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OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę prof. Bernarda Koziróga na temat Iranu, kolejnego kraju biblijnego. Współczesne kraje biblijne to:
Izrael wraz z Autonomią Palestyńską, Egipt, Syria, Jordania, Liban, Irak, Turcja, Grecja, Włochy, Malta, Cypr i Iran. W krajach tych rozgrywały się sceny
Starego i Nowego Testamentu.
W starożytności na terenie Iranu miały miejsce bardzo istotne wydarzenia
opisane na kartach Biblii, która wiele miejsca poświęca takim państwom jak
Elam, Media i Persja. Z imienia wymienia Cyrusa, króla Persów i Dariusza Meda. Cała historia Księgi Estery rozgrywa się w perskiej stolicy za rządów króla
Kserksesa. Ponadto wiele biblijnych proroctw dotyka zagadnień związanych ze
starożytnymi państwami z Wyżyny Irańskiej.
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 Iran w Biblii i historii jest 44. książką autorstwa prof.
Bernarda Koziróga.

Wstęp

Iran, kraj na Wyżynie Irańskiej1, rozciąga się pomiędzy tzw. Żyznym
Półksiężycem na zachodzie a Azją Południową. Od północy i południowego
zachodu znajdują się pasma górskie. Terytorium Iranu można podzielić na kilka
krain. Na północy przy Morzu Kaspijskim rozciągają się Niziny Gilanu i Mazandaranu, które razem z równiną Gorgan są najżyźniejszym obszarem kraju.
Ma na to wpływ łagodny i wilgotny klimat. Ponieważ zimy są bez mrozu, można uprawiać ryż, bawełnę, oliwki, drzewa cytrusowe i herbatę. W starożytności rosły tam lasy, obecnie prawie całkowicie wycięte. Naturalną granicą Wyżyny Irańskiej na północy jest pasmo górskie Elbrusu, z najwyższym szczytem
Demawend (5671 m. n.p.m.). Góry pokrywa śnieg, który utrzymuje się aż do
lata. Poprzez Elbrus płynie rzeka Safid, która wpada do Morza Kaspijskiego.
W centralnej części Iranu jest tzw. wyżyna wewnętrzna, w części północno-zachodnie,j zwana Wyżyną Armeńską. Jest ona poprzecinana licznymi kotlinami, w jednej z nich znajdujemy Jezioro Urmia, które jest usytuowane na
wysokości 1275 m. n.p.m. Pozostała część tzw. wyżyny wewnętrznej należy
do Wyżyny Irańskiej, która w tym miejscu charakteryzuje się wysokimi amplitudami temperatur. Np. w Terbrizie, na wysokości 1500 m n.p.m., zimą temperatura spada do minus 20 stopni Celsjusza, latem przekracza plus 40 stopni.
Uprawia się tam zboże, warzywa i owoce. Spore połacie ziemi zajmują pastwiska. We wnętrzu Wyżyny Irańskiej znajdują się dwie pustynie: Pustynia Słona
i Pustynia Lota.

1

Całkowity obszar Wyżyny Irańskiej to blisko 1650 tys. km kw.
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Od zachodu Wyżyna Irańska zamknięta jest pasmem Gór Zagros, z najwyższymi szczytami Zarad Kuh (4547 m n.p.m.), Kuh-e Dinar (4276 m n.p.m.)
i Alwand (3571 m n.p.m.). Częściowo góry porośnięte są lasami.
Ostatnią krainą jest Chuzestan, nizina przedgórska. Płynie tam rzeka Karun, jedyna żeglowna rzeka w Iranie. Na granicy Iranu i Iraku płynie kanał
Szatt el-Arab, ostatni odcinek dwóch wielkich rzek, Tygrysu i Eufratu, wpadający do Zatoki Perskiej.
W starożytności południowo-zachodnie tereny dzisiejszego Iranu (prowincje Lorestan i Chuzestan) zamieszkiwali Elamici. Po upadku Asyrii dawne ziemie Elamu przeszły pod zwierzchnictwo Persów, którzy zawładnęli całym Iranem. Wchłonęli również Medów. Imperium medo-perskie po rozprawieniu się
z Babilonią, panowało nad całym obszarem Bliskiego Wschodu aż po Indie.
Zostało pokonane dopiero przez Aleksandra Wielkiego Macedońskiego.
Niniejsza praca dotyczy dziejów starożytnego Iranu, jego koneksji z Biblią oraz omawia miejsca we współczesnym Iranie, które mają związek ze Starym Testamentem i opisanymi tam wydarzeniami.
Biblia w wielu miejscach porusza kwestie dotyczące Elamu, Medii i Persji, co zostało wykazane w tej pracy. Zawiera proroctwa, które przepowiadają
pojawienie się tych państw. Jedną z takich przepowiedni jest fragment z Księgi Daniela, który niech będzie wprowadzeniem do lektury tej książki: „Oto ja
objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy
końca czasu. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii
i Persji. A kozioł to król grecki, a wielki róg między jego oczami, to król pierwszy. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy: Z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taka mocą, jaką on miał. Lecz
pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie
król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud
świętych. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki”2.

2

Księga Daniela 8, 19-25.

Rozdział I
Zarys dziejów

1. Elam
Starożytne królestwo Elamu3 leżało na wschód od Babilonii. Jego zasadniczą część stanowiły ziemie dzisiejszych dwóch ostanów Iranu: Chuzestanu
ze stolicą w Suzie oraz Lorestanu aż po Buszir (Buszehr) nad Zatoką Perską.
Południową granicę Elamu wyznaczała Zatoka Perska, północno-zachodnia dochodziła do Hamadanu. Trudno ustalić granicę wschodnią i północnowschodnią, gdyż przebiegała przez tereny stepowe. Przez Elam przepływały
dwie wielkie rzeki, wpadające do Zatoki Perskiej: Choaspes (dzisiejsza nazwa
– Kercha) i Eulajos (dzisiejsza nazwa – Karun). Na wschodnim brzegu rzeki Choaspes, na skrzyżowaniu dróg handlowych, znajdowała się Suza, stolica
Elamu. Od zachodu Elam graniczył z Sumerem, Asyrią i Babilonią4.
Według biblijnej Księgi Rodzaju 10,22, a także Księgi Kronik 1,17, Elamici są zaliczeni do Semitów. Badacze starożytności sądzą jednak, że faktycznie należy ich zaliczyć do ludów azjanickich (jafenickich) lub armenoidalnych5.
Dzieje Elamu sięgają III tysiąclecia p.n.e. Pierwsze informacje pochodzą od sumeryjskich władców z Lagasz. Dowiadujemy się, że jeden z nich
3

4
5

Elam – to nazwa hebrajska. W języku elamickim nazywano ten kraj Haltamti, w akadyjskim
Elamtu.
A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s. 106.
Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1989, s. 872. Por. Mały Słownik Antropologiczny, Warszawa 1976, s. 63.
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o imieniu Eanatum, prowadził wojnę z Elamitami. Prawdopodobnie u swego
zarania Elam nie był jednolitym organizmem państwowym. Wszystko wskazuje na to, że był to zlepek małych feudalnych państewek, wśród których wiodącą
rolę odgrywały: Suza, Anszan i Simaszke (Hapirti). Te trzy ośrodki były później trzonem królestwa Elamu. Od XIV wieku p.n.e. monarchowie przyjmowali tytuł Król Anszan i Suzy, książę Hapirti6.
Potwierdzają to badacze starożytności, znawcy dziejów ludów biblijnych,
m.in. nieżyjący już prof. Alfred Tschirschnitz: „Rodzime źródła historyczne,
które pozwoliłyby poznać dzieje Elamu są nieliczne. Najwięcej źródeł przyniosły przeprowadzone w Suzie wykopaliska archeologiczne, których początek należy datować na 1851 rok. Od tego roku różne ekspedycje archeologiczne prowadziły wykopaliska w starożytnej stolicy Elamu, wzbogacając naszą
wiedzę o tym państwie. Jest rzeczą szczególną, że jedynie Suza dostarcza nam
historycznego materiału o dziejach Elamu. Są to przede wszystkim inskrypcje
władców elamickich, inskrypcje fundacyjne, a także dokumenty handlowe. Inskrypcje królów elamickich zostały napisane prawie wszystkie językiem elamickim (tzw. protoelamickim), natomiast inne dokumenty elamickie zachowały się tylko w wersji akadyjskiej. Ten wydobyty na światło dzienne materiał
archeologiczny dopiero w zestawieniu ze źródłami sumeryjskimi, asyryjskimi
i babilońskimi może być wykorzystany przy rekonstrukcji dziejów Elamu.
Trudno jest właściwie badać dzieje Elamu jako jednolitego organizmu
państwowego. Należałoby tutaj rozpatrywać dzieje poszczególnych państewek
feudalnych z trzema największymi ośrodkami państwowości: Suzą, Anszan
i Simaszke na czele. Jest rzeczą jasną, że wiodącą rolę w dziejach Elamu odgrywała Suza jako starożytna stolica elamickiego związku państw. W związku
z tym raczej trudno jest mówić o jakichś okresach państwa elamickiego, aczkolwiek można wyodrębnić kilka dynastii królewskich, które prawdopodobnie
panowały nad całym związkiem elamickich państewek”7.
Na przełomie XXIV i XXIII wieku p.n.e. Suza dostała się pod panowanie królestwa Akadu. Następca tronu elamickiego Łuhiszan (królem był Hisziprasini, współczesny Sargonowi I) dostał się do niewoli, z której jednak został
6
7

W oryg. brzmieniu: Sunkik Anšan Šunšun-ka hal menik Hapirti-k.
A. Tschirschnitz, Dzieje…, s. 106.
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uwolniony i zasiadł na elamickim tronie (ok. 2320 p.n.e.). Po śmierci Sargona
Elamici całkowicie uniezależnili się od Akadu. Inskrypcje wspominają elamickiego króla Puzur-Inszu-Szinaka, którego do ponownego poddaństwa Akadowi próbował zmusić jeden z następców Sargona, Naram-Sin. Nie udało się
to w pełni, ale w jakimś wymiarze król Elamu był wasalem króla Akadu. Zaświadcza o tym dokument zawierający porozumienie pomiędzy Naram-Sinem
a królem Elamu Hitą, który podpisano ok. 2260 roku p.n.e. Wiadomo również,
że następca Naram-Sina, Szarkaliszari, odpierał ataki Elamitów.
W XXIII wieku p.n.e. na Mezopotamię najechali Gutejowie, którzy podbili państwo Akadu. W tym czasie możemy mówić o wzroście potęgi elamickiej. Jednak po odejściu Gutejów, Elam znów podupadł, i został rozdrobniony
na kilka małych feudalnych państewek, skupionych wokół większych miast.
Natomiast w Sumerze odrodziła się i umocniła III dynastia z Ur8, która szybko
podporządkowała sobie Elamitów. Dopiero pod koniec XXI wieku p.n.e., Elam
wyzwolił się spod jej zwierzchnictwa. W 2003 roku p.n.e. król Elamu Kudur
Nahhunte zwyciężył Sumerów i zdobył Ur, które następnie zostało zburzone,
a ostatni król III dynastii z Ur, Ibbisin, został wzięty do niewoli.
Dzieje Elamu niejednokrotnie splatały się dziejami państwa babilońskiego. Np. gdy w 1764 roku p.n.e. doszło do wojny pomiędzy Esznunną i Babilonią, tej pierwszej z pomocą pospieszyli Elamici. Na niewiele się to zdało,
bowiem władca babiloński Hammurabi rozbił koalicję esznuńsko-elamicką
i Elam dostał się pod zwierzchnictwo Babilonu. Po śmierci Hammurabiego, nadal toczyły się boje babilońsko-elamickie.
W wieku XIV p.n.e. następuje wzrost potęgi Elamu. W kolejnych dwóch
wiekach można już mówić o elamickiej ekspansji, bowiem Elamici opanowali
główne szlaki handlowe prowadzące z Mezopotamii na Wyżynę Irańską. Podbili też Esznunnę. Nie oparł się również Babilon pod rządami dynastii kasyckiej. Król Elamu Szutruk-Nahhunte zdobył stolicę Babilonii, wywożąc z niej
jako łup wojenny m.in. pomnik z wyrytym kodeksem Hammurabiego9.
Kiedy na tronie babilońskim pojawił się Nabuchodonozor I, zahamował nieco zapędy Elamu, nawet w jednej z bitew nad rzeką Eulajos odniósł
8
9

Z tego miasta pochodził Abraham.
W 1902 roku archeolodzy odnaleźli go w Suzie.
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druzgocące zwycięstwo, co sprawiło, że władza królewska w Elamie podupadła, a wzrosło znaczenie arystokracji. Jednak na początku I tysiąclecia p.n.e.
Elam znów był potęgą, z którą liczyła się nawet Asyria. Przez długie lata Elam
rywalizował z Asyrią o Babilonię. „Gdy tron babiloński podstępnie opanował
Marduk-apal-iddina, nastał dla Elamu sprzyjający okres. Marduk-apal-iddina,
spodziewając się szybkiej reakcji ze strony Sargona II, zawarł z Elamem przymierze. Kiedy król asyryjski wyruszył do Babilonii aby usunąć uzurpatora
z tronu, pod Der (729 r. p.n.e.) zastąpiły mu drogę wojska elamickie pod wodzą króla Humban-nikasza I (742-717 r. p.n.e.). Elamici wraz z wojskami babilońskimi zadali wojskom Sargona II poważne straty, tak że Asyryjczycy nie
byli w stanie wkroczyć na tereny właściwej Babilonii. Sojusz Elamu z Babilonią trwał i przez następne lata, chociaż w 710 r. Elamici nie mogli przyjść
z pomocą Marduk-apal-iddinie, ponieważ ich państwo przeżywało okres słabości. W 702 r. p.n.e. koalicja elamicko-babilońska poniosła klęskę w starciu
z wojskami Sanheryba pod Kutą i pod Kisz. Marduk-apal-iddina został usunięty z tronu, na którym Sancheryb osadził swego syna Aszur-nadin-szuma
(694-669 p.n.e.). Osiem lat później Sancheryb przedsięwziął wyprawę przeciwko Elamitom. Halluszu-Inszuszinak, król Elamu odpowiedział przeciwuderzeniem zdobywając Sippar. Syn Sanheryba został wzięty do niewoli i uprowadzony do Elamu. Na tron babiloński elamicki władca wprowadził króla
imieniem Nergal-uszezib (693 r. p.n.e.). Pod koniec 693 r. król asyryjski odniósł pod Nippur zwycięstwo nad koalicją elamicko-babilońską. Halluszu-Inszuszinak uciekł z pola bitwy do Suzy, jednakże, jak podaje Kronika Babilońska, został przez jej mieszkańców zamordowany”10.
W VII wieku p.n.e. królem Elamu został Humban-nimena (692689 p.n.e.). Ponieważ Elam i Babilonia stanowiły antyasyryjską koalicję, wojsko elamickie wyruszyło przeciwko Sanherybowi. Starcie nastąpiło w 691 roku p.n.e. w Halule, niedaleko dzisiejszej Samarry. Mimo, że Sanheryb chełpił
się zwycięstwem, wojna nie została rozstrzygnięta. Zarówno Asyria, jak i Elam
wyszły z niej poważnie osłabione. Dwa lata później Asyryjczycy ponownie
zaatakowali Babilonię. Tym razem król Elamu nie mógł wyruszyć z pomocą

10

A. Tschirschnitz, Dzieje…, s. 108.
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Babilończykom, ponieważ dostał apopleksji. Babilon został zdobyty, a król babiloński Muszezib-Marduk (692-689 p.n.e.) uprowadzony do Niniwy.
Ostateczna rozgrywka asyryjsko-elamicka zaczęła się w 655 roku p.n.e.
Król asyryjski Aszurbanipal pokonał Elamitów, zdobył Suzę, a król Teumman został zabrany do niewoli i stracony11. Jednak Elamici nie byli jeszcze całkowicie pokonani. Trzy lata później wzięli udział w koalicji antyasyryjskiej,
na czele której stał król babiloński Szamasz-szum-mukin. Asyryjczycy znów
zwyciężyli, podobnie, jak w latach 648-646 p.n.e. Suza ponownie została zdobyta. Teraz rządził nią asyryjski namiestnik. Ponieważ Elamici nie pogodzili się z okupacją asyryjską, w kraju wybuchały bunty, zamieszki i rozruchy.
W 639 roku p.n.e. Asyryjczycy kompletnie zniszczyli Suzę. Rozwalili mury
obronne, pałace i inne budowle zrównali z ziemią, sprofanowali groby królów,
większość ludności przesiedlono, głównie do Samarii12. Elam stał się prowincją asyryjską.
W 590 roku p.n.e., a więc już po upadku Asyrii, Elam wszedł w skład
państwa Medów, a wojsko elamickie brało udział w zdobywaniu Babilonu.
Kiedy władzę przejęli Persowie, Elam stał się jedną z prowincji o nazwie Chuza, a Suza jedną z perskich stolic. Krótki okres niepodległości Elamu zakończył się jego zdobyciem w II wieku p.n.e. przez Mitrydatesa I, króla Partów.
W kulturze Elamu można zauważyć ślady wpływów ludów ościennych,
szczególnie Sumerów i Akadyjczyków. Widać to zwłaszcza w religii, uznającej
kult węża i cześć oddawaną nagiej bogini. Elamici mieli cały panteon bóstw,
na czele którego stała matka bogów Pinikir, bóg wszechświata Humban, bóg
księżyca Napri, bóg słońca Nahhunte oraz Inszuszinak, który był bogiem Suzy
i patronem narodu. W świętych gajach wznoszono świątynie, gdzie składano
ofiary, głównie z owiec. Elamici posługiwali się z początku pismem obrazkowym, a od II tysiąclecia p.n.e. klinowym.

11

12

W British Museum w Londynie znajduje się pochodząca z Asyrii płaskorzeźba przedstawiająca Aszurbanipala odpoczywającego w ogrodzie pałacowym, a obok na drzewie zawieszona
jest głowa zabitego Teumana.
Księga Ezdrasza 4, 9-10.
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2. Media
W pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. Medowie, podobnie jak Persowie
i inne ludy indoeuropejskie, przesuwali się stopniowo ku zachodniej części Płaskowyżu Irańskiego, gdzie po pewnym czasie stali się dominującą siłą. Pierwsza wzmianka o nich pojawia się w IX wieku p.n.e. w źródłach asyryjskich,
w inskrypcjach króla Salmanasara III (858-824 p.n.e.). W tym czasie Medowie
kontrolowali cały wschodni region gór Zagros.
Pokaźnym źródłem wiedzy o Medach jest Herodot. I mimo, że niektóre
jego opisy można włożyć między bajki, to jednak jednocześnie zawarł wiele
faktów, potwierdzonych przez odkrycia archeologiczne. Pierwszym, na wpół
legendarnym królem medyjskim był Dejokes (728-678 p.n.e.). To on miał zjednoczyć plemiona medyjskie i w 712 roku p.n.e. założyć stolicę w Ekbatanie
(współczesny Hamadan). Czynnikiem jednoczącym było prawdopodobnie zagrożenie ze strony Asyrii13. Jego następcą był Fraortes (678-625 p.n.e.), który
podporządkował sobie Persów, a następnie wypowiedział wojnę Asyrii. W tym
czasie z Asyrią walczyli również Scytowie, o których będzie więcej w jednej
z następnych części. Asyryjski król Asarhaddon zaproponował Scytom pokój,
a swoją córkę oddał za żonę scytyjskiemu królowi Bartatui. Teraz z Medami
walczyli nie tylko Asyryjczycy, ale również Scytowie. Fraortes został zabity
przez Asyryjczyków, a Medowie na 28 lat dostali się pod panowanie Scytów.
Następca Fraortesa Kjaksares był wasalem króla scytyjskiego. Dopiero, kiedy
się wyzwolił spod jego panowania, na nowo stworzył silne państwo. W 612 roku p.n.e. Medowie wraz z Babilończykami zdobyli Niniwę, a cztery lata później doprowadzili do upadku Asyrii.
Po upadku Asyrii wyraźnie zmienił się układ sił w regionie. Media i Babilonia już nie stanowiły koalicji. Ta pierwsza podbiła państwa Urartu i Manna.
Następnie Medowie walczyli z Lidią14. Mieli nad nią wyraźną przewagę, ale nie
mogli postawić przysłowiowej kropki nad i, ponieważ w dniu 28 maja 585 roku p.n.e. nastąpiło zaćmienie słońca. Żołnierze obu armii stwierdzili, że jest to
13

14

W 640 roku p.n.e. Asyria dokonała podboju Elamu i wszystko wskazywało na to, że będzie
napierać na Medów.
Do podboju Lidii wykorzystali pretekst, że Lidia wspomagała Scytów.
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znak od bogów, aby przerwać walkę i odmówili dalszego udziału w wojnie.
Wyznaczono granicę między Medią i Lidią na rzece Halys. Aby przypieczętować pokój, król Lidii Aljattes oddał swoją córkę za żonę Astiagesowi, synowi
króla medyjskiego Kjaksaresa.
Astiages był ostatnim królem niezależnego państwa medyjskiego, które
stało się częścią imperium perskiego, czy jak woli większość historyków, imperium medo-perskiego. Stało się tak, ponieważ w czasie panowania w Medii
Astiagesa, w uzależnionej od Medii Persji władzę sprawował Kambyzes I z dynastii Achemenidów15. Astiages dał Kambyzesowi swoją córkę Mandane za żonę, która urodziła Cyrusa, późniejszego króla Medów i Persów, gdzie Persowie odgrywali rolę pierwszoplanową.
Cyrus po ojcu należał do rodu Achemenidów, po matce związany był
z tronem medyjskim. „Z urodzeniem Cyrusa, jak często w przypadku wielkich
ludzi, wiążą się legendy. Według jednej z nich Astiages we śnie zobaczył swoją córkę, która oddawała mocz. Złocisty strumień zalał całą Medię. Magowie,
którzy tłumaczyli sen, oznajmili, że oznacza on zagrożenie dla tronu medydyjskiego ze strony syna Mandane. Wtedy więc król dał córkę swemu wasalowi Kambyzesowi, gdyż rządził on zacofanym i mało znanym regionem, jakim wówczas była Persja. W ten sposób niebezpieczeństwo miało być usunięte.
Gdy Mandane zaszła w ciążę, Astiages miał kolejny sen, w którym zobaczył
winorośl wyrastającą spomiędzy nóg córki. Rosła ona i ocieniła cały ówczesny
świat. Astiages zatem po urodzeniu wnuka wydał rozkaz zabicia go. Rozkazu
nie wykonano, a porzucone w górach dziecię zostało wychowane przez jakiegoś pasterza, a według innych wersji rozbójnika lub nierządnicę. Gdy Astiages
miał się dowiedzieć, że jego rozkaz nie został wykonany, zemścił się na nieposłusznym dowódcy Harpagosie, odpowiedzialnym za zabicie Cyrusa, i kazał
mu podać do zjedzenia jako mięso jagnięcia ugotowane ciało jego syna. To legendarne wydarzenie stało się elementem propagandy, która miała przedstawić
Astiagesa jako okrutnego władcę i przygotować grunt do przekonania, że bunt
przeciw takiemu królowi jest koniecznością.
Ocalony Cyrus został następcą Kambyzesa. On to kierował powstaniem,
które wybuchło w roku 553 p.n.e. i było skierowane przeciw Astiagesowi. Losy
15

Protoplastą dynastii Achemenidów był na wpół legendarny Achemenides.
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walk nie są dobrze znane, wiadomo jednak, że Harpagos z wojskiem przeszedł
na stronę Cyrusa i ostatecznie po trzech latach walk Cyrus został zwycięzcą. Jego dziadek poddał się, co go nie ocaliło, gdyż niedługo po tym zginął w tajemniczych okolicznościach na terenie pustyni. Cyrusowi do zgodnego z prawem
medyjskim objęcia tronu po Astiagesie stanął na przeszkodzie mąż drugiej córki króla, Amitis, który według medyjskiego prawa dziedziczenia miał pierwszeństwo przed synem Mandane. Amitis i jej mąż znaleźli się w rękach Cyrusa
jako jeńcy. Następca tronu został zabity, a Cyrus zaraz ożenił się z owdowiałą Amitis, swoją ciotką i w ten sposób stał się prawowitym sukcesorem. Połączywszy w swych rękach Medię i Persję, Cyrus wszedł w posiadanie terenów,
jakie należały do państwa medyjskiego”16.

3. Persja
Persowie byli jednym z ważniejszych ludów indoeuropejskich, które przybyły na tereny Płaskowyżu Irańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowani są razem
z Medami w inskrypcji Salmanasara III, króla asyryjskiego, w II połowie IX wieku p.n.e. Początkowo zamieszkiwali tereny na zachód od Jeziora Urmia, zwane
„krajem Parsua”, będące częściowo pod zwierzchnictwem Asyrii, częściowo zaś
pod zwierzchnictwem państwa Urartu. Ok. 700 roku p.n.e., pod wodzą Achemena, który był protoplastą rodu Achemenidów, Persowie przenieśli się w góry
Bachtiar. Jego syn Teispes założył podwaliny pod przyszłe imperium perskie. Po
zdobyciu w 646 roku p.n.e. przez Asyryjczyków Suzy, stolicy Elamu, a w 639 roku p.n.e. po całkowitym rozbiciu Elamu, Persowie zajęli Anszan. Ta południowa
irańska kraina została nazwana przez nich Parsa17.
Po Teipesie królestwo objął jego syn Cyrus I, który panował w latach
650-600 p.n.e. Ponieważ Asyria wciąż jeszcze była potęgą, był od niej uzależniony18, podobnie jak od Medów. Sytuacja zmieniła się, kiedy w 608 roku p.n.e. Babilończycy i Medowie pognębili Asyrię.
16
17
18

T. Jelonek, Kultura perska a Biblia, Kraków 2010, s. 16.
W źródłach asyryjskich występuje jako Parsuwaš, natomiast Grecy nazwali tę krainę Persis.
Do naszych czasów zachowała się elamicka tabliczka gliniana z odciskiem królewskiej pieczęci Cyrusa I z napisem: „Cyrus z Anszan, syn Teispesa”.
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Kiedy zmarł Cyrus I, tron perski objął jego syn Kambyzes I (600559 p.n.e.), o którym niewiele wiemy, bowiem nie zachowały się żadne materiały epigraficzne z jego czasów. Wiadomo jedynie, że ożenił się z Mandane,
córką króla Medów Astiagesa. Ta zaś urodziła Cyrusa, który po śmierci swojego ojca został królem Persów.
Cyrus II, zwany też Wielkim, panował w latach 559-529 p.n.e. Jako najważniejszy cel wyznaczył sobie zrzucenie jarzma Medów. Przez trzy lata (553550) walczył ze swoim dziadkiem Astiagesem i pokonał go. Teraz był królem
Persów i Medów. Jego państwo rozciągało się od Płaskowyżu Irańskiego aż po
tereny środkowej Azji Mniejszej. Następnie zaatakował Lidię, ale decydująca
bitwa, która miała miejsce w 547 roku p.n.e. nad rzeką Halys, nie przyniosła
rozstrzygnięcia. Krezus, król Lidyjczyków wycofał się do swojej stolicy Sardes i rozpuścił armię. Cyrus tymczasem ruszył za Krezusem i w 546 roku p.n.e.
zdobył Sardes, a króla Krezusa pojmał do niewoli.
Następnym celem Persów była Babilonia. Cyrus wykorzystał niezadowolenie Babilończyków z rządów Nabonida i jego koregenta Baltazara, i nieoczekiwanie łatwo zdobył Babilon. Ludy uciemiężone przez Babilonię, a nawet sami Babilończycy, witali Cyrusa jako wyzwoliciela. W 539 roku p.n.e.
Cyrus wszedł do Babilonu i ogłosił manifest wolności i tolerancji religijnej dla
wszystkich narodów.
Cyrus w swoich podbojach doszedł aż do Egiptu, ale walczył głównie
na wschodzie. Tam też poległ w 529 roku p.n.e. Jego dzieło kontynuował syn
Kambyzes, który w 525 roku p.n.e. zdobył Egipt. Przy pomocy Arabów przeszedł pustynię i w bitwie pod Peluzjum pokonał wojska egipskie. Potem zajął Memfis. W 522 roku p.n.e. doszła go wieść o przewrocie w Persji. Miał
jej dokonać niejaki Gaumata. Gdy Kambyzes wracał do domu, zmarł w niejasnych okolicznościach. Dowództwo nad armią przejął Dariusz, z bocznej linii
Achemenidów, który zdławił rebelię i przejął tron19. Pomogła mu w tym armia,
która była po jego stronie. Nie bez znaczenia było też poparcie arystokracji.
Ponad rok zajęły mu walki w różnych prowincjach, w celu przywrócenia spokoju w imperium. Kiedy się z tym uporał, wyruszył na podbój Indii, których
19

Na skale Behistun opowiada o pokonaniu Gaumaty i przejęciu władzy na mocy prawa naturalnego jako wnuk Teispesa.
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północną część przyłączył do Persji. W 516 roku p.n.e. przekroczył Hellespont
i ruszył na Scytów, osiadłych na północ od Morza Czarnego. W ten sposób
chciał przerwać dostawy zboża do Grecji. I chociaż plan nie w pełni się udał, to
Persowie zachowali przyczółek w Europie.
W 500 roku p.n.e. wybuchło powstanie Jonów, którzy otrzymali pomoc
od Aten. Początkowo wydawało się, że miasta jońskie wyzwolą się spod władzy perskiej, ale zdecydowane działania Mardoniusza, zięcia króla Dariusza, doprowadziły do zlikwidowania władzy tyranów i ustanowienia tam rządów demokratycznych. W 492 roku p.n.e. Mardoniusz odzyskał dla Persji
Trację i Macedonię. Kiedy jednak Persowie zaatakowali Grecję właściwą,
doznali porażki pod Maratonem (490 p.n.e.). Wówczas Dariusz zaczął przygotowywać kolejną wyprawę przeciwko Grekom. Nie podjął jej jednak, ponieważ wybuchło powstanie antyperskie w Egipcie. A wkrótce (486 p.n.e.)
Dariusz zmarł.
Następcą Dariusza został jego syn Kserkses (486-465 p.n.e.)20. Szybko
uporał się z rebelią egipską, narzucając Egiptowi twardą władzę, daleką od stosowanej dotychczas tolerancji. To samo uczynił w Babilonie. Ruszyła też długo
przygotowywana wyprawa na Grecję. W 480 roku p.n.e. wojska perskie zdemolowały obrońców greckich. Nie pomogli dzielni Spartanie w Termopilach.
Persowie weszli do Attyki i spalili Ateny. Lecz kiedy flota perska doznała porażki pod Salaminą, impet Persji został zahamowany. Sam Kserkses opuścił
Grecję, ale kampanię prowadził dalej Mardoniusz. Rozstrzygnięcie nastąpiło
w 479 roku, kiedy Grecy odnieśli zwycięstwo pod Platejami. Sam Kserkses
zginął w 465 roku p.n.e. w wyniku intryg pałacowych.
Późniejsi władcy, Artakserkses I (465-425 p.n.e.), Kserkses II (425424 p.n.e.), Dariusz II (424-405 p.n.e.) byli zaangażowani w wojnę pomiędzy
Spartą i Atenami, która trwała od 460 do 404 roku p.n.e. Persowie, w zależności od własnych interesów, wspierali raz jedną, raz drugą stronę. Początkowo
popierali Ateny, bowiem w zamian zyskali tzw. pokój Kalliasa (448 p.n.e.), na
mocy którego pozostawiono im wolną rękę do działania w Azji Mniejszej. Potem poparli Spartę, co doprowadziło Ateny do klęski w 404 roku p.n.e. Mniej
więcej w tym samym czasie w Egipcie wybuchło powstanie antyperskie, które
20

W Biblii występuje jako Aswerus, Achaszwerosz.
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doprowadziło do oderwania się tego kraju od Persji. W 386 roku p.n.e. Artakserkses II (405-359 p.n.e.) podyktował Grekom warunki tzw. pokoju królewskiego, na mocy którego musieli się wyrzec wszelkich roszczeń do Azji
Mniejszej.
Przeciwko Artakserksesowi wystąpił jego brat Cyrus Młodszy, satrapa
Anatolii, ale zginął w boju z wojskami królewskimi. Król musiał stłumić jeszcze jeden bunt, tym razem koalicji satrapów.
Artakserkses III (359-338 p.n.e.) zaczął rządy od wymordowania większości swojej rodziny, aby pozbyć się konkurencji do tronu. Podczas jego panowania Persowie musieli stłumić dwa poważne bunty: w Palestynie i Cylicji
(345 p.n.e.) oraz Egipcie (343 p.n.e.). Artakserkses popełnił poważny błąd, bo
nie poparł Aten przeciwko Filipowi, władcy Macedonii, o którą zabiegali Ateńczycy. Wkrótce bowiem (338 p.n.e.) po zwycięskiej bitwie pod Choroneą, Macedończycy podporządkowali sobie całą Grecję.
Kolejny król perski Ares (338-336 p.n.e.) nie odegrał żadnej roli. Jego następca Dariusz III (336-331 p.n.e.) stłumił kolejne powstanie w Egipcie, ale
Aleksandrowi Wielkiemu Macedońskiemu przeciwstawić się już nie zdołał.
W kwietniu 330 roku p.n.e. Aleksander wkroczył do Persepolis.
W państwie perskim używano wielu języków. Persowie mówili dialektem południowo-wschodnio-irańskim, czyli staroirańskim. Do niego dostosowano pismo klinowe. Wszystkie inskrypcje królewskie – przykładem jest skała w Behistun – były zapisane przynajmniej trzema językami. W tym wypadku
staroperskim, babilońskim i elamickim. Rządowy aparat biurokratyczny posługiwał się językiem aramejskim.
W kwestiach religijnych „Irańczycy byli początkowo politeistami i swoich bogów łączyli ze zjawiskami naturalnymi, z funkcjami społecznymi, gospodarczymi i wojskowymi, z pojęciami abstrakcyjnymi, np. z prawdą, sprawiedliwością. Poważne zmiany zostały dokonane pod wpływem Zoroastra
(Zaratusztry), wielkiego proroka, który ok. 600 r. p.n.e. nauczał w północnowschodnim Iranie. Nakazywał on ludziom postępować sprawiedliwie, mówić
prawdę, nienawidzić kłamstwa. Jego naukę cechował dualizm, kładący nacisk
na odwieczny konflikt między Prawdą (Arta) i Fałszem (Druf), pojęciami abstrakcyjnymi, które uległy niemal personifikacji. Historię religii irańskiej okresu Achemenidów charakteryzuje walka między zwolennikami nauk Zoroastra
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a wyznawcami tradycyjnych wierzeń i praktyk religii indoeuropejskiej. Zwycięstwo przypadło zoroastryzmowi (zaratusztrianizmowi), ale w znacznym
stopniu zmodyfikowanemu.
Za którą religią opowiadali się królowie achemenidzcy? Niestety o wierzeniach Cyrusa nie wiemy niczego poza tym, że był tolerancyjny wobec różnych religii. Dariusz I był chyba wyznawcą zoroastryzmu, a prawie na pewno
byli nimi Kserkses i jego następcy. Źródłowo poświadczone praktyki kultowe, jakie uprawiano na dworze królewskim, dają się w większości pogodzić
ze współczesną im liturgią zoroastryjską, w której unikano ofiar ze zwierząt,
pozwalano na picie odurzającej haomy, lecz zakazywano jej palenia; ogień
będący w zoroastryzmie symbolem Prawdy, odgrywał centralną rolę w kulcie, jaki praktykowano na dworze królewskim. Religijne akcenty wystąpiły
podczas tłumienia przez Dariusza buntu Bardii, a powody zarówno religijne jak i polityczne popchnęły Kserksesa, w czasie powstania babilońskiego,
do wydania walki dewom (duchom zła) i ich czcicielom. Może to świadczyć
o ścieraniu się wczesnego zoroastryzmu z pogaństwem. Przyjęcie przez Artakserksesa I kalendarza zoroastryjskiego i wprowadzenie przez Kserksesa
boga Mitry i bogini Anahity do królewskiego panteonu starych bóstw świadczą o stopniowej akceptacji zoroastryzmu przez Achemenidów i jednocześnie o tym, że nowa religia, aby powiększyć grono wyznawców, poszła na
kompromis. Jak wyglądała religia prostych ludzi, tego niestety nie wiemy, ale
była to niewątpliwie mieszanina starych i nowych wierzeń i praktyk. Ortodoksyjny zoroastryzm, jaki znamy z późniejszego okresu sasanidzkiego, był
zlepkiem różnych wierzeń ludowych, religii dworu Achemenidów oraz nauk
proroka Zoroastra”21.
Sztuka perska była zlepkiem różnych elementów. Można było w niej zauważyć najrozmaitsze trendy, style, motywy i techniki, w zależności od tego,
z którego regionu imperium pochodziła. Najwspanialszym pomnikiem sztuki
perskiej było miasto Persepolis, zniszczone przez Aleksandra Wielkiego. Dziś
często się mówi o Persepolis, że są to najpiękniejsze ruiny świata.
Panowanie perskie było znośne dla podbitych ziem i ludów. Zachowywały bowiem swoje zwyczaje, religie, a nawet do pewnego stopnia, swoje formy
21

T. Cuyler Young jun., Persja, w: Cywilizacje starożytne, Łódź 1990, s. 160.
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rządów. Imperium perskie miało 20 satrapii22, każda z nich przekazywała część
podatków na dwór królewski. Sami Persowie podatków nie płacili.
W 330 roku p.n.e. w walce z nacierającą armią Aleksandra Wielkiego zginął ostatni król z rodu Achemenidów, co otworzyło Aleksandrowi drogę do korony perskiej. Aleksander nie tylko podbił całe imperium perskie, ale wyprawił
się do Indii. Powracając w 324 roku p.n.e. wkroczył do Suzy, jednej z perskich stolic. Tam symbolicznie ubrał perski płaszcz królewski, chcąc podkreślić, że jego imperium będzie zarządzane na zasadach greckich i perskich. Niestety, rok później zmarł w Babilonie, a rządy w Iranie przejął Seleukos, jeden
z jego wodzów. Jego następcy rządzili też w Syrii i Mezopotamii. Z czasem Seleucydzi musieli opuścić Iran, a rządy przejęli Partowie i Sasanidzi.

4. Partia
Państwo Partów samodzielnie egzystowało w latach od ok. 238 p.n.e.
do 226 n.e. Wcześniej Partia (Parthava) była za Cyrusa Wielkiego satrapią
Achemenidów, a później częścią monarchii Seleucydów, którzy zarządzali z Syrii. Ok. roku 245 p.n.e. miejscowy satrapa, Andragoras, uniezależnił się od Seleucydów. Ok. roku 238 p.n.e. przybyli tam koczowniczy Parnowie pod przywództwem Arsakesa (247-217 p.n.e.), od którego wzięła nazwę
dynastia Arsacydów. Następcy Arsakesa – Arsakes II (ok. 214-191 p.n.e.)
i Fraates I (176-171 p.n.e.), walczyli ze zmiennym szczęściem z Seleucydami i sąsiednimi ludami. Dopiero Mitrydates I (171-138 p.n.e.) podbił Medię,
Mezopotamię, Arię, Margianę i Baktrię, podnosząc Partię do rangi mocarstwa.
Syn Mitrydatesa Fraates II (138-128 p.n.e.) pokonał Antiocha VII Sidetesa
w 129 p.n.e., sam jednak zginął w walce z Sakami. W bitwie z koczownikami Yuezhi zginął również jego następca Artabanus I (128-124 p.n.e.). Dopiero
Mitrydatesowi II Wielkiemu udało się odbudować potęgę państwa, pokonać
22

20 satrapii perskich: I – Jonia, Eolia, Karia, Licia; II – Lidia i Mizja; III – Frygia i Kapadocja; IV – Cylicja; V – Lewant; VI – Egipt i Libia; VII – Gandaria; VIII – Elam; IX – Asyria
i Babilonia: X – Media; XI – Scytia; XII –Baktria; XIII – Kolchida; XIV – Drangiana i Sagaratia; XV – Kraj Saków; XVI – Partia, Chorasmia, Sogdiana, Aria; XVII – Arachozja; XVIII
– Armenia; XIX – Pont; XX – Indus.
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Saków i przyłączyć szereg ziem na wschodzie. Widomym świadectwem jego
sukcesu było przyjęcie tytułu "króla królów".
Po podbiciu przez Rzymian Syrii w roku 64 p.n.e. i ustanowieniu tam
prowincji, oba mocarstwa zaczęły ze sobą graniczyć i nieuniknione stało się
starcie pomiędzy tymi dwiema światowymi potęgami. W pierwszej wojnie
z Rzymem Partowie okazali się zwycięzcami (klęska rzymska pod Carrhae
w 53 roku p.n.e.). Także wyprawa Antoniusza przeciwko Partom zakończyła się niepowodzeniem, ale wewnętrzne problemy zmusiły Fraatesa IV (3728 p.n.e.) do porozumienia się z Rzymem. Później jednak wojna między imperiami rozgorzała na nowo i toczyła się z przerwami i zmiennym szczęściem
przez długie lata. Głównym przedmiotem sporu było zwierzchnictwo nad Armenią, w której od czasów Wononesa I (8/9-11/12) panowali Arsacydowie na
przemian z rzymskimi pretendentami. Po kolejnej wojnie za czasów Nerona
(54-68) doszło do kompromisu, w wyniku którego Armenią miał rządzić Arsacyda Tiridates I (54-59, 62-72), ale jako wasal Rzymu. Arsacydzi rządzili
w Armenii aż do roku 428, jednak powyższy kompromis nie zapobiegł kolejnym wojnom.
W 117 roku cesarz Trajan wykorzystał rozbicie Partii między trzech pretendentów, podbił Mezopotamię i osadził na tronie partyjskim swojego protegowanego, jednak niebawem powstanie zmusiło go do wycofania się. Kolejne konflikty, które wybuchały, przynosiły z reguły zwycięstwa Rzymianom;
Partowie doznawali poważnych klęsk walcząc z wojskami Marka Aureliusza
i Septymiusza Sewera. Ktezyfon był kilkakrotnie zdobywany przez rzymskie
armie. Wreszcie ostatnią wojnę rzymsko-partyjską zakończył pokój, oparty na
wcześniejszych ustaleniach Nerona i Wologazesa I, do którego został zmuszony rzymski cesarz Makrynus, ponieważ pokonał go Artabanus IV pod Nisibis w 217 roku. Makrynus musiał zapłacić Partom kontrybucję, ale ten sukces
nie zahamował postępującego rozkładu imperium partyjskiego. Jeszcze tylko
7 lat istniało państwo partyjskie, któremu położyła kres dynastia Sasanidów.
Kultura partyjska miała charakter grecki, jak i perski. Władcy uważali się
za królów hellenistycznych (gr. basileus), jak i dziedziców Achemenidów. Nazywali siebie Królami Królów. Przyjmowali greckie przydomki, takie jak Euergetes, Epifanes, Filopator itp., bili tetradrachmy. Deifikowani po śmierci władcy dysponowali despotyczną władzą pochodzącą od bogów. Musieli jednak
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liczyć się ze zdaniem członków siedmiu książęcych klanów partyjskich23, których reprezentanci zasiadali w radzie królewskiej. To właśnie rada wybierała
króla spośród członków dynastii24.
Partowie budowali okrągłe, ufortyfikowane miasta. Dbali o rozwój handlu, wielkie korzyści czerpali z handlu i kontrolowania jedwabnego szlaku, nawiązali kontakty z Chinami. Miasta greckie cieszyły się autonomią, ale urzędnicy miejscy musieli uzyskać potwierdzenie wyboru ze strony króla, aby móc
wykonywać swoje obowiązki. Arsacydzi rezydowali w kilku stolicach: Hekatompylos, Ktezyfon, Seleucja nad Tygrysem, Ragy. Korzystali z nich, podobnie jak Achemenidzi. Piechota ich feudalnego państwa nie prezentowała szczególnej wartości, natomiast wzorowana na Scytach i Sarmatach jazda, złożona
z konnych łuczników oraz partyjskiego rycerstwa walczącego jako opancerzeni
jeźdźcy, tzw. katafrakci, okazała się przeciwnikiem groźnym dla Rzymu.
Podstawową jednostką monetarną państwa Partów była srebrna drachma (ważąca około 4 g). W powszechnym użyciu były również tetradrachmy
i drachmy oraz małe monety z brązu. Pierwsze monety zostały wybite za panowania Arsakesa. Na awersach znajdowało się zwykle popiersie władcy, patrzącego w lewą stronę, natomiast na rewersie siedząca postać z łukiem w ręku,
otoczona greckimi literami. Od czasu panowania Wologazesa I, obok greckich
pojawiały się również litery partyjskie25.

5. Państwo Sasanidów
Sasanidzi panowali w Iranie w latach 224-651 n.e. Protoplastą dynastii
był Sasan, pasterz lub według innych źródeł arcykapłan Anahity, będący być
może potomkiem Achemenidów, czyli Persów. Jego syn Papak (208-222)
zjednoczył Fars (Persję właściwą). Kolejny władca Ardaszir I wypowiedział
posłuszeństwo partyjskiemu królowi Artabanowi IV. W 224 roku pokonał go
pod Hormizdeganem, kładąc kres panowaniu partyjskiej dynastii Arsacydów.
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Dynastia Arsacydów należała do jednego z nich.
Tron był elekcyjny w tradycji irańskiej, jednak za Achemenidów zwyczaj ten uległ zmianie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Part%C3%B3w, dostęp 1.08.2014.
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W 226 r. opanował Mezopotamię i rok później ogłosił się Wielkim Królem,
Królem Królów. Do około 239 roku opanował całe imperium partyjskie.
Rządy Sasanidów różniły się od wcześniej panujących w Iranie. Po
pierwsze, w stopniu dotychczas niespotykanym nawiązywali oni do tradycji Achemenidów, którzy już wtedy w zbiorowej pamięci stali się półlegendarnymi Kejanidami26. Opierali się na ideologii o charakterze narodowym.
Po drugie, przynajmniej od czasu śmierci Szapura I (241-272), coraz silniejsze były związki państwa z zoroastryzmem, który stał się niejako religią oficjalną, co prowadziło do prześladowania innych wyznań, chociaż nigdy nie
przybrało ono charakteru systematycznego. Po trzecie wreszcie, stopniowo następowała centralizacja rządów, która osiągnęła szczyt za panowania
Chosrowa I (531-579).
Potęgą stali się Sasanidzi za panowanie jej drugiego władcy, Szapura I,
który w roku 244 pokonał cesarza Gordiana III, a następnie zmusił do zawarcia korzystnego dla siebie pokoju jego następcę, Filipa Araba. Szczytowym
momentem wojen Szapura z Rzymem było zniszczenie całej armii rzymskiej
i wzięcie do niewoli cesarza Waleriana. Stało się to ok. 260 roku. Po śmierci Szapura I nastąpił jednak okres zamętu, po części spowodowany niepokojami religijnymi wynikającymi z ekspansji nowo powstałego manicheizmu, jak
również chrześcijaństwa, które to religie zdawały się podważać fundamenty
państwa, pierwsza poprzez radykalizm swej doktryny, druga poprzez związki
z Rzymem. Wówczas Sasanidzi nadali liczne przywileje zoroastryjskiemu klerowi, który wydawał się silną gwarancją stabilności władzy. Ponadto krajem
wstrząsały wojny domowe pomiędzy członkami dynastii wspieranymi przez
różne odłamy arystokracji. Państwo odzyskało siły dopiero za rządów Szapura II (309-379), który stoczył szereg zwycięskich wojen z Rzymem.
Wkrótce jednak nastąpił długotrwały kryzys, trwający aż do roku 531.
Początkowo wynikał on z brutalnej walki, jaką prowadziła arystokracja i kler
przeciwko monarchii, chcąc uzyskać jak najwięcej niezależności kosztem jej
władzy. Kolejni władcy ginęli w wyniku spisków, a zajęci tłumieniem ciągłych rebelii oraz strachem przed nimi nie byli w stanie rządzić efektywnie.
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Królowie noszący tytuł Kej, Kejanidzi, są to historyczni Achemenidzi, począwszy od Cyrusa
aż po Dariusza III.
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W drugiej połowie V wieku jednak głównym problemem stało się zagrożenie
zewnętrzne ze strony koczowniczego ludu Heftalitów. Peroz I (459-484) został przez nich pokonany i zabity, a jego syn Kawad I (488-496 i 498-531),
im zawdzięczał powrót na tron, ale w zamian musiał płacić roczny trybut. Te
klęski stały się impulsem do przeprowadzenia reform, które rozpoczął Kawad,
a kontynuował jego następca, Chosrow I (531-579). Objęły one zarówno armię jak i administrację, a w szczególności system podatkowy, który stał się
bardziej racjonalny i sprawiedliwy. To właśnie te reformy pozwoliły Chosrowowi I rozbić Heftalitów w przymierzu z Turkami, skutecznie przeciwstawić
się tym ostatnim, kiedy zwrócili się oni przeciwko Iranowi oraz toczyć zwycięskie wojny z Bizancjum. Panowanie Chosrowa I, którego sprawiedliwość stała
się wręcz przysłowiowa, posiadającego szerokie intelektualne zainteresowania,
było w historii Iranu okresem rozkwitu w każdej sferze, zarówno militarnej, jak
i gospodarczej oraz kulturalnej.
Jego następca, Hormizd IV (579-590), został obalony przez Bahrama
Czobina (590-591), wodza sławnego ze swoich zwycięstw nad Turkami. Jednak wkrótce syn Hormizda, Chosrow II Parwiz (591-628), prowadząc ze sobą
bizantyjską armię pokonał Bahrama i zabił go. Wnuk wielkiego Chosrowa I po
zdobyciu władzy oddał się głównie swojemu zamiłowaniu do luksusu i zmysłowych uciech. Po śmierci cesarza Maurycjusza, któremu zawdzięczał tron,
Chosrow ogłosił się jego mścicielem, i rozpoczął długotrwałą wojnę z Bizancjum. Sasanidzki władca zdobył Syrię, Palestynę i Egipt, a jego wojska dotarły aż pod Konstantynopol. Jednak od roku 622 pod wodzą cesarza Herakliusza
wojska bizantyjskie po kolei rozbijały wyczerpane długoletnią wojną irańskie
armie, wykorzystując możliwość transportu morzem, nad którym cały czas panowała bizantyjska flota. Ostatecznie Chosrow był zmuszony do sformowania armii z niewolników, którą w 627 roku Herakliusz doszczętnie rozbił pod
dawną stolicą Asyrii Niniwą. Wkrótce potem Chosrow został obalony i stracony. Imperium ogarnęła wojna domowa, po której ostatecznie władcą został
ośmioletni wnuk Chosrowa II, Jezdegerd III (632-651). Kraj był kompletnie
zdezorganizowany, liczni możnowładcy stali się właściwie na wpół niezależnymi władcami – zaniedbano nawet sieć irygacyjną, doprowadzając do tego,
że pola uprawne stały się bagnami. Na tak wyniszczone państwo uderzyli niedawno zjednoczeni przez Mahometa Arabowie i wkrótce zadali irańskiej armii
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szereg klęsk, w tym dwie najważniejsze: pod Al-Kadisijją w 637 roku oraz Nihawandem w 642 roku. Ostatecznie Jezdegerd zginął w 651 roku w Merwie,
a wraz z nim zginęło ostatnie starożytne państwo irańskie27.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Sasanidzi, dostęp 1.08.2014.

Rozdział II
Tradycja biblijna

1. Elam
Po raz pierwszy w Biblii państwo Elam występuje w Księdze Genesis
w rozdziale 14., gdzie Kedorlaomer, król Elamu, wraz z trzema innymi królami walczyli z Abrahamem i Lotem: „Za czasów Amrafela, króla Szinearu,
i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie
dziś jest Morze Słone. Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera,
a w roku trzynastym zbuntowali się. Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim,
Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim i Chorytów w ich górzystym
kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. Potem, zawróciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar. Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się
w dolinie Siddim do walki z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Ellasaru – czterej
królowie przeciwko pięciu. A w dolinie Siddim było wiele dołów, [z których
wydobywano] smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki,
skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe
mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności,
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odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem – był
on bowiem mieszkańcem Sodomy. Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć
o tym Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego
Amoryty, imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie trzystu osiemnastu najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały,
nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich
aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe
mienie. a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami
i sługami. Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe,
czyli Królewskiej, król Sodomy”28.
Następne ważne wzmianki pojawiają się już w księgach prorockich, gdzie
Elam jest zaliczony do mocarstw, którego potęga zostanie złamana. W Księdze Izajasza znajdujemy tylko krótki werset: „Elam podniósł kołczan, Aram zaprzągł konie, Kir odsłonił tarczę”29. Natomiast w Księdze Jeremiasza napisano
już nieco więcej. Jest to właściwie wyrok Boży przeciwko Elamowi: „To powiedział do mnie Pan, Bóg Izraela: «Weź z mojej ręki kubek wina <to jest gniewu> i daj je do picia wszystkim narodom, do których cię posyłam. Niech piją,
zataczają się i szaleją <przed mieczem, który poślę między nich>». Wziąłem
więc kubek z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał
Pan: Jerozolimę, miasta judzkie, ich królów i przywódców, by uczynić z nich
pustkowie, przedmiot grozy, pośmiewiska i przekleństwa, jak to jest dzisiaj; faraona, króla egipskiego i jego sługi, jego przywódców i cały jego naród; wszystkie różnorodne narody i wszystkich królów ziemi Us, wszystkich królów ziemi filistyńskiej, Aszkelon, Gazę, Ekron i to, co pozostało z Aszdodu; Edom,
Moab i synów Ammona, wszystkich królów Tyru i wszystkich królów Sydonu oraz wszystkich królów zamorskich wysp; Dedan, Tema, Buz i wszystkich,
którzy przycinają włosy na skroniach; wszystkich królów Arabii i wszystkich
królów różnorodnych ludów, mieszkających na pustyni; wszystkich królów
28
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Księga Genesis 14, 1-17.
Księga Izajasza 22, 6.
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Zimri, wszystkich królów Elamu i wszystkich królów Medii; wszystkich królów północy, bliskich i dalekich, jednych po drugich; wszystkie królestwa, jakie są na powierzchni ziemi; <król zaś Szeszak będzie pił po nich>. (…) Słowo
Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza o Elamie na początku
panowania Sedecjasza, króla judzkiego: To mówi Pan Zastępów: Oto złamię
łuk Elamu, źródło jego potęgi. Sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech
krańców nieba i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, tak że nie będzie narodu, dokąd nie dotarliby rozproszeni Elamici. Napełnię Elam trwogą wobec
jego nieprzyjaciół, wobec tych, co nastają na jego życie. Sprowadzę na nich
nieszczęście, żar mojego gniewu – wyrocznia Pana. Poślę za nimi miecz, aż
ich wyniszczę. Ustawię zaś swój tron w Elamie i usunę stamtąd króla i książąt – wyrocznia Pana. W przyszłości jednak zmienię los Elamu – wyrocznia
Pana”30. Ezechiel pisze w podobnym tonie, choć nieco krócej: „Tam jest Elam
i całe jego mnóstwo wokół jego grobu – to wszyscy pobici, polegli od miecza,
którzy zstąpili nieobrzezani do świata podziemnego, oni, którzy postrach szerzyli w kraju żyjących, hańbę cierpią z tymi, którzy zstąpili do dołu. Pośród pobitych zgotowano mu leże i całe jego mnóstwo jest wokół jego grobu. Wszyscy ci są nieobrzezani, pobici mieczem, albowiem strach przed nimi szerzył się
w kraju żyjących, a teraz cierpią swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu; pośród pobitych zostali umieszczeni”31.
W Starym Testamencie znajdujemy również teksty dotyczące deportacji
Elamitów do Samarii przez Asurbanipala, króla asyryjskiego, który w tej księdze występuje pod imieniem Asnappar: „Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie
z Erek, z Babilonu, z Suzy – to jest Elamici – i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnappar i osiedlił je w miastach Samarii i w reszcie krain transeufratejskich”32.
Na zamku w Suzie, w kraju Elamitów, który wówczas był podbity przez
Medo-Persję, prorok Daniel otrzymał od Boga bardzo ważną wizję. Przytoczmy 8. rozdział jego księgi: „W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem
30
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Księga Jeremiasza 25, 25; 49, 34-39.
Księga Ezechiela 32, 24-25.
Księga Ezdrasza 4, 9-10.
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widzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy patrzałem podczas
widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam.
Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. Podniosłem oczy i spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wysokie,
jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później. Ujrzałem barana bodącego
[rogami] ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu
sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał,
i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po
całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między
oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc
nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. Kozioł
urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne - ku czterem stronom świata. Z jednego z nich
wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi
i ku wspaniałemu krajowi. Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. Wielkością dosięgał on
niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na
ziemię; działał zaś skutecznie. I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił,
a drugi święty zapytał tego, który mówił: "Jak długo [potrwa] widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy?" On zaś powiedział do niego: "Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa". Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie
i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny, i usłyszałem głos ludzki nad [rzeką] Ulaj, który wołał tymi słowami:
"Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie!" Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie:
"Wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych". Gdy on
ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie,
postawił mnie na nogi i powiedział: <Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy
końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. Baran, którego widziałeś
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z dwoma rogami, [oznacza] królów Medów i Persów. Kozioł zaś – króla Grecji, a wielki róg między jego oczami – pierwszego króla. Róg zaś, który uległ
złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które
powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. A przy końcu ich
panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych
poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym
w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Widzenie zaś
o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak
widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych>. Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez [wiele] dni. Następnie wstałem i załatwiałem sprawy królewskie; byłem jednak poruszony widzeniem, gdyż nie
mogłem go zrozumieć”33.
Sięgnijmy do interpretacji tej wizji, przedstawionej przez znanego biblistę ks. prof. dra hab. Zachariasza Łykę: „Baran mający dwa rogi przedstawia
Medo-Persję. Jest to bardzo trafny obraz tego mocarstwa. Wiadomo bowiem
z historii starożytnego Wschodu, że Media została podbita w r. 553 przed Chr.
przez Cyrusa (553-530), władcę Persów, i oba narody zjednoczone zostały pod
jednym dowództwem perskim. Stąd jeden róg wyrósł później i był wyższy. (…)
Kozioł reprezentuje królestwo greckie, a róg wielki, jaki był między oczyma
kozła, pierwszego władcę tego królestwa, Aleksandra Wielkiego (336-323).
Szybkość biegu kozła, który nadciągnął z zachodu, doskonale obrazuje inwazję
Aleksandra Wielkiego na Persję, szybkość przemarszu jego wojsk, błyskawiczność staczanych przez niego walk (334 – bitwa pod Granikiem, 333 – pod Issos, 331 – pod Arabelą), natarcie zaś na barana i pokonanie go było trafnym obrazem walki Aleksandra Wielkiego z Persją i zawojowania jego imperium. (…)
Złamanie rogu dużego obrazuje śmierć Aleksandra Wielkiego, która nastąpiła
niespodziewanie u szczytu potęgi tego władcy wieku lat 33. Po śmierci Aleksandra Wielkiego jego państwo rozpadło się na cztery części, zostało bowiem
33

Księga Daniela 8, 1-27.
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podzielone między czterech jego generałów: Kassandra, Lizymacha, Seleukosa i Ptolemeusza. (…) Gabriel kontynuując tok wykładu wyjaśnił, że przy
końcu istnienia czterech królestw, na które rozpadła się monarchia Aleksandra
Wielkiego, powstanie ‘król o okrutnym obliczu’. (…) Co przedstawia ta niezwykła moc? Nietrudno zrozumieć, że jest trafnym obrazem Rzymu, który na
arenę świata wszedł przy końcu dziejów królestwa Aleksandra Wielkiego, i to
Rzymu w jego podwójnej fazie, jako Rzymu pogańskiego i chrześcijańskiego.
W symbolu króla o okrutnym obliczu kryje się nie tylko obraz samego imperium rzymskiego, które podbojami sięgało na południe, wschód, do Palestyny
i wystąpiło przeciwko Chrystusowi, skazując Go na karę śmierci, oraz przeciwko Żydom, powodując zburzenie ich miasta, świątyni i zniszczenie kultu, a także rozproszenie Izraela, ale przede wszystkim symbol potęgi religijno-politycznej, która przejęła spuściznę cesarskiego Rzymu, a w stosunku do depozytu
wiary apostolskiej i nauki Bożej, objawionej w Piśmie Świętym, dopuściła się
poważnych zniekształceń”34. Ponieważ Daniel rozchorował się, niewyjaśniona
pozostała kwestia okresu 2300 dni (wieczorów i poranków). Wiadomo było tylko jedno, że po tym czasie świątynia odzyska swoje prawa35. Wyjaśnienie tych
kwestii znajduje się w rozdziale 9. Księgi Daniela. Cytowany wcześniej biblista wyjaśnia, 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 roku36. 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 Chrystusowej37.
W Nowym Testamencie jest tylko jeden tekst dotyczący Elamitów, którzy
są świadkami zesłania Ducha Świętego. Są to Żydzi, którzy przybyli z Elamu,
34
35
36
37

Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, Warszawa 1989, s. 307-308.
Niektóre przekłady Pisma Świętego mówią, że świątynia zostanie oczyszczona.
Było to 456 pełnych lat i ¼ przed naszą erą + 1843 pełnych lat i ¾ naszej ery. Razem 2300.
Więcej na ten temat zob. Z. Łyko, Nauki…, s. 299-324.
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być może potomkowie tych uprowadzonych w czasach asyryjskich: „Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie
i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji…”38.

2. Media
Pierwsze wzmianki w Biblii o Medii i Medach pojawiają się w II Księdze
Królewskiej: „W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył
Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Chalach,
nad Chabor – rzekę Gozanu, i do miast Medów”39. Asyryjczycy podbijając różne narody, przesiedlali je na inne ziemie. W tym wypadku chodzi o Izraelitów
z tzw. państwa północnego, zdobytego przez Asyrię w 722 roku p.n.e. Część
z nich została przesiedlona na tereny Medów, którzy wówczas byli wasalami
Asyryjczyków.
Następne teksty dotyczą już czasów tzw. niewoli babilońskiej, ale okresu
pod rządami medo-perskimi. W Księdze Ezdrasza czytamy: „Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby. I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane: «Zapisek historyczny: W roku pierwszym [panowania]
króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie:
Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe
i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość jego – sześćdziesiąt łokci, szerokość jego – dwadzieścia łokci, wysokość jego – trzydzieści łokci; układów
z kamienia ciosowego – trzy, i z drzewa – układ jeden. Koszty będą pokryte ze
38
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Księga Dziejów Apostolskich 2, 5-9.
II Księga Królewska 17, 6. Podobna treść pojawia się w tej samej księdze 18, 11: „Król asyryjski przesiedlił Izraelitów w niewolę do Asyrii i osiedlił ich w Chalach, nad Chabor, rzeką
Gozanu, i w miastach Medów”.

34

Bernard Koziróg — Starożytny Iran w Biblii i historii

skarbu królewskiego. Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą
złożone w domu Bożym». «Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei – trzymajcie się z dala od tego miejsca. Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie
żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży
na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej
starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. A jeśli potrzeba też cielców,
baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios – oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy – według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być niechybnie co dzień dostarczane, aby oni składali miłe ofiary Bogu niebios i modlili się
za życie króla i jego synów. I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten
rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity,
dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. A Bóg, który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla,
który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja,
Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany»”40. O dekretach królów perskich dotyczących Żydów będzie jeszcze mowa w następnej części. Tu jedynie trzeba wspomnieć o tym, że w królestwie medo-perskim
były wówczas cztery stolice: Persepolis, Babilon, Suza i Ekbatana. Zapewne
w każdej z nich znajdowały się archiwa królewskie, co nie ułatwiało odnajdywania archiwaliów. Jak czytaliśmy, dekret wydany przez Cyrusa, odnaleziono
w czasach Dariusza w Ekbatanie.
Kolejne teksty na temat Medów odnajdujemy w Księdze Estery: „A było
to za dni Aswerusa41; Aswerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu państwami. W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na
tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania

40
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Księga Ezdrasza, 6, 1-12.
Tak Biblia nazywa perskiego króla Kserksesa. W niektórych przekładach Pisma Świętego występuje pod imieniem Achaszwerosz.
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wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i najdzielniejszych
Persów i Medów, wielmoży i władców państw, którzy byli razem z nim”42.
„I nałożył król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza. A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości Mardocheusza, którego król uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów Medów
i Persów?”43.
W proroctwie Izajasza jest następująca zapowiedź: „Wyrok na Babilon,
który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy
nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają”44. Dokładnie wypełniło się
to w 539 roku p.n.e., gdy koalicja Medów i Persów pod przywództwem Cyrusa
Wielkiego zdobyła Babilon, kończąc tym samym supremację babilońską nad
starożytnym światem. W innym miejscu ten sam prorok powiada: „Widzenie
przytłaczające zwiastowano mi: Rozbójnik rabuje, niszczyciel niszczy. «Elamie, wychodź! Medio, oblegaj! Wszystkim jękom kres położę» (…) A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: «Upadł
Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi!»45.
Jeremiasz z kolei wymienia różne narody, na które spadnie kara Boża.
Wśród nich wyszczególnia również Medię46. Wcześniej jednak Media miała
pokonać Babilonię: „Ostrzcie strzały, przygotowujcie tarcze! Pan pobudza ducha króla Medii, bo jego zamiary dotyczą zniszczenia Babilonu; jest to zemsta
Pana, zemsta za Jego świątynię. (…) Do świętej wojny przeciw niemu przygotujcie narody, króla Medii, jego przywódców i wszystkich jego urzędników, całą ziemię, nad którą panuje. Drży ziemia i dygoce, bo się wypełniły plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niezamieszkałe pustkowie”47.
W Starym Testamencie o Medach pisze jeszcze prorok Daniel. Gdy zapowiada upadek Babilonu, mówi że zdobędą go Medowie i Persowie: „A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów:
Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel – zważono cię
42
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Księga Estery 1, 1-3.
Księga Estery 10, 2.
Księga Izajasza 13, 1.17.
Księga Izajasza 21, 2.9.
Księga Jeremiasza 25, 25.
Księga Jeremiasza 51, 11.28.
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na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres – twoje królestwo uległo podziałowi;
oddano je Medom i Persom»”48. Gdy prowincją medyjską zarządzał Dariusz
Med, którego tytułowano królem, ministrowie uknuli spisek przeciwko Danielowi, namawiając Dariusza do wydania edyktu zakazującego modlitwy do Boga Jahwe: „Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Kazał więc król
Dariusz spisać dokument i zakaz. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Mężowie ci podbiegli gromadnie
i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla <w sprawie zakazu królewskiego>: «Czy nie kazałeś, królu,
ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?»
W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów». Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten
mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem
wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy». Gdy
król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do
zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: «Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany». Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini
lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale
służysz, uratuje cię». Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów.
Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby
nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł
od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: «Danielu, sługo żyjącego
Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?»
Wtedy Daniel odpowiedział królowi: «Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał
48

Księga Daniela 5, 25-28.
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swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic
złego». Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów;
nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla
przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów
ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły
ich lwy i zmiażdżyły ich kości”49.
W rozdziale 8. Księgi Daniela znajdujemy wyjaśnienie proroczych symboli rogów barana, które mają przedstawiać Medów i Persów. Więcej na ten
temat zamieszczono w poprzedniej części, dotyczącej Elamu50. Ponadto dwukrotnie jeszcze Daniel wspomina w swojej księdze Dariusza Meda51.
W Nowym Testamencie jest tylko jeden tekst dotyczący Medów, którzy są
świadkami zesłania Ducha Świętego. Są to Żydzi, którzy przybyli z Medii, być
może potomkowie tych uprowadzonych w czasach asyryjskich: „Przebywali
wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak
przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają,
nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc
każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji…”52

3. Persja
Na ok. 150 lat przed pojawieniem się króla perskiego Cyrusa, jego podboje zapowiedział prorok Izajasz. Napisał też, że to Cyrus przywróci wolność
Żydom i sprowadzi ich z Babilonii do Jerozolimy. Niewola babilońska, która zaczęła się od zburzenia Jerozolimy w 586 roku p.n.e. miała trwać 70 lat.
W 539 roku p.n.e. Cyrus z armią medo-perską zdobył Babilon. Był to początek
na drodze do odzyskania wolności i odbudowy Jerozolimy. Izajasz napisał: „Ja
49
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Księga Daniela 6, 9-25.
Księga Daniela 8, 20.
Księga Daniela 9, 1; 11,1.
Księga Dziejów Apostolskich 2, 5-9.
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mówię o Cyrusie: ‘Mój pasterz’, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: ‘Niech cię odbudują!’, i do świątyni: ‘Wznieś się z fundamentów!’». Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go
za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby
otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły”53.
W II Księdze Kronik czytamy, że niewola babilońska była karą za niewierność narodu, ale jest nadzieja, bowiem Cyrus wydał odpowiedni dekret. „Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując
wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan
poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysyłał do nich
swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego
stopnia, iż nie było już ocalenia. Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował
się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową.
[Bóg] wszystko oddał w jego ręce. Wszystkie naczynia świątyni Bożej tak wielkie, jak i małe, wraz ze skarbami domu Pańskiego i ze skarbami króla, i jego książąt wywiózł do Babilonu. Spalili też [Chaldejczycy] świątynię Bożą i zburzyli
mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia
wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę [król] uprowadził
do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem
przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on również na piśmie
w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom
w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś,
to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»”54.
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Księga Izajasza 44, 28; 45, 1.
II Księga Kronik 36, 14-23.
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Oprócz obu Ksiąg Kronik do tzw. biblijnych dzieł kronikarskich Starego Testamentu zalicza się Księgi Ezdrasza i Nehemiasza55. Ezdrasz był kapłanem i pisarzem, Nehemiasz wysokim urzędnikiem na dworze perskim.
Obaj działali w Jerozolimie, przeprowadzając tam reformy religijne. „Księga Ezdrasza i Nehemiasza, traktowana jako całość, omawia okres dziejów po
niewoli babilońskiej. Początek Księgi Ezdrasza jest identyczny z zakończeniem II Księgi Kronik. W dekrecie Cyrusa podkreślona jest przede wszystkim
sprawa odbudowy świątyni. Dlatego repatrianci otrzymują naczynia święte
zabrane z Jerozolimy i księga przytacza ich listę. Skradzione naczynia zostały zwrócone Szeszbassarowi, księciu judzkiemu. Egzegeci nie są zgodni
w sprawie, czy jest to imię Zorobabela, czy chodzi o dwóch różnych ludzi.
Zorobabel bowiem staje na czele tych, którzy wracają do Jerozolimy i Judy.
Edykt Cyrusa podyktowany był perskim charakterem religijnym, niespotykaną na starożytnym Wschodzie tolerancją i mądrością polityczną. Persowie,
stawszy się spadkobiercami monarchii babilońskiej i zezwalając przesiedlonym na powrót do ziemi ojczystej, zyskiwali w tych narodach naturalnych
przyjaciół. Dzięki temu ułatwiali sobie opanowanie całego państwa. Izraelici skorzystali z tego i odbudowali swój byt, nawiązując do narodowych i religijnych tradycji. Dekret zacytowany w Księdze Ezdrasza przedstawia Cyrusa jako wysłannika Boga, podobnie jak poprzednio Nabuchodonozor był
narzędziem Jahwe dla ukarania grzesznego narodu”56. Księga Ezdrasza odnotowuje następującą treść: „Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego
panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi
dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie
w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech
Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje
dom Pana, Boga izraelskiego – ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. A co do
każdego z pozostających jeszcze przy życiu – to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem,
55
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W hebrajskim oryginale obie księgi stanowiły całość.
T. Jelonek, Kultura …, s. 48-49.
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sprzętem i bydłem – oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie». Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować
dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim:
srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami – oprócz wszystkich
darów dobrowolnych. A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. I wydał je
Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi, księciu judzkiemu. Oto liczba tych sprzętów: czasz złotych – trzydzieści, czasz srebrnych – tysiąc dwadzieścia dziewięć, pucharów złotych – trzydzieści, pucharów srebrnych – około czterystu dziesięciu, innych sprzętów
– tysiąc; wszystkich sprzętów złotych i srebrnych – pięć tysięcy czterysta. To
wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii
do Jerozolimy”57.
Najważniejszym zadaniem repatriantów była odbudowa świątyni w Jerozolimie. Zaczęto od zbudowania ołtarza, gdzie można było składać ofiary.
„Gdy nadszedł siódmy miesiąc – a Izraelici mieszkali już w miastach swoich- wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie. A Jozue, syn
Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego
przystąpili do zbudowania ołtarza Boga izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia, jak przepisano w Prawie Mojżesza, męża Bożego. I na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony
narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. Potem obchodzili Święto Namiotów według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną. Następnie – oprócz całopalenia nieustającego – składali ofiary
w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana”58. Potem zajęto się założeniem
fundamentów. „Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności,
napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe
z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa,
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Księga Ezdrasza 1, 1-11.
Księga Ezdrasza 3, 1-5.
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króla perskiego”59. Gdy fundament był gotowy, odbyła się uroczystość, gdzie
wielbiono Boga, a ludzie płakali z radości.
Po zbudowaniu fundamentów, do starszych izraelskich zgłosili się Samarytanie60, którzy zaproponowali swoją współpracę w odbudowie świątyni. Ponieważ Judejczycy na to się nie zgodzili, Samarytanie sprawili swoimi
skargami i donosami do dworu perskiego, że zakazano odbudowy świątyni
i Jerozolimy. „Za panowania Kserksesa, na początku jego rządów napisano
oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy. A za czasów Artakserksesa Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do
Artakserksesa, króla perskiego; litery tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. Komendant Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej treści: «Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sędziowie,
posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy – to jest Elamici – i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnappar i osiedlił je w miastach Samarii i w reszcie krain transeufratejskich, I dalej».
To jest odpis listu, który oni posłali do niego: «Do króla Artakserksesa – słudzy twoi, mężowie z Transeufratei. Otóż: Niech król przyjmie do wiadomości,
że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują
to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów są
założone. Otóż: Niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie
odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. Otóż: Ponieważ mamy obowiązki
wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, dlatego posyłamy
królowi to powiadomienie. Niech poszukają w kronikach twoich przodków,
a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zostało to miasto. Powiadamiamy króla, że jeśli to miasto będzie odbudowane, a mury jego będą naprawione, wtedy działu
w Transeufratei mieć nie będziesz». Król przysłał takie rozstrzygnięcie: «Ko59
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Księga Ezdrasza 3, 7.
Samarytanie byli ludem, który powstał z wymieszania się pozostawionej przez Asyryjczyków
ludności północnego królestwa izraelskiego z ludnością obcych narodowości, deportowaną
tam z innych regionów imperium asyryjskiego.
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mendantowi Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich,
pozdrowienie». I dalej: «Dokument, któryście nam przysłali, został przede
mną w przekładzie odczytany. Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje,
a bunt i rozruchy w nim są wzniecane. I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą Transeufrateą, i odstawiano im podatek, daninę i cło. –
Zatem wydajcie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi: to miasto nie ma być
odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. A strzeżcie
się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, ażeby nie wzrosła strata na szkodę
królów». Wtedy – skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został przeczytany przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami – poszli oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły
zakazać im dalszej pracy”61.
Przerwa w budowie trwała do drugiego roku panowania króla Dariusza,
czyli do 520 roku p.n.e. Wówczas prorocy Aggeusz i Zachariasz nawoływali do kontynuowania prac. Ich apele były na tyle skuteczne, że prace ruszyły.
Ale kiedy rozpoczęto odbudowę, do akcji wkroczyli urzędnicy perscy. „Wówczas przyszedł do nich Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz
towarzysze ich i tak im mówili: «Kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć?» Następnie tak ich pytali: «Jak się nazywają ludzie, którzy
wznoszą tę budowlę?» Ale oko Boga ich czuwało nad starszyzną żydowską,
tak że ich tamci od budowania nie powstrzymali, aż by po nadejściu doniesienia do Dariusza doręczono dokument w tej sprawie. Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze jego, Persowie w Transeufratei, posłali do króla Dariusza. Posłali do niego doniesienie,
w którym tak było napisane: «Królowi Dariuszowi – wszelkiego szczęścia!
Niech król przyjmie do wiadomości, żeśmy się udali do domu Boga wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i drzewo
przykłada się do ścian. Ta robota jest starannie wykonywana i posuwa się naprzód. Wtedy zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich tak: ‘Kto wam
kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć? Również pytaliśmy ich
61
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o ich imiona, by cię powiadomić. Toteż podajemy imiona mężów stojących na
ich czele. I odpowiedzieli nam w sposób następujący: Myśmy sługami Boga
nieba i ziemi i odbudowujemy dom, który – niegdyś wzniesiony – stał przez
wiele lat, a wielki król izraelski zbudował go i wykończył. Ponieważ jednak
przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał ich Chaldejczykowi Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu. On zburzył ten dom, a lud uprowadził
do Babilonu. Ale w pierwszym roku [panowania] Cyrusa, króla babilońskiego,
kazał ten król odbudować ten dom Boży. Również co do złotych i srebrnych
sprzętów domu Bożego – które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł je do świątyni w Babilonie – to król Cyrus wydobył je ze świątyni w Babilonie i wręczył je pewnemu mężowi, imieniem Szeszbassar, którego ustanowił namiestnikiem i któremu rzekł: ‘Weź te sprzęty; idź złożyć je
w świątyni w Jerozolimie, a dom Boży ma być odbudowany na dawnym miejscu’. Zatem ów Szeszbassar przyszedł i założył fundamenty domu Bożego w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go, lecz jeszcze nie jest on ukończony.
A teraz: jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w skarbcach królewskich, tamże w Babilonie: czy rzeczywiście został przez króla
Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bożego w Jerozolimie, a rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą»62. Dokument znaleziono w Ekbatanie. Oto zapis Księgi Ezdrasza: „I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane:
«Zapisek historyczny: W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa tenże król
wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i dla składających Bogu
ofiary spalane. Długość jego – sześćdziesiąt łokci, szerokość jego – dwadzieścia łokci, wysokość jego – trzydzieści łokci; układów z kamienia ciosowego
– trzy, i z drzewa – układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego.
– Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one
powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu
Bożym»63.
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Zatem dekret Cyrusa został potwierdzony przez Dariusza. Mogli więc Żydzi dalej odbudowywać świątynię i Jerozolimę. A urzędnikom perskim nakazano trzymać się z dala od całej sprawy. Oto polecenie służbowe, jakie znalazło
się w tekście biblijnym: „«Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei – trzymajcie się z dala od tego miejsca. Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie
żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży
na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej
starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. A jeśli potrzeba też cielców,
baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios – oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy – według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być niechybnie co dzień dostarczane, aby oni składali miłe ofiary Bogu niebios i modlili
się za życie za życie króla i jego synów. – I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś
przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie
do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. A Bóg,
który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci
każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». Wtedy dokładnie tak, jak rozporządził król Dariusz, postąpili Tattenaj,
namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze. A starszyzna żydowska
budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza,
syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza – oraz Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar - był
to rok szósty panowania króla Dariusza”64.
W tym tekście wspomniano dwóch proroków: Aggeusza i Zachariasza.
Obaj wystąpili w drugim roku panowania Dariusza, a więc w 520 roku p.n.e.
Tak naprawdę niewiele o nich wiemy. Prawdopodobnie byli repatriantami,
przybyłymi z Babilonu wraz z pierwszymi grupami Żydów. Aggeusz kieruje
swoje poselstwo do namiestnika Zorobabela, kapłana Jozuego i ludu: „«Tak
64
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mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: ‘Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański’. <Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza>: Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc – tak mówi
Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Siejecie wiele, lecz plon
macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie
gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje,
aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka! Tak mówi Pan Zastępów: Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie
w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście
do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? – wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was
pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały
rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk». Zorobabel,
syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza – jako że wysłał go ich Pan Bóg – i lud przejął się lękiem przed Panem. Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami:
«Ja jestem z wami! – wyrocznia Pana». Pobudził więc Pan ducha Zorobabela,
syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej reszty ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku [rządów] króla Dariusza. Dnia dwudziestego pierwszego
siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Powiedzże
to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, co
widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia?
Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu – wyrocznia Pana – nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu
Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! – wyrocznia Pana. Do pracy! Bo
Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które
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zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród
was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten
dom, mówi Pan Zastępów. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto – wyrocznia Pana Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju» – wyrocznia Pana Zastępów. Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego [miesiąca], w drugim roku
[rządów] Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Tak mówi
Pan Zastępów: Zapytaj no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii: Gdyby
ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu,
czy wówczas on stanie się poświęcony?» Na to kapłani odrzekli: «Nie». Aggeusz więc pytał dalej: «Gdyby ktoś zanieczyszczony przez zmarłego dotknął
się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona?» Na to kapłani odrzekli: «Tak». Aggeusz zaś tak ciągnął dalej: «Tak to jest i z tym ludem, tak z tym
narodem przed moim obliczem – wyrocznia Pana. Tak też jest z każdym dziełem ich rąk; nawet i to, co składają tam w ofierze, jest nieczyste. Rozważcie
tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, jak się wam powodziło? Gdy się przyszło do stogu o dwudziestu
[miarach], było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło do tłoczni, by zaczerpnąć
pięćdziesiąt [miar], było ich tylko dwadzieścia. To Ja dotknąłem was zwarzeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem, dotknąłem wszelkie dzieło waszych
rąk, a [jednak] nie było między wami [nawracających] się do Mnie – wyrocznia Pana. <Rozważcie tylko czasy obecne i przeszłe, od dnia dwudziestego
czwartego [miesiąca] dziewiątego do dnia, w którym położono [fundamenty]
pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko!> Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? [Nie]. Ale ani winorośl, ani drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka
nie przyniosły jeszcze owocu. Od tego dnia Ja będę wam błogosławił!» Po raz
drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego]
miesiąca: «Powiedz to namiestnikowi Judy Zorobabelowi: Ja poruszę niebiosa i ziemię, przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów,
przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od
miecza swego brata. W tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – wezmę ciebie,

Rozdział II. TRADYCJA BIBLIJNA

47

sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela – wyrocznia Pana – i uczynię z ciebie
jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie»65.
Zachariasz był kapłanem i prorokiem, który ganił Żydów nie tylko z powodu opieszałości w sprawie budowy świątyni, ale również występki moralne, bluźnierstwa, krzywoprzysięstwa, kradzieże i niesprawiedliwość społeczną. Działał w latach 520-518 p.n.e.
W 515 roku p.n.e. wznowiono kult świątynny w Jerozolimie, ale nie
wszystko przebiegało należycie. Wkradały się liczne zaniedbania i zniechęcenie. Uprawiano lichwę i szerzył się wyzysk społeczny. Ogromnym problemem
były mieszane małżeństwa, bowiem pogańskie małżonki wprowadzały w domach kult pogańskich bożków. W takich okolicznościach wystąpił prorok Malachiasz, który wyprzedził reformy Nehemiasza. Księga Malachiasza jest wyrokiem, który wypowiada Jahwe ustami proroka.
A sam Nehemiasz? Pozostawił ważne stanowisko na dworze perskim,
by pomóc Żydom, którzy powrócili do Judei. Jego zasługą było sprowadzenie większej liczby repatriantów. Zapełnił nimi nie tylko Jerozolimę, ale również inne miasta. Sporządził spis ludności i poświęcił mur jerozolimski, odszukał Lewitów, którzy uświetnili uroczystość. Oczyścił miasto od cudzoziemców,
przywrócił święcenie szabatu. Zajął się również mieszanymi małżeństwami.
„Te reformatorskie działania umacniają nowy kształt religii Izraela, który nazywamy judaizmem. Kształtuje się on pod perskim panowaniem. Jednym z przejawów judaizmu było odcinanie się od innych. Stąd sprawa z Samarytanami,
którzy chcieli wziąć udział w odbudowie świątyni, byli bowiem także jahwistami, choć niezupełnie ortodoksyjnymi. Myśl oddzielenia od obcych bardzo
wyraźnie dochodzi do głosu w sprawie usunięcia cudzoziemców z Jerozolimy i w sprawie małżeństw mieszanych. Ta myśl podkreślona jest szczególnie.
Tworzy się nowa wspólnota, charakteryzująca się ekskluzywnością. Wspólnota
opiera się na Prawie i koncentruje wokół medytacji nad Prawem. (…) Przywiązanie do Prawa i interpretacja doprowadziły później do legalizmu, trzymania
się litery. Podkreślenie odrębności wyrodziło się w zamknięcie i ciasnotę”66.

65
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Księga Aggeusza 1 i 2.
T. Jelonek, Kultura…, s. 102-103.
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W czasach imperium medo-perskiego działał również prorok Daniel.
Wszystko wskazuje na to, że nigdy nie powrócił do Judei. Ale odegrał szczególną rolę na dworze zarządzającego prowincją medyjską Dariusza, w czasach
panowania Cyrusa Wielkiego. Jego doświadczenie z ministrami zostało opisane w poprzedniej części. W swoich wizjach Daniel również mówił o Medach
i Persach, jako tych, którzy rządzić będą po Babilonii.
Na perskiej ziemi toczy się również akcja Księgi Estery, która przedstawia sytuację na dworze króla Kserksesa (Aswerusa, Achaszwerosza). Wyprawił on wielką ucztę, na której nie chciała się zjawić królowa Waszti. Z tego
powodu została odsunięta, a jej miejsce zajęła Żydówka Estera. W tym czasie
Mardocheusz (Mordochaj), opiekun Estery, odkrył spisek przeciwko królowi.
Nienawidził go jednak Haman, potomek króla Agaga, którego przed wiekami
zabili Izraelici. Z tego powodu powziął plan eksterminacji Żydów, do czego namówił króla. Ten jednak był nieświadomy, że ma żonę Żydówkę, która również
będzie musiała zginąć. Czas zagłady Żydów został wylosowany (pur = los) na
trzynasty dzień dwunastego miesiąca.
Mardocheusz wymógł na Esterze, aby interweniowała u króla. Ta jednak,
według prawa perskiego, bez zaproszenia nie mogła zjawić się przed królem.
Zarządziła więc modlitwę i post wszystkich Żydów w tej sprawie. Kiedy weszła do sali królewskiej, władca przyjął ją łaskawie. Estera zaprosiła go wraz
z Hamanem na ucztę. A Haman już przygotował szubienicę dla Mardocheusza.
Królowi zaś podczas bezsennej nocy przeczytano o dobrodziejstwie Mardocheusza, gdy ten uratował władcy życie. Kserkses zauważył, że Mardocheusz nie został w ogóle wynagrodzony za ten czyn. Rano więc zapytał Hamana,
jak można kogoś szczególnie wynagrodzić. Ten myśląc, ze chodzi o niego powiedział, że kogoś takiego trzeba ubrać w królewskie szaty, posadzić na konia
i uroczyście obwozić po mieście. Jakież było jego zdziwienie, gdy to on musiał
prowadzić konia, na którym siedział Mardocheusz.
Podczas uczty u królowej, Haman został przez nią oskarżony. W tym czasie król był w ogrodzie. Gdy wrócił, zobaczył Hamana przy łożu Estery. Haman
błagał ją o łaskę, ale z boku wyglądało to tak, jakby chciał ja zgwałcić. To wystarczyło, aby król kazał powiesić Hamana na szubienicy przygotowanej przez
niego samego.
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Ponieważ nie można było cofnąć prawa perskiego, aby uratować Żydów,
uzyskali oni dekret upoważniający ich do samoobrony. W dniu, w którym mieli
zginąć, zabili 75 tys. swoich wrogów, a w kolejnych dniach jeszcze powiększyli tę liczbę. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono święto Purim, obchodzone przez Żydów do dnia dzisiejszego.
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Rozdział III
Miejsca w Iranie,
związane z Biblią

1. Hamadan (Ekbatana)
Hamadan jest położony na wysokości 1800 m n.p.m. u podnóża góry
Elvend, która sięga 3600 metrów. W starożytności była to stolica Medów, znana pod grecką nazwą Ekbatana. Miasto leżało na szlaku karawanowym, łączącym Azję Wschodnią z Mezopotamią. Z tego powodu było bardzo ważnym
centrum handlowym, gdzie sprzedawano produkty pochodzące z Indii, Afganistanu i Persji. Dzisiaj Hamadan już nie odgrywa takiego znaczenia, ale wciąż
jest chętnie odwiedzany przez kupców, bowiem produkuje się tam znakomite
dywany i wyroby ze skóry. Miasto rozwinęło się. Posiada nowoczesne dzielnice, choć również można podziwiać stare, typowo orientalne uliczki.
Dla czytelnika Biblii Ekbatana (w niektórych przekładach występuje pod
nazwą Achmeta), jest istotna z tego względu, że była stolicą Medów, którzy
pojawiają się na kartach Biblii. W Księdze Izajasza 13, 17-19 czytamy przepowiednię o Medach, którzy mieli wystąpić przeciwko Babilonowi: „Oto ja pobudzę przeciwko nim Medów, którzy o srebro nie dbają i w złocie się nie lubują. Łuki pobiją młodzieńców. Nad płodem łona matki nie zlitują się, ich oko
nie weźmie względu na dzieci. I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył
Bóg”.
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Niestety, nie wiemy zbyt wiele o Medach, ponieważ nie pozostawili po
sobie żadnych dokumentów. Z tego powodu wnioskuje się, że nie znali sztuki
pisania. Wszystkie informacje o Medach pochodzą ze źródeł asyryjskich, babilońskich, greckich, perskich, a także z Biblii67. W samym Hamadanie nie można prowadzić wykopalisk archeologicznych, ponieważ dzisiejsze miasto znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie było miasto starożytne. Jedynie przy
wykopach pod fundamenty nowych budynków, ukazują się starożytne przedmioty należące do Medów.
Według Herodota, pierwszym władcą Medów, który panował w Ekbatanie, był Dejokes (lata panowania 700-647 p.n.e.). To on miał stworzyć imperium i założyć tam stolicę. Po nim rządził jego syn Fraortes (647-625 p.n.e.),
który rozszerzył panowanie na plemiona perskie i włączył je do państwa medyjskiego. Następcą Fraortesa został jego syn Kiaksares (625-585 p.n.e.). Źródła mówią o nim, jako sprzymierzeńcu babilońskiego króla Nabopolassara,
z którym pobił Asyrię. W 614 roku p.n.e. zdobyli Assur, a dwa lata później
(612 p.n.e.) Niniwę, która padła po trzymiesięcznym oblężeniu. Jej król, Sinszariszkun zginął wraz z całym dworem w płonącym pałacu. Trzeba również
wspomnieć o tym, że Kiaksares wydał swoją córkę za księcia Nabuchodonozora, ówczesnego następcę tronu babilońskiego.
Medowie i Babilończycy podzielili między siebie imperium asyryjskie
w ten sposób, że tym pierwszym przypadły górzyste krainy Urartu (Armenii)
i Wschodniej Azji Mniejszej, tym drugim pozostałe ziemie.
Kiaksares odniósł też zwycięstwo nad Scytami, którzy z Bałkanów dotarli na Bliski Wschód, natomiast jego wojna z Lidią w maju 585 roku p.n.e. była nierozstrzygnięta. Gdy pojawiło się zaćmienie słońca, przesądni żołnierze

67

S. Horn pisze, że „Medowie, lud indoeuropejski, pojawili się po raz pierwszy w historii jako
barbarzyńcy, przeciwko którym walczył asyryjski król Salmanassar III (859-824 p.n.e.). Po
stuletnim milczeniu źródeł pojawili się znowu w zapiskach Sargona II (722-705 p.n.e.), który
miał zwyciężyć Medów pod wodzą króla Daiaukku. Ponieważ Asyryjczycy masowo przesiedlali całe narody, jest bardzo możliwe, że przeprowadzili deportację Medów do innych części
asyryjskiego imperium, a opustoszałe miasta zaludnili obywatelami innych podbitych ludów.
Taki wniosek możemy wyciągnąć na podstawie informacji podanych w Biblii. Gdy Samaria
dostała się w 722 roku p.n.e. w ręce Sargona II, wielu nieszczęśliwych mieszkańców zostało osiedlonych ‘w miastach medyjskich’ (2 Król. 18, 11)”. Zob. S. Horn, Z archeologią przez
kraje biblijne, Warszawa 1989, s. 93-94.
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obu armii zaprzestali walki, ponieważ wierzyli, że bogowie nie pochwalają tej
wojny.
Rządy po Kiaksaresie objął jego syn Astiages (585-550 p.n.e.), ostatni
władca medyjski. Ku swojej zgubie wydał córkę Mandane za Kambyzesa I,
władcę Persów, który był wasalem Astiagesa. Mandane urodziła Cyrusa, który
gdy zasiadł na perskim tronie, zbuntował się przeciwko medyjskiemu władcy,
czyli swemu dziadkowi. Uważał, że jemu się należy panowanie nad Medami
i Persami. Cyrus dwukrotnie został pokonany przez armię Astiagesa, lecz dzięki zdradzie Harpagosa, dowódcy wojsk medyjskich, który wraz z armią przeszedł na stronę perską, w końcu odniósł zwycięstwo i zajął Ekbatanę, stolicę
Medów. Astiages zginął w tajemniczych okolicznościach na pustyni.
Cyrus pozostawił na stanowiskach urzędowych i wojskowych wielu Medów, co przyniosło mu uznanie w ich oczach68, a Ekbatanę uczynił jedną ze stolic swego królestwa. Królewski dwór spędzał tam letnie miesiące, ponieważ
klimat był umiarkowany, raczej nie zdarzał się nieznośny upał.
W Ekbatanie odnaleziono dekret Cyrusa69 dotyczący powrotu Żydów do
Palestyny. Świadczy to o tym, że Cyrus wydał rozporządzenie podczas pobytu
w tym mieście latem 537 roku p.n.e.
Ekbatana nigdy nie była najważniejszą i najpiękniejszą ze stolic królestwa
medoperskiego, jednak była uważana za wspaniałe miasto. Grecy, którzy towarzyszyli Aleksandrowi Wielkiemu Macedońskiemu, opisywali jej bogactwo
i sławę. Po raz pierwszy Aleksander przybył tam w 330 roku p.n.e., gdy ścigał
armię Dariusza III. Drugi raz przybył sześć lat później, kiedy powracał z Indii. Źródła mówią, że w jego ręce dostały się w Ekbatanie skarby o wartości
180 tysięcy talentów. „Pałac królewski w Ekbatanie posiadał konstrukcję z cedrów i drewna cyprysowego powleczonego złotem i srebrem. Dach był pokryty srebrnymi dachówkami. Większość tego kosztownego materiału została zdemontowana i wywieziona. Tylko główna świątynia zachowała srebrny dach aż
68
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Prawdopodobnie dotyczyło to również Dariusza, syna Astyagesa, który występuje na kartach
Biblii w Księdze Daniela, gdzie tytułowany jest królem, choć de facto nim nie był.
Zapis biblijny brzmi:”I znaleziono w twierdzy Ekbatana, leżącej w prowincji medyjskiej, pewien zwój, w którym było napisane: Ku pamięci! W pierwszym roku panowania króla Cyrusa
wydał król Cyrus rozkaz w sprawie domu Bożego w Jeruzalemie: Dom ten ma być odbudowany
w miejscu, gdzie składane są ofiary krwawe i ogniowe…” (Księga Ezdrasza 6, 2).
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do 209 p.n.e., gdy Antioch Wielki kazał go zdjąć i wybić monety o wartości 4
tys. talentów”70. Herodot podaje, że Ekbatana była otoczona siedmioma murami71, a ten zewnętrzny miał mieć 6,5 km. Wszystkie mury miały mieć ok. 40
km długości.
Na górze Elvend, w pobliżu Hamadanu, znajdują się skalne napisy dwóch
perskich królów: Dariusza I (522-486 p.n.e.) i Kserksesa (486-465 p.n.e.). Można do nich dotrzeć specjalnym szlakiem wzdłuż górskiego potoku72.
Niemal w samym centrum miasta jest też grób królowej Estery, Żydówki,
żony króla Kserksesa, i jej wuja Mardocheusza. Znajdują się tam dwa sarkofagi pod specjalną kopułą, które są własnością Żydów. Oni też opiekują się całą
budowlą. Czy rzeczywiście Estera i Mardocheusz tam zostali pochowani? Nie
ma stuprocentowej pewności, ale też nie można tego wykluczyć. Pielgrzymujący tam Żydzi, uważają Esterę i Mardocheusza za bohaterów, którzy w trudnym
dla narodu żydowskiego okresie, okazali wierność Bogu i współplemieńcom.
S. Horn pisze: „Biblia tylko raz wspomina Ekbatanę i wydaje się, że zajmowała mało ważne miejsce w historii biblijnej. Lecz czytelnik Biblii nie powinien zapomnieć, że Medowie i Persowie, których stolicą była Ekbatana, byli właściwie pierwszymi, którzy założyli indoeuropejskie imperium. Medowie
i Persowie przerwali semicką dominację i wprowadzili nowe moralne i duchowe wartości. Byli tolerancyjni wobec podbitych narodów i obcych religii, przez
co zostały stworzone warunki do dalszego istnienia Żydów po niewoli babilońskiej. To stanowisko ostatecznie doprowadziło do adopcji nowych koncepcji
rządu. Rozwinięte w następnych wiekach przez Greków i Rzymian umożliwiły
chrześcijaństwu opanowanie świata w niewiarygodnie krótkim czasie”73.
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S. Horn, Z archeologią…, s. 95.
Każdy z siedmiu murów miał być innego koloru: zewnętrzny biały, a następne: czarny, purpurowy, niebieski, pomarańczowy, srebrny i złoty.
Oto treść skalnej proklamacji Dariusza: „Wielki jest bóg Ahuramazda, który tę ziemię stworzył dla ludzi, który Dariusza uczynił królem ponad innymi królami, niezrównanym władcą
nad wieloma. Ja, Dariusz, wielki król, król królów, król krajów wielu ludów, król na tej wielkiej, rozległej ziemi, syn Hystaspesa, Achemenida” (J. Cate, History of Persia, Bolong 1999,
s. 67). W podobnym tonie jest napis Kserksesa.
S. Horn, Z archeologią…, s. 96.
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2. Pasargady
Pasargady znajdują się na drodze z Teheranu do Zatoki Perskiej, ok. 50
km od Persepolis. Zostały założone przez króla Cyrusa. I to jego mauzoleum
jest największą atrakcją turystyczną tego miasta.
Grób Cyrusa wykonany z wapiennych bloków w kształcie domu z dwuspadowym dachem, stoi na schodkowej piramidzie. Cała budowla ma 11 metrów wysokości, i mimo, że jest wiekowym pomnikiem, znajduje się w dobrym
stanie. Historyk grecki Strabon napisał, że gdy do miasta wkroczył Aleksander Wielki, znalazł grób Cyrusa w starannie utrzymanym ogrodzie pałacowym.
Zwłoki Cyrusa znajdowały się komnacie grobowej, w złotym sarkofagu. A na
ścianach komnaty znajdowały się napisy w języku staroperskim: „O człowieku, ja jestem Cyrus, który zdobył władzę dla Persów, król Azji. Nie zazdrość mi
tego grobowca”74. Inny grecki historyk Plutarch tak oddał treść napisu na ścianie: „O człowiecze, ktokolwiek jesteś, skądkolwiek przychodzisz – ponieważ
wiem o tym, że przyjdziesz – jestem Cyrus, który zdobył władzę dla Persów.
Nie żałuj mi tego małego kawałka ziemi, który przykrywa moje ciało”75. Ci sami historycy zgodnie twierdzą, że gdy Aleksander obejrzał grób, kazał zapieczętować wejście i wystawić warty strzegące grobu. W późniejszych czasach
grób został splądrowany. Dzisiaj jest pusty.
Z czasem wiadomości na temat grobowca się zatarły. Kiedy na ten teren weszli muzułmanie, nikt już nie pamiętał, że to był grób Cyrusa. W tylnej ścianie grobu wyżłobiono niszę modlitewną, natomiast na bocznej ścianie
wykuto fragment Koranu. Rozeszła się wieść, że jest to grób Batszeby, matki
Salomona.
Oprócz grobowca Cyrusa, w Pasargadach zachowało się trochę ruin po
pałacu tego władcy i kilku innych budynkach. Są posągi uskrzydlonych byków z ludzkimi głowami, jest postać podobna do anioła z czterema skrzydłami
i egipską koroną, nad którą kiedyś widniał napis: Ja, król Cyrus, Achemenida.
Ostatni raz skopiowano go w 1840 roku, potem zniknął. Z sali audiencyjnej zachowała się tylko jedna, licząca 12 m wysokości, kolumna. Ponadto z innych
74
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Strabon 15, 3.7.
Plutarch, Aleksander 69.
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zabudowań pozostały tylko fundamenty. Niedaleko ruin pałacu można oglądać pozostałości wieży, nazywanej przez miejscowych więzieniem Salomona.
Prawdopodobnie był to grób Kambyzesa, syna i następcy Cyrusa na tronie perskim. Kambyzes podbił Egipt, i wówczas doszła go wiadomość o zamachu stanu w Persji. Śpiesznie udał się w drogę powrotną, ale po drodze zmarł. Jego
ciało pochowano w Pasargadach.
W Pasargadach zachowały się również resztki murów miejskich. Na jednym ze wzgórz znajduje się potężna platforma wykonana z bloków skalnych.
Ma 80 m długości i 12 m wysokości. Miejscowi nazywają ją tronem matki Salomona. Bardzo możliwe, że na tej platformie zbudowany był skarbiec Cyrusa,
w którym zgromadził bogactwa Medów po zdobyciu Ekbatany.

3. Persepolis
Mówi się o Persepolis, że są to najpiękniejsze ruiny świata. Miasto zostało wybudowane przez Dariusza I ok. 50 km od Pasargadów – starej stolicy Cyrusa Wielkiego. Jako nowa stolica, Persepolis miało przyćmić sławą wszystkie
starożytne metropolie, a przy tym miało mieć perski charakter76. Tak istotnie
się stało. Przez 200 lat było najwspanialszym miastem świata. Położone w sercu imperium i otoczone pustyniami, było świetnym miejscem na składowanie
skarbów, które władcy perscy przywozili po podboju kolejnych ziem i ludów.
Persepolis było często nazywane miastem pałaców, bowiem było ich tam
wiele. Wszystko zostało obrócone w ruinę za sprawą Aleksandra Wielkiego
Macedońskiego, który właściwie nie niszczył zdobytych miast, ale Persepolis spalił mszcząc się za zniszczenie Aten przez Kserksesa w 480 roku p.n.e.
Jednak zanim Aleksander zniszczył Persepolis, na 7 tys. wielbłądów wywiózł
wszystko, co było cenne. Reszty zniszczenia dokonali żołnierze plądrujący
miasto i potężny ogień, który sprawił, że ceglane ściany popękały i zamieniły się w gruz. Miasto opustoszało i przez ponad dwadzieścia wieków nikt się
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Perscy królowie posiadali kilka stolic w swoim imperium. Babilon, Suza i Ekbatana, które
również pełniły rolę stolic, były założone przez inne narody, a co za tym idzie, posiadały obcy
charakter. Pasargady były perskie, ale Dariusz chciał przewyższyć sławą samego Cyrusa i to
mu się udało.
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nim nie interesował. Mimo wcześniejszych wizyt Europejczyków77, dopiero
markiz de Bednar zidentyfikował ruiny jako pozostałości Persepolis. Było to
w 1619 roku. Piętnaście lat później przybył tam Anglik Thomas Herbert, który napisał: „Miasto leży niedaleko drogi. Lecz choćby leżało tysiące razy dalej
opłacałby się trud dotarcia do niego, gdyż jest wyjątkowym starożytnym monumentem nie tylko w Persji, lecz na całym Wschodzie”78.
Od tego czasu wielu podróżników odwiedziło Persepolis. Kopiowali na
papierze posągi i napisy, które się zachowały. I właśnie kopie tych napisów były na przełomie wieków XVIII i XIX pierwszym materiałem, który użyto, by
odszyfrować pismo klinowe.
„Ruiny były w większej części widoczne, tylko niektóre leżały pod gruzami i piaskiem. Partie budowli przez wiele wieków wystawiane na działalność deszczu, wiatru i promieni słonecznych bardzo ucierpiały, gdyż nikt nie
zajął się osłabieniem wpływu warunków atmosferycznych. Pierwsi podróżnicy
zaświadczają, że stało 40 kolumn całych i uszkodzonych. Dzisiaj w apadanie
(sali biesiad) stoi 13, a w bramie wejściowej tylko 2 kolumny. Prace wykopaliskowe w Persepolis zainicjował w 1931 r. James Henry Breasted z Instytutu Orientalnego w Chicago. Prof. Ernst Herzfeld, wybitny orientalista, został
pierwszym dyrektorem ekspedycji z Chicago. Po 1934 r. pracę kontynuował
Erich F. Schmidt, archeolog z długoletnim doświadczeniem zdobytym w Turcji i Iraku. Wybuch II wojny światowej zmusił do przerwania badań. Do tego
czasu odkopano z piachu dwie trzecie wszystkich ruin, dokonano wielu sensacyjnych odkryć, a większość budowli odrestaurowano. Na szczególną uwagę
zasługuje harem Kserksesa, odbudowany całkowicie przez ekspedycję z Chicago. Zasadniczo wygląda teraz tak, jak przed zniszczeniem i służy częściowo
jako muzeum, częściowo jako główna kwatera ekspedycji. (…) Wszystkie budowle Persepolis stały na sztucznej terasie o wysokości 12 m, długości 400 m
i szerokości 300 m. Platforma posiadała nieregularny plan i leżała na płaskim,
77
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Pierwszy człowiekiem z Europy, który w 1320 roku odwiedził ruiny Persepolis, był wędrowny mnich Odericus. Opisał miasto ledwie w dwóch zdaniach. Następnym Europejczykiem był
poseł wenecki Barbaro, który dotarł tam w 1472 roku i opisał miasto, które jakoby miało być
zbudowane przez Salomona. Kolejnym był augustiański zakonnik, de Gouvea, który przybył
do Persepolis w 1586 roku, ale także nie kojarzył miasta z Persami.
Cyt. za: S. Horn, Z archeologią…, s. 112.
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zachodnim krańcu góry Kuh-i-Rahmat. Już sama konstrukcja terasy z potężnych bloków wapiennych była wielkim wyczynem. Ponieważ wszystkie założenia pałacowe – brama, sala biesiad, sala tronowa, pomieszczenia mieszkalne
króla, skarbiec – stały na tej wysokiej terasie, były więc widoczne z dużej odległości. Tylko jedno wejście prowadziło na terasę – imponujące, dobrze zachowane schody o dwóch ciągach stopni z małą pochyłością tak, aby jeźdźcy
na koniach mogli z łatwością tędy przejeżdżać. Wielki blok kamienny, wbudowany w południową fasadę terasy, nosi kilka długich inskrypcji Dariusza I.
Są to modlitwy do jego boga za dynastię i kraj. Wśród różnych próśb widniało
życzenie: ‘Niech bóg zachowa ten kraj od wrogów, głodu i fałszu’. Osiągając
górny koniec schodów stajemy przed ruinami bramy wejściowej, wybudowanej przez Kserksesa. Ten monument często jest zwany ‘Bramą Wszystkich Ludów’, ponieważ trójjęzyczna inskrypcja wykuta przy wejściu oznajmia, że budowla została wzniesiona jako ‘brama wszystkich krajów’. Naśladując wejścia
do asyryjskich świątyń i pałaców, bramę flankowały potężne, uskrzydlone byki z ludzkimi głowami, dwa z nich są całkiem dobrze zachowane i wywierają
duże wrażenie na oglądających. Jednocześnie świadczą o zmyśle artystycznym
i rzemieślniczym, umiejętnościach starożytnych Persów”79.
Persowie całkowicie zdawali sobie sprawę ze swych zdolności. Świadczy o tym jeden z napisów przy wejściu: „To mówi król Kserkses: dzięki łasce
Ahuramazdy wybudowałem tę bramę. Wiele innych pięknych dzieł jest w Persji, które uczyniłem i ojciec uczynił. Wszystkie dzieła są piękne, te uczyniliśmy
przez łaskę Ahuramazdy”80.
Gdy zwiedzamy Persepolis dalej, w południowej części ruin znajduje się
duża sala biesiad. Jej posadzka leży 2 metry ponad poziomem terasy. „Na złotych i srebrnych tabliczkach fundacyjnych, odkopanych podczas badań Herzfelda, widnieje imię Dariusza I jako budowniczego apadany. Sala posiada
identyczny plan jak apadana w Suzie. Z 72 kolumn o wysokości 18 m 13 jeszcze stoi. Dwa rzędy monumentalnych, podwójnych schodów prowadziły do
północnego i wschodniego przedsionka przepysznej budowli. Kamienna fasada i balustrada tych schodów pokryta jest mistrzowsko wykonanymi reliefami,
79
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S. Horn, Z archeologią…, s. 112-113.
J. Cate, History…, s. 156.
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majstersztyk wschodniej sztuki. Oprócz perskich, medyjskich i elamickich wojowników, reliefy ukazują także przedstawicieli różnych narodów z wielu prowincji perskiego imperium. Ubrani są w typowe stroje narodowe, w różnych
fryzurach, obuwiu i z bronią. Przynoszą rodzime i egzotyczne zwierzęta, klejnoty, naczynia, rozmaite przedmioty sztuki i codziennego użytku i ofiarują je
bogato przystrojonemu królowi. (…) Od południa z apadaną sąsiaduje mały,
prywatny pałac Dariusza, wzniesiony na jeszcze wyższym poziomie. Popularnie nazywany jest ‘salą luster’, gdyż kilka otworów okiennych obłożonych jest
czarnym bazaltem wypolerowanym 24 wieki temu i ciągle posiadającym silny
połysk, który może się wydawać lustrzanym odblaskiem. Dobrze zachowane
słupy i progi drzwiowe posiadają wiele pięknych płaskorzeźb”81.
Ponadto można jeszcze zobaczyć centralny pałac z salą kolumnową
i schody, które posiadają po bokach przepiękne płaskorzeźby oraz prywatny
pałac Kserksesa. Nie można nie obejrzeć słynnej Sali Stu Kolumn, sali tronowej Dariusza. Na kilku bramach można tam zobaczyć wizerunek króla udzielającego audiencji. Inne ukazują go w walce z Arymanem, który był uważany
za wcielenie zła, a wyglądał jak uskrzydlony lew z ogonem skorpiona.
W południowo-wschodniej części miasta był skarbiec, gdzie przechowywano bogactwa imperium perskiego. Wszystko zabrał Aleksander Wielki,
a po budynku pozostały jedynie fundamenty, wśród których archeolodzy znaleźli różne porozbijane naczynia z żółtego alabastru, biało-czarnego granitu,
niebieskiego półszlachetnego lapis lazuli, czarnego diorytu, szarego wapienia,
prążkowatego agatu, słojowatego onyksu i sardoniksu. Ponadto znaleziono figurki koni i stojak ozdobiony figurkami lwów, a przede wszystkim kilka tysięcy tabliczek z elamickim pismem klinowym o treści urzędowej.
W Persepolis wykuto siedem grobów królewskich. Można je zobaczyć w skałach Kuh-i-Rahmat na wschód od terasy pałacowej i w Naksz-iRustam, 7 km na północ od Persepolis. Wszyscy królowie perscy począwszy
od Kambyzesa (z wyjątkiem Dariusza III) zostali tam pochowani. Wszystkie
groby są do siebie podobne. Fasady w kształcie krzyża wykuto w skałach. Dolne drzwi prowadzą do skalnej komnaty, gdzie znajdują się sarkofagi. Na górze
można zobaczyć reliefy, ukazujące przedstawicieli 28 narodów (tyle wchodziło
81
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w skład imperium perskiego), którzy niosą platformę, a na niej przed ołtarzem
ogniowym stoi król z łukiem. Nad wszystkim unosi się bóg Ahuramazda i tarcza słoneczna.

4. Suza
Suza, to kolejna stolica imperium perskiego82. Pozostałości starożytnego miasta znajdują się obok miejscowości Szusz, w górach Zagros. Ponieważ
w lecie jest bardzo wysoka temperatura, zwiedzać to miejsce najlepiej poza letnimi miesiącami. Z tej przyczyny królowie perscy przebywali w Suzie głównie
w miesiącach zimowych.
Dla czytelnika Biblii Suza jest bardzo ważnym miejscem. To tam rozgrywały się sceny z życia królowej Estery, Mardocheusza, króla Kserksesa83 i Hamana. Tam również prorok Daniel otrzymał jedną ze swych wizji84.
Najbardziej okazałą budowlą w Suzie jest grób Daniela. Ponieważ posiada wysoką kopułę, widoczny jest z daleka. Budowla jest ważnym miejscem dla
Żydów i chrześcijan. Jest świętym miejsce dla muzułmanów, ponieważ Daniel
jest uznawany za proroka również w islamie, jego grób jest szczególnie uhonorowany. Do środkowej części grobu, gdzie znajduje się domniemany sarkofag
Daniela, mogą wejść wyłącznie muzułmanie. Wszyscy pozostali mogą oglądać
jedynie pomieszczenia zewnętrzne. Czy jest to prawdziwy grób Daniela? Dowodów nie ma, ale nie można tego wykluczyć.
Na wschód od Szuszu na przestrzeni ok. 2 tys. hektarów wznoszą się pagórki o wysokości od 35 do 40 metrów, które archeolodzy zidentyfikowali jako
pozostałości po Suzie85. Na jednym z takich pagórków stoi budowla, przypominająca średniowieczny zamek. To francuscy archeolodzy wybudowali sobie
kwaterę w takiej formie. Do budowy użyli cegieł z zawalonych pałaców królów
perskich. Ale to nie Francuzi pierwsi odkryli ruiny Suzy. Pierwszy był angielski
82
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Zanim Suza stała się jedną ze stolic państwa perskiego, przez kilka stuleci była stolicą
Elamitów.
W Biblii występuje pod imieniem Achaszwerosz. Zob Księga Estery 1, 1-2.
Księga Daniela 8, 2.
Swym obszarem Suza niewiele ustępowała Babilonowi.
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badacz W.K. Loftus, który zidentyfikował dawną metropolię perską w 1850 roku. Później, w 1884 roku małżonkowie Marcel i Jane Dieulafoy, rozpoczęli wykopaliska na wspomnianych pagórkach. W 1895 roku Francuzi nabyli od rządu
perskiego wyłączne prawo do prowadzenia prac archeologicznych na terenie
Persji86. Mogli też zabrać do Francji wszystkie znalezione eksponaty, nie dziwi więc ogromny zbiór wschodnich starożytności, znajdujący się w paryskim
Luwrze.
Największym odkryciem archeologicznym w Suzie było odnalezienie
Kodeksu Hammurabiego. W latach 1897-1912 wykopaliskami kierował
tam Jacques J.M. de Morgan, wcześniej dyrektor Departamentu Starożytności w Egipcie. W grudniu 1901 i styczniu 1902 wydobyto z gruzu, wykonany
z bazaltu obelisk, na którym wyryte było prawo nadane przez legendarnego
króla babilońskiego Hammurabiego, który panował w Mezopotamii w pierwszej połowie II tys. p.n.e. Obelisk, który mierzy w całości 2,5 m wysokości,
rozbity był na trzy części. Odkrycie było o tyle zaskakujące, ponieważ wielu
uczonych sądziło, że w tak odległych czasach nie było skodyfikowanych praw.
Kwestionowano nawet czas nadania dekalogu w czasach Mojżesza. Odnalezienie Kodeksu Hammurabiego wytrąciło argument zarówno przeciwko czasowi nadania dekalogu, jak i Mojżeszowemu autorstwu Pięcioksięgu. „Jeszcze
pod innym względem znalezisko stało się ważnym świadectwem wiarygodności Biblii. Ponieważ prawa Hammurabiego pochodzą z czasów patriarchów,
rzucają światło na ich historię, a będąc źródłem pozabiblijnym, udowadniają,
że księga Genesis wiernie oddaje panujące wówczas stosunki, o których pisze.
Jej autor wiedział więc, o czym pisze”87.
Skąd Kodeks Hammurabiego znalazł się w Suzie, skoro pierwotnie znajdował się w Babilonie? Wszystko wskazuje na to, że Elamici, którzy zamieszkiwali krainę Elam (Suza była ich stolicą) i zdobyli Babilon, wywieźli go stamtąd jako łup wojenny.
Suza musiała posiadać dużą liczbę mieszkańców, bowiem odkrycia archeologiczne odsłoniły ogromne ilości naczyń i codziennych sprzętów. Niestety,
nie zachował się pałac Dariusza i Kserksesa. Pozostały jedynie ruiny apadany,
86
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Francuzi korzystali z tego prawa przez 40 lat.
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wielkiej sali bankietowej, gdzie prawdopodobnie odbyła się uczta Kserksesa
(Aswerusa, Achaszwerosza), opisana w 1. rozdziale Księgi Estery. Żadna z 72
kolumn się nie ostała. Z przylegającej rezydencji króla Dariusza też niewiele
pozostało. Jedynie z odnalezionej inskrypcji można wyczytać, że była to wspaniała budowla, do powstania której przyczyniły się dary i praca przedstawicieli
wielu narodów88. Pałac był podobny do pałacu babilońskiego.
Jeszcze jedno wydarzenie, które miało miejsce w starożytnej Suzie, warte jest podkreślenia. Po powrocie z Indii, w 325 roku p.n.e. do Suzy przybył
Aleksander Wielki Macedoński. Chcąc zademonstrować całemu światu i potomności, że Europa i Azja powinny być zjednoczone, postanowił poślubić
perską księżniczkę Stateirę, a swym generałom nakazał ożenić się z perskimi
szlachciankami. Oprócz tego jego 10 tys. żołnierzy miało poślubić Azjatki. Ceremonia zaślubin, połączona z wieloma rozrywkami, odbyła się w Suzie. Była
niezwykłym widowiskiem.
Wiadomość poszła w świat, ale plany Aleksandra o połączeniu Europy
i Azji się nie spełniły, ponieważ przedwczesna śmierć wielkiego wodza sprawiła, że imperium szybko się rozpadło na wiele części.

5. Behistun
Behistun (Bizutun) nie jest kolejnym miastem, ani siedzibą perskich królów. Jest małą wsią, która niczym szczególnym się nie wyróżnia. Ale nieopodal
znajduje się skała, na której można zobaczyć niezwykłą płaskorzeźbę. Napis
z Behistun (słowo to oznacza miejsce bogów) jest jedną z najsłynniejszych perskich inskrypcji. Kazał ją wykuć Dariusz I, nazwany później Wielkim, a płaskorzeźba miała sławić jego imię. Tekst inskrypcji zapisano w trzech językach: akadyjskim, staroperskim oraz elamickim. To dzięki niej w XIX wieku
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Np. Babilończycy wykopali fundamenty i byli murarzami, Asyryjczycy, Karyjczycy i Jończycy transportowali drzewo cedrowe z Libanu, złoto sprowadzano z Sardes i Baktrii, niebieski
kamień półszlachetny lapis lazuli i karneol z Sogdiany, turkus z Chorezmu, srebro i drewno hebanowe z Egiptu, kość słoniową z Etiopii i Arachozji, pozostałe materiały dekoracyjne
z Jonii. Zatrudniono jońskich i lidyjskich kamieniarzy, medyjskich i egipskich złotników, sardyjskich i egipskich cieśli.
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zdołano odczytać pismo klinowe. Dokonał tego Henry Rawlison. Około tysiąc linii tekstu inskrypcji zostało wyrytych na skale 100 metrów nad drogą, na
skale o wysokości 1200 metrów. Inskrypcja została wykonana pomiędzy końcem pierwszego roku panowania Dariusza (marzec 520 p.n.e.), a końcem trzeciego roku panowania (518 p.n.e.), kiedy to udało mu się stłumić rebelię maga
Gaumaty, występującego przeciw poprzedniemu władcy, Kambyzesowi. Dariusz pokonał uzurpatora a także stłumił inne rebelie, które ogarnęły imperium
perskie.
Pomiędzy kolumnami trójjęzycznego napisu znajdujemy relief. Przedstawia on władcę, towarzyszących mu dwóch żołnierzy, oraz dziesięciu pokonanych przez króla buntowników, w tym najważniejszego z nich, Gaumatę,
którego Dariusz miażdży stopą. Nad sceną unosi się symbol przedstawiający
dostojną postać wyłaniającą się ze skrzydlatego koła i ma symbolizować królewską chwałę.
W X wieku n.e. istnienie inskrypcji odnotował arabski podróżnik Ibn
Haukal, interpretując relief jako przedstawiający nauczyciela karzącego
swych uczniów. W nowożytnej historii do skały Behistun dotarli Europejczycy w 1598 roku. Byli to Anglik, dyplomata – Robert Sherley i Francuz –
Abel Pinston, który uznał, że relief przedstawia wniebowstąpienie Chrystusa.
W 1802 roku Georg Friedrich Grotefend odszyfrował 10 z 37 staroperskich
symboli, odkrywając, że w przeciwieństwie do semickiego pisma klinowego,
pismo staroperskie jest alfabetyczne, a każdy wyraz oddzielony jest pochyłym
pionowym znakiem.
Dopiero w 1836 roku oficer brytyjskiej armii – Henry Rawlinson, prowadzący szkolenie armii szacha, odkrył pełne znaczenie inskrypcji. Mając do
dyspozycji efekty pracy Grotefenda, zauważył, że pierwszy fragment tekstu
zawiera listę królów perskich, która odpowiada analogicznej liście dostępnej
w dziełach Herodota, gdzie występowały one w greckiej transliteracji. Porównując imiona z symbolami graficznymi, Rawlison odszyfrował całość staroperskiego tekstu. W ciągu ostatnich kilku lat dzięki irańskim naukowcom powstała
pełna dokumentacja inskrypcji, jednak niektóre znaki zostały bezpowrotnie za-
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tarte w wyniku działania natury. W 2006 roku Skała Behistun została wpisana
na listę światowego dziedzictwa UNESCO89.
Kim był Rawlison? Posłużę się w tym miejscu interesującym tekstem ze
strony cyfroteka.pl: „Na żaglowcu, kursującym między Wielką Brytanią a In
diami, służył jako chłopiec okrętowy Henryk Fryderyk Rawlison. Sprytny wy
rostek nadstawiał pilnie ucha, gdy pasażerowie, wygrzewając się w słońcu na
pokładzie, opowiadali sobie cuda o krajach Indostanu, dokąd udawali się jako
kupcy lub urzędnicy. Pod wrażeniem tych gawęd zaczął marzyć o dalekich po
dróżach i przygodach. Służba marynarska wydała mu się naraz obrzydłą nie
wolą i tylko czekał na sposobność, by z niej się wyrwać w szeroki świat.
Podczas jednego z rejsów zaskarbił sobie przychylność gubernatora Bom
baju, sir Johna Malcolma, który zaproponował mu służbę w oddziałach woj
skowych Kompanii Wschodnioindyjskiej. Rawlison przystał z radością i w roku 1826, mając 16 lat, przeszedł na służbę tego osławionego towarzystwa
akcyjnego, ciągnącego ogromne zyski z ograbiania Indii i gnębienia ludności
hinduskiej.
Rawlison dobrze musiał zasłużyć się swoim chlebodawcom, gdyż po
upływie krótkiego czasu otrzymał szlify oficerskie. W roku 1833 znajdujemy
go w randze majora na stanowisku instruktora armii perskiej. W 1839 roku rząd
angielski mianował go agentem politycznym w Afganistanie. W latach następ
nych był kolejno konsulem w Bagdadzie, członkiem parlamentu brytyjskiego
i w końcu posłem na dworze perskim w Teheranie.
Od skromnego chłopca okrętowego do przedstawiciela dyplomatyczne
go mocarstwa – to kariera niecodzienna. Jakim okolicznościom zawdzięczał
Rawlison swoje powodzenie? Dziś już wiemy, że był on asem wywiadu angiel
skiego. W rękach jego skupiały się nici wszelkich intryg politycznych Bliskie
go i Środkowego Wschodu. W służbie imperializmu brytyjskiego judził ludy
i plemiona azjatyckie przeciwko Rosji, siał niezgodę między Persami i Afgań
czykami, knuł nawet spisek przeciwko rządowi perskiemu, choć jako instruktor
wojskowy był na jego żołdzie.
Nie mielibyśmy powodu zajmowania się Rawlisonem, gdyby nie fakt, że
przyczynił się on w dużym stopniu do odczytania pisma klinowego. Wprawdzie
89
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agenci Intelligence Service bardzo często kryli swoją działalność szpiegowską
pod pozorem badań naukowych i poszukiwań archeologicznych, ale Rawlison
różnił się tym od nich wszystkich, że był istotnie rzetelnym badaczem pisma
klinowego i w tej dziedzinie osiągnął poważne wyniki naukowe. Nie wiedząc
nic o poszukiwaniach Grotefenda, odczytał podobną metodą nie tylko nazwi
ska trzech poprzednio wymienionych władców perskich, lecz również kilka do
datkowych znaków staroperskiego alfabetu klinowego. Gdy wreszcie w roku
1838 zapoznał się z pracą Grotefenda, stwierdził, że pod wieloma względami
wyniki jego badań były daleko lepsze.
Wykonując tajne zlecenia swoich mocodawców, Rawlison często przeno
sił się z miejsca na miejsce. W czasie tych podróży bywał również w Behistu
nie, gdzie spotkała go jedna z największych przygód. Pewnego razu, znajdując
się w odległości dwudziestu kilometrów od Kermanszachu, stanął zdumiony
przed prostopadłą, poszarpaną skałą, wznoszącą się ponad równiną na wyso
kość tysiąca metrów. Około stu metrów nad przepaścią widniała na niej słynna
tablica behistuńska. Na płytach, przymocowanych do skały, rysowały się pła
skorzeźby wyobrażające brodatych mężów w powłóczystych szatach perskich
oraz szereg kolumn pisma klinowego.
Ogromna płaskorzeźba znana była dziesiątkom pokoleń zamieszkującym
kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu. U podnóża behistuńskiej skały wiodła
ongiś droga do Babilonu, a obecnie znajduje się tam ożywiony trakt handlowy
łączący Kermanszach z Bagdadem. Od niepamiętnych czasów snują się po niej
ociężałe karawany kupieckie i wędrują samotni podróżni. Zagadkowe postacie,
wykute w skale, napawały zabobonnym lękiem przechodniów i zamieszkują
cych okolicę tubylców.
Płaskorzeźba wywarła na Rawlisonie głębokie wrażenie. Przyglądał się
jej niejednokrotnie godzinami przez lornetkę. Jakież nieprzebrane bogactwo
wiadomości historycznych kryło się w tych znakach, złożonych z poziomych
i pionowych klinów! Układ kolumn wyraźnie wskazywał na to, że tekst jest
sporządzony w trzech językach. Skoro – pomyślał sobie – odczytano już alfa
bet staroperski, może powiedzie mu się odkrycie tajemnicy dwóch pozostałych
języków. Dotąd nikt nawet o tym myśleć nie mógł, gdyż materiał porównaw
czy był zbyt skąpy i składał się jedynie z dwudziestu znaków wspomnianego
już napisu z Persepolis. Tymczasem napis na skale behistuńskiej przedstawiał
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pod tym względem nieocenione bogactwo, gdyż zawierał, jak zdołał naliczyć
przez lornetkę, ponad czterysta dwudziestometrowych wierszy pisma klino
wego. Z tak obfitym materiałem można by pokusić się o odczytanie napisów
w nieznanych językach.
Sprawa nie była jednak tak prosta. Najpierw należało wdrapać się na stro
mą ścianę skalną i wisząc nad przepaścią, przerysować dokładnie kreskę po
kresce. Tego rodzaju przedsięwzięcie wymagało długich drabin, sznurów i ha
ków, sprzętu trudnego do zdobycia w prymitywnych warunkach kraju.
Zamiar dotarcia do płaskorzeźby nie dał odtąd Rawlisonowi spokoju. Ty
godniami badał szczegółowo każdy wyłom skały i zastanawiał się nad różny
mi sposobami karkołomnej wspinaczki. Pewnego dnia odkrył coś, co napełni
ło go nadzieją. Zauważył bowiem pod napisem wzdłuż całej jego szerokości
wykuty w skale chodnik, który służył ongiś rzeźbiarzowi jako rusztowanie.
Byleby się tam dostać – pomyślał – a wtedy nietrudno będzie skopiować cały
tekst. Z narażeniem życia, posługując się linami i hakami, dotarł wreszcie do
celu. Przywiązany linami do występów skalnych zaczął przerysowywać znaki
do grubego notesu. Praca trwała miesiące. Codziennie na nowo wspinał się po
skale i posuwając się wzdłuż chodnika, skopiował w ten sposób dolne wiersze
napisu. Okazało się jednak, że z poziomu chodnika nie można było dostrzec
górnej części napisu, ponieważ wysokość płaskorzeźby wynosiła siedem me
trów. Wtedy podciągnął na linie drabinę i wchodząc po niej coraz wyżej, zdo
łał przerysować kilka dalszych wierszy. Reszta pozostawała poza zasięgiem
widzialności.
Nie dokończył jednak pracy. Powołany przez swoje władze zwierzchnie
musiał ją przerwać i pospieszyć do Afganistanu. Dopiero w roku 1847 powró
cił do Behistunu i podjął niedokończone dzieło. Tym razem należało dotrzeć
do niedostępnych części napisu. Sam już bał się narażać, toteż najął do tego
młodego chłopca kurdyjskiego. Przymocowany do liny spuszczonej ze szczytu
skały, młody śmiałek powbijał wzdłuż ściany drewniane kliny. Przewieszając
następnie drabinę z klinu na klin i wspinając się po niej, Kurdyjczyk przyci
skał do poszczególnych fragmentów napisu wilgotną tekturę, uzyskując w ten
sposób wierną jego odbitkę. Po kilku tygodniach Rawlison stał się jedynym
na świecie posiadaczem ogromnego tekstu klinowego, stanowiącego bezcen
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ny materiał naukowy. W roku 1848, po jedenastu latach pracy, przedłożył go
Królewskiemu Towarzystwu Azjatyckiemu w Londynie.
Napis behistuński – jak to już zaznaczyliśmy – zawierał teksty w trzech
różnych językach. Środkowa kolumna napisana była w języku staroperskim.
Odczytanie jej, dzięki poprzednim pracom uczonych, nie przedstawiało szcze
gólnej trudności. Jedna z dwu pozostałych kolumn, pisana systemem sylabicz
nym, a więc za pomocą znaków klinowych wyrażających całe zgłoski, a nie
poszczególne litery alfabetu, stanowiła przekład tekstu perskiego na język irań
skiego ludu Elamitów. Państwo Elamitów już od dawna nie istniało, ale język
jego mieszkańców był szeroko rozpowszechniony w Persji, czym tłumaczy się
napis na skale behistuńskiej. Dzięki Duńczykowi Nielsowi Westergardowi, od
krywcy klucza do tego języka, Rawlison i drugi Anglik Norris odczytali nieba
wem dwieście znaków tej kolumny.
Pozostał do rozszyfrowania trzeci napis, stanowiący, jak się okazało, prze
kład na język asyro-babiloński. Po żmudnych i skomplikowanych pracach po
równawczych Rawlison dokonał kłopotliwego odkrycia: pismo to było dzi
waczną gmatwaniną, pozbawioną logicznej konsekwencji. O ile w piśmie
staroperskim każdy znak klinowy służył do oznaczenia odrębnej litery alfabe
tu, a w piśmie elamickim do wyrażania zgłosek – o tyle w piśmie asyro-babi
lońskim sprawa nie była tak prosta. Tutaj ten sam znak klinowy mógł wyrażać
bądź sylabę, bądź też całe słowo.
W miarę bliższego poznawania tego pisma ujawniła się rzecz niepokoją
ca. Bo oto tenże sam znak mógł służyć do oznaczania kilku odmiennych zgło
sek, a nawet kilku różnych słów.
Na odwrót – szeregu zupełnie odrębnych znaków używano dla oznaczenia
jednej i tej samej zgłoski lub też jednego i tego samego słowa. Tak np. na gło
skę r pismo to miało aż sześć znaków klinowych, zależnie od tego, z jaką samo
głoską r się łączyło. W zgłoskach ra, ri, ru, ar, ir lub ur pisano głoskę r za każ
dym razem zgoła innym znakiem klinowym. Co więcej, gdy do tych zgłosek
dochodziła jakaś spółgłoska, jak np. ra+m, czyli powstała nowa zgłoska ram,
to w zespole tym litera r otrzymywała inny znowu znak.
Ze zrozumiałych względów nie możemy zagłębiać się tutaj w zbyt dro
biazgowe szczegóły, aby jednak czytelnik mógł poznać niewiarogodne wprost
trudności, z jakimi spotkał się Rawlison, dodamy jedną jeszcze osobliwość
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tego pisma. Gdy kilka znaków klinowych łączyło się w zespół, wyrażają
cy jakiś przedmiot lub pojęcie, to całkowite brzmienie tego zespołu nie mia
ło nic wspólnego z brzmieniem jego części składowych. Tak np. imię króla
Nabuchodonozora powinno było brzmieć według jego poszczególnych skła
dowych części fonetycznych: An-pa-sa-du-sis, tymczasem wymawiało się
je Nabukudurriussur.
Gdy Rawlison opublikował wyniki swojej mozolnej pracy, uczeni myśleli
zrazu, że pozwolił sobie na żart. – Jak to – powiadali – czy mógł kiedykolwiek
ktoś wymyślić tak niedorzecznie zawiły system pisania, mający przecież służyć
za narzędzie do komunikowania się między ludźmi? – Skoro jednak przekona
no się, że Rawlison nie popełnił żadnej mistyfikacji, niektórzy uczeni sądzili,
że tego rodzaju pisma nigdy nie będzie można odczytać.
Sprawa w rzeczy samej wydawała się beznadziejna. Ale, jak to nierzadko
bywało w historii archeologii, szczęśliwym zbiegiem okoliczności dokonano
właśnie w tym momencie nowego rewelacyjnego odkrycia. Oto francuski ar
cheolog Botta, (…) wygrzebał w ruinach Niniwy około stu glinianych tabliczek
z pismem klinowym, pochodzącym z VII wieku p.n.e. Tabliczki te przedsta
wiały materiał wymarzony dla lingwisty, zawierały bowiem szereg wiadomo
ści encyklopedycznych. Uważa się je dziś za najstarszą encyklopedię w dzie
jach ludzkości. Obrazki różnych przedmiotów były ułożone na nich w kolumny
z odpowiednią nazwą po bokach w języku babilońskim oraz ze znakami klino
wymi w ich brzmieniu fonetycznym. Tabliczki te sporządzono prawdopodob
nie na użytek uczniów szkół pisarskich w okresie, kiedy pismo obrazkowe i sy
labiczne upraszczano, tworząc pismo alfabetyczne.
Najstarsza encyklopedia w świecie dochowała się wprawdzie w niedu
żych tylko fragmentach, dała jednak uczonym podstawę do odszyfrowania
dwustu znaków pisma asyro-babilońskiego.
W ciągu kilku zaledwie lat, wysiłkiem zbiorowym wielu uczonych, asyro
logia poczyniła takie postępy, że mogły ukazać się pierwsze gramatyki języka
asyryjskiego. Wielkie zasługi dla asyrologii położyli uczeni rosyjscy. Między
innymi W. Goleniszczew wydał w roku 1888 pierwszy na świecie słownik ję
zyka asyryjskiego, zawierający tysiące starannie przerysowanych i skomento
wanych znaków pisma klinowego.
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Choć nie można negować zasług Rawlisona, nie był on jednak uczonym
w szlachetnym tego słowa znaczeniu, oddanym bezinteresownie wiedzy. Zna
jąc jako agent wywiadu tajemnice szyfrów, zabrał się do odczytania pisma be
histuńskiego z pobudek wcale nienaukowych. Kierowała nim raczej chęć po
bicia rekordu w dziedzinie, która naówczas stanowiła przedmiot ogólnego
zainteresowania, a tym samym chęć zdobycia osobistego rozgłosu. W pogoni
za laurami nie wahał się nawet przywłaszczyć owoców cudzej pracy. Niemały
huczek wywołał jego zatarg z asyriologiem H. Hincksem, który dokonał pew
nych bardzo ważnych odkryć dotyczących języka staroperskiego. Rawlison do
wiedział się o tym uboczną drogą i do Londynu, gdzie właśnie drukowała się
jego praca, wysłał natychmiast list, w którym wyniki Hincksa podał jako wła
sne odkrycie. Gdy zarzucono mu plagiat, udowadniał za pomocą sfałszowane
go stempla pocztowego, że list do Londynu wysłał przedtem, zanim o odkryciu
Hincksa mógł się dowiedzieć. Afera początkowo ucichła, ale w kilka lat póź
niej plagiat Rawlisona i podrobienie stempla pocztowego zostało całkowicie
udowodnione.
Odszyfrowaniem pisma asyryjskiego zajmowało się wraz z Rawlisonem
kilku innych uczonych. Istniały jednak wciąż jeszcze wątpliwości, czy odczy
tano je trafnie. Gdy Rawlison zaczął chełpić się publicznie, że potrafi odczytać
nawet najtrudniejsze napisy klinowe, wtedy Królewskie Towarzystwo Azjatyc
kie w Londynie zdecydowało się na krok bez precedensu w dziejach nauki. Do
czterech najwybitniejszych specjalistów wysłano cztery zapieczętowane ko
perty, zawierające jeden i ten sam świeżo odkryty tekst asyryjski z wezwaniem
do odczytania go. Rawlison, Talbot, Hincks i Oppert odszyfrowali tekst, każdy
z osobna według swojej własnej metody i przekład odesłali w zapieczętowa
nych kopertach do wybranej w tym celu komisji.
Okazało się, że wszystkie przekłady były prawie identyczne. Niektórzy
uczeni gorszyli się wprawdzie obraną przez Towarzystwo metodą, uważając
ją za nielicującą z godnością nauki, mimo to zgodne odpowiedzi nie pozosta
wiały żadnej wątpliwości; odczytanie zatem trudnego pisma asyryjskiego uwa
żać należało za fakt dokonany. W roku 1857 wspomniane przekłady ogłoszono
drukiem pod tytułem: Napis króla Asyrii Tiglat-Pilesara, przetłumaczony przez
Rawlisona, Talbota, Hincksa i Opperta.
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Z treści prastarego napisu behistuńskiego wynikało, że w latach 529521 p.n.e. panował w Persji Kambyzes. Państwem jego wstrząsały zamiesz
ki i powstania polityczne podbitych i srodze ciemiężonych ludów. W dodatku
w samym domu królewskim powstały spory i walki dynastyczne, które poważ
nie osłabiły władzę monarchy i skończyły się skazaniem na śmierć brata kró
lewskiego Bardi. W różnych stronach kraju pojawili się fałszywi pretendenci
do tronu. Najgroźniejszym z nich był mag, czyli kapłan religii zoroastryjskiej,
Gau-mata. Podając się za Bardię, który rzekomo uciekł z więzienia, zanim zdo
łano na nim wykonać egzekucję, zgromadził potężną armię stronników.
Król zmarł jednak nagle w roku 521 p.n.e., nie pozostawiwszy bezpo
średniego następcy tronu. Prawo dynastycznego następstwa przysługiwało jed
nemu z książąt bocznej linii Achemenidów, Hystaspesowi, znanemu nam już
z napisu z Persepolis. Był to człowiek niedołężny i tchórzliwy, który w obliczu
zamieszek w kraju wolał zrzec się tronu na rzecz swego syna Dariusza.
Dariusz I okazał się energicznym władcą i dzielnym wojownikiem, w krót
kim też czasie uporał się ze wszystkimi po kolei buntownikami. Zapragnął po
wieczne czasy utrwalić pamięć swoich triumfów, aby potomni nie zapomnieli,
że on, Dariusz, król Persji, przywrócił jedność państwa i był jedynym prawnym
następcą Kambyzesa.
Historię swoich czynów nakazał wykuć w skale i to w takim miejscu, by
napis mógł każdy przeczytać, a jednocześnie, by niedostępność miejsca chro
niła go przed zniszczeniem przez przeciwników lub potomnych. Na prostopa
dłej ścianie skalnej, górującej nad ruchliwą drogą do Babilonu, postanowił wy
konać rzecz, zdawałoby się, niewykonalną. Niewolnicy, zawieszeni na linach
nad otchłanią, wystawieni na zabójczy żar słońca i wichry, kuli w surowym
głazie wspomniany już chodnik, na którym oparli potem rusztowanie. Ciężkie
płyty z płaskorzeźbami wciągali w górę i przymocowywali do ściany skalnej,
przy czym niejeden z nich tracił równowagę i z krzykiem przerażenia staczał
się w przepaść.
Płaskorzeźba przetrwała nietknięta przez 2500 lat. Na pierwszym planie
wyryty jest sztywno wyprostowany Dariusz, oparty o wielki łuk. Prawa jego
noga spoczywa na powalonym Gaumacie, co miał czelność sięgnąć po ber
ło królewskie. Za królem stoją dwaj dostojnicy dworu z kołczanami i dzida
mi. U stóp króla, ze skrępowanymi nogami i z postronkami na szyi, korzy się
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dziewięciu buntowników, ‘dziewięciu królów kłamstwa’ – jak głosi napis. Po
bokach i poniżej tej grupy widać czternaście kolumn pisma klinowego, sławią
cego w trzech językach triumfy wielkiego Dariusza.
Tekst ten głosi: Gdy byłem w Babilonii, oderwały się ode mnie kraje Per
sów, Susjanów, Medów, Asyryjczyków, Egipcjan, Partów, Margów, Skogatów
i Scytów. I oto czego dokonałem z łaski Ahuramazdy. W roku, kiedy poczę
ło się moje królowanie, dziewiętnaście bitew stoczyłem. Stoczyłem je z łaski
Ahuramazdy i dziewięciu królów w niewolę pojmałem. Był pośród nich jeden,
co zwał się Gaumata. Kłamał on. Tak bowiem mawiał: jestem Bardia, syn Cy
rusa. Bunt wzniecił w Persji. Był też inny: Nidintu zwał się, a był Babilończy
kiem. Kłamał on. Tak bowiem mawiał: jestem Nabuchodonozor, syn Nabonida.
On to bunt w Babilonii wzniecił.
Umieszczając tablicę na skale behistuńskiej, Dariusz był przekonany
o nieprzemijającej wadze historycznej swoich czynów wojennych. Dla nas jed
nak triumfy jego zeszły na drugi plan wobec faktu, że napis nakazał sporządzić
w trzech językach. Trójjęzyczność tekstu stała się tą różdżką magiczną, któ
ra otworzyła nam na oścież wrota do prastarych cywilizacji Sumeru, Babilo
nii i Asyrii, rozszerzając naszą wiedzę o kilka tysięcy lat dziejów ludzkich”90.

90

Napis na samotnej skale, www.cyfroteka.pl, 24.07.2014, godz. 13.28.
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Zakończenie

Iran Sasanidów został zaatakowany przez Arabów w latach trzydziestych VII wieku. W latach 634-644 kalif Omar stoczył zwycięskie bitwy, w wyniku których Arabowie podbili Syrię, Ktezyfont, Chuzestan i całą Mezopotamię. W 650 roku kalif Usman zdobył Persepolis. Ludność podbitych ziem
została zmuszona do przejścia na islam. Przyjmuje się, że wraz z opanowaniem
ziem irańskich przez Arabów, zakończyła się tam epoka starożytna.
Następnie w Iranie rządziły różne dynastie muzułmańskie, m.in. Ommajadowie i Seldżucy. Najechali go też Mongołowie. W 1500 roku jeden z Safawidów, Ismail I ogłosił się szachem Persji. Od tamtej pory, aż do 1979 roku Iranem rządzili szachowie. W 1979 roku zdetronizowano ostatniego szacha
Muhammada Rezę Pahlawiego i kraj stał się Islamską Republiką Iranu.
W roku pisania tej pracy (2014) Iran jest dostępny dla odwiedzających.
Bez przeszkód można podziwiać zabytki starożytności, które zostały tutaj
wspomniane, również te związane z tradycją biblijną. Jest też cały szereg pamiątek i miejsc powiązanych z islamem, które należy zobaczyć. Ale to już temat na inną książkę.
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Aneks

Królowie panujący na terytorium starożytnego Iranu
(niektórych dat nie udało się ustalić, inne podane są w przybliżeniu)
Królowie Elamu
• Hurbatila (ok. 1330 p.n.e.)
• Ige-halki (ok. 1320 p.n.e.)
• Pahir-iszszan
• Attar-kitah (ok. 1310-1300 p.n.e.)
• Humban-numena (ok. 1275 p.n.e.)
• Untasz-Napirisza (1275-1240 p.n.e.)
• Unpahasz-Napirisza
• Kiden-Hutran (ok. 1215 p.n.e.) - współczesny Tukulti-Ninurcie I
• Hallutusz-Inszuszinak (1205-1185 p.n.e.)
• Szutruk-Nahhunte I (1185-1155 p.n.e.)
• Kutir-Nahhunte III (1155-1150 p.n.e.)
• Szilhak-Inszuszinak (1150-1120 p.n.e)
• Huttelusz-Inszuszinak (1120-1110 p.n.e.) – współczesny
Nabuchodonozorowi I
• Szilhina-Hamru-Lakamar (?-1100 p.n.e.)
• Humban-tahrah (760?-743 p.n.e.)
• Humban-nikasz I (743-717 p.n.e.) – współczesny Sargonowi II
• Szutruk-Nahhunte II (717-699 p.n.e.) – współczesny Sennacherybowi
i Marduk-apla-iddinie II
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• Halluszu-Inszuszinak (699-693 p.n.e.) – współczesny Sennacherybowi,
Marduk-apla-iddinie II, Aszur-nadin-szumiemu i Nergal-uszezibowi
• Kudur-Nahhunte (693-692 p.n.e.) – współczesny Sennacherybowi
• Humban-nimena (692-689 p.n.e.) – współczesny Sennacherybowi
i Muszezib-Mardukowi
• Humban-haltasz I (689-681 p.n.e.)
• Humban-haltasz II (681-675 p.n.e.)
• Urtak (674–663 p.n.e.) – współczesny Aszurbanipalowi
• Tepti-Humban-Inszuszinak (Teumman) (664–653 p.n.e.) – współczesny
Aszurbanipalowi
• Humban-nikasz II (653?–652 p.n.e.) – współczesny Aszurbanipalowi
• Tammaritu II (652?–649? p.n.e.)
• Indabigasz (649?–648? p.n.e.)
• Tammaritu II (647? p.n.e.)
• Humban-haltasz III (648-640? p.n.e.)
Królowie Medów
• Dejokes (728-678 p.n.e.)
• Fraortes (678-625 p.n.e.)
• Kjaksares(625-580 p.n.e.)
• Astiages (580-550 p.n.e.)
Królowie Persów
• Achemenes (700-675 p.n.e.)
• Teispes (675-640 p.n.e.)
• Cyrus I (640-600 p.n.e.)
• Kambyzes I (600-559 p.n.e.)
• Cyrus II Wielki (559-529 p.n.e.)
• Kambyzes II (529-522 p.n.e.)
• Dariusz I Wielki (522-486 p.n.e.)
• Kserkses I (486-465 p.n.e.)
• Artakserkses I (465-425 p.n.e.)
• Kserkses II (425-424 p.n.e.)
• Dariusz II (424-405 p.n.e.)

ANEKS

•
•
•
•

Artakserkses II (405-359 p.n.e.)
Artakserkses III Ochos (359-338 p.n.e.)
Arses (338-336 p.n.e.)
Dariusz III Kodoman (336-331 p.n.e.)

Królowie Partów
• Arsakes I (247-217 p.n.e.)
• Arsakes II (217-191 p.n.e.)
• Priapatius (191-176 p.n.e.)
• Fraates I (176-171 p.n.e.)
• Mitrydates I Filhellenos (171-138 p.n.e.)
• Fraates II (138-128 p.n.e.)
• Artabanus I Filadelfos (128-124 p.n.e.)
• Mitrydates II Epifanes (124-87 p.n.e.)
• Gotarzes I (91- ok. 80 p.n.e.)
• Orodes I (ok. 80 - ok. 77 p.n.e.)
• Sinatruces (ok. 77 - ok. 70 p.n.e.)
• Fraates III (70-58 p.n.e.)
• Mitrydates III (58-57 p.n.e.)
• Orodes II (57-37 p.n.e.)
• Pakorus I (ok. 39-38 p.n.e.) (wspólnie z ojcem Orodesem II)
• Fraates IV (37-30 p.n.e.)
• Tiridates I (30-29 p.n.e.)
• Fraates IV (29-28 p.n.e.)
• Tiridates I (28-26 p.n.e.)
• Fraates IV (26-2 p.n.e.)
• Fraates V (Fraatakes) (2 p.n.e.-4 n.e.)
• Orodes III (4-6)
• Wonones I (8/9-11/12)
• Artabanus II (10/11-38)
• Gotarzes II (38-51)
• Wardanes (39-47)
• Wologazes I (51-78)
• Wologazes II (77 - 80)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakorus II (78-79)
Artabanus III (79-81)
Pakorus II (81-105)
Wologazes III (105-147)
Osroes I (109-129)
Partamaspates (116)
Mitrydates IV (129-140)
Wologazes IV (147 - 191)
Wologazes V (191-208)
Wologazes VI (208 - 228)
Artabanus IV (216-224)

Królowie Sasanidów
• Ardaszir I (224-241)
• Szapur I (241-272)
• Hormizd I (272-273)
• Bahram I (273-276)
• Bahram II (276-293)
• Bahram III (293)
• Narses (293-303)
• Hormizd II (303-309)
• Szapur II (309-379)
• Ardaszir II (379-383)
• Szapur III (383-388)
• Bahram IV (388-399)
• Jezdegard I (399-420)
• Bahram V (420-438)
• Jezdegard II (438-457)
• Hormizdas III (457-459)
• Peroz (459-484)
• Kawad I (484, 488-497, 499-531)
• Balasz (484-488)
• Zamasp (497-499)
• Chosrow I Anoszirwan (531-579)

ANEKS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hormizd IV (579-590)
Chosrow II Parwiz (590, 591-628)
Bahram VI (590-591)
Wisztam (591-592)
Hormizdas V (593)
Kawad II (628)
Ardaszir III (628-630)
Szarbaraz (630)
Chosrow III (630)
Buran (630-631) (księżniczka, córka Chosroesa II)
Peroz II (631)
Azarmidokht (631) (księżniczka, córka Chosroesa II)
Chosrow IV (631)
Chosrow V (631)
Hormizdas VI (631-632)
Jezdegerd III (632-651) (syn Sardżara, niepanującego syna Chosrowa II)
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