amoryckich.
Pod Kadesz natknął się na resztki armii hetyckiej, która tam znalazła schronienie po rozpadzie swego państwa, ale źródła milczą na temat ewentualnej potyczki zbrojnej.
Ostatnie lata panowania Ramzesa III charakteryzują się wewnętrznymi niepokojami i intrygami pałacowymi. Sam Ramzes padł ich ofiarą w roku
1166 p.n.e. Kolejni władcy o imieniu Ramzes, od IV do XI, nie byli w stanie
utrzymać swoich posiadłości w Syrii i Palestynie, a ostatni dwaj nie utrzymali
władzy królewskiej. De facto rządy przejęli kapłani, Amenhotep i Herhor.

7. Epoka Późna – 1085-332 p.n.e.
Epoka późna jest ostatnią, w której faraonami byli rdzenni Egipcjanie,
choć już w roku 525 p.n.e. władzę przejął król Persów Kambyzes.
Gdy w Egipcie władzę przejęli kapłani Amona, doszło do podziału państwa na dwie strefy wpływów. Górnym Egiptem i Nubią rządzili kapłani (niektórzy z nich ogłaszali się faraonami), natomiast Dolny Egipt dostał się pod
panowanie nowej XXI dynastii, której założycielem był Smendes (10851054 p.n.e.), potomek dynastii Ramzesów. W pobliżu ruin Awaris wybudował
nową stolicę, Tanis. Władcy Górnego i Dolnego Egiptu utrzymywali ze sobą
przyjacielskie stosunki.
XXI dynastia była na tyle silna, że opanowała wiele państewek Syrii i Palestyny. Ale w tym czasie w Palestynie wyrosła nowa potęga. Było to państwo izraelskie pod rządami królów Dawida i Salomona. Jeden z następców
Smendesa, faraon Siamon (1000-984 p.n.e.), panował równolegle z Dawidem
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(1000-965 p.n.e.). Źródła podają, że stoczył bitwę z Filistynami, z którymi
walczył też Dawid, a następnie zdobył Gezer. Później miasto to otrzymał Salomon (965-926 p.n.e.) jako prezent ślubny od faraona Psusennesa II (984950 p.n.e.), gdy poślubił córkę faraona.
XXII dynastia wywodziła się z osadników libijskich. Pierwszym faraonem tej dynastii był Szeszonk I (934-914 p.n.e.). Jego panowanie przypadło
na ostatnie lata rządów Salomona. Stosunki izraelsko-egipskie były dobre, acz
pojawiały się pewne zgrzyty, np. faraon dał schronienie Jeroboamowi, wrogowi Salomona, który później został pierwszy królem północnego państwa izraelskiego, po rozpadzie Izraela na dwa państwa, Izrael (północ) i Judę (południe).
Gdy w roku 926 p.n.e. nastąpił ten rozpad, faraon skorzystał z okazji i w piątym roku panowania Rechabeama (926-910 p.n.e.), syna Salomona, najechał
Judę, zdobył Jerozolimę, plądrując pałac królewski i świątynię. Zdobył również inne miasta. Natomiast miasta fenickie Arwad, Sydon i Byblos zawarły
z nim przymierze.
Ok. roku 730 p.n.e. na arenie dziejów Egiptu pojawia się Tefnacht (730720 p.n.e.), który podejmuje próbę zjednoczenia Egiptu, ale mu się to nie udaje.
W tym czasie w Górnym Egipcie panował Piancha, król nubijski. Źródła milczą na temat tego, dlaczego tak się stało. Tefnacht zmierzył się w walce z wojskami Pianchy i sromotnie przegrał, w związku z czym musiał wycofać się do
delty Nilu. Nie powiodła się też jego koalicja z królem izraelskim Ozeaszem
przeciwko Asyryjczykom, którzy w roku 722 p.n.e. zdobyli Samarię i uprowadzili Izraelitów do niewoli.
Tymczasem w Egipcie król nubijski Piancha ogłosił się faraonem całego
Egiptu, dając początek nowej, XXV dynastii. Nie przebywał jednak w Egipcie. Władał ze swojej siedziby w stolicy Nubii. A na północy dalej rządziła poprzednia dynastia.
Coraz groźniejsza stawała się Asyria. W roku 701 p.n.e. król asyryjski
Sanheryb wyprawił się na Egipt. Po drodze zaatakował Judę, w której panował Hiskiasz. Cudownym zrządzeniem – jak podaje Biblia – pod Jerozolimą
zginęło 185 tys. Asyryjczyków i Sancheryb zawrócił do Asyrii, gdzie został
zabity przez swoich synów. W 674 roku p.n.e. przeciwko Egiptowi wyruszył
król asyryjski Asarhaddon, ale jego wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Dopiero trzy lata później zdobył Memfis, a faraon Taharka uciekł do
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Teb. Teby zostały zdobyte przez Aszurbanipala, gdy faraonem był Tanetamon (664-656 p.n.e.). Wówczas cały Egipt na pewien czas dostał się pod panowanie asyryjskie.
Za panowania XXVI dynastii nastąpił zwrot w stosunku do Asyrii, bowiem wzrosła potęga Babilonii, która zaczęła zagrażać zarówno Asyrii, jak
i Babilonii. Faraon Necho II (610-595 p.n.e.), syn Psamtyka I (664-610 p.n.e.)
podążył z armią na pomoc ostatniemu asyryjskiemu królowi Aszuruballitowi
II. W Palestynie (pod Megiddo), nie wiadomo dlaczego, drogę wojskom egipskim zastąpiła armia króla judzkiego Jozjasza. Necho nie chciał walczyć z Jozjaszem25, ale ten nie odstąpił od walki. Jego wojsko zostało rozgromione przez
Egipcjan, a on sam zginął od strzał łuczników. Necho nałożył kontrybucję na
Judę i przemieścił się z armią pod Karkemisz, gdzie połączyli się z armią asyryjską. Na nic się to zdało. Połączone siły egipsko-asyryjskie nie były w stanie pokonać koalicji babilońsko-medyjskiej, co oznaczało koniec potęgi asyryjskiej i jej niezależności.
W roku 605 p.n.e. doszło do ponownej konfrontacji pod Karkemisz, ale
już bez udziału Asyrii. Armia babilońska pod dowództwem Nabuchodonozora, syna babilońskiego króla Nabopolassara, rozgromiła wojska egipskie.
Nabuchodonozor nie poszedł za ciosem i nie wyruszył na podbój Egiptu, ponieważ zmarł jego ojciec, zatem musiał wrócić do Babilonu, aby objąć tron jako Nabuchodonozor II. Dopiero po czterech latach doszło do kolejnej bitwy,
u granic Egiptu. Bitwa była nierozstrzygnięta, straty w ludziach po obu stronach były ogromne.

25

Oto interesujący fragment II Księgi Kronik 35, 20-22: „Po tym wszystkim, co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski, Necho wyruszył, aby walczyć pod Karkemisz nad
Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu. Lecz tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: «Cóż jest między mną a tobą, królu judzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale
przeciw domowi, z którym jestem w walce. Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj się więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył». Jozjasz jednak nie odwrócił się
od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Necho, pochodzących z ust Bożych,
i wystąpił do walki na równinie Megiddo. Wtedy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza,
który rzekł swoim sługom: «Wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny». Wyciągnęli go
jego słudzy z rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do Jerozolimy, gdzie umarł. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cały Juda i Jerozolima
opłakiwali Jozjasza”.

Rozdział I. Zarys dziejów

23

Kolejny faraon Psamtyk II (595-589 p.n.e.) nie angażował się w walkę z Babilonią. Działał w Nubii, gdzie dotarł aż do czwartej katarakty. W roku
590 p.n.e. wyruszył do Fenicji, aby umocnić tam egipskie wpływy. Po śmierci
Psamtyka miasta fenickie Tyr i Sydon wypowiedziały posłuszeństwo Egiptowi.
Nowy faraon Apries26 (589-569 p.n.e.) podjął wyprawę przeciwko nim. Blokada Tyru i Sydonu trwała przez dziesięć lat. Podczas jego panowania, w roku
586 p.n.e. król babiloński Nabuchodonozor II zniszczył Jerozolimę, zburzył
świątynię, a ludność z Judy uprowadził do Babilonii. Wówczas wielu Judejczyków, w tym prorok Jeremiasz, uciekło do Egiptu, gdzie życzliwie byli przyjęci
przez faraona Apriesa. Największa kolonia żydowska znajdowała się na Elefantynie, wyspie na Nilu w Górnym Egipcie.
Wspomniany prorok Jeremiasz przepowiedział najazd Babilończyków na
Egipt27. Miało to miejsce na przełomie lat 568/67 p.n.e., za panowania faraona
Jahmesa II (570-526 p.n.e.). I tym razem z jakiegoś powodu wojska babilońskie po wygranej walce, wycofały się do swego kraju.
W roku 539 p.n.e. Medowie i Persowie pod wodzą króla Cyrusa zdobywają Babilon i w ten sposób przejmują hegemonię na Bliskim Wschodzie.
W planach perskich było też zdobycie Egiptu. W roku 525 p.n.e. doszło do starcia wojsk perskich pod wodzą Kambyzesa II z wojskami faraona Psamtyka
III (526-525 p.n.e.) pod Peluzjum. Persowie zwyciężyli. Po krótkim czasie zdobyli najpierw Memfis, a potem cały Egipt. W ten sposób zapoczątkowano blisko dwustuletni okres, „podczas którego Persowie bądź to bezpośrednio sprawowali władzę nad krajem – jak to miało miejsce w czasach XXVII dynastii
i w ciągu jedenastu lat poprzedzających przybycie Aleksandra – bądź też starali się odzyskać przejściowo utracone panowanie w Egipcie. Źródła egipskie
26
27

W Biblii występuje pod imieniem Hofra.
„W Tachpanches Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo: «Weź do ręki wielkie kamienie i w obecności ludzi z Judy włóż je w zaprawę murarską, tak jak cegłę przy wejściu do
domu faraona w Tachpanches. Powiesz im: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto posyłam, by sprowadzić Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługę. Ustawi on swój
tron na tych kamieniach, które wkopałeś, i rozstawi swój baldachim nad nimi. Przyjdzie i pobije kraj egipski; kogo skaże na śmierć, pójdzie na śmierć, kogo na niewolę, pójdzie do niewoli, kogo na ścięcie mieczem, pójdzie pod miecz. Podłoży ogień pod domy bóstw egipskich,
spali je lub wywiezie; oczyści z robactwa Egipt, jak oczyszcza pasterz z wszy swoje szaty,
i wyjdzie z niego bezpiecznie. Połamie też stele Domu Słońca, który się znajduje w kraju
egipskim, a domy bóstw egipskich zniszczy ogniem»” (Księga Jeremiasza 43, 8-13).
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przekazały niewiele informacji o sytuacji panującej podczas perskiego panowania. Późna tradycja ukazuje ten okres jako epokę nędzy i ucisku, lecz w rzeczywistości obraz ten nie był, być może aż tak ponury. Za panowania Dariusza
I (521-486 p.n.e.) został ukończony kanał łączący Nil z Morzem Czerwonym.
Ten sam władca doprowadził do kodyfikacji praw egipskich. Trudno to uznać
za czyn ciemięzcy. Niemniej jednak miejscowa ludność, pod wodzą drobnych
książąt Delty, dwukrotnie próbowała usunąć cudzoziemców; za drugim razem
przy pomocy Aten. Jedyny król XXVIII dynastii, Amyrtajos, był więc może potomkiem owych przywódców. Powstania zostały, acz nie bez trudności,
stłumione. Po okresie panowania Dariusza II pochodząca z Mendes w Delcie
rodzina przywróciła w pewnym stopniu niezależność Egiptu. Persowie jednak
pozostawali niedaleko i królowie egipscy, zdając sobie sprawę ze swej niezdolności do samodzielnego przeciwstawienia się tej groźbie, zawarli szereg
niefortunnych sojuszy z partnerami – Spartą, Atenami, Cyprem – którzy okazywali się małowartościowymi w momentach, gdy ich pomoc była potrzebna.
Nieudany atak Persów na Egipt, który miał miejsce za panowania pierwszego
króla XXX dynastii, Nektanebo I, zachęcił jego następcę, Teosa, do przedsięwzięcia wyprawy antyperskiej do Fenicji. Ta, ostatnia już, militarna akcja poza
granicami kraju, zakończyła się sromotną klęską i Teosa zastąpił Nektanebo
II, ostatni król niezależnego Egiptu. Ponowny atak Persów w 343 r. p.n.e. zakończył się powodzeniem i Egipt raz jeszcze znalazł się pod ich panowaniem.
Okres ten trwał jednak krótko. Jedenaście lat później niepowstrzymana potęga
armii Aleksandra dotarła do Egiptu i Persowie poddali się bez walki. Aleksander Wielki – po wzięciu udziału w niezbędnych obrzędach, kreujących go na
faraona – opuścił kraj. Wyjeżdżając nie mógł on (jak i nikt inny) przewidzieć,
że ta krótka wizyta nieodwołalnie odmieni losy Egiptu”28.

28

C. Walters, Starożytny …, s.30-31.
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8. Panowanie Aleksandra Wielkiego Macedońskiego
i Ptolemeuszy – 332-30 p.n.e.
Mimo, że Aleksander Wielki Macedoński był tylko raz w kraju nad Nilem, to do czasu swojej śmierci w roku 323 p.n.e. nosił tytuł faraona. Jego następca i przyrodni brat Filip III Arridajos, mianował Ptolemeusza, jednego
z najlepszych wodzów Aleksandra, satrapą Egiptu. W tym miejscu należy wymienić również Aleksandra IV (323-310 p.n.e.), władcę Macedonii i Egiptu,
syna Aleksandra Wielkiego i księżniczki baktryjskiej Roksany. Ze względu
na małoletniość nie sprawował nigdy władzy samodzielnie. Państwem rządzili
namiestnicy. Młody Aleksander IV od momentu narodzin był tytularnym koregentem swojego stryja Filipa III. Po zamordowaniu Filipa III w 317 p.n.e.,
Aleksander IV był także czczony jako król Egiptu. Mieszkał razem ze swoją
matką w Macedonii. W 316 roku p.n.e. wraz z nią został uwięziony przez Kasandra, który na przełomie 310/309 roku p.n.e. zamordował Roksanę i Aleksandra obawiając się jego praw do tronu.
W roku 305 p.n.e. Ptolemeusz ogłosił się królem Egiptu jako Ptolemeusz
I Soter (Zbawca). Był pierwszym faraonem dynastii ptolemejskiej, która panowała w Egipcie aż do roku 30 p.n.e., czyli do śmierci Kleopatry. Wówczas kraj
przeszedł pod władanie Rzymian.
Podczas rządów Ptolemeuszy, rdzenni Egipcjanie mieli niewielki wpływ
na losy kraju. Być może wpływała na to hellenizacja życia, ale również obawy,
że Egipcjanie mogą wystąpić przeciwko obecnym władzom. Stąd urzędnicy,
jak i żołnierze rekrutowali się z Macedończyków, Greków i zhellenizowanych
Semitów. Jedyną sferą życia narodowego, w której Egipcjanie utrzymywali swoją pozycję, była religia. Ptolemeusze nie mieszali się w sprawy religii,
świątyń i kapłaństwa. We wszystkich innych, Egipcjanie byli traktowani jako
niższa warstwa społeczeństwa29.
W okresie ptolemejskim Egiptem rządzili następujący władcy (niejednokrotnie występowała koregencja, stąd lata panowania nakładają się na siebie):
29

W Egipcie w tym czasie zamieszkiwało sporo Żydów, którzy podobnie jak Macedończycy
i Grecy, stanowili ekskluzywną grupę ludności. Osiedlali się przede wszystkim w rejonie Fajum. Najbardziej „żydowskim” miastem Egiptu była Aleksandria, gdzie dwie z pięciu dzielnic, były zamieszkane przez Żydów.
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Ptolemeusz I Soter (304–284), Ptolemeusz II Filadelfos (284–246), Arsinoe II
Filadelfos (277–270), Ptolemeusz III Euergetes (246–221), Berenike II Euergetis (246–221), Ptolemeusz IV Filopator (221–205), Ptolemeusz V Epifanes (205–
180), Kleopatra I (194–180/176), Ptolemeusz VI Filometor (180–164 163–145),
Ptolemeusz VII Neos Filopator (08.145–09.145), Ptolemeusz VIII Euergetes II
Fyskon Filologos (170–163–131, 127–116), Kleopatra II (173–170–164, 145–
127 124–115), Ptolemeusz IX Soter II Lathyros (116–110, 109–107, 88–80), Ptolemeusz X Aleksander I (110–88), Kleopatra III (142–131, 127–124–116–110–
109, 107–101), Kleopatra Berenike III (101–88–80), Ptolemeusz XI Aleksander
II (09.80 – 19 dni), Ptolemeusz XII Neos Dionizos (80–57, 55–52–51), Kleopatra VI Tryfajna III i Berenike IV (57–56 i 57–55), Kleopatra VII Filopator (52–
51–47–46–44–30), Ptolemeusz XIII Filopator Filometor (52–51–47), Ptolemeusz XIV (47–44), Ptolemeusz XV Cezarion (44–30).
W II wieku p.n.e. nastąpił okres politycznej i ekonomicznej destabilizacji
w Egipcie, a szczególnie na południu wybuchały rewolty rdzennych Egipcjan,
z którymi Ptolemeusze radzili sobie słabo. W następnym wieku władza centralna wciąż była słaba, a na dodatek na horyzoncie dziejów pojawiło się Imperium
Romanum. W roku 30 p.n.e. skończyła się władza Ptolemeuszy i Egipt stał się
częścią imperium rzymskiego.
Ostatnią królową Egiptu była Kleopatra VII Filopator, zwana też Kleopatrą Wielką (gr. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ, egip. Qlwpdrt – Kliupadrat) Urodzona w 69 roku p.n.e., zmarła 12 sierpnia 30 roku p.n.e. w Aleksandrii. Panowała
w latach 51–30 p.n.e. Nosiła następujące tytuły: Królowa, Nowa Bogini, Bogini Miłująca Ojca, Bogini Miłująca Ojczyznę. Była córką Ptolemeusza XII
Auletesa. Po wstąpieniu na tron poślubiła swego brata Ptolemeusza XIII. Na
skutek intryg dworskich opuściła Egipt i udała się do Palestyny, gdzie zdobyła poparcie Juliusza Cezara, z którym miała syna, Ptolemeusza XV Cezariona. Dzięki interwencji wojskowej Cezara powróciła na tron egipski. Po śmierci
Ptolemeusza XIII, który zginął na skutek zamieszek antyrzymskich w Aleksandrii, Kleopatra poślubiła drugiego brata, Ptolemeusza XIV. Z drugim małżonkiem odbyła podróż do Rzymu w celu wzmocnienia więzi politycznych pomiędzy obydwoma państwami. Po zabiciu Cezara powróciła do Egiptu i rozkazała
zamordować małżonka, po czym w imieniu małoletniego Cezariona objęła rządy. W trwającej w Rzymie wojnie domowej Kleopatra poparła zwolenników
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cesarstwa Oktawiana Augusta i Marka Antoniusza. W roku 42 p.n.e. osobiście poznała tego ostatniego, z którym związała się uczuciowo. W późniejszym konflikcie pomiędzy Oktawianem a Antoniuszem opowiedziała się za
swoim partnerem, z którym miała troje dzieci: bliźnięta Aleksandra Heliosa
i Kleopatrę Seleneoraz oraz syna Ptolemeusza Filadelfosa. Oktawian w bitwie
pod Akcjum w 31 roku p.n.e. pokonał połączone siły Antoniusza i Kleopatry
i wkroczył do Egiptu. Kleopatra po nieudanych pertraktacjach ze zwycięzcą,
polegających na dążeniu do zapewnienia władzy w Egipcie swoim potomkom,
12 sierpnia 30 roku p.n.e. popełniła samobójstwo.

9. Egipt prowincją rzymską – 30 p.n.e. – 200 n.e.
W roku 30 p.n.e. po wkroczeniu do Egiptu wojsk Oktawiana Augusta,
kraj ten stał się prowincją rzymską. Oktawian pozostawił w Egipcie trzy legiony, które skutecznie pilnowały interesów rzymskich. Później wystarczyły tylko dwa.
Celem Rzymian było uczynienie z Egiptu spichlerza Rzymu, co w pełni
się udało. Ale ponieważ ludność Egiptu była mocno obciążona podatkami, pojawiły się spowodowane tym poważne problemy, przede wszystkim ogromne
zubożenie podbitej ludności i wynikające z tego niezadowolenie.
Należy również podkreślić, że kulty egipskie zaczęły się rozprzestrzeniać
po całym imperium rzymskim, a szczególnie w samym Rzymie, co wzbudzało
niechęć niektórych cesarzy. Nawet próbowano administracyjnie zlikwidować
egipskie wierzenia, ale to się nie powiodło. Dopiero chrześcijaństwo zupełnie
przeobraziło kulturę Egiptu.
Pierwsze związki Egiptu z chrześcijaństwem miały miejsce, gdy Maria
z małym Jezusem i swoim mężem Józefem uciekli do Egiptu przez Herodem
Wielkim, królem żydowskim, który chciał zamordować Jezusa. Dla chrystianizacji Egiptu nie był to najważniejszy epizod. Tradycja chrześcijańska powiada, że idee Chrystusa do kraju nad Nilem przyniósł ewangelista Marek. Trudno
to w sposób wiarygodny potwierdzić. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że nowa wiara dotarła najpierw do Aleksandrii, gdzie była spora diaspora
żydowska.
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10. Egipt chrześcijański – 200-641 n.e.
Na początku III wieku n.e. chrześcijanie w Egipcie byli już bardzo liczną
grupą, wnoszącą do życia kulturalnego olbrzymi wkład. Założona w roku 180
w Aleksandrii Szkoła Katechetów, stała się jednym z największych ośrodków
myśli chrześcijańskiej. Na przełomie II i III stulecia kierował nią Klemens
(150-216). Jego następcą był Orygenes (185-254). Obaj byli znakomitymi teologami i filozofami, świetnymi nauczycielami i organizatorami.
W roku 201 Klemens musiał wyjechać z Egiptu z powodu prześladowań chrześcijan za cesarza Septymiusza Sewera. W tym czasie wielu chrześcijan poniosło śmierć. Jeszcze przez sto lat pojawiały się większe i mniejsze
prześladowania.
Był to również czas niedostatku i niepokoju. Coraz więcej gruntów leżało
odłogiem, a system irygacyjny był zaniedbany. Ucisk władzy powodował rozruchy, szczególnie w Aleksandrii. Pojawiało się również zagrożenie zewnętrze,
np. ze strony miasta-państwa Palmyry, pod rządami królowej Zenobii, której wojsko pokonało Rzymian i zajęło Aleksandrię. Rządzący często z powodu
różnych nieszczęść i problemów oskarżali chrześcijan, którzy w ten sposób stawali się wygodnym kozłem ofiarnym.
Gdy biskupem Aleksandrii był Dionizy (zm. 264), „uczyniono pierwszą
poważną próbę nawrócenia na nową wiarę egipskiej grupy etnicznej. Nie przyniosłoby to zapewne szybkich rezultatów bez pomocy narzędzia, które umożliwiło wyłożenie prawd wiary ludziom nie znającym greki. Narzędziem tym stał
się język koptyjski. W ciągu dwóch pierwszych wieków naszej ery, wykształcił się on na bazie języka egipskiego wśród pogańskiej ludności kraju i teraz
rozpoczynał swój związek z chrześcijaństwem, utrzymujący się do dziś. Do
zapisywania tego języka posłużono się alfabetem greckim, uzupełnionym kilkoma znakami demotycznymi dla oddania dźwięków w grece nie występujących. W ten sposób język egipski, mający za sobą już trzy tysiące lat rozwoju,
osiągnął formę końcową, w której utrzymuje się do dzisiaj w liturgii Kościoła
koptyjskiego”30.

30

C. Winters, Egipt w okresie późnorzymskim i bizantyjskim, w: Cywilizcje starożytne, s. 56.
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Prześladowania chrześcijan całkowicie zaniknęły z chwilą przejęcia tronu
cesarskiego przez Konstantyna Wielkiego. W tym momencie – jak stwierdził
biskup Euzebiusz – chrześcijanie stanowili większość obywateli w Egipcie. Zaczęły powstawać monastery. Ale również w Egipcie pojawiły się kontrowersje teologiczne. Pierwsza z nich wybuchła w roku 318, gdy Ariusz zaprzeczył boskości Chrystusa i podważył teologię Trójcy Świętej. Był on zwalczany
przez biskupa Aleksandrii, Atanazego. Sobór w Nicei odrzucił poglądy Ariusza i uchwalił credo, w którym sformułowano podstawowe zasady wiary. „Do
nieuniknionego odkrycia kart przez Aleksandrię i Konstantynopol doszło na
soborze w Chalcedonie w 451 r. n.e. Został on zwołany w celu rozstrzygnięcia powracającego wciąż sporu dotyczącego problemu jednej bądź dwóch –
ludzkiej i boskiej – natur w Chrystusie. Egipt był głównym rzecznikiem doktryny o jednej, boskiej naturze (monofizytyzm), podczas gdy Konstantynopol
i większość uczestników soboru popierała pogląd o dwóch naturach. Na poprzednich soborach, odbytych w Efezie w latach 431 i 449, zwycięstwo odniósł
egipski punkt widzenia. Do sukcesu monofizytyzmu przyczyniła się w wielkiej
mierze pozbawiona skrupułów i zasługująca na potępienie taktyka stosowana
przez zwolenników Aleksandrii. Lecz sobór w Chalcedonie unieważnił decyzje
z Efezu. Monofizytyzm został uznany za herezję, a patriarcha egipski Dioskur
poszedł na wygnanie, z którego już nigdy nie powrócił. Wyznaczony na jego
miejsce Proteriusz został zamordowany przez tłum w Aleksandrii, a tron biskupi znów objął przedstawiciel monofizytów. Kościół egipski nigdy nie pogodził się z decyzjami Chalcedonu. Próby zmuszenia go do ich przyjęcia okazały
się bezowocne, tak samo jak i poszukiwanie jakiejś formuły kompromisowej,
czynione od czasu do czasu. Jedynie gdy cesarz był wyznawcą monofizytyzmu, następowała przerwa w ustawicznych sporach i rozlewie krwi, które były
charakterystycznymi zjawiskami w drugiej połowie V i przez większość VI w.
W ten sposób Kościół egipski – w dużym stopniu na mocy własnego wyboru,
odciąwszy się od głównego nurtu ortodoksyjnego chrześcijaństwa – znoszony
był na martwą wodę. Jego instytucje i obrzędy ulegały skostnieniu, a proces ten
został pogłębiony przez inwazję arabską w latach 641-642 n.e.”31.

31

C. Winters, Egipt…, s. 58.
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Rozdział II
Religia i zwyczaje pogrzebowe
w starożytnym Egipcie

Religia starożytnego Egiptu jest niezwykle złożona. Na jej temat powstało
wiele publikacji, które są dostępne również w języku polskim. Ponieważ niniejsza praca ma limitowaną objętość, przeto skoncentrujemy się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących panteonu bóstw egipskich.

1. Kosmogonia
W starożytnym Egipcie istniało wiele wersji na temat stworzenia świata,
które w większości zachowały się w formie szczątkowej. Ale prawie wszystkie
wywodzą kosmos, niebo, ziemię i podziemie z praoceanu nazywanego przez
Egipcjan Nu. I to właśnie Nu miał zasilać Nil podczas corocznych wylewów,
od czego zależało życie ludzi. Egipt stanowił centrum Ziemi, gdzie Nil tworzył
oś północ – południe, a bieg słońca oś wschód – zachód. Niebo było trenem
działalności boga słońca Re, wędrującego w barce słonecznej w porze dnia.
W nocy niebo należało do boga księżyca i bogów gwiazd. Sklepienie niebieskie miało cztery podpory i tworzyło rodzaj baldachimu nad ziemią. Bogiem
podziemia był Ozyrys.
W różnych ośrodkach kultu inaczej przedstawiano sobie stworzyciela
świata. W Memfis był to bóg Ptah, w Heliopolis Atum, a w Tebach Amon.
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Stwórca powołał świat na tzw. Pagórku. W Memfis nazywano go Tatenem,
w Heliopolis Benben, w Hermopolis była to Wyspa Płomieni.

2. Horus – bóg nieba
Horus był bogiem nieba, opiekunem faraona i jego rodziny a także monarchii egipskiej. „Panujący faraon utożsamiał się z nim i przyjmował jego
imię. Czczony pod postacią sokoła lub człowieka z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną oraz jako dziecko z palcem w ustach. Był synem Ozyrysa
i Izydy lub Geba i Nut. Po śmierci Ozyrysa walczył jako prawowity następca
tronu z Setem, bratem Ozyrysa, o tron faraona. Po kilku konkurencjach Rada
Dwunastu Bogów przyznała władzę Horusowi.
Wszystko wskazuje na to, że Horus uosabiał cały Egipt. Wraz z nim często przedstawiano Nechbet i Wadżet, które symbolizowały połączony Egipt
Górny i Dolny. Jego synami byli Hapi, Imset, Duamutef, Kebehsenuf.
Horus jest jednym z najstarszych i najbardziej znaczących bóstw w religii starożytnego Egiptu. Był czczony od okresu predynastycznego aż do okresu grecko-rzymskiego. Egiptolodzy notują kilka form Horusów, które traktują
jako osobne bóstwa. Jednak owe różne formy mogą być także różnymi formami przedstawienia tego samego bóstwa, którego główne atrybuty i osobne
postaci mogą mieć charakter nie opozycyjny, ale komplementarny wobec siebie. Najwcześniejsza forma przedstawiania Horusa to sokół, bóstwo opiekuńcze Nechen w Górnym Egipcie. Był to jednocześnie bóg lokalny i bóstwo powiązane z władzą królewską. Król bowiem uważany był we wczesnym okresie
za żywą manifestację Horusa, a po śmierci Ozyrysa. Najczęściej Horus był
przedstawiany jako syn Izydy i Ozyrysa. W innej tradycji był jednak uważany za syna lub męża Hathor. Horus miał wiele funkcji w egipskim panteonie,
ale przede wszystkim był bogiem nieba (podobnym bóstwem była bogini Nut),
wojny i bogiem – opiekunem.
Horus został zrodzony przez Izydę. Gdy jej małżonek Ozyrys został podstępnie zamordowany i poćwiartowany przez Seta, Izyda pozbierała rozrzucone kawałki jego ciała (poza prąciem, które zostało zjedzone przez suma nilowego) i przy pomocy magii przywróciła życie Ozyrysowi (stał się pierwszą
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mumią), dodając mu złote prącie i spółkowała z nim. W innej wersji, Izydę zapłodnił boski ogień. Gdy Izyda była w ciąży, musiała uciekać w rejon Delty Nilu, by ukryć się tam przed Setem, który chciał zabić dziecko, gdyż to ono było
prawowitym następcą zmarłego Ozyrysa. Właśnie w Dolnym Egipcie urodziła
boskiego syna – Horusa.
Horus notowany jest w zapisie hieroglificznym jako ḥr.w. Rekonstruuje
się wymowę tego zapisu jako Ḥāru. Nazwa oznacza sokoła. Przyjmuje się, że
Horus tłumaczony był jako odległy lub wznoszący się ponad. W koptyjskim
imię Horus zachowało się jako ‚Hōr’. Do greki przeszło jako Ὡρος, ‚Hōros’.
Oryginalne imię bóstwa przetrwało także w późnoegipskim imieniu Har-SiEse (dosłownie ‚Horus, syn Izydy’). Horus był nazywany również Necheny, co
także oznaczało sokoła. Stanowiło to okazję do stawiania hipotez o istnieniu
innego boga-sokoła, który miał być czczony w Nechen (mieście sokoła). Horus miałby bardzo wcześnie zostać z nim utożsamiony. Jako sokół Horus został
przedstawiony już na Palecie Narmera, datowaną często na okres zjednoczenia
Górnego i Dolnego Egiptu.
Przed zjednoczeniem Górnego i Dolnego Egiptu centrum kultu Horusa
znajdowało się w Hierakonpolis. Dalsze ośrodki kultowe bóstwa to Letopolis i Wawat, położone na południe od pierwszej katarakty, częściowo na terenie Nubii. Później pojawia się ośrodek kultowy w Edfu. Tam Horus czczony
jest razem z małżonką – Hathor i ich synem. W Kom Ombo Horus czczony jest
z kolei jako Haroeris i jako syn Ra. W Heliopolis jako Harachte – bóg porannego słońca. Poza tym bóg był także czczony jako Harpokrates w Achmim, na
wyspie File, w Edfu, Aleksandrii, Peluzjum i Fajum. Szybko również stał się
czczony jako pan żyznej ziemi całego Egiptu.
Horus był bóstwem królewskim. W okresie wczesnohistorycznym Horus
był zapewne bóstwem plemiennym nomadów górnoegipskich. Król od samego początku – od okresu pre- i wczesnodynastycznego był porównywany bądź
utożsamiany z Horusem. Horus objawiał się w osobie króla, król był żyjącym
Horusem.
Dla wszystkich faraonów Horus pozostawał wzorem władzy królewskiej.
Nosili oni tytuł „Żyjący Horus”. Było to tak zwane imię horusowe, prawdopodobnie najstarszy egipski tytuł królewski. Występuje już u takich władców jak
Hat-Hor czy Skorpion I. Tytuł ten występował z obrazkiem sokoła, tworząc
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serech tzn. ikonograficzne przedstawienie fasady pałacu z wypisanym imieniem królewskim. Już na Palecie Narmera datowanej na okres dynastii 0, jest
przedstawiony sokół, interpretowany dziś jako Horus. Od okresu IV dynastii do
tytulatury dynastycznej dochodzi także złote imię horusowe. Poprzez koronację, król wchodził w funkcję Horusa władcy. Przyjęcie tej roli dokonywało się
nie tylko poprzez przyjęcie imienia horusowego. Źródła pisane i ikonografia
poświadczają uroczyste zasiadanie na tronie Horusa żyjącego.
Horus był utożsamiany z niebem, uważano więc, że zawierał w sobie
słońce i księżyc. Słońce miało być jego prawym okiem, a księżyc lewym. Wędrowały one po niebie gdy Horus unosił się i latał. Dlatego też bóg był nazywany Harmerty – ‚Horus dwojgu oczu’. Fakt, że księżyc nie był tak jasny jak
słońce wyjaśniano poprzez opowieść o walce Horusa (prawowitego następcy
tronu po Ozyrysie) z Setem. Prawdopodobnie wywodziła się ona z metafory
podboju Górnego Egiptu przez Dolny około 3000 roku p.n.e. W tej opowieści
Set, patron Górnego Egiptu i Horus, patron Dolnego prowadzą brutalną walkę
o cały kraj. Żadna ze stron nie może jednak zwyciężyć do momentu, gdy pozostali bogowie nie stają po stronie Horusa. Horus zostaje zwycięzcą i jako taki
zaczyna być znany jako Harsiesis, Heru-ur lub Har-Wer (ḥr.w wr– ‚Horus Wielki’), co może być także tłumaczone jako Horus Starzec. W wyniku walki Set
traci jądro (co wyjaśnia dlaczego pustynia którą włada jest jałowa) a Horus oko
Horusa, co wyjaśnia dlaczego słońce (drugie oko bóstwa) świeci mocniej. Z tego też powodu podczas nowiu Horus staje się ślepy, do czego odnosi się tytuł
Mechenty-er-irty (mḫnty r ỉr.ty– Horus jednooki). Gdy księżyc znów staje się
widoczny, Horus widzi i może na powrót być nazwany Chenty-irty (ḫnty r ỉr.ty
‚Horus posiadający oczy’). Horus był także przedstawiany jako dziecko ssące
kciuk, siedzące na kwiecie lotosu razem z matką.
Oko Horusa w staroegipskiej symbolice oznaczało boską opiekę i boską
władzę królewską (w tym przypadku jako oko Horusa lub Ra). Jako symbol
przedstawiane było na podobiznach Izydy i powiązanych z nią bóstw. W języku egipskim symbol oka Horusa określano Udżat. Było to także oko jednego
z wczesnych egipskich bóstw, bogini Wadżet, która później była utożsamiana
z Bastet i Mut jak i z Hathor. Wadżet była bóstwem solarnym więc symbol ten
stał się i jej okiem – okiem wszystkowidzącym. We wczesnej sztuce egipskiej
także Hathor była przedstawiana z tym symbolem oka. Także amulety grobowe
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często wytwarzano w formie oka Horusa. Motyw oka Horusa jest na przykład
centralnym elementem ozdób znalezionych przy mumii Szeszonka II. Udżat
miało chronić faraona w życiu pozagrobowym i odpędzać wszelkie zło. Egipscy czy w ogóle bliskowschodni żeglarze mieli malować je na burtach lub dziobie okrętu w celu zapewnienia sobie boskiej ochrony podczas podróży.
Horus został wezwany przez matkę, Izydę, do ochrony Egiptu przed Setem, bogiem pustyni, który chcąc uzyskać władzę zabił jego ojca Ozyrysa. Horus musiał wielokrotnie walczyć z Setem, zarówno by pomścić śmierć ojca, jak
ustanowić sprawiedliwą władzę nad Egiptem. Podczas tych walk, Horus związał się z Dolnym Egiptem (gdzie był czczony), i stał się jego patronem. Pewnego razu Horus miał już zabić Seta, ale powstrzymała go matka zadając mu ranę,
którą zresztą potem uleczyła. Od czasów XIX dynastii, walka między Horusem
a Setem, w której Horus pozbawia Seta jądra była prezentowana jako osobna
opowieść. Według papirusu Chester-Beaty I Set próbował udowodnić swoją
wyższość przez uwiedzenie Horusa i odbycie z nim stosunku seksualnego. Horus jednak umieścił swoje dłonie między udami, złapał nasienie Seta i natychmiast wrzucił do rzeki. Dzięki temu Set go nie zapłodnił. Sprytny Horus spuścił
własne nasienie na sałatę, ulubioną potrawę Seta. Gdy Set zjadł tę sałatę, udał
się przed oblicze bogów chcąc wysunąć swój argument, że to on powinien władać nad Egiptem. Bogowie najpierw wysłuchali opowieści Seta o ujarzmieniu
Horusa, a potem przywołali nasienie, które odpowiedziało z wnętrza Seta. Set
jednak odmówił poddania się, stąd dalsze współzawodnictwo między bogami
toczyły się przez następne osiem lat. Bogowie mieli ścigać się w zawodach,
płynąć na kamiennych łodziach. Horus jednak użył podstępu, jego łódź zrobiona była z drewna i tylko pomalowana tak, aby przypominała kamień. Oczywiście ciężka łódka Seta utonęła a Horusa nie. Horus wygrał zawody, Set musiał
ustąpić a Horus oficjalnie zasiadł na tronie Egiptu. Ale od czasów Nowego Państwa Set był uważany za pana pustyni i położnych na niej oaz.
Mit o walce Horusa z Setem może być interpretowany jako wyjaśnienie
zjednoczenia dwóch osobnych wcześniej państw – Górnego i Dolnego Egiptu. Horus byłby bogiem Dolnego, a Set Górnego Egiptu. W micie bogowie toczą walkę, tak jak Górny Egipt z Dolnym. Horus (reprezentujący Dolny Egipt)
zwycięża, jednak część Horusa (nasienie) przechodzi do Seta (który reprezen-
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tuje Górny Egipt). Wyjaśnia to dlaczego Dolny Egipt dominuje nad Górnym –
regionem Seta, w dużej części pokrytym pustynią.
Horus był także bogiem wojny i polowania. Horus sokół jest przedstawiany
na paletach predynastycznych w scenie polowania na lwy. Jako taki stał się symbolem majestatu i potęgi oraz wzorem faraonów. Faraonowie sami mieli być Horusem w ludzkiej postaci. Z Horusem identyfikowany był inny bóg wojny Nemty.
Horus, a szczególnie Horus Dziecko był identyfikowany (…) i określany
jako zbawca. Reprezentuje ideę zbawienia. David P. Silverman uważa, że podobne przedstawienia młodego Horusa zabijającego Seta pod postacią krokodyla, mogły być inspiracją dla przedstawień św. Jerzego pokonującego smoka.
Używanie nazwy zbawca w prywatnej pobożności okresu amarneńskiego może
być interpretowane jako odpowiedź zwyczajnych ludzi na próby reformy religii egipskiej podjęte przez Echnatona32.

3. Bogowie państwowi
Podczas panowania XI dynastii, gdy Teby zaczęły stawać się najważniejszym miastem Egiptu, lokalny bóg Montu z głową sokoła z pobliskiej miejscowości Armant, został ogłoszony głównym bogiem Teb, a potem całego Egiptu.
Ale jego „kariera” nie trwała długo. Następna dynastia bogiem państwowym
ogłosiła Amona, który przeszedł wcześniej podobną drogę jak Montu. Z tym,
że Amon wywodził się z Hermopolis. Aby zapobiec rywalizacji pomiędzy
Amonem i stojącym wysoko w hierarchii bogiem Re, połączono ich obu, tworząc formę Amon-Re. Od tej pory był to najważniejszy bóg egipski. Jemu poświęcano największe i najpiękniejsze świątynie, np. w Luksorze i Karnaku.

4. Bóstwa chtoniczne
Ponieważ liczba bóstw chtonicznych jest ogromna, wymienimy jedynie
kilka. Jednym z najstarszych i najpopularniejszych, którego kult szerzył się
32
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aż do nastania chrześcijaństwa był Min, opiekun nomadów i łowców. Posągi
przedstawiają go jako mężczyznę trzymającego w prawej ręce bicz, w lewej penisa, co świadczy, że uważano go również za boga płodności i urodzaju. Podczas jego świąt dochodziło do rozpustnych zabaw i orgii.
Bardzo możliwe, że bóg Ptah, pierwotnie też był uważany za boga urodzaju, ponieważ na szyi miał zawieszony amulet menat, który był symbolem
płodności. Często Ptaha łączono z bóstwami, które zajmowały się zmarłymi.
W tym charakterze pojawia się np. jako Ptah-Sokar.
Wspomnieć należy również boga o imieniu Thot z Hermopolis, którego
kojarzono ze stworzeniem. Mówiono też o nim, że jest pisarzem bogów. Ponadto był sędzią w niebie, bogiem wszelkiej mądrości i nauki.
Z kolei bogini Neit miała tkać czary, tak jak się tka len Ponieważ łączono ją z boginiami Hathor i Izydą, przedstawiano Neit w postaci krowy. Za
panowania Psametycha I (VII w. p.n.e.) podniesiono ją do godności bóstwa
państwowego.

5. Bogowie świata zmarłych
Bóg Anubis był łączony z rytuałem pogrzebowym. Wyobrażano go sobie
jako dzikiego, czarnego psa, albo mężczyznę z głową psa. To do niego pierwotnie, zanim jeszcze czyniono to do Ozyrysa, kierowano modły pogrzebowe. Ozyrys był uważany za pana śmierci. Jego kult w Egipcie był bardzo szeroko rozpowszechniony, ponieważ nieco różnił się od innych bogów. „Polegał
on na wierze, że ludzie jako jednostki mogą po śmierci połączyć się z Ozyrysem i przejść do życia pozagrobowego, dostępnego dla wszystkich. Jednakże
wstęp do owego drugiego świata uzależniony był od tego, czy człowiek żył we
właściwy sposób, przestrzegając zasad moralności. Należy jednak zauważyć,
że współczesne rozumienie etyki różni się od tego, które podzielała ogromna
większość Egipcjan. Nie dostrzegali oni wyraźnej różnicy między kategoriami intelektualnymi a moralnymi, np. między dobrym postępowaniem a cnotą,
szacunkiem dla zewnętrznych praktyk religijnych a autentyczną pobożnością,
bezwzględnym posłuszeństwem wobec króla a poddaniem się woli bożej. Idea
boskiego sądu, oczekującego zmarłego, występowała już w okresie Starego
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Państwa, lecz w sposób wyraźny objawiła się w czasach Nowego Państwa,
w scenach zawartych w wielu papirusowych egzemplarzach Księgi umarłych.
Na przedstawiających ów sąd rysunkach sędzia zasiadającym na tronie jest
Ozyrys, któremu zazwyczaj towarzyszą boginie Izyda i Neftyda. Serce zmarłego, wprowadzonego przez Anubisa, kładziono na wadze, aby zważyć je piórem
Maat33. Boski pisarz Thot stał po jednej stronie, aby zapisać wynik ważenia, na
który oczekiwała też, czająca się blisko wagi i unosząca w powietrzu, straszliwa Pożeraczka Zmarłych. Rzucała się ona na osądzonego, jeśli wyrok boski
brzmiał dlań niepomyślnie”34.

6. Boski faraon
Wierzono, że faraon uzyskiwał boskość poprzez samo urodzenie się w boskim rodzie. W Starym Państwie króla uważano za syna boga Re. W Nowym
Państwie faraon był synem boga Amona. Bóg przybierał bowiem postać aktualnie panującego faraona i łączył się z królową matką, by dokonać cudownego
poczęcia35. „Boskie pochodzenie faraona oznaczało, że pozostaje on w znacznie bliższych niż inni stosunkach z bogami i może dzięki temu bardziej skutecznie reprezentować wobec nich świat ludzi. Również harmonia w świecie
zależała od zdrowia faraona. Aby zapewnić sobie zachowanie sił witalnych,
każdy władca obchodził, zwykle pod koniec trzydziestego roku swego panowania, święto jubileuszu (heb-sed), mające odnowić jego żywotność. Uważany często za życia za dobrego boga, w chwili śmierci faraon był unoszony do
nieba, łączył się z tarczą słoneczną, a jego ciało było wchłaniane przez stwórcę. Doczesne szczątki boga-człowieka były następnie grzebane we wspaniałym
grobowcu”36.
33

34
35

36

Maat – w mitologii egipskiej bogini praw porządku, harmonii i sprawiedliwości w kosmosie
i społeczeństwie, małżonka Thota. Przedstawiana była w ludzkiej postaci ze strusim piórem
na głowie. Jej wizerunek w Egipcie nosili urzędnicy przewodzący sądom. W hieroglificznym
zapisie pióro wraz z łokciem są jej symbolami.
J.M. Plumley, Religia starożytnego Egiptu, w: Cywilizacje starożytne, s. 73.
Płaskorzeźby na ścianach świątyń w Deir el-Bahari i Luksorze pokazują, w jaki sposób narodziny faraona były narodzinami boga.
J.M. Plumley, Religia …, s. 73-74.
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7. Bogowie zwierzęta i święta rzeka Nil
Zwierzęta zawsze szanowano i czczono w Egipcie, ale kult ten najbardziej
popularny stał się w Epoce Późnej i podczas rządów Ptolemeuszy. Najistotniejszymi z bogów zwierząt były: byk, baran, pies, ibis, sokół, ryby, krokodyl, kot
a także owady i małe gryzonie. Oto kilka przykładów:
Wielce popularny był kult Apisa. Byk Apis to najbardziej znane spośród
egipskich świętych zwierząt. Jego sanktuarium znajdowało się w pobliżu bramy świątyni wielkiego Ptaha. Byk Apis był symbolem siły i męstwa. Wierzono, że został zrodzony z promienia słonecznego. Wybór konkretnego zwierzęcia jako świętego byka uzależniony był od rozpoznania określonego zestawu
29 znaków; podstawowe to posiadanie przez zwierzę białego trójkąta na czole,
białej plamy w kształcie skrzydeł na łopatkach i zadzie, sylwetki skarabeusza
na języku i rozdwojonego ogona. Za życia Apis ozdabiany był złotem i klejnotami oraz trzymany w specjalnym sanktuarium. Według wierzeń starożytnych
Egipcjan, gdy byk umierał, jego istota przenosiła się do następnego zwierzęcia,
a kapłani rozpoczynali poszukiwanie kolejnego wcielenia.
Pod postacią kota występowała bogini Bastet, znana też pod nazwą Bast,
Boubastis, Pasht, Ubasti, Ba en Aset – w mitologii egipskiej bogini miłości, radości, muzyki, tańca, domowego ogniska, płodności. Wierzono, że Bastet chroni mężczyzn przed chorobami i demonami. Przedstawiana jako kot lub kobieta
z głową kota, często ze skarabeuszem na głowie, który był symbolem wschodzącego słońca, gdyż była córką Ra – boga słońca i Izydy - bogini płodności
i opiekunki rodzin. Niekiedy ukazywano ją z krzyżem Ankh – symbolem życia – i sistrum – uderzanym instrumentem muzycznym, który był jej atrybutem
władzy.
Ważnym bogiem był Chnum, w mitologii egipskiej pradawny bóg Górnego Egiptu. Stwórca ludzi, miał na kole garncarskim ulepić człowieka i inne
stworzenia. Uważany był także za dawcę wody i opiekuna wylewów Nilu. Początkowo był lokalnym bóstwem wyspy Elefantyny, następnie jego kult rozpowszechnił się na cały Górny Egipt i Nubię. Jego żoną była bogini Satis, a córką Anukis. Razem tworzyli tzw. triadę elefantyjską. Od V dynastii łączony był
ze Słońcem, czyli bogiem Re, występując pod imieniem Chnum-Re. W sztuce
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staroegipskiej jego wyobrażenia przy kole garncarskim pojawiły się za czasów
XVIII dynastii, chociaż wzmianki o tej jego roli pojawiły się wcześniej. Wyobrażany był jako baran lub mężczyzna z głową barana.
Bogini Hathor była egipską boginią nieba, a także patronką nekropolii
tebańskiej, uosobieniem Wielkiej Macierzy. Pierwotnie stanowiła personifikację pałacu faraona, stąd jej imię37. Z czasem stała się bóstwem miłości, radości,
uciech, muzyki i tańca, a także opiekunką kobiet. Nosiła przydomki „Oka Horusa”, „Złotej Bogini”, „Bogini Niebios”, „Pani Czerwonej Góry” i „Turkusowej Pani”. Grecy identyfikowali ją z Afrodytą, a Rzymianie z Wenus. Czczona
była od najdawniejszych czasów jako niebiańska krowa, jej główna świątynia znajdowała się w Denderze (Ta-Netjer), w Górnym Egipcie, z mieszczącą
się w niej wyrocznią, gdzie wróżono ze snów. Stąd jej kult rozprzestrzenił się
na cały Egipt. Przedstawiano ją początkowo pod postacią krowy, później jako
kobietę z głową krowy i dyskiem słonecznym pomiędzy rogami. W ostatnim
okresie jako kobietę z krowimi uszami, rogami i dyskiem słonecznym.
Bóg Sobek w mitologii egipskiej był opiekunem jezior, wody, symbolem
siły królewskiej. Przedstawiany jako człowiek z głową krokodyla, czasem jako
krokodyl z głową sokoła, lwa, byka, barana lub szakala bądź jako krokodyl. Na
głowie nosił koronę składającą się z dwóch piór, dysku słonecznego i baranich
rogów. Był synem bogini Neit. Egipcjanie wierzyli, że im więcej jest w Nilu
krokodyli, tym lepsze będą zbiory po wylewie tej rzeki. Sobka wiązano z bogiem słońca - Ra, jako jedną z jego dusz. Miejscami kultu Sobka były m.in.
Szedet (Al-Fajjum), Kom Ombo, Armant, File oraz Abusir.
Nil był nie tylko rzeką, wokół której koncentrowało się życie, ale dzięki
niemu było życie. Gdyby nie jego życiodajne wylewy, nie byłoby zasobności
i bogactwa Egiptu. W tym kraju nie było klasycznego podziału na wiosnę, lato,
jesień i zimę, lecz były trzy pory roku: pora wylewu, czas siewu i pora dojrzewania połączona ze żniwami. Aby to wszystko mogło funkcjonować, Egipcjanie składali specjalne ofiary i zanosili odpowiednie modły.

37

Podobnie Izyda była personifikacją tronu.
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8. Kult Atona
W starożytnej historii Egiptu był krótki okres, kiedy zerwano z tradycją
panteonu wielu bogów i wprowadzono monoteizm. Dokonał tego faraon Echnaton. Opuścił Teby, dotychczasową stolicę Egiptu i miejsce kultu Amona-Re
i założył na pustyni nową stolicę Achetaton (Tell el-Amarna), w środkowym
Egipcie, skąd propagował kult boga Atona. Wszystkie inne kulty zostały zakazane. Zmieniły się też trendy artystyczne, sztuka religijna stała się naturalistyczna. Po śmierci Echnatona, jego następca Tutanchamon przywrócił kult bogów z egipskiego panteonu.

9. Zwyczaje pogrzebowe
Jak się okazuje, „już we wczesnym okresie zasadniczym celem egipskich
praktyk pogrzebowych stało się zachowanie ciała, którego rozpoznawalność
uważano za niezbędny warunek życia zmarłego. Było przekazywane balsamistom możliwie jak najprędzej, by mogli oni szybko usunąć podatne na zepsucie
wnętrzności i mózg. Mózg wyjmowano najczęściej przez nos, skąd przebijano
się do wnętrza czaszki, wnętrzności zaś usuwano przez nacięcie wykonane na lewym boku. Wyjątkiem było serce, które pozostawiano na miejscu jako domniemaną siedzibę zdolności myślenia, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
Badacze sądzili dawniej, błędnie interpretując pewien fragment przekazu
Herodota, że głównym etapem procesu mumifikacji był długi okres moczenia
ciała w roztworze natrytu. Późniejsze badania i przeprowadzane eksperymenty wykazały jednak, że z wyjątkiem wczesnych prób zwykle używano suchego natrytu, którego kryształy skutecznie osuszały ciało, rozpuszczając tłuszcze
i pozostawiając skórę elastyczną. Natryt był również używany do zabezpieczania wydobytych z ciała organów. Wszelkie materiały wykorzystane w trakcie
procesu balsamowania, włącznie z używanymi tylko czasowo wypełniaczami,
których zadaniem było utrzymanie właściwego kształtu ciała podczas procesu osuszania, były starannie zabezpieczane, a następnie chowane w tak zwanej
skrytce balsamierskiej niedaleko od grobu; uważano mianowicie, że wszelkie
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płyny pochodzące z ciała nadal do niego należą i powinny podlegać pochówkowi w jego pobliżu. Końcowy etap procesu mumifikacji polegał na wypełnieniu
wnętrza ciała płótnem, sieczką, a czasami nietypowymi materiałami, jak suche
rośliny, po czym brzegi nacięcia przysuwano do siebie i przykrywano tzw. plakietką balsamierską, wykonaną ze skóry, metalu bądź wosku i najczęściej dekorowaną wizerunkiem udżat – oka Horusa, które według mitu było najpierw
zniszczone przez wroga, a następnie cudownie wyleczone, dzięki czemu uchodziło w Egipcie za wszechstronny i bardzo skuteczny amulet ochronny.
Oczodoły mumii były początkowo wypełniane płóciennymi tamponami, jednak później umieszczano tam niekiedy sztuczne oczy, przez co nadawano mumii bardzo realistyczny wygląd żyjącego człowieka. Temu samemu
celowi służyły inne wyrafinowane techniki stosowane w czasach XXI dynastii, gdy sztuka balsamowania osiągnęła szczyt swego rozwoju: pod skórę rąk
i nóg wciskano wtedy sieczkę lub muł nilowy, a pod skórę policzków płócienne zwitki, dzięki czemu wysuszone ciało nabierało sztucznej pulchności. Tego
rodzaju pracochłonne metody były jednak stosowane przez stosunkowo krótki
okres; stopniowo upowszechniły się prostsze techniki konserwacji samego ciała, a coraz bardziej rozwijała się technika bandażowania, w której w czasach
rzymskich sztuka balsamistów miała się wyrazić najdobitniej; z tego okresu
zachowały się fragmenty opisu końcowych czynności rytuału balsamowania,
dotyczące właśnie bandażowania mumii. Rozpoczynało się ono, kiedy ciało
zmarłego leżało już natarte różnymi olejkami i maściami, a niekiedy pokryte żywicą. Ponieważ sądzono, że precyzyjne i ścisłe obandażowanie pozwoli
skonsolidować ciało i utrzymać jego kształt, poświęcano tej czynności aż 15
(z ogólnej liczby 70) dni. Co więcej, uważano, że w trakcie procesu bandażowania zmarły uzyska cechy boskie, dlatego poszczególne warstwy bandaży były symbolicznie nazywane różnymi boskimi imionami”38.
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Rozdział III
Tradycja biblijna

Po raz pierwszy Egipt pojawia się w Starym Testamencie pod nazwą Misraim, na tzw. Tablicy Narodów, w Księdze Genesis39. Inna nazwa biblijna to
Patros, oznaczająca Kraj Południowy, czyli Górny Egipt40.

1. Abraham
Egipt był spichlerzem nie tylko dla jego rdzennych mieszkańców, ale również dla ludów koczowniczych Palestyny, które w okresach głodu przybywały
do Egiptu, szukając tam ratunku. W dobie Średniego Państwa41 do Egiptu przybył Abraham (Abram), protoplasta Hebrajczyków, wraz z żoną Sarą (Saraj)
i wszystkimi sługami, oraz całym dobytkiem. Oto tekst biblijny, obrazujący tę
sytuację:
„Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Kiedy zaś
nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać; był bowiem ciężki głód w Kanaanie. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony, Saraj: «Wiem, że jesteś urodziwą kobietą; skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą:
to jego żona; i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy
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Księga Genesis 10, 6.13. Misraim był synem Chama i wnukiem Noego. To on miał być protoplastą Egipcjan. Później używano nazwy Misraim na oznaczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
Zob. A. Tschirschnitz, Dzieje…, s. 14.
Księga Genesis 10, 14.
Niestety, nie znamy imienia faraona, u którego był Abraham.
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życiu». Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną
kobietą. Ujrzawszy ją dostojnicy faraona, chwalili ją także przed faraonem. Toteż zabrano Saraj na dwór faraona, Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem
owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama. Wezwał więc faraon
Abrama i rzekł: «Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną?
Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz – oto twoja
żona; zabierz ją i idź!» Dał też faraon rozkaz dworzanom, żeby Abrama i jego żonę, i cały
jego dobytek odprowadzili [do granicy]”42.

Ponieważ Abraham spotkał się z samym faraonem, możemy domniemywać, że był traktowany jako człowiek o bardzo wysokim statusie społecznym,
może nawet jako książę. Status ten mierzono głównie zasobnością materialną
i militarną a także wpływami politycznymi, a Abraham pokazał przykład takich
działań w wyprawie przeciwko królom mezopotamskim, czy w układach z królem Abimelechem43. Należy pamiętać, że miał on swoją prywatną armię liczącą 318 ludzi, która sprawdziła się w boju44. Nie można więc traktować Abrahama, jako zwykłego pasterza, krążącego gdzieś tam po Palestynie.
Prawdopodobnie wśród niewolników, których Abraham otrzymał od faraona, była Hagar45, która urodziła mu syna Ismaela.

2. Józef
W XVIII wieku p.n.e. do Egiptu weszli Hyksosi (dosł. władcy obcych
krain), którzy zawładnęli tronem faraonów, ustanawiając własną dynastię, panując w kraju nad Nilem. Rdzennym Egipcjanom pozwolili jedynie na zajmowanie pomniejszych stanowisk. Najeźdźcy przynieśli ze sobą nową technikę
budowania obwarowań miejskich, nową technikę garncarską, a przede wszystkim nową technikę wojenną: rydwany bojowe zaprzężone w konie. Niewiele wiemy o ich rządach i dokonaniach w Egipcie, ponieważ po ich wypędzeniu Egipcjanie zniszczyli hyksoskie zabytki, wymazali z napisów wszystko, co
42
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Księga Genesis, 12, 9-20.
Księga Genesis 14; 20; 21.
Księga Genesis, 14, 1-16.
Księga Genesis, 16, 1-16.
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mogłoby przypominać Hyksosów. „Ze znanych nam imion królów hyksoskich
można wywnioskować, że kilku z nich było Semitami, a kilku prawdopodobnie indoeuropejskimi Hurytami. Jak już wspomniano, Hyksosi przywiedli do
Egiptu konie i wozy, które przedtem nie były znane w Dolinie Nilu. Ze stolicy we wschodniej delcie, Awaria, zarządzali Egiptem i licznymi państewkami
w Zachodniej Azji. Zezwolili na to, aby pokonani władcy egipscy rządzili komisarycznie w kraju. Tylko kilku królów hyksoskich panowało faktycznie nad
całym krajem”46.
Wszystko na to wskazuje, że biblijny Józef, syn Jakuba, przybył do Egiptu w czasach panowania Hyksosów. W przedziwnych okolicznościach został
tam wezyrem, czyli osobą nr 2 w Egipcie. Podlegał jedynie faraonowi. S. Horn
szacuje czas jego pobytu w tym kraju na lata 1669-1589 p.n.e. Powierzyć Semicie takie stanowisko mógł jedynie faraon spokrewniony z Semitami47. W Biblii
te wydarzenia są zapisane następująco:
„Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. Oto są
dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi braćmi,
synami żon jego ojca Bilhy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych
jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził
mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli
zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen. I gdy
opowiedział go braciom swym, ci zapałali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił
im bowiem: «Posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku
pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu
pokłon». Rzekli mu bracia: «Czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak
władca?» I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem
miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom: «Śniło mi się jeszcze, że
słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddają mi pokłon». A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go mówiąc: «Co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi
bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi?» Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. Kiedy bracia Józefa poszli
paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: «Wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich». Odpowiedział mu [Józef]: «Jestem gotów». Wtedy
[Jakub] rzekł do niego: «Idź i zobacz, czy bracia twoi są zdrowi i czy trzodom nic się nie
stało, a potem mi opowiesz». Po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. I błąkającego się po polu spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więc ów człowiek:
«Kogo szukasz?» Odpowiedział: «Szukam moich braci. Powiedz mi, proszę, gdzie oni pasą trzody». A na to ów człowiek: «Odeszli stąd, ale słyszałem, jak mówili: Chodźmy do
46
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S. Horn, Z archeologią przez kraje biblijne, Warszawa 1989, s. 59.
Tamże, s. 60.
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Dotain». Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą:
«Oto nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!» Gdy
to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: «Nie zabijajmy go!» I mówił Ruben do nich: «Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która
jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego». Chciał on bowiem ocalić go z ich
rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego
odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do
studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli
z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie,
żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: «Cóż nam
przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie,
sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! » I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni,
sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu.
Gdy Ruben wrócił do owej studni i zobaczył, że nie ma w niej Józefa, rozdarł swoje szaty
i przyszedłszy do braci, zawołał: «Chłopca nie ma! A ja, dokąd ja mam iść?» A oni wzięli
szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi, po czym tę szatę posłali ojcu.
Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli: «Znaleźliśmy ją. Zobacz, czy to szata twego syna, czy
nie». [Jakub] rozpoznawszy ją zawołał: «Szata mego syna! Dziki zwierz go pożarł! Dziki
zwierz rozszarpał Józefa!» I Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem
i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: «Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu».
I ojciec jego [nadal] go opłakiwał. Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzędnikowi faraona, przełożonemu dworzan.
Józef został uprowadzony do Egiptu. I kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego pan
spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni.
Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina
przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co [Potifar]
posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już
przy nim o nic, tylko o [to, aby miał takie] pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną
postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego
pana i rzekła do niego: «Połóż się ze mną». On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: «Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój
majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym
uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?» I mimo że go namawiała
codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć. Pewnego dnia,
gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki, i nikogo z domowników tam nie było,
uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała: «Połóż się ze mną!» Lecz on [wyrwał się], zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz
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i że wybiegł na dwór, zawołała domowników i powiedziała im tak: «Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić! Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną, i zaczęłam głośno krzyczeć. A gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie
swój płaszcz i pospiesznie wybiegł na dwór!» I zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy
przyszedł pan Józefa do domu, opowiedziała o tym zajściu tak: «Wszedł do mnie ów sługa,
Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć,
zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu». Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony,
która mu dodała: «Tak postąpił ze mną twój sługa!» – zapałał wielkim gniewem. Polecił
schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. Gdy
Józef przebywał w tym więzieniu, Pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad
wszystkimi znajdującymi się tam więźniami: wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod
władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, co czynił.
Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy, oddał ich pod straż przełożonego dworzan, do więzienia tam właśnie, gdzie przebywał
Józef. Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im usługiwać.
A gdy przebywali jakiś czas w więzieniu, obaj – podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego – tej samej nocy obaj mieli sen o różnych znaczeniach. Kiedy Józef przyszedł do
nich z rana, zobaczył, że byli zafrasowani. Zapytał więc obu tych dworzan faraona, którzy
wraz z nim przebywali w więzieniu: «Czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępione?» Odpowiedzieli mu: «Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć». Rzekł
do nich Józef: «Wszak wytłumaczenia należą do Boga. Opowiedzcie mi je». Wtedy główny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen: «Widziałem we śnie krzew winny, który
rósł przede mną. Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł,
a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. W moim ręku był puchar faraona. Zerwałem te
jagody, wycisnąłem je do pucharu faraona i wręczyłem ów puchar faraonowi». Józef rzekł
do niego: «Znaczenie snu jest takie: Trzy gałązki są to trzy dni. Po upływie trzech dni faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd. Będziesz podawał faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego podczaszym. Jeśli nie zapomnisz o mnie,
kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość: wspomnij o mnie faraonowi, aby
mnie uwolnił z tego miejsca. Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków,
a i tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu».
Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że Józef dobrze sen wytłumaczył, rzekł do niego: «Ja zaś miałem taki sen: Trzymałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. W koszu,
który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie». Józef tak odpowiedział: «Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze – to trzy dni. Za trzy dni faraon rozkaże
ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało». Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla swych dworzan.
I wtedy w ich obecności kazał sprowadzić z więzienia przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił na dawny urząd podczaszego; podawał więc on puchar faraonowi. Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić – jak im zapowiedział Józef. Przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie, zapomniał o nim.
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W dwa lata później faraon miał sen. [Śniło mu się, że] stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad
brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło
siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły
owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził się. Był to tylko sen.
Rano faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz
wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by
umiał wytłumaczyć faraonowi te sny. Wtedy przełożony podczaszych rzekł do faraona:
«Dzisiaj wyznam moje grzechy. Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę oddał mnie,
a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan. I wtedy mieliśmy obaj jednej nocy sen, on inny a ja inny. A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa przełożonego dworzan. Opowiedzieliśmy mu, a on wytłumaczył nam nasze
sny, tłumacząc sen każdego z nas. I stało się tak, jak nam je wytłumaczył: mnie przywrócił
[faraon] na mój urząd, a jego powiesił». Wtedy faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pospiesznie z lochu, a on, ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł
do faraona. Faraon rzekł do Józefa: «Miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja
zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz». Józef tak odpowiedział faraonowi: «Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie». Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi: «Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu. I nagle z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród
sitowia. A oto siedem krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie
brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierwszych, tłustych. Gdy te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale znać,
że tam weszły; te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknąłem się. A potem zobaczyłem we śnie siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. Lecz oto siedem kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem
wschodnim wyrosło po nich. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów pięknych.
A gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć». Józef rzekł do
faraona: «Sen twój, o faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, faraonie. Siedem krów pięknych – to siedem lat, i siedem kłosów pięknych – to też
siedem lat; jest to bowiem sen jeden. Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły
za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim – to też siedem
lat – głodu. To, o czym mówię faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał faraonowi. Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie. A po nich nastanie siedem lat głodu;
i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. Nie będą
już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to
głód bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by
zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą
zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. A będzie
ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc
nie wyginie [ludność] tego kraju z głodu». Słowa te podobały się faraonowi i wszystkim
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jego dworzanom. Rzekł więc faraon do swych dworzan: «Czyż będziemy mogli znaleźć
podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on ducha Bożego?» A potem faraon rzekł
do Józefa: «Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością! Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał». I powiedział
faraon Józefowi: «Oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu!» Po czym faraon zdjął swój
pierścień z palca i włożył go na palec Józefa, i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu,
a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. I kazał go obwozić na drugim swym wozie,
a wołano przed nim: «Abrek!» Faraon ustanawiając Józefa rządcą całego Egiptu, rzekł do
niego: «Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim», i nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za
żonę Asenat, córkę kapłana z On, imieniem Poti Fera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu. Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef wyszedłszy od
faraona objeżdżał cały kraj. I gdy ziemia rodziła przez siedem lat w wielkiej obfitości, gromadził wszelką żywność w tych siedmiu latach [urodzaju], które nastały w Egipcie, i składał ją w miastach; w każdym mieście gromadził żywność z pól okolicznych. Nagromadził
więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego; takie mnóstwo, że już przestano mierzyć,
bo nie można było zmierzyć. A zanim nastały lata głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie; urodziła ich Asenat, córka kapłana z On, który miał imię Poti Fera. Józef dał swemu
synowi pierworodnemu imię Manasses. [Mówił bowiem:] «Dał mi Bóg zapomnieć o całym mym utrapieniu i o domu ojca mojego». A drugiego nazwał Efraim, [mówiąc]: «Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli». Kiedy minęło siedem lat urodzaju w Egipcie, nadeszło siedem lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich
krajach, w całym Egipcie była żywność. Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we
znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: «Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie». Gdy był głód na całej ziemi,
Józef otwierał wszystkie [spichlerze], w których było [zboże], i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. Ze wszystkich krajów ludzie
przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód po całej ziemi się wzmagał.
Gdy Jakub dowiedział się, że jest zboże w Egipcie, rzekł do swoich synów: «Czemu się
ociągacie?» I dodał: «Właśnie słyszałem, że w Egipcie jest zboże, idźcie tam i zakupcie
dla nas zboża, abyśmy przetrwali i nie pomarli». Dziesięciu braci Józefa udało się zatem
do Egiptu, aby tam kupić zboża. Beniamina, brata Józefa, Jakub nie posłał wraz z synami; pomyślał bowiem: «Jeszcze go może spotkać jakaś zła przygoda». Kiedy synowie
Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby kupić zboża bo głód
był w Kanaanie, Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim
mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon twarzą
do ziemi. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich; jednak udał, że jest im obcy, i przemówił do nich surowo tymi słowami: «Skąd przyszliście?» Odpowiedzieli: «Z Kanaanu,
aby kupić żywności». Józef poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś, i rzekł: «Jesteście szpiegami! Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju!» A oni na to: «Nie, panie! Słudzy twoi przybyli tylko
dla zakupienia żywności. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. My, słudzy twoi, nigdy nie byliśmy szpiegami». Ale on im rzekł: «Nie. Przyszliście
obejrzeć miejsca nieobwarowane tego kraju!» Wtedy powiedzieli: «Było nas dwunastu
braci, sług twoich, synów jednego człowieka w Kanaanie. Najmłodszy jest obecnie przy
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naszym ojcu, a jednego już nie ma». Józef rzekł do nich: «Jest tak, jak wam mówię: jesteście szpiegami! Co do tego zostaniecie wybadani. Na życie faraona! Nie wyjdziecie
stąd, chyba że przybędzie tu wasz brat najmłodszy. Wyprawcie jednego z was po waszego
brata, wy zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co powiedzieliście, jest prawdą; jeśli okaże się, że nie – na życie faraona! – jesteście szpiegami». I oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: «Jeśli chcecie ocalić
życie, uczyńcie to – bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat
pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły słowa wasze i nie spotkała was śmierć». I tak uczynili. Mówili między sobą: «Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie,
kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas to nieszczęście». Ruben zaś tak im wtedy powiedział: «Czyż wam tego nie mówiłem: Nie dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca; ale nie usłuchaliście mnie. Toteż teraz
żąda się odpowiedzialności za jego krew!» Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo
rozmawiał z nimi przez tłumacza. Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił
do nich i mówiąc do nich odłączył od nich Symeona i w ich obecności kazał go związać.
Potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka włożono dane przez nich pieniądze, ponadto aby im dano żywności na drogę. I tak też im
uczyniono. Oni zaś włożywszy swe zboże na osły, ruszyli w drogę. Gdy w gospodzie jeden z nich rozwiązał swój worek, aby dać obroku swemu osłu, spostrzegł pieniądze; były
one bowiem na wierzchu w jego torbie. I rzekł do swych braci: «Zwrócono mi pieniądze,
oto są one w mojej torbie». Wtedy oni osłupieli i z lękiem pytali jeden drugiego: «Cóż to
nam Bóg uczynił?» A gdy przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu
wszystko, co im się przytrafiło, tymi słowami: «Ów władca tego kraju przemawiał do nas
surowo i wziął nas za szpiegów. Powiedzieliśmy mu: Jesteśmy uczciwi i nigdy nie byliśmy szpiegami; było nas dwunastu braci, synów [jednego] ojca, jednego [z nas już] nie ma,
a najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu w Kanaanie. Wtedy rzekł do nas ów władca
kraju: Po tym poznam, czy jesteście uczciwi: jednego waszego brata zostawcie u mnie,
weźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin i idźcie. A potem przyprowadźcie mi waszego najmłodszego brata, i wtedy poznam, że nie jesteście szpiegami, ale ludźmi uczciwymi. Ja wam oddam waszego brata, wy zaś będziecie mogli poruszać się po tym kraju».
A gdy opróżniali worki, każdy znalazł w swoim worku sakiewkę z pieniędzmi. Na widok
sakiewek z pieniędzmi zatrwożyli się tak oni, jak również ich ojciec. Powiedział ich ojciec
Jakub: «Już mnie [dwóch] pozbawiliście: Józefa nie ma, Symeona nie ma, a teraz Beniamina chcecie zabrać. We mnie przecież godzi to wszystko». Wtedy Ruben przemówił do
ojca tymi słowami: «Będziesz mógł zabić obu moich synów, jeśli ci go nie przyprowadzę!
Oddaj go pod moją opiekę, a ja zwrócę go tobie». Ale Jakub odpowiedział: «Nie pójdzie
syn mój z wami! Brat jego bowiem już nie żyje i on jeden tylko mi pozostał. Jeśli go spotka jakie nieszczęście, gdy pójdzie z wami, sprawicie, że moja siwizna zstąpi do Szeolu
i to w wielkim żalu!»
W kraju panował ciężki głód. A kiedy do ostatka spożyli zboże, które sprowadzili z Egiptu,
rzekł do nich ojciec: «Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności». Wtedy Juda powiedział
mu: «Ów władca surowo nam przykazał: „Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli brata waszego nie będzie z wami”. Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci żywności, a jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy. Bo przecież ów władca
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powiedział nam: „Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata waszego z wami”».
Izrael rzekł: «Czemu naraziliście mnie na niedolę mówiąc mu, że macie jeszcze brata?»
Odpowiedzieli: «Ów władca wypytywał się dokładnie o nas i o naszą rodzinę. Pytał: „Czy
jeszcze żyje wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata?” Odpowiadaliśmy mu zatem na jego
pytania. Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie: „Sprowadźcie waszego brata?”» Po czym
rzekł Juda do ojca swego, Izraela: «Poślij ze mną tego chłopca, a zaraz pojedziemy, aby
ratować życie, abyśmy nie pomarli wraz z naszymi dziećmi. Ja odpowiadam za niego; ode
mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy. Gdybyśmy nie zwlekali, już wrócilibyśmy dwa razy!» Izrael
rzekł do swych synów: «Jeżeli tak być musi, uczyńcie tak. Zabierzcie jednak w wasze wory to, co w naszym kraju jest najcenniejszego, i zanieście owemu człowiekowi w darze:
nieco wonnej żywicy, nieco miodu, wonnych korzeni, olejków, owoców, pistacji i migdałów. I weźcie z sobą podwójną sumę pieniędzy, abyście mogli oddać i te pieniądze, które
wam na powrót włożono do waszych torb, być może, przez pomyłkę. Zabierzcie też waszego brata i ruszajcie w drogę powrotną do owego władcy. A Bóg Wszechmocny niechaj
sprawi, aby ów człowiek zlitował się nad wami i puścił wolno waszego brata oraz Beniamina. Skoro mam zostać samotny, to niech tak już będzie!» Zabrali oni dary, dwukrotną
sumę pieniędzy oraz Beniamina i ruszywszy w drogę, przybyli do Egiptu. A gdy stanęli
przed Józefem, ten, ujrzawszy wśród nich Beniamina, dał polecenie przełożonemu swego
domu: «Zaprowadź tych ludzi do domu i każ zabić i przyrządzić jakąś sztukę bydła, gdyż
będą oni ze mną jedli dziś w południe». Przełożony uczynił tak, jak mu polecił Józef, i zaprowadził ich do jego domu. Oni zaś, przejęci lękiem, że Józef kazał ich zaprowadzić do
swego domu, mówili: «Z powodu owych pieniędzy, które poprzednim razem nam włożono
do naszych torb, kazał nas zaprowadzić do siebie. Teraz na nas napadnie, przemocą uczyni
nas swymi niewolnikami i [zabierze nam] nasze osły». Gdy więc byli już u wejścia do domu Józefa, zbliżyli się do przełożonego jego domu i rzekli: «Pozwól, panie! Gdy po raz
pierwszy przybyliśmy tu kupić zboża, wracając, po odwiązaniu naszych torb w gospodzie,
znaleźliśmy na wierzchu torby każdego pieniądze, jak były odliczone. Przywieźliśmy je
z sobą. Mamy też i inne pieniądze, aby kupić żywności. Nie wiemy, kto nam włożył [tamte] pieniądze do naszych torb». A on im powiedział: «Bądźcie spokojni! Nie bójcie się!
Bóg wasz, Bóg ojca waszego dał wam ten skarb do waszych torb. Wasze pieniądze doszły
do mnie!» I przywiódł do nich Symeona. Człowiek ów wprowadził ich do domu Józefa
i kazał podać wody, aby obmyli sobie nogi, i dał obroku ich osłom. Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszedł Józef w południe; dowiedzieli się bowiem, że tu mieli zasiąść do stołu. Kiedy Józef przyszedł do domu, oni, trzymając w rękach dary, które dla niego przynieśli, oddali mu pokłon do ziemi. On zaś zapytawszy ich o zdrowie, rzekł: «Czy
wasz sędziwy ojciec, o którym mi mówiliście, dobrze się miewa? Czy jeszcze żyje?» Odpowiedzieli: «Sługa twój, a nasz ojciec, dobrze się miewa. Jeszcze żyje». I znów uklękli
i oddali pokłon. A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki zapytał: «Czy
to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście?» I zaraz dodał: «Oby cię Bóg darzył
swą łaską, synu mój!» I nagle urwał, bo nagle ogarnęło go wielkie wzruszenie na widok
brata, że aż łzy nadbiegły mu do oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpłakał.
Potem zaś, obmywszy twarz, wyszedł i usiłując panować nad sobą dał rozkaz: «Niech podadzą posiłek!» Podano więc jemu osobno, jego braciom osobno i Egipcjanom – którzy
z nim jadali – również osobno. Egipcjanie bowiem nie mogli jeść razem z Hebrajczykami,
gdyż byłoby to dla Egipcjan rzeczą wstrętną. [Józef] posadził przed sobą braci od najstarszego do najmłodszego, według ich wieku; oni zaś tym zdziwieni, spoglądali jeden na
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drugiego. Po czym polecił zanieść im ze swego stołu porcje; porcja dla Beniamina była
pięciokrotnie większa. Oni zaś ucztując z nim rozweselili się pod wpływem wina. (…) Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał:
«Niechaj wszyscy stąd wyjdą!» Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym
braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie
faraona, rzekł do swych braci: «Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?» Ale bracia
nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. On zaś rzekł do nich: «Zbliżcie się
do mnie!» A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: «Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym,
którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście
mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto
już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie
orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi
i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz
Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego
Egiptu. Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi:
Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezzwłocznie. Osiądziesz w ziemi
Goszen i będziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i całym
twym dobytkiem. Będę cię tu żywił, bo jeszcze przez pięć lat będzie głód; i tak nie poniesiecie straty ty i twoja rodzina, i dobytek twój. Oto widzicie własnymi oczami i Beniamin,
brat wasz, widzi, że to ja przemawiam do was. Opowiedzcie memu ojcu o mej wysokiej
godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie zwlekając sprowadźcie tu mego
ojca». Po czym rzucił się Beniaminowi, bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin
również płakał, obejmując go za szyję. I płakał Józef, ściskając i całując swych braci.
A potem bracia jego z nim rozmawiali. Gdy zaś rozeszła się w pałacu faraona wieść: «Bracia Józefa przybyli», uradował się faraon i jego dworzanie. I rzekł faraon do Józefa: «Powiedz twym braciom: Uczyńcie tak: objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam
najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą
część płodów tego kraju.Ty zaś daj im polecenie: Uczyńcie tak: weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Niech wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze». I uczynili tak synowie Izraela. A Józef dał im z polecenia faraona wozy oraz zapasy na drogę.
Nadto każdemu z nich podarował szaty odświętne, Beniaminowi zaś dał trzysta sztuk srebra i pięć szat odświętnych. Swemu ojcu zaś posłał dziesięć osłów, objuczonych najlepszymi płodami Egiptu, oraz dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością, aby
miał na drogę. A wyprawiając braci swych w drogę, rzekł do nich, gdy już odchodzili:
«Bądźcie w drodze bez obawy!» Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego
ojca, Jakuba. I gdy mu oznajmili: «Józef żyje! Jest on władcą całego Egiptu!» – osłupiał
i nie dowierzał im. Lecz kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówił, i kiedy
zobaczył wozy, które Józef przysłał, aby go zabrać, wstąpiło w niego życie. Zawołał:
«Dość, że jeszcze żyje syn mój, Józef! Pójdę go zobaczyć, zanim umrę!»
Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Jam jest
Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem.
Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy». Potem Jakub
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wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój
dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym potomstwem: wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki – całe swe potomstwo.
(…) Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu. Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen
przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu
się na szyję i długo szlochał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz
mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz!» A potem Józef rzekł do
braci i do całej rodziny swego ojca: «Pójdę zawiadomić faraona i powiem mu: Bracia moi
i rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu. (…)
Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon. I zaopatrywał ojca i braci, i całą rodzinę swego ojca
w żywność, stosownie do liczby dzieci. W całym kraju nie było żywności, toteż nastał
bardzo ciężki głód. Ziemie Egiptu i Kanaanu były wyczerpane skutkiem głodu. Józef zaś
gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za
zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu faraona. W końcu wyczerpały
się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu, i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili
do Józefa, prosząc go: «Daj nam chleba. Czyż mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy». A Józef mówił: «Jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz
żywy dobytek, a dam wam za niego zboże». Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak
w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu: «Nie mamy co ukrywać przed tobą, panie mój, że gdy
już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic,
co moglibyśmy dać tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi! Dlaczego na twoich
oczach mamy zginąć my i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb; będziemy
niewolnikami faraona, a nasza ziemia [jego własnością]. Byleś nam dał ziarno do siewu,
a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem». Józef wykupił
więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona; każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością faraona. Ludność zaś
od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów. Potem Józef przemówił do ludności:
«Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię.
A gdy nadejdą żniwa, oddacie piątą część plonów faraonowi, cztery zaś części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników [i dla waszej dziatwy]!» Odpowiedzieli: «Zachowałeś nas przy życiu! Obyś nas darzył życzliwością, panie nasz, a my będziemy niewolnikami faraona!». Rozporządzenie, które dał Józef
w sprawie roli w Egipcie, obowiązuje po dzień dzisiejszy: piątą część plonów [należy oddawać] faraonowi. Jedynie grunty kapłanów nie stały się własnością faraona.
Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goszen. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli. Jakub, przeżywszy w Egipcie siedemnaście lat, doczekał się
sto czterdziestego siódmego roku życia. (…) Gdy Jakub wydał polecenia swoim synom,
złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. Józef
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przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. A potem rozkazał swym
domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem lekarze balsamowali Izraela. Zabrało im to czterdzieści dni, tyle bowiem czasu trwało balsamowanie. Mieszkańcy
Egiptu opłakiwali Jakuba przez siedemdziesiąt dni. Kiedy zaś skończył się okres żałoby
po nim, Józef zwrócił się do otoczenia faraona z następującą prośbą: «Jeśli darzycie mnie
życzliwością, powiedzcie samemu faraonowi, że mój ojciec zobowiązał mnie przysięgą
do spełnienia takiego polecenia: „Gdy umrę, pochowasz mnie w moim grobie, który sobie
przygotowałem w kraju Kanaan”. Niech mi więc teraz będzie wolno udać się tam, abym
mógł pochować mego ojca, a potem wrócę». Faraon odpowiedział: «Idź i pochowaj twego ojca, tak jak mu przysiągłeś». I Józef wyruszył w drogę, aby pochować ojca. A z nim
poszło również wielu dworzan faraona, starszych urzędników dworskich i wszyscy dostojnicy ziemi Egiptu; nadto cała rodzina Józefa, jego bracia oraz rodzina jego ojca. Tylko
dziatwa oraz trzody i bydło zostały w Goszen. Ciągnęli z nim również ludzie na wozach
i na koniach, tworząc bardzo liczny orszak. A gdy przybyli do Goren-Haatad, które leży
po drugiej stronie Jordanu, odprawili tam wielki i wspaniały obrzęd żałobny. (…) Józef po
pogrzebie ojca wrócił do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy z nim poszli, aby pochować jego ojca. Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli:
«Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które
mu wyrządziliśmy!» Toteż kazali powiedzieć Józefowi: «Ojciec twój dał przed śmiercią
takie polecenie: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie
i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy
czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia już
sami poszli do Józefa i upadłszy przez nim rzekli: «Jesteśmy twoimi niewolnikami». Lecz
Józef powiedział do nich: «Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś
knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest
dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze».
I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa. Wreszcie Józef rzekł
do swych braci: «Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi
do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi». Po czym zobowiązał
synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: «Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją
łaskawość, zabierzcie stąd moje kości». Po czym Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono go do trumny w Egipcie”48.

Sytuacja potomków Jakuba zmieniła się, gdy rdzenni Egipcjanie odzyskali władzę w kraju. Hyksosi zostali wypędzeni, a spokrewnieni z nimi Hebrajczycy stali się niewolnikami. Biblia kwituje to krótkim wersetem: „Tymczasem
rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa”49.

48
49

Księga Genesis, rozdz. 37.39-50.
Księga Exodus, 1, 8.
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3. Mojżesz
Nowa dynastia egipska bardzo obawiała się Izraelitów. Stąd faraon wydał
rozkaz, który znajduje się w Starym Testamencie:
„«Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». Ustanowiono
nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano
wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym
bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie
bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą
pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski te słowa: «Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście
go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu». Lecz położne bały się Boga
i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu [nowo narodzonych]
chłopców. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: «Czemu tak czynicie i czemu
pozostawiacie chłopców przy życiu?» One odpowiedziały faraonowi: «Kobiety hebrajskie
nie są podobne do Egipcjanek, one są zdrowe, toteż rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich
przybyć położna». Bóg dobrze czynił położnym, a lud [izraelski] stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo.
Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: «Wszystkich nowo narodzonych chłopców
Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu»”50.

W tym czasie narodził się Mojżesz, którego Bóg powołał na wyzwoliciela
Izraelitów z Egiptu. Oto sprawozdanie biblijne:
„Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go
przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła
ją żywicą i smołą, i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła
skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła
dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: «Jest on spośród dzieci Hebrajczyków». Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: «Chcesz, a pójdę zawołać
ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?» «Idź» –
powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: «Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to
zapłatę». Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: «Bo
50

Księga Exodus, 1, 9-22.
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wydobyłam go z wody». W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków
i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego
rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze
sobą. I rzekł do winowajcy: «Czemu bijesz twego rodaka?» A ten mu odpowiedział: «Któż
cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: «Z całą pewnością sprawa się ujawniła». Także
faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni.
A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, zapytał je: «Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie?» Odpowiedziały: «Egipcjanin obronił nas
przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce». Rzekł wówczas do
córek: «A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem». Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: «Jestem
cudzoziemcem w obcej ziemi».
Po długim czasie umarł król egipski; Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli,
a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów
i ulitował się nad nimi.
Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się
Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął
ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się
przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie
zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą».
Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity
i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się
o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona,
i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem,
bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę
z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego
ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do
Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie
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do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź, a gdy zbierzesz starszych
Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziem Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko
i miód”. Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu. Ja zaś wiem, że
król egipski pozwoli nam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści
was. Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od
pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan».
(…) Potem udali się Mojżesz i Aaron do faraona i powiedzieli mu: «Tak powiedział Pan,
Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci». Faraon
odpowiedział: «Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela?
Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela». Rzekli: «Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by
nas nie nawiedził zarazą lub mieczem». Na to odpowiedział im król egipski: «Dlaczego to
Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót».
I powiedział jeszcze faraon: «Oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy».
Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom robót ludu i pisarzom: «Nie będziecie dostarczać więcej ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę. Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic
im nie zmniejszając; ponieważ są leniwi, wołają przeto: „Pójdźmy złożyć ofiarę naszemu
Bogu”. Praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom». Wyszli więc dozorcy robót ludu razem z pisarzami i ogłosili ludowi:
«Tak rozkazał faraon: Nie dostarczę wam więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie
słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń».
I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Dozorcy
zaś robót przynaglali i mówili: «Winniście wykonać w każdym dniu codzienną swą pracę,
jak wtedy, gdy słomy wam dostarczano». Bito pisarzy spośród Izraelitów, których dozorcy
robót faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: «Czemu nie wykonaliście powinności waszej
i nie dostarczyliście cegieł ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak poprzednio?» Pisarze
zaś spośród Izraelitów przybyli do faraona i narzekali mówiąc: «Czemu w ten sposób postępujesz z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy sługom twoim i mówią nam: „Róbcie
cegły”. I oto słudzy twoi są bici, i winę przypisuje się ludowi». Faraon im odpowiedział:
«Jesteście bardzo leniwi, i dlatego mówicie: „Chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu”. Teraz idźcie, ale do pracy! Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł».
Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu: «Nie umniejszajcie
nic z dziennego wyrobu cegieł». Gdy wychodzili od faraona, spotkali Mojżesza i Aarona,
którzy na nich czekali. I powiedzieli do nich: «Niechaj wejrzy Pan na was i osądzi, gdyż
naraziliście nas na niesławę u faraona i jego dworzan. Wy to podaliście miecz w ich rękę,
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aby nas zabijali». Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: «Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem,
a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu»”51.

Dopiero dziesięć plag52 przekonało faraona, aby wypuścił Izraelitów. Ale
już wkrótce armia egipska zaczęła gonić Hebrajczyków. Wówczas rozegrały
się niezwykłe wydarzenia:
„Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął
sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym
z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który
urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem – wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego – pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się zbliżył faraon,
Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: «Czyż brakowało
grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci
wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem
nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni». Mojżesz odpowiedział ludowi: «Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam
dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni». Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz
do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja
natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę
wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę
moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja
jestem Pan». Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł
na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc.
I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan
cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi,
mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze
słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła
ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami». A Pan
rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany
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Księga Exodus, rozdz. 2, 3, 5.
Wody Nilu zamienione w krew, plaga żab, komarów, much, wyginięcie bydła egipskiego, plaga wrzodów, gradu, szarańczy, ciemności, śmierć pierworodnych.
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i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje
miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli
w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie
morskim, mając mur [wodny] po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan
Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi”53.

Po przejściu przez Morze Czerwone, Izraelici udali się pod górę Synaj,
gdzie otrzymali przepisy prawne, m.in. dekalog.
„Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli [oni] na
pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał
na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem
was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza,
będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy
cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa
powiedz Izraelitom». Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co
Pan nakazał». Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: «Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie
na zawsze». A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: «Idź do
ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech
będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę
Synaj. Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę
i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie
go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może
być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę». Wtedy
Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I wyprali swoje szaty. Później
powiedział ludowi: «Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet». Trzeciego
dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była
cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan zstąpił na górę Synaj, na
jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza:
«Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż
wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżać się
do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił». Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: «Lud
nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: „Oznacz
53
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granicę około góry i ogłoś ją jako świętą”» Potem Pan powiedział do niego: «Idź, zstąp na
dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić
do Pana, boby ich ukarał». Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu oznajmił. Wtedy mówił
Bóg wszystkie te słowa:
«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 na niebie wysoko, ani
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał
im pokłonu 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.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać
wszystkie 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».
Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię
słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed
sobą, żebyście nie grzeszyli»”54.
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4. Hatszepsut
Według chronologii biblijnej Mojżesz urodził się w pierwszym roku panowania faraona Totmesa I. Zatem ową księżniczką, która zaadoptowała Mojżesza, była jego córka Hatszepsut, która po 21 latach od narodzin Mojżesza,
zasiadła na tronie i przez 22 rządziła jako faraon. Była córką Totmesa I i królowej Ahmes, przyrodnią siostrą i żoną Totmesa II, z którym rywalizowała
o sukcesję. Po śmierci Totmesa II objęła regencję w imieniu małoletniego Totmesa III. Różnie ją oceniano. Jej zasługą było rozszerzenie stosunków handlowych. Jednak z drugiej strony jej wieloletnie zaniedbania militarne zmusiły kolejnego władcę Totmesa III55 do organizacji wypraw wojennych przeciw
koalicjom antyegipskim, powstałym głównie w Syrii i Palestynie. Prawdopodobnie pod wpływem głębokiego uczucia jakim Hatszepsut była darzona przez
swoich rodziców, otrzymała tytuł Boskiej Małżonki Amona jeszcze za życia
swej matki, co było niezgodne z zasadą dziedziczenia tego tytułu dopiero po
śmierci poprzedniczki. Po wstąpieniu na tron Totmes II pojął za żonę swoją
przyrodnią siostrę Hatszepsut, która teraz otrzymała tytuł Wielkiej Małżonki
Królewskiej, zachowując jednocześnie wcześniejszy. Totmes II panował prawdopodobnie trzynaście lat, ale jak się uważa, rzeczywistą władzę sprawowała
jego żona, zajmując się najważniejszymi sprawami państwa. Ze związku Totmesa II i Hatszepsut narodziły się dwie córki: Neferure i Meritre Hatszepsut.
Hatszepsut wykreowała Neferure na księcia krwi, rozpowszechniając jej wizerunek jako męskiego potomka. Po wstąpieniu na tron przekazała jej swój tytuł
Boskiej Małżonki Amona. Wszystko to wskazuje na to że, matka przygotowywała ją do objęcia władzy jako jej następczyni. Miała zostać faraonem. Niestety, Neferure zmarła w młodym wieku, niwecząc wszelkie plany i nadzieje matki. Po śmierci Totmesa II władzę objął małoletni Totmes III, syn drugorzędnej
żony imieniem Iset (Isis). Hatszepsut, będąca jego ciotką, macochą i teściową56, objęła regencję. Jak się wydaje w swym postępowaniu wzorowała się na
swych poprzedniczkach, kobietach sprawujących regencje we wcześniejszych
55
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Wkrótce po wstąpieniu na tron Totmes III nakazał usunąć wszystkie wizerunki swej poprzedniczki, a lata panowania liczył od śmierci Totmesa II.
Totmes III w dzieciństwie został ożeniony z córką Hatszepsut.
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latach – głównie na Neferusobek, władczyni z końca XII dynastii. Przewyższyła jednak wszystkie swe poprzedniczki, odchodząc od regencyjnego systemu
sprawowania władzy, gdy koronowała się na króla, przyjmując tytuł faraona
i pełną tytulaturę królewską. Małoletni Totmes III od tej pory był jedynie jej
współwładcą. W sprawowaniu władzy opierała się na kilku zaufanych osobistościach. Pierwszym i najważniejszym z nich, z którym oprócz polityki,
wspólnych przedsięwzięć architektonicznych i gospodarczych, łączyło ją jeszcze uczucie, był Senenmut. Pochodził on z plebejskiej, niezamożnej rodziny
osiadłej w okolicy Armant, pochodzącej najprawdopodobniej z rejonów kraju
Wawat – Dolnej Nubii. Rodzicami jego byli Ramose i jego małżonka Hat-nefer. Kariera Senenmuta za panowania Hatszepsut jest jedną z najbardziej błyskotliwych w historii Egiptu. Senenmut był urzędnikiem zarządzającym dworem królewskim, rzecznikiem królowej i zarządcą wszelkich prac budowlanych.
Senenmut osobiście nadzorował prace przy budowie świątyni grobowej w Deir
el-Bahari, gdzie kazał wykuć grobowiec także dla siebie, oraz stawianiu obelisków w Karnaku, najwyższych w historii Egiptu, wykutych z asuańskiego granitu, monolitycznych budowli o wadze około 350 ton, które pomimo upływu
wielu stuleci nadal stoją na swoich miejscach. Ważną rolę w otoczeniu Hatszepsut odgrywał Hapuseneb, arcykapłan Amona, pochodzący ze znakomitego
rodu. Jego dziadek był wezyrem na dworze Totmesa I. On również był jednym
z nadzorców i wykonawców świątyni w Deir el-Bahari. Inni dostojnicy to:
kanclerz Nehesy – Nubijczyk, dowódca wyprawy, wysłanej przez królową do
Puntu w około 9 roku panowania. Wyprawa składająca się z pięciu statków
z załogami około 210 żeglarzy i wioślarzy na każdym z nich, miała na celu dostarczenie na dwór egzotycznych towarów i surowców. Proces przeistaczania
się Hatszepsut w męskiego faraona postępował etapami. Królowa stopniowo
przyjmowała insygnia władzy: chustę chat, ureusz, ceremonialną sztuczną brodę. Wiele statui ukazuje ją na wpół żeńskiej i męskiej postaci. Podobnie było
z Neferusobek, co nasuwa przypuszczenie, że to na niej wzorowała się Hatszepsut. Po okresie przeistaczania się wszelkie statuy ukazują Hatszepsut w typowo męskiej postaci jako w pełni męski faraon z wszelkimi oznakami władzy.
Przyczyna takiego postępowania nadal stanowi zagadkę lecz według najnowszej teorii było nią dążenie Hatszepsut do bycia Królem, nie zaś królową, regentką, czy też Wielką Małżonką. Z pewnością wielki wpływ na
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jej postępowanie wywarł jej ojciec, Totmes I, który ją uważał za prawdziwego
następcę tronu. Było to zapewne powodem włączenia ojca do swego kultu grobowego, poprzez umieszczenie jego kaplicy w swej świątyni w Deir el-Bahari
i prawdopodobnie przeniesienie jego mumii do swego grobowca w Dolinie
Królów. Pomimo przeistoczenia się w męskiego faraona, Hatszepsut nadal była
piękną kobietą i, co znamienne, nigdy nie przyjęła jednego tytułu królewskiego
– „Byk potężny...”, tradycyjnie znajdującego się w imieniu horusowym, w tytulaturze królewskiej władców Nowego Państwa. Hatszepsut zasłynęła z dokonań budowlanych znacznie liczniejszych i okazalszych niż jej poprzednicy,
władcy Nowego Państwa. Do prac tych zatrudniła dwóch wybitnych ludzi. Byli
to, znany od czasów Amenhotepa I dostojnik dworu i architekt Ineni oraz wcześniej wspomniany Senenmut. Pod ich nadzorem wykonano wielkie i wspaniałe
budowle. Powstały prawdziwe arcydzieła – wspaniała i chyba najokazalsza
Świątynia Milionów Lat w Deir el-Bahari oraz budowle w obrębie Świątyni
w Karnaku, wspomniane wyżej obeliski oraz słynna Czerwona Kaplica, wzniesiona jako kaplica Świętej Barki. Pierwotnie znajdowała się na centralnym
dziedzińcu świątyni w Karnaku. Składała się z dwóch pomieszczeń w całości
około 18 metrów długości, 6 szerokości i 5,5 metra wysokości. Części górne
wykonano w czerwonego kwarcytu, dolne zaś, czarnego diorytu. Budowę kaplicy dokończył Totmes III lecz później nakazał jej rozbiórkę. Część kamiennych bloków została zużyta natychmiast przy właśnie trwającej budowie świątyni Amona w Karnaku, część wykorzystano jako fundamenty dziewiątego
pylonu w świątyni Ptaha. Jednakże zdecydowana ich większość została wykorzystana jako wypełnienie trzeciego pylonu w świątyni Amona. Budowę tę prowadzono w czasach Amenhotepa III. Bloki te przetrwały do naszych czasów
we wręcz doskonałym stanie, co umożliwiło w znacznej części rekonstrukcję
kaplicy. Dokonano tego w 1997 roku w obrębie muzeum w świątyni w Karnaku. Po śmierci Hatszepsut, władzę odzyskał Totmes III. Po wieloletnim, pokojowym panowaniu Hatszepsut, stanął on wobec konieczności organizacji wypraw wojennych przeciw koalicjom antyegipskim, powstałym głównie w Syrii
i Palestynie. Hatszepsut kazała wykuć dla siebie grobowiec57 w królewskiej nekropoli w Dolinie Królów, w którym zapewne została pochowana. Oprócz jej
57

KV20.

64

Bernard Koziróg — Starożytny Egipt w Biblii i historii

sarkofagu w grobowcu tym znaleziono także sarkofag Totmesa I, jej ojca. 26
czerwca 2007 roku egipski archeolog Zahi Hawass, przewodniczący Najwyższej Rady Starożytności, ogłosił, że jeden z odkrytych w 1903 roku sarkofagów
w grobowcu KV60 w Dolinie Królów zawiera mumię królowej Hatszepsut.
W 1903 roku Howard Carter odkrył w Dolinie Królów grobowiec Hatszepsut
z pustym sarkofagiem oraz grobowiec niani Hatszepsut – Sitre, w którym odnaleziono dwie mumie kobiet. Jedną z kobiet była prawdopodobnie Sitre, lecz
z braku źródeł identyfikacja okazała się niemożliwa. W odkrytej w 1881 roku
skrytce mumii królewskich w Deir el-Bahari znaleziono, pośród wielu przedmiotów, również urnę kanopską z imieniem Hatszepsut. Przy pomocy tomografu komputerowego prześwietlono sześć niezidentyfikowanych dotychczas mumii. Szukając Hatszepsut, dokonano również badań zawartości owej urny
odkrytej w Deir el-Bahari. Oprócz zmumifikowanej wątroby królowej zawierała ona także ząb trzonowy z odłamanym jednym korzeniem, który stał się dowodem tożsamości Hatszepsut. Ząb bowiem dokładnie pasuje do ubytku
w szczęce – pozostał korzeń po usunięciu zęba trzonowego jednej z mumii, odnalezionych w 1903 roku w Dolinie Królów, w grobowcu Sitre. Analizy stomatologiczne zostały potwierdzone badaniami DNA uzyskanego z zęba
i z mumii.
Czy wychowywany przez Hatszepsut Mojżesz mógł zostać faraonem?
Zapewne otrzymał najwyższe wykształcenie cywilne i wojskowe. W Księdze
Dziejów Apostolskich czytamy, że „Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich, i potężny był w słowie i czynie”58. Ale, jak podaje nowotestamentowy List do Hebrajczyków. „przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił
nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym59, niż
używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż nie patrzył na zapłatę”60. Mojżesz stał się przywódcą narodu izraelskiego, który poprowadził z Egiptu do Kanaanu, Ziemi Obiecanej.
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Dzieje Apostolskie 7, 22.
Chodzi o Izrael.
List do Hebrajczyków 11, 24-26.
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5. Data wyjścia z Egiptu
Wśród badaczy trwają spory, kiedy nastąpił exodus z Egiptu. Jeśli jednak
oprzemy się na chronologii biblijnej, a w szczególności na informacji z I Księgi Królewskiej, że świątynię w Jerozolimie rozpoczęto budować „w czterysta osiemdziesiąt lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w czwartym roku, a miesiącu drugim panowania nad Izraelem”61, to datą exodusu
powinien być rok 1446 p.n.e., ponieważ czwarty rok panowania Salomona był
w 966 roku p.n.e.62. W takim razie faraonem wyjścia był Amenhotep II63, despotyczny władca, którego opis biblijny do niego pasuje. Następcą Amenhotepa nie został jego najstarszy syn, lecz inny syn – Totmes IV, ponieważ prawdopodobnie zginął wskutek śmierci pierworodnych w Egipcie podczas dziesiątej
plagi64.

6. Inne wątki egipskie w Starym Testamencie
Nazwy Egipt i Egipcjanie występują w Starym Testamencie kilkaset razy.
Można to sprawdzić w każdej konkordancji biblijnej. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić, zatem zwrócimy naszą uwagę na teksty dotyczące Salomona
oraz pierwszych i ostatnich lat istnienia Judy, państwa, które powstało po podziale Izraela, za czasów Roboama (Rechabeama).
„Król Salomon bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich królów ziemi. Wszyscy
więc udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary: naczynia srebrne i złote, szaty czy też
zbroje lub wonności, konie albo muły. Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich
w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie
tyle, ile kamieni, a cedrów – ile sykomor na Szefeli. Sprowadzono też Salomonowi konie
z Egiptu i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę. Wywożono i sprowadzano z Egiptu rydwan za sześćset srebrników, a konia za sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich
pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich.
61
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I Księga Królewska 6, 1.
Salomon panował w latach 970-930 p.n.e.
Nazywany był również Amenofisem II.
Zob. A. Szczudłowska (red.), Starożytny Egipt, s. 104.
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Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona,
Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno
zwrócą wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi”65.

W roku 930 p.n.e. po śmierci Salomona, tron izraelski przejął jego syn
Roboam, do którego zwrócili się poddani, aby ulżył im w ich obowiązkach
względem tronu. Ten jednak nałożył na nich jeszcze większe ciężary, co spowodowało rozpad państwa na Izrael (10 pokoleń na północy) i Judę (pokolenie
Judy i Beniamina na południu). Po pięciu latach królestwo judzkie zostało najechane przez armię egipską faraona Szeszonka (Sziszaka). Biblia sprawozdaje:
„Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on Prawo Pańskie, a z nim
cały Izrael. W piątym roku [panowania] króla Roboama nadciągnął Sziszak, król egipski,
przeciw Jerozolimie, albowiem [mieszkańcy jej] okazali niewierność wobec Pana. [Nadciągnął] z tysiącem dwustu rydwanami i sześćdziesięciu tysiącami jeźdźców oraz niezliczonym tłumem ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu: z Libijczykami, Sukkijczykami i Kuszytami. I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy. Wtedy to prorok
Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się wycofali przed Sziszakiem
do Jerozolimy, i rzekł im: «Tak mówi Pan: Wyście mnie opuścili i Ja także was opuszczam,
[oddając] w ręce Sziszaka». Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli:
«Sprawiedliwy jest Pan». Widząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do Szemajasza: «Ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem ocalenie, i mego gniewu
nie wyleję na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka. Staną się jednak jego sługami, aby
poznali różnicę między służbą u Mnie a służbą królestwom [innych] ziem». Nadciągnął
więc król egipski, Sziszak, przeciw Jerozolimie i zabrał kosztowności świątyni Pańskiej
oraz kosztowności pałacu królewskiego; wszystko to zabrał. Zabrał również złote tarcze,
które sporządził Salomon”66.

Około 300 lat później miały miejsce inne wydarzenia:
„Po tym wszystkim, co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski, Necho wyruszył, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu. Lecz
tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: «Cóż jest między mną a tobą, królu
judzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, z którym jestem w walce.
Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj się więc Bogu, który jest ze mną, aby
cię nie zniszczył». Jozjasz jednak nie odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć.
Nie usłuchał słów Necho, pochodzących z ust Bożych, i wystąpił do walki na równinie
Megiddo. Wtedy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza, który rzekł swoim sługom:
«Wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny». Wyciągnęli go jego słudzy z rydwanu
i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do Jerozolimy, gdzie umarł.
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Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cały Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza.
Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze
po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało się zwyczajem w Izraelu.
Oto zapisane są one w Lamentacjach. Pozostałe zaś dzieje Jozjasza, jego czyny pobożne,
zgodne z tym, co napisane jest w Prawie Pańskim, jego dzieła, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów izraelskich i judzkich. Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza,
i ustanowił go królem, w miejsce jego ojca, w Jerozolimie. W chwili objęcia rządów Joachaz miał dwadzieścia trzy lata, a trzy miesiące panował w Jerozolimie. Król egipski usunął go, [by nie panował] w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości stu talentów
srebra i jednego talentu złota. Następnie król egipski ustanowił nad Judą i Jerozolimą jego
brata Eliakima i zmienił mu imię na Jojakim, a jego brata Joachaza pojmał Necho i zaprowadził do Egiptu”67.

Opisane tu wydarzenia rozgrywały się na przełomie VII i VI wieku p.n.e.
Maleńkie państwo judzkie znalazło się w tyglu walk egipsko-babilońskich. To
jedni, to drudzy, przechodzili przez tereny izraelskie, po drodze niszcząc i rabując. Ostatecznie państwo judzkie upadło w roku 586 p.n.e. Król babiloński
Nabuchodonozor zniszczył Jerozolimę i inne miasta, i zabrał do niewoli tych,
którzy tam mieszkali.
We wstępie do tej pracy poruszyliśmy jeszcze jeden fragment Starego Testamentu, gdzie występuje Egipt. Jest to proroctwo z Księgi Daniela. Tym razem prezentując tekst, naniesiemy w nawiasach kwadratowych imiona postaci
historycznych, które według komentatorów, a szczególnie Konstantego Bullego, zawarte są w tych wersetach68. „Powstanie jeszcze trzech królów w Persji
[Kambyzes, Smerdys, Dariusz I Wielki], a czwarty [Kserkses I] zdobędzie
większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu69. Wtedy wystąpi potężny król [Aleksander Wielki] i będzie panował nad wielkim królestwem,
postępując według swego upodobania. Gdy tylko on wystąpi, jego państwo
upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba [Ptolemeusz, Kassander,
Lizymach, Seleukos], jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. A król z południa wzrośnie w potęgę
67
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II Księga Kronik 35, 20 – 36, 4.
Zob. K. Bulli, Księga Daniela, Warszawa 1966, s. 353-465. K. Bulli jest jedynym komentatorem Księgi Daniela w Polsce, który tak szczegółowo opisał 11. Rozdział tej księgi.
Jawan = Grecja.
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[Ptolemeusz], lecz jeden z jego książąt [Seleukos, inni widzą tu Rzym] przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. Po kilku
latach połączą się oni, i córka króla południa [Kleopatra] przybędzie do króla
północy [Juliusz Cezar], by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego ramienia nie
będzie trwała, a jego potomstwo [Cezarion] nie utrzyma się. Zostaną wydani,
ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje”70.

7. Wątek nowotestamentowy
Najważniejszym nowotestamentowym wątkiem związanym z Egiptem,
jest historia małego Jezusa, Marii i Józefa, którzy uciekając przed siepaczami
Heroda Wielkiego, ukryli się w Egipcie.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym
i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Marią; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz,
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Gdy oni odjechali,
oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby
Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł
w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk
wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy
Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź
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Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret,
i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”71.
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Ewangelia Mateusza 2, 1-23.
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Rozdział IV
Miejsca w Egipcie,
które trzeba zobaczyć

Egipt kipi bogactwem zabytków starożytności. Nie sposób wszystkich
opisać w tak krótkiej pracy, stąd skoncentrujemy się na tych najważniejszych.
Zwrócimy również uwagę na te, które mają jakikolwiek związek z wydarzeniami biblijnymi, choć od razu trzeba stwierdzić, że jest ich niewiele.

1. Kair i Giza
Kair, stolica Egiptu, jest bardzo hałaśliwą aglomeracją. Położony jest po
obu stronach Nilu, między górami Mokkatam na wschodzie i piramidami w Gizie, na zachodzie.
Przed przybyciem Arabów, w południowej części dzisiejszego Kairu,
znajdowała się twierdza, najpierw rzymska, potem bizantyjska. Nadano jej nazwę Babilon. Od południa i wschodu broniła dostępu do delty Nilu. W okresie
chrześcijańskim egipscy Koptowie na terenie twierdzy i poza nią budowali liczne kościoły. Cała dzielnica wokół Babilonu nosi nazwę Stary Kair i zamieszkiwana jest przez chrześcijańskich Koptów, potomków starożytnych Egipcjan.
W sąsiedztwie twierdzy możemy zwiedzić Muzeum Koptyjskie, gdzie w 29 salach przechowywane są w języku koptyjskim pisma religijne i literackie, stare
ikony, wyroby z drewna, tkaniny, przedmioty ze szkła, złota itp. Obok jest też
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synagoga żydowska, gdzie w roku 1763 odkryto ok. 100 tysięcy rękopisów żydowskich pism religijnych.
Z ogrodu koło muzeum można wejść do kościoła św. Sergiusza, gdzie według tradycji, w krypcie pod absydą ołtarza – zatrzymali się Maria z Józefem
i małym Jezusem podczas ich ucieczki do Egiptu.
Podczas zwiedzania Ibn-Tulun, jednego z największych meczetów na
świecie72, warto zwrócić uwagę na ozdobny fryz o długości prawie 2 kilometrów (!), wykonany z drewna sykomory, które według miejscowej tradycji pochodzi z arki Noego.
Najważniejszym miejscem do zwiedzania w Kairze jest Muzeum Egipskie. Są tam tysiące eksponatów ze starożytnego Egiptu, które zainteresują
również badaczy Biblii. Jednym z nich jest granitowa stela Merneptaha, który
napisał tam o swoich zwycięstwach nad Libijczykami i innymi ludami, wśród
których wymienia Izraelitów. Stela została odkopana przez sławnego archeologa Flindersa Petrie. Pochodzi z końca XIII wieku p.n.e. i jest najstarszym
w oryginale zachowanym źródłem, podającym nazwę Izrael. S. Horn pisze, że
„jest to ogromnie ważna informacja dotycząca historii tego narodu. Wszystkie nazwy ludów i krajów są poprzedzone w tej hieroglificznej inskrypcji znakiem, który tłumaczony jest ‘obcy kraj’. Nazwa Izrael jest poprzedzona hieroglifem siedzącego mężczyzny, siedzącej kobiety i znakiem liczby mnogiej.
Oznacza to, że autor uważał Izrael za naród, który nie był całkowicie osiadły,
aby używać znaku (determinatywy) ‘obcy kraj’. To spostrzeżenie zgadza się
zupełnie z warunkami, w jakich żył naród izraelski w okresie sędziów, wtedy
gdy nad Egiptem panował Merneptah i walczył w Palestynie. Izrael nie osiadł
jeszcze całkiem w Kanaanie, lecz prowadził mniej lub więcej nomadyczny tryb
życia. Jest to doprawdy swoiste przeżycie, stać przed kamiennym świadkiem
Izraela, mającym obecnie 3200 lat i kopiować tekst, który wspomina lud Boży we wczesnym okresie historii świata. Ten dokument zawiera mocny dowód
przeciw teorii, że Ramzes II był faraonem czasów niewoli, a Merneptah faraonem czasów wyjścia narodu wybranego. Gdyby Izraelici rzeczywiście wyszli z Egiptu za Merneptaha, który panował stosunkowo krótko, nie mógłby
ich spotkać pod Gezer i Aszkalon, jak wyraźnie oznajmia jego inskrypcja. Jak
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wiadomo, Izraelici od opuszczenia Egiptu do zajęcia Kanaanu wędrowali 40
lat przez pustynię. Wierzymy natomiast informacji z 1 Król. 6, 1 umiejscawiającej exodus 480 lat przed czwartym rokiem panowania Salomona. Według tej
wzmianki wyjście przypada na XV w. p.n.e. i nie zachodzi tu żadna historyczna
czy chronologiczna sprzeczność pomiędzy biblijnym podaniem a egipską stelą
z XIII w. p.n.e.”73.
Ponad 1700 eksponatów w Muzeum Egipskim pochodzi z grobowca faraona Tutanchamona. Wszyscy zwiedzający podziwiają przede wszystkim złotą
maskę króla i bogatą biżuterię. Ale dla badacza Biblii najważniejsze są z pozoru najmniej ważne przedmioty z żelaza. Te przedmioty udowadniają, że żelazo
było używane już w czasach Tutanchamona, czyli w XV wieku p.n.e., a więc
w czasie bezpośrednio po zdobyciu Kanaanu przez Izrael. Biblia mówi, że Kananejczycy posiadali żelazne wozy, co oznaczało, że elementy tych wozów wykonane były z żelaza74. Krytycy Biblii długo twierdzili, że te wzmianki świadczą, iż księgi o tym mówiące, musiały być zredagowane znacznie później niż
podaje to Stary Testament. Powoływali się na twierdzenia, że przed XII wiekiem p.n.e. żelazo nie było używane. Jak się okazało, krytycy się mylili, żelazo
było znane już dwa wieki wcześniej75.
W Gizie piramidy stoją już ponad 4600 lat. Swoje grobowce zbudowali
tam Cheops, Chefren i Mykerinos. Najbliżej Kairu stoi największa piramida,
zbudowana przez pierwszego z nich. Jest nazywana Wielką Piramidą, uznaną
przez starożytnych Greków za jeden z siedmiu cudów świata. Wciąż jest największą kamienną budowlą świata. Na jej budowę zużyto 2,5 mln bloków kamiennych, każdy o objętości 1 metra sześciennego i wadze 2,5 ton. Jej budowa
trwała 30 lat. W ciągu jednego roku pracowało przy niej 100 tys. ludzi, którzy posługiwali się bardzo prostymi narzędziami. Były to sztangi, drągi, dźwignie i sanki, na których przesuwano ciężary. Pozostałe piramidy są mniejsze,
ale również robią wrażenie na oglądających. Obok piramid znajduje się sfinks
z głową faraona Chefrena.
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S. Horn, Z archeologią…, s. 88.
Księga Jozuego 17, 16.18; Księga Sędziów 1, 19; 4, 3.13.
Podczas nowszych wykopalisk w krajach biblijnych znaleziono sporo różnych przedmiotów
z żelaza, co potwierdziło wierność zapisów biblijnych.

74

Bernard Koziróg — Starożytny Egipt w Biblii i historii

2. Memfis i Sakkara
30 km na południe od Kairu leży historyczna stolica Egiptu Mennofer
(gr. Memfis), założona przez króla Menesa, który zjednoczył Egipt Dolny
z Górnym. Miasto otoczył białym murem, w wewnątrz wybudował świątynię
boga Ptaha. Dzisiaj niewiele pozostało po dawnej świetności. W gaju palmowym można oglądać resztki historycznych budowli. Arabowie przekształcili
Memfis w kamieniołom.
Znajdująca się na zachód od Memfis Sakkara była w starożytności nekropolią stolicy Egiptu. Na ogromnym obszarze znajdują się grobowce ze wszystkich epok historycznych, z monumentalną piramidą schodkową faraona Dżesera, jedną z najstarszych kamiennych budowli na ziemi. Wzniesiona została
przez Imhotepa, pierwszego wielkiego budowniczego egipskiego, który jednocześnie był lekarzem.
W Sakkarze można m.in. trafić na ślady kultu byka (cielca) Apisa. Wybudowano tam specjalne komory grobowe o długości 340 m, gdzie spoczywały
zabalsamowane byki. Te święte dla Egipcjan zwierzęta trzymane były w świątyni, gdzie opiekowali się nimi kapłani. Wcześniej na terenie całego kraju wyszukiwano byki, które musiały się czymś wyróżniać. Przewożono je po Nilu
pozłacanym statkiem do Sakkary. Gdy święty byk kończył swój żywot, urządzano mu uroczysty pogrzeb. Balsamowano zwierzę i grzebano w sarapeum
w sarkofagu z czerwonego lub czarnego granitu asuańskiego.
Izraelici, którzy przebywali w niewoli egipskiej, zaznajomili się z kultem
boga Apisa. Nie dziwi więc, że po „zniknięciu” Mojżesza na 40 dni, gdy udał
się na górę Synaj, ulali sobie złotego byka i oddawali mu cześć jako bogu76.

3. Luksor i Karnak
675 km na południe od Kairu znajdują się dwie ważne miejscowości turystyczne Egiptu, Luksor i Karnak. To tutaj w starożytności były Teby. Osobliwością Luksoru jest świątynia Amona, jednego z najważniejszych egipskich
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bóstw. Jej budowniczym był genialny architekt Amenofis. Rozbudował ją
Ramzes II. Ale jeszcze większe wrażenie robi świątynia Amona w Karnaku.
Swój największy rozkwit Teby przeżywały w czasach faraonów XVIII
dynastii, którzy wyparli z Egiptu Hyksosów, połączyli na nowo wszystkie nomy Egiptu, stworzyli imperium, które rozciągało się od Nubii do Eufratu. We
wschodnich Tebach znajduje się interesujący relief, mówiący o zwycięstwie
faraona Szeszonka (Sziszaka, Szyszaka), który po śmierci Salomona wkroczył
do Palestyny i zdobył Jerozolimę77. Gdy wrócił do Egiptu, poświęcił część łupów Amonowi i uwiecznił oddanie miast Izraela i Judy swojemu bogu. Tebańskie reliefy mówią również o licznych kampaniach Tutmozisa III w Syrii
i Palestynie.
W zachodnich Tebach, w Deir el-Bahari, znajduje się świątynia grobowa
Hatszepsut, przybranej matki Mojżesza. Wybudowana została na trzech poziomach, u podnóża wysokich i stromych skał. Ale ta świątynia nie jest tylko dziełem architektury. Na jej ścianach znajdujemy słowa i obrazy ilustrujące dokonania Hatszepsut, a szczególnie to, co wybudowała. Jest też mowa o wyprawie
do kraju Punt, skąd przywieziono drzewo hebanowe, złoto, srebro, kość słoniową, kadzidło, kosmetyki i zwierzęta.
W zachodnich Tebach znajduje się tzw. Dolina Królów i Dolina Królowych, gdzie umieszczone są groby faraonów i ich małżonek. Jest tam również
grób wspomnianego wcześniej Tutanchamona.
W Tebach należy odwiedzić również świątynię Medinet Habu Ramzesa III, gdzie można zobaczyć reliefy mówiące o walce z tzw. „ludami morza”,
m.in. Filistynami. Trzeba zobaczyć Ramesseum, ruiny świątyni Ramzesa II
i dwa wysokie na 22 m posągi Amenhotepa III, nazywane kolosami Memnona, które stały przy wejściu do świątyni faraona, dzisiaj już nie istniejącej.
Na budowlach Tutmosisa I, ojca Hatszepsut, znajdujemy inskrypcje mówiące o pracy semickich niewolników. S. Horn pisze, że „wielu z nich mogło być Hebrajczykami. Prawdopodobnie zostali uprowadzeni z ziemi Goszen
i pod przymusem zapędzeni do budowy spichrzów, królewskich pałaców, monumentalnych grobowców i świątyń. Musieli wznosić obeliski, pylony, statuy i inne pomniki mające głosić współczesnym i potomnym sławę króla. Być
77
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może rodzice Mojżesza należeli do tych nieszczęśliwców, których zawleczono
do dalekich Teb, aby odbywali pańszczyznę przy świątyni Amona lub innych
budowlach wznoszonych przez króla”78.

4. Asuan, Elefantyna i Abu Simbel
Po drodze z Luksoru do Asuanu można odwiedzić Esnę, małe miasteczko,
gdzie w starożytności było centrum kultu boga z baranią głową, Chnuma. Na
24 kolumnach oraz na ścianach świątyni zachowały się reliefy przedstawiające
faraonów oraz cesarzy rzymskich, jako władców Egiptu, m.in. Marka Aureliusza, Antoniusza Piusa, Klaudiusza i Decjusza. Zachowały się też napisy o treści religijnej i hymny poetyckie, zaliczane do największych osiągnięć literatury
starożytnego Egiptu.
Dalej na szlaku znajduje się miejscowość Edfu, gdzie zachowała się świątynia boga słońca Horusa79, którego wyobrażano sobie z głową sokoła. Jej budowę rozpoczął Ptolemeusz III w 237 roku p.n.e. Świątynię ukończono dopiero
po 170 latach. Do dziś przetrwała w bardzo dobrym stanie.
Ok. 60 km od Edfu, w Kom Ombo, można zwiedzić świątynię poświęconą bogu Haroerisowi z głową krogulca i Sobkowi z głową krokodyla. Z tego
powodu są w niej dwa wejścia i dwa sanktuaria.
Asuan jest najpiękniejszym miastem Egiptu. W przeszłości był ośrodkiem handlowym, do którego docierały karawany z Pustyni Libijskiej, Darfuru, Kordofanu, Etiopii i różnych miejsc górnego Nilu. W starożytności istniał
tam również wielki kamieniołom, gdzie granit występował w kolorach szarym
i czerwonawym. Na terenie kamieniołomu w Asuanie zachował się niedokoń-
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S. Horn, Z archeologią…, s. 67-68.
Podczas jednego z moich wyjazdów ze studentami do Egiptu, nie dojechał do Edfu nasz egipski przewodnik, a trzeba wyjaśnić, że każda zorganizowana grupa ma obowiązek zatrudnić
miejscowego przewodnika. Tak więc powiedziałem studentom, że oficjalnie świątynię zwiedzamy indywidualnie, a ja w środku szeptem powiem nieco o jej historii. Tak też zrobiłem.
Niestety, wypatrzył to jeden z dozorców i wyrzucił nas ze świątyni. Nie pomogły żadne tłumaczenia, a gdy powiedziałem, że mam większą wiedzę o Egipcie niż ich przewodnicy, dozorca wezwał policję. Musieliśmy więc wziąć nogi za pas…
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czony obelisk o długości ponad 50 m i wadze ok. 1170 ton. Podczas obróbki
pękł, więc pozostawiono go, bo już nie nadawał się do użytku.
Asuan znany jest z wybudowanej w latach 1960-1970 Wielkiej Tamy,
która zmieniła topografię terenu. Jeśli ktoś chciałby odszukać pierwszą kataraktę na Nilu, będzie zawiedziony, ponieważ pozostały z niej jedynie resztki.
W tym miejscu Anglicy wybudowali pierwszą tamę. Na południe od niej można dojrzeć wyspę Gelkię, na którą po wybudowaniu Wielkiej Tamy, przeniesiono świątynie z wyspy File. Głównym bóstwem czczonym na File była Izyda,
żona Ozyrysa, boga zmarłych. Cześć Izydzie oddawali nie tylko Egipcjanie, ale
również Grecy i Rzymianie.
Dla badaczy Biblii najważniejszym miejscem w tym rejonie Egiptu jest
Elefantyna, wyspa na Nilu. Pochodzą z niej żydowskie dokumenty, które potwierdzają informacje Starego Testamentu, w szczególności zaś poświadczają
prawdziwość ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Potwierdzają, że Żydzi w czasach
Nehemiasza posiadali cywilny kalendarz, który zaczynał się jesienią. Dzięki
niemu znaleziono dowód na bardzo istotną datę w historii biblijnej, dotyczącą
proroctwa z Księgi Daniela o 2300 wieczorach i porankach80.
Pod koniec XIX wieku rozgorzał gwałtowny spór o autentyczność ksiąg
Ezdrasza i Nehemiasza, ponieważ nie było oficjalnych dokumentów perskich,
które by je potwierdzały. Takie dokumenty znalazły się zaraz na początku XX
wieku na Elefantynie. Zostały opublikowane przez profesorów Cowleya i Sayce’a, co wywołało wielką sensację wśród badaczy. Kilka la później (1906) niemiecka ekspedycja odkopała kolejne dokumenty dotyczące tych samych zagadnień. One także potwierdzały prawdziwość Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza.
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Księga Daniela 8, 14. Więcej na ten temat zob. K. Bulli, Księga Daniela, Warszawa 1973.
Występuje tu kwestia okresu 2300 dni (wieczorów i poranków). Wiadomo było z proroctwa, że po tym czasie świątynia odzyska swoje prawa. Wyjaśnienie tych kwestii znajduje się
w rozdziale 9. Księgi Daniela. Bibliści wyjaśniają, że w interpretacji okresów proroczych należy stosować biblijną zasadę „dzień za rok”, co oznacza, że chodzi o okres 2300 lat. Czas
ten miał się rozpocząć w roku wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy, co nastąpiło za króla perskiego Artakserksesa jesienią 457 roku p.n.e. Oznacza to, że okres ten powinien się zakończyć jesienią 1844 roku. Co się wówczas wydarzyło? Upowszechniono naukę o niebiańskiej świątyni i godzinie sądu. Powstał ruch religijno-społeczny, który zaczął głosić potrzebę
przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. Rzucił hasło powrotu do Biblii. Wydobył
na światło dzienne wszystkie apostolskie zasady wiary, łącznie z nauką o świątyni, potrzebą
przestrzegania dekalogu i zachowania wiary Chrystusowej.
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Dokumenty te zostały napisane po aramejsku, czyli w języku, w którym zredagowano część ksiąg Daniela i Ezdrasza. Nie dziwi to, ponieważ w czasach
imperium perskiego język ten był w powszechnym użyciu. S. Horn pisze, że
„z tych tekstów dowiadujemy się o kolonii żydowskich żołnierzy w służbie
królów egipskich, stacjonujących na Elefantynie, prawdopodobnie od czasów
ostatnich królów Judy. Wybudowali oni świątynię dla swojego Boga Jahu (Jahwe), lecz poza tym czcili szereg obcych bóstw. Ich religia była podobna w ogólnych zarysach do religii Żydów przed niewolą babilońską. Persowie, którzy za
Kambyzesa podbili Egipt, zniszczyli większość świątyń, także świątynię egipskiego boga Chnuma na Elefantynie. Ale oszczędzili żydowską świątynię na
tej samej wyspie. Prawdopodobnie Żydzi byli życzliwie usposobieni do Persów. Wydaje się, że pomiędzy Żydami a egipskimi sąsiadami panowało na wyspie znaczne napięcie. Jednakże kilka przykładów prozelityzmu miało miejsce.
Najwięcej dokumentów z archiwów elefantyńskiej kolonii traktuje o prywatnych sprawach mieszkańców gminy. Istnieje jednak kilka dokumentów innej
natury i posiadających bardziej interesującą treść. Z dokumentów wynika, że
żydowska świątynia na Elefantynie została zniszczona w 410 r. p.n.e. podczas
nieobecności perskiego satrapy w Egipcie. Wprawdzie po jego powrocie główny prowodyr zajść został ukarany ku satysfakcji Żydów, lecz z decyzją o rozpoczęciu odbudowy świątyni na razie się wstrzymano. Perski satrapa zażądał
najpierw zezwolenia na to jerozolimskiej władzy. Bez tego prośba o dokonanie odbudowy nie mogła być spełniona. Wobec tego Żydzi z Elefantyny poprosili listownie najwyższego kapłana w Jerozolimie, Johanana, o wyrażenie
na to zgody. Żydzi palestyńscy, którzy przeszli szkołę Ezdrasza i Nehemiasza,
nie byli radzi z istnienia oddzielnej świątyni dla egipskich Żydów. Uważali, że
rzeczą najrozsądniejszą będzie zignorowanie listu i nie wysyłanie żadnej odpowiedzi. Trzy lata później Żydzi z Elefantyny ponowili prośbę. Tym razem
skierowali ją do perskiego namiestnika Judei, Bigevai. Dali do zrozumienia, że
przyłączą się do Samarytan w przypadku odrzucenia ich żądania. W tej sprawie pisali już wcześniej do dwóch synów Sanballata, namiestnika Samarii. To
skryte odgrażanie zaniepokoiło władze jerozolimskie. Z tej przyczyny właśnie
dali zezwolenie na odbudowę elefantyńskiej świątyni jednak pod warunkiem,
że w niej nie będą składane żadne krwawe ofiary. Zaledwie Żydzi odbudowali świątynię, w Egipcie wybuchło powstanie przeciwko Persom i królowi
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Artakserksesowi II. Niestety o tych czasach nasze źródła nic nie donoszą. Nie
wiemy, co się stało z żydowską kolonią po odzyskaniu przez Egipt niezależności. Możliwe, że Żydzi z Elefantyny zostali zmasakrowani lub wypędzeni,
a nowo odbudowana świątynia – zniszczona”81.
Odkrycie dokumentów na Elefantynie ma duże znaczenie. Wymieniają
one np. imię Sanballata, namiestnika Samarii, wroga Nehemiasza oraz Johanana, kapłana jerozolimskiego. Obie te postaci występują również w Księdze
Nehemiasza, co potwierdza, że księgi biblijne zawierają prawdziwe informacje. W obu źródłach, tj. Starym Testamencie i dokumentach z Elefantyny czytamy o problemach Żydów w tamtych czasach. W świetle tych faktów możemy
łatwiej zrozumieć ciągłe trudności, jakie miał Nehemiasz w pracy nad odbudową świątyni.
Kiedy budowano Wielką Tamę, musiano przenieść w inne miejsce ogromne świątynie z Abu Simbel, które Ramzes II wykuł w ścianie skalnej. Poświęcił je bóstwom Amon-Re i Re-Haratche. Mała świątynia była zbudowana ku
czci królowej Nofretari. Podczas akcji ratunkowej prowadzonej przez prof. Kazimierza Michałowskiego z Polskiej Akademii Nauk, pocięto wszystkie świątynie na bloki skalne i przeniesiono w bezpieczne miejsce, gdzie je na powrót
posklejano.

5. Synaj
Najwyższe szczyty synajskiego masywu górskiego sięgają ponad 2000 m
wysokości. U podnóża góry Horeb, w pobliżu oazy Feiran, mieszkał Jetro,
kapłan midianicki, u którego zatrzymał się Mojżesz, podczas swojej ucieczki
z Egiptu. Tam ożenił się z córką Jetry, Sypporą. Gdy pewnego dnia pasł owce,
z płonącego krzaku przemówił do niego Bóg, który nakazał mu wyprowadzić
z Egiptu lud izraelski. Z dużymi oporami Mojżesz wrócił do Egiptu, ale wykonał polecenie Boga i wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Biblia mówi, że w cudowny sposób przeszli przez Morze Czerwone i dotarli pod górę, dzisiaj nazywaną Gebel Musa (Górą Mojżesza), gdzie otrzymali spisane
81
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prawa, w tym dekalog. Później udali się w dalszą wieloletnią wędrówkę do
Ziemi Obiecanej.
W roku 342 św. Helena, matka cesarza Konstantyna, kazała wznieść niewielki kościół u stóp Góry Mojżesza. Blisko dziewięćdziesiąt lat później powstał tam klasztor św. Katarzyny, który miał wielu zasobnych sponsorów, a co
za tym idzie ogromne bogactwa, więc otoczono go wysokim murem. Do dziś
wygląda jak twierdza. Mnisi należą do Kościoła grecko-prawosławnego i wyznają zasady głoszone przez św. Bazylego Wielkiego. W klasztorze jest biblioteka, która swoimi zasobami ustępuje jedynie bibliotece watykańskiej.
W swoim czasie znajdował się tam również słynny Kodeks Synajski, rękopis greckiego tłumaczenia Biblii na pergaminie z IV wieku, który został tam
znaleziony w roku 1844 przez niemieckiego badacza Tischendorffa i przekazany carowi rosyjskiemu. W roku 1993 Muzeum Brytyjskie odkupiło rękopis od
Związku Radzieckiego za 100 tys. funtów.

6. Aleksandria
Wśród ważnych miejsc w Egipcie, które należy zobaczyć, nie może zabraknąć Aleksandrii, miasta nad Morzem Śródziemnym, które w roku
332 p.n.e. zbudował Aleksander Wielki. Za czasów ptolemejskich Aleksandria była stolicą Egiptu i największym centrum handlowym starożytnego świata. I choć dzisiaj niewiele jest zabytków, trzeba wspomnieć, że w starożytności
znajdowała się tam słynna biblioteka, która krótko przed spłonięciem za czasów Juliusza Cezara, liczyła 700 tys. zwojów. Biblioteka była częścią Muzeionu, najstarszego instytutu naukowego na świecie, gdzie pracowali najwięksi
uczeni greccy okresu hellenistycznego, jak Euklides i Aristarchos. W Aleksandrii swoją filozofię tworzył Filon Aleksandryjski, Żyd, który bazował na filozofii greckiej i religii judaistycznej. Stworzył kierunek zwany synkretyzmem
grecko-judejskim.
Na wyspie Faros (obecnie półwysep), k. Aleksandrii zbudowano liczącą
180 m wysokości latarnię morską, która była zaliczana do siedmiu cudów świata. Niestety, została zniszczona przez trzęsienie ziemi.
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Dzisiaj w Aleksandrii nie ma starożytnych pałaców, agory, teatru, gimnazjonu ani słynnych grobowców Ptolemeuszy. Nie wiadomo też, gdzie znajduje
się grób Aleksandra.
W starożytności Aleksandria była drugim co do wielkości miastem Imperium Romanum. Liczyła milion mieszkańców. Była bardzo ważnym ośrodkiem
chrześcijaństwa. Znaczenie swoje straciła po założeniu Konstantynopola i podziale Cesarstwa Rzymskiego w roku 395.
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Aneks

1. Słownik

(wg A. Siliottego, Egipt. Świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1998.)
Amulet – przedmiot mający magicznie chronić człowieka za życia, a także
umieszczany przy ciele zmarłego, aby pokonać trudności w drodze w zaświaty i umożliwić zachowanie pewnych cech po śmierci, np. zdrowia
czy piękna.
Amon – główny bóg Teb. W czasach Nowego Państwa uważany za najważniejszego boga. Przedstawiano go w postaci ludzkiej z koroną z dwóch
ptasich piór na głowie, a także w postaci barana, który był poświęcony
Amonowi. Wraz z małżonką Mut i synem Chonsu tworzyli tebańską triadę bóstw.
Anch – hieroglif symbolizujący życie. Był uważany za potężny amulet.
Anubis – bóg z głową szakala. Patronował procesowi mumifikacji i prowadził
zmarłego przed sąd Ozyrysa.
Anukis – bogini czczona na wyspie Sehel w pobliżu pierwszej katarakty. Wraz
z Chnumem i Satis tworzyli tzw. triadę katarakty.
Apis – święty byk czczony w Memfis, symbol witalności i płodności. W Sakkarze znajdowała się wielka nekropolia Apisów – Serapeum (Ozyrys +
Apis = Serapis, czyli zmarły Apis).
Apopis – nieprzyjaciel boga słonecznego uosabiający siły chaosu, wyobrażany
w postaci węża. Atakuje barkę Re w ostatniej godzinie nocy, lecz zawsze
zostaje pokonany i słońce wschodzi po raz kolejny.
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Atef – korona złożona z centralnego elementu, przypominającego koronę górnoegipską, dwóch piór strusich i dysku słonecznego, uzupełnionych niekiedy o rogi byka i barana. Noszona przez władców od czwartej dynastii,
w okresach późniejszych charakterystyczny atrybut Ozyrysa.
Aton – tarcza słoneczna, wyniesiona do pozycji jedynego boga przez faraona
Amenhotepa IV, który zmienił imię na Echnaton.
Atum – bóg słoneczny czczony w Heliopolis. Uważany za stwórcę świata.
Identyfikowany z innym bogiem solarnym jako Atum-Re, czczony szczególnie jako forma zachodzącego słońca. Przedstawiany w postaci ludzkiej
z boską brodą i podwójną koroną Górnego i Dolnego Egiptu na głowie.
Ba – jeden z duchowych elementów tworzących człowieka. Przedstawiany
w postaci ptaka z ludzką głową.
Bastet – bogini czczona szczególnie w Bubastis, przedstawiana w postaci kobiety z głową kotki.
Bes – dobroczynne bóstwo przedstawiane w postaci karła z koroną z piór i lwią
grzywą, opiekun kobiet w ciąży i podczas porodu. Jego przerażająca fizjonomia miała odstraszać złe moce.
Busiris – miasto w Dolnym Egipcie, kolebka i główny ośrodek kultu Ozyrysa.
Cenotaf – grobowiec symboliczny, nie zawierający pochówku. Jeden z najsłynniejszych cenotafów wybudował Seti I w Abydos, tzw. Ozyrejon.
Cheperesz – ceremonialna korona ze skóry, koloru błękitnego, atrybut triumfującego faraona.
Chepri – bóg wschodzącego słońca przedstawiany pod postacią skarabeusza.
Chnum – baraniogłowy bóg czczony przede wszystkim na Elefantynie i obszarach koło pierwszej katarakty, niekiedy uważany za boga stwórcę, który
uformował ludzi na kole gancarskim.
Chonsu – młodzieńczy bóg księżyca, wraz ze swoimi rodzicami Amonem
i Mut tworzyli triadę tebańską.
Deszeret – czerwona korona symbolizująca władzę nad Dolnym Egiptem.
Dżed – filar, który symbolizował trwałość i stabilność. Uważany był za potężny
amulet ochronny. Być może pierwotnie przedstawiał kręgosłup Ozyrysa.
Enneada – grupa dziewięciu bóstw. Najbardziej znana była enneada heliopolitańska złożona z Atuma, boga-stwórcy i jego potomków: Szu, Tefnut, Geba, Nut, Ozyrysa, Izydy, Seta i Neftydy.
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Faraon – słowo greckie pochodzące od egipskiego per-aa (wielki dom) oznaczającego początkowo pałac władcy. W I tysiącleciu p.n.e. termin ten zaczął oznaczać samego króla.
Geb – personifikacja ziemi, brat i mąż Nut (nieba).
Hapi – bóstwo Nilu. Personifikacja wylewu Nilu, symbol obfitości i dostatku,
przedstawiany jako mężczyzna z obfitym brzuchem i piersiami.
Harmachis – nazwa wielkiego sfinksa w Gizie, strażnika piramid.
Haroeris – starszy Horus, forma Horusa szczególnie czczona w Edfu, Esna
i Kom Ombo. Przedstawiany w postaci człowieka z głową sokoła.
Harpokrates – młodzieńcza forma Horusa. Chronił przed ukższeniem niebezpiecznych zwierząt.
Hathor – bogini przedstawiana w postaci kobiety z dyskiem słonecznym i krowimi rogami na głowie, opiekunka kobiet, patronka muzyki. Jako bogini zmarłych identyfikowana z boginią Zachodu. Głównymi ośrodkami jej
kultu były Dendera i Teby Zachodnie.
Hedżet – biała korona, symbolizująca władzę nad Górnym Egiptem.
Heket – bogini przedstawiana w postaci żaby, opiekunka kobiet w połogu.
Heliopolis – miasto w Dolnym Egipcie, na prawym brzegu Nilu, obecnie jedna z dzielnic Kairu. W starożytności ośrodek kultu solarnego, miejsce powstania skomplikowanych koncepcji religijnych. W Biblii występuje pod
nazwą On.
Hemhem – korona złożona z trzech koron atef, zestawionych razem.
Heka – berło w formie haka lub pastorału, symbol władzy królewskiej. Typowy atrybut Ozyrysa.
Hes – wysoka waza w kształcie owalnym, w której przechowywano świętą
wodę.
Horus – stary bóg nieba, przedstawiany w postaci sokoła, patron władcy. Związany był z Ozyrysem i Izydą. Toczył długotrwały spór z Setem o dziedzictwo Ozyrysa.
Ibis – ptak poświęcony bogu Totowi, w Epoce Późnej uważany za inkarnację
tego boga.
Imentet – bogini personifikująca Zachód, opiekunka zmarłych.
Imhotep – architekt króla Dżesera i projektant Piramidy Schodkowej w Sakkarze. Był również lekarzem. Deifikowany.
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Imi-Ut – fetysz Anubisa, symbol tego boga, przedstawiający zwierzęcą skórę
rozpiętą na moździerzu.
Izyda – bogini, żona i siostra Ozyrysa, matka Horusa.
Ka – niematerialny sobowtór człowieka, uosabiający siłę życiową, idealny wzorzec osobowości. Był stwarzany razem z człowiekiem, lecz jako
cząstka nieśmiertelna, umożliwiająca bytowanie w zaświatach po śmierci ciała.
Kosmogonia – mity i teorie dotyczące stworzenia świata.
Księga Bram – zbiór tekstów religijnych, rodzaj przewodnika dla zmarłych ułatwiającego przekraczanie bram zaświatów i obłaskawianie ich strażników.
Księga Umarłych – zbiór ok. 190 części zawierających magiczne i rytualne
zaklęcia umożliwiające zmarłemu właściwe poruszanie się po zaświatach.
Od czasu Nowego Państwa zapisywana na papirusach, często ilustrowanych, wkładanych do grobów.
Kusz – nazwa nadawana przez Egipcjan terenom Górnej Nubii (dzisiejszy
Sudan).
Lotos – symbol stworzenia, kwiat używany bardzo często podczas rytuałów
i świąt. W architekturze egipskiej powszechnie stosowano kolumny naśladujące tę roślinę.
Łokieć – miara długości równa 52,5 cm. Łokieć dzielił się na 7 dłoni i 28
palców.
Maat – bogini personifikująca porządek świata, ład, prawdę i sprawiedliwość.
Przedstawiana w postaci kobiety ze strusim piórem na głowie.
Mammisi – kaplica narodzin, mała świątynia upamiętniająca narodziny bóstwa, wzniesiona w jego ośrodku kultowym.
Mastaba – grobowiec na planie prostokąta o pochyłych ścianach, zbudowany
z cegły lub kamienia. Wewnątrz znajdowały się kaplice, pomieszczenia
magazynowe i szyb wiodący do podziemnej komory grobowej.
Memfis – stolica Egiptu, założona przez Menesa.
Menit – naszyjnik w postaci sznurków z przeciwwagą, amulet i instrument muzyczny (grzechotka), związany z kultem bogini Hathor.
Meretseger – bogini przedstawiana w postaci kobry, patronka nekropolii tebańskiej. Centrum jej kultu było w Deir el-Medina.
Min – bóg przedstawiany w stanie erekcji, patron płodności.
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Mnewis – święty byk, związany z kultem solarnym, czczony w Heliopolis.
Montu – bóg wojny czczony w Tebach, przedstawiany z głową sokoła, z dyskiem słonecznym i dwoma piórami na głowie.
Mumia – odwodnione i zabalsamowane ciało ludzkie, pozbawione wnętrzności i obwinięte bandażami.
Mut – bogini, żona Amona. Przedstawiana jako sęp lub w postaci ludzkiej,
w tzw. sępiej czapce i podwójnej koronie na głowie.
Naos – kamienna lub drewniana kaplica, w której przechowywano w sanktuarium świątyni posąg bóstwa.
Neb – hieroglif przedstawiający złoty naszyjnik, oznaczający złoto. W tytule
królewskim Złoty Sokół symbolizował solarne niebo.
Nefertum – bóg symbolizujący Pierwotny Lotos, na którym po raz pierwszy
ukazało się słońce podczas stworzenia świata.
Neit – bogini czczona w Sais w Dolnym Egipcie, patronka wojny. Była przedstawiana jako kobieta w koronie dolnoegipskiej, jej symbolem była tarcza
ze skrzyżowanymi strzałami.
Nehaha – bicz, symbol władzy królewskiej, atrybut Ozyrysa.
Nechebet – bogini wyobrażana w postaci sępa, czczona w Necheb, w południowym Egipcie, tytularna bogini Górnego Egiptu.
Nemes – pasiasta chusta, tradycyjne nakrycie głowy faraona.
Neftyda – siostra bogini Izydy, żona Seta.
Nom – greckie słowo odpowiadające egipskiemu sepat, oznaczające prowincję, jednostkę terytorialną, na jakie był podzielony Egipt w czasach faraonów. Liczba nomów w różnych okresach wahała się od 38 do 42.
Nubia – terytorium rozciągające się od pierwszej do czwartej katarakty nilowej, podzielone na Dolną Nubię (Uauat) i Górną Nubię (Kusz).
Num – bóstwo uosabiające praocean, pierwotny chaos, z którego wyłonił się
bóg Atum w postaci prapagórka, od którego rozpoczęło się stworzenie
świata.
Nut – personifikacja sklepienia niebieskiego, żona boga ziemi Geba, córka Szu
i Tefnut. Przedstawiana w postaci kobiety o ciele wygiętym w łuk i ozdobionym gwiazdami. Często wyobrażana w grobowcach królewskich i na
pokrywach sarkofagów jako bóstwo opiekuńcze.
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Obelisk – prostokątny monolit zakończony piramidionem. Jako symbole słoneczne często były ustawiane przed wejściem do świątyń.
Opet – wielkie święto religijne obchodzone w Luksorze w czasie drugiego
i trzeciego miesiąca pory wylewu, podczas której bóg Amon z Karnaku
przybywał z wizytą do świątyni w Luksorze.
Ostrakon – skorupa naczynia ceramicznego lub odłupek wapienny, używane
jako materiał piśmienniczy.
Otwarcie ust – ceremonia, której celem było ożywienie mumii lub posągu
zmarłego, dokonywana symbolicznie przez dotknięcie małym ciosłem.
Scena często wyobrażana w grobowcach.
Ozyrys – jeden z największych bogów egipskich, władca Królestwa Zmarłych. Zamordowany przez swojego brata Seta, został przywrócony do życia przez swoją żonę Izydę. Jego synem był Horus. Przedstawiany zazwyczaj w postaci mumii.
Papirus – roślina wodna, z rdzenia której wyrabiano materiał piśmienniczy.
Również częsty motyw ikonograficzny, symbol Dolnego Egiptu.
Piramida – forma królewskiego grobowca w czasach Starego i Średniego
Państwa. Piramidy symbolizowały benben, prapagórek, pierwszą ziemię wyłonioną z wód chaosu, a jednocześnie były materialną realizacją
idei schodów, po których faraon wspinał się do astralnego lub solarnego nieba. Najstarsze piramidy miały formę schodkową, od czwartej dynastii przybrały klasyczny kształt ostrosłupów. Piramida jako grobowiec
władcy była centralnym elementem olbrzymiego kompleksu grobowego,
w skład którego wchodziły również m.in. świątynia grobowa położona po
wschodniej stronie piramidy, połączona rampą procesyjną z dolną świątynią, znajdującą się na granicy obszarów uprawnych, piramidy królowych,
piramida satelitarna (kultowa), grobowce rodziny etc.
Piramidion – szczyt obelisku lub wierzchołek piramidy, będący symbolem solarnym i poświęcony słońcu. Często bywały okładane folią ze złota.
Pola Iaru – pola w zaświatach, na których pracował zmarły.
Pronaos – westybul w świątyni lub grobowcu.
Pschent – podwójna korona Dolnego i Górnego Egiptu, powstała z połączenia
koron białej i czerwonej.
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Ptah – bóg stwórca z Memfis, mąż lwiogłowej bogini Sachmet, przedstawiany
jako mumiokształtny mężczyzna z rodzajem gładkiej czapki na głowie,
trzymający berło uas.
Pylon – brama, monumentalne wejście do świątyni w postaci dwóch masywnych wież o pochyłych ścianach, flankujących portal.
Re – bóstwo reprezentujące słońce, identyfikowane i łączona z wieloma innymi
bogami (Atum, Chepri, Horus, Horachti i in.). Centrum jego kultu znajdowało się w Heliopolis. Re był przedstawiany z głową sokoła i dyskiem
słonecznym na głowie, lub tez z głową barana podczas nocnej podróży
przez świat podziemny. Począwszy od czwartej dynastii faraonowie nosili tytuł Syn Re.
Re-Horachti – bóg słoneczny. Horus obu horyzontów, łączył cechy Horusa
i Re.
Renenutet – bogini przedstawiona w postaci kobry, lub jako kobieta z głową kobry, opiekunka rolnictwa i patronka urodzaju. W okresie Średniego
Państwa otaczano ją specjalną czcią w Fajum.
Sachment – bogini wyobrażana z głową lwicy, małżonka Ptaha z Memfis, groźna opiekunka władcy, identyfikowana niekiedy z Hathor, Bastet i Izydą.
Satis – bogini czczona na Elefantynie, wraz z Anukis uważane były za zony
Chnuma.
Sechem – berło symbolizujące władzę.
Sed – święto jubileuszu królewskiego, obchodzone po trzydziestu latach panowania, powtarzane następnie co trzy lata. Podczas rytuałów odnawiały się
siły witalne króla.
Selkis –bogini wyobrażana ze skorpionem na głowie, spełniająca ważną rolę
w kulcie grobowym.
Serapis – bóg z okresu ptolemejskiego łączący cechy egipskiego Ozyrysa-Apisa i greckiego Zeusa-Hadesa. Centrum jego kultu było w aleksandryjskim
Sarapeum.
Serdab – zamknięte pomieszczenie w grobowcu, gdzie był umieszczany posąg zmarłego.
Serech – stylizowane przedstawienie fasady pałacu królewskiego, wewnątrz
którego wpisywano jedno z pięciu imion królewskich, tzw. imię horusowe.
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Set – bóg czczony głównie w Górnym Egipcie. Uważany za uosobienie sił chaosu i zniszczenia, morderca Ozyrysa i rywal Horusa, ale także wojownik
walczący na barce Re z Apopisem. Przedstawiany pod postacią niezidentyfikowanego zwierzęcia.
Sfinks – leżący lew z głową człowieka, symbol potęgi królewskiej, strażnik
miejsc świętych.
Skarabeusz – żuk, którego wyobrażenie powiązano z ideą solarnego odrodzenia, uosabiający boga wschodzącego słońca Chepri.
Sobek – bóg krokodyl, przedstawiany niekiedy jako człowiek z głową krokodyla. Głównymi ośrodkami jego kultu były Fajum i Kom Ombo.
Stół ofiarny – kamienny lub terakotowy, umieszczony był w grobie, aby magicznie zaopatrzyć zmarłego w jedzenie i napoje niezbędne do przeżycia
na tamtym świecie.
Sykomora – drzewo poświęcone boginiom Hathor i Nut. Jego twarde drewno
służyło do wyrobu sarkofagów i mebli.
Szu – bóg personifikujący powietrze i mąż Tefnut.
Tefnut – bogini personifikująca wodę, siostra i żona Szu.
Teksty Piramid – zbiór tekstów religijnych i zaklęć magicznych, mający ułatwiać faraonowi podróż w zaświaty.
Teksty Sarkofagów – zestaw rytualnych zaklęć, umożliwiających zmarłemu
przedostać się na tamten świat. Umieszczane były w sarkofagach.
Tit – amulet ochronny, określany również jako węzeł Izydy. Chronił ciało
zmarłego.
Tot – bóg pisma i mądrości, przedstawiany z głową Ibisa lub w postaci pawiana. Był patronem pisarzy.
Uadż – berło w formie łodygi papirusu, atrybut bóstw żeńskich.
Uadżet – bogini przedstawiana w postaci kobry, opiekunka władzy w Dolnym
Egipcie.
Uas – berło w postaci zagiętej laski z rozwidlonym końcem, atrybut bóstw
męskich.
Udżat – amulet ochronny w postaci oka.
Ureusz – królewska kobra ochraniająca władcę.
Urny kanopskie – naczynia, w których umieszczano narządy wewnętrzne
zmarłego, usuwane w czasie mumifikacji.
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Uszebti (Szauabti) – figurki umieszczane w grobach egipskich, które miały zastępować zmarłego w uciążliwych pracach na tamtym świecie, ożywiane
za pomocą magicznych formuł.
Ważenie duszy odbywało się podczas rozprawy przed sądem Ozyrysa. Oceniano dobre i złe uczynki. Na jednej szali kładziono serce zmarłego, na drugiej pióro – symbol bogini sprawiedliwości Maat. Na osądzonych negatywnie czekał potwór, tzw. Pożeraczka zmarłych.
Zachód – kierunek, gdzie zachodzi słońce i dokąd udają się dusze zmarłych.
Symbolizował królestwo Ozyrysa.
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2. Egipt w chronologii

(wg A. Tschirschnitza, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994.
Wszystkie lata p.n.e.)
Okres Tynicki (3100-2686)
	I dynastia (3100-2890)
		 Narmer Menes
		 Aha
		 Dżer
		 Dżet (Wa’dży)
		 Den (Udimu)
		 Andżyb (Andżib)
		 Semerchet
		 K’a’
	II dynastia (2890-2686)
		 Hetepsechemui
		 Re’neb
		 Nyneczer
		 Peribsen
		 Ch’asechem
		 Ch’asechemui
Stare Państwo (2686-2181)
III dynastia (2686-2613)
		 Dżeser
		 Senecht
		 Sechemchet
		 Ch’aba’
		 Hewni (Huni)
	IV dynastia (2613-2494)
		 Snofru
		 Chufu (Cheops)
		 Re’dżedef
		 Chafre (Chefren)
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		 Dżedefhor
		 Ba’wre’epseska’f
V dynastia (2494-2345)
		 Veserka’f
		 Sahure’
		 Neferika’re’
		 Szepseska’re’ Isi
		 Neferefre’
		 Nyweserre’
		 Menka’uhor
		 Dżedka’re Isesi
		 Wenis
VI dynastia (2345-2181)
		 Teti
		 Weserka’re’
		 Meryre’ Pepi I
		 Merenre’
		 Neferka’re Pepi II
Pierwszy okres przejściowy (2181-2133)
VII I VIII dynastia
		Według Manetona VII dynastie reprezentowało 70 królów panujących
przez 70 dni. Papirus turyński nie wymienia żadnego z tych władców
i nie podaje czasu ich panowania. VIII dynastia jest zaświadczona na
tablicy z Abydos i na papirusie z Turynu. Prawdopodobnie była to lokalna dynastia, panująca jedynie nad częścią kraju.
	IX i X dynastia
		 Meryre’ Chety I
		 Nebka’ure’ Chety II i inni
		 Neferka’re’
		 Wa’hka’re Chety III
		 Merika’re
		 Król nieznany z imienia
Średnie Państwo (2133-1786)
XI dynastia (2133-1991)
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		 Nomarchowie zwani Intefami
		 Tepy’a mentuhotep I i Seherta’ui Intef I
		 Wa’h’anch Intef II
		 Nechtnebtepnefer Intef III
		 Nebhepetre’ Mentuhotep II
		 S’anchka’re Mentuhotep III
		 Nebtauire’ Mentuhotep IV
XII dynastia (1991-1786)
		 Sehetepibre’ Amenemhat I
		 Cheperka’re Senweseret I
		 Nebka’ure Amenemhat II
		 Ch’acheperre’ Senweseret II
		 Ch’aka’’ure’ Senweseret III
		 Nyma’atre’ Amenemhat III
		 Ma’acherure’ Amenemhat IV
		 Sebekka’re’ Sebeknefrure’
Drugi Okres Przejściowy (1786-1567)
XIII i XIV dynastia
		Maneton, papirus z Turynu oraz lista królewska z Karnaku podają różna liczbę władców tworzących XIII dynastię. Było ich ok. pięćdziesięciu. Natomiast w równolegle rządzącej XIV dynastii rządziło ok. trzydziestu królów.
XV dynastia (hyksoska)
		 Salatis
		 Bnon (Bebnem)
		 Apachnan
		 Apofis (Apopi I)
		 Iannas (Chajan)
		 Asseth (Asses)
XVI dynastia (hyksoska)
		Papirus turyński podaje, że z tej dynastii panowało dziewięciu królów.
Ich imiona nie zachowały się. Z zabytków znany dwóch faraonów:
Apopi II i Apopi III.
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XVII dynastia
		Papirus z Turynu mówi o kilkunastu królach. Zachowały się trzy imiona: Sekenen’re I, Sekenen’re II i Wa’dżcheperre’ Ka’mes.
Nowe Państwo (1567-1085)
XVIII dynastia (1567-1320)
		 Jahmes I
		 Amenhotep I
		 Totmes I
		 Totmes II
		 Hatszepsut
		 Totmes III
		 Amenhotep II
		 Totmes IV
		 Amenhotep III
		 Amenhotep IV Echnaton
		 Semenchka’re
		 Tutanchamon
		 Ai
		 Horemheb
XIX dynastia (1320-1200)
		 Ramzes I
		 Seti I
		 Ramzes II
		 Merneptah
		 Amenmes
		 Seti II
		 Ta’weseret
XX dynastia (120-1085)
		 Setnecht
		 Ramzes III – Ramzes XI
Epoka późna (1085-332)
XXI dynastia
		 W Tanis:
			
Smendes

96

Bernard Koziróg — Starożytny Egipt w Biblii i historii

			
Psusennes I
			
Amenemipet
			
Siamon
			
Psusennes II
		 W Tebach:
			
Pinedżem I
			
Ma’sa’ha’rti
			
Mencheperre’
			
Pimedżem II
XXII dynastia (935-730)
		 Szeszonk I
		 Osorkon I
		 Takeret I
		 Osorkon II
		 Szeszonk II
		 Takeret II
		 Szeszonk III
		 Pami
		 Szeszonk IV
XXIII dynastia (817-730) panowała równolegle z XXII dynastią
		 Petubaste
		 Osorkon III
		 Tekeret III
		 Setepenamon III
		 Amonrud
		 Osorkon IV
XXIV dynastia (730-715)
		 Tefnacht
		 Bakchoris
XXV dynastia (730-656)
		 Pi’anchy
		 Sza’ba’ka’
		 Sza’ba’ta’ka’
		 Taharka
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		 Tenutamon
XXVI dynastia (664-525)
		 Psamtyk I
		 Necho II
		 Psamtyk II
		 Apries
		 Amozis
		 Psamtyk III
XXVII dynastia (525-404) – pierwsze panowanie perskie
		 Kambyzes
		 Dariusz I
		 Kserkses
		 Artakserkses
		 Dariusz II
XXVIII dynastia (404-398)
		 Amyrtajos
XXIX dynastia (398-378)
		 Neferites I
		 Muthis
		 Psamuthis
		 Achoris
		 Neferites II
XXX dynastia (378-341)
		 Nektanebo I
		 Teos
		 Nektanebo II
XXXI dynastia (341-332) – drugie panowanie perskie
		 Artakserkses II
		 Arses
		 Dariusz III Kodoman
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