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OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę prof. Bernarda Koziróga na temat Turcji, kolejnego kraju biblijnego. Współczesne kraje biblijne to:
Izrael wraz z Autonomią Palestyńską, Syria, Egipt, Liban, Irak, Iran, Jordania,
Grecja, Włochy, Malta, Cypr i Turcja. Na terenie tych krajów w starożytności
rozgrywały się sceny Starego i Nowego Testamentu.
W czasach antycznych na terenie dzisiejszej Turcji miały miejsce bardzo
istotne wydarzenia opisane na kartach Biblii, związane przede wszystkim z życiem i działalnością apostoła Pawła z Tarsu, który zwiastował ewangelię Jezusa
Chrystusa podczas swoich podróży misyjnych. Spośród ludów biblijnych zamieszkujących w starożytności tereny należące dziś do Turcji, trzeba wymienić
Hetytów, Frygów, Lidyjczyków i in. Pierwsza księga Biblii, Genesis, umiejscawia zakończenie potopu w paśmie górskim Ararat, gdzie miała osiąść arka Noego (dzisiejsza wschodnia Turcja), natomiast ostatnia księga Biblii, Apokalipsa, przekazuje poselstwo do siedmiu Kościołów, położonych w starożytności
na terenie Azji Mniejszej (dzisiejsza zachodnia Turcja).
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), Starożytny
Egipt w Biblii i historii (2015), Starożytny Iran w Biblii i historii (2014), Jordania w starożytności. Biblia, historia zabytki (2015), Włochy w starożytności.
Biblia, historia, zabytki (2015), Starożytna Mezopotamia w Biblii i historii. Zabytki Iraku (2015).
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Praca Turcja w starożytności. Biblia, historia, zabytki jest 49. książką autorstwa prof. Bernarda Koziróga.
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WSTĘP

W czasach antycznych nie było kraju o nazwie Turcja. Turcy Seldżuccy
pojawili się na terenie dzisiejszej Turcji dopiero w XI wieku. A wcześniej zamieszkiwały tam inne ludy, np. znani z Biblii Hetyci czy Lidyjczycy. Swoją
obecność zaznaczyli Frygowie, Partowie, Ormianie, obywatele Pontu, Bitynii
i Troi.
Dzisiaj Turcja jest krajem, którego 97% terytorium leży na terenie Azji.
Powierzchnia kraju to 779 452 km². Państwo kształtem zbliżone do prostokąta
mierzy ok. 1500 km długości i 600 km szerokości. Turcja graniczy z następującymi państwami: Armenią (268 km), Azerbejdżanem (9 km), Bułgarią (240
km), Grecją (206 km), Gruzją (252 km), Irakiem (331 km), Iranem (499 km)
i Syrią (822 km).
Linia brzegowa wynosi 7200 km.
Turcja jest krajem wyżynno-górzystym. Większą część powierzchni kraju stanowi Wyżyna Anatolijska. Obszar ten wznosi się przeciętnie od 900 do
1500 m n.p.m. i dzieli się na szereg rozległych obniżeń, mających postać kotliny. Wyżyna ta jest niemal ze wszystkich stron otoczona pasmami górskimi.
Na zachodzie kraju góry są krótkie i silnie porozcinane dolinami. Na północy
kraju ciągną się równolegle dwoma pasmami Góry Pontyjskie. Najwyższe masywy tych gór znajdują się na wschodzie kraju, gdzie wznosi się szczyt Kaçkar Dağı o wysokości 3932 m n.p.m. Do dziś zachowały się tam fragmenty lodowców. Na południu Turcji ciągną się góry Taurus, którego pasma mają
około 1500 km długości. Góry te zbudowane są z wapieni, skał magmowych
i piaskowców. Największe wysokości osiągają w środkowej części (Taurus
Środkowy), najwyższym szczytem jest Kaldi Dag o wysokości 3734 m n.p.m.
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Występuje tam bardzo urozmaicona rzeźba terenu, zaś na wschodzie dominują
długie grzbiety z ostro opadającymi stokami. Na zachodzie Taurusu dominują
wysokie płaskowyże.
We wschodniej części kraju leży turecka część Wyżyny Armeńskiej, zwana Wschodnią Anatolią. Obszar ten wznosi się od 1000 do 2000 m n.p.m. i jest
poprzecinany licznymi pasmami górskimi, które urozmaicają stożki wygasłych
wulkanów. W tej części Turcji leżą najwyższe szczyty kraju, na czele z górą
Ararat o wysokości 5122 m n.p.m. Wyżyna Armeńska jest pokryta na znacznym obszarze lawami bazaltowymi. Wyżyna Armeńska jest obszarem bardzo
aktywnym sejsmicznie, który leży na styku aż czterech płyt tektonicznych. Są
to płyta euroazjatycka, płyta afrykańska, płyta arabska i płyta irańska. W Turcji
dość często dochodzi do trzęsień ziemi.
Kraj ten znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego, który na wybrzeżu posiada odmianę morską, zaś we wnętrzu kraju nabiera cech typowych
dla klimatu kontynentalnego. Sieć rzeczna jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Turcja charakteryzuje się krótkimi i bystrymi rzekami spływającymi z Gór
Pontyjskich i z Taurusu. Rzeki te na ogół nie wysychają latem, choć ich wodostan ulega silnym zmianom. Zimą wiele rzek gwałtownie przybiera czego
efektem są katastrofalne powodzie. Turcja należy do kilku zlewisk. Wschodnia część kraju należy do zlewiska Zatoki Perskiej i Morza Kaspijskiego. Swój
początek biorą tam duże rzeki Azji Zachodniej m.in. Eufrat, który w granicach
Turcji płynie na długości 1100 km, poza nim są to Tygrys i Kura oraz jej dopływ Araks, który jest rzeką graniczną Armenii i Turcji. Część środkowa kraju
należy do zlewiska Morza Czarnego gdzie płyną mało zasobne w wodę rzeki.
Rzeki na południu kraju i na zachodzie należą do zlewiska Morza Śródziemnego. Największą rzeką kraju jest przepływająca przez Wyżynę Anatolijską Rzeka Czerwona czyli Kizilirmak, która liczy 1150 km. Rzeka ta przepływa przez
Góry Pontyjskie i wpada do Morza Czarnego.
Świat zwierząt jest typowy dla regionu śródziemnomorskiego. Na terenach górskich żyją wilki, niedźwiedie, kozice i dzikie owce. Występują także
hieny pręgowane i jeżozwierze indyjskie. Wśród ptaków potyka się sępy i orły. Liczne są węże, jaszczurki skalne, agamy kaukaskie i żółwie, a także żaby
i salamandry.

WSTĘP
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Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym znajdujemy zarys
dziejów antycznych, gdzie zostały opisane narody i państwa, które egzystowały w starożytności na terenach dzisiejszej Turcji. Rozdział drugi sięga do tradycji biblijnej, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Wreszcie, w rozdziale
trzecim opisane zostały miejsca i zabytki mające związki z Biblią i starożytnością, które znajdują się w Turcji.
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Rozdział I
Zarys dziejów

W starożytności terytorium dzisiejszej Turcji zamieszkiwały osiadłe plemiona, których członkowie trudnili się uprawą roli oraz pasterstwem. Plemiona te potrafiły wytapiać i obrabiać metale. Około roku 1800 p.n.e. obszar ten
zajęli Hetyci, którzy przywędrowali ze wschodniej Europy. Założyli tu własne państwo ze stolicą w Hattusas. Hetyci przejęli i udoskonalili uprawę roli i obróbkę metali. Ich państwo zaczęło się rozrastać, sięgając swoimi granicami od Morza Egejskiego do Eufratu, granicząc między innymi z Egiptem.
Hatti upadło około XII wieku p.n.e., głównie za sprawą bratobójczych walk.
Na jego gruzach, własne państwo ze stolicą w Gordion założyli Frygowie.
Mniej więcej w tym samym czasie na wybrzeżach pojawili się osadnicy greccy, którzy zakładali tam swoje kolonie. W VII wieku p.n.e., po upadku państwa Frygów, obszar ten opanowali Lidyjczycy, zakładając potężne państwo
ze stolicą w Sardes. Jednak w 546 roku p.n.e. zostało ono podbite przez Persję. W 334 roku p.n.e. terytorium dzisiejszej Turcji weszło w skład imperium
Aleksandra Wielkiego Macedońskiego, a po rozpadzie tego imperium na tym
terytorium powstało kilka państw, m.in. Pergamon, Pont, Bitynia, Armenia
i Partia, południowo-wschodnia część weszła w skład państwa Seleucydów ze
stolicą w Mezopotamii. W II w. p.n.e. terytorium to weszło w skład imperium
rzymskiego, a po jego podziale – bizantyjskiego.
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1. Hetyci
Hetyci znani byli już Abrahamowi na przełomie XIX i XVIII wieku p.n.e.
Był to lud indoeuropejski, który w XVII wieku p.n.e. stworzył potężne państwo
ze stolicą w Hattusas (dzisiejsze Boğazkale) w Anatolii. Potęga państwa opierała się na świetnie wyszkolonej i uzbrojonej armii. Żołnierze posiadali broń z żelaza, zbroje, a przede wszystkim doskonałe rydwany bojowe1. W okresie swojej największej świetności Hetyci kontrolowali Anatolię, północną Mezopotamię,
Syrię i Palestynę. Państwo Hetytów upadło około roku 1200 p.n.e2. Do niedawna
uważano, że stało się to pod naporem tzw. Ludów Morza. Jednak najnowsze odkrycia wskazują jako powód bratobójcze walki o władzę w kraju Hatti.
W roku 1839 Francuz Charles Texier odkrył starożytne ruiny w pobliżu miasteczka Boğazköy (obecna nazwa Boğazkale), które okazały się stolicą
państwa Hetytów. W  latach 70. XIX wieku dwaj badacze, William Wright i Archibald H. Sayce, wysunęli hipotezę, że zabytki znajdowane w Anatolii są pozostałościami po kulturze starożytnych Hetytów. W 1887 roku dzięki odkryciu
glinianych tabliczek z Tell el-Amarna, poznano imię największego hetyckiego króla Suppiluliumy. Wśród tabliczek amarneńskich odkryto m.in tabliczki
z nieznanym wówczas pismem, które potem okazało się być pismem hetyckim.
W 1906 roku niemiecki archeolog Hugo Winckler, który prowadził badania w Boğazköy, potwierdził tezę Texiera, iż ruiny były pozostałością po mieście Hattusas. W trakcie wykopalisk odkryto archiwa państwowe, składające
się z około 25 tysięcy tabliczek z pismem klinowym. Część z nich zapisana
była w języku akadyjskim, pozostałe w języku hetyckim, który odszyfrował
w 1915 roku czeski uczony Bedřich Hrozný. 10 lat później ekspedycja pod jego kierunkiem odkryła w Kültepe (staroż. Kanesz, Nesa) archiwum listów i dokumentów, w których występuje kilka hetyckich imion własnych. W 1947 roku przebadano osiedle późnohetyckie w Karatepe w Cylicji. W Yazılıkaya,
2 km od Boğazkale, zbadano skalne sanktuarium hetyckie. Wiele informacji

1

2

Jako pierwsi używali koni. Pierwsi również stworzyli rydwany, które na polu walki spełniały
taką rolę, jak dzisiaj czołgi.

Nieliczne hetyckie miasta-państwa w północnej Syrii przetrwały do roku 708 p.n.e.

Rozdział I. ZARYS DZIEJÓW
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o kulturze hetyckiej przyniosły wykopaliska w Alacahöyük, Karakhöyük, Beycesultan i Alişar Hüyük.
Hetyci przybyli na tereny dzisiejszej Turcji ze swoich rdzennych obszarów przez Bałkany i cieśniny Bosfor albo Dardanele. W początkowym
okresie osadnictwa w Anatolii podzieleni byli na małe, autonomiczne miastapaństwa. Pierwszym, znanym z tabliczek hetyckich, księciem, który próbował narzucić swoją władzę sąsiednim państewkom, był Anitta, syn Pithany,
władca Kussary. Dysponując 1200 wojownikami i 40 rydwanami, uzależnił
od siebie miasto Nesa, które uczynił swoją ufortyfikowaną siedzibą. Jego wojownikom uległy też Zulpawa, Puruszanda oraz Hattusas, które doszczętnie
zburzyli. O chronologii powyższych wydarzeń można jedynie spekulować,
chociaż należy umieścić działalność Pithany i Anitty na przełomie XVIII
i XVII wieku p.n.e.
W połowie XVII wieku p.n.e. Labarna, nowy władca z Kussary, otoczył kamiennym murem teren, na którym położone było Hattusas. Labarna,
zmieniając imię na hetyckie Hattusilis, ogłosił odbudowane Hattusas stolicą
swojego państwa. Hattusili I (1650–1620 p.n.e.), za którego rządów zostało skonsolidowane państwo hetyckie, uważany jest za jego pierwszego króla.
Jego państwo od południa sąsiadowało z Kizzuwatna i królestwem Arzawa,
od północnego zachodu z Troją, od północy z azjanickimi plemionami Kaska,
od wschodu z Hurytami, a od południowego wschodu z Amorytami. Hattusili
I skierował ekspansję terytorialną państwa hetyckiego przede wszystkim na tereny północnej Syrii i północnej Mezopotamii, gdzie w czasie jednej z wypraw
przekroczył nawet Eufrat. Na terytorium Syrii poprowadził kilka wypraw wojennych, zdobywając i łupiąc liczne miasta: Zaruna, Hassu, Hahhu i Zippasna.
Jego najbardziej zaciętym syryjskim przeciwnikiem było leżące w krainie Jamchad bogate miasto Halab (Aleppo).
Mursili I (1620–1590 p.n.e.), adoptowany syn poprzedniego króla, pokonał Halab i ruszył na Mezopotamię, zdobywając i łupiąc w roku 1595 p.n.e. Babilon. Mursili I zginął w wyniku spisku pałacowego, na którego czele stał jego
zięć Zidanta oraz Hantili, który został królem jako Hantili I (1590–1560 p.n.e.).
W czasie jego panowania Huryci odebrali Hetytom północną Syrię. Jego następcą był Zidanta I (1560–1550 p.n.e.), który wcześniej wymordował ewentualnych pretendentów. Po gwałtownej śmierci Zidanty I z rąk własnego syna
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Ammuny (1550–1530 p.n.e.), nastąpił okres znacznego osłabienia królestwa,
które utraciło część terytoriów.
U schyłku XV wieku p.n.e. państwo Hatti przeżywało kryzys. Ówcześni
władcy hetyccy, tacy jak Tuthalijas, Arnuwandas i Hattusilis II, koncentrowali się na obronie rdzennych terytoriów hetyckich. Sytuacja zmieniła się w roku 1380 p.n.e., gdy na tronie zasiadł Suppiluliuma I (1380–1346 p.n.e.), który stworzył z hetyckiego państwa imperium. Suppiluliuma I wyparł z terenów
północnej Syrii huryckie garnizony króla Mitanni, Tuszratty, m.in. zdobywając
Halab, Mukisz oraz Waszuganni. Oparł południową granicę swego królestwa
o góry Libanu, wkraczając tym samym w egipską strefę wpływów w Azji, a oddziały hetyckie wtargnęły do doliny Bekaa. Wykorzystując waśnie dynastyczne
w królestwie Mitanni, Suppiluliuma I, umieścił na tronie w Waszukanni swojego kandydata na króla – Szattiwazę. Niestety, w roku 1346 p.n.e. Suppiluliuma
I umarł podczas zarazy, która nawiedziła państwo hetyckie.
Od dłuższego czasu wiadomo było, że Egipt i Hatti były skazane na zbrojną
konfrontację w Syrii. Doszło do niej za panowania faraona Ramzesa II, który starał się odbić z hetyckich rąk warowne miasto Kadesz. Bitwa pod Kadesz odbyła
się w roku 1280 p.n.e. Chociaż obie strony przypisywały sobie zwycięstwo, prawdopodobnie bitwa nie była rozstrzygnięta. Zmagania Hetytów z Egiptem Ramzesa II zakończył pokój zawarty przez tego władcę z hetyckim królem Hattusilim
III w roku 1270 p.n.e., który potwierdził terytorialne status quo. Kolejny król
Tuthalijas IV wyprawił się na Cypr, który zdobył. Walczył też z powodzeniem
przeciwko państwu Assuwa i z ludem Kaska. Za kolejnych władców państwo hetyckie zaczęło się chylić ku upadkowi. W wyniku bratobójczych walk wielkie imperium hetyckie przestało istnieć, a stolica Hattusas uległa zniszczeniu. Zburzenie
Hattusas spowodowało, że centra kultury hetyckiej przeniosły się do południowowschodniej Anatolii i północnej Syrii, gdzie powstały liczne, ale niewielkie państewka późnohetyckie z przewagą ludności hetyckiej, np. Karkemisz, Kummuhu, Gurgum, Unqi, Tabal, albo też o mieszanej ludności hetycko-aramejskiej, co
można było dostrzec w Hamath, Kue, Samal. Zachowały one polityczną niezależność aż do ostatecznego podboju dokonanego przez asyryjskiego króla Sargona
II w VIII wieku p.n.e. Karkemisz – nowa stolica hetyckiego państwa uległa Asyrii w 717 p.n.e. Ostatnie niezależne królestwa hetyckie Gurgum, Melid i Kummuhu zostały podbite przez Sargona II w  latach 711–708 p.n.e.

Rozdział I. ZARYS DZIEJÓW
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Warto wspomnieć zwyczaje religijne Hetytów. Głównymi cechami ich religii były politeizm, antropomorfizm i synkretyzm. Hetyci adaptowali na potrzeby swojego systemu wierzeń elementy religii ludów anatolijskich, religii akadyjskiej oraz religii huryckiej. Panteon bogów hetyckich był ogromny
i bardzo zagmatwany. W tekstach hetyckich występują wzmianki o tysiącu bogów Hatti, a powszechnym zjawiskiem było wchłanianie przez religię hetycką
kultów związanych z lokalnymi bóstwami podbijanych krain i miast, co później można było zaobserwować u Rzymian. Liczne bóstwa o podobnych cechach łączono ze sobą, pozostawiając dawne nazwy, np. hetycka bogini-słońce z Arinny była również wcieleniem bogini Hebat z huryckiego miasta Halab.
Najważniejszym męskim bóstwem w panteonie hetyckim był bóg burzy, który
władał chmurami, deszczem i błyskawicami. Jego partnerką i zarazem najważniejszą boginią była Tahattanuiti, bogini-słońce. Obok boskiej pary szczególnie
czczeni byli: Arma – bóstwo lunarne, Istanu – bóg tarczy słonecznej, Wurunkatte – bóg wojny, Kumarbi – ojciec bogów, Tasimmeti i Szauszka – boginie
miłości, Nabarbi – bóg księżyca, Perwa – bóg koni, Hannahanna – matka bogów i Telepinu – bóg urodzaju. Bogom należało się posłuszeństwo. Za przestrzeganie rytuałów religijnych człowiek mógł się spodziewać ochrony przed
złem. W przeciwnym razie jego i jego potomków spotykała zasłużona kara.
W życiu religijnym najważniejszą rolę odgrywał saru, labarna – król, który
pełnił zarazem funkcję najwyższego kapłana. Władca często był przedstawiany w stroju kapłana, czyli w długim płaszczu z rękawami, w tiarze i z litusem.
Królewska władza była darem bogów, a monarcha strzegł boskich porządków
w państwie i przestrzegał ceremonialnego roku. Po swojej śmierci, władca, którego pomyślność utożsamiano z dobrobytem narodu, stawał się bogiem, któremu następcy oddawali cześć.
Na początku swojego osadnictwa w Azji Mniejszej Hetyci obywali się bez
budynków świątynnych. Kamienne stelle, które symbolizowały bóstwo, stawiano w jaskiniach albo pod gołym niebem. Dopiero pod wpływem Hurytów zaczęto wznosić świątynie, które stawały się mieszkaniem bogów. Z czasem wokół
świątyni powstawały kompleksy budowli z pomieszczeniami administracyjnymi, skarbcem, spichlerzami, budynkami gospodarczymi. W obrządkach pogrzebowych stosowali jednocześnie kremację i inhumację. Ciało zmarłego króla
wraz z darami zawsze palono na stosie, który gaszono winem i piwem.
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W tym miejscu zamieszczamy listę ważniejszych królów hetyckich.
Niestety, nie jest ona kompletna. Nie udało się zamieścić dokładnych lat
panowania.
Królestwo starohetyckie
Tudhalija I (?)
1740–1710 p.n.e.
Pu-Szarruma (?)
1710–1680 p.n.e.
Labarna
1680–1650 p.n.e.
Hattusili I 	
1650–1620 p.n.e.
Mursili I 	
1620–1590 p.n.e.
Hantili I 	
1590–1560 p.n.e.
Zidanta I 	
1560–1550 p.n.e.
Ammuna
1550–1530 p.n.e.
Huzzija I 	
1530–1525 p.n.e.
Telepinu
1525–1500 p.n.e.
Okres przejściowy
Alluwanna
1500–1490 p.n.e.
Hantili II (?)
1490–1480 p.n.e.
Zidanta II (?)
1480–1470 p.n.e.
Huzzija II (?)
1470–1460 p.n.e.
Królestwo nowohetyckie
Tudhalija II
1460–1440 p.n.e.
Arnuwanda I 	
1440–1420 p.n.e.
Hattusili II (?)
1420–1400 p.n.e.
Tudhalija III (II)
1360–1344 p.n.e.
Suppiluliuma I 	
1344–1322 p.n.e.
Arnuwanda II
1322–1321 p.n.e.
Mursili II
1321–1295 p.n.e.
Muwatalli II
1295–1272 p.n.e.
Mursili III
1272–1267 p.n.e.
Hattusili III
1267–1237 p.n.e.
Tudhalija IV
1237–1209 p.n.e.
Kurunta
1228–1227? p.n.e. (współregent?)
Arnuwanda III
1209–1207 p.n.e.
Suppiluliuma II
1207–? p.n.e.
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2. Frygowie
Frygowie zamieszkiwali starożytną krainę w zachodniej części Azji
Mniejszej, między Bitynią, Myzją, Lidią, Karią, Lycją, Pamfilią, Lykaonią
i Galacją. Była ona znana z rolnictwa i chowu bydła, kopalni złota i kamieniołomów marmuru. Frygowie przybyli na te ziemie około 1000 roku p.n.e.
Stolicą Frygii było miasto Gordion. Aż do roku 700 p.n.e. Frygia była niezależnym królestwem. Rozkwit sztuki frygijskiej przypadł właśnie na wieki IX
i VIII p.n.e.. Frygijczycy czczili Manesa, Kybele i Attisa.
Około roku 600 p.n.e. Frygia dostała się pod panowanie Lidów,
a w 546 p.n.e. Persów. Ponad dwieście lat później zdobył ją Aleksander Wielki Macedoński. Po jego śmierci w roku 323 p.n.e. była pod rządami diadochów. W III w. p.n.e. na jej terytorium osiedlili się celtyccy Ga latowie. W roku 188 p.n.e. Frygia znalazła się w granicach Pergamonu i wraz z nim została
przekazana w roku 133 p.n.e. Rzymowi przez ostatniego króla Pergamonu, Attalosa III Filometera. Po podziale imperium rzymskiego w 395 roku Frygia
znalazła się w cesarstwie wschodnim. Po bitwie pod Manzikertem w 1071 roku
znalazła się pod panowaniem Seldżuków, potem Bizantyńczyków. W XIV wieku jej terytorium podbili Turcy osmańscy. Od tego czasu Frygia pozostaje częścią Turcji.

3. Lidowie
Państwo lidyjskie położone było w zachodniej Azji Mniejszej, w dorzeczu rzek Kaystros i Hermos. Stolicą było miasto Sardes. Królestwo istniało
do roku 546 p.n.e. Lidia była krainą bardzo żyzną i bogatą. Posiadała doskonałe tereny rolnicze. W górach wydobywano metale, rzeka Paktolos płynąca
przez Sardes, była źródłem złota. Wyżynne tereny w górnych biegach rzek doskonale nadawały się na pastwiska.
Lidyjczycy należeli do ludów anatolijskich, zamieszkujących w II
i I tys. p.n.e. dzisiejsze tereny Azji Mniejszej i Syrii. Pierwszym znanym
władcą lidyjskim był Gyges, który podporządkował kraj Aszurbanipalowi, władcy Asyrii, potem jednak zmienił sojusze i wspierał Egipt. Jego dzieło
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kontynuowali królowie Ardys, Sadyattes, Alyattes i Krezus. Upadek Asyrii pozwolił Lidyjczykom na skonsolidowanie państwa i rozszerzenie granic po rzekę Halys. Dzięki stopniowemu podbojowi kolonii greckich Lidia zapewniła sobie dostęp do morza.
Po podboju Asyrii, Medowie zaatakowali Lidię, prawdopodobnie aby
uzyskać dostęp do Morza Egejskiego. W chwili decydującej bitwy nastąpiło zaćmienie słońca, które przepowiedział Tales z Miletu. Po tej bitwie, która miała
się odbyć 28 czerwca 585 p.n.e., walczące strony zawarły pokój. W 547 p.n.e.
Lidia została zaatakowana przez perskiego władcę Cyrusa. Państwo lidyjskie, którego królem był Krezus, zawarło sojusz z Egiptem, Babilonią i Spartą. Początkowo w wojnie z Cyrusem wojska Krezusa odnosiły sukcesy, lecz
gdy zostały one wysłane na leże zimowe Cyrus zaatakował i zmusił Krezusa
opuszczonego przez sojuszników do kapitulacji w roku 546 p.n.e. Sam król
Lidii nie został stracony, lecz mianowano go perskim namiestnikiem Lidii.
W roku 334 p.n.e. Lidia została zdobyta przez Aleksandra Macedońskiego,
a w 133 p.n.e. przez Imperium Romanum.
Oto ważniejsi władcy Lidii:
Dynastia Heraklidów
Ardys I (797 – 761 p.n.e.)
Alyattes I (761 – 747 p.n.e.)
Meles (747 – 735 p.n.e.)
Kandaules (735 – 718 p.n.e.)
Dynastia Mermnadów
Gyges (ok. 680 – 652 p.n.e.)
Ardys II (652 – 625 p.n.e.)
Sadyattes (625 – 610 p.n.e.)
Alyattes II (609 – 560 p.n.e.)
Krezus (560 – 546 p.n.e.)
Daty panowania lidyjskich władców są niepewne. Wyjątkiem jest koniec
panowania Krezusa.
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4. Pergamon
Królestwo Pergamońskie było państwem hellenistycznym w zachodniej części Azji Mniejszej ze stolicą w mieście Pergamon, istniało w  latach
283-133 p.n.e. Rządziła nim dynastia Attalidów, której założycielem był Filetajros. W roku 283 p.n.e. opanował Pergamon, odrywając jego terytorium
od państwa Lizymacha. Panowanie Filetajrosa oraz jego siostrzeńca i następcy Eumenesa I to czas walki o utrwalenie niezależności, głównie przeciwko monarchii Seleucydów. Następny władca Attalos I prowadził liczne wojny
z Ga latami, Seleucydami, Macedonią, a podstawą jego polityki stała się współpraca polityczna i militarna z Rzymem. Za jego czasów miał miejsce początek
intensywnego rozwoju kulturalnego i naukowego Pergamonu, m.in. założenie
biblioteki pergamońskiej oraz działalność fundacyjna w Pergamonie i Atenach.
Za Eumenesa II Pergamon stał się największym państwem w Azji Mniejszej,
przejmując większość posiadłości Seleucydów, utraconych przez Syrię w wyniku pokoju w Apamei w roku 188 p.n.e. Polityka sojuszu z Rzymem i walki
o osłabienie Seleucydów kontynuowana była także za czasów jego brata i następcy Attalosa II. Ostatnim władcą państwa pergamońskiego był Attalos III,
który w pozostawionym przez siebie testamencie oddał królestwo Pergamonu
Rzymowi. W rezultacie tego wybuchło powstanie Aristonikosa, które obok
charakteru antyrzymskiego przybrało również cechy rewolucji socjalnej, walki
biednych przeciwko bogatym.
Pergamon był wielkim, ważnym hellenistycznym ośrodkiem kultury i nauki. Dwór w Pergamonie przyciągał literatów, filozofów, architektów, rzeźbiarzy i malarzy oraz rzemieślników, stając się jednym z najważniejszych ośrodków nadających ton ówczesnej kulturze. Znajdowała się tutaj biblioteka, druga
co do wielkości i znaczenia po aleksandryjskiej. Rozwinęła się znacznie sztuka rzeźbiarska, znana nam ze słynnych rzymskich kopii rzeźb wotywnych Attalosa I – Umierający Gal i Gal zabijający żonę oraz równie słynnego Ołtarza
Pergamońskiego3.

3

Dzisiaj znajduje się w Muzeum Pergamońskim w Berlinie.
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5. Pont
Pont to kraina w północno-wschodniej Azji Mniejszej, nadmorska część
Kapadocji, w starożytności niezależne królestwo, a następnie prowincja
rzymska.
W czasie wojen diadochów Mitrydates I Ktistes, syn tyrana Hersonezu
Mitrydatesa, założył tam niezależne królestwo. Władcy Pontu prowadzili wojny z koloniami greckimi, m.in. Synopą, Trapezuntem, Amisos. Okres świetności Pontu zapoczątkował Farnakes I, który zdobył Synopę i ogłosił ją stolicą
państwa. Za panowania Mitrydatesa V Euergetesa i Mitrydatesa VI Eupatora Pont był najsilniejszym państwem w Azji Mniejszej. Mitrydates VI opanował całą Anatolię, Królestwo Bosporańskie na Krymie, Małą Armenię, Kolchidę i wybrzeża Morza Czarnego.
Rywalizacja o władzę na terenie Azji Mniejszej wywołała wojny z Rzymem, trwające w  latach 88-63 p.n.e. Podczas trwania wojny domowej w Rzymie, w  latach 49-45 p.n.e., królestwo Pontu było sojusznikiem Pompejusza.
W roku 47 p.n.e. pod Zelą Juliusz Cezar pokonał króla Pontu Farnakesa II, o czym zawiadomił rzymski Senat słowami: Veni, vidi, vici (przybyłem,
zobaczyłem, zwyciężyłem). Pont pozostał królestwem do roku 33 n.e., kiedy
to cesarz Tyberiusz, po śmierci królowej Pythodoris, ustanowił w nim namiestnika w randze prokuratora. Cesarz Kaligula przywrócił królestwo Pontu,
nadając je przyjacielowi z dzieciństwa Polemonowi II, synowi trackiego króla Kotysa VIII i Antonii Tryfajony. W roku 64 Neron ostatecznie zlikwidował
królestwo, a Pont włączył do rzymskiej prowincji Galacja.

6. Bitynia
Bitynia to górzysta, a zarazem urodzajna kraina znajdująca się w Azji
Mniejszej, nad Morzem Czarnym, na terenie dzisiejszej Turcji. Stolicą Bitynii była pierwotnie Nikomedia a następnie Nicea (Nikaia), obecnie Iznik, niedaleko Stambułu. Od VII wieku p.n.e. Bitynię zamieszkiwali Trakowie. Została podbita przez Lidię ok. roku 550 p.n.e., przyłączona do Persji w roku
334 p.n.e. Od II do I wieku p.n.e. uzależniona od Rzymu i przekształcona
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w prowincję rzymską. W XI wieku podbita przez Turków seldżuckich i włączona do ich państwa w Azji Mniejszej, nazywanego Sułtanatem Rum.
Wspomniani w Nowym Testamencie misjonarze chrześcijańscy Paweł
i Tymoteusz próbowali pójść do Bitynii, ale Duch Jezusa im nie pozwolił. Do
Bitynii jednak dotarło chrześcijaństwo, ponieważ czytamy o niej w I liście św.
Piotra.

7. Armenia
Ormianie swoje pochodzenie wywodzą od prawnuka Noego, którego arka
osiadła na górze Ararat, leżącej na terenie dzisiejszej Turcji. Nazwa Armenia
pochodzi od imienia ormiańskiego przywódcy Arama. W rzeczywistości Ormianie przywędrowali na teren Armenii już w czasach antycznych, z północy,
przez Kaukaz albo przez Bałkany i Anatolię, po czym zasiedlili południowy
Kaukaz i całą wschodnią połowę Azji Mniejszej. Armenia właściwa obejmuje nie tylko dzisiejszą Republikę Armenii, lecz również tereny we wschodniej
Turcji, tzw. Wyżynę Armeńską, po górny Eufrat i wschodni kraniec gór Taurus,
północną Mezopotamię między jeziorami Urmia i Wan, oraz zachodni Azerbejdżan, a ściślej jego część leżącą w dzisiejszym Iranie.
Pomiędzy XI a VII w. p.n.e. na terenach współczesnej Armenii istniało potężne królestwo Urartu, które zostało rozbite przez Scytów. W roku 782 p.n.e.
wzniesione zostało miasto Erewań. W VI w. p.n.e. Armenię zajęli Persowie,
a w 331 p.n.e. Aleksander Wielki. Armenia pozostawała pod władzą państw
diadochów aż do roku 190 p.n.e. W I w. p.n.e. za panowania króla Tigranesa
II z dynastii Artaksydów Armenia stała się najpotężniejszym państwem Azji
Mniejszej, sięgającym od Morza Kaspijskiego do Śródziemnego i od Mezopotamii po Kaukaz. Po śmierci Tigranesa III Armenia utraciła mocarstwowy
status, odgrywała jednak istotną rolę w rywalizacji między Rzymem a Partami.
Dzięki działalności św. Grzegorza Oświeciciela już w roku 301,
a więc12 lat przed tym, jak Konstantyn Wielki zniósł prześladowania chrześcijan w Rzymie, król Armenii Tiridates III ustanowił chrześcijaństwo religią
państwową, co czyni Armenię najstarszym chrześcijańskim państwem świata. W roku 406 ormiański mnich Mesrop Masztoc stworzył od podstaw alfabet ormiański, co przyczyniło się do bujnego rozwoju kultury. Po upadku
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królestwa armeńskiego w roku 428 zachodnia część Armenii znalazła się pod
panowaniem Bizancjum, a wschodnia – Persji. Perski ucisk narodowy i religijny, gdzie siłą próbowano narzucić mazdaizm, doprowadził do wybuchu
w roku 451 powstania w obronie wiary i narodowości. Powstanie zakończyło
się klęską. Zostało stłumione przez znacznie liczniejszych Persów, ale jednocześnie zmusiło ich do nadania Armenii szerokiej autonomii.
Z powodu wojny z Persami, przedstawiciele Kościoła Ormiańskiego nie
mogli uczestniczyć w soborze chalcedońskim w roku 451. Wskutek przekłamań
i różnic językowych, a także machinacji politycznych Bizancjum, Ormianie
odrzucili w roku 554 na synodzie w Dwinie postanowienia tego soboru potępiające monofizytyzm, tym samym odłączając się od Kościoła Powszechnego.
W VII wieku Armenia została podbita przez Arabów i pozostawała pod
ich panowaniem aż do roku 884. W  latach 885-1045 istniało kolejne niepodległe ormiańskie królestwo o nazwie Ani, podbite później przez Bizancjum.
W roku 1071 Armenia została podbita przez Turków.

8. Partowie
Po rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego Macedońskiego, tereny
dzisiaj należące do wschodniej Turcji zostały przejęte przez Armenię i Partię.
Dzieje Partów zostały omówione w pracy na temat starożytnego Iranu4.

9. Troja
Troja (inna nazwa Ilion) w starożytności była miastem położonym w Troadzie u zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej nad rzeką Skamander. Dzisiaj
tam, na wzgórzu Hisarlık, w pobliżu wsi Tevfikiye, w prowincji Çanakkale,
w Turcji, znajduje się stanowisko archeologiczne.
To państwo-miasto jest szczególnie znane z wojny, opisanej w starogreckim poemacie epickim Iliada, napisanym przez Homera. Odniesienia do
Troi można znaleźć także w innym eposie Homera, Odysei. Homerycka legenda o Troi została wykorzystana przez rzymskiego poetę Wergiliusza w jego
4

Zob. B. Koziróg, Starożytny Iran w Biblii i historii, Grodzisk Mazowiecki 2014.
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poemacie epickim Eneida. Według legendy miasto to zostało zdobyte za pomocą podstępu z koniem trojańskim.
Pierwsze badania na tym terenie przeprowadził w  latach 1871-1894 niemiecki archeolog Heinrich Schliemann. Odkryto na wzgórzu pozostałości
9 miast zakładanych w tym samym miejscu. Późniejsze badania z udziałem
Carla Blegena w  latach 1932-1938 przyniosły pierwsze poważne opracowanie
naukowe. W roku 1989 pracę na tym terenie rozpoczęła misja Manfreda Korfmanna z Tybingi.
Opisana w Iliadzie Troja była najprawdopodobniej szóstym lub siódmym miastem zbudowanym na wzgórzu Hisarlık. Została zburzona w połowie
XIII wieku p.n.e., albo na początku XII wieku p.n.e. Niektórzy uczeni identyfikują Troję z miastem nazwanym przez Hetytów Wilusa. Ostatnie miasto, czyli Troja nr IX, zostało założone przez cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta
w I wieku n.e. i upadło ostatecznie 300 lat później w czasach Bizancjum.
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Rozdział II
Tradycja biblijna

W starożytności na terenie dzisiejszej Turcji rozgrywały się wydarzenia,
które są opisane w Starym i Nowym Testamencie. Większość dotyczy tego drugiego i ma związek z apostołem Pawłem.

1. Stary Testament
Pierwszym wydarzeniem opisanym w Biblii, które miało tam miejsce, było zakończenie potopu, a szczególnie moment, gdy arka Noego osiadła w górach Ararat. „Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych
i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr
nad całą ziemią i wody zaczęły opadać. Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał padać z nieba. Wody ustępowały z ziemi
powoli, lecz nieustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły. Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat”5.
Na terenach dzisiejszej Turcji, Syrii i Palestyny, rozciągało się w starożytności królestwo Hetytów. Stary Testament w kilku miejscach mówi o przedstawicielach tego ludu. Po raz pierwszy, gdy Abraham otrzymał obietnicę, że jego potomstwo otrzyma w Kanaanie ziemie należące do zamieszkujących tam
ludów: „Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki
Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Hetytami, Peryzzytami,
5

Gen 8, 1-4.
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Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami»”6. W innym miejscu czytamy, że Abraham nabył miejsce na grób Sary od Hetytów:
„A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Hetytów z taką prośbą: «Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was
grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą». Hetyci dali taką odpowiedź Abrahamowi: «Posłuchaj nas, panie! Uchodzisz wśród nas za człowieka
szczególnie zaszczyconego przez Boga; pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej». Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon zgromadzonym
Hetytom, zaczął do nich tak mówić: «Jeśli godzicie się, abym pochował moją
zmarłą, posłuchajcie mnie! Proście za mną Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola; za odpowiednią
cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność». Efron Hetyta, który siedział wśród swych współplemieńców, odpowiedział Abrahamowi
wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta: «Nie, panie mój,
posłuchaj mnie: pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci; w obecności moich współbraci daję ci ją, pochowaj swą zmarłą». Ale Abraham, oddawszy
pokłon Hetytom, oświadczył Efronowi wobec zebranych: «Raczej ty zechciej
mnie posłuchać: daję pieniądze za to pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą». Efron dał na to Abrahamowi taką odpowiedź:
«Panie mój, posłuchaj mnie: ziemia warta czterysta syklów srebra – suma niewielka dla mnie i dla ciebie – pochowaj swoją zmarłą!» Abraham przystał na
żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności
Hetytów: czterysta syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu”7.
Wnuk Abrahama, Ezaw, ożenił się z dwiema Hetytkami, nad czym ubolewała jego matka Rebeka: „Rebeka mówiła do Izaaka: «Sprzykrzyło mi się życie z tymi Hetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Hetytkę, czyli
jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć!»”8.
Gdy Jozue wysłał 12 szpiegów do Kanaanu, ci stwierdzili m.in, że Hetyci mieszkają w górach9. W rezultacie izraelskiej inwazji na Kanaan, również
6
7
8
9

Gen 15, 18-20.
Gen 23, 3-16.
Gen 27, 46.
Lb 13, 29.
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Hetyci zostali pokonani10. Ale nie dokonano całkowitej eksterminacji, stąd
sprawozdanie biblijne mówi: „Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków,
Hetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, żenili się z ich córkami i własne swoje córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom”11. „Całą ludność, pozostałą z Amorytów, Hetytów, Peryzzytów, Chiwwitów oraz Jebusytów, która nie była izraelska, stanowiąc potomstwo pozostałe
w kraju po tych, których Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień”12.
Jest jeszcze jedna opowieść starotestamentowa, którą trzeba wspomnieć,
gdzie tragicznym bohaterem jest Uriasz, który był Hetytą: „Pewnego wieczora
Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid
zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty». Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi:
«Jestem brzemienna». Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: «Przyślij do
mnie Uriasza Hetytę». Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do
niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: «Wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi!»
Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Uriasz
położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami
swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi: «Uriasz nie wstąpił do swego domu». Pytał więc Dawid Uriasza: «Czyż
nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu?» Uriasz odpowiedział Dawidowi: «Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie
też i pan mój, Joab, wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja
miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie
Pana i na twoje, czegoś podobnego nie uczynię». Dawid więc rzekł do Uriasza:
«Pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę». Uriasz został więc w Jerozolimie
10
11
12

Joz 24, 11.
Sdz 3, 5-6.
1 Krl 9, 20-21.

28

Bernard Koziróg — Turcja w starożytności. Biblia, historia, zabytki

w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż
go upoił. Wieczorem poszedł [Uriasz], położył się na swym posłaniu między
sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał:
«Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął».
Joab obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział,
że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na
Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida; zginął też Uriasz Chetyta. Joab
przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi dał
następujące wyjaśnienie: «Jeśliby po opowiedzeniu królowi całego przebiegu
walki do końca król wpadł w gniew i zapytywał cię: „Dlaczego zbliżyliście się
tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru?
Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście aż
pod mury?” – powiesz: Sługa twój, Uriasz Hetyta, zginął również». Posłaniec
poszedł. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał.
<Dawid się uniósł gniewem i rzekł do posłańca: «Dlaczego tak zbliżyliście się
do miasta, by toczyć walkę? Czy nie wiedzieliście, że będziecie rażeni z murów? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła
na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście aż pod mury?»>. Posłaniec odpowiedział Dawidowi: «Udało im się przemóc nas i wyjść przeciw nam w pole; odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem
łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. D latego to zginęło kilku ze sług
królewskich. Zginął też sługa twój, Uriasz Hetyta». Dawid oznajmił posłańcowi: «Tak powiesz Joabowi: „Nie trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz
tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je!” Ty
sam dodaj mu odwagi!» Żona Uriasza dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż,
umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu”13.

13

2 Sm 11, 2-27.

Rozdział II. TRADYCJA BIBLIJNA

29

2. Nowy Testament
Pierwszą podróż misyjną (lata 45-49) Paweł, Barnaba i Jan Marek rozpoczęli w Antiochii Syryjskiej, skąd udali się na Cypr. Przemierzyli Cypr i popłynęli do Azji Mniejszej, która dziś należy do Turcji. Pierwszym miejscem,
gdzie prowadzili działalność misyjną była miejscowość Perge, w której znajdowała się, podobnie jak w Efezie, świątynia Artemidy. Potem udali się do Antiochii Pizydyjskiej, gdzie była żydowska diaspora. Sprawozdanie biblijne opisuje te wydarzenia w następujący sposób: „Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego
towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej,
weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków
przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu». Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką,
przemówił: «Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga! Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Mniej więcej przez
czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy siedem
szczepów w ziemi Kanaan oddał im ziemię ich w dziedzictwo, mniej więcej po
czterystu pięćdziesięciu latach. I potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał na ich króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego,
człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to
potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: <Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać
sandałów na nogach>. Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy
się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali
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wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale
Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim
przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:
że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest
napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.
A [to], że Go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak
wyraził: Wypełnię wierne, święte sprawy Dawida. D latego i w innym miejscu
mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu. Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swych
przodków, i uległ skażeniu. Lecz nie uległ skażeniu Ten, którego Bóg wskrzesił.
Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie
grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym. Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa
Proroków: Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych
dokonuję dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim
mówił». Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich
o tym samym. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów
towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich
do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto,
aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość,
i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak
odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi». Poganie słysząc to radowali się
i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie
Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich
pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty”14.
14

Dz 13, 13-52.
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Paweł i Barnaba, po wyrzuceniu ich z Antiochii Pizydyjskiej, udali się do
frygijskiego miasta Ikonium, które dziś jest tureckim miastem Konya. „W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że wielka
liczba Żydów i pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzali i źle usposobili pogan wobec braci. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce. I podzielili się mieszkańcy miasta: jedni
byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie
i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować,
uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice, i tam głosili
Ewangelię”15.
Listra znajdowała się 30 km na zachód od Ikonium. Była to kolonia rzymska założona przez Oktawiana Augusta. „W Listrze mieszkał pewien człowiek
o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał
on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: «Stań prosto na nogach!» A on
zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły
wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!» Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły
i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: «Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do
Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się
znajduje. Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi
drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał
wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze
serca». Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali
Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli
uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem
15

Dz 14, 1-7.
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z Barnabą do Derbe”16. To, co zrobiono Pawłowi, pozostało dla niego bolesnym
wspomnieniem do końca życia, o czym pisze w Liście do Tymoteusza 3, 11.
W Derbe, najdalej wysuniętym punkcie tej podróży, „głosili Ewangelię
i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo
przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym
Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu,
w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii”17. Jak zatem
widać z tego opisu biblijnego, z Derbe postanowili wrócić tą samą drogą, jak
przyszli, umacniając założone Kościoły chrześcijańskie. Głosili ewangelię także w miejscach, które pominęli w drodze do Derbe. Byli w Attalii (współczesna
Antalya), portowym mieście na wybrzeżu Pamfilii.
W drugą podróż misyjną ( lata 50-52) Paweł udał się z Sylasem. Później
do nich dołączyli Tymoteusz i Łukasz. Tym razem do Azji Mniejszej udali się
lądem. Wyruszyli z Antiochii Syryjskiej na północ do Cylicji, w rodzinne strony apostoła Pawła, który urodził się w Tarsie. Po drodze odwiedzali już istniejące gminy chrześcijańskie. Prawdopodobnie istniał także zbór chrześcijański
w Tarsie, o czym może świadczyć tekst z Dz 15, 41. Później Paweł z Sylasem
przyszli „do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn
Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy
bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez
Apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na
dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść
do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do
Troady”18. Troada to kraina, w której znajdowała się antyczna Troja, znana
16
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z utworów Homera. Wszystko wskazuje na to, że Paweł pozyskał w Troadzie
nowych chrześcijan. Tam też dołączył do zespołu misyjnego lekarz o imieniu
Łukasz, późniejszy historyk Kościoła, autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W Troadzie „w nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął
[przed nim] i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!»”19. Paweł
posłuchał wezwania i razem ze swoimi towarzyszami udali się do Europy.
W drodze powrotnej zatrzymali się w Efezie. Było to ważne miasto,
w czasach Pawła Efez był stolicą rzymskiej prowincji Azji. Znajdowała się tam
świątynia bogini Artemidy, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Paweł
zatrzymał się krótko w tym mieście, obiecując Żydom, że przybędzie na dłużej.
W tym czasie „pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma przybył do Efezu. Znał on już drogę
Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło
Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do
uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską
[Bożą] tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem”20.
Mniej więcej w tym samym czasie Paweł rozpoczął trzecią podróż misyjną ( lata 53-58). Odwiedził Kościoły w Galacji i Frygii, a potem udał się
do Efezu. Sprawozdanie biblijne mówi, że „kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty».
«Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce,
Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich
ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie
19
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przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie
w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pańskie. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce
Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez
złego ducha. «Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł» – mówili.
Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły
duch odpowiedział im: «Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?»
I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił
tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy
Żydzi i Grecy, mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano
imię Pana Jezusa. Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając
swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy denarów
w srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. –
«Potem, gdy się tam dostanę, muszę i Rzym zobaczyć» – mówił. Wysłał więc
do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał
przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie powstał niemały rozruch z powodu drogi Pańskiej. Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy. Zebrał ich
razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: «Mężowie, wiecie,
że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko
w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę
ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja
i świat cały, zostanie odarta z majestatu». Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew
i zaczęli krzyczeć: «Wielka Artemida Efeska!» Zamieszanie objęło całe miasto.
Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono
gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu
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nie pozwolili. Również niektórzy z azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Każdy krzyczał co innego,
bo zebranie było burzliwe, wielu nie wiedziało nawet, po co się zebrali. Z tłumu wypchnięto Aleksandra, bo go wysuwali Żydzi. Aleksander, dawszy znak
ręką, chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich [ust] podniósł się jeden krzyk i prawie przez dwie godziny
krzyczeli: «Wielka Artemida Efeska!» Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział: «Efezjanie, czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto
Efez oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? Temu
nie można zaprzeczyć. D latego winniście zachować spokój i nic nie czynić pochopnie. Przywiedliście bowiem tych ludzi, którzy nie są ani świętokradcami,
ani też nie bluźnią naszej bogini. A jeżeli Demetriusz i jego rzemieślnicy mają
sprawy przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy, są też prokonsulowie,
niechże jedni drugich oskarżają. A jeżeli czegoś więcej żądacie, rozstrzygnie
się na prawnie zwołanym zebraniu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć
to zbiegowisko». Po tych słowach rozwiązał zebranie. Gdy rozruch ustał, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w podróż do
Macedonii”21.
Po powrocie z Europy Paweł przybył do Troady. Łukasz pisze, że „aż do
Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch
i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azji Tychik i Trofim. Ci poszli
naprzód i czekali na nas w Troadzie. A my odpłynęliśmy z Filippi po Święcie
Przaśników i po pięciu dniach przybyliśmy od nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich
i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec, imieniem Eutych, siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmorzony snem
spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona: «Nie trwóżcie się – powiedział – bo on żyje». I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do
21

Dz 19, 1 – 20, 1.

36

Bernard Koziróg — Turcja w starożytności. Biblia, historia, zabytki

świtania. Potem wyruszył w drogę. A chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości [zebranych]. A my, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy
do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Mityleny. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego
dnia przybyliśmy do Samos; dzień później dotarliśmy do Miletu, gdyż Paweł
postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby,
jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z Miletu posłał
do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do
nich: «Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem
w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie
spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od
niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po
domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga
i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do
Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz
ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania,
które otrzymałem od Pana Jezusa: [bylebym] dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. D latego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem
winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch
Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On
nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie,
którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. D latego
czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem
ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na
potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”». Po tych słowach
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upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli
wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już go nigdy nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt”22. Stamtąd poprzez Tyr, Ptolemajdę (Akko) i Cezareę, powrócił
Paweł do Jerozolimy. Tak zakończyła się jego trzecia podróż misyjna.
W drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy, czyli Objawienia św. Jana, znajdujemy listy do siedmiu Kościołów, znajdujacych się na terenie Azji
Mniejszej: Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
Efez jest przez historyków łączony ze stolicą hetyckiego królestwa Arzawa, Apasas. Nazwa ta jest tłumaczona jako Miasto Królowej Matki. Jednak
najstarsze zabytki archeologiczne, odnalezione w okolicach wzgórza Ayasuluk, to fragmenty ceramiki mykeńskiej. Legendarne początki Efezu wiązane są
także z Amazonkami, które wymieniane są w niektórych mitach jako założycielki miasta.
Efez rozwinął się jako miasto portowe i ośrodek handlowy. W VII wieku p.n.e. miasto zostało zniszczone podczas najazdu Kimmerów. Około
560 p.n.e. Efez został zdobyty przez króla Lidii Krezusa, który je odbudował.
W 546 p.n.e., po zwycięstwie Cyrusa Wielkiego przeszedł pod panowanie perskie. W tym czasie w Efezie urodził się i mieszkał filozof Heraklit oraz malarz
Parrazjos. Podczas powstania jońskiego Efez nie przyłączył się do zbuntowanych miast, dzięki temu nie został zniszczony. W 334 roku p.n.e. został zdobyty
przez Macedończyków. W 133 roku p.n.e. po śmierci króla Pergamonu Attalosa III, na mocy pozostawionego testamentu, Efez wraz z całym królestwem
pergamońskim, przeszedł pod panowanie imperium rzymskiego.
Efez, jak już wspomniano wcześniej, był stolicą rzymskiej prowincji. Tam
też znajdowała się słynna świątynia Artemidy, czyli Diany Efeskiej. Apostoł
Paweł pracował tam jako misjonarz, zakładając prężny Kościół, którego później biskupem był Jan, najmłodszy apostoł Jezusa, autor Ewangelii, trzech listów Nowego Testamentu i Apokalipsy. W Efezie z Janem mieszkała matka
Jezusa, Maria, którą ten zaopiekował się po śmierci swego Mistrza. Tam też
dokonała żywota. W Efezie odbyły się dwa sobory powszechne, w  latach 431
i 449. Oto treść listu do zboru w Efezie:
22
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„Aniołowi Kościoła w Efezie napisz:
To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
i to że złych nie możesz znieść,
i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
i żeś ich znalazł kłamcami.
Ty masz wytrwałość:
i zniosłeś cierpienie dla imienia mego –
niezmordowany.
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś,
i nawróć się,
i pierwsze czyny podejmij!
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie
i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
jeśli się nie nawrócisz.
Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów,
których to czynów i Ja nienawidzę.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga”23.
65 kilometrów na północ od Efezu znajdowała się Smyrna (obecnie tureckie miasto Izmir). Miasto założone przez Greków eolskich, zostało rozbudowane przez Aleksandra Wielkiego. Biskupem Smyrny był przed swoją męczeńską śmiercią w 155 roku Polikarp. Poselstwo skierowane do Smyrny brzmi
następująco:
„Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
To mówi Pierwszy i Ostatni,
który był martwy, a ożył:
Znam twój ucisk i ubóstwo –
ale ty jesteś bogaty –
23
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i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią
Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”24.
Miasto Pergamon (po rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego królestwo), znajdowało się ok. 100 km na północny wschód od Smyrny. Znane było
z biblioteki zawierającej 200 tysięcy rekopisów, sztuki rzeźbiarskiej (przykładem jest dzieło Umierający Gal), czy słynnego ołtarza Zeusa (obecnie w Muzeum Pergamońskim w Berlinie). Oto list do Kościoła pergamońskiego:
„Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz:
To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.
Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana,
a trzymasz się mego imienia
i wiary mojej się nie zaparłeś,
nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego,
który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.
Ale mam nieco przeciw tobie,
bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama,
który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do
grzechu
przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty.
Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów.
Nawróć się zatem!
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie niebawem
i będę z nimi walczył mieczem moich ust.
24
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Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Zwycięzcy dam manny ukrytej
i dam mu biały kamyk,
a na kamyku wypisane imię nowe,
którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje”25.
Tiatyra usytuowana była przy drodze z Pergamonu do Sardes. Założona
została przez Seleukosa I w III wieku p.n.e. Obecnie znajduje się tam tureckie
miasto Ackisar. Poselstwo do Koscioła w Tiatyrze brzmi następująco:
„Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz:
To mówi Syn Boży:
Ten, który ma oczy jak płomień ognia,
a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.
Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość,
i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych,
ale mam przeciw tobie to,
że pozwalasz działać niewieście Jezabe,
która nazywa siebie prorokinią,
a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę
i spożywali ofiary składane bożkom.
Dałem jej czas, by się mogła nawrócić,
a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty.
Oto rzucam ją na łoże boleści,
a tych, co z nią cudzołożą – w wielkie utrapienie,
jeśli od czynów jej się nie odwrócą;
i dzieci jej porażę śmiercią.
A wszystkie Kościoły poznają,
że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca;
i dam każdemu z was według waszych czynów.
Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię,
wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co – jak mówią – nie poznali
„głębin szatana”:
nie nakładam na was nowego brzemienia,
25
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to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę.
A zwycięzcy
i temu, co czynów mych strzeże do końca,
dam władzę nad poganami,
a rózgą żelazną będzie ich pasł:
jak naczynie gliniane będą rozbici –
jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca –
i dam mu gwiazdę poranną.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”26.
Miasto Sardes znajdowało się 50 km na południe od Tiatyry. Zostało założone przez Greków w epoce homeryckiej. Najstarsze poświadczenie nazwy
Sardes pochodzi z ajschylowego dramatu Persowie. Wcześniej, w Iliadzie,
stolicy Lidów przypisano nazwę Hyde. Największy rozkwit Lidia przeżywała podczas panowania dynastii Mermnadów założonej przez Gygesa, żyjącego
w VII w. p.n.e. Po klęsce ostatniego króla Lidii Krezusa Sardes stało się siedzibą satrapii perskiej. Pod koniec III w. p.n.e. zostało zdobyte przez Antiocha
Wielkiego. Po rzymskich podbojach było siedzibą władz prowincji. List do
chrześcijan w tym mieście brzmi następująco:
„Aniołowi Kościoła w Sardes napisz:
To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:
Znam twoje czyny:
masz imię, [które mówi], że żyjesz,
a jesteś umarły.
Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć,
bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.
Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś,
strzeż tego i nawróć się!
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej,
i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły;
będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca,
26
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i z księgi życia imienia jego nie wymażę.
I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”27.
Filadelfia znajdowała się 45 km na południowy wschód od Sardes. Obecnie jest tam tureckie miasto Alashehir. W liście do Filadelfii czytamy:
„Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny,
Ten, co ma klucz Dawida,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie,
i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera6.
Znam twoje czyny.
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte,
których nikt nie może zamknąć,
bo ty chociaż moc masz znikomą,
zachowałeś moje słowo
i nie zaparłeś się mego imienia.
Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami –
a nie są nimi, lecz kłamią.
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami,
a poznają, że Ja cię umiłowałem.
Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości
i Ja cię zachowam od próby,
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany,
by wypróbować mieszkańców ziemi.
Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz,
by nikt twego wieńca nie zabrał!
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę
i imię miasta Boga mojego,
27

Ap 3, 1-6.
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Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”28.
Laodycea, stolica Frygii, położona było 80 km od Filadelfii. Była bardzo bogatym miastem, słynącym z wyrobów medycznych, sczególnie maści na
oczy. Produkowano tam również czarną wełnę, którą eksportowano do różnych
zakątków imperium rzymskiego. W mieście mieszkalo wielu bankierów, stąd
gdy w roku 60 n.e. trzęsienie ziemi zniszczyło Laodyceę, mieszkańcy odmówili przyjęcia pomocy cesarskiej i sami odbudowali miasto. W pobliżu Laodycei
(dziś tureckie Pammukale) znajdują się słynne gorące źródła i wapienne tarasy.
Poselstwo skierowane do Kościoła w Laodycei jest następujące:
„Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:
To mówi Amen,
Świadek wierny i prawdomówny,
Początek stworzenia Bożego:
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimny albo gorący!
A tak, skoro jesteś letni
i ani gorący, ani zimny,
chcę cię wyrzucić z mych ust.
Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie
potrzeba,
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości,
i biedny i ślepy, i nagi.
Radzę ci kupić u mnie
złota w ogniu oczyszczonego,
abyś się wzbogacił,
i białe szaty,
abyś się oblókł,
a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu,
byś widział.
28

Ap 3, 7-13.
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Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów»”29.
Wielu teologów uważa, że siedem Kościołów Apokalipsy symbolizuje
siedem okresów w historii Kościoła chrześcijańskiego. Na przykład Efez ma
być symbolem Kościoła apostolskiego, Laodycea Kościoła w czasach poprzedzających powtórne przyjście Jezusa. Zainteresowanych odsyłam do bardzo
dobrych prac Antoniego Godka i Jonatana Dunkiela30.

29
30

Ap 3, 14-22.
A. Godek, Apokalipsa, wyd. II, Warszawa 1990; J. Dunkiel, Apokalipsa. Ostatnie wydarzenia na ziemi w proroctwach Pisma Świętego, bez miejsca wydania 2001. Wielu biblistów historię Kościoła dzieli na siedem okresów, które są symbolizowane przez siedem Kościołów
z Ap 2-3: okres efeski (lata 31-100), okres smyrneński (101-313), okres pergamoński (314538), okres tiatyrski (538-1517), okres sardeski (1517-1798), okres filadelfijski (1798-1844),
okres laodycejski (1844-powtórne przyjście Chrystusa).
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Rozdział III
Zabytki Turcji

W tym rozdziale zaprezentowane zostaną miejsca i zabytki mające przede
wszystkim związek z wydarzeniami opisanymi w Biblii.

1. Hattusas
Hattusas, stolica imperium hetyckiego, w literaturze występuje również
pod nazwami Hattusa, Hattuşaş i Hattusza. Obecne tam stanowisko archeologiczne, położone w pobliżu miasta Boğazkale w Anatolii, około 145 km od
Ankary, w 1986 roku wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 1906 roku niemiecki archeolog Hugo Winckler rozpoczął wykopaliska w Hattusas, które potwierdziły teksty biblijne mówiące o Hetytach.
Miasto zostało założone przed 2000 rokiem p.n.e. przez lud Hatti. W XIX
i XVIII w. p.n.e. znajdowała się tu faktoria handlowa związana z kupiecką kolonią asyryjską w Kanesz, położoną w pobliżu dzisiejszego Kültepe. Około
XVII wieku p.n.e. miasto zostało zdobyte przez króla Anittę, wywodzącego się
z miasta Kussara, który zrównał je z ziemią, przestrzegając następców, by pod
groźbą boskiej kary nie ważyli się go odbudować. W połowie XVII w. p.n.e.
król Labarna z Kussary, który przybrał imię Hattusilis I, otoczył kamiennym
murem obszar zrujnowanego miasta i w ich obwodzie wzniósł nowe budynki. Hattusas stało się stołecznym miastem hetyckiego państwa. Miasto składało się z dwóch części, wewnętrznej cytadeli z budynkami administracyjnymi
i świątyniami, oraz właściwego miasta opasanego murami z trzema potężnymi
bramami. Zachodnia brama była ozdobiona reliefem lwa, wschodnia reliefem
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wojownika, południowa reliefem sfinksa. Na terenie miasta wzniesiono cztery
świątynie. W trakcie badań odnaleziono w Hattusas jedną z najstarszych królewskich bibliotek z terenów Bliskiego Wschodu, liczącą 1300 tabliczek. Dzisiaj zachowały się ruiny na dość dużym terenie.

2. Troada i Troja
Troada (Troas) to starożytna kraina w Azji Mniejszej, pomiędzy Morzem
Egejskim a Hellespontem. W Troadzie kilkakrotnie przebywał apostoł Paweł.
Nie zachowały się jednak żadne ślady jego pobytu.
Troja (Ilias), dziś stanowisko archeologiczne, w starożytności państwomiasto znane z utworów Homera. Ludzie mieszkali tam już w III tysiącleciu p.n.e. Nie ma zbyt wielu rzeczy do oglądania, ale jest interesujące muzeum
i replika konia trojańskiego.

3. Iznik
W starożytności miasto nazywało się Nicea (Nikaja). Odbył się tam w roku
325 I sobór powszechny, który przyjął tzw. nicejskie wyznanie wiary. Brzmi
ono następująco: „Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty
Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego
wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego. Tych, którzy mówią: «był kiedyś czas kiedy go nie
było» lub «zanim się narodził nie był» lub «stał się z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji [niż Ojciec], lub, że Syn Boży jest zmienny
i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza”31.
31

Dokumenty soborów powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski.. ks. Arkadiusz Baron,
ks. Henryk Pietras SJ (układ i oprac.). T. 1- Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon,
Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787). Kraków 2001.
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W Izniku można oglądać mury, wieże zamku i resztki bram z czasów
rzymskich.

4. Stambuł
Stambuł znany był w starożytności pod nazwami Konstantynopol,
Nowy Rzym i Bizancjum. Obecną nazwę nosi od roku 1453, kiedy podbili
go muzułmańscy Turcy. Z czasów starożytnych zachowało się niewiele zabytków. Warto zobaczyć bazylikę Hagia Sofia. Jej budowę zaczęto w roku
325 za panowania pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu, Konstantyna Wielkiego. Dwukrotnie strawił ją pożar i dwukrotnie była odbudowana.
Zamieniona później na meczet, obecnie jest tam muzeum. Warto zobaczyć
również Muzeum Archeologiczne, gdzie znajduje się m.in. słynny sarkofag
Aleksandra Wielkiego Macedońskiego, odnaleziony w Sydonie, w Libanie.
Obok znajduje się Muzeum Starożytnego Wschodu, gdzie można oglądać
eksponaty sumeryjskie, egipskie, hetyckie i asyryjskie. Zachowały się mury
obronne Konstantynopola, zbudowane w V wieku przez Teodozjusza II na
przestrzeni 7 km od Morza Marmara do Zatoki Złoty Róg. Jest to podwójny rząd potężnych murów, wzmocnionych licznymi wieżami i bastionami.
Zachował się również starożytny akwedukt, budowany przez Konstantyna
Wielkiego i dokończony przez cesarza Walensa w roku 368, którym dostarczano wodę do bizantyjskich, a potem osmańskich pałaców. Ponadto w Stambule jest mnóstwo zabytków z czasów średniowiecznych, szczególnie meczetów, które również polecam do zwiedzania, mimo że ta praca zajmuje się
jedynie starożytnością.

5. Bodrum
Bodrum wznosi się nad zatoką Kerme. W starożytności miasto nosiło nazwę Halikarnas. Założone zostało w V wieku p.n.e., jako kolonia grecka. Najbardziej znanym obywatelem Halikarnasu był Herodot (ur. 485 p.n.e.), nazywany ojcem historii. Złotym wiekiem miasta był IV p.n.e., kiedy władca Karii
Mauzolos uczynił z niego stolicę. Po śmierci króla, jego siostra, będąca również jego żoną, Artemizja, wybudowała męzowi wspaniały grobowiec, który
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nazwano Mauzoleum. Starożytni uznali go za jeden z siedmiu cudów starożytnego świata.

6. Knidos
W pobliżu miasteczka Datca, gdzie Morze Śródziemne łączy się z Morzem egejskim, znajdują się ruiny Knidos, wielkiego antycznego miasta i portu, założonego ok. 400 roku p.n.e. Był tam sławny ośrodek nauki i sztuki.
W Knidos urodził się grecki architekt Sostratos, który zbudował na wyspie
Faros, koło Aleksandrii, słynną latarnię morską, zaliczaną do siedmiu cudów
starożytnego świata. Z Knidos pochodził również grecki matematyk Eudoksos, który pierwszy wyznaczył obwód ziemi.
Wykopaliska w Knidos zapoczątkował Charles Newton, który wywiózł
do British Museum wszystkie ważniejsze znaleziska, w tym posąg bogini Demeter. Dzisiaj można jedynie oglądać ruiny świątyń, teatrów i murów miejskich.

7. Milet
Milet w czasach jońskich był wielkim portem, gdzie znajdowały się aż
cztery baseny portowe. W tym mieście narodziła się starożytna filozofia grecka. Za pierwszego filozofa greckiego uważa się Talesa z Miletu, który jednocześnie był matematykiem. Sławni byli również geograf Hekajtos i urbanista
Hippodarmos. W Milecie przebyłał także apostoł Paweł.
W Milecie można oglądać teatr z przełomu II i III wieku na 25 000 miejsc,
ruiny świątyni Ateny, termy Faustyny i trzy agory.

8. Efez
Na terenie Turcji, najlepiej zachowane rzymskie ruiny, znajdują się e Efezie. Do Efezu prowadzą dwa wejścia: jedno od strony portu, drugie przez zbudowaną w na polecenie cesarza Wespazjana bramę w murach miejskich z czasów
Lizymacha. Z bramy zachowały się tylko fragmenty. W pobliżu można zobaczyć pozostałości łaźni Variusa, którą zbudowano w II wieku oraz ruiny miejskiej agory. Wcześniej był tam cmentarz, przez który prowadziła święta droga.
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Zachowały się także fragmenty świątyni Izydy z I wieku. W pobliżu agory znajduje się Odeon, zbudowany w II wieku przez Vediusa Antoniusa i jego żonę
Flawię Papionę. Jest to niewielki teatr mieszczący na widowni ok. 2000 osób.
Odeon posiadał drewniane zadaszenie chroniące przed promieniami słońca
i opadami deszczu. Natomiast świątynia Dea Roma i Divus Julius została zbudowana w I wieku przez cesarza Oktawiana Augusta dla uczczenia Juliusza
Cezara i Rzymu. Z budowli widoczne są tylko nieliczne fragmenty kolumn.
Prytanejon – budynek rady miejskiej został zbudowany w I wieku, podczas
sprawowania władzy przez Oktawiana Augusta, przebudowany w III wieku.
Był to budynek poprzedzony dziedzińcem otoczonym portykami. Na dziedzińcu palił się wieczny ogień, którym opiekowali się kapłani Kureci. Było to też
miejsce poświęcone bogini Artemidzie, której posąg znaleziony na terenie wykopalisk prowadzonych w tym miejscu, znajduje się obecnie w muzeum w Selçuk. Z budynku prytanejonu zachowały się tylko nieliczne elementy, np. pojedyncze kolumny z fragmentem belkowania i łuk nad przejściem.
Droga Święta do świątyni Artemidy, prowadzi od odeonu w kierunku
biblioteki Celsusa. Zgodnie z tradycją przechodziła tędy procesja kapłanów
niosących drewno do podtrzymywania świętego ognia. Wzdłuż drogi zachowały się liczne pomniki. Świątynia Domicjana, którą zbudowano w  latach jego panowania, należała do największych w mieście. Przed nią, na dwumetrowym postumencie, ustawiono wysoki na 5 metrów pomnik cesarza Domicjana.
Po zamordowaniu go, zgodnie z uchwałą senatu, zniszczono większość jego
posągów i obiektów z nim związanych, sam zaś gmach poświęcono jego ojcu
– Wespazjanowi.
Świątynia Hadriana, zbudowana została w II wieku dla uczczenia tego
cesarza. Płaskorzeźby przedstawiają sceny z mitologii, które opowiadają o losach bogów i herosów. Przedstawione są tam postacie: Androklosa, Heraklesa,
Tezeusza, Persefony, Amazonek, Dionizosa a także cesarza Teodozjusza I i jego rodziny obok Ateny. Przed świątynią, na postumentach, znajdowały się posągi cesarzy: Dioklecjana, Konstancjusza, Maksymiana, Galeriusza.
W mieście wybudowano specjalne latryny dla mężczyzn i osobno dla kobiet. Był to częściowo zadaszony budynek z basenem w centralnej części. Dach
podpierały kolumny a ściany zdobiły marmurowe płyty. We wnętrzu postawiono posągi z brązu. Pod ścianami umieszczono marmurowe płyty. latryny

50

Bernard Koziróg — Turcja w starożytności. Biblia, historia, zabytki

zaopatrzone były w system kanalizacyjny, przez który przepływająca woda
spłukiwała odchody zbierane w specjalnym basenie. W   latrynach odbywały
się spotkania ówczesnych biznesmenów, stąd ukuto powiedzenie pecunia non
olet (pieniądz nie śmierdzi)32.
Przy Drodze Marmurowej znajduje się fasada Biblioteki Celsusa. Front
budynku był zwrócony na wschód, aby już od rana wpadało słońce do czytelni.
Bibliotekę zbudował bogaty Rzymianin Aquila, abu uczcić pamięć swego ojca
Celsusa, prokonsula prowincji Azji. Jej zbiory były jednymi z największych na
świecie. Naprzeciwko biblioteki odkryto ruiny budynku, który uznano za dom
publiczny. Z biblioteki do domu publicznego miał prowadzić tunel, aby nawet
dostojni obywatele miasta bez skrępowania mogli korzystać z domu uciech.
Droga Marmurowa prowadziła dalej od biblioteki Celsusa, wzdłuż handlowej agory, w kierunku teatru. Pozostał wykładany marmurowymi płytami
odcinek Świętej Drogi, która prowadziła aż do świątyni Artemidy. Zachowany fragment został przebudowany w V wieku. Uwagę zwraca relief na jednej
z płyt ulicy, przedstawiający głowę kobiety i lewą stopę. Wygląda na to, że była
to reklama domu publicznego.
Wielki amfiteatr został wkomponowany w zbocze góry Pion. Budowę
teatru rozpoczęto podczas sprawowania władzy przez Lizymacha w III wieku p.n.e. Z tego okresu zachowała się orchestra i w prawie niezmienionym
układzie widownia, którą nieco zmodyfikowano podczas odbudowy prowadzonej przez Klaudiusza i Trajana. Pierwsze i drugie piętro fasady zbudowano podczas panowania Nerona a trzecie dopiero pod rządami Septymiusza Sewera.
Fasadę sceny ozdobiono kolumnami i niszami, w których umieszczono rzeźby.
Widownia teatru została podzielona na trzy części, promieniście rozmieszczone przejścia wprowadzają podział na 12 sektorów. Przygotowano miejsca dla
24 tysięcy widzów. Na galerii były dodatkowe miejsca dla około 1000 osób.
Był to jeden z największych amfiteatrów jońskich.
32

Według innej wersji, łacińska sentencja Pecunia non olet (pieniądze nie śmierdzą), jest przypisana Wespazjanowi. Wprowadził on ok. 70 roku n.e. podatek od toalet publicznych. Krytykowany
m.in. przez własnego syna Tytusa za zajmowanie się tak niepoważnymi aspektami gospodarki,
miał odpowiedzieć: pecunia non olet. Według jeszcze innych źródeł sentencja ta miała zostać
wypowiedziana nie w związku z podatkiem od toalet, ale za sprawą podatku nałożonego na garbarzy gromadzących mocz do celów przemysłowych, m.in. oczyszczania skór.
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W pobliżu portu wybudowano bazylikę. Było to miejsce handlu o wygodnej lokalizacji dla przypływających do portu kupców. Po uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową, bazylikę przebudowano na kościół. Była to
trójnawowa budowla o długości 265 m i szerokości 90 m. Kościół ten, pod wezwaniem Marii Panny był miejscem obrad Soboru Efeskiego.
Stadion został zbudowany w I wieku, podczas sprawowania władzy przez
Nerona. Służył jako miejsce zawodów sportowych. Reliefy rozmieszczone
wzdłuż Drogi Marmurowej przedstawiają wyścigi, walki gladiatorów i zawody
atletyczne, które najprawdopodobniej odbywały się w tym miejscu. W pobliżu
stadionu znajdują się pozostałości gimnazjonu zbudowanego przez Vediusza
Antoniusza w połowie II wieku. Na terenie ruin odkryto jeszcze wiele innych
obiektów. Większość z nich jest niedostępna dla zwiedzających, bo na terenie
Efezu nadal są prowadzone prace archeologiczne.
W Efezie znajdowała się słynna świątynia Artemidy, uznawana za jeden z siedmiu cudów świata, ale nie przetrwała do naszych czasów. Pozostała po niej jedna kolumna, która znajduje się po drugiej stronie szosy łączącej Selçuk z Kuşadasi. Świątynia została zniszczona wskutek podpalenia przez
Herostratesa.
8 km od miejscowości Selçuk, na miejscu domu, gdzie miała mieszkać
Maria, matka Jezusa, znajduje się niewielka kaplica, do której pielgrzymują
zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie.

9. Smyrna (Izmir)
Pozostałości starożytnej agory w Smyrnie znajdują się dziś na terenie
miasta Izmir. Miasto położone było na północnych zboczach góry Pagos. Agora stanowiła sądowe, polityczne i handlowe centrum starożytnego miasta, a także centrum działań artystycznych i edukacyjnych. Agora Smyrny została zbudowana w epoce hellenistycznej. Po trzęsieniu ziemi w roku 178 n.e., Smyrna
została przebudowana w okresie panowania cesarza Marka Aureliusza, według
planu przygotowanego przez Hippodamosa z Miletu.
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10. Pergamon (Pergamos)
Pergamon był jednym z najpiękniejszych miast hellenistycznych. Za panowania dynastii Attalidów rozbudowano akropol pergamoński, położony na
wzgórzu o wysokości 300 m. Rozplanowanie licznych budowli i ulic nawiązywało do ukształtowania terenu a wszystko otaczały mury obronne. W Pergamonie znajdowała się wielka biblioteka pergamońska, druga po bibliotece
aleksandryjskiej, amfiteatr posiadający 10 tys. miejsc (widownia została wbudowana w strome zbocze), świątynie Dionizosa i Ateny Polias, dziedziniec
z propylejami, pałac królewski i arsenał, gimnazjon posiadający trzy kondygnacje i słynny Wielki Ołtarz poświęcony Zeusowi i Atenie, zbudowany w II
wieku p.n.e. dla uczczenia zwycięstwa nad Ga latami. Ołtarz został odkryty
przez Carla Humanna i wywieziony za zgodą sułtana do Berlina, gdzie został
zrekonstruowany w Muzeum Pergamońskim.
Na akropolu znajduje się też zrekonstruowana świątynia Trajana. Zbudowana została przez Hadriana. Jest to jedyna budowla, która przetrwała na
wzgórzu z czasów cesarstwa rzymskiego.
W starożytności poza wzgórzem akropolu, w pobliskiej dolinie mieścił się
słynny asklepiejon. W okresie hellenistycznym rozpoczęto wyrób pergaminu,
materiału który rozsławił miasto.

11. Tiatyra (Ackisar)
W Tiatyrze odkopano pozostałości po budynkach pochodzących z czasów
od II do VI wieku n.e. Odnaleziono między innymi pozostałości średniej wielkości bazyliki. Dzisiaj na miejscu starożytnej Tiatyry zbudowane jest tureckie
miasto Ackisar.

12. Sardes
Starożytne miasto Sardes, stolica Lidii, gdzie królem był m.in. słynny
Krezus, dzisiaj nie istnieje. W  latach 1910-1914 ekspedycja archeologiczna
Uniwersytetu w Princeton odkryła w miejscu, gdzie było miasto, świątynię
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Artemidy oraz ponad 1000 grobów. Kolejne badania odsłoniły ulicę rzymską,
resztki gimnazjonu, teatru, stadionu, żydowskiej synagogi z III w., bizantyjskiego kościoła oraz pozostałości akropolu. W pobliżu Sardes znajduje się nekropola królów lidyjskich z VII-VI w. p.n.e.

13. Filadelfia (Alashehir)
Tam, gdzie znajdowała się starożytna Filadelfia, dzisiaj jest tureckie miasto Alashehir. Miasto założył w 189 roku p.n.e. Eumenes II, król Pergamonu.
Nazwa pochodzi od imienia królewskiego brata i następcy – Attalosa II, którego
miłość wobec Eumenesa przyczyniła się do nadania mu przydomka Filadelfos,
co po grecku znaczy 'ten, który kocha swojego brata'. Niektórzy tłumaczą nazwę
miasta jako 'braterską miłość'. W roku 133 p.n.e zmarł bezpotomnie ostatni przedstawiciel pergamońskiej dynastii Attalidów – Attalos III. Przed śmiercią zapisał
on swoje królestwo Rzymianom, którzy połączyli je z Jonią tworząc nową prowincję o nazwie Azja. Po dokonaniu podziału cesarstwa rzymskiego miasto znalazło się w granicach Bizancjum. Z czasów starożytnych zachowały się jedynie
ruiny jednego z kościołów bizantyjskich i resztki chrześcijańskich mozaik.

14. Laodycea
Laodycea znajduje się w pobliżu tureckiego miasta Denizli. Została założona w III wieku p.n.e. przez króla Antiocha II z dynastii Seleucydów. Największy rozkwit miasta przypada jednak na okres rzymski, kiedy to wzbogaciło się głównie dzięki produkcji wełny. W I wieku n.e. ery miasto było tak
bogate, że w przeciwieństwie do Hierapolis, bez pomocy z zewnątrz podniosło
się po trzęsieniu ziemi w 60 roku.
W Laodycei zamieszkiwało sporo Żydów, dzięki czemu dobry grunt do
działania miało tam chrześcijaństwo. Prawdopodobnie w Laodycei mieszkał
przez pewien czas apostoł Jan, który pisze o Laodycei w Apokalipsie.
Do czasów współczesnych dotrwały pozostałości z czasów rzymskich.
Zobaczyć można m.in. resztki stadionu z czasów cesarza Wespazjana, gimnazjonu i łaźni rzymskich z czasów Hadriana oraz dwóch teatrów. Zachowała się
również rzymska droga.
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Na zwiedzających czekają wapienne tarasy z letnią wodą, oraz baseny
z wodą z gorących źródeł w pobliskim Pammukale.

15. Kolosy
Ruiny miasta Kolosy leżą nad rzeką Likos, lewym dopływem Meandra,
u podnóża góry Kadmos (2528 m), w odległości ponad 15 km na południowy
wschód od Laodycei. Ruiny Kolosów odkryto w 1835 roku nieopodal drogi łączącej Efez z Ikonium (Konya). Z miasta ocalały fragmenty akropolu i teatru na południowym brzegu rzeki oraz nekropolii i zespołu budynków na drugim brzegu.
W I wieku n.e. powstała w Kolosach gmina chrześcijańska, składająca
się głównie z dawnych pogan, założona najprawdopodobniej przez Kolosanina Epafrasa, ucznia św. Pawła. Do chrześcijan w Kolosach Paweł napisał list,
który wszedł do kanonu Nowego Testamentu. Z Kolosów pochodził niewolnik
Onezym i najprawdopodobniej jego pan Filemon, adresat Listu do Filemona.

16. Ikonium (Konya)
Dzięki wykopaliskom wiadomo, że rejon Ikonium (obecna nazwa Konya) był zamieszkany już ok. 3000 r. p.n.e. 1500 lat później miasto dostało się
pod wpływy Hetytów, a w VIII wieku p.n.e. na tym terenie Frygijczycy założyli swoje królestwo. Około 690 r. p.n.e. miasto zostało zajęte przez Kimmerów, następnie było częścią imperium perskiego aż do czasu, kiedy Dariusz
III został pokonany przez Aleksandra Wielkiego w 333 r. p.n.e. Krótko po
śmierci Aleksandra Macedońskiego i upadku jego imperium, Ikonium dostało
się pod panowanie Seleukosa I Nikatora. W okresie hellenistycznym miasto
było rządzone przez władców z Pergamonu. Kiedy Attalos III, ostatni król Pergamonu zmarł bezdzietnie, imperium pergamońskie otrzymali, zgodnie z jego
testamentem, Rzymianie. Pod rządami cesarza Klaudiusza, nazwa miasta została zmieniona na Claudioconium, a za cesarza Hadriana na Colonia Aelia
Hadriana. Od 297 roku n.e. miasto było stolicą prowincji Pizydia, a od lat siedemdziesiątych IV wieku prowincji Likaonia.
Ludność miasta dość wcześnie przyjęła chrześcijaństwo. W Ikonium przebywali apostołowie Paweł i Barnaba.
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17. Tars
Tars (obecnie tureckie miasto Tarsus) w Cylicji, nad rzeką Kydnos, założone zostało między X a IX w. p.n.e. Obok niego przebiegał ważny trakt
handlowy zwany Wrotami Cylicyjskimi. W VIII wieku p.n.e. Tars został podbity przez Asyrię, później był pod panowaniem Persji. W 333 p.n.e. Tars został zdobyty przez Aleksandra Wielkiego. Po jego śmierci dostał się we władanie Seleucydów. W roku 64 p.n.e. został stolicą rzymskiej prowincji Cylicji
(Cilicia).
Tars jest rodzinnym miastem św. Pawła, co jest odnotowane na pamiątkowej tablicy koło tradycyjnego miejsca urodzin apostoła. Z czasów rzymskich pozostały ruiny bramy miejskiej, niewielki odcinek drogi z I wieku, stara studnia, zwana studnią św. Pawła i resztki starożytnych kolumn w dzielnicy
żydowskiej.

18. Derbe
Derbe zostało wymienione w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. Odwiedzili je Paweł i Barnaba. Znajdowało się na szlaku prowadzącym
z Tarsu do Ikonium. Dzięki działalności ewangelizacyjnej w mieście rozwinęła
się wspólnota chrześcijańska. Chrześcijańskich mieszkańców miasta dotknęło
prześladowanie w czasach Dioklecjana. Dzisiaj pozostałości Derbe lokalizuje
się 24 km na północ od tureckiego Karamanu (starożytna Laranda), na kopcu
Kerti Hüyük.

19. Listra
Listra sąsiadowała z Derbe. Położona była na południowy zachód od Ikonium, w krainie Likaonia. Pozostałości miasta odkryto w 1885 roku, kiedy to
J.R.S. Sterrett odkopał na wzgórzu położonym na północ od tureckiej wsi Hatun Sarai kamienny ołtarz z łacińską inskrypcją. Miejsce było prawdopodobnie
zamieszkane od czasów prehistorycznych, nigdy jednak nie przeprowadzono
porządnych badań archeologicznych. Od 6 roku n.e. Listra stanowiła kolonię
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rzymską w ramach prowincji Galacja. Zgodnie z relacją biblijną33 miejscowa
ludność posługiwała się własnym dialektem. Miasto przetrwało do czasów bizantyjskich. Po wschodniej stronie wzgórza odkopano fundamenty bizantyjskiego kościoła. Dalsze dzieje miasta są nieznane.
Listrę odwiedził podczas swojej pierwszej podróży misyjnej ap. Paweł
wraz Barnabą, po tym jak wygnano ich z Ikonium. Paweł uzdrowił w mieście
człowieka chromego od urodzenia, za co mieszkańcy obwołali go wcieleniem
Hermesa, a Barnabę nazwali Zeusem.
Do miasta przybyli Żydzi, którzy ukamienowali wówczas Pawła i wywlekli go poza mury miejskie, sądząc, że zmarł. Paweł przybył ponownie do Listry
w trakcie kolejnej podróży misyjnej, powołując do współpracy młodego człowieka o imieniu Tymoteusz.

20. Antiochia Pizydyjska
Antiochia Pizydyjska to starożytne miasto, położone na granicy Pizydii
i Frygii, stolica rzymskiej prowincji Pizydia, współczesny Yalvaç. Zostało założone przez kolonistów z Magnezji nad Meandrem, w czasach hellenistycznych znajdowało się pod panowaniem Seleucydów. W wyniku porażki Antiocha III w wojnie z Rzymem w 188 p.n.e., miasto znalazło się w poszerzonych
granicach królestwa Pergamonu, sojusznika Rzymu. W roku 35 p.n.e. zostało
przekazane przez Marka Antoniusza Amyntasowi, władcy Galacji, by po jego
śmierci w 25 p.n.e. ponownie trafić po panowanie Rzymian jako kolonia z prawami miasta italskiego (Ius Italicum) i pod nową nazwą – Cezarea. Miasto odwiedził św. Paweł podczas swojej pierwszej podróży misyjnej.

21. Perge
Legenda mówi, że miasto zostało założone w XIII wieku p.n.e. przez
Mopsosa i Kalhasa, którzy byli uchodźcami spod Troi. Aż do roku 333 p.n.e.
miasto pozostawało w strefie wpływów perskich. Później poddało się bez wal-
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ki Aleksandrowi Wielkiemu. Po śmierci Aleksandra miasto było niezależne
do roku 129 p.n.e., kiedy stało się częścią nowej prowincji rzymskiej – Azji.
Perge było jednym z ważniejszych ośrodków kultu Artemidy. W I i II
wieku było uważane za jedno z najpiękniejszych miast Azji Mniejszej. Dzisiaj
można oglądać ruiny nimfeum, ulicy kolumnowej, bramy ceremonialnej, łaźni,
gimnazjonu, teatru i stadionu na 12 tys. osób. Chrześcijaństwo do Perge przyniósł św. Paweł.
Do miasta wchodziło się przez bramy w murach obronnych. Mury obronne zostały zbudowane w III wieku p.n.e., wzdłuż których rozmieszczono wieże o prostokątnej podstawie. Do naszych czasów zachowały się długie odcinki tych murów. Niektóre ze stojących tam wież nadal sięgają oryginalnej
wysokości.

22. Attalia (Antalya)
Dzisiejsza Antalya, dawniej Adalia, starożytna Attaleja, Attalia, to
miasto w południowo-zachodniej Turcji, nad zatoką Antalya, nad Morzem
Śródziemnym.
Miasto zostało założone w II w. p.n.e. przez króla Pergamonu Attalosa II,
nazwane na cześć założyciela Attaleją. Później znajdowało się pod panowaniem Rzymu, będąc ważnym portem w rzymskiej prowincji Pamfilia.
Zabytki warte obejrzenia to brama Hadriana ze 130 roku n.e. i pozostałości murów obronnych rzymsko-bizantyjskich.
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