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Od Wydawcy
It is a great pleasure for me to introduce new book written by professor 

Bernard Kozirog, with whom we have a long and fruitful history of our coo-
peration on educational and business issues.

First of all, York University’s president and staff would like to congratula-
te Prof. Bernard Kozirog on publishing the following book and we are wis-
hing every success for its first and next editions.

The book is based upon the intellectual development and the long, thri-
ving academic career of the author, who is well known in Poland.

The readers of the following academic, history book will definitely find it 
both interesting and accurate, as it is a fruit of a long lasting research in that 
field. Prof. Kozirog has been a university professor and a loyal permanent 
partner of York University within the Eastern Europe division.

York University is wishing Prof. Kozirog good luck in his future academic 
and professional endeavors and we are sure that readers will enjoy going 
into this book.

Sincerely

Dr. Simon Far-Joan
President

Od Wydawcy
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Nota o Autorze
Bernard Koziróg (ur. 10 kwietnia 1955 w Łasku), lic. filozofii chrześcijań-

skiej, mgr teologii ewangelickiej, dr socjologii i teologii historycznej, dr hab. 
teologii ekumenicznej, prof. teologii i filozofii, w swojej pracy naukowej wy-
promował 10 doktorów oraz 1017 magistrów i licencjatów. Z zamiłowania 
historyk i podróżnik.

Przez 40 lat pracy zawodowej był pastorem, dziennikarzem, redaktorem 
i profesorem uniwersyteckim. Piastował wiele odpowiedzialnych funkcji, 
m.in. był dyrektorem i redaktorem naczelnym Chrześcijańskiego Instytutu 
Wydawniczego, dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa „Signa 
Temporis”, rektorem Wyższej Szkoły Psychoterapii i Rewalidacji, rektorem 
Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, dyrektorem Instytutu Tury-
styki Krajów Biblijnych, kierownikiem Samodzielnej Pracowni Filozofii i Te-
orii Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

Od 1987 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a od 1998 
ambasadorem pokoju organizacji „World Conference on Religion and Peace”.

Obecnie jest krajowym koordynatorem ds. Rozwoju Sieci Szkół „Logos”  
w Polsce i redaktorem zeszytów naukowych „Λόγος”. Pracuje również dla 
Wydawnictwa „Znaki Czasu”, York University (USA) oraz Wyższej Szkoły 
Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Został odznaczony przez Prezydentów RP złotym i srebrnym krzyżem 
zasługi. Otrzymał także medal Komisji Edukacji Narodowej i 7 nagród rek-
torskich. Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze (Rosja) nadał mu tytuł 
doktora honoris causa.

Napisał następujące książki i skrypty:
1. Moc moja w Panu, Ustroń 1984.
2. Największe oszustwo, Warszawa 1988.
3. Stworzenie czy ewolucja, Warszawa 1989.
4. Przybysze z kosmosu, Warszawa 1989.
5. Dzieje Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  

w Polsce, Warszawa 1990.
6. Wędrówki po Ziemi Świętej, Warszawa 1991.
7. Ksiądz Michał Belina Czechowski, Warszawa 1992.
8. Ellen White (studium monograficzne), Warszawa 1994.
9. L.R. Conradi - misjonarz pięciu kontynentów, Ustroń 1994.

Nota o Autorze
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10. Biblia i seks, Ustroń 1996.
11. Tajemnice i proroctwa Pisma Świętego, Warszawa 1997.
12. Ellen Gould White, Podkowa Leśna 1998.
13. Duszpasterstwo i diakonat w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, 

Warszawa 1999.
14. Współczesne kraje biblijne, Podkowa Leśna 2000.
15. Tajemnice i proroctwa Biblii, Warszawa 2001.
16. 12 współczesnych krajów biblijnych, Podkowa Leśna 2002.
17. Jak pisać pracę licencjacką, Podkowa Leśna 2001.
18. Izrael. Historia, religia, archeologia, Podkowa Leśna 2003.
19. Starożytna Grecja. Historia, filozofia, religia, Podkowa Leśna 2004.
20. Filozofia reformacji XVI wieku i inne prądy filozoficzne nowożytności 

(zarys), Podkowa Leśna 2004.
21. Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, 

Kielce 2004.
22. Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej, Kielce 2005.
23. Problemy organizacyjne wczesnego adwentyzmu, Podkowa Leśna 

2005.
24. Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej, Kielce 2006.
25. Zarys dziejów filozofii, Podkowa Leśna 2006.
26. Główne kierunki filozofii chrześcijańskiej od św. Pawła do reformato-

rów protestanckich, Podkowa Leśna 2007.
27. Malta. Historia i religia, Podkowa Leśna 2007.
28. Liban. Historia i religia, Podkowa Leśna 2008.
29. Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia, Podkowa Leśna 2008.
30. Geneza, dzieje i teologia adwentyzmu w latach 1831-1939, Podkowa 

Leśna 2008.
31. Historia, filozofia i religia świata grecko-rzymskiego, Kielce 2009.
32. The doctrinal peculiarity of 19th century Adventism, Dallas 2010.
33. Geist der Weissagung des Adventismus, Darmstadt 2010.
34. Mitologia i religia starożytnych Greków, Podkowa Leśna 2011.
35. Starożytna filozofia Grecji i Rzymu, Podkowa Leśna 2012.
36. Starożytna Syria w Biblii i historii, Podkowa Leśna 2012.
37. Starożytne religie Greków i Rzymian, Darmstadt 2013. 
38. Dzieje starożytnej Grecji w zarysie, Darmstadt 2013.
39. Kraje śródziemnomorskie, Podkowa Leśna 2013.
40. Z dziejów polskiego adwentyzmu… Zjednoczenie Południowe i Zjedno-

czenie Zachodnie w latach 1918-1988, Podkowa Leśna 2013.
41. Starożytny Izrael, Jerozolima 5767 (2013).
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42. Dzieje starożytnego Rzymu w zarysie, Darmstadt 2013.
43. Cypr. Historia i religia, Grodzisk Mazowiecki 2014.
44. Starożytny Iran w Biblii i historii, Grodzisk Mazowiecki 2014.
45. Starożytny Egipt w Biblii i historii, Grodzisk Mazowiecki 2014.
46. Jordania w starożytności. Biblia, historia, zabytki, Grodzisk Mazowie-

cki 2015.
47. Włochy w starożytności. Biblia, historia, zabytki, Grodzisk Mazowiecki 

2015.
48. Starożytna Mezopotamia w Biblii i historii. Zabytki Iraku, Grodzisk 

Mazowiecki 2015.
49. Turcja w starożytności. Biblia, historia, zabytki, Grodzisk Mazowiecki 

2015.
50. Współczesne kraje biblijne w starożytności, York University 2015. 

Jest współautorem książek i autorem artykułów w pracach zbiorowych:
1. Połączeni chlebem Słowa, Warszawa 2004.
2. Historia i kultura krajów biblijnych (t. I-III), Podkowa Leśna 2006-

2008.
3. Biblia w kulturze europejskiej, Warszawa 2007.
4. Dialog z rzeczywistością, Kielce 2007.
5. Autorytet Pisma Świętego w Kościele, Warszawa 2008.
6. Dzieje i znaczenie eklezjalno-edukacyjne adwentystycznej szkoły teolo-

gicznej (1926-2006), Podkowa Leśna 2008.
7. Człowiek i filozofia, Warszawa 2008.
8. Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, Kielce 

2009.
9. Lux lucet in tenebris (t. I-II), Podkowa Leśna 2010.
10. Ministrare (t. I-II), Warszawa 2010.
11. W stronę szczęścia, Warszawa 2010.
12. Signa Temporis (z. 1-20), Warszawa, Podkowa Leśna 1990-2013.
13. Sbornik naucznych trudow (z. 1-4), Ryga 2010.
14. W przestrzeni języka, Kielce 2012.
15. Logos (z. 1), Piotrków Trybunalski 2015. 

Nota o Autorze
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Ma swoje noty biograficzne w następujących leksykonach i encyklope-
diach:

1. Ciborska Elżbieta, Leksykon polskiego dziennikarstwa, Warszawa 2000.
2. Bombicki Maciej Roman, Encyklopedia Actus Purus. Kto jest kim w Pol-

sce nowego millennium (2000-2002), Poznań 2002.
3. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych 

Polek i Polaków, Poznań 2005-2015.
4. Judycki Zbigniew, Siwek Józef, Świętokrzyskie biografie, Kielce 2012.
5. Witaszczyk Jerzy, Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej, Łask 2010.
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Wstęp
 
Tytuł książki Współczesne kraje biblijne w starożytności jest nieco prze-

wrotny… Dlaczego? Spróbujmy to wyjaśnić.
Istnieje dzisiaj 12 krajów, które umownie nazywamy biblijnymi. Są to: 

Izrael, Egipt, Jordania, Syria, Liban, Irak, Iran, Włochy, Grecja, Turcja, Cypr i 
Malta. Na terenie tych współczesnych państw, w czasach antycznych rozgry-
wały się sceny Starego i Nowego Testamentu. 

We wprowadzeniu do 3-tomowego dzieła pt. Historia i kultura krajów 
biblijnych, Amadeusz Citlak napisał: „Mówiąc najogólniej, przyjmujemy, że 
krajami biblijnymi są te, na terenie których rozegrały się sceny biblijne. 
Praktycznie bowiem, nie istnieje jakiś osobny typ kraju lub państwa, który 
miałby ze swej natury być biblijnym. Jest to termin techniczny, pozwalający 
na uchwycenie rozległej tematyki, ale nie odnoszący się do jakiegoś specjal-
nego typu kraju czy organizmu państwowego. 

Terminologia tego rodzaju nawiązuje już do początków rozważań nad 
Biblią. Jednak w miarę stabilny i wyodrębniony status uzyskała dopiero w 
okresie intensywnej krytyki biblijnej w XVIII-XIX w., kiedy to w reakcji na 
nią, w środowiskach głównie chrześcijan starano się wykazać, że jednak 
sprawozdania biblijne posiadają także wartość historyczną. Liczba krajów 
biblijnych nie była specjalnie ustalana, bowiem nie tyle zajmowano się ich 
precyzyjnym określeniem, ile śledzono obecność historii biblijnej general-
nie w obszarze Bliskiego Wschodu. Można mieć wrażenie, jakby kwestia 
liczby krajów nie ustalona oficjalnie, była czymś oczywistym. Tak np. do-
stępna w języku polskim pozycja S. Horna Z archeologią przez kraje biblijne, 
nie przywiązuje większej wagi do liczby i kryterium pozwalającego na usta-
lenie o jakich krajach dokładnie mamy mówić. Po prostu jako oczywistość 
autor przyjmuje, że należy mówić o Palestynie i Bliskim Wschodzie. Także 
dość swobodnie operuje on nazwami, przechodząc kolejno do Mezopotamii, 
Egiptu, Persji, Palestyny, Transjordanii, Libanu, Syrii i Azji Mniejszej, co su-
geruje, iż nawet określenie kraju nie ma większego znaczenia, chodzi raczej 
o region. (…) Nieco inaczej sprawa wygląda w bardzo zwięzłym opracowa-
niu G.P.Duffield`a Handbook of Bible Lands, gdzie autor wylicza 11 krajów, 
ustalając we wstępie jakim kryterium się posługuje: kraj biblijny jako miej-
sce zdarzeń biblijnych. Atlas Biblijny z roku 1991 (brak autora) wymienia 
natomiast Palestynę, Arabię, Syrię, Liban, Babilonię, Asyrię, Egipt, Iran, Azję 

Wstęp
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Mniejszą, Grecję i Rzym. Zondervan NIV Atlas of the Bible C.G.Rasmussena 
wymienia przede wszystkim regiony Izraela i Jordanii jako najistotniejsze, 
wspominając jedynie geografię Egiptu, Syrii, Libanu i Mezopotamii (dopiero 
podróże ap. Pawła przenoszą czytelnika na tereny dzisiejszej Turcji, Grecji 
i Rzymu). Baker’s Bible Atlas w końcowej części zamieszcza krótką charak-
terystykę kilku współczesnych krajów biblijnych (tylko Izrael, Jordania, Sy-
ria, Liban, Irak, Iran, Egipt, Turcja)1. Jak więc widać, nazewnictwo i liczba, 
pozostają tu sprawą otwartą. Wyżej wymienione opracowania przeplatają 
ze sobą terminy odnoszące się do współczesności jak i odległej przeszłości. 

Mówiąc więc o krajach biblijnych i chcąc uczynić zagadnienie jak najbar-
dziej przejrzystym, trzeba wyraźnie rozgraniczyć kraje i ludy starożytne, 
czyli biblijne sensu stricto, od krajów i społeczności żyjących obecnie. Kraje 
i ludy biblijne posiadają odrębne miejsce w historii starożytnej, nawiązu-
jąc do niej należałoby raczej rozpatrywać dzieje ludów biblijnych. Jest to  
w rzeczywistości podstawa i punkt wyjścia dla rozważań nad historią biblij-
ną, czy nawet nad współczesnymi krajami biblijnymi, a ich zagadnienie jawi 
się doprawdy imponująco”2. 

Jak zatem widać współczesny kraj biblijny to państwo, na terenie którego 
w starożytności rozgrywały się wydarzenia opisane w Biblii. Koncepcja, któ-
rą przyjąłem, nieco różni się zarówno od S. Horna, który opisuje wydarzenia 
mające miejsce w krainach starożytnych, i A. Tschirschnitza, który opisu-
je dzieje ludów biblijnych. Ja przypisałem historię do krajów istniejących 
obecnie, choć jak Czytelnik łatwo zauważy, odwołuję się również do Horna, 
Tschirschnitza i innych.

Praca niniejsza jest zbiorem wybranych rozdziałów książek i artykułów, 
które na przestrzeni lat 1987-2015 napisałem na temat krajów biblijnych. 
Ponieważ ich nakłady się wyczerpały, powstał pomysł, aby zebrać najważ-
niejsze treści w jedną książkę. A w związku z tym, że zagadnienie jest bar-
dzo szerokie (napisałem na ten temat 15 różnych książek i gros artykułów), 
postanowiłem tu zawrzeć jedynie dzieje antyczne, w dodatku w okrojonym 
aspekcie. Ale od razu też zaznaczam, że treść została w wielu miejscach uzu-
pełniona i poprawiona.

Wyrażam nadzieję, że książka przybliży Czytelnika do Biblii i historii.  
A jeśli tak się stanie, jej zadanie zostanie spełnione.

1	 W	podobnym	obszarze	geograficznym	pozostaje	zdecydowana	większość	atlasów	biblij-
nych.	

2	 A.	Citlak,	Wprowadzenie w tradycję krajów biblijnych,	w:	Historia i kultura krajów bi-
blijnych,	Podkowa	Leśna	2006,	s.7-8.



Rozdział I

Szacuje się, że 80% wydarzeń opisanych w Biblii, miało miejsce na terenie 
Izraela, kraju który jest ziemią świętą dla wyznawców judaizmu, chrześci-
jaństwa i islamu. Jest to ziemia „opływająca mlekiem i miodem” a jedno-
cześnie zlana krwią. Na jej historię w dużym stopniu wpłynęło położenie 
geograficzne. Kraj ten ciągnie się długim, wąskim pasem otoczonym od 
wschodu górami i pustyniami, od zachodu zaś Morzem Śródziemnym. Przez 
wieki pozostawał pod silnym wpływem krajów położonych na północ i po-
łudnie.  Był bowiem pomostem pomiędzy dwiema kulturami, Mezopotamii 
i Egiptu.

Izrael dzieli się trzy równoległe strefy geograficzne, biegnące z północy 
na południe oraz rozległy, przeważnie pustynny obszar na południu kraju. 
Na zachodzie jest równina  nadbrzeżna,  która  ciągnie  się  wzdłuż  Morza  
Śródziemnego. Na północnym wschodzie wznoszą się, powstałe w wyniku 
erupcji wulkanicznych, bazaltowe, urwiste ściany Wzgórz Golan. Wyżyna 
Galilejska, leżąca na wysokości od 500 do 1200 m n.p.m., zbudowana jest 
z miękkich skał wapiennych i dolomitów. Rów Jordanu zwany również do-
liną Jordanu ciągnie się wzdłuż wschodniej granicy kraju. Stanowi część 
Rozpadliny Syryjsko-Afrykańskiej powstałej w przeszłości w wyniku pęk-
nięcia skorupy ziemskiej. Północna część tego obszaru jest niezwykle ży-
zna, w przeciwieństwie do części południowej, gdzie panuje klimat półsu-
chy. Rzeka Jordan wypływa z  południowych  stoków  gór Hermonu. Płynie 
przez dolinę Hula, wpada do Jeziora Genezaret, skąd wypływając podąża na 
południe w kierunku Morza Martwego. Płytka i wąska rzeka poszerza się 
jedynie w porze deszczowej. Podczas 300-kilometrowego biegu pokonuje 
ponad 700-metrową różnicę poziomów. Na wysokości 212 m n.p.m., pomię-

Izrael
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dzy Wzgórzami Golan a Wyżyną Galilejską znajduje się Jezioro Genezaret 
(Galilejskie, Tyberiadzkie).  Ma 21 km długości, 8-12 km szerokości i 42-48 
m głębokości. Powierzchnia wynosi 144 km2. Jest największym zbiornikiem 
słodkiej wody na terenie kraju. Na jego brzegach usytuowane są liczne miej-
sca o znaczeniu historycznym i religijnym. Morze Martwe, które de facto 
jest jeziorem, znajdujące się na południowym krańcu Rowu Jordanu, jest 
najniżej położonym punktem na ziemi, ok. 400 m poniżej poziomu morza. 
Jego wody, posiadające najwyższy na świecie stopień zasolenia i gęstości, 
są bogate w magnez, potas i brom a także w sole spożywcze i przemysłowe. 
Niestety, z powodu przyspieszenia wskaźnika parowania oraz szeroko za-
krojonych prac melioracyjnych w Izraelu i Jordanii, Morze Martwe kurczy 
się. W ciągu ostatnich 40 lat jego poziom obniżył się o 10 metrów. 

Głównym źródłem informacji historycznych o Ziemi Świętej jest Biblia, 
Stary i Nowy Testament. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w Księdze 
Rodzaju, a związane są z przybyciem do Kanaanu Abrahama, protoplasty 
narodu izraelskiego. W tym rozdziale prześledzimy dzieje od patriarchów 
do sędziów, gdzie uwypuklona została m.in. rola Mojżesza, bodaj najwybit-
niejszego przywódcy Izraelitów a jednocześnie człowieka „najpokorniejsze-
go wśród ludzi”. Następnie przyjrzymy się czasom królestwa izraelskiego 
z dwiema najwybitniejszymi postaciami tamtych czasów, Dawidem i Salo-
monem. Po śmierci tego ostatniego państwo zostało podzielone na Izrael i 
Judę. Niestety, ich dzieje kończą się tragicznie, niewolą asyryjską pierwsze-
go i niewolą babilońską drugiego państwa. W Ziemi Świętej nastają czasy 
panowania babilońskiego, perskiego i greckiego. Na krótko Izrael odzyskuje 
niepodległość w czasach machabejskich, by wkrótce stracić ją na rzecz Im-
perium Romanum. W roku 70 n.e. Rzymianie zniszczyli świątynię żydowską, 
która już nigdy nie została odbudowana.

W czasach panowania rzymskiego na arenie dziejów pojawił się Jezus 
Chrystus, cieśla z Nazaretu, który zmienił oblicze świata. Założona przez 
Niego religia chrześcijańska rozprzestrzeniła się na cały świat.

I. Historia i Biblia
1. Od patriarchów do sędziów
Stary Testament zaczyna się opisem stworzenia świata i powołania do ży-

cia pierwszych ludzi. Jednakże dopiero o Abrahamie możemy mówić, jako 
protoplaście narodu izraelskiego. Pierwotnie Abraham nosił imię Abram. 
Abram oznacza ‚wzniosły ojciec’, natomiast Abraham ‚ojciec mnóstwa’, ‚oj-
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ciec wielu narodów’, ‚wysoki’3. Bardzo trudno jest datować czasy Abrahama. 
Powszechnie uważa się, że było to na przełomie XIX i XX wieku p.n.e. Miej-
sce, z którego pochodził Abraham to stare sumeryjskie, później chaldejskie 
miasto Ur w Mezopotamii, położone w pobliżu północnego krańca Zatoki 
Perskiej, na terenie dzisiejszego Iraku. I to właśnie w Mezopotamii został 
Abraham wezwany przez Boga, aby stamtąd wyjść. Co prawda nie mówi o 
tym bezpośrednio 11.  rozdział Księgi Rodzaju, ale potwierdza to 15. roz-
dział oraz wypowiedź Szczepana w Nowym Testamencie4.

Ur leżało nad dolnym Eufratem, gdzie rozpowszechniony był kult lunarny 
a  największą czcią otaczano boga Sina. Zostało odkryte przez J.F. Taylora i 
w roku 1854 przeprowadzono tu pierwsze wykopaliska badawcze. Szersze 
prace archeologiczne prowadził w Ur L. Woolley, który pracował na zlecenie 
Muzeum Brytyjskiego i Uniwersytetu w Pensylwanii. Badania wykazały, że 
w czasach patriarchów Ur nie było prymitywnym miastem. Posiadało wy-
pracowany system pisania, zaawansowane metody obliczeń matematycz-
nych, archiwa religijne, wytworne wzory sztuki, rozbudowany system szkol-
nictwa i bardzo wiele rozwiniętych innych dziedzin życia.

Pierwszym przystankiem podczas wędrówki z Ur do Kanaanu był Haran, 
ważne miasto handlowe nad rzeką Balich, która jest dopływem Eufratu, na 
terytorium znanym później jako Padan-Aram lub Aram Naharaim. Z Ur do 
Haranu jest w linii prostej około 900 km, ale trasa na pewno była dłuższa, 
gdyż najprawdopodobniej Abraham podążał wzdłuż Eufratu, mijając po 
drodze Babilon i Mari, a później wędrował brzegiem rzeki Balich do Haranu. 
W tych czasach był to najpopularniejszy szlak z Ur do Haranu. Nie wiadomo 
jak długo trwała podróż. W źródłach pozabiblijnych Haran po raz pierwszy 
wzmiankowany jest na tabliczkach z Mari w XVIII wieku p.n.e., ale miasto 
istniało już dużo wcześniej. Było w starożytności ważnym węzłem komuni-
kacyjnym. Tutaj bowiem zbiegały się szlaki komunikacyjne z Egiptu i Syrii  
do  południowej  Mezopotamii. Podobnie jak Ur, Haran również był miej-
scem kultu księżyca. Nie wiadomo, na jak długo Abraham tam się zatrzymał. 
Wiadomo, że Nachor ze swoją rodziną osiadł w Haranie na stałe, jak rów-
nież, że zmarł tam Terach, ojciec Abrahama. W Haranie zamieszkali na stałe 
potomkowie Nachora, brata Abrahama. Tam też Abraham wysłał sługę, aby 
przywiózł żonę dla syna swego Izaaka, a Jakub uciekł przed gniewem swego 
brata Ezawa, poślubiając Leę i Rachelę, córki Labana, syna Nachora.

3	 Zob.	Konkordancja biblijna,	Warszawa	1982,	s.9-10.
4	 Rdz	15,7;	Dz	7,2-4.
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Widocznie pobyt Abrahama w Haranie musiał trwać dość długo, skoro 
Bóg skierował do niego ponowne wezwanie, aby udał się do Kanaanu5. Wraz 
z patriarchą Haran opuścili żona Sara, bratanek Lot — syn przedwcześnie 
zmarłego brata Harana oraz liczna służba. Zapewne była to już wówczas 
spora grupa, która ze sobą zabrała liczne trzody i stada. Prawdopodobnie 
wędrowali przez Palmyrę do Damaszku, gdzie członkiem grupy został Elie-
zer, najbliższy sercu Abrahama sługa. Aby dotrzeć do Sychem mógł Abraham 
ominąć od wschodu pasmo gór Antylibanu, następnie przekroczyć Jordan 
pomiędzy jeziorami el-Hule i Genezaret, i poprzez Galileę, równinę Ezdrelon 
i Samarię podążyć do Sychem. Bibliści zakładają, że mogła istnieć też inna 
wersja wędrówki. Droga mogła prowadzić z Damaszku prosto na południe 
poprzez krainę Baszanu, następnie omijając od wschodu jezioro Genezaret i 
po przekroczeniu Jabboku oraz Jordanu doprowadzić do Sychem6.

Pierwszym miejscem, gdzie zatrzymał się Abraham w Kanaanie, były 
okolice Sychem, starego kananejskiego miasta, leżącego w pobliżu gór Ebal 
i Garizim, ważnego węzła komunikacyjnego szlaków prowadzących z Me-
zopotamii i Syrii do Arabii i Egiptu. Sychem było prastarym miejscem kultu 
mieszkańców Kanaanu, gdzie czczono boga o imieniu Baal Berit, i gdzie znaj-
dował się dąb More, z którego szumu liści wróżono. Mieszkańców Sychem  
Stary Testament nazywa Chiwwitami7. Ruiny Sychem odkopano w pobliżu 
współczesnego miasta Nablus. Prace wykopaliskowe prowadzone były w la-
tach 1913-1936. Tam Abraham otrzymał od Boga Jahwe obietnicę licznego 
potomstwa, które obejmie w posiadanie tę ziemię. Tam również zbudował 
dla Boga ołtarz, co stało się jego zwyczajem w każdym miejscu, gdzie się 
zatrzymywał. Trudno jednak określić, jak długo obozował w Sychem.

Kolejny etap wędrówki nie był zbyt długi, liczył bowiem tylko 50 km i za-
kończył rozbiciem obozowiska pomiędzy Betel i Aj, gdzie także zbudowano 
ołtarz dla Boga. Lokalizacja tych miast nie jest trudna. Betel to dzisiejsza 
miejscowość Beitin, natomiast Aj to el-Tell (wzgórze ruin). Według Starego 
Testamentu Aj po zdobyciu przez Izraelitów już na zawsze pozostało ruiną8. 
Betel było węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżowały się szlaki z Sychem 
do Jebus, późniejszej Jerozolimy, oraz z Jerycha na wybrzeże Morza Śród-
ziemnego. Prace wykopaliskowe w Betel, w roku 1934 prowadził sam W.F. 
Albrigth9.

5	 Rdz	12,1.
6	 Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje ludów biblijnych,	Warszawa	1994,	s.171.
7	 Rdz	34,1.
8	 Joz	7,1-8.29.
9	 Zob.	S.	Horn,	Z archeologią przez kraje biblijne,	Warszawa	1989,	s.146-147.
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Biblia sprawozdaje, że Abraham wędrował coraz dalej, aż do Negewu. Kie-
dy zaś w Kanaanie nastał głód, być może z powodu suszy, udał się do Egiptu, 
gdzie jeszcze bardziej się wzbogacił. Faraon, zachwyciwszy się urodą Sary, 
zabrał ją na swój dwór, ale później, ukarany przez Boga plagami, oddał ją i 
rozkazał Abrahamowi opuścić Egipt wraz z całym dobytkiem10.

Po powrocie z Egiptu Abraham musiał się rozstać z Lotem, ponieważ obaj 
byli bardzo zasobni w trzody, a „kraj nie mógł ich obu utrzymać”11. Abra-
ham ponadto posiadał wiele złota i srebra. Lot na swoją siedzibę wybrał 
tereny nadjordańskie w pobliżu Sodomy, na południowym  krańcu  dzisiej-
szego  Morza Martwego. Natomiast Abraham udał się w okolice Hebronu, 
gdzie rozbił swoje namioty w dąbrowie Mamre. Na wschód od tego miej-
sca znajdowało się pole Machpela. Mamre należało do Amoryty Mamrego, 
a Machpela do Efrona Hetyty12. Miejsce to stało się główną siedzibą patriar-
chów. Abraham zakupił Machpelę i od tej pory przestał być obcym przyby-
szem wśród mieszkańców Hebronu. Stał się obywatelem tego kraju. Według 
Starego Testamentu zostali tam pochowani: Abraham, Sara, Izaak, Rebeka, 
Jakub i Lea.

W tym czasie, gdy Abraham mieszkał już w pobliżu Hebronu, dowiedział 
się o uprowadzeniu Lota, po przegranej wojnie przez Pentapolis, w skład 
którego wchodziła również Sodoma (oprócz Sodomy, Pentapolis tworzyły 
jeszcze: Gomora, Adma, Seboim i Soar), gdzie Lot mieszkał.  Wojsko Abraha-
ma, którego posiadanie świadczy o jego potędze, ruszyło w pościg za armią 
Kedorloamera, króla Elamu i jego sprzymierzeńcami aż za Damaszek. Poko-
nało ich, zdobyło ogromne łupy i odbiło więźniów, w tym Lota. Naprzeciwko 
powracającemu ze zwycięskiej wyprawy Abrahamowi wyszedł Melchise-
dek, król Salemu i udzielił mu błogosławieństwa13.

Bardzo uroczyście Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, zapewniając go, 
że jego potomkowie obejmą w posiadanie cały Kanaan. Problem był jednak 
w tym, że Abraham nie miał potomka, ponieważ jego żona Sara była nie-
płodna. Postanowił więc spadkobiercą uczynić Eliezera z Damaszku. „Usta-
nawiając swojego sługę głównym spadkobiercą majątku, Abraham postąpił 
zgodnie z ówczesnym prawem mezopotamskim. Często bowiem zdarzało 
się, że osoby będące w podeszłym wieku i nie mające dzieci ustanawiały 
swoim głównym spadkobiercą obcych ludzi, najczęściej swoich niewolni-
ków. Ten akt miał na celu  zapewnienie  sobie  opieki  na  starość, a  póź-

10	 Rdz	12,20.
11	 Rdz	13,6.
12	 Rdz	14,13;	35,27.
13	 Rdz	14,18-20.
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niej  dopełnienie  obrzędów pogrzebowych”14. Lecz Bóg wyraźnie się temu 
sprzeciwił, podkreślając, że potomek będzie spłodzony przez Abrahama. 
Ponieważ jednak Sara była — jak sądziła — już w takim wieku, że nie mogła 
urodzić dziecka, postanowiła oddać swemu mężowi służebnicę Hagar, aby 
Abraham miał z nią potomstwo, co było w zgodzie z ówczesnym prawem i 
zwyczajami15. Hagar urodziła Ismaela, ale nie on miał być kolejnym patriar-
chą i protoplastą narodu izraelskiego. Gdy Ismael miał 13 lat, Bóg jeszcze raz 
zapowiedział, że Abraham będzie miał prawowitego potomka, zrodzonego 
ze swojej żony Sary. Doczekał się go w wieku 100 lat. Sara urodziła Izaaka16.

Niezwykłej próbie został poddany Abraham, kiedy Izaak był już dużym 
chłopcem. Bóg zażądał, aby złożył swego syna na ofiarę na górze Moria. 
Księga Kronik podaje, że później na górze Moria Salomon zbudował świą-
tynię17. Również świątynia Heroda stała w tym samym miejscu. Dzisiaj jest 
tam meczet Kopuła Skały18. Oczywiście Bóg powstrzymał Abrahama przed 
zabiciem Izaaka.

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

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

Izaak miał tylko dwóch synów, Ezawa i Jakuba, którzy byli bliźniakami. 
Ezaw został protoplastą Edomitów, zaciekłych wrogów Izraela, potomków 
Jakuba. Bracia bardzo się od siebie różnili. Ezaw był myśliwym, który całe 
dnie spędzał na polowaniu. Zupełnie nie dbał o przywileje i prawa należ-
ne pierworodnemu synowi (prawa Mezopotamii stanowiły, że pierworodny 
syn otrzymuje podwójną część spadku19), na dodatek umiłowanemu synowi 
ojca. Natomiast Jakub był pasterzem i domatorem, który za namową matki 
wyłudził błogosławieństwo należne pierworodnemu i z tego powodu mu-

14	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.	180.
15	 Zob.	Paragraf	41.	Kodeksu	Staroasyryjskiego	oraz	paragrafy	144.	i	146.	Kodeksu	Ham-

murabiego.
16	 Rdz	21,1-3.
17	 2	Krn	3,1.
18	 Muzułmanie	twierdzą,	że	na	górze	Moria	Abraham	złożył	na	ofiarę	Ismaela.
19	 Zob.	Paragraf	1.	Kodeksu	Staroasyryjskiego	oraz	paragraf	165.	Kodeksu	Hammurabiego.
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siał uciekać z domu. Rebeka wyprawiła go do swojej rodziny w Haranie. 
Sprzeczne są teorie na temat etymologii imienia Jakub. Jedni chcą w nim 
widzieć ‚trzymającego za piętę’, inni za ‚oszusta’, a jeszcze inni za ‚strzeżo-
nego przez Boga’20.  Faktem jednak jest, że Bóg zmienił mu imię na Izrael, co 
oznacza człowieka, który walczył z Bogiem i zwyciężył. W drodze do Haranu 
usłyszał głos Boga zapewniającego, że szczęśliwie powróci do Kanaanu, a 
jego potomstwo obejmie tę ziemię w posiadanie.

U Labana Jakub poślubił jego dwie córki, Leę i Rachelę, które również od-
dały mu jako nałożnice, swoje służebnice Bilhę i Zylpę.  Te cztery kobiety 
urodziły Jakubowi dwunastu synów i córkę. Lea urodziła Rubena, Symeona, 
Lewiego, Judę, Isachara, Zebulona i Dinę. Rachela urodziła Józefa i Benjami-
na. Zylpa urodziła Gada i Aszera. Bilha urodziła Dana i Neftalego. Odejście 
od Labana wiązało się z pewnymi problemami, tak jak i późniejsze spotka-
nie z Ezawem. Wszystko zakończyło się szczęśliwie pojednaniem braci21.

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

W Egipcie Józef został kupiony przez Potyfara, dowódcę straży przybocz-
nej faraona, który dostrzegając jego zdolności, w krótkim czasie uczynił go 
zarządcą swego domu. Po pewnym czasie jednak żona Potyfara fałszywie 
oskarżyła Józefa o próbę gwałtu, za co został wtrącony do więzienia. Po 
dwóch latach wezwano go na dwór faraona, by wyjaśnił sny władcy Egiptu. 
Józef uczynił to powołując się na moc Boga22. Przy tym podpowiedział, co 
należy uczynić, kiedy najpierw będzie siedem lat niezwykłego urodzaju, a 
po nich siedem lat głodu. Dzięki temu faraon mianował go wezyrem, przez 
co Józef stał się pełnoprawnym obywatelem państwa egipskiego. Otrzymał 
nowe imię Safenat Paneach, a jego żoną została Asenat, córka kapłana Poti-
-Fera, z którą miał dwóch synów Manassesa i Efraima. W ciągu siedmiu lat 

20	 Zob.	R.	De	Vaux,	Die habraischen Patriarchen und die modern Entdeckungen,	Lipsk	
1960,	s.4.

21	 Rdz	33,1-20.
22	 Rdz	41,16.
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obfitości gromadził Józef zboże w magazynach, aby z nastaniem nieurodza-
ju sprzedawać je nie tylko Egipcjanom, ale przybyszom z innych krajów23.

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

Jakub zmarł w Egipcie, jego ciało zabalsamowano, ale pochowano w gro-
cie Machpela, w Kanaanie. W Egipcie zmarł też Józef. Izraelici spędzili tam 
w sumie 215 lat. Dopóki w kraju nad Nilem rządzili Hyksosi, Izraelitom po-
wodziło się bardzo dobrze. Po ich obaleniu przez rdzennych Egipcjan, sytu-
acja wszystkich cudzoziemców diametralnie się zmieniła. „Stali się niewol-
nikami. Niewolniczych rąk do pracy nigdy nie było dosyć w kraju faraonów. 
Największych ilości niewolników dostarczały wyprawy wojenne, sporo na-
bywano też drogą kupna. Niewolników przekazywano świątyniom, osobom 
prywatnym i naturalnie duże ich ilości dostarczano na dwór władcy. Los ich 
nie był do pozazdroszczenia, obchodzono się z nimi źle i zmuszano do naj-
cięższych robót, bardzo często w kamieniołomach. Liczne malowidła i pła-
skorzeźby ukazują najrozmaitsze prace niewolników nadzorowanych przez 
dozorców i pisarzy. Obok pracy w kamieniołomach ciężką i mozolną pracą 
był wyrób cegieł. Wprawdzie świątynie, świątynie grobowe, jak i same gro-
bowce były wykonywane z kamienia lub wykuwane w kamieniu, to jednak 
domy prywatne, a nawet pałace budowano z cegieł. Cegły te wykonywano 
z mułu rzecznego zmieszanego z pociętą słomą w celu nadania im większej 
trwałości, a następnie suszono na słońcu. Do tego rodzaju prac byli zmusza-
ni Izraelici, których Egipcjanie traktowali jak zwykłych niewolników”24.

W tym czasie narodził się Mojżesz. Jego narodziny przypadają na okres, 
gdy z rozkazu faraona wszyscy nowo narodzeni chłopcy hebrajscy mieli być 
uśmiercani25. Rodzice Mojżesza, Amram i Jochebed pochodzili z plemienia 
Lewiego. Jego starsze rodzeństwo to Aaron i Miriam. Cała rodzina zaanga-
żowała się, by nie dopuścić do śmierci chłopca. Ukryli go w trzcinach Nilu, 
gdzie został znaleziony przez córkę faraona i przez nią zaadoptowany. Na-
dała mu imię Mojżesz — ‚wyciągnięty z wody’26. Przez 12 lat opiekowała się 

23	 Rdz	41,56-57.
24	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.195.
25	 Wj	1,16.
26	 Wj	2,10.
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nim rodzona matka, a potem był wychowywany na dworze faraona. Już jako 
dorosły mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę z niedoli Izraelitów. 
Po dokonaniu morderstwa na Egipcjaninie w obronie Hebrajczyka, musiał 
uchodzić z Egiptu. Azyl znalazł u Midianitów, mieszkających pomiędzy pu-
stynią Faran a Edomem. Tam ożenił się z Sypporą, córką Jetry, która urodziła 
mu dwóch synów: Gerszoma i Eliezera. Tam również został powołany przez 
Boga Jahwe na wybawiciela Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz powrócił 
do Egiptu, gdzie wraz z Aaronem udali się do faraona z petycją, aby wypuścił 
Izraelitów z niewoli. Jednak władca egipski nie był do tego skłonny. Dopiero 
dziesięć plag, a szczególnie ostatnia — śmierć pierworodnych, zmusiły fara-
ona do kapitulacji27.

O to, kiedy rozegrało się to wydarzenie, do dzisiaj toczone są spory przez 
biblistów, historyków, egiptologów i archeologów. Biorąc pod uwagę chro-
nologię biblijną, a szczególnie informację z 1 Księgi Królewskiej 6, 1, że w 
czterysta osiemdziesiąt lat od wyjścia z Egiptu rozpoczęto budowę świąty-
ni, wyjście to powinno mieć miejsce w roku 1446/45 p.n.e. za panowania 
Amenhotepa II (1450-1425)28. Za przyjęciem takiego datowania przema-
wiałby niedługi okres, jaki upłynął od wypędzenia Hyksosów z Egiptu. Nie 
wygasła bowiem jeszcze nienawiść   do   Hyksosów   i   mogła   się   ona   teraz   
skupić   na   Izraelitach, protegowanych niegdyś przez najeźdźców. Słowa 
„rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa”29, można rozu-
mieć w aspekcie objęcia władzy w Egipcie przez nową XVIII dynastię, której 
przedstawiciele nie tylko nic nie wiedzieli o zasługach Józefa dla kraju, ale 
byli wręcz wrogo nastawieni do wszystkiego, co przypominało najeźdźców. 
Za tą datą przemawiają też te dokumenty hieroglificzne, które przedstawia-
ją sytuację Egiptu w wieku XV jako harmonizującą z sytuacją wyjścia Izrae-
litów z Egiptu. W Egipcie po wypędzeniu Hyksosów odnoszono się niechęt-
nie do wszystkich Azjatów. Słowa te dobrze odnoszą się do Tutmozisa III, 
który uciskał Izraelitów. Prawdopodobnie przybraną matką Mojżesza była 
Hatszepsut, która rządziła Egiptem w latach 1511-1480 p.n.e., co zgadza się 
z czasem jego narodzenia30. 

Na korzyść datowania wyjścia z Egiptu na rok 1446/45 p.n.e. przemawia 
też korespondencja Amenhotepa III i Amenhotepa IV — Echnatona z książę-
tami Syrii i Palestyny odnaleziona w Tell el-Amarna. Ukazana w nich sytua-
cja polityczna Kanaanu jest analogiczna do tej, jaką opisuje Jozue po zajęciu 

27	 Wj	12,31-33.
28	 Zob.	S.	Łach,	Księga Wyjścia,	Poznań	1964,	s.52.
29	 Wj	1,8.
30	 S.	Łach,	Księga...,	s.52.
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kraju przez Izraelitów. Kolejnym dowodem jest znaleziona w Tebach, w roku 
1896 stela Merneptaha, z relacji której wynika, że w chwili podjęcia wyprawy 
wojennej tego władcy do Palestyny, plemiona izraelskie znajdowały się już w 
Kanaanie, a więc wyjście musiało nastąpić kilkadziesiąt lat wcześniej31.

Według  słów  Starego  Testamentu,  Izraelici wyruszyli z Ramses i szli 
do Sukkot. Skąd skierowali się do Etam, a potem do Pi-hachirot pomiędzy 
Migdal a morzem naprzeciw Baal-Sefon. W tym miejscu dogonili ich Egipcja-
nie. Bóg w cudowny sposób przeprowadził swój naród przez morze32. Wielu 
badaczy uważa, że ścisłe ustalenie tego, gdzie to było, jest dość trudne, choć 
Księga Wyjścia określa miejsce, na którym Izraelici mieli swoje obozowisko. 
Twierdzą, że morza tam nie było, a co najwyżej teren bagienny lub płytkie 
rozlewisko. Trzeba jednak pamiętać, że w czasach Mojżesza zachodnia od-
noga Morza Czerwonego, która kończy się dzisiaj w Suezie, sięgała dalej na 
północ. Obecnie w tym miejscu jest Kanał Sueski33.  

Ścigający Izraelitów Egipcjanie poginęli w otmętach wód. Natomiast Izra-
elici skierowali się na południe Półwyspu Synaj, aby uniknąć na tzw. Trakcie 
Filistyńskim, czyli najkrótszej drodze do Kanaanu, spotkania z oddziałami 
egipskimi, które często się tam pojawiały. Po trzech miesiącach wędrówki 
dotarli do podnóża góry Synaj, zwanej także Horeb. Po drodze zatrzymywali 
się m.in. w Mara, Elim i Refidim. Dokonało się tam kilka cudów, uzdatnienie 
do picia gorzkiej wody, spuszczenie manny i przepiórek, wyprowadzenie 
wody ze skały. W Refidim Izraelici stoczyli swoją pierwszą bitwę na drodze 
do Kanaanu. Pod wodzą Jozuego pokonali Amalekitów34.

Na Synaju Bóg Jahwe objawił się wśród ognia i dymu ogłaszając dziesię-
cioro przykazań. Oto treść dekalogu: 

„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co 
jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, 
co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokło-
nu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do 
trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie 
nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, 
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 

31	 Zob.	A.	Szczudłowska,	Starożytny Egipt,	Warszawa	1978,	s.101-104.
32	 Zob.	J.A.	Thompson,	Biblia i archeologia,	Warszawa	1965,	s.47.
33	 Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.205.
34	 Wj	17,8-13.
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Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rze-
czy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego 
imienia do czczych rzeczy. 
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz 
pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy 
jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w 
dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani 
twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje 
bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W 
sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz 
wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego 
pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą 
Pan, Bóg twój, da tobie. 
Nie będziesz zabijał. 
Nie będziesz cudzołożył. 
Nie będziesz kradł. 
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako 
świadek. 
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożą-
dał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewol-
nicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do bliźniego twego”35. 

Zawarte zostało również przymierze, w którym Bóg zapewnił ludowi 
wszechstronną opiekę a lud zobowiązał się do przestrzegania przykazań. 
Wystarczyło jednak, że Mojżesz przybywał przez czterdzieści dni na górze, 
a lud uczynił złotego cielca, przed którym postawiono ołtarz i składano mu 
ofiary, co było zabronione w drugim przykazaniu biblijnego dekalogu. Cielec 
wystawiony  przez  Izraelitów  jest  odbiciem egipskiego boga Apisa, czczo-
nego szczególnie w Memfis, w Dolnym Egipcie, nie tak daleko ziemi Goszen. 
Być może w Egipcie Hebrajczycy uczestniczyli w jego kulcie.

Izraelici przebywali pod górą Synaj prawie rok36. Ten czas potrzebny był 
na zapoznanie się nie tylko z dekalogiem, ale innymi prawami, które prze-
kazał Bóg. Ponadto w tym czasie zbudowano świątynię i uruchomiono cały 
system służby świątynnej, co miało znaczenie nie tylko rytualne, ale rów-

35	 Wj	20,2-17.
36	 Wj	19,1;	Lb10,11.
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nież edukacyjne w kwestiach soteriologicznych. Świątynia była przenośna, 
można więc ją było zabrać w dalsze etapy wędrówki do Kanaanu. 

Z Synaju Izraelici udali się na północ. Zanim dotarli do pustyni Paran, u 
wrót Kanaanu, zatrzymywali się w różnych miejscach, m.in. w Tabera, Kirbot 
Hattawa, Haserot i Esjon Geber, by wreszcie dojść do Kadesz-Barnea. Było 
to znakomite miejsce, w którym można było przygotować się do wejścia do 
Ziemi Obiecanej. Dzisiaj znajduje się tam, 80 km na południowy zachód od 
Beer-Szewy, posiadająca trzy źródła, oaza En-Kdesz. Badania archeologicz-
ne w tym miejscu potwierdziły opis biblijny37. 

Z Kadesz Barnea wysłano 12 zwiadowców, którzy mieli zlustrować Kana-
an. Okazało się, że ziemia rzeczywiście jest żyzna, „opływa w mleko i miód”38, 
a płody które przynieśli były znakomite pod każdym względem. Dalsze spra-
wozdanie nie było już tak pokrzepiające. Dziesięciu z nich stwierdziło, że 
oprócz Amalekitów, Hetytów, Jebuzytów i Amorytów spotkali „olbrzymów, 
synów Anaka”, w porównaniu z którymi byli „jak szarańcza”39. Nie omiesz-
kali dodać, że Izraelici nie mają najmniejszych szans w potyczce zbrojnej. 
Takie stwierdzenia doprowadziły do buntu przeciwko Mojżeszowi. Bunt 
zaś przyniósł Boże przekleństwo, w efekcie którego Izraelici weszli do Ka-
naanu dopiero po 38-letniej tułaczce po pustyni, aż wymarło zbuntowane 
pokolenie. Jedynie Jozue i Kaleb, dwaj zwiadowcy, którzy nie zgadzali się ze 
sprawozdaniem pozostałych dziesięciu, dostąpili tego zaszczytu. Z powodu 
wypadków w Meriba, gdzie nie wypełnili polecenia Boga, do Ziemi Obieca-
nej nie weszli również Mojżesz i Aaron. Aaron zmarł na górze Hor, na pogra-
niczu edomskim40, natomiast Mojżesz na górze Nebo w Moabie41.

W chwili śmierci Mojżesz miał 120 lat. Nigdy ani przed nim, ani po nim nie 
było takiego człowieka w Izraelu. Był nie tylko wodzem, prorokiem, prawo-
dawcą i cudotwórcą, ale miał przywilej obcowania z Bogiem, jak przyjaciel 
z przyjacielem. „Dzięki Mojżeszowi lud izraelski przyjął ideę monoteizmu 
etycznego i ideę teokratyczną (Bóg Jahwe jest królem) pielęgnowaną przez 
cały szereg następców Mojżesza, zarówno kapłanów jak i proroków”42. 

Następcą Mojżesza został Jozue. Jeszcze za życia Mojżesza dowodził izra-
elską armią. Po jego śmierci sam stanął — z woli Boga — na czele ludu. Za-

37	 Na	temat	wędrówki	Izraelitów	zob.	W.	Keller,	Śladami Biblii. Stary Testament w świetle 
badań naukowych,	Diepholz	1998,	s.120-127.

38	 Lb	13,27.
39	 Lb	13,32-33.
40	 Lb	20,24.
41	 Pwt	34,1-6.
42	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.223.
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nim Izraelici przekroczyli Jordan, dokonano podziału Zajordania pomiędzy 
trzy plemiona izraelskie. Pokolenie Rubena zajęło południową część, od Ar-
nonu na południu aż do Wadi Hesban na północy. Pokolenie Gada zajęło jego 
część środkową od Wadi Hesban do Jabboku na północy. Natomiast część 
pokolenia Manassesa zajęła pozostałą część środkowego Zajordania, aż po 
Jarmuk na północy43.

Podczas wejścia Izraelitów do Kanaanu sprzyjała im sytuacja polityczna, 
która tam panowała. Istniały bowiem małe i słabe państwa-miasta, które 
ze sobą rywalizowały. I tylko niekiedy zawiązywały koalicje, by walczyć ze 
wspólnym wrogiem. Izraelici skoncentrowali swoje wojsko w Szittim, na-
przeciwko Jerycha, po drugiej stronie Jordanu. Atak na Jerycho poprzedził 
rekonesans dwóch szpiegów w tym mieście. Biblia opisuje, że po cudownym 
osuszeniu wód Jordanu, Izraelici suchą nogą przeszli przez rzekę, która o tej 
porze roku stanowiła duże rozlewisko. Po obrzezaniu młodego pokolenia i 
obrzędzie paschy44, stanęli pod murami Jerycha.

W sposób niezwykły — jak relacjonuje Księga Jozuego — Jerycho zostało 
zdobyte. Po siedmiodniowym pochodzie wokół miasta „lud wzniósł okrzyk 
bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny 
okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, 
każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto”45. Tak łatwe zwycięstwo na tyle 
oszołomiło Izraelitów, że zlekceważyli następne przedsięwzięcie, czyli zdo-
bycie miasta Aj, gdzie ponieśli klęskę. Dopiero powtórny atak się powiódł46. 
Zlekceważono również podstęp mieszkańców Gibeonu, Kefiry, Beerot i Ki-
riat-Jearim, którzy wyłudzili przymierze z Izraelem47.

Inni mieszkańcy Kanaanu bronili się przed wejściem Izraelitów. Adoni Se-
dek, król Jebus utworzył amorycką koalicję, w skład której weszli: Hoham, 
król Hebronu; Piream, król Jarmutu; Japia, król Lakisz i Debir, król Eglonu. 
Ale też zostali pokonani przez Izraelitów, podobnie jak inni królowie, np. Ja-
bin, król Hazor. Podbój Kanaanu stał się faktem, chociaż nie wszystka ziemia 
została wzięta w posiadanie48.

W Gilgal dokonano podziału Przedjordania w następujący sposób: Poko-
lenie Judy otrzymało ziemie na północ od Negewu aż po Jebus, które jesz-
cze nie było zdobyte. Pokolenie Symeona otrzymało część ziem Judy, bliżej 

43	 Lb	32,1-42.
44	 Joz	5,1-12.
45	 Joz	6,20.
46	 Joz	7,1-5;	8,1-28.
47	 Joz	9,3-27.
48	 Joz	13,1-6.
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Morza Martwego, ponieważ tereny nadane Judzie były dla tego pokolenia za 
obszerne. Pokolenie Beniamina dostało teren wokół Jebus, Jerycha i Gibei. 
Pokolenie Dana otrzymało ziemie na zachód od Beniamina, które sięgały aż    
do Morza Śródziemnego. Później pokolenie to wywędrowało na północ. Z 
ziemiami Dana i Beniamina od północy graniczyło pokolenie Efraima. Dalej 
na północ były ziemie Manassesa, które rozciągały się od potoku Jarkon i 
Szilo do Megiddo i Taanak. Z pokoleniem Manassesa od południa i wscho-
du graniczyło pokolenie Issachara. Na północny zachód od Issachara ziemie 
otrzymało pokolenie Zebulona. Najdalej na północnym zachodzie zamiesz-
kało pokolenie Aszera, które sąsiadowało z fenickimi miastami, Tyrem i Sy-
donem. Z Aszerem od wschodu sąsiadowało pokolenie Naftalego49.

Jozue zamieszkał w mieście Timnat-Serach50, natomiast kapłańskie poko-
lenie Lewiego nie otrzymało swojego terytorium. Lewici zamieszkali wśród 
innych pokoleń izraelskich. 

Jeszcze przed śmiercią Jozuego odbyło się zgromadzenie wszystkich ple-
mion izraelskich w Sychem, gdzie odnowiono przymierze zawarte pod górą 
Synaj. Jozue umarł w wieku 110 lat51.

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

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

Pierwszym sędzią po śmierci Jozuego był Otniel, syn Kenaza, młodszego 
brata Kaleba. Wyzwolił on Izraelitów z ręki Kuszan-Riszataima, króla Aram-
-Nacharaim, który panował nad nimi przez 8 lat52. Nie ma zgodności co do 
tego, skąd Kuszan przybył. Być może wysłał swe wojska do Kanaanu po-
przez Syrię. W czasach sędziów Kanaan był nominalnie podporządkowany 
Egiptowi. Hetyci zwyciężyli Mitanni, państwo leżące w północnej Mezopo-
tamii, które spełniało rolę bufora pomiędzy królestwami Hetytów i Asyryj-
czyków. Kuszan był prawdopodobnie nieznanym księciem hetyckim, który 
postanowił rzucić wyzwanie egipskiej władzy w Kanaanie. Tym niemniej 
Izraelitów dotknęły prawdziwe cierpienia. Inny pogląd sugeruje, że Kuszan 

49	 Joz	14-20.
50	 Joz	19,50.
51	 Joz	24,29-30.
52	 Sdz	3,7-17.
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pochodził raczej z Edomu niż Aramu. W języku hebrajskim te dwa słowa 
brzmią bardzo podobnie, a za tą interpretacją przemawia bliskość Edomu 
względem kraju Judy. Począwszy od czasów Sargona z Akkadu (około 2360 
p.n.e.) na obszarze Żyznego  Półksiężyca prowadzono kampanie wojskowe 
o dużym rozmachu,  zatem mezopotamskie pochodzenie Kuszana nie może 
być odrzucone a priori. Żadne biblijne czy też pozabiblijne źródła nie rzuca-
ją dodatkowego światła na osobę Kuszana53.

Kolejnym sędzią był Ehud z pokolenia Beniamina, który walczył z Eglo-
nem, królem Moabu. Eglon połączył swe siły z Ammonitami i Amalekitami. 
Wkroczył na tereny Beniaminitów i zajął Jerycho. Ehud osobiście zabił Eglo-
na, a Izraelici wytracili 10 tysięcy Moabitów54.

Izraelitów uciskali również Filistyni, z którymi rozprawił się Szamgar, syn 
Anata, zabijając sześciuset wrogów ościeniem na woły55. Po nim wystąpiła 
Debora. Wespół z Barakiem, rozprawiła się z Jabinem, królem Kanaanu z 
Chasor, który przez 20 lat uciskał Izraelitów. Debora, jedyna kobieta wśród 
sędziów, nakłoniła Baraka, aby zgromadził pospolite ruszenie z plemion 
Issachara, Zebulona i Neftalego. Zaatakowali Kananejczyków z góry Tabor 
dokonując pogromu na swych wrogach. Pokonanie Jabina położyło kres 
bardziej znaczącemu oporowi ze strony Kananejczyków. I chociaż pewne 
punkty ich oporu dotrwały aż do czasów króla Dawida, to zwycięstwo od-
niesione przez Deborę i Baraka umożliwiło osiedlenie się na równinie Jizre-
el bez obawy  ataków ze strony Kananejczyków56.

Gedeon rozprawił się z Madianitami, którzy napadów dokonywali głów-
nie w okresie żniw, zagrabiając i niszcząc plony. Izraelici zmuszeni byli szu-
kać schronienia w jaskiniach górskich. Gedeon zebrał swych rodaków na 
wzgórzach Gilboa, podczas gdy nieprzyjaciel obozował w dolinie Jizreel. W 
czasie nocnego ataku trzystu wojowników Gedeona rozprawiło się z zastę-
pami Madianitów57. „Zwyciężeni   Madianici   uciekali   w   dół   wąwozem   
obok  ufortyfikowanego miasta Bet-Szean, położonego w miejscu, gdzie do-
lina Jizreel łączy się z doliną Jordanu. Następnie podążyli w dół doliny Jor-
danu przez Abel-Mechola, usytuowane mniej więcej w połowie odległości 
pomiędzy Jeziorem Galilejskim a Morzem Martwym. W Bet-Bara, miejscu o 
nieznanej lokalizacji, mężowie z plemienia Efraima schwytali dwóch madia-
nickich dowódców, Oreba i Zeeba. Już na obszarach położonych na wschód 

53	 Zob.	Palestyna w okresie sędziów,	w:	Atlas biblijny,	Warszawa	1990,	s.103.
54	 Sdz	3,12-30.
55	 Sdz	3,31.
56	 Sdz	rozdz.	4	i	5.
57	 Sdz	7,1-22.
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od Jordanu dwa miasta, Sukkot i Penuel, usytuowane w dolinie Jabboku, od-
mówiły udzielenia pomocy Izraelitom. Tym niemniej Gedeon, zagroziwszy 
tym miastom ukaraniem w chwili swojego powrotu, kontynuował pościg. W 
Karkor, leżącym bez wątpienia nad dolnym Jabbokiem, starł się on z resztą 
wojska Madianitów. Wówczas zostali schwytani, a następnie zgładzeni, kró-
lowie Madianitów Zebach i Salmunna”58.

Potem sędziami byli Tola i Jair. Niewiele o nich wiemy. Biblia nic nie mówi 
o ich ewentualnych walkach z wrogami. Później jednak przez osiemnaście 
lat Izraelici zamieszkujący na wschód od Jordanu uciskani byli przez Am-
monitów. Zwrócili się więc do Jeftego, syna prostytutki, przywódcy bandy 
rzezimieszków, który walczył z Ammonitami w Aroer, usytuowanym na pół-
nocnym brzegu Arnonu, i przepędził ich na północ, niszcząc ich terytorium 
aż do Minnit. Jednakże wskutek nieroztropnego ślubowania stracił jedyną 
córkę59. Kolejnymi sędziami byli Ibzan, Elon i Abdon. Poza informacjami, że 
mieli dużo dzieci, niewiele więcej o nich wiemy60.

Ostatnim z dwunastu sędziów był Samson, którego wyczyny miały cha-
rakter indywidualny. Nie był dowódcą wojska, którego zresztą wówczas w 
Izraelu nie było. Czynów męstwa dokonywał zupełnie sam. Filistyni, z któ-
rymi walczył,  zajmowali równinę nadmorską od Gazy na północ, aż w kie-
runku góry Karmel. Posiadali monopol na wyrób żelaza, w związku z czym 
powstrzymywali Izraelitów od produkcji broni. Większą część życia przeżył 
Samson w dolinie rzeki Sorek. Tam też znajdowała się Timna, gdzie próbo-
wał znaleźć żonę i gdzie zademonstrował swoją siłę. Był typem bohatera 
narodowego. Skończył tragicznie, ale przed swoją śmiercią zabił wieloty-
sięczną rzeszę Filistynów61.

Jakie były czasy sędziów? Najkrócej, ale chyba najdobitniej charakteryzu-
je je Biblia mówiąc, że „w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy 
robił, co mu się podobało”62.

2. Królestwo zjednoczone
Minęły czasy patriarchów oraz sędziów i coraz  powszechniej domagano 

się ustanowienia monarchii w Izraelu. Pierwsze takie zwiastuny pojawiły 
się już dużo wcześniej, kiedy Gedeona próbowano obwołać królem, na co się 
nie zgodził. Teraz największym autorytetem cieszył się rezydujący w Rama 

58 Palestyna w okresie sędziów,	w:	Atlas biblijny,	Warszawa1990,	s.105.
59	 Sdz	11,1-40.
60	 Sdz	12,7-15.
61	 Sdz	15	i	16.
62	 Sdz	21,25.
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Samuel, sprawujący jednocześnie urząd sędziego, proroka i kapłana. Nie był 
jednak w dosłownym znaczeniu wodzem Izraela. Sam był przeciwnikiem 
ustanowienia monarchii, gdyż w jego odczuciu, jedynie Jahwe mógł być kró-
lem Izraela. Jednak później, z polecenia Boga, Samuel namaścił na króla Sau-
la, który przybył do Rama w celu odnalezienia zaginionych oślic. W Mispie, 
wobec zgromadzenia całego Izraela, uroczyście dokonano ustanowienia 
monarchii i powołania Saula na króla, ale dopiero po pokonaniu przez niego 
Ammonitów, dokonano publicznego i ostatecznego zatwierdzenia jego kan-
dydatury, co odbyło się w Gilgal, na ogólnym zgromadzeniu plemion63.

Saul (1032-1010 p.n.e.), syn Kisza z pokolenia Beniamina, panował nad 
Izraelem przez 22 lata64. Pokolenie, z którego się wywodził, było bardzo 
małe. Ponieważ już wtedy plemiona izraelskie rywalizowały ze sobą, wybór 
ten, przynajmniej na pewien czas zahamował tę rywalizację. Saulowi przy-
padło zadanie zjednoczenia wszystkich plemion izraelskich, jak również 
stawienia czoła wrogom Izraela. Bez wątpienia najgroźniejszym wrogiem 
młodej monarchii byli Filistyni. M. Grant pisze, że „zamieszkiwali głównie 
w południowej części kananejskiej równiny nadmorskiej, na urodzajnym 
pasie ziemi o długości około sześćdziesięciu pięciu i szerokości dwudziestu 
pięciu do trzydziestu kilometrów. Na obszarze tym założyli z czasem pięć 
silnych miast-państw. Trzy z tych miast: Aszkelon, Aszdod i Gaza, leżały opo-
dal nadmorskiego szlaku komunikacyjnego. Aszkelon (Askalon),  z licznymi 
studniami, mimo że nie było tam ani jednego naturalnego źródła, miał od 
dawna port morski — jak inne porty w owych czasach była to w istocie pry-
mitywna przystań — i stanowił kwitnący ośrodek handlowy. To samo moż-
na powiedzieć o Gazie (założonej w miejscu dawnego Bejt-Eglaim), która 
dysponowała cennym potencjałem wojskowym. Nie mniej silna była twier-
dza, a zarazem prężny ośrodek handlowy Aszdod (Tell Mor, Minet el-Kalah); 
miasto Aszdod, usytuowane w odległości mniej więcej pięciu kilometrów od 
morza, Filistyni zburzyli, ale po jakimś czasie odbudowali. Inna z fortec fili-
styńskich, Gat – nazwa rodzajowa wszelkiego typu tłoczni winnych — leżała 
trochę dalej w głębi lądu, w miejscu zwanym Tell Gat lub Tell es-Safi (Zafit); 
podobnie był położony Ekron (prawdopodobnie Akir). Oprócz pięciu miast-
-państw istniały jeszcze inne osady filistyńskie. Wyróżniało się wśród nich 
położone w żyznej okolicy ludne miasto Jawne (Jamnia), które w czasach 
starożytnych posiadało coś w rodzaju portu; miastem portowym było także 
Tell el-Kasile — starożytnej nazwy tej miejscowości nie znamy — usytuo-
wane na północnym krańcu terenów zajmowanych przez Filistynów, nad 
63	 1	Sm	11,15.
64	 1	Sm	13,1.
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rzeką Jarmuk. Prace wykopaliskowe oraz sprawozdanie emisariusza egip-
skiego Wenamona dostarczyły dowodów, że miejscowość tę założyli Filisty-
ni i że prowadzili stamtąd drogą morską korzystną wymianę handlową z 
położoną na północy Fenicją, współzawodnicząc energicznie z Fenicjanami 
o opanowanie lukratywnego handlu morskiego. Co więcej, Filistyni prowa-
dzili nie tylko handel morski, ale także wysyłali karawany w głąb pustyn-
nego interioru. Na rozwój tych kontaktów handlowych wpłynęło korzystne 
rozpoczęcie produkcji nowej, charakterystycznej odmiany ceramiki, która z 
początku przypominała formą wyroby ceramiczne z kręgu greckiej kultury 
mykeńskiej, zwłaszcza z Cypru, później jednak upodobniła się do wyrobów 
kananejskich i izraelskich.

Niewykluczone, że Jawne i Tell el-Kasile zawdzięczały swe założenie i 
istnienie wspólnym staraniom udzielnych książąt kilku filistyńskich miast-
-państw. Wiadomo również, że władcy ci odbywali co roku wspólną naradę, a 
ich siły zbrojne, złożone z dobrze uzbrojonych i wyszkolonych najemników, 
podlegały wspólnemu dowództwu; nadto filistyńscy feudałowie, rekrutują-
cy się z warstwy wojowników, podporządkowali sobie miejscową ludność 
kananejską. Wojsko to reprezentowało tak wielką siłę dlatego, że jako jedy-
ne na tym obszarze posługiwało się żelazem, które niedawno pojawiło się 
w tych krajach. Wedle przekazów biblijnych monopol ten polegał na tym, 
że Filistyni zakazywali kowalom pracować u swych izraelskich sąsiadów, a 
także dostarczać im broni i narzędzi żelaznych; nie ulega kwestii, że w miarę 
możliwości zakaz ten stosowali także do kananejskich miast-państw.

Niemniej Filistyni w ciągu lat, kiedy zakładali swe nowe siedziby,  przy-
swoili sobie cywilizację kananejską i prawdopodobnie związali się z lud-
nością tubylczą przez małżeństwa mieszane; z czasem nawet przestali się 
posługiwać swym dawnym językiem, zastępując go miejscowym dialektem 
kananejskim. Wykopaliska w Aszdod przyniosły bogate świadectwa prze-
mieszania wielu elementów cywilizacji kananejskiej z dawną nie semicką 
cywilizacją filistyńskich imigrantów. I tak na przykład bogowie pochodzenia 
egejskiego, których kult przywędrował wraz z Filistynami do nowego kra-
ju, otrzymali imiona bóstw kananejskich. Znaleźli się wśród nich: Dagon — 
dawny bóg mezopotamski — który przewodził ich panteonowi, z głównym 
ośrodkiem kultowym w Aszdod; Baal, któremu oddawano cześć w Ekron 
jako Baalzebulowi, boskiemu księciu, którego Izraelici złośliwie przezwali 
Baalzebubem, czyli Władcą Much; a także bogini Asztoret.

W każdym razie filistyńskie miasta-państwa, działające w bardziej lub 
mniej ścisłym porozumieniu, stawały się w coraz większym  stopniu silnymi 
formacjami militarnymi. W miarę upływu czasu ich próby ekspansji na te-
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reny górzyste musiały doprowadzić społeczności filistyńskie do otwartego 
konfliktu z plemionami izraelskimi”65.

Saul stoczył siedem wojen: z Ammonitami, pierwszą z Filistynami, z Moa-
bitami, Edomem, dwie z Amalekitami i drugą z Filistynami66.

Ammonici, lud wędrowny i grabieżczy, zamieszkiwali na północny 
wschód od Moabu. Pod wodzą swego króla Nachasza zaatakowali położone 
na wschód od Jordanu Jabesz-Gilead. Na wieść o tym Saul zebrał wojowni-
ków w Bezek, miejscowości położonej na południe od gór Gilboa, i zmusił 
Ammonitów do ucieczki. To przysporzyło mu prestiżu, jako monarsze, który 
odnosi sukcesy na polu walki67.

Filistyni jeszcze od czasów sędziów okupowali wiele miast izraelskich, 
m.in. strategiczne miasto Geba, na terytorium Beniamina, ok. 10 km na pół-
noc od Jerozolimy. Wojska izraelskie pod dowództwem Jonatana, syna Sau-
la, zaatakowały Filistynów w Geba i pokonały ich. To samo miało miejsce 
pod Mikmas. Wojska filistyńskie zostały odparte do ich granic68.

Saul pokonał również Moabitów, którzy zamieszkiwali na wschód od Mo-
rza Martwego oraz Edomitów, którzy graniczyli z Moabitami od południa. 
Podobnie postąpił z aramejskim państwem o nazwie Soba, usytuowanym  
w górskim masywie Antylibanu69.

Kolejnymi wrogami pokonanymi przez Izrael byli Amalekici, grasujący 
nomadzi z południa, którzy napadali na Izraelitów już podczas ich wędrów-
ki z Egiptu a następnie pokonani zostali przez Jozuego pod Refidim. Saul po-
konał Amalekitów, ale naraził się na gniew Samuela, ponieważ łagodnie po-
traktował króla Amalekitów Agaga, którego miał zabić, a tego nie uczynił70.

Po raz kolejny stoczono wojnę z Filistynami. Odbyło się to w Efez-Dam-
mim, w dolinie Elah, pomiędzy Soko i Azeka. Na arenę dziejów występuje 
Dawid (1010-970 p.n.e.), który pokonuje Goliata i staje się bohaterem naro-
dowym, co Saula doprowadza do szaleństwa. Ostatnie lata swego życia po-
święcił na bezskuteczne schwytanie i zabicie Dawida. Saul zginął w walce z 
Filistynami na wzgórzach Gilboa. To wydarzenie z jednej strony upokorzyło 
Izrael, z drugiej zaś otworzyło drogę do korony Dawidowi, przez co rozpo-
czął się złoty wiek państwa izraelskiego.

65	 M.	Grant,	Dzieje dawnego Izraela,	Warszawa	1991,	s.85-87.
66	 Zob.	W.	Keller,	Śladami...,	s.180-181.
67	 1	Sm	11,1-15.
68	 1	Sm	13	i	14.
69	 1	Sm	14,47.
70	 1	Sm	14,48;	15,1-35.
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Dawid, syn Isaja z pokolenia Judy, był najmłodszym z ośmiu braci. Pochodził 
z Betlejemu, niewielkiego miasteczka, leżącego 8 km na południe od Jerozo-
limy. Dzięki swoim talentom, również muzycznym, już w młodości dostał się 
na dwór Saula. A ponieważ był także dzielnym wojownikiem, szybko zdobył 
sławę. Szczególnym osiągnięciem było pokonanie Goliata z Gat, sławnego wo-
jownika filistyńskiego71. Po zabiciu kolejnych dwustu Filistyńczyków, otrzy-
mał za żonę Michal, córkę króla Saula72. Dawid, który był  także dowódcą stra-
ży przybocznej monarchy, popularnością przewyższał samego króla, czym 
podrażnił uczucie zawiści u Saula i musiał pośpiesznie uchodzić z jego oto-
czenia. Stworzył oddział najemników, który m.in. walczył z Filistynami. Przez 
cały czas, bez skutku, ścigany był przez Saula. Podczas ucieczki azyl znalazł 
także u Filistynów,  którzy  jednak  zbytnio  mu  nie  ufali i w walkach z  Izrae-
litami nie korzystali z jego oddziału. Wielkim zaufaniem obdarzyły go plemio-
na z południa, dlatego, że bronił je przed najazdem szczepów koczowniczych, 
które grasowały po Kanaanie, a naczelnikom rodów posyłał zdobyczne dary, 
czym zjednywał sobie ich przychylność. Od filistyńskiego władcy Akisza z Gat 
otrzymał miasto Sziklag, gdzie się osiedlił73.

Po śmierci pierwszego króla izraelskiego Saula, który zginął w bitwie z 
Filistynami, Dawid przeniósł się do Hebronu, gdzie został obwołany kró-
lem  Judy. Już wówczas posiadał dwie kolejne, po Michal, żony, Achinoam 
i Abigail, pochodzące z południa, co również pomogło mu w objęciu tronu 
Judy74. Filistyni, których Dawid był wasalem, na początku nie sprzeciwiali 
się utworzeniu królestwa judzkiego, licząc na rozbicie więzi pomiędzy ple-
mionami izraelskimi, a co z tego wynika, osłabienie Izraela. Dawid panował 
w Hebronie około 7 lat75. Nad pozostałymi plemionami izraelskimi królem 
obwołano Iszboszeta, jedynego syna Saula, który pozostał przy życiu. Nie 
było to jednak trwałe panowanie. W końcu Iszboszet został zamordowany, 
i choć Dawid nie miał w tym udziału, otworzyło mu to drogę do panowa-
nia nad całym Izraelem76. To z kolei bardzo zaniepokoiło Filistynów, posta-
nowili zatem rozprawić się z Dawidem. Doszło do dwóch rozstrzygających 
bitew, w których druzgocące zwycięstwo odniósł Izrael. „Po zlikwidowaniu 
groźby filistyńskiej, postanowił Dawid erygować dla swego państwa nową 
stolicę. Jego wybór padł na Jebus, które posiadało wiele korzystnych cech 

71	 1	Sm	17,1-54.
72	 1	Sm	18,22-28.
73	 1	Sm	27,6.
74	 2	Sm	2,4.
75	 2	Sm	2,11.
76	 2	Sm	4,7-8.	
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topograficznych. Przede wszystkim  Jebus  (późniejsza Jerozolima) było 
nieizraelską enklawą i dotąd nie należało do żadnego plemienia. Poza tym 
leżało mniej więcej w centrum kraju, na wzniesieniu i doskonale nadawa-
ło się ze względów strategicznych do utworzenia obronnego grodu. Dawid 
nie włączył Jerozolimy do terytorium żadnego z plemion, sam uczynił siebie 
następcą tronu w miejsce dotychczasowego króla Jebuzytów i obwołał się 
królem tego miasta. Zasiedlił je przeważnie swoimi ludźmi (dwór, gwardia 
przyboczna i urzędnicy) i nadał mu oficjalnie nazwę Miasto Dawida. Utwo-
rzenie stolicy w Jerozolimie miało przyczynić się do scementowania upa-
dającego już związku plemion. Sprowadzając do Jerozolimy Skrzynię Przy-
mierza pragnął Dawid uczynić z niej centrum życia religijnego. Forowanie 
któregoś z dotychczasowych miejsc świętych mogło by się przyczynić do 
niepotrzebnej rywalizacji pomiędzy plemionami. Odtąd więc Góra Syjon, na 
której znajdowało się królewskie miejsce święte, miała stać się narodową 
świętością Izraela”77.

Pod względem politycznym panowanie Dawida stanowiło najlepszy okres 
w dziejach Izraela. Nigdy przedtem, ani nigdy potem Izrael nie panował na 
tak rozległym terytorium. Dawid swoje panowanie roztoczył m.in. nad Mo-
abem, Sobą, Damaszkiem, Edomem i Ammonem. W czasie swej wędrówki z 
Egiptu do Kanaanu, Izraelici nie byli w stanie przejść przez Moab, teraz Da-
wid uczynił go swoim wasalem78. Pokonany został również Hadadezer, król 
Soby, najpotężniejszego państwa na terenie Aramu, posiadającego znaczne 
zasoby miedzi, i to mimo olbrzymiego wsparcia, jakie otrzymał od innych 
państw  aramejskich. Także Damaszek został wasalem Izraela79. Ujarzmio-
ny został również Edom. „Bitwa z Edomitami rozegrała się w Dolinie Soli, 
identyfikowanej  przez  niektórych  uczonych  z  wąwozem  Wadi el-Milh, 
który rozciąga się począwszy od Beer-Szewy na południowy wschód w stro-
nę Petry w Edomie. Być może Dolina Soli to druga nazwa Wadi Araba, sta-
nowiącego południowe przedłużenie Morza Martwego lub Morza Słonego, 
jak było ono nazywane przez Hebrajczyków. W I Księdze Kronik 18, 12 oraz 
w tytule Psalmu 60. Edom określony jest jako nieprzyjaciel, który został po-
konany w Dolinie Soli”80.

Najdłuższą wojnę prowadził Dawid z Ammonitami, którzy byli wspierani 
przez Sobę, Maakę (region znajdujący się na południe od Hermonu), Bet-
-Rechob (górny rejon jeziora Hula) i Tob (na wschód od Jordanu). Pierw-

77	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.237-239.
78	 2	Sm	8,2.	
79	 2	Sm	8,3-6.
80 Imperium Dawida i Salomona,	w:	Atlas biblijny,	Warszawa	1990,	s.121.
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sza potyczka miała miejsce w pobliżu moabskiego miasta Medeba, które 
znajdowało się około 25 km na południowy wschód od miejsca, w którym 
Jordan wpadał do Morza Martwego. „Aramejczycy zostali rozgromieni, zaś 
Ammonici szukali schronienia w twierdzy. Joab natknął się na wojsko Ha-
dadezera z Soby, prowadzone przez swego dowódcę Szobaka, w niezidenty-
fikowanym miejscu nazwanym Chelam, położonym na wschód od Jordanu 
(możliwe, że chodzi tu o współczesną miejscowość o nazwie Alma). Zawar-
łszy pokój z Aramejczykami, Dawid postanowił oblegać Rabbę, czyli Rabbat-
-Ammon (współczesny Amman), położoną na północny wschód od Morza 
Martwego. Podczas trwania tego oblężenia Dawid, przebywający wówczas 
w Jerozolimie, rozkazał zabić Hetytę Uriasza, aby ukryć grzech cudzołóstwa 
popełnionego z żoną Uriasza, Batszebą, a następnie poślubił ją”81.  Joab po-
słał po Dawida, aby mógł on pokierować końcowymi działaniami przy ob-
lężeniu miasta i uzyskać miano zdobywcy Rabby. Gdy tak się stało, Dawid 
włożył na swą głowę koronę Milkoma, boga Ammonu,  przypisując sobie 
tytuł króla Ammonitów82.

Dawid stał się władcą obszaru rozciągającego się od Nilu po północną Sy-
rię, ale też prawie dwadzieścia lat jego panowania upłynęło na zdobywaniu 
tych terenów. Dowódca jego wojsk, Joab, choć człowiek bezwzględny i za-
wistny, był jednak znakomitym żołnierzem i strategiem. Jedynym ważnym 
regionem, którego Dawid nie zdołał sobie podporządkować, była Fenicja, 
leżąca na terenach, gdzie znajduje się dzisiejszy Liban. Były tam bardzo do-
brze obwarowane miasta Byblos, Sydon, Tyr i Arwad. „Władze tych miast 
i tamtejsze sfery kupieckie potrafiły wyzyskać chaos panujący na Bliskim 
Wschodzie na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. i ciągnąć zyski z tego stanu 
rzeczy. Zbudowawszy duże floty handlowe, zorganizowały one handel mor-
ski, któremu niebezpieczne wyprawy ludów morza nie wyrządziły trwałych 
szkód. Egipt, wprawdzie bardzo osłabiony, zachował jednak zdolność do in-
terwencji na niewielka skalę. W tej sytuacji starożytny port Byblos, który 
wkrótce odzyskał pozycje wielkiego ośrodka eksportu drewna, gotów był 
poddać się nominalnemu zwierzchnictwu Egiptu, aby asekurować się przed 
zakusami Sydonu. Położony trochę dalej na południe Tyr, który powstał jako 
kolonia Sydonu, po jakimś czasie zdystansował swe miasto macierzyste. Z 
początku był to tylko port rybacki, ale już Biblia sławi to miasto jako siedzi-
bę władców prowadzących szeroko zakrojoną działalność handlową. Król 
Tyru Chiram I Wielki83 (około 970-936 roku p.n.e.) — zdobywca, budowni-

81	 Tamże.
82	 2	Sm	12,30.
83	 W	literaturze	spotykamy	również	jego	imię	pisane	jako	„Hiram”.
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czy, pogromca buntów — był szczerze rad z ujarzmienia Filistynów przez 
Dawida, ponieważ ułatwiło mu to prowadzenie handlu morskiego. Mógł 
odtąd wyładowywać eksportowane przez Tyr drewno w porcie jafskim, po-
nadto zaś zależało mu na korzystaniu ze szlaków lądowych, które znalazły 
się pod panowaniem Dawida. Monarchowie ci zawarli przeto traktat i, jak 
się dowiadujemy, stali się bliskimi przyjaciółmi. W rezultacie   proces  roz-
woju  cywilizacji  Izraela przebiegał odtąd pod silnymi wpływami fenickimi. 
Dzięki temu dyplomatycznemu przymierzu, które mądrze uzupełniło zdo-
bycze terytorialne Dawida, Izrael stał się mocarstwem politycznym — wie-
lonarodowościowym imperium bliskowschodnim.

Jednakże na ziemiach należących do Izraela ów nowy, niezwykły roz-
wój wydarzeń wywołał wiele powikłań. Już Saul starał się w miarę swych 
możliwości pogodzić dawne aspiracje plemienne z nową koncepcja centra-
listycznej władzy monarchicznej. Teraz doszedł problem jeszcze trudniej-
szy, a mianowicie pogodzenie owych starodawnych ideałów z wymagania-
mi wielkiego państwa. Konieczność rozwiązania tej kwestii — zarządzania 
swymi posiadłościami i ściągania z ludności podatków w sposób skuteczny 
i nowoczesny — zmusiła Dawida do utworzenia rozbudowanego aparatu 
administracyjnego. Ta instytucja powstała wedle drobiazgowo wypracowa-
nych wzorów fenickich, korzystano także z jeszcze większego doświadcze-
nia Egiptu, skąd sprowadzano urzędników i zatrudniano ich jako doradców. 
Wkrótce funkcjonariusze ci i ich izraelscy koledzy, powołani do wykonywa-
nia owych różnorodnych zadań, przekształcili się w liczebnie niewielką, ale 
silną i zamożną grupę rządzącą, mieszkającą w miastach. Zwyczajnym lu-
dziom wszakże ten nowy porządek, związany z mocarstwową pozycją pań-
stwa, przynosił niewiele korzyści. Rozumieli tylko tyle, że nieustannie wy-
ciąga im się pieniądze z sakiewek, a do tego muszą się poddać obowiązkowi 
pracy przymusowej, praktyce zapożyczonej od Kananejczyków, którzy znali 
ją od bardzo dawna.

Szary mieszkaniec Izraela nie odnosił również większego pożytku z 
szeroko zakrojonej działalności budowlanej Dawida, której ślady odkryli 
archeolodzy. Wśród wielu ludzi wysyłanych przez Chirama I, który okazy-
wał pomoc królowi izraelskiemu w jego projektach, znajdowali się cieśle i 
murarze, zatrudniani przy budowie nowej rezydencji królewskiej w Jero-
zolimie. Także w Megiddo odsłonięto dwa pałace, budynek magazynu oraz 
piękną niewielką bramę, które być może pochodzą z czasów odbudowy tego 
miasta przez Dawida. Niektóre z tych budowli wzniesiono po części z brył 
kamiennych ociosanych w regularne czworokątne bloki, dopasowane ściśle 
do siebie. Technika ta pochodziła bez wątpienia z Fenicji, ale najdawniejsze 
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przykłady jej zastosowania odnaleziono na stanowiskach archeologicznych 
w Izraelu. To samo odnosi się do kamiennych kapiteli, kolumn ozdobionych 
ornamentem wolutowym lub palmowym, których najstarsze egzemplarze 
znaleziono w Megiddo, Chazor i innych miejscach. Na ziemiach izraelskich 
odkryto ponad trzydzieści takich głowic, datowanych przez uczonych na 
czasy Dawida lub jego następców. Ich prototypami były zapewne drewnia-
ne kapitele z północnej Syrii, które do Izraela dostały się prawdopodobnie 
za pośrednictwem Fenicji. Wielkie bramy w Dan (Tell el-Kadi) oraz w Beer-
-Szewie, na północnych i południowych krańcach ziem izraelskich, datuje 
się na czasy Dawida, ale jest to tylko hipoteza”84.

Dawid odniósł wiele sukcesów, ale doznał tez wielu porażek, także na 
polu rodzinnym. Został doświadczony trzema wielkimi nieszczęściami. 
Największym był bunt jego syna Absaloma. Zaczęło się od tego, że Absalom 
zabił swego przyrodniego brata Ammona, najstarszego syna Dawida, który 
zgwałcił Tamar, siostrę Absaloma. Obawiając się kary ze strony ojca, Absa-
lom uciekł do Geszur, małego aramejskiego państewka, leżącego na wschód 
od Jeziora Galilejskiego, gdzie mieszkali jego dziadkowie ze strony matki. 
Po trzech latach Dawid ułaskawił Absaloma85. Pogodzenie się ojca z synem 
nie było jednak zażegnaniem konfliktu. Absalom wykorzystując ceremonię 
ofiarną w Hebronie, ogłosił się królem Izraela i postanowił opanować Jero-
zolimę. Na wieść o tym Dawid wraz ze swoim dworem i wiernym wojskiem 
uszli ze stolicy udając  się  na  wschód  od  Jordanu.  Wojsko  Absaloma  po-
dążyło  ich  tropem. Decydująca bitwa rozegrała się w Lesie Efraima, gdzie 
zginął Absalom, a jego zwolennicy pierzchli przed Dawidem, który powrócił 
do władzy, ale rozpaczał po śmierci syna86.

W niedługim czasie wybuchła kolejna rewolta przeciw Dawidowi. Została 
wzniecona przez Szebę z pokolenia Beniamina, co zastało zinterpretowane 
jako próba przywrócenia tronu temu plemieniu. Wszak z niego wywodził 
się Saul. Rebelia została stłumiona87. Ponadto Biblia sprawozdaje, że wbrew 
zaleceniu Jahwe, Dawid dokonał spisu ludności Izraela, skutkiem czego na 
naród spadła dotkliwa zaraza, która pochłonęła 70 tysięcy ofiar88.

Ostatnie dni Dawida, w porównaniu z wcześniejszym okresem, były po-
zbawione znaczących wydarzeń. Kiedy jego syn Adoniasz próbował sobie 
zapewnić sukcesję tronu, Dawid, baczny na przestrogę Batszeby i Natana, 

84	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.101-103.
85	 2	Sm	13,38.
86	 2	Sm	18,1-33.
87	 2	Sm	20,1-22.
88	 2	Sm	24,1-25.
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namaścił Salomona przy źródle Gichon, które znajdowało się za wschodnim 
murem obronnym Jerozolimy. Dawid panował 40 lat nad Izraelem, 7 lat w 
Hebronie i 33 lata w Jerozolimie. Po śmierci pochowany został w Mieście 
Dawida89.

Salomon (970-931 p.n.e.) swoje rządy rozpoczął od usunięcia tych, któ-
rych uważał za niebezpiecznych dla siebie. Przede wszystkim kazał zgła-
dzić swego przyrodniego brata Adoniasza, który pretendował do tronu, a na 
dodatek  jeszcze chciał Abiszag za żonę.  Kapłana Ebiatara,  który  razem  z  
Adoniaszem spiskował przeciwko Salomonowi, skazał na banicję, dowódcę 
wojska Joaba kazał zabić w świątyni, gdzie ten się schronił, natomiast Szy-
mei, który kiedyś występował przeciw Dawidowi, najpierw został osadzony 
w areszcie domowym, a potem zabity90.

Chociaż Biblia mówi o wielkiej mądrości Salomona, to niezwykle trudno 
było mu dorównać Dawidowi w kwestiach politycznych i wojskowych. Na 
skutek rebelii Hadada Izrael stracił część Edomu a także Damaszek, oderwa-
ny przez Rezona, który był tam królem i zbuntował się przeciw Salomono-
wi. Na domiar złego zbuntował się przeciwko niemu Jeroboam, jeden z jego 
dworzan, któremu prorok Achiasz przepowiedział, że zostanie królem nad 
północnymi plemionami izraelskimi91.

Mimo wszystko Salomon miał bardzo dużo osiągnięć. Odziedziczoną po 
ojcu potężną armię jeszcze dozbroił. Wszystko wskazuje na to, że Salomon 
posiadał ponad 1400 rydwanów bojowych. Odkryto bowiem jego 450 staj-
ni w Megiddo, mieście garnizonowym. A takich garnizonów miał więcej, w 
galilejskim Chasor, w Akko (Akra) na północ od góry Karmel, w Akszaf na 
wschód od Akko i w Eglon, na zachód od Lakisz92. Duży garnizon z rydwana-
mi znajdował się też w Gezer, położonym na zachód od Jerozolimy. Miasto to 
wniosła w posagu córka faraona, która poślubiła Salomona93.

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

 „Do obowiązków administracji okręgowej należał pobór podatków, które 
trzeba było zwiększyć, aby utrzymać nowo zorganizowany korpus wozów 
bojowych; konieczne stało się również uzyskanie funduszy, które zrekom-

89	 1	Krl	2,10-11.
90	 1	Krl	2,13-46.
91	 1	Krl	11,14-40.
92	 Zob.	Imperium...,	s.124.
93	 1	Krl	9,16.
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pensowałyby utratę dochodów z Edomu, Aramu i części Galilei. Nie mając 
środków na spłatę długów zaciągniętych u króla Tyru, Salomon musiał od-
stąpić mu te obszary. Wprowadzono królewskie monopole handlowe, a tak-
że znacznie podniesiono cło i podatki pośrednie. Nade wszystko zaś ogrom-
nie zwiększono liczbę robotników kierowanych do pracy przymusowej. 
Wprowadzając pracę przymusową Dawid wzorował się na Kananejczykach; 
Salomon poszedł w jej stosowaniu jeszcze dalej: roboty przymusowe uznał 
za nową formę obowiązkowej służby wojskowej. Robotników takich kiero-
wano do prac publicznych i budowy umocnień wojskowych. Do robót tych 
powoływano Kananejczyków oraz ludzi pochodzenia nie izraelskiego, co w 
istocie czyniło z nich niewolników państwa — jak czytamy w I Księdze Kró-
lewskiej, praktykę tę stosowano jeszcze wiele stuleci później. Robotników 
tych zatrudniano przy budowie świątyni po okresie terminowania i pracy 
w kamieniołomach w Fenicji, dokąd wysyłano ich w partiach po dziesięć 
tysięcy ludzi i co miesiąc wymieniano na innych.

Praca przymusowa na tak szeroką skalę powodowała wyludnianie tere-
nów rolniczych, co ujemnie odbijało się na produkcji. Praktyka ta budziła 
także niechęć rozmiłowanych w swobodzie plemion izraelskich i przyczy-
niła się do pogłębienia rosnącej szybko przepaści między nową, zamożną 
klasą rządzącą a resztą społeczeństwa. Zapalną sytuację wywołały również 
próby dyskryminacji w sensie geograficznym, ponieważ pośród dwunastu 
okręgów ustanowionych przez  Salomona  nie  znalazło  się  plemię  Judy,  
które,  jak  się  zdaje,   zostało zwolnione z ciężarów nałożonych przez króla. 
Jerozolima bowiem sympatyzowała z plemieniem Judy, którego członkowie 
zajmowali większość stanowisk w administracji państwowej. Jednym z ple-
mion północnych wykluczonych od udziału w życiu publicznym — zawsze 
niechętnie usposobionych do Judy — było plemię Efraima, którego posiad-
łości stanowiły główny ośrodek osadnictwa izraelskiego, i na tych terenach 
najsilniej wystąpiły objawy niezadowolenia i niepokoje”94.

Zanim Salomon stracił Damaszek, część Edomu i część Galilei, jego pań-
stwo rozciągało się od Eufratu do granicy Egiptu. Z całego tego terenu przy-
noszono mu daniny. Jako najdalej wysuniętą placówkę handlową wybudo-
wał miasto Tadmor (Palmyra), leżące na północny wschód od Damaszku. 
Dzięki przymierzu z Chiramem I Wielkim, Salomon mógł rozwijać przedsię-
wzięcia handlowe, a szczególnie wyprawy morskie z portu Esjon-Geber w 
zatoce Akaba, aż na Ocean Indyjski do krainy Ofir, którą umiejscawia się w 
Somalii lub Jemenie, przywożąc stamtąd drewno sandałowe, złoto, srebro, 

94	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.111-112.
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szlachetne kamienie, kość słoniową i egzotyczne zwierzęta. Wizyta królo-
wej Saby, państwa znajdującego się w południowo-zachodniej Arabii, praw-
dopodobnie była również, przynajmniej po części podyktowana interesami 
handlowymi. Ponadto Salomon zawarł sojusze z różnymi krajami, które zo-
stały potwierdzone  m.in. jego małżeństwami. Harem Salomona składał się 
z 700 żon i 300 nałożnic95. 

Najważniejszą jednak rzeczą, jaką  zasłynął  Salomon, była budowa świą-
tyni w Jerozolimie. Już Dawid chciał się podjąć tego zadania, ale Bóg na to 
nie zezwolił, bo Dawid przelał zbyt wiele krwi. Niemniej jednak ojciec Sa-
lomona poczynił prace przygotowawcze do przyszłej budowy. Zgromadził 
materiał oraz wykwalifikowanych rzemieślników96.

Jak na dzisiejsze standardy, świątynia nie była zbyt wielka. Miała 60 łokci 
długości, 20 szerokości i 30 wysokości97. Nie odnaleziono żadnej świątyni 
o takim planie, choć odkryta świątynia w Chasor, należąca do Kananejczy-
ków oraz świątynia w Syrii z dziesiątego wieku p.n.e. mają ten sam podsta-
wowy projekt trzech pomieszczeń. Być może były wzorowane na świątyni 
Salomona. Ta zaś wzorowana była na pierwotnym przybytku, zbudowanym 
przez Mojżesza. Od strony wschodniej znajdował się przedsionek, do któ-
rego wchodziło się przez podwójne wrota. Przedsionek był poprzedzony 
dwiema kolumnami, wykonanymi z brązu. Z przedsionka kapłani wchodzili 
do miejsca świętego, gdzie stał ołtarz kadzenia, stół z chlebami i pięć par 
świeczników. Stąd wchodziło się do miejsca najświętszego, gdzie znajdowa-
ła się arka przymierza z dwoma wyrzeźbionymi cherubami osłaniającymi 
jej wieko. Ściany w każdym pomieszczeniu obłożone były cedrem rzeźbio-
nym w kwiaty, drzewem palmowym i cherubami oraz wyłożone złotem. Do 
miejsca świętego światło docierało z wysokich okien i świeczników, nato-
miast miejsce najświętsze było zupełnie ciemne. Kadzidło spalano w świą-
tyni, ale ofiary składano na dziedzińcu przed świątynią. Do świątyni wstęp 
mieli tylko kapłani i lewici, do miejsca najświętszego jedynie arcykapłan i 
to raz w roku. Po skończeniu prac król Salomon dokonał aktu poświęcenia 
świątyni. Świątynia ta przetrwała aż do roku 586 p.n.e., kiedy to została zbu-
rzona przez Babilończyków, którzy ją splądrowali i wszystkie cenne rzeczy 
zabrali do Babilonu98.

95	 1	Krl	11,1-3.
96	 1	Krn	22,2-4.7-9.
97	 1	Krl	6,2.	W	Starym Testamencie	łokieć	tzw.	stary	miał	445	mm,	nowy	520	mm.	Łokieć	

z	okresu	nowotestamentowego	miał	550	mm.	Zob.	Encyklopedia Biblii,	Warszawa	1997,	
s.240.

98	 Więcej	na	ten	temat	zob.	A. Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.242-244.
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Salomon był na pewno jednostką wybitną, dobrym organizatorem nie 
stroniącym od nowatorskich rozwiązań, co przysporzyło mu tak zwolen-
ników, jak i przeciwników. Zajmował się nie tylko sprawami kraju, takimi 
jak administracja czy budownictwo. Był również badaczem zjawisk a tak-
że pisarzem. Napisał trzy tysiące przypowieści. Niestety, już za jego pano-
wania można dostrzec objawy stagnacji i zbliżającej się dekadencji. Grant 
napisał, że „w postępowaniu króla można dopatrzyć się szczególnej mie-
szaniny nieokiełznanego sybarytyzmu monarszego i zimnej, wyrachowanej 
przebiegłości”99.

3. Królestwo podzielone
Po śmierci Salomona doszło do podziału królestwa izraelskiego na dwa 

niezależne państwa, północne i południowe. Północne zachowało nazwę 
Izrael, natomiast południowe nazywano judzkim. Rechabeam (931-915 
p.n.e.), nazywany też Roboamem, syn Salomona i Ammonitki Naamy, który 
został następcą tronu, przez brak rozsądku i ogłady politycznej, doprowa-
dził do rebelii. Na ogólnonarodowym zgromadzeniu w Sychem nie zgodził 
się na obniżenie podatków, nałożonych na lud przez Salomona, w wyniku 
czego plemiona północne nie uznały go za króla100.

Sytuację wykorzystał Jeroboam, syn Nebata, który wcześniej uciekł przed 
Salomonem do Egiptu, teraz zaś powrócił i objął tron państwa północnego. 
To o mało nie doprowadziło do wojny domowej, gdyż Rechabeam powołał 
pod broń sto osiemdziesiąt tysięcy żołnierzy, aby walczyć z plemionami pół-
nocnymi. Powstrzymany został przez proroka Szemajasza, który w imieniu 
Boga zakazał mu tej wojny101.

Jeroboam (932-910 p.n.e.) zaś śpiesznie przystąpił do organizowania 
państwowości. Za swą  rezydencję  obrał  początkowo Sychem,  potem Pe-
nuel, a w końcu osiadł w miejscowości Tirsa, która nie należała do żadnego z 
plemion izraelskich, co miało zapobiec ich rywalizacji. Odnowił dawne świą-
tynki w Dan i Betelu, i ustanowił je oficjalnymi sanktuariami państwowymi, 
aby zapobiec pielgrzymkom Izraelitów z północy do Jerozolimy, gdzie była 
świątynia Boga Jahwe. Rzeczywiście Jeroboamowi udało się odwrócić uwagę 
jego poddanych od Jahwe, co Biblia wielokrotnie mu wypomina, a także jego 
następcom, o których się mówiło, że „chodzili w grzechach Jeroboama”102.

99	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.113.
100	 1	Krl	12,1-21.
101	 1	Krl	12,21-24.
102	 Na	przykład	1	Krl	16,26.
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Od rozpadu królestwa nie było już odwrotu. Od tego czasu oba państwa 
miały odrębną historię. Były jednak okresy, że ich dzieje splatały się ze sobą, 
czy to podczas wspólnych wypraw wojennych czy koligacji, ale też i bra-
tobójczych walk. Nie były to jednak ciągłe wielkie wojny. Nie mniej jednak 
trzeba stwierdzić, że Izraelici na podziale stracili. Nie omieszkali natomiast 
skorzystać z niego ich sąsiedzi. Kiedy na tron w Egipcie wstąpił Szeszonk 
I (Szyszak), najechał na Judę w piątym roku Rechabeama. Zdobył Jerozoli-
mę, splądrował świątynię i pałac króla, zabierając kosztowności oraz złote 
tarcze sporządzone przez Salomona103. Rechabeam panował w sumie 17 
lat. Dorobił się 28 synów i 60 córek. Na swego następcę wyznaczył Abiasza 
(915-912 p.n.e.), syna Maachy, który panował tylko 3 lata. W ciągu krótkie-
go życia spłodził 22 synów i 16 córek. Biblia podaje, że w bitwie z Izrae-
lem, dowodzone przez niego wojska judzkie, zabiło 500 tysięcy żołnierzy 
Jeroboama104. Jego następcą został Asa (912-871 p.n.e.), który panował w 
Jerozolimie przez 41 lat.  Jego  wielkim  osiągnięciem  była likwidacja pro-
stytucji sakralnej, która dostała się do Judy z religii kananejskiej i fenickiej. 
Pod koniec panowania stworzył koalicję z Ben-Hadadem, królem aramej-
skim, przeciwko Izraelowi. Potępiony przez jasnowidza Chananiego, wtrącił 
proroka do więzienia105.

Prawie w tym samym czasie, gdy na tronie judzkim zasiadł Asa, królem 
Izraela został Nadab (910-909 p.n.e.), który padł ofiarą spisku, na czele któ-
rego stał Basza. Basza (909-886 p.n.e.) wystąpił przeciwko Judzie, został 
jednak pokonany przez Aramejczyków, którzy stworzyli koalicję z Judą. W 
wyniku wojny Izrael stracił całe dziedzictwo Neftalego. Następcą Baszy był 
Ela (886-885 p.n.e.). Panował krótko zamordowany przez Zimriego (885 
p.n.e.). Ten po siedmiodniowym panowaniu popełnił samobójstwo a kró-
lem został Omri (885-874 p.n.e.). Omri, utalentowany dowódca wojskowy 
opanował panujący w Izraelu chaos, który nie sprzyjał rozwojowi gospodar-
czemu czy kulturalnemu. Niezwykle interesująca, licząca  ponad trzydzieści 
wierszy inskrypcja króla Meszy, znaleziona w Dibonie, stolicy Moabu, wska-
zuje, że Omri zapanował nad całym Izraelem. Zawarł pokój z Judą. Skutecz-
nie również zahamował groźbę inwazji Damaszku, najpierw wygrywając z 
Aramejczykami kilka bitew, a następnie pozwalając kupcom z pokonanego 
państwa na założenie dzielnicy handlowej w Samarii. Omri pozyskał także 
silnego sprzymierzeńca w fenickim Tyrze, przeżywającym ponownie okres 
świetności, i zapewnił sobie dostęp do morza dzięki odnowieniu przyjaźni, 

103	 1	Krl	14,25-28.	
104	 2	Krn	13,17.
105	 2	Krn	16,10.
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która kiedyś łączyła z tym państwem Dawida i Salomona. Przymierze zo-
stało przypieczętowane małżeństwem najstarszego syna Omriego, Achaba 
z Izebel, córką fenickiego króla-kapłana Etbaala. Z politycznego punktu było 
to pociągnięcie mistrzowskie, natomiast z punktu religijnego fatalne, dlate-
go że doprowadziło w Izraelu do największego odstępstwa od Jahwe106.

Z początku Omri nadal rezydował w Tirsie, gdzie archeolodzy odkryli 
zbudowaną przez niego dzielnicę królewską. „Jeszcze przed zakończeniem 
robót budowlanych tamtejszy pałac został opuszczony, sześć lat później bo-
wiem król przeniósł się o jakieś piętnaście kilometrów na zachód i zbudo-
wał od podstaw swą drugą stolicę Samarię po zachodniej stronie masywu 
górskiego Efraim, w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się nieufortyfikowana 
wioska lub miasteczko. Było to wyniosłe, samotne wzgórze o zaokrąglonym 
szczycie, leżało opodal źródła i głównego szlaku prowadzącego z północy na 
południe; rozciągał się stamtąd wspaniały widok na biegnący wybrzeżem 
trakt handlowy. Samaria, usytuowana na wzgórzu o trzech stromych zbo-
czach, była przy tym łatwa do obrony, a już w tym okresie lub może później 
dzięki swym grubym murom ze starannie dopasowanych prostokątnych 
bloków kamiennych stała się twierdzą nie do zdobycia.

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

Z drugiej strony wszakże, z etnicznego punktu widzenia, budowa Sama-
rii stanowiła próbę zagwarantowania jedności królestwa: chodziło o to, aby 
Kananejczycy i Izraelici odgrywali na równi godną i ważną rolę, zjednoczeni 
osobistymi więzami pod berłem monarchy. Omri zakupił to miejsce od pew-
nego Kananejczyka, dokonując transakcji wedle  prawa kananejskiego”107. 

Następcą Omriego został jego syn Achab (874-854 p.n.e.), który kontynu-
ował politykę ojca. Dbał o konstruktywną koegzystencję z Judą, a również o 
106	 1	Krl	16,29-33.
107	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.138.
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dobre stosunki z Fenicjanami, potrzebne mu ze względu na niebezpieczeń-
stwo ze strony Damaszku. Achab odniósł dwa zwycięstwa nad Ben-Hada-
dem. Później obaj królowie uzgodnili, że w Damaszku zostanie wydzielona 
izraelska dzielnica handlowa, aby zrównać przywileje Izraelitów z przywile-
jami Aramejczyków, którym oddano taką dzielnicę w Samarii. Ale pokojowa  
koegzystencja z Damaszkiem nie trwała zawsze. Doszło do kolejnej wojny, 
podczas której koalicja izraelsko-judzka walczyła z Aramejczykami. W fer-
worze walki Achab został śmiertelnie ugodzony i zmarł w Samarii. Biblia 
sporo miejsca poświęca Achabowi i jego żonie Izebel, którzy prześladowali 
Eliasza,  proroka Jahwe, który zwalczał  kult  Baala  i  Asztarte108.

Następcą Asy na tronie judzkim został jego syn Jehoszafat (871-848 
p.n.e.). Panował w Jerozolimie dokonując reformy kultu, polegającej m.in. 
na nauczaniu ludu Prawa Bożego, prowadzonego przez kapłanów i lewitów. 
Pod względem politycznym również miał osiągnięcia. Obsadził wojskiem 
warownie judzkie, Filistyni i Arabowie przynosili mu dary, budował spichle-
rze, a nawet zbudował flotę handlową. Następcą Jehoszafata został Jehoram 
(848-841), którego żoną była Atalia, córka Achaba, co miało ogromny wpływ 
na jego panowanie. Pierwszym pociągnięciem nowego króla było wymor-
dowanie swoich braci i ich zwolenników. W kwestiach religijnych udał się 
drogą królów izraelskich, doprowadzając do apostazji. Działania polityczne 
również były nieudolne, czego skutkiem była m.in. utrata Edomu. Jehoram 
zmarł na ciężką chorobę jelit w wieku 40 lat. Lud go nie opłakiwał i nawet 
nie pochowano go w grobach królewskich109.

Jego syn Achazjasz (841 p.n.e.) panował jedynie rok. Został zamordowany 
przez Jehu, późniejszego króla izraelskiego. Ponieważ w rodzinie Achazja-
sza nie znalazł się nikt, kto mógłby objąć tron, władzę przejęła Atalia (841-
835 p.n.e.), jego matka, która postanowiła, że wymorduje cały ród Dawida. Z 
pogromu ocalał jedynie mały Joasz. Po sześciu latach kapłan Jehojada obalił 
rządy Atalii a na tron wprowadził siedmioletniego Joasza (835-796 p.n.e.). 
W kraju zlikwidowano kult Baala110. Jednak rządy Joasza były poprawne je-
dynie za życia Jehojady. Potem król popadł w apostazję. Zginął z rąk spi-
skowców a tron królewski objął jego syn Amasjasz (796-767 p.n.e.)111.

Tymczasem w państwie północnym nastąpiła zmiana dynastii. Po śmierci 
Jorama tron objął Jehu (841-814 p.n.e.), którego poparło wojsko i prorok Eli-
zeusz. Jehu stracił Zajordanie na rzecz Aramu. Jego syn Jehoachaz (814-798 

108	 1	Krl	19,1-3.
109	 2	Krn	21,20.
110	 2	Krn	23,16-17.
111	 2	Krn	24,24-27.
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p.n.e.) był już zupełnie uzależniony od Aramu. Sytuacja zmieniła się, kiedy 
Aramejczycy zostali wasalami Asyrii. Sprowokowana przez króla judzkiego 
Amasjasza wojna z Izraelem przyniosła przygniatające zwycięstwo państwu 
północnemu. Jerozolima została zdobyta, obwarowania zniszczone, świąty-
nia splądrowana. Król judzki został zamordowany w Lakisz112.

Po śmierci Jehoachaza królem Izraela został jego syn Joasz (798-782 
p.n.e.), który odebrał Aramowi Zajordanie, a Juda stała się jego wasalem. 
Za Jeroboama II (782-753 p.n.e.) kraj został wydźwignięty z kryzysu gospo-
darczego, ale wraz ze wzrostem dobrobytu następował upadek życia reli-
gijnego i moralnego. W tym czasie działali prorocy Amos i Ozeasz, którzy 
wzywali naród do nawrócenia się. Po śmierci Jeroboama Izrael utracił swoje 
znaczenie polityczne i w szybkim tempie zmierzał do utraty niezależności, 
co nastąpiło za Ozeasza (732-722 p.n.e.). Jego polityka doprowadziła w 
roku 722 p.n.e. do upadku Samarii, deportacji ludności izraelskiej w liczbie 
27.290 osób do Asyrii i Medii i utraty państwowości. Liczba 27.290 praw-
dopodobnie nie obejmuje kobiet i dzieci. Z czasem ci zesłańcy — dziesięć 
izraelskich pokoleń — zginęli zupełnie ze sceny historycznej asymilując się 
z miejscową ludnością. Na terytorium Izraela przesiedlono natomiast ludzi 
z różnych regionów Asyrii, Syrii, Arabii, Babilonii i Medii113. 

Na arenie dziejów pozostało jedynie państwo judzkie. Podczas upadku 
państwa północnego królem w Judzie był Hiskiasz (729-697 p.n.e.), znany 
również pod imieniem Ezechiasz. W czasie supremacji asyryjskiej, dzię-
ki zręcznej polityce Hiskiasza, jedynym niezależnym państwem w tamtym 
rejonie była właśnie Juda. Król nie występował otwarcie przeciwko Asyrii 
i początkowo nie włączał się do antyasyryjskiej koalicji. Zajął się przede 
wszystkim reformą religijną inspirowaną przez koła prorockie. Zaznaczył 
się także wzrost gospodarczy i rozwój budownictwa, m.in. Hiskiasz zbudo-
wał nowy wodociąg, na wypadek oblężenia Jerozolimy114.

Kiedy w roku 705 p.n.e. na tron asyryjski wstąpił Sancheryb, Hiskiasz 
przystąpił do koalicji antyasyryjskiej, która 4 lata później pod Eltekah za-
grodziła drogę wojskom Sancheryba, ale nieskutecznie. Koalicja poniosła 
klęskę. Asyria zaatakowała państwo judzkie. Na haracz, który musiał zapła-
cić Hiskiasz składało się całe złoto z pałacu królewskiego i świątyni, m.in. 
zdarto złoto z bramy świątynnej i wszystkie ornamenty. Klęska byłaby jesz-
cze większa, gdyby nie nadprzyrodzona interwencja, która wygubiła 185 

112	 2	Krl	14,8-19.
113	 2	Krl	17,1-6.
114	 2	Krl	20,20;	Iz	7,3.
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tys. wojowników asyryjskich115. Na wieść o tym wydarzeniu ci, którzy oca-
leli, wrócili do Asyrii, gdzie Sancheryb został zamordowany przez swoich 
synów116.

Przeciwieństwem Hiskiasza był jego syn Manasses (697-642 p.n.e.), któ-
ry cofnął wszystkie reformatorskie zarządzenia swego ojca117. Przez cały, 
okres swego panowania, był wasalem Asyrii.

Po dwuletnim panowaniu Amona (642-640 p.n.e.), królem judzkim zo-
stał Jozjasz (640-609 p.n.e.). W tym czasie dogorywała potęga asyryjska. 
W roku 612 p.n.e. połączone siły Babilończyków, Medów i Scytów zdobyły 
Niniwę118. Było to również dobra sposobność do przeprowadzenia reformy 
religijnej w Judzie. Najważniejszym motywem tej reformy było odnalezienie 
podczas prac remontowych zwoju zawierającego przepisy Prawa Mojżeszo-
wego. Publicznie odczytano go ludowi i przyjęto jako kodeks państwowy. 
Jednym z jego głównych postulatów było przywrócenie ważności świątyni 
jerozolimskiej, jako jedynego miejscu kultu Jahwe.

Gdy Babilończycy i Medowie zaczęli dzielić Asyrię, do rozgrywki posta-
nowił się włączyć faraon Necho. Jozjasz nie chcąc do tego dopuścić, zagro-
dził mu drogę ze swoim nielicznym wojskiem pod Megiddo. Niestety, co 
było łatwe do przewidzenia, poniósł sromotną klęskę, a życie zakończył na 
polu walki119. Jego następca, Jehoachaz (609 p.n.e.) został uprowadzony do 
Egiptu, gdzie  dokonał żywota. Na tronie judzkim osadził Necho, jako swe-
go wasala, Jehojakima (609-598 p.n.e.)120. Necho bez trudu podporządko-
wał sobie Syrię i Palestynę. W tym czasie Medowie i Babilończycy uzgodnili 
ostatecznie, jak podzielić tereny Asyrii. Ci pierwsi objęli w posiadanie zie-
mie północne i północno-zachodnie wraz z pogórzem  armeńsko-irańskim, 
natomiast drudzy objęli tereny właściwej Mezopotamii. Aby utrzymać swą 
hegemonię w Syrii i Palestynie, Necho musiał stoczyć bezpośredni bój z 
wojskami babilońskimi. Do starcia doszło w roku 605 p.n.e. pod Karkemisz. 
Na czele armii babilońskiej stał Nabu-kudurri-ussur, czyli Nabuchodonozor 
(Nebukadnesar), który rozgromił wojska egipskie. Doszło do ogromnej rze-
zi, co plastycznie opisał Jeremiasz, według którego armia faraona popadła 
w charakterystyczną dla niej panikę i uciekła do Egiptu121. Nabuchodonozor 

115	 2	Krl	19,35.
116	 2	Krl	19,36-37.
117	 2	Krl	21,1-18.
118	 Zob.	H.W.F.	Saggs,	Wielkość i upadek Babilonii,	Warszawa	1973,	s.129.
119	 2	Krl	23,29.
120	 2	Krl	23,33-37.
121	 Jr	46,5-12.
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doszedł do granic Egiptu i pewnie by zdobył ten kraj, gdyby nie wiadomość 
o śmierci jego ojca Nabopolasara, króla babilońskiego. Musiał wrócić do Ba-
bilonu, by objąć tron. Od roku 605 p.n.e. datuje się okres supremacji babi-
lońskiej.

Jehojakim, król Judy, stał się wasalem Nabuchodonozora, został nim rów-
nież jego syn Jehojachin (598-597 p.n.e.), który objął tron w wieku 18 lat. 
Stary Testament jednoznacznie określa jego panowanie jako złe122. Rządy 
tego króla doprowadziły do najazdu Nabuchodonozora w roku 598 p.n.e. 
i pierwszej deportacji ludności, w tym rodziny królewskiej, do Babilonii. W 
Jerozolimie pozostała jedynie biedota. Z woli Nabuchodonozora na tronie 
judzkim osadzono Sedekiasza123 (597-586 p.n.e.), stryja Jehojachina. Był to 
człowiek chwiejny i zastraszony, który ulegał podszeptom  nacjonalistów, 
konspirujących z faraonem przeciwko Babilonii124. W konflikcie z Sedekia-
szem był prorok Jeremiasz, który nawoływał do poddaństwa Nabuchodo-
nozorowi przewidując, że imperium babilońskie przetrwa trzy pokolenia. 
„Fakt, iż cała Palestyna i Syria ponownie znalazły się w rękach wrogiego mo-
carstwa, musiał siłą rzeczy poważnie zakłócić handel egipski, w szerokim 
zakresie korzystający z portów fenickich. Tym być może tłumaczy się de-
cyzja Hofry (Apriesa), króla Egiptu (589-570 p.n.e.), wspomnianego w pro-
roctwie Jeremiasza, dokonania najazdu na Palestynę. Początkowo wojska 
egipskie odnosiły sukcesy. Zdobyły Sydon; Jerozolimę zaś — a z pewnością i 
inne miasta — garnizon babiloński musiał opuścić pozostawiając u władzy 
polityków wrogo ustosunkowanych do Babilonii. Zgodnie z przewidywania-
mi Jeremiasza, Nabuchodonozor zareagował energicznie wysyłając na za-
chód potężną armię. Egipcjanie śpiesznie się wycofali, pozostawiając swych 
dawnych lenników, z którymi wojska babilońskie kolejno się rozprawiały. 
Oblężenie Jerozolimy trwało osiemnaście miesięcy. Miasto w końcu wzięte 
zostało głodem (586 rok p.n.e.)”125. Sedekiaszowi zabito synów, następnie 
został oślepiony i zabrany do Babilonu. Jerozolima została splądrowana, 
jej mury zburzono, pałac królewski i świątynia Salomona zostały spalone, 
przywódców stronnictwa antybabilońskiego stracono. Nastąpiła druga de-
portacja ludności i koniec państwowości judzkiej126. 

122	 2	Krl	24,8-9.
123	 W	literaturze	występuje	również	pod	imieniem	Sedecjasz.
124	 Jr	37,17-21;	38,14-28.
125	 H.W.F.	Saggs,	Wielkość...,	s.131-132.
126	 2	Krl	25,8-21.
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4. Panowanie babilońskie, perskie, greckie i rzymskie
Po deportacji mieszkańców Judy, Babilończycy nie sprowadzili na ziemię 

judzką obcych osiedleńców, jak to uczynili Asyryjczycy w wypadku państwa 
północnego. Juda stała się jedną z prowincji babilońskich, gdzie w Mispie 
rezydował namiestnik Gedaliasz. Zanim jednak zaczął na nowo organizować 
życie w zniszczonym kraju, został podstępnie zamordowany przez członka 
rodziny królewskiej, Ismaela, syna Netaniasza. To spowodowało, że reszta 
ludności judzkiej, która tam pozostała, uciekła do Egiptu, zabierając rów-
nież proroka Jeremiasza, wbrew jego woli127. 

W połowie VI wieku p.n.e. ośrodkiem żydostwa stała się Babilonia, gdzie 
ludzi pochodzących z Judy zaczęto nazywać Żydami. Już wcześniej Jeremiasz 
nawoływał, aby jego rodacy osiedlali się w Babilonii na stałe i ułożyli sobie 
jak najlepsze warunki życia. Żydzi zamieszkiwali głównie miasta i wioski  
wzdłuż rzeki-kanału Kebar i traktowani byli dobrze przez Babilończyków. 
Pojmany przez Nabuchodonozora przedostatni król judzki Jehojachin zo-
stał zwolniony przez króla Amelu-Marduka i zajął miejsce przy stole kró-
lewskim, otrzymując jednocześnie dożywotnią pensję. Tytułowano go rów-
nież królem Judy. Z racji swego stanowiska przewodniczył radzie starszych, 
która zajmowała się sprawami wygnańców. Ci nabywali nieruchomości, 
niektórzy posiadali niewolników. Inni byli  żołnierzami  i  oficerami  w  ar-
mii  babilońskiej,  zajmowali  stanowiska  w administracji królewskiej, wielu 
dzierżawiło grunty królewskie. Jeszcze inni odgrywali dużą rolę w działal-
ności finansowej. Na przykład do rodziny Muraszu należał największy w 
mieście Nippur prywatny bank i dom handlowy128.

Żydom pozwolono zachować własne obrzędy religijne i obyczaje. W prze-
ciwieństwie do przodków żyjących w swojej ojczyźnie, których bardzo po-
ciągały wierzenia kananejskie, Żydzi w Babilonii odseparowali się od ob-
cych wierzeń i kultów. W tym czasie swoją działalność profetyczną pełnił 
prorok Ezechiel, deportowany do Babilonii w roku 597. „Mieszkał tam (z 
wyjątkiem być może okresu, gdy wrócił do Jerozolimy przed jej ostatecz-
nym zdobyciem) w miejscowości Tel-Abib położonej w pobliżu kanału Ke-
bar. Pięć lat później rozpoczął swą misję prorocką, którą kontynuował mniej 
więcej do 570 roku p.n.e.”129. „Judejczycy przebywający w Babilonii posiada-
li pokaźny zbiór hebrajskich zwojów sakralnych, z których z biegiem czasu 
powstał kanon ksiąg Starego Testamentu. Te święte pisma stanowiły ważne 

127	 2	Krl	25,25.	Zob.	też	Jr	41-43.
128	 Zob.	M.D.	Coogan,	Jews in Babylon,	„Biblical	Archeologist”,	XXXVII	(1974),	s.6-12.
129	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.192.
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ogniwo łączące duchowo przeszłość narodową Izraela jako całości z zapo-
wiedzią i obiecaną Żydom przyszłością. Księgi święte podtrzymywały także 
u Żydów świadomość odrębności narodowej i religijnej nie pozwalającej na 
rozpłynięcie się elementu izraelskiego w środowisku nie żydowskim. Pis-
ma te były odczytywane przez starszych lub kapłanów wygnańcom podczas 
zgromadzeń szabatowych. W Babilonii też — w czasie szabatowych zgro-
madzeń — utrwaliły się formy nabożeństw, w których głównym elementem 
było czytanie Pism, śpiewanie psalmów i modlitw do Boga Jahwe”130.

Mówiąc o niewoli babilońskiej, nie sposób nie wspomnieć proroka Danie-
la, prawdopodobnie księcia z królewskiego rodu, który został uprowadzony 
późnym latem albo jesienią 605 roku p.n.e.. Po latach dostąpił na dworze 
babilońskim wielkich zaszczytów i godności dzięki swej niezłomnej wierze, 
postawie moralnej i wysokim zaletom intelektu. Nie wiadomo, jak długo 
Daniel piastował urząd ministra i doradcy króla babilońskiego, wiadomo 
jednak na pewno, że już po upadku Babilonii, był pierwszym ministrem w 
perskim rządzie. Daniel żył aż do trzeciego roku panowania Cyrusa, osiąga-
jąc wiek około 90 lat131.

Zgodnie z zapowiedziami proroczymi Babilonia została pokonana. Po 
śmierci Nabuchodonozorara w roku 562 p.n.e. rządy objął jego syn Ame-
lu-Marduk, który po trzech latach panowania został zamordowany przez 
stronnictwo kapłańskie. Królem został ogłoszony Neriglissar (559-556), 
zięć Nabuchodonozorara. Po nim przez 9 miesięcy królem był Labasi-
-Marduk, także zamordowany przez stronnictwo kapłańskie. Ostatni król 
babiloński to Nabonid (555-539), którego współregentem został Belsazar 
(Baltazar). „Król Nabonid, zamiłowany więcej w archeologii, starych zabyt-
kach, budowie świątyń i literaturze, aniżeli w sprawach państwowych, a w 
dodatku — jako reformator religijny — dążąc do scentralizowania bóstw 
w Babilonie, zniechęcił do siebie ludność, stracił zaufanie u sfer wyższych 
i duchowieństwa oraz sympatię armii. Kiedy mocarstwom Azji Zachodniej 
zaczęło grozić niebezpieczeństwo ze strony Persów pod panowaniem Cyru-
sa, który zawładnąwszy Medią, założył nowe, silne państwo perskie, Babi-
lończycy poczęli się pośpiesznie zbroić; ale ich król Nabonid, zamiast brać 
żywy udział w organizacji obrony kraju i osobiście nią kierować, oddał do-
wództwo synowi Belsazarowi,  a  sam  odbywał pielgrzymki po miejscach 
świętych i ściągał posągi bogów do stolicy, aby ich uchronić w razie klęski od 
profanacji. Sam Belsazar, będąc rozpustnym niezbożnikiem i alkoholikiem, 
nie był w stanie utrzymać autorytetu królewskiego. Toteż oczy możnowład-
130	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.261-262.
131	 Zob.	K.	Bulli,	Księga Daniela,	Warszawa	1966,	s.9.
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ców, kapłanów i wodzów zwróciły się ku nowej gwieździe na horyzoncie 
politycznym, jaką był Cyrus (559-529), władca Medów i Persów. Belsazar 
został pobity pod Opisem, a następnie pod Sipparem. Do stolicy Babilo-
nii wkroczył Cyrus w r. 539. W ten sposób, dzięki wysiłkom politycznym i 
przedsięwzięciom strategicznym króla Cyrusa  powstało nowe olbrzymie 
państwo perskie, ze stolicą w Suzie”132.

Polityka Persów w stosunku do podbitych narodów w sprawach religij-
nych i kulturowych była dość liberalna. Objęła również Żydów, którzy Cy-
rusa uważali za narzędzie w rękach Jahwe, wybawcę a nawet pomazańca133. 
Zwrócili się więc do niego w sprawie odbudowy świątyni w Jerozolimie. 
Przychylając się do ich prośby, w roku 538 p.n.e. Cyrus wydał edykt134 ze-
zwalający na odbudowę, którą mieli pokierować Tattenaj, namiestnik Zarze-
cza i Szetar-Boznaj. Zdążono jednak tylko zrobić fundamenty i prace stanęły, 
m.in. z tego powodu, że bardzo mało Żydów powróciło do starej ojczyzny. 
Dopiero kiedy król Dariusz I odnowił dekret Cyrusa, odbudowa ruszyła  na  
nowo.   W  roku  520  p.n.e.  następna  grupa  Żydów  powróciła  do Jerozoli-
my, a pięć lat później poświęcono nowo wybudowaną świątynię. Największą 
rolę w tym przedsięwzięciu odegrali Zorobabel (Serubbabel), pochodzący 
z rodu Dawida perski komisarz Judei oraz prorocy Aggeusz i Zachariasz. 
Musieli stoczyć niejedną batalię z wrogami odbudowy, szczególnie Sama-
rytanami, którzy być może obawiali się, że perski namiestnik przeniesie się 
z Samarii do odbudowanej Jerozolimy, a tym samym Samaria straci na zna-
czeniu.

W roku 457 p.n.e. król perski Artakserkses I wydał bardzo ważny dekret 
o przywróceniu żydowskiej władzy politycznej w Jerozolimie135. Państwo 
żydowskie otrzymało pełną autonomię, podlegało jedynie zwierzchniej 
władzy królów perskich. Najprawdopodobniej mając już ten dekret w ręku, 
przy końcu marca 457 do Jerozolimy wyruszył, wraz z grupą repatriantów, 
Ezdrasz, kapłan i uczony żydowski. W roku 444 p.n.e. władca perski zezwo-
lił na wyjazd do Jerozolimy Nehemiaszowi, królewskiemu podczaszemu, 
aby kontynuować odbudowę stolicy Żydów, a szczególnie jej mury obron-
ne. „Król patrzył na te sprawy z punktu widzenia politycznego. Egipt był 
niepewny, ciągle skłonny do powstania. Trzeba więc było stworzyć sobie 
przyjaciół wśród Żydów, którzy pozostali wierni królowi. Silna warownia, 
jaką miała być Jerozolima, w ręku zaprzyjaźnionego ludu, i to w sąsiedztwie 

132	 K.	Bulli,	Księga...,	s.72-73.
133	 Iz	44,28;	45,1.
134	 Ezd	6,3-5.
135	 Treść	dekretu	znajduje	się	w	Ezd	7.
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niespokojnego Egiptu, stanowiła jego zdaniem najlepszą podporę perskiej 
potęgi”136. Żydzi jednak mieli wielu wrogów, którzy usiłowali przeszkodzić 
w odbudowie murów Jerozolimy, m.in. Sanballata — gubernatora Samarii i 
Tobiasza z Ammanu — namiestnika prowincji przedjordańskiej137.

Nehemiasz przez 12 lat był namiestnikiem w Jerozolimie. W tym czasie 
zaprowadził  ład  i  porządek  w  Judei.  Między  innymi  wystąpił   prze-
ciwko niesprawiedliwości społecznej, wyzyskowi biednych przez bogatych. 
Rozwiązał sprawy bezpieczeństwa Jerozolimy. Osiedlił w niej część Żydów, 
mieszkających dotąd na prowincji, dokonał spisu ludności. Gdy wyjechał do 
Persji, wkrótce musiał powrócić, gdyż podczas jego nieobecności zaczęto za-
wierać związki małżeńskie z Ammonitkami i Moabitkami, przestano święcić 
szabat, a nawet na terenie świątynnym ustawiono kramy, gdzie handlowa-
no. Ponieważ kapłani nie otrzymywali wynagrodzenia, wrócili do swoich 
rolniczych zajęć. Nehemiasz ostro wystąpił przeciwko tym zaniedbaniom i 
wykroczeniom, a ponieważ był człowiekiem prawym i bogobojnym, posia-
dał autorytet i cieszył się ogromnym szacunkiem138.

W IV wieku p.n.e. na arenę dziejów wystąpił Aleksander Wielki Mace-
doński, syn Filipa i uczeń Arystotelesa. Najpierw zaprowadził porządek w 
samej Grecji a w roku 334 p.n.e. był gotowy do wojny z Persją. Wkrótce po 
wejściu do Azji Mniejszej starł się z Persami pokonując ich. Szybko zdobył 
strategiczne miasta, takie jak Sardes, Milet i Halikarnas. Z Azji Mniejszej wy-
ruszył do północnej Syrii, gdzie w bitwie pod Issos rozgromił armię perskie-
go króla Dariusza III. Następnie ujarzmił Tyr i Gazę, i wkroczył do Egiptu, 
gdzie powitano go jako syna boga słońca Amona-Re. Tam założył miasto ku 
swojej czci nazwane Aleksandrią, która później stała się centrum helleni-
stycznego judaizmu. Wracając z Egiptu podążył przez Syrię, aby na terenach 
północnej Mezopotamii pod Gaugamelą zmierzyć się z wojskami króla Da-
riusza. Stamtąd ruszył na południe i zdobył Babilon a później po kolei Suzę, 
Persepolis i Ekbatan. Wreszcie zajął Baktrię a nawet dotarł do Pendżabu w 
Indiach.  „Jakkolwiek  rozmiary  podbojów  Aleksandra  były  aż  tak wielkie, 
to jednak jego żądanie, by traktowano go jako boga, samowolne obchodze-
nie się z wiernymi towarzyszami oraz próby zmuszania swoich oficerów do 
mieszania się i zawierania małżeństw z kobietami perskimi spowodowały 
wielkie oburzenie. Apostoł hellenizmu zmienił się, a jego popularność za-
częła słabnąć”139. „Dalsze dzieje Aleksandra stały pod znakiem dekadencji. 

136	 J.	Jelito,	Historia czasów Starego Testamentu,	Lublin	1961,	s.293.
137	 Ne	2,10;	4,1.
138	 Ne	13,1-31.
139 Okres hellenistyczny,	w:	Atlas biblijny,	Warszawa	1990,	s.164.
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Ponieważ nic już nie pozostało do zdobycia, spędzał Aleksander czas na za-
bawach i uciechach. Zachęcał swych współtowarzyszy do tak nadmiernego 
picia, że po jednej z tego rodzaju libacji zmarło ich aż dwudziestu. Wreszcie 
biorąc udział w jednej długotrwałej pijatyce, został bezpośrednio zaproszo-
ny na drugą, gdzie po wypiciu z każdym z 20 obecnych gości, wypił jeszcze 
dwa pełne herkulańskie puchary, zawierające 1,5 l. Nawiedziła go wówczas 
gwałtowna gorączka, w której zmarł 11 dni później, tj. 13 czerwca 323 r.”140

Po śmierci Aleksandra, jego generałowie rezydujący w różnych częściach 
państwa, gdzie pełnili urzędy gubernatorów, zaczęli rywalizować o władzę. 
Ta rywalizacja stała się źródłem wielu wojen, które określone zostały wal-
kami diadochów, czyli następców141.  W roku 301 p.n.e. w Wielkiej Frygii 
doszło do jednej z najbardziej krwawych bitew świata antycznego, w wy-
niku której walczący diadochowie podzielili królestwo Aleksandra na czte-
ry części. Ptolemeusz (Ptolemaios) I Soter panował nad Egiptem. Seleukos 
I Nikator, od którego wywodzi się linia Seleucydów (Seleukidów), objął w 
posiadanie Syrię i Babilon. Lizymach (Lysimachos) władał Azją Mniejszą. 
Kassander (Kassandros) panował w Macedonii i krajach sąsiednich142.

Początkowo Żydzi dostali się pod panowanie Ptolemeuszy, którzy nie po-
wołali w Judei swego namiestnika. Administracją kierowała Rada Starszych 
pod  kierownictwem  arcykapłana. Ludziom żyło się dostatnio, szczególnie 
dobrze wiodło się warstwie wyższej, której przewodził ród Tobiadów, wy-
wodzących się od Tobiasza Ammonity, wroga Nehemiasza143. „Za panowa-
nia Ptolemeusza II Euergetesa (246-221) przed Tobiadami otworzyła się 
nowa szansa. Kiedy bowiem arcykapłan Oniasz (Honi) z linii Sadoka odmó-
wił płacenia podatków temu monarsze — prawdopodobnie z poduszczenia 
wrogich Egiptowi Seleukidów — władze egipskie zemściły się za ten krok 
odbierając jurysdykcję w sprawach świeckich arcykapłanowi i przenosząc 
ją do kompetencji innego Tobiasza, podówczas głowy rodu, i powiększając 
jeszcze zakres jego władzy. Tobiasz, syn Józefa, zyskał sobie sławę jako po-
borca podatków, przedsiębiorca i finansista na skalę międzynarodową, od-
wiedzający regularnie dwór Ptolemeuszów”144.

Hellenizm coraz bardziej wdzierał się do kultury a nawet wierzeń żydow-
skich. Język grecki stopniowo wypierał aramejski. Z inicjatywy Żydów alek-
sandryjskich powstał grecki przekład Starego Testamentu, tzw. Septuaginta, 

140	 K.	Bulli,	Księga...,	s.79.
141	 J.	Modrzejewski,	Aleksander Macedoński,	Warszawa	1958,	s.309-310.
142	 Zob.	K.	Bulli,	Księga...,	s.253-254.
143	 Ne	2,19.
144	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.232.



54 Współczesne kraje biblijne w starożytności

której jednym z zadań miało być zbliżenie greckiej i żydowskiej myśli filozo-
ficznej a przede wszystkim przybliżenie Żydom, rozproszonym po świecie 
hellenistycznym tekstu Pisma Świętego, bowiem oryginalnego, hebrajskiego 
języka Biblii, oni już nie znali.

W III wieku p.n.e. Judea przeszła pod jurysdykcję Seleucydów. W bitwie 
pod Paneas, u źródeł Jordanu, Antioch III Wielki zadał wojskom egipskim 
druzgocącą klęskę i objął zwierzchnictwo nad Judeą. Jej mieszkańcom za-
gwarantował prawo do zachowania narodowych obyczajów, administrację 
przekazał w ręce arcykapłana Szymona i Rady Starszych. Świątynia była 
zwolniona  od  płacenia  podatków.  „Mniej więcej wtedy — w znacznym 
stopniu dzięki energicznym staraniom Szymona — doniosłym elementem 
w życiu mieszkańców Palestyny stała się synagoga. Z czasem zaczęła ona 
spełniać jednocześnie rolę domu zgromadzeń (Bejt ha-kneset: parlament w 
dzisiejszym Izraelu nosi nazwę Knesset) oraz domu modlitwy (Bejt tfila), 
a także domu egzegezy (Bejt midrasz). W murach tego przybytku czytano, 
nauczano, interpretowano i studiowano Torę, przechowywaną w Arce, czyli 
świętej skrzyni umieszczonej po wschodniej stronie synagogi; odmawiano 
tam żarliwe modły o odrodzenie narodu i śpiewano psalmy, których postać 
ustaliła się ostatecznie w tym okresie. Nie zapomniano również o sprawach 
bardziej przyziemnych, jak kwatery dla przybyszów z dalszych okolic”145.

Wyznawanie religii żydowskiej zostało zakazane w czasach panowania 
Antiocha IV Epifanesa, który siłą narzucił Żydom hellenizm. Nie dość, że 
obrabował świątynię, to jeszcze zniszczył kopie przykazań, zabronił prze-
strzegania szabatu, a zwyczaj obrzezania uznał za nielegalny. W Judei po-
wstały tak obce Żydom instytucje jak gimnazjon, gdzie młodzi mężczyźni, 
tzw. efebowie, którzy nie byli obrzezani, nago uprawiali atletykę. To szoko-
wało prawowiernych Żydów. Na domiar złego Antioch poświęcił świątynię 
jerozolimską Zeusowi, najważniejszemu greckiemu bogu. „Posunięcie to 
stanowiło jeden z elementów ogólnej polityki hellenizacji społeczności pro-
wincjonalnych na całym obszarze imperium seleukidzkiego, aby doprowa-
dzić do unifikacji istniejących tam różnorodnych kultur, a w końcu  stępić 
niechęć ludności do władzy centralnej. W czasach, gdy synkretyzm (zespa-
lanie) wierzeń religijnych był ideą modną w całym świecie hellenistycznym, 
wydawało się temu władcy i jego otoczeniu, że lokalny bóg żydowski może 
być z powodzeniem utożsamiany z Zeusem; ostatecznie część Żydów iden-
tyfikowała Zeusa, zwanego na Bliskim Wschodzie Zeusem Sabaziosem, ze 
swoim Jahwe, czczonym pod imieniem  Cewaot”146. Działania te doprowa-
145	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.235.
146	 Tamże.	Hebr.	Cewaot	to	‚Jahwe	Wojownik’	lub	‚Jahwe	Zastępów’.
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dziły do wybuchu powszechnego powstania, zwanego powstaniem Macha-
beuszów147.

Wszystko zaczęło się od odmowy złożenia przez Matatiasza ofiary według 
rytu pogańskiego i zabicia przez niego Żyda, który taką ofiarę złożył. Mata-
tiasz wraz z pięcioma synami uciekli w góry. Przyłączyło się do nich wielu 
pobożnych Żydów, z którymi prowadzili walkę partyzancką przeciwko Se-
leucydom. Po śmierci ojca dowództwo przejął Juda odnosząc znaczne suk-
cesy w walce z wrogiem. W roku 165 p.n.e. powstańcy wkroczyli do Jerozo-
limy. Oczyścili świątynię i przywrócili obrzędy, zniesione przez Antiocha148. 
Nie był to jednak koniec powstania. W roku 160 p.n.e. w bitwie pod Elasą, 
na północ od Jerozolimy zginął Juda. Dowództwo przejął najmłodszy brat 
Jonatan. Sytuacja polityczna zaczęła sprzyjać Żydom. Rzym i Sparta zawarły 
przymierze, królem Syrii został Demetriusz II, który mianował Jonatana cy-
wilnym i wojskowym gubernatorem Judei. Niestety, w roku 142 p.n.e. Jona-
tan został zamordowany przez Tryfona, pretendenta do tronu syryjskiego. 
Trzeci syn Matatiasza, Szymon, kontynuował dzieło Jonatana. Demetriusz 
odwdzięczając się Żydom za stawienie oporu Tryfonowi, zapewnił Żydom 
pełną niezależność i zrzekł się wszelkich roszczeń do pobierania od nich 
daniny. Szymon został mianowany etnarchą i dziedzicznym najwyższym ka-
płanem. Tak więc powstanie machabejskie zakończyło się sukcesem. Była to 
jedyna uwieńczona powodzeniem rebelia w obronie religii, jaką zna historia 
świata starożytnego. Odtąd przez osiemdziesiąt lat, z krótką przerwą, ist-
niało niepodległe państwo żydowskie149.

W roku 134 p.n.e. władzę w Judei objął Jan Hirkan, syn Szymona. Mimo 
początkowych kłopotów z Syryjczykami, rozszerzył terytorium swego pań-
stwa o Samarię i Idumeę, której mieszkańców zmusił do przyjęcia judaizmu. 
Związał się z saduceuszami i wystąpił przeciwko faryzeuszom, co doprowa-
dziło do wielu tarć wewnętrznych. Jeszcze gorzej było za panowania jego 
brata Aleksandra Jannaja150, gdzie na dobre rozpętała się wojna domowa. 
Niewiele sytuacja poprawiła się pod rządami Aleksandry Salome, żony 
Jannaja, która przejęła władzę po śmierci męża. Jej następcą został drugi 
syn Salome, Arystobulos II, ale o tron walczył, cały czas spiskując, jego brat 
Hirkan II. Hirkana wspierał, pochodzący z Edomu, Antypater151. W trakcie 

147	 Machabeuszów	nazywano	też	Hasmoneuszami.
148	 Na	pamiątkę	tego	wydarzenia	społeczność	żydowska	co	roku	w	grudniu	obchodzi	święto	

zwane	Chanuka	(święto	świateł).
149	 Zob.	M.	Grant,	Dzieje...,	s.244.
150	 Aleksander	jako	pierwszy	z	dynastii	hasmonejskiej	nazywał	siebie	królem.
151	 Antypater	zdołał	tak	przebiegle	zaaranżować	bieg	wypadków,	że	w	ich	następstwie	kró-

lem	Judei	został	jego	syn	Herod.
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trwania wojny domowej pomiędzy Arystobulem i Hirkanem, na wschodzie 
pojawił się rzymski wódz Pompejusz. Podbił Syrię a w roku 63 p.n.e. wszedł 
do Judei i obległ Jerozolimę. Mimo, że dynastia hasmonejska sprawowała 
wciąż formalnie władzę, to faktycznie rządził już Rzym.

Pompejusz rozprawił się z Seleucydami i w imieniu Rzymu zaanektował 
Syrię. W sąsiadującej z nią Judei toczyła się batalia o władzę pomiędzy skłóco-
nymi braćmi, Janem Hirkanem II i Arystobulem II. Obaj zaapelowali do Pom-
pejusza, aby rozstrzygnął ich spór. Po wysłuchaniu obydwu stron Pompejusz 
poparł Arystobula. Ten jednak później wystąpił zbrojnie przeciw wojskom 
rzymskim i Pompejuszowi nie pozostało nic innego, jak rozprawić się z Judeą 
i ją również zaanektować. Zajął Jerozolimę, dokonał rzezi na 12 tysiącach Ży-
dów152. „Był to wstrząsający widok gdy kapłani, którzy w tym samym czasie 
pełniąc służbę świątynną z całym spokojem i poczuciem powagi wykonywali 
tradycyjne ceremonie, jakoby nieświadomi zupełnie docierającego do nich 
dzikiego zgiełku, dopóki ich własna krew nie zmieszała się z krwią ofiar właś-
nie składanych”153. Pompejusz dopuścił się też rzeczy niewybaczalnej. Wszedł 
do miejsca najświętszego w świątyni jerozolimskiej, czego oprócz arcykapła-
nów, nikt pod karą śmierci i przekleństwa nie mógł uczynić. Będący na usłu-
gach Rzymu, historyk żydowski Józef Flawiusz napisał, że „dopuszczono się 
też wtedy niemałego grzechu wobec świętego Przybytku, który dotychczas 
był zupełnie niedostępny, nawet spojrzeniu. Teraz wszedł tam Pompejusz ze 
sporą grupą swoich ludzi i ujrzeli oni rzeczy, których nie godzi się oglądać ni-
komu oprócz arcykapłanów. Ale chociaż znajdował się tam stół złoty, święty  
lichtarz, naczynia i mnóstwo wonności, a oprócz tego w skarbcu sakralnym 
leżały pieniądze, w sumie około dwóch tysięcy talentów, Pompejusz przez po-
bożność nie tknął żadnej z tych rzeczy; a więc i w tym przypadku utrzymał 
się on na wyżynie swej szlachetności. Nazajutrz polecił służebnikom świątyn-
nym oczyścić świątynię i zachęcił do składania tradycyjnych ofiar Bogu. Urząd 
arcykapłański przywrócił Hirkanowi w nagrodę za wiele doznanych od niego 
przysług, zwłaszcza za to, że Hirkan nie dopuścił Judejczyków do udzielenia 
Arystobulowi pomocy wojennej”154. 

Jan Hirkan otrzymał również tytuł etnarchy, który utracił pięć lat później, 
kiedy w Judei doszło do kolejnych zamieszek. Jego doradcą wciąż pozosta-
wał Idumejczyk Antypater, wysługujący się Rzymianom i dzięki temu zacho-
wujący swą wpływową pozycję, m.in. otrzymał w zarząd Idumeę i prawo do 
poboru podatków w Jerozolimie. Już za rządów Juliusza Cezara, starszy syn 

152	 Zob.	K.	Bulli,	Księga...,	s.383.
153	 U.	Smith,	The Prophecies of Daniel and Revelation,	Battle	Creek	1878,	s.247.
154	 J.	Flawiusz,	Dawne dzieje Izraela,	Poznań	1962,	s.662.
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Antypatra, Fazael otrzymał w zarząd Jerozolimę, natomiast młodszy, Herod, 
Galileę. Gdy Herod, jako zarządca Galilei, krwawo stłumił tam powstanie, 
został bardzo ostro potępiony przez Sanhedryn, co zmusiło go do opuszcze-
nia Judei.  Kiedy jednak władzę w Rzymie przejęli Marek Antoniusz i Okta-
wian, Herod najpierw został przywrócony na swoje uprzednie stanowisko a 
w roku 37 p.n.e. został królem Żydów. Stało się to wbrew ich woli i dopiero 
po pięciu miesiącach walk, przy udziale wojsk rzymskich, zdobył Jerozolimę 
i zasiadł na tronie. Herod dążył do pozyskania względów Żydów poprzez 
publiczne przestrzeganie przykazań żydowskich oraz przedsięwziętą na 
wielką skalę rozbudowę świątyni, ale Żydzi nie okazywali wdzięczności za 
ten trud, dlatego że jego okrucieństwo przewyższało uczynki religijne, a w 
dodatku nie był Żydem lecz Idumejczykiem.

Jego panowanie wzbudzało mieszane uczucia. Z jednej strony bezlitoś-
nie ściągał wysokie podatki, z drugiej zaś, kiedy trzeba było w latach głodu 
wspomóc ubogich, działał szczodrze i szybko. Był wytrawnym finansistą, 
dbał o prawa Żydów w diasporze. Miał ambicję odgrywania roli męża stanu 
formatu międzynarodowego, tak więc obsypywał darami cały świat grecki. 
W roku 12 p.n.e. dostąpił zaszczytu przewodniczenia igrzyskom olimpij-
skim. Dzięki jego pomocy organizacyjnej i finansowej na pewien czas od-
zyskały one dawny splendor. Herod zainicjował zakrojone na szeroką ska-
lę prace budowlane, których owocem były miasta Cezarea i Sebastos oraz 
twierdze Herodium i Masada.

Nieznośna była podejrzliwość Heroda. Wszystko wskazuje na to, że był 
to wynik choroby psychicznej. Król kazał zamordować kilka najbliższych 
sobie osób, m.in. Mariam, najbardziej ulubioną ze swych żon, których miał 
dziesięć, kilkoro ze swych dzieci i innych członków rodziny. Ponadto w prze-
kazie ewangelicznym czytamy, że gdy Herod usłyszał wieść o narodzinach 
Mesjasza, kazał wymordować wszystkich chłopców do 2 lat w Betlejem i 
okolicy155. „Nadany mu później przydomek Wielki oznaczał w istocie tylko 
Starszy i miał go odróżniać od następnych królów o tym samym imieniu. 
Jeśli jednak pominiemy jego niepowodzenia w polityce wewnętrznej, to mu-
simy przyznać, że osiągnął wielkość, jakiej w tych czasach nie osiągnął nikt, 
kto nie był Rzymianinem”156.

155	 Mt	2,16.
156	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.268.
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Po śmierci Heroda,  królestwo  zostało  podzielone na tetrarchie pomię-
dzy jego trzech synów157. Archelaus został tetrarchą Judei i Samarii. Herod 
Antypas objął władzę w Galilei i Perei, Filip zarządzał terenami w południo-
wej Syrii. Zdecydowanie najlepszym władcą był Filip, który rządził poko-
jowo przez 37 lat W 6 roku n.e., kiedy od władzy został odsunięty Arche-
laus, Judeę i Samarię przyłączono do imperium. Od tej pory były zarządzane 
przez prokuratorów. Znany z Ewangelii Poncjusz Piłat, który skazał Jezusa 
na śmierć, był piątym z kolei.

W roku 41 n.e. cesarz rzymski Kaligula uczynił Heroda Agryppę królem na 
terytorium wschodniej Galilei, gdzie wcześniej zarządzał Filip, i na wschód 
od Damaszku, na obszarze zwanym Abileną. Gdy cesarzem został Klaudiusz, 
Agryppa otrzymał we władanie również południową Syrię i Judeę. Praktycz-
nie więc jego królestwo było tak rozległe, jak królestwo jego dziadka, Hero-
da Wielkiego. W przeciwieństwie zaś do niego, był powszechnie akceptowa-
ny przez Żydów. Wrogo natomiast odnosił się do chrześcijan158. W roku 44 
n.e. podczas uroczystości w Cezarei, kiedy uznano go za boga, chwyciły go 
ostre bóle. Zmarł pięć dni później. Chrześcijanie odebrali to jednoznacznie, 
jako wyrok Boży159.

Po śmierci tego władcy, cesarz Klaudiusz dokonał podziału królestwa. Ju-
dea, Samaria, Galilea i Perea utworzyły prowincję zarządzaną przez proku-
ratorów, którzy mieli swoją siedzibę w Cezarei. Pozostałe ziemie dano we 
władanie Herodowi Agryppie II160.

W roku 66 wybuchła pierwsza wojna żydowska z Rzymianami. Zanim do 
niej doszło, sytuacja zaczęła się pogarszać w szybkim tempie. Kiedy za rzą-
dów prokuratora Gesjusa Florusa doszło w Cezarei do zamieszek grecko-ży-
dowskich, stanął on po stronie Greków. Ograbił skarbiec świątynny i ukrzy-
żował wielu Żydów. W odpowiedzi Żydzi pod dowództwem Eleazara, syna 
byłego arcykapłana Ananiasza opanowali Jerozolimę i zabili stacjonujących 
tam Rzymian. Grecy z kolei zaatakowali Żydów w Aleksandrii, dokonali rzezi 
Żydów w Cezarei i innych miastach. Żydzi to samo zrobili z Grekami w Sa-
marii, Galilei i Zajordaniu. W bitwie pod Bejt-Choron powstańcy pokonali 
armię rzymską, zabijając sześć tysięcy żołnierzy. Stworzyli rząd, który na-
wet bił własne monety.

157	 Herod	miał	 siedmiu	 synów.	Trzech	z	nich	zamordował,	 czwarty	Herod	Boethos	Filip,	
który	był	mężem	Herodiady,	został	w	5	roku	p.n.e.	wydziedziczony	i	resztę	życia	spędził	
z	Rzymie.

158	 Herod	Agryppa	doprowadził	do	stracenia	apostoła	Jakuba	i	uwięzienia	apostoła	Piotra.
159	 Dz	12,20-23.
160	 Do	Heroda	Agryppy	został	doprowadzony	apostoł	Paweł.	Zob.	Dz	25,13-26.32.



59Izrael

W roku 69 cesarzem został Wespazjan. Do zdobycia Judei wysłał swego 
syna Tytusa na czele 65 tys. armii. „Kiedy wezwania do kapitulacji pozosta-
ły bez echa, Tytus wzmógł działania oblężnicze. Mimo fanatycznego opo-
ru obrońców udało mu się opanować świątynię, która spłonęła wtedy do-
szczętnie. Po sześciuset latach Druga Świątynia przestała istnieć — i nigdy 
już jej nie odbudowano. W niektórych dzielnicach Jerozolimy grupy bojow-
ników żydowskich, mimo wycieńczenia głodem, nadal nie składały broni, a 
tymczasem żołnierze rzymscy za przyzwoleniem Tytusa grabili, siali śmierć 
i podpalali. W końcu, po czterech i pół miesiącach oporu, całe miasto zna-
lazło się w rękach Rzymian. W innych rejonach Judei dostała się do niewoli 
wielka rzesza Żydów, których czekała śmierć z rąk katów lub głodu, a także 
na arenach podczas walk gladiatorskich”161.

Ale  powstanie  nie  zakończyło  się  w  roku 70 n.e. wraz  ze  zburzeniem 
Jerozolimy. Wkrótce dwie z trzech fortec, będących ciągle w posiadaniu po-
wstańców, Macheront i Herodium, poddały się. Masada jednak odmówiła 
złożenia broni, rezultatem czego było długotrwałe oblężenie. Rzymski do-
wódca Silva otoczył skalną fortecę wałem oblężniczym i wybudował 8 obo-
zów dla swej armii. Od zachodu wzniósł pochyłą rampę, aby wciągnąć po 
niej machiny oblężnicze na szczyt płaskowzgórza. Miały one za zadanie zbu-
rzyć mury twierdzy. Konstrukcja była gotowa na wiosnę roku 73 n.e. i Rzy-
mianom udało się uczynić wyłom w murze. Stało się jasne, że opór już nie 
ma żadnych szans. Wtedy obrońcy zadecydowali, że lepiej ponieść śmierć 
niż oddać się w ręce wroga. Wspólnie popełnili samobójstwo. Kiedy Rzymia-
nie wtargnęli do twierdzy, znaleźli tam płonące budynki i ciała 960 ludzi. 
Znaleźli również dwie kobiety i pięcioro dzieci, które ukryły się przed zelo-
tami i w ten sposób uniknęły śmierci.

Ostatni, krótki okres suwerenności, nastąpił po powstaniu Szymona Bar Ko-
chby w roku 132. Żydzi odzyskali Judeę i Jerozolimę. Los powstania był jednak 
przesądzony. Po trzech latach Jerozolima została zdobyta przez Rzymian i za-
orana. Nazwę Judea zmieniono na Palaestina, a Jerozolima na Aelia Capitolina162.

II. Działalność Jezusa Chrystusa i powstanie  
chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo zostało założone przez Jezusa z Nazaretu. Jego narodze-
nie poprzedzone zostało nawiedzeniem Marii przez anioła Gabriela, który 

161	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.278.
162	 Zob.	E.	Hirsch,	Izrael w faktach,	Jerozolima	1999,	s.17.
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zwiastował jej poczęcie syna z Ducha Świętego i narodzenie Zbawiciela (Łk 
1,26-35). Jezus urodził się prawdopodobnie jesienią 4. lub 5. roku p.n.e. w 
Betlejem163,  dokąd  Józef  z  Marią  udali się na spis ludności zarządzony 
przez namiestnika rzymskiego w Syrii, Kwiryniusza. O narodzonym dziecku 
pierwsi dowiedzieli się pasterze, staruszkowie Symeon i Anna (Łk 2,8-38) 
oraz mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-12). Później nastąpiła ucieczka do Egip-
tu (Mt 2,13-15), rzeź niemowląt zarządzona przez Heroda (Mt 2,16-18), 
śmierć Heroda oraz powrót Marii i Józefa z Jezusem do Nazaretu (Mt 2,19-
23). Ewangelia Łukasza odnotowuje, że „Jezusowi zaś przybywało mądrości 
i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). W tym czasie miała miejsce 
podróż 12-letniego Jezusa do Jerozolimy i dysputa z uczonymi. Tam uświa-
domił sobie w pełni mesjańskie posłannictwo i Synostwo Boże (Łk 2,42-51).

Jezus rozpoczął działalność publiczną w jesieni roku 27 n.e.164, mając ok. 
30 lat, wkrótce po wystąpieniu Jana Chrzciciela (Łk 3,1-18), który ochrzcił 
Go w Jordanie (Mt 3,13-17). Następnie Jezus przeszedł okres kuszenia na 
pustyni (Mt 4,1-11), pozyskał pierwszych uczniów (Jan 1,37-51), uczynił 
pierwszy cud w Kanie Galilejskiej (Jan 2,1-12), pierwszą paschę wiosną 
roku 28 obchodził w Jerozolimie, gdzie dokonał oczyszczenia świątyni (Jan 
2,13-25) i rozmawiał z Nikodemem (Jan 3,1-21). Rozpoczął pracę nauczy-
cielską w Judei (Jan 3,12-23), udał się do Galilei (Jan 4,1-4.43-45), rozma-
wiał w drodze z Samarytanką (Jan 4,5-42), był w Kanie i Kafarnaum (Jan 
4,46-54), powrócił na święto paschy do Jerozolimy (Jan 5,1), gdzie uleczył 
paralityka nad sadzawką Betesda (Jan 5,2-15) i został odrzucony przez San-
hedryn (Jan 5,16-47).

Po odrzuceniu przez Sanhedryn i uwięzieniu Jana, Jezus przeniósł swoją 
działalność do Galilei (Mt 4,12). Rozpoczął pracę w Nazarecie (Łk 4,16-30) i 
Kafarnaum (Mt 4,13-17; Mr 1,21-34), tam powołał pierwszych apostołów (Łk 
5,1-11). Odbył pierwszą podróż misyjną  (Mr 1,35-39), podczas której powo-
163 Uczeni	nie	są	zgodni	w	tym	względzie.	Podają	przedział	lat	4-7	p.n.e.	Np.	Biblia Tysiąc-

lecia,	w	tabeli	chronologicznej,	mówi	o	6.	lub	7.	roku	p.n.e.
164 Datę	uzyskujemy	na	podstawie	proroczego	cyklu	70	tygodni	z	Księgi Daniela	(9,24-27),	

z	którego	wynika,	że	od	wydania	dekretu	o	odbudowie	Jerozolimy	do	wystąpienia	Me-
sjasza	miały	upłynąć	483	lata.	Ponieważ	dekret	wydany	przez	króla	Artakserksesa	7.	roku	
jego	panowania	na	wiosnę	roku	457	pne	wszedł	w	życie	jesienią	tegoż	roku	(Ezd	7,8.9),	
pełne	483	lata	skończyły	się	w	jesieni	roku	27	ne.	Data	ta	została	potwierdzona	w	Nowym	
Testamencie	w	związku	z	rokiem	wystąpienia	Jana	Chrzciciela,	który	to	rok	przypadł	na	
15.	rok	Tyberiusza	(Łk	3,1).	Jeśli	uwzględni	się	dwuletni	okres	współrządów	Tyberiusza	
z	Cezarem,	to	15.	rok	jego	panowania	przypada	właśnie	na	rok	27.	n.e.	(podaję	za:	Z.	
Łyko,	Nauki Pisma Świętego,	Warszawa	1989,	s.81.	Na	takim	stanowisku	stoi	również	
ks.	W.	Zaleski	(Jezus Chrystus,	Poznań	1964,	s.173.614).
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łał Mateusza i obrał dwunastu apostołów (Mr 3,13-19), jak również wygłosił 
kazanie na Górze Błogosławienia (Mt 5,1-8,1). Odbył drugą podróż misyjną 
(Łk 8,1-3), podczas której wskrzesił młodzieńca z Naim (Łk 7,11-17), wygłosił 
kazanie nad Jeziorem Galilejskim (Mt 13,1-53), przeżył wraz z uczniami burzę 
na jeziorze (Mt 8,18.23-27) i wydał świadectwo o Janie Chrzcicielu (Mt 11,7-
19). Odbył trzecią podróż misyjną (Mt 9,35-38), podczas której wysłał po raz 
pierwszy apostołów do pracy misyjnej (Mt 10,1-11,1). Dokonał cudownego 
rozmnożenia chleba (Mr 6,32-44), chodził po jeziorze (Mt 14,25-33), wygłosił 
kazanie o chlebie życia, wskutek czego wielu uczniów Go opuściło (Jan 6,24-
7,1) i napiętnował żydowskie tradycje (Mr 7,1-23).

Chrystus udał się w okolice Fenicji (Mt 15,21-28), przeszedł przez Deka-
polis, powrócił nad Jezioro Galilejskie (Mr 7,31), gdzie dokonał ponowne-
go rozmnożenia chleba (Mt 15,29-39), odbył dyskusję z faryzeuszami (Mt 
16,1-12), pracował w Betsaidzie (Mr 8,22-26), udał się do Cezarei Filipowej, 
gdzie Piotr wyznał swą wiarę w Jezusa (Mt 16,13-28), przeszedł przez Gali-
leę (Mr 9,30-32), przemienił się na górze Tabor (Mt 17,1-13) i udzielił lekcji 
pokory (Mr 9,33-34; Mt 18,1-35).

Jezus udał się na święto namiotów do Jerozolimy (Jan 7,2-10,21) i powró-
cił do Galilei (Mt 19,1.2). Stamtąd poszedł do Jerozolimy przez Samarię (Łk 
9,51- 53), wysłał 70 uczniów do pracy ewangelizacyjnej (Łk 10,1-24), był 
na poświęceniu świątyni w Jerozolimie (Jan 10,22-42), pracował w Perei, 
gdzie wygłosił wiele nauk, m.in. o modlitwie (Łk 11,1-13), zgubionej owcy 
(Łk 15,1-7) i synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). W tym czasie wskrzesił 
Łazarza (Jan 11,1-46), a Sanhedryn podjął uchwałę przeciw Jezusowi (Jan 
11,47-53). Jezus schronił się do miasta Efraim (Jan 11,54-57), potem po-
wrócił do Jerozolimy przez Galileę i Samarię (Łk 17,11). Uzdrowił dziesięciu 
trędowatych (Łk 11,12-19), rozmawiał z bogatym młodzieńcem (Mt 19,1-
10), spotkał się w Jerychu z Zacheuszem (Łk 19,1-10), przebywał w domu 
Szymona Trędowatego (Łk 7,36-37.39-50). W tym czasie Sanhedryn uchwa-
lił pojmanie Jezusa (Mt 26,1-5), zaś Judasz Go zdradził (Mt 26,14-16)..

Podczas Wielkiego Tygodnia, Jezus odbył triumfalny wjazd do Jerozolimy 
(Mat. 21,1-11) i dokonał ponownego oczyszczenia świątyni (Mt 21,12-17), 
napiętnował faryzeuszy (Mt 23,1-39), wygłosił swą mowę eschatologicz-
ną na Górze Oliwnej (Mt 24,1-51), przedstawił przypowieść o dziesięciu 
pannach (Mt 25,1-13) i sądzie (Mt 25,31-46), odbył wieczerzę paschalną 
w wieczerniku (Łk 22,14-16), gdzie ustanowił obrzęd Umywania Nóg (Jan 
13,2-20) i Wieczerzę Pańską (Mt 26,26-29), wygłosił mowę pożegnalną (Jan 
13,31-14,31) i skąd udał się do Getsemane (Mt 26,30.36), gdzie został poj-
many (Mt 26,47-56).
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Jezus został aresztowany w czwartek wieczorem. Postawiono Go przed 
Annaszem i Kajfaszem (Jan 18,13-24). Odbyło się także nocne przesłucha-
nie przed Sanhedrynem (Mt 26,57-75). Ponownie sądzono Go rano (Łk 
22,66-71). Następnie stanął przed Piłatem (Jan 18,28-38), Herodem (Łk 
23,6-12) i ponownie Piłatem (Mt 27,15-30). W końcu skazano Go na śmierć 
(Jan 19,4-16) i ukrzyżowano na Golgocie w piątek (Mt 27,31-33; Jan 19,18-
27; Łk 23,39-43). Przed zachodem słońca złożono Go do grobu (Jan 19, 31-
37; Mr 15, 42-47). Piłat nakazał ustawić straże (Mt 27,62-66), Jezus jednak 
zmartwychwstał (Mt 28,1-4).

W niedzielę rano do grobu udały się niewiasty a także Piotr z Janem, ale 
nie znaleźli w nim ciała Jezusa, gdyż zmartwychwstał. Maria zobaczyła anio-
łów a niebawem samego Jezusa (Jan 20,11-18; Mt 28,5-15). Uczniowie spot-
kali Jezusa w drodze do Emaus, a wieczorem ukazał się apostołom w wie-
czerniku (Łk 24,13-35), a potem po kilku dniach po raz drugi, w obecności 
Tomasza (Jan 20,24-29), wreszcie trzeci raz nad Jeziorem Galilejskim (Jan 
21,1-23). W końcu wstąpił do nieba, do Ojca (Łk 24,50-53). Wniebowstą-
pienie miało miejsce w czterdziestym dniu po zmartwychwstaniu (Dz Ap 
1,3-5), w 31 roku n.e.165.

Pierwszym aktem organizacyjnym Kościoła chrześcijańskiego było po-
wołanie kolegium dwunastu apostołów, którzy mieli krzewić ewangelię Je-
zusa Chrystusa i zdobywać nowych wyznawców166. Po śmierci Chrystusa, 
działalność chrześcijan skoncentrowała się początkowo w Jerozolimie, póź-
niej przeniosła się w inne rejony.

W połowie lat trzydziestych wyznawcy chrześcijaństwa w Jerozolimie li-
czyli co najmniej kilka tysięcy osób. Ponieważ byli to w zdecydowanej więk-
szości Żydzi, przeto dzielili życie religijne swoich współbraci izraelskich, 
uczęszczając do świątyni i biorąc udział w modlitwach. Ale zbierali się rów-
nież po domach w celu „łamania chleba” i modlitwy. Warta podkreślenia jest 
także wspólnota ekonomiczna. 

W początkowej fazie Kościół (ecclesia), który mimo, że był oficjalnie zor-
ganizowaną wspólnotą, nie miał jeszcze ani poczucia ani chęci odłączenia 
się od judaizmu. Chrześcijanie nadal byli wierni nakazom Prawa Mojżeszo-
wego, co wyrażało się m.in. w dokonywaniu obrzezania.

Stopniowo  Kościół  zaczął  przenosić  się  poza  Jerozolimę. Chrześcijanie 
pojawili się w Judei, Samarii i Galilei. Jednak nie był to zbyt duży rozwój. Do-
piero dotarcie poza tereny Palestyny przyniosło większe rezultaty.  „Znacz-
nie większym ośrodkiem ekspansji chrześcijaństwa w latach następujących 
165 Zob.	Z.	Łyko,	Nauki...,	s.83-84.
166	 Mt	28,18-20.
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bezpośrednio po śmierci Chrystusa była żydowska diaspora, co tłuma-
czy się zapewne między innymi faktem, że liczebność Żydów w diasporze 
była o wiele większa aniżeli na terenie Palestyny. Historycy oceniają liczbę 
mieszkańców Palestyny w interesującym nasz okresie na 500 tys. do 1 mln. 
(łącznie z mieszkającą w Palestynie ludnością pochodzenia nieżydowskie-
go), a liczebność żydowskiej diaspory na około 7 mln. Judeochrześcijanie 
najliczniej zamieszkiwali Syrię z jej największym ogniskiem życia chrześci-
jańskiego w Antiochii i Damaszku (Dz 9,1-2; 11,20-26; Ga 2,11-14). Źródła 
stwierdzają ponadto istnienie judeochrześcijan na terenach położonych na 
wschód od Jordanu (Transjordania). Istnieją ponadto wzmianki źródłowe 
— co prawda bardzo nieliczne — o istnieniu Kościołów judeochrześcijań-
skich w Azji (np. w Efezie), w Egipcie, a nawet w Rzymie”167.

Właściwie początkowa działalność Kościoła chrześcijańskiego koncen-
trowała się wokół następujących miast: Jerozolima, Samaria, Cezarea, Joppa 
(Jaffa), Damaszek, Antiochia i Tars. Należy wspomnieć najistotniejsze fakty 
z tej działalności. W Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr wygłosił ka-
zanie, po którym ochrzczonych zostało ok. 3 tys. osób168. W Samarii, poło-
żonej ok. 50 km na północ od Jerozolimy, działalność apostolską prowadził 
Filip169. Samaria w przeszłości była stolicą północnego państwa izraelskie-
go. Miasto zostało odbudowane przez Heroda Wielkiego i nazwane Sebaste. 
Natomiast Cezarea, leżąca na wybrzeżu Morza Śródziemnego, także wznie-
siona przez Heroda, była siedzibą prokuratorów rzymskich. Usytuowana 37 
km od góry Karmel i 100 km na północny zachód od Jerozolimy, posiadała 
duży port.   Właśnie w Cezarei nawrócił się setnik rzymski Korneliusz. Był 
to jeden z pierwszych przypadków konwersji poganina na chrześcijaństwo. 
W Joppie, 48 km na południe od Cezarei i 55 km na północny zachód od Je-
rozolimy, działalność duszpastersko-misyjną prowadził apostoł Piotr. Tam 
została przywrócona do życia Dorkas, a Piotr doświadczył bardzo ważnego 
widzenia na temat misji wśród pogan170. Ważnym miejscem dla chrześci-
jaństwa był Damaszek, usytuowany na wschód od gór Hermonu, uznawany 
za najstarsze nieprzerwanie zamieszkałe miasto świata. W drodze do Da-
maszku nastąpiło nawrócenie Saula (Szawła), późniejszego apostoła Pawła.  
W Antiochii Syryjskiej, położonej na równinie, rozdzielającej góry Libanu i 
Taurus, stolicy rzymskiej prowincji Syrii, trzecim co do wielkości mieście 
Imperium Romanum, działał prężny zbór chrześcijański, który głosił ewan-

167	 D.	Olszewski,	Dzieje chrześcijaństwa w zarysie,	Katowice	1982,	s.16.
168	 Dz	2,14-41.
169	 Dz	8,5-25.
170	 Dz	10,11.
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gelię nie tylko w mieście, ale wysłał nawet swoich przedstawicieli, Pawła i 
Barnabę, na misję. Paweł nazywany apostołem pogan, urodził się w Tarsie, 
stolicy Cylicji, w południowej części Azji Mniejszej. Przez Tars przebiega-
ły starożytne szlaki handlowe. „Wschód i Zachód spotykały się w Tarsie, a 
wpływy tak jednego, jak i drugiego w znacznym stopniu wpłynęły na życie 
jego najznakomitszego syna, Pawła. Mieszkańcy  Tarsu, według historyka 
Strabona, odnosili się z entuzjazmem do nauki i filozofii, w czym przewyż-
szali Ateńczyków i Aleksandryjczyków. Uniwersytet w Tarsie był w znacz-
nym stopniu uczęszczany przez cylijskich studentów i utrzymywany przez 
państwo. Ta kosmopolityczna atmosfera, w połączeniu z ortodoksyjną po-
bożnością żydowską, kształtowała klimat życia sławnego apostoła pogan”171.

Wraz z rozszerzaniem się misji Kościoła, jego szeregi zasilało coraz wię-
cej osób pochodzenia pogańskiego. W latach czterdziestych pierwszego stu-
lecia zaczęło dochodzić do sytuacji konfliktowych, w szczególności na tle 
zachowywania prawa obrzędowego. Wielu judeochrześcijan stało na stano-
wisku, że konwertyci z pogaństwa również powinni tego prawa przestrze-
gać. Oczywiście nikt nie kwestionował ważności dekalogu. Spór dotyczył 
jedynie prawa obrzędowego.

Aby rozwiązać sytuację kryzysową, w roku 49 n.e. zwołano w Jerozolimie 
sobór, podczas którego zadecydowano, że nie należy na chrześcijan nakła-
dać brzemion prawa obrzędowego. Nakazano jednak wstrzymywanie się od 
„rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego co zadławione, 
i od krwi”172.

III. Miejsca, które należy zobaczyć w Izraelu
1. Jerozolima
Jerozolima jest jednym z najczęściej wymienianych miast na kartach Pis-

ma Świętego. Pojawia się również w źródłach syryjskich i egipskich pod na-
zwą Urusalin. Zanim Joab zdobył Jerozolimę i Dawid przeniósł tam stolicę 
państwa izraelskiego, miasto nazywało się Jebus i należało do Jebuzytów.  
Według opisu biblijnego Joab wdarł się do miasta wydrążonym przez Jebu-
zytów chodnikiem prowadzącym do źródła173. 

W roku 975 p.n.e. Salomon przystąpił do rozbudowy miasta. Swój pałac 
wybudował na miejscu, gdzie dzisiaj stoi meczet Al-Aksa, a na północ od tego 

171 Czasy wczesnoapostolskie,	w:	Atlas biblijny,	s.196.
172	 Dz	15,29.
173	 2	Sm	5,8.
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miejsca zbudował świątynię. Tradycyjnie, za jej kamień węgielny, uchodzi 
ogromny głaz pod Kopułą na Skale. W miarę potrzeb rozbudowywano rów-
nież mury obronne. Niestety, nie wszędzie da się odtworzyć ich przebieg. 
„Wskutek gęstej zabudowy starej Jerozolimy i braku zgody muzułmanów na 
prowadzenie prac wykopaliskowych na wzgórzu świątynnym badania arche-
ologiczne są wielce utrudnione. Jednak dzięki francusko-angielskim wykopa-
liskom prowadzonym od lat 60. uzyskano wiele nowych informacji, a niektóre 
dawne teorie legły w gruzach. Przede wszystkim odsłonięto na spadzistych 
stokach doliny Cedronu znaczne części starych murów, w tym ową tajemniczą 
piramidę kamienną, która służyła za mur oporowy poniżej pałacu Salomo-
na. Tutaj zostały także odnalezione bardzo zniszczone groby królewskie oraz 
izraelskie domy mieszkalne wzniesione na fundamentach jebuzyckich”174.

Niestety, starożytna Jerozolima leży pod budynkami współczesnego  mia-
sta. Obecny jego podział datuje się na czasy cesarza Hadriana, który w II 
wieku  stworzył  cztery  dzielnice,  gdzie  z  północy  na  południe biegła 
główna ulica cardo maximus, ze wschodu na zachód zaś decumanus. Nato-
miast mury dzisiejszej Jerozolimy pochodzą z czasów osmańskiego kalifa 
Sulejmana. Począwszy od roku 1537, przez trzy lata budował nowe fortyfi-
kacje. Do budowy użył kamieni ze starych murów175. Gdy poruszamy kwe-
stię murów, nie można nie wspomnieć o cytadeli. „Już za czasów Heroda 
Wielkiego ten fragment murów bardzo wzmocniono. Granice Jerozolimy zo-
stały przesunięte aż do tego miejsca za panowania Jana Hirkana (134–104 
p.n.e.). Przy tej właśnie ścianie Herod wybudował trzy potężne wieże: Hip-
picus, Fazael i Mariamne oraz wspaniały pałac. Pałac uległ zniszczeniu w 
czasach pierwszego powstania, przetrwały jednak ruiny trzech wież, a na 
południe od tego miejsca obóz wojskowy założyli żołnierze rzymscy. Piel-
grzymi przybywający do Jerozolimy w czasach bizantyjskich uznali te forty-
fikacje za pałac Dawida. Symbolem Jerozolimy i powrotu do Syjonu stała się 
Wieża Dawida, w której obecnie mieści się Muzeum Historii Jerozolimy”176.

174	 W.	Keller,	Śladami...,	s.305-306.
175	 Jerozolima	posiada	kilka	bram.	Najokazalsza	 jest	Brama	Damasceńska,	 pochodząca	 z	

czasów	Heroda	Agryppy	(rok	41).	W	II	wieku	została	powiększona	przez	cesarza	Hadria-
na.	Brama	Jafska,	pierwotnie	zbudowana	w	kształcie	litery	L,	została	przebudowana	w	
roku	1898	z	okazji	wizyty	Wilhelma	II.	Brama	Syjońska	wychodzi	na	górę	Syjon.	Nieco	
dalej	na	południe	jest	Brama	Gnojna,	nazwana	tak,	ponieważ	w	pobliżu	znajdowało	się	
miejskie	wysypisko	śmieci.	Na	północ	od	obszaru	świątyni	znajduje	się	Brama	Jozafata,	
zwana	 też	Bramą	Lwów.	Prawdopodobnie	w	 jej	pobliżu	został	ukamienowany	diakon	
Szczepan.	Jest	jeszcze	Brama	Heroda,	zwana	Bramą	Kwietną	(zob.	S.	Kochav,	Izrael — 
Ludzie, historia, tradycje,	Warszawa	1996,	s.143-144).

176	 S.	Kochav,	Izrael...	s.144.147.
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W Dolinie Cedronu znajduje się starożytne źródło Gihon, zwane obecnie 
źródłem  Najświętszej  Maryi  Panny,  które  zaopatrywało  miasto  w  wodę  
od czasów jego powstania. Jebuzejczycy połączyli tunelem źródło z leżącą 
pod miastem grotą. Pionowy szyb umożliwiał im wyciąganie wody w skó-
rzanych workach. Źródło, które znajdowało się poza miastem było zakryte, 
aby wrogowie nie mogli go znaleźć. Żołnierze Dawida jednak znaleźli zama-
skowane źródło, przedostali się szybem do miasta i otworzyli bramy miasta, 
na co czekała armia Dawida, która zdobyła Jebus. Później przy źródle Gihon 
na króla został koronowany Salomon.

W czasach Hiskiasza (Ezechiasza) wykuty został  długi tunel, który po-
łączył źródło Gihon ze sztuczną sadzawką leżącą na południowym krańcu 
miasta. Jego długość wynosi dokładnie 534 metry. Średnia wysokość wyno-
si 185 cm, szerokość między 61 a 69 cm. Spadek dna na całej długości wy-
nosi ok. 2 metry. Do dzisiaj tunel jest używany. Wody wypływają ze źródła 
Gihon i wpływają do sadzawki Syloe. Dwie grupy operacyjne drążyły tunel z 
dwóch stron, by spotkać się w środku.

W roku 1880 niedaleko ujścia kanału odkryto na ścianie inskrypcję, w 
której budowniczowie opisali metodę drążenia tunelu i podali jego długość 
oraz głębokość. Inskrypcję wycięto wraz z fragmentem skały. Dzisiaj znaj-
duje się ona w muzeum archeologicznym w Stambule, dokąd zabrali ją Tur-
cy, którzy w tamtych czasach zarządzali Jerozolimą.

Teren byłej świątyni izraelskiej to dzisiaj święty islamski okręg Haram 
asz-Szarif. Blisko trzy tysiące lat temu nabył go Salomon, aby wybudować 
świątynię. Ale jeszcze wcześniej w tym samym miejscu Abraham był gotów 
złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Od Salomona aż do zniszczenia drugiej 
świątyni przez Rzymian w roku 70, było to najświętsze miejsce dla Żydów. 
Nie zachowały się żadne pozostałości pierwszej świątyni. Stary Testament 
sprawozdaje, że w czasach panowania Rechabeama, egipski król Szeszonk 
(Szyszak) najechał Jerozolimę „i zabrał skarby świątyni Pańskiej i skarby 
domu królewskiego; wszystko to zabrał. Zabrał też złote tarcze, które ka-
zał sporządzić Salomon”177. W roku 586 p.n.e. świątynia została doszczętnie 
zburzona przez Babilończyków. Druga świątynia, zbudowana przez Zoro-
babela a potem rozbudowana przez Heroda, ostała się do roku 70. Potem w 
tym miejscu były świątynie chrześcijańskie i muzułmańskie, a może i rzym-
skie. Uczeni wiodą spory jedynie o to, w jakiej powstawały kolejności.  Np. 
S. Horn podaje, że „na tym miejscu został wzniesiony chrześcijański kościół, 
który Arabowie przekształcili w meczet Al-Aksa. Następnie wybudowali 

177	 1	Krl	14,26.
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kilka innych budowli, z których najpiękniejszą jest Kopuła Skały”178. Nato-
miast S. Kochav pisze, że „obszar świątyni leżał w ruinie ponad sto lat, co 
najmniej do objęcia rządów przez Hadriana. Pośród ruin powstała wówczas 
prawdopodobnie świątynia Jupitera. Dopiero po podboju arabskim w roku 
638 obszar świątyni odzyskał splendor. W latach 691-692 ukończono bu-
dowę meczetu Kopuła na Skale. Meczet Al-Aksa wznoszono w kilku etapach 
— najpierw postawiono olbrzymi drewniany budynek, mogący pomieścić 
3000 wiernych, później zaś imponującą budowlę  z  kamienia  z  piętnasto-
ma  nawami. Dalej na południe powstało kilka wspaniałych pałaców połą-
czonych z obszarem świątyni wybudowanych za czasów Heroda Antypasa. 
Pałace uległy kompletnemu zniszczeniu w 1033 roku podczas trzęsienia 
ziemi i nigdy nie zostały odbudowane. W trakcie prac wykopaliskowych 
prowadzonych po 1967 roku na południowy zachód od obszaru świątyni 
odnaleziono ich resztki. W roku 1099, kiedy Jerozolimę zajęli krzyżowcy, 
meczet Kopuła na Skale stał się świątynią chrześcijańską. Meczet Al-Aksa 
najpierw pełnił funkcję pałacu władcy Królestwa Jerozolimskiego, później 
zaś mieścił kwatery templariuszy”179.

W okresie mameluckim zachodnia i północna ściana obszaru świątynne-
go zostały otoczone budowlami, z których na szczególną uwagę zasługuje Al-
-Madrasa al-Aszrafi, przebudowana w latach 1479 –1482 i ozdobiona fasadą z 
łukowatym wejściem przez sułtana Qa’itbeja. Jego imię nosi też fontanna, któ-
ra tam się znajduje. Kolejnej przebudowy dokonano za Turków osmańskich.

Kopuła Skały, po kamieniu Kaaba w Mekce, jest najświętszym miejscem 
dla mahometan. Uczeni są zgodni, że skała znajdująca się pod kopułą jest 
miejscem, na którym w czasach Starego Testamentu stał ołtarz całopaleń. 
Pod skałą jest grota, która przez pionowy otwór połączona jest z meczetem. 
Przez ten otwór kapłani wrzucali do groty pozostałości ofiar, a więc krew, 
kości i popiół. W taki sposób oczyszczali ołtarz. Kiedyś grota była połączona 
z Doliną Cedron za pomocą tunelu, który później zasypano.

Przy południowo-wschodnim narożniku placu świątynnego leżą pod-
ziemne hale, zwane stajniami Salomona, choć żadna część tej budowli nie 
pochodzi z czasów Salomona. Ściany dolne i filary pochodzą z czasów Hero-
da Wielkiego, a mury, które znajdują się wyżej, zostały wybudowane przez 
krzyżowców, którzy sklepioną budowlę wykorzystywali jako stajnie. Z cza-
sów Heroda pochodzi również zachodni mur, stanowiący „mur płaczu”.

Po wojnie sześciodniowej w roku 1967, kiedy Izrael przejął kontrolę nad 
całą Jerozolimą, archeolodzy żydowscy podjęli wiele ważnych wykopalisk 
178	 S.	Horn,	Z archeologią...,	s.131.
179	 S.	Kochav,	Izrael...,	s.155.
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w rejonie Starego Miasta. Na przykład prof. Nahman Avigad odkopał dom 
patrycjuszowski z czasów rzymskich o pow. 186 metrów, w którym odkry-
to importowane z Italii delikatne naczynia stołowe. Odkryto również mur 
miejski z czasów Ezechiasza lub jego syna Manassesa, który odsłonięto na 
długości ok. 65 metrów. Potwierdziło to fakt, że zachodnia część Jerozoli-
my została włączona w obręb ufortyfikowanego miasta w wieku VII p.n.e. a 
może nawet wcześniej. Natomiast prof. Benjamin Mazar odkrył wiele pozo-
stałości z czasów Heroda Wielkiego, np. wybrukowaną ulicę z I wieku n.e., 
na której leżało wiele dużych bloków skalnych pochodzących ze zburzonej 
świątyni. Ponadto odkryto gigantyczne bloki kamienne o ponad 10-metro-
wej długości, pochodzące z portyku królewskiego. Zachowały się 34 rzędy 
tych bloków, każdy grubości ok. 115 cm, a ponieważ przywalone były gru-
zem i nie narażone na wpływ warunków atmosferycznych, zachowały się w 
doskonałym stanie.

Góra Oliwna znajduje się za doliną Cedronu, która oddziela ją od Starego 
Miasta.  Leży  na  wysokości  809  metrów  n.p.m.  i  jest jednym z najwyż-
szych szczytów w Izraelu. Z góry rozciąga się wspaniały widok na Jerozoli-
mę i okolice.

W Starym Testamencie są dwa znamienne fragmenty dotyczące Góry 
Oliwnej. Pierwszy znajduje się w Księdze Ezechiela: „I uniosła się chwa-
ła Pana ze środka miasta, i zatrzymała się na górze, która jest na wschód 
od miasta”180. Drugi w Księdze Zachariasza: „Jego nogi staną w owym dniu 
na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że 
Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielka 
dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga na południe”181. Również 
Nowy Testament wielokrotnie wymienia Górę Oliwną, szczególnie opisując 
tzw. Wielki Tydzień, związany z Jezusem Chrystusem. Na szczycie góry stoi 
kaplica upamiętniająca jego wniebowstąpienie. W pobliżu jest też kościół 
Paternoster (Ojcze nasz), gdzie Jezus nauczał swoich uczniów, m.in. modlić 
się. Inny kościół, Dominus Flevit, upamiętnia miejsce, gdzie Jezus płakał nad 
Jerozolimą. Najbardziej malowniczym kościołem jest cerkiew Marii Magda-
leny, posiadająca siedem złotych kopuł.

Na zachodnich stokach Góry Oliwnej znajdują się dwa ogrody, które rosz-
czą sobie prawo do bycia ogrodem Getsemane. Jeden należy do Kościoła 
rzymskokatolickiego, drugi prawosławnego. Być może, że oba  kiedyś  two-
rzyły jeden ogród. Na pewno jednak rosnące tam drzewa oliwne nie pamię-
tają czasów Chrystusa, co sugerują przewodnicy.
180	 Ez	11,23.
181	 Za	14,4.
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Kiedy w dniach 13-19 września 1987 roku, na zaproszenie Uniwersytetu 
Hebrajskiego i burmistrza Jerozolimy Teddy Kolleka, po raz pierwszy od-
wiedziłem Ziemię Świętą,  wziąłem udział w konferencji na temat religii i 
archeologii. Głównymi mówcami byli m.in. prof. Wiliam Shea — wybitny 
archeolog i znawca Nowego Testamentu z Andrews University w USA, prof. 
R.J.Z. Werblowsky i dr Steve Kaplan z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozo-
limie, dr Daniel Rossing — dyrektor Departamentu ds. Społeczności Chrześ-
cijańskich Ministerstwa Wyznań Religijnych Państwa Izrael, dr David Mar-
shall z Wielkiej Brytanii i in. Konferencja odbywała się nie tylko w salach 
wykładowych, ale również w terenie, a dotyczyła m.in. takich kwestii, jak 
usytuowanie wzgórza Golgoty i grobu Chrystusa. Przekazano nam wyniki 
badań archeologicznych, które były zaskakujące. Otóż w Jerozolimie jest 14 
miejsc, gdzie mogła być Golgota i kilka, gdzie mógł być grób Chrystusa.

Odwiedzający Jerozolimę chrześcijanie najczęściej pielgrzymują do Bazy-
liki Grobu Świętego, gdzie jak wierzą znajdowała się Golgota i grób Chrystu-
sa. Kościół został wybudowany za czasów cesarza Konstantyna Wielkiego na 
miejscu, które wskazała jego matka Helena. Oryginalny kościół był zbudo-
wany na osi wschód-zachód. Po zachodniej stronie znajdował się grób, któ-
ry był zwieńczony złotą kopułą. Golgota wyrastała z obszernego dziedzińca 
otoczonego kolumnadą. Kościół został zniszczony. Ocalały jedynie niektóre 
fragmenty, do których dostawiano różne przybudówki, które dzisiaj stano-
wią kompleks kościelny zawiadywany przez kilka wyznań28. Grób należy do 
Kościoła ortodoksyjnego, Golgota do Kościoła rzymskokatolickiego. 

Alternatywnym do grobu w bazylice jest odkryty przez generała Gordona 
grobowiec wykuty w skale, który znajduje się w ogrodzie Garden Tomb. Do 
dziś są toczone dyskusje, który grób jest prawdziwy. Pewne względy prze-
mawiają za jednym bądź drugim miejscem. A jak było naprawdę? Być może 
było to zupełnie jeszcze gdzie indziej.

2. Judea, Idumea i Negew
W Betlejem nie prowadzono wielkich badań archeologicznych, ale nie 

można tego miejsca pominąć. Pierwsza wzmianka biblijna mówi o Betlejem, 
jako miejscu narodzenia króla Dawida. Prorok Micheasz zapowiedział, że w 
Betlejem narodzi się Mesjasz182. Jak podają Ewangelie, Józef i Maria udali się 
tam podczas spisu ludności dokonanego na polecenie Oktawiana Augusta i 
wtedy narodził się Jezus183. 

182	 1	Sm	16.
183	 Mi	5,1.
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Kościół nad domniemaną grotą narodzenia zbudowano w roku 339, za 
czasów Konstantyna Wielkiego. Za Justyniana kościół rozebrano i wzniesio-
no większy i wspanialszy, a potem na tym miejscu powstał jeszcze jeden, 
nowszy. W roku 1934 odkryto tam oryginalną mozaikę posadzkową. Jej 
fragmenty można oglądać pod posadzką kościelną.

Pałac i forteca zarazem, które zbudował król Herod w Herodium, miały 
upamiętnić miejsce, gdzie odniósł wielkie zwycięstwo nad Hasmoneuszami 
a zarazem chciał stworzyć mauzoleum. Jednak archeologom prowadzącym 
wykopaliska na tym terenie, nie udało się odnaleźć grobowca Heroda. Moż-
na natomiast obejrzeć ruiny przestronnego pałacu, dużego basenu, łaźni 
oraz magazynów. Forteca wznosi się ok. 65 metrów nad grzbietem natu-
ralnego wzgórza, otoczona podwójnym murem. Ponieważ podczas budowy 
wysypywano ziemie na zewnątrz, powstał stożkowy pagórek. Do Herodium 
można było dostać się tylko jednym wejściem. Był to podziemny tunel, który 
biegł od podstawy pagórka przez 3-metrowe wejście do północno-wschod-
niego narożnika dziedzińca.

Główny pałac Heroda składał się z luksusowego mieszkania i ogrodu. Po-
siadał dwie kondygnacje. Na dole znajdowały się łaźnie, gdzie podłogi były 
pokryte kolorowymi mozaikami. Podobnie wyglądał dolny pałac, tyle, że ba-
sen był większy, ponieważ pełnił również rolę zbiornika na wodę. W pałacu 
znaleziono kilka pieców używanych przez powstańców Bar-Kochby a także 
odkryto synagogę. Archeolodzy odnaleźli również broń oraz monety bite 
przez powstańców żydowskich. Za czasów panowania Bizancjum, w Hero-
dium wzniesiono klasztor.

W czasie kampanii kananejskiej Izraelitów, Jozue zdobył również Lakisz i 
przydzielił je pokoleniu Judy. Ponieważ miasto było izraelskim przyczółkiem 
na granicy południowo-zachodniej, król Rechabeam wzmocnił jego fortyfika-
cje. Lakisz zostało zdobyte i zburzone dopiero przez Sancheryba. Wydarzenie 
zostało upamiętnione serią kamiennych reliefów na ścianach pałacu w Nini-
wie.  Obrazują one strategię działań wojennych i technikę oblężniczą Asyryj-
czyków. Informują także jak karano obrońców miasta i w jaki sposób ocalała 
ludność pędzona była do niewoli. W Lakisz odkryto masowy grób, w którym 
znaleziono ponad 1500 szkieletów ludzi wymordowanych podczas oblężenia.

Podczas wykopalisk odkryto świątynię kananejską, izraelskie fortyfikacje 
z bramą, rezydencję perskiego namiestnika oraz ostraki — 21 skorup glinia-
nych, które są najstarszą starożytną korespondencją hebrajską. Były to listy 
wojskowe, które oficer stacjonujący w polu wysyłał do swego przełożonego 
w Lakisz. Miało to miejsce w latach 588-586 p.n.e., gdy Nabuchodonozor 
oblegał Jerozolimę i podbijał pozostałą część kraju.
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Wykopaliska z lat 1932-38 prowadzone przez J.L. Starkeya oraz te pro-
wadzone od roku 1996 przez Instytut Archeologii w Tel Awiwie, odsłoniły 
liczne warstwy osadnicze. Najstarsze są z ok. 3000 roku p.n.e.. Zachowały 
się fundamenty zamku z X wieku p.n.e. oraz 44-metrowa studnia, znajdują-
ca się wewnątrz umocnień obronnych, która zaopatrywała miasto w wodę. 
Dobrze widoczne są także bramy szturmowane przez wojska Senacheriba i 
Nabuchodonozora.

Masada odegrała tragiczną rolę w historii Żydów. Na płaskim szczycie 
wzgórza, 360 metrów nad okolicą, Herod wybudował twierdzę, która miała 
trzymać w ryzach buntowniczych Żydów i wzbudzić respekt w Kleopatrze, 
królowej Egiptu. W otoczonej murem twierdzy zbudował dwa pałace, kilka 
magazynów, łaźnie oraz synagogę. Po jego śmierci wciąż stacjonował tam gar-
nizon. W roku 66, gdy zaczęła się pierwsza wojna żydowska,  grupa  zelotów 
opanowała rzymski garnizon w Masadzie i utrzymała swe pozycje aż do roku 
73. Wojska rzymskie długo oblegały twierdzę. Dowódca rzymski Silva otoczył 
Masadę wałem oblężniczym. Rzymianom udało się uczynić wyłom w murze. 
W tym momencie już było wiadomo, że obrońcy nie zdołają się utrzymać. Po-
stanowili więc popełnić zbiorowe samobójstwo. Kiedy Rzymianie wtargnęli 
do twierdzy, zastali jedynie płonące budynki i ciała 960 osób.

Ruiny Masady zostały odkopane przez prof. Yigaela Yadina w latach 1963-
1965. Były one w takim stanie, w jakim pozostawili je Rzymianie. Np. podło-
gi pałacowe były pokryte pięknymi mozaikami. Na otynkowanych ścianach 
znajdowały się malowidła, a podłogi były wyłożone biało-czarnymi kafel-
kami. Aby nie było problemu z wodą, z pobliskich dolin przegrodzonych ta-
mami wodę doprowadzano do kilkunastu zbiorników znajdujących się na 
niższych partiach zboczy. Stamtąd transportowano je ręcznie lub na osłach 
do zbiorników znajdujących się na szczycie.

Niespełna 25 km na zachód od Masady leżało starożytne miasto Arad. 
Jego król walczył z Izraelitami podczas ich 40-letniej wędrówki do Ziemi 
Obiecanej. Później miasto zostało zdobyte przez Jozuego i jego armię. W 
roku 1962 rozpoczęły się wykopaliska w Arad. Jednak dopiero w roku 1976 
Yohanan Ahoroni odkopał Akropolis. Odkryto również odstępcze sanktua-
rium, jakich wiele budowano na wyżynach w Izraelu. Podczas reformacji Jo-
zjasza sanktuarium to  ostało  się  tylko  dlatego,  że  postanowiono zmienić 
przebieg murów miejskich. Teraz miały one przebiegać nad świątynią. Po-
stanowiono więc jej nie burzyć, mur bowiem całkowicie ją przykrył. Dzięki 
temu zachowała się do naszych czasów.

Beer-Szewa jest najdalej na południe położonym miastem starożytnego 
Izraela. Niestety większość starożytności leży pod współczesnym miastem, 
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nie ma więc do nich dostępu. Do niektórych jednak dokopano się. M.in. prof. 
Aharoni udowodnił, że istniało tam odstępcze sanktuarium, które piętno-
wał prorok Amos184. Szczególnie cennym odkryciem był duży ołtarz z roga-
mi w czterech narożnikach. Wysokość, długość i szerokość ołtarza są równe, 
po 1,6 metra. Ołtarz był wbudowany w mur miasta, dlatego przetrwał do 
naszych czasów.

3. Galilea
Tell el-Qadi to współczesna miejscowość, gdzie kiedyś leżało starożytne 

Dan, najdalej na północ wysunięta miejscowość Izraela. W Dan król izrael-
ski Jeroboam ustanowił jedno z dwóch centrów religijnych państwa północ-
nego po rozpadzie królestwa Salomona. Drugie było w Betel1. W obydwu 
wprowadził bałwochwalczy kult cielców.

Od roku 1966 w Dan prowadzone były wykopaliska przez prof. Abrahama 
Birana, który odkrył m.in. dobrze zachowaną bramę miejską z czasów kró-
lów izraelskich oraz grób rodzinny z XIV lub XIII wieku p.n.e., zawierający 
45 szkieletów i przedmioty pogrzebowe pochodzące z Myken. Na akropolu 
odkopano platformę o wymiarach 19x18,3 m, do której prowadziły 5-me-
trowe schody. Na niej znaleziono ceramikę datowaną na IX wiek p.n.e. Plat-
forma stanowiła sanktuarium Jeroboama, gdzie stał złoty cielec.

Bar Am leży w Górnej Galilei. Znajdują się tam dobrze zachowane ruiny 
synagogi4, której fasada zachowała się w niektórych miejscach do II piętra. 
Wejście do synagogi zwrócone jest w kierunku Jerozolimy. Budynek posia-
dał wiele  zdobień,  m.in.  dwie  skrzydlate  Nike  a  zbudowany   został   
na   planie bazyliki. Pomieszczenie było podzielone na trzy nawy przez dwa 
rzędy kolumn. Posadzka była ułożona z kamiennych płyt. W środku znajdo-
wały się rzeźby z kamienia, m.in. głowa lwa oraz kamienny panel z muszlą, 
liściem i geometrycznym wzorem5.

Hazor leży niespełna 25 kilometrów na północ od Tyberiady na ważnym 
niegdyś szlaku Via Maris. W starożytności było to miasto o dużym znacze-
niu. Księga Jozuego nazywa je stolicą wszystkich królestw tego rejonu. Mia-
sto miało powierzchnię 110 ha, a samo akropolis 12 ha. Jozue je zdobył i 
spalił. Później jednak dźwignęło się z ruin i nawet w czasach sędziów uci-
skało Izraelitów aż do momentu, kiedy zostało ponownie zniszczone przez 
Deborę i Baraka. Potem odrodziło się po raz kolejny, już za czasów królów 
izraelskich. Salomon wybrał Hazor, obok Megiddo i Gezer, na miasto garni-
zonowe.

184	 Am	5,5;	8,14.
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W latach 1955-1958 i 1968-1970 wykopaliska w Hazor prowadził prof. 
Yigael Yadin. Badania wykazały, że dolne miasto było zamieszkane od XVI-
II do XIII wieku p.n.e. Górne miasto, akropolis, było zasiedlone, z małymi 
przerwami od XXVII wieku p.n.e. do okresu hellenistycznego. Odkryto także 
fortyfikacje Salomona, m.in. bramę miejską, która była identyczna z tymi w 
Megiddo i Gezer. Znaleziono także podziemny system zaopatrzenia w wodę, 
co było szczególnie istotne w czasie oblężenia miasta.

Nazwa miejscowości Kafarnaum pochodzi od Kfar Nahum — osiedle Na-
huma. Tutaj była galilejska baza Jezusa Chrystusa w domu Szymona Piotra. 
W Kafarnaum, które założono w XIII wieku p.n.e., podczas prac archeolo-
gicznych znaleziono ślady zabudowań, m.in. ruiny domu mieszkalnego z I 
wieku n.e., który okrzyknięto domem św. Piotra. Ale najważniejszym zabyt-
kiem Kafarnaum jest synagoga z IV wieku, która najprawdopodobniej zosta-
ła zbudowana na miejscu synagogi, w której nauczał Jezus. Synagogę wznie-
siono z białego piaskowca, świetnie kontrastującego z czarnym bazaltem, z 
którego budowano domy mieszkalne.

Safed był ośrodkiem żydowskiego mistycyzmu. Tam w wieku XVI wyda-
wano pierwsze drukowane książki w języku hebrajskim. W wieku XVII w 
Safedzie działało 300 rabinów, 18 szkół religijnych, 21 synagog. Natomiast 
w Meiron, 8 km od Safedu mieszkał rabbi Symeon bar Jochai, autor dzieła 
pt. Zohar, najsławniejszego zbioru żydowskich doktryn mistycznych. W cza-
sie prac badawczych odnaleziono pracownię bednarską, gdzie wytwarzano 
beczki do transportu oleju, z którego słynęła Galilea. W Meiron znajdują się 
także ruiny synagogi zbudowanej w III wieku. Fasada przetrwała, natomiast 
nadproże nad głównym wejściem pękło i grozi zawaleniem.

Za panowania Hasmoneuszów Sefforis było stolicą Galilei. Miasto zapew-
ne dobrze znane było Jezusowi. Po zburzeniu Jerozolimy w roku 70 wielu 
Żydów udało się stamtąd do Galilei. Przez 17 lat w Sefforis swoją siedzibę 
miał Sanhedryn. Po tym okresie przeniesiono ją do Tyberiady. W Sefforis 
została skompilowana pierwsza wersja żydowskiego prawa, czyli Miszna. 
Dokonał tego Juda ha-Nasi. 

Archeolodzy odkryli w Sefforis rezydencję pałacową pochodzącą z III 
wieku, która składa się z dużej sali głównej oraz pomieszczeń mieszkal-
nych, rozmieszczonych po trzech jej stronach. Czwarty bok sali łączy się z 
dziedzińcem, na którym była kiedyś sadzawka. Najciekawszym odkryciem 
jest mozaika posadzkowa znaleziona w głównej sali. Przedstawia greckiego 
boga Dionizosa a w centrum mozaiki widnieje portret kobiety.

Tyberiadę założył Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, gdzie przeniósł 
stolicę Galilei z Sefforis. W Tyberiadzie powstała znaczna część Talmudu, 
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zbioru tradycji żydowskich, zwłaszcza religijno-prawnych. Podczas prac 
wykopaliskowych odsłonięto główną ulicę, biegnącą przez całe miasto z 
północy na południe a także łaźnię, dekorowaną mozaikami z przedstawie-
niami ryb oraz ruiny rzymskiej bazyliki. 

W Nazarecie, gdzie wychowywał się Jezus, znajdują się dwa kościoły, któ-
re są oblegane przez pielgrzymów i turystów. Pierwszy to Bazylika Zwia-
stowania, która stoi na miejscu, odkrytych podczas prac renowacyjnych, 
starszych budowli chrześcijańskich. Drugi natomiast to kościół św. Józefa 
z grotą, gdzie miał mieścić się warsztat Jozefa. Warto zwrócić tam uwagę 
na baptysterium, gdzie chrześcijanie dokonywali chrztów przez zanurzenie.

Po raz pierwszy w Starym Testamencie czytamy o górze Tabor, gdy Bi-
blia opisuje zwycięstwo Debory i Baraka nad królem Hazoru185. W czasach 
pierwszego powstania żydowskiego mieściła się tam twierdza. Opisane w 
Nowym Testamencie przemienienie Jezusa też miało się odbyć na górze Ta-
bor186.

Biblijna Kana Galilejska mogła znajdować się w dzisiejszych dwóch miej-
scach. Pierwsze to Chirbet Qana, gdzie archeolodzy odkryli osadę z czasów 
rzymskich. Drugie miejsce to dzisiejsza miejscowość Kfar Kana, oddalona 
od Nazaretu niespełna 7 kilometrów, gdzie znajdują się dwa kościoły, jeden 
rzymskokatolicki, drugi ortodoksyjny, oba zbudowane — jak twierdzą ich 
właściciele — na miejscu cudu dokonanego przez Jezusa, gdzie zamienił 
wodę w wino.

To, co szczególnie przyciąga badaczy starożytności do Bet Szearim, to ka-
takumby, cmentarz żydowski, wyżłobiony w miękkim piaskowcu. Podczas 
prac wykopaliskowych odkryto również synagogę zbudowaną na planie ba-
zyliki. Do ścian były przytwierdzone tablice z nazwiskami darczyńców na 
rzecz synagogi. Oprócz tego odkryto ogromny budynek, prawdopodobnie 
gmach użyteczności publicznej. Trudno jednak ustalić dokładnie, jakim ce-
lom miał służyć.

4. Równina Nadmorska i Samaria
Akka (Akra), miasto na wybrzeżu Morza Śródziemnego, uważana była w 

przeszłości za strażnika Ziemi Świętej, bądź bramę do tego kraju. W starożyt-
ności była strategicznym miastem, często podbijanym przez różnych najeźdź-
ców. Jednym z nich był faraon Totmes III, innym Ramzes II. Zapewne Akka 
wchodziła w skład królestwa Dawida, który podbił wszystkie ziemie aż do 

185	 Sdz	4,6.
186	 Mt	17,1-8.
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Tyru. Za czasów Ptolemeusza II Filadelfosa Akka uzyskała status państwa-
-miasta i dużą niezależność. Zmieniono wówczas jej nazwę na Ptolemais.

Podczas swej trzeciej podróży misyjnej miasto odwiedził apostoł Paweł. 
Kiedy w latach 66-70 trwało powstanie żydowskie, w Akce Rzymianie mie-
li bazę wojskową. W roku 636 miasto odzyskało dawną nazwę po zajęciu 
przez Arabów. Straciło ją ponownie w roku 1104 po wkroczeniu krzyżow-
ców. Przez 83 lata nazywało się St Jean d’Arc.

Starożytna Akka leżała na wzniesieniu. Ruiny, które tam odkopano, datuje 
się na okres XXII – II wieku p.n.e. Mury krzyżowców zostały prawie całko-
wicie przykryte budowlami nowego miasta, natomiast te, które można zo-
baczyć obecnie, zbudował Dżazzar Pasza. Najokazalszą budowlą na Starym 
Mieście jest cytadela.  Archeolodzy  odkopali  podziemne  przejście  do  mu-
rów miejskich na północy i na południe do portu.

Pierwsze wzmianki na temat portu w Dor znajdujemy w tekstach egip-
skich za panowania Ramzesa II. Odkrycia archeologiczne są datowane już 
na XX wiek p.n.e. Najpierw była to osada kananejska, potem osiedli tam 
Fenicjanie. Wreszcie Dor zdobył Dawid, ale Izraelici nigdy nie byli tam w 
większości. Zawsze kulturowo i liczebnie przeważali Fenicjanie. Dopiero za 
panowania Ptolemeuszy miasto opanowała kultura hellenistyczna. Do cza-
su wybudowania portu w Cezarei, Dor było ważnym portem. Archeolodzy 
odkryli pozostałości murów oraz bramy, prawdopodobnie z czasów króla 
Achaba. Znaleziono także warsztaty rękodzielnicze, gdzie wytwarzano płót-
no i purpurę, amfory, pojemniki na oliwę. Podczas prac podwodnych natra-
fiono na szczątki greckiego statku.

Miasto i port zostały zbudowane przez Heroda Wielkiego i nazwane Ceza-
reą na cześć Oktawiana Augusta. Miasto miało amfiteatr, agorę i utwardzane 
ulice, pod którymi biegły kanały. W centrum miasta znajdowała się świąty-
nia poświęcona Romie i Augustowi, którą było widać daleko z morza, a na  
nabrzeżu  stała   wysoka   latarnia   morska.   Na   niewielkim   cyplu   Herod 
zbudował wspaniały pałac.

Po śmierci Heroda, w Cezarei ustanowiono siedzibę prefekta prowincji 
judejskiej. W trakcie prac archeologicznych odkryto kamień z inskrypcją 
wymieniającą prokuratora Poncjusza Piłata. Tam też apostoł Piotr nawrócił 
rzymskiego setnika Korneliusza.

W Cezarei mieszkało dwóch wybitnych uczonych chrześcijańskich. W III 
wieku był to Orygenes, natomiast w wieku IV Euzebiusz. W roku 640, kiedy 
Cezarea dostała się pod panowanie arabskie, port podupadł. Dopiero, gdy w 
roku 1101 miasto zdobyli krzyżowcy, odzyskał swoją świetność. Mury, które 
pozostały z tamtych czasów, wzbudzają podziw do dnia dzisiejszego. Wodę, 
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co należy podkreślić ku chwale starożytnych, doprowadzono akweduktem 
ze źródeł na Górze Karmel. Na południe od miasta archeolodzy odkryli te-
atr, który odnowiono i dzisiaj odbywają się w nim koncerty muzyczne. Na 
północny wschód od miasta natomiast znaleziono amfiteatr o rozmiarach 
65x103 metry.

Megiddo kojarzy się z Armagedonem, który jest wspomniany w Apoka-
lipsie św. Jana187. Nazwa Armagedon pochodzi z hebrajskiego Har-Megiddo 
(góra Megiddo). Z Megiddo rozciąga się widok na równinę Jezreel oraz górę 
Tabor. Na wschodzie widać wzgórza Gilboa i Nazaret, natomiast na północ-
nym zachodzie pasmo Karmelu. W roku 1479 p.n.e. Megiddo zostało zdo-
byte przez faraona Totmesa III, którego armia nadciągnęła od południa. Po 
7-miesięcznym oblężeniu twierdza padła. 

Badania archeologiczne dowiodły, że w Megiddo znajdował się waż-
ny ośrodek religijny. Było to centrum świątynne, a w nim wysoki na 1,5 m 
okrągły ołtarz o średnicy blisko 9 m. Miasto było otoczone grubym murem, 
datowanym na rok 2000 p.n.e. Z tego samego okresu pochodzi brama. Od-
kryto także wyroby z kości w pałacu datowane na lata 1550-1150 p.n.e., a 
pochodzące z Egiptu, Asyrii, Kanaanu i Anatolii. Wśród nich są grzebienie, 
puzderka, figurki do gier planszowych i inne drobiazgi.

Odnaleziono także pozostałości budynków z czasów, kiedy Megiddo było 
twierdzą Salomona. Odkryto kamienne bloki oraz kolumny zwieńczone pro-
tojońskimi kapitelami, które pochodziły z budowli pałacowej, gdzie tylne 
ściany większych budynków wchodziły w skład obwarowań. Znaleziono tak-
że pomieszczenia, które były prawdopodobnie stajniami króla Salomona.

Kiedy państwo izraelskie uległo podziałowi, Megiddo nadal było twierdzą 
z murem, którego grubość wynosiła 4 metry. Miasto miało 80-metrowy tu-
nel prowadzący do źródła znajdującego się poza murami. Posiadało również 
silos zbożowy o pojemności 12.800 korców. Dopiero po zabiciu króla Joz-
jasza przez faraona Necho, miasto zaczęło tracić na znaczeniu.  Pod koniec 
okresu perskiego, po trzech tysiącach lat istnienia, Megiddo legło w ruinie.

Nablus to dzisiejsza nazwa starożytnego Sychem, gdzie rozegrało się wie-
le scen biblijnych. W tej dolinie, pomiędzy górami Ebal i Gerizim, Abraham 
wybudował ołtarz Bogu po przybyciu do Kanaanu. Jakub, wnuk Abrahama 
również obozował w pobliżu Sychem. W mieście została zgwałcona przez 
księcia tej ziemi jego córka Dina. W rewanżu jej bracia w podstępny sposób 
wymordowali mieszkańców miasta.

187	 Ap	16,16.
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Kiedy Izraelici pod wodzą Jozuego zdobywali Kanaan, zajęli Sychem bez 
walki. Później odbyła się tam interesująca uroczystość. Sześć pokoleń izrael-
skich stanęło na zboczach góry Ebal, na północ od Sychem, natomiast sześć 
pozostałych na stokach góry Gerizim, na południe od miasta. Jozue, zgodnie 
z życzeniem Mojżesza wzniósł ołtarz na górze Ebal i wyrył na kamieniu Pra-
wo Boże, a potem odczytał słowa błogosławieństwa i przekleństwa. Izraelici 
na przemian, z dwóch gór, akceptując słowa Jozuego, wypowiadali słowo 
„amen”.

W czasach sędziów Sychem było siedzibą Abimelecha, syna Gedeona, któ-
ry je w końcu zniszczył. Po śmierci Salomona, podczas zgromadzenia ludu 
izraelskiego, doszło tam do podziału królestwa za Rechabeama.

W czasach rzymskich miasto nazywało się Sychar i zamieszkane było 
przez Samarytan. W pobliżu miasta Jezus odbył interesującą rozmowę z Sa-
marytanką, co jest odnotowane na kartach Nowego Testamentu. Później zo-
stał zaproszony przez mieszkańców, aby zatrzymał się w Sychar przez dwa 
dni.

Wykopaliska archeologiczne po raz pierwszy były prowadzone w Sychem 
przez ekipę niemiecką w latach 1913-1934, jednak bez większych rezulta-
tów. Dopiero w latach 1956-1972 Amerykanie pod kierownictwem prof. G. 
E. Wrighta odkopali system fortyfikacyjny. Mury sięgają wysokości 10 m a 
posiadają 4,5 m grubości. Znaleziono również dwie bramy miejskie a także 
fundamenty świątyni Baala, która została zburzona prawdopodobnie w XII 
wieku p.n.e. Obok świątyni znaleziono kamienny słup, przy którym prawdo-
podobnie obwołano Abimelecha królem.

W IV wieku p.n.e. Samarytanie wybudowali świątynię na górze Gerizim. 
I mimo, że dwa wieki później została zburzona przez Jana Hirkana, do dnia 
dzisiejszego zbierają się przy ruinach i składają na ofiarę baranka paschal-
nego.

Samaria była drugim co do wielkości miastem starożytnej Palestyny i sto-
licą państwa północnego, założoną przez króla Omriego, ojca Achaba, który 
kupił miejsce pod budowę miasta od Szemera za dwa talenty srebra. Miejsce 
było wyborne, bowiem wzgórze, na którym zbudowano miasto, leży z dala 
od gór, trudne więc było do zdobycia. Nie potrafił tego uczynić nawet Ben 
Hadad, król Damaszku. Udało się to dopiero Asyryjczykom tylko dlatego, że 
Izraelitom zabrakło żywności i wody. 

Pierwsza ekspedycja archeologiczna pojawiła się w Samarii w roku 1908. 
Byli to naukowcy z Uniwersytetu Harwardzkiego, którzy w ciągu trzech lat 
odkopali pozostałości pałacu Omriego i Achaba, mury obronne i zbiornik 
wodny, w którym był myty pokrwawiony rydwan Achaba. Znaleźli również 
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dużą ilość zapisanych ułamków ceramicznych, zwanych ostrakami. Są to no-
tatki królewskich poborców podatków, którzy rejestrowali przypływ wina i 
oleju z różnych części królestwa.

Najcenniejszym  odkryciem  dokonanym  w  Samarii  jest  bez   wątpienia 
znalezienie kunsztownych wyrobów z kości słoniowej w pałacu Achaba. W 
roku 722 p.n.e. Asyryjczycy wywieźli większość tych ozdób do swego kraju. 
Sargon II, który dokonał inwazji na Samarię i uprowadził do niewoli 27.900 
Izraelitów, umieścił ozdoby z kości słoniowej w swoim pałacu w Kalach. Wy-
roby te przeważnie były płaskorzeźbami, które po osadzeniu w drewnia-
nej ramie stanowiły dekorację. Rzeźby wykazują wyraźne wpływy egipskie. 
Spotykamy tam sfinksy, liście palm i kwiaty lotosu oraz bóstwa egipskie. W 
Samarii znaleziono w sumie ponad 500 kawałków kości słoniowej, połama-
nych i porozrzucanych po ziemi. Resztę odnaleziono w Asyrii.

Wzbudzające podziw ruiny, które dziś można oglądać w Samarii, pocho-
dzą głównie z czasów Heroda i Septymiusza Sewera. Cesarz August podaro-
wał Samarię Herodowi, a ten w podzięce nazwał je Sebaste, jako że greckie 
sebastos odpowiada łacińskiemu augustus, i wybudował nad starą świątynią 
Baala świątynię Augusta. W Samarii Herod poślubił najbardziej ukochaną ze 
wszystkich żon Mariamme i tutaj też kazał ją później zgładzić.

Początki Bet Szean — jak wykazały badania archeologiczne — sięgają kil-
ka tysięcy lat wstecz. Od ok. 1550 roku p.n.e. miastem zawładnęli Egipcja-
nie, potem w roku 1250 p.n.e. Filistyni. To oni zabili pierwszego króla izra-
elskiego Saula i jego zwłoki powiesili na murach Bet Szean42. Później Dawid 
włączył miasto do swego królestwa.

Najtrwalszymi konstrukcjami odnalezionymi przez archeologów okazały 
się pozostałości świątyń, które użytkowano przez ok. 500 lat. W roku 63 
p.n.e. Pompejusz przemianował miasto na Scytopolis i włączył do Dekapolu, 
związku 10 miast. Wtedy powstał akropol i świątynia poświęcona Zeusowi. 
Poza miastem wzniesiono amfiteatr. Już w czasach bizantyjskich zbudowa-
no termy. Z tego okresu odkryto nimfeum i bazylikę, w której najcenniejszy-
mi pamiątkami są przepiękne mozaiki, m.in. z motywami starotestamento-
wymi. 

 



Rozdział II

Starożytny Egipt obejmował swoim zasięgiem tereny położone w Dolinie 
Nilu. Na północy sięgał do Morza Śródziemnego, na południu do pierwszej 
katarakty (okolice dzisiejszego Asuanu). Wschodnią granicę stanowiło Mo-
rze Czerwone, zachodnią Pustynia Libijska. Na południu Egipcjanie sąsiado-
wali z Nubijczykami, na północnym wschodzie z Beduinami, na zachodzie z 
plemionami libijskimi.

Terytorialnie Egipt podzielony był na dwie części. Na północy był tzw. 
Dolny Egipt, który obejmował deltę Nilu, na południe od delty Nilu był tzw. 
Egipt Górny. Administracyjnie kraj podzielono na 42 nomy, 22 w Górnym i 
20 w Dolnym Egipcie. Najbardziej uprawne ziemie znajdowały się w delcie 
Nilu. Na wschodnim krańcu delty leżała biblijna kraina Goszen, gdzie miesz-
kali Izraelici podczas ich długoletniego pobytu w Egipcie.

Przez Egipt przepływa rzeka Nil, której całkowita długość wynosi ok. 
6500 km. Co roku wylewy Nilu nawadniały poprzez sieć kanałów irygacyj-
nych uprawne pola, stąd w starożytności mówiono o Egipcie, że jest darem 
Nilu.

W przeszłości było dużo więcej gatunków zwierząt niż obecnie. Żyjące 
niegdyś w Egipcie lwy i hipopotamy zostały wytrzebione. Dużo więcej niż 
obecnie było krokodyli, węży, skorpionów, jaszczurek i żab. Powszechnie 
pojawiała się szarańcza. Natomiast roślinność zawsze była uboga. Jedynie w 
oazach występowała bujna roślinność tropikalna: palmy, akacje, sykomory i 
in. Charakterystyczne dla delty Nilu zarośla papirusowe wskutek rabunko-
wej gospodarki człowieka zostały wycięte.

Egipt
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Nazwa Egipt pochodzi z języka greckiego, gdzie kraj ten nazywano Aigyp-
tos188. Sami Egipcjanie nazywali swój kraj kemet — czarny. W Biblii wystę-
pują dwie nazwy: Misraim189 (Egipt Dolny i Górny) oraz Patros190 — Kraj 
Południowy (Egipt Górny).

W starożytności Egipt był jednym z najbogatszych krajów świata, co po-
twierdzają źródła, włącznie ze Starym Testamentem, a także malowidła z 
grobowców, ukazujące również życie codzienne Egipcjan. Bardzo ważnym 
źródłem do poznania dziejów kraju nad Nilem jest trzytomowe dzieło Ma-
netona191, egipskiego kapłana i historyka z Heliopolis, pt. Aigyptiaka hypo-
mnemata. Zawarł w nim dzieje państwa egipskiego od czasów najdawniej-
szych do panowania Aleksandra Wielkiego Macedońskiego.

Niniejszy rozdział dotyczy dziejów starożytnego Egiptu, jego koneksji z 
Biblią oraz omawia miejsca we współczesnym Egipcie, które mają związek 
ze Starym i Nowym Testamentem i opisanymi tam wydarzeniami.

I. Historia
Podążając w ślad za Manetonem, historycy zamykają dzieje starożytne-

go Egiptu w latach 3100-332 p.n.e. Rok 3100 p.n.e. oznacza zjednoczenie 
Górnego i Dolnego Egiptu pod władzą jednego króla, Menesa. Natomiast w 
roku 332 p.n.e., według tych samych historyków, nastąpił kres niezależności 
Egiptu, kiedy wkroczył tam Aleksander Wielki. Jest w tym liczeniu pewna 
niekonsekwencja, bowiem do tych lat niezależności wlicza się panowanie 
Persów w Egipcie, a przecież to była zależność. Stąd inna grupa historyków 
uważa, że starożytna historia kraju faraonów dobiegła końca w roku 641 
n.e., gdy na Egipt najechali Arabowie i wkrótce stał się on krajem muzuł-
mańskim. Przychylam się do tej drugiej koncepcji, stąd w naszym zarysie 
dziejów doprowadzimy historię do wieku VII n.e.

Podział dziejów starożytnego Egiptu, który przyjmujemy w tej pracy jest 
wypadkową starej szkoły, reprezentowanej przez A. Szczudłowską192, oraz 
nowej, reprezentowanej przez C. Waltersa193:

188	 Być	może	jest	to	nawiązanie	do	staroegipskiej	nazwy	miasta	Memfis.
189	 Rdz	10,6.13;	12,10-11.14;	13,1.
190	 Rdz	10,	6.14;	Iz	11,11;	Jr	44,1.
191	 Maneton	żył	w	III	wieku	p.n.e.,	w	czasach	Ptolemeusza	I	i	II.
192 Starożytny Egipt,	red.	A.	Szczudłowska,	Warszawa	1978,	s.133-136.
193	 „Daty	 panowania	 dynastii	 i	 poszczególnych	władców	 określa	 się	 dzięki	 informacjom	

zawartym	w	licznych	źródłach.	Dane	Manetona	są	pod	tym	względem	niepewne	i	cen-
niejsze	są	listy	królów	ułożone	przez	samych	Egipcjan.	Najważniejsze	z	nich	to:	Papirus 



81Egipt

Ok. 3100-2613 p.n.e. Okres Wczesnodynastyczny — dynastie I-III.
Ok. 2613-2181 p.n.e. Stare Państwo — dynastie IV-VI.
Ok. 2181-2133 p.n.e. Pierwszy Okres Przejściowy — dynastie VII-X
Ok. 2133-1786 p.n.e. Średnie Państwo — dynastie XI-XII.
Ok. 1786-1567 p.n.e. Drugi Okres Przejściowy — dynastie XIII-XVII.
Ok. 1567-1085 p.n.e. Nowe Państwo — dynastie XVIII-XX.
Ok. 1085-332 p.n.e. Epoka Późna — dynastie XXI-XXXI.
332-30 p.n.e. Panowanie Aleksandra Wielkiego i Ptolemeuszy194.
30 p.n.e. - 200 n.e. Egipt prowincją rzymską195.
200-641 n.e. Egipt chrześcijański196.

turyński,	dokument	powstały	w	czasach	XIX	dynastii,	i	tak	zwany	Kamień z Palermo,	z	
którego	zachowały	się	tylko	fragmenty,	przynoszące	szczegóły	o	panowaniu	poszczegól-
nych	władców	i	informacje	o	wydarzeniach	sięgających	do	końca	V	dynastii.	Słabą	stro-
ną	wszystkich	tych	źródeł	jest	brak	zastosowania	w	nich	ciągłego	systemu	datacji,	któ-
rego	Egipcjanie	nigdy	nie	posiadali.	Toteż	w	celu	powiązania	historii	egipskiej	z	naszym	
systemem	chronologicznym	trzeba	posłużyć	się	danymi	astronomicznymi,	a	dla	okresu	
późniejszego	także	datowaniem	porównawczym.	Rok	kalendarza	egipskiego,	liczący	365	
dni,	podzielony	był	na	trzy	okresy	po	4	miesiące	w	każdym	oraz	5	dni	dodatkowych,	zwa-
nych	epagomenami.	Dokładny	rok	astronomiczny	zawiera	natomiast	nieco	więcej	niż	365	
i	¼	dnia.	Zatem,	wobec	braku	wyrównania	tej	rozbieżności,	po	czterech	latach	oficjalny	
początek	roku	wypadał	o	cały	dzień	wcześniej	w	stosunku	do	roku	astronomicznego,	po	
120	 latach	o	miesiąc	wcześniej	 i	 dopiero	 po	1460	 latach	wszystkie	 charakterystyczne	
wydarzenia	astronomiczne	pokrywały	się	z	dniami	kalendarza	oficjalnego,	a	cały	cykl	
zaczynał	się	od	nowa.	Korzystną	okoliczność	stanowi	fakt,	że	ukazanie	się	Psiej	Gwiaz-
dy	(Syriusza)	na	niebie,	po	okresie,	gdy	była	niewidoczna,	obchodzono	przez	Egipcjan	
jako	dzień	Nowego	Roku.	Szczęśliwym	trafem	zachowała	się	informacja,	że	w	139	r.	n.e.	
słoneczny	wschód	Syriusza	zbiegł	się	z	pierwszym	dniem	roku	kalendarza	państwowe-
go.	Uzbrojeni	w	tę	wiadomość	możemy	zupełnie	dokładnie	ustalić	daty	odnoszące	się	
do	tych	wcześniejszych	wydarzeń,	o	których	wiemy,	że	zbiegły	się	z	owym	zjawiskiem	
astronomicznym.	Te	racjonalne	i	pewne	podstawy	chronologiczne	pozwalają	posługiwać	
się	danymi	Manetona,	listami	królów	i	innymi	źródłami,	np.	inskrypcjami	historycznymi,	
genealogiami	rodzinnymi	itp.	Przy	opracowywaniu	chronologii	poszczególnych	dynastii,	
która	 jest	podstawą	naszych	badań	nad	 starożytnym	Egiptem”	 (C.	Walters,	Starożytny 
Egipt,	w:	Cywilizacje starożytne,	Łódź	1990,	s.20-21).

194	 Więcej	na	ten	temat	zob.	C.	Walters,	Egipt ptolemejski,	w:	Cywilizacje starożytne,	s.46.
195	 Więcej	na	ten	temat	zob.	C.	Walters,	Wczesny okres panowania rzymskiego w Egipcie,	w:	

Cywilizacje starożytne,	s.51.
196	 Więcej	na	ten	temat	zob.	C.	Walters,	Egipt w okresie późnorzymskim i bizantyjskim,	w:	

Cywilizacje starożytne,	s.55.
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1. Okres Wczesnodynastyczny (epoka tynicka) —  
ok. 3100-2613 p.n.e.
W roku 3100 p.n.e. nastąpiło przełomowe wydarzenie w dziejach Egiptu. 

Doszło do zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu pod władzą jednego kró-
la. Był nim Menes197, który w delcie Nilu zbudował miasto Memfis198, będące 
stolicą zjednoczonego państwa.

Już w tym okresie Egipcjanie prowadzili ożywiony handel z fenickim By-
blos i Nubijczykami, skąd przywożono kość słoniową i heban, a także z po-
łudniową Mezopotamią i Palestyną. Eksploatowali kopalnie turkusów i mie-
dzi na Synaju. Ale prowadzili również walki z Libijczykami i Nubijczykami. 
Tu trzeba wymienić takich faraonów jak Dżer, Aha czy Chasechemui. Pod 
koniec panowania II dynastii wybuchły zamieszki na tle religijnym, które 
szybko zostały stłumione.

Podwaliny pod przyszłe imperium Starego Państwa położył faraon Dżeser, 
założyciel III dynastii. Dokumenty, które się zachowały, mówią o jego wypra-
wach na Synaj i do Nubii. Ta druga zakończyła się przyłączeniem północnej czę-
ści państwa nubijskiego do Egiptu. Dżeser też, jako pierwszy z faraonów, zbudo-
wał monumentalny grobowiec, tzw. Piramidę Schodkową. Jej architektem był 
Imhotep, który później został deifikowany i czczony jako syn boga Ptaha.

2. Stare Państwo — ok. 2613-2181 p.n.e.
Zapoczątkowane przez Dżesera monumentalne budownictwo sakralne, 

osiągnęło swój szczyt za rządów IV dynastii, którą założył faraon Snofru. Po-
dobnie, jak jego poprzednicy, eksploatował kopalnie na Synaju, sprowadzał 
drzewo cedrowe z gór Libanu, walczył z Libijczykami. Ale przede wszystkim 
pozostawił po sobie dwie piramidy, które można oglądać w pobliżu miejsco-
wości Dahszur i w Medum. W pierwszej z nich w doskonałym stanie zacho-
wały się belki cedrowe sprowadzone z Libanu.

Największe piramidy można oglądać w Gizie, na dalekim przedmieściu 
Kairu. Swoje grobowce wybudowali tam Cheops (Chufu), Chefren (Chafre) i 
Mykerinos (Menkaure). Niewiele o nich wiemy. Najwięcej o Cheopsie, który 
eksploatował kopalnie na Synaju oraz sprowadzał granit z Abu Simbel.

Pod rządami V dynastii Egipt osiągnął szczyt swojej potęgi w tej epoce. 
Utrzymywano kontakty z państwami syryjskimi, w czym szczególnie celo-

197	 Prawdopodobnie	pod	tym	imieniem	kryje	się	postać	Narmera,	który	doprowadził	do	zjedno-
czenia	obu	Egiptów.	Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje ludów biblijnych,	Warszawa	1994,	s.16.

198	 Pozostałości	Memfis	znajdują	się	w	pobliżu	Kairu,	współczesnej	stolicy	Egiptu.	Władcy	
I	dynastii	rezydowali	w	This,	stąd	nazwa	epoka	tynicka.
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wał faraon Sahure. Ujarzmiono plemiona libijskie (faraonowie Menhauhor, 
Dżedkare i in.), utrzymywano kontakty handlowe z Grecją i Kretą (głównie 
faraon Userkaf).

Stare Państwo zaczęło tracić swój blask już za rządów VI dynastii, ale 
wciąż jeszcze utrzymywane były kontakty z Syrią i Fenicją. Faraon Teti I na-
wet wyprawił się do Byblos (Gubal), gdzie archeolodzy znaleźli zabytki z 
jego imieniem. Jeden z jego następców, Pepi I, wyprawił się do kopalń sy-
ryjskich, aby je zabezpieczyć przed plemionami beduińskimi. Warto w tym 
miejscu też wspomnieć jednego z wysokich urzędników państwowych o 
imieniu Weni, który sprawował ważne funkcje za rządów aż czterech fara-
onów: Teti I, Pepi I, Merenre oraz Pepi II. W należącym do niego grobowcu 
znaleziono obszerną jego biografię.

Maneton napisał, że faraon Pepi II panował ponad 90 lat. W tym czasie 
pogarszał się stan państwa, mówi się nawet o głodzie i niepokojach społecz-
nych. Po śmierci władcy doszło do rewolucji i ok. 20-letniego chaosu.

3. Pierwszy Okres Przejściowy — ok. 2181-2133 p.n.e.
Pierwszy Okres Przejściowy to czas licznych buntów i zamieszek w Egip-

cie. Władzę przejęli faraonowie, którzy zarządzali krajem z Herakleopolis 
(w pobliżu Fajum, 96 km na południe od Memfis). Pierwszym z tej linii był 
Cheti I. Źródła podają, że ten faraon z dobrym skutkiem walczył z koczowni-
czymi plemionami, które okupowały deltę Nilu, choć nie do końca udało mu 
się je stamtąd usunąć.

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

4. Średnie Państwo — ok. 2133-1786 p.n.e.
Zwyciężając nad faraonami z Herakleopolis, nomarchowie tebańscy stali 

się władcami Egiptu i założyli XI dynastię. Pierwszymi faraonami tej dynastii 
byli Mentuhotep I i Intef I. Za ich panowania sytuacja polityczna i społeczna 
w Egipcie zaczęła się stabilizować. Całkowicie sytuacja się unormowała za 
faraona Mentuhotepa II, ok. roku 2040 p.n.e. Swoje działania skoncentrował 
na przywróceniu dawnej potęgi Egiptu. Z zachowanych inskrypcji wynika, 
że prowadził liczne wojny z Libijczykami, Nubijczykami, a także z koczowni-
czymi plemionami z północnego wschodu. Jego następcy kontynuowali taką 
politykę. Ponadto Mentuhotep II odnowił i rozbudował wiele świątyń oraz 
wzniósł piękną świątynię w Deir el-Bahari, w Górnym Egipcie.
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Średnie Państwo do potęgi doszło pod rządami XII dynastii, której zało-
życielem był Amenemhet I (1991-1962 p.n.e.), prawdopodobnie wcześniej 
wezyr Mentuhotepa IV, ostatniego faraona XI dynastii. Nowy faraon zajął się 
umocnieniem granicy na północnym wschodzie, gdzie wybudował szereg 
umocnień zwanych „murem księcia”. Wyprawiał się również do Nubii. Upo-
rządkował administrację kraju i przeniósł stolicę Egiptu z Teb do Iczi-Tawi. 
Jego syn Senuseret I (1971-1928 p.n.e.) kontynuował politykę ojca. Podczas 
wyprawy do Nubii, podbił tereny pomiędzy I i III kataraktą, zwane Krajem 
Kusz. Ustanowił też stosunki dyplomatyczne z książętami Syrii i Palestyny. 
Jego następca Amenemhet II (1928-1895 p.n.e.) rozszerzył wpływy egipskie 
aż do Fenicji, nawiązał stosunki z władcami wysp na Morzu Egejskim a nawet 
Puntem199. Ostatecznego ujarzmienia Nubii dokonał Senuseret III (1878-1843 
p.n.e.), który ustalił granicę Egiptu na II katarakcie. Stoczył też wojnę w Syrii 
i Palestynie, skąd przywiózł wiele trofeów. Jego zasługą jest także ukrócenie 
samowoli możnowładców. Administracyjnie kraj podzielił na trzy okręgi, któ-
rymi zarządzali namiestnicy bezpośrednio podlegający wezyrowi.

Ostatnim wielkim faraonem Średniego Państwa był Amenemhet III 
(1842-1797 p.n.e.). Utrzymywał przyjazne stosunki z książętami Syrii i Pa-
lestyny, co pozwoliło prowadzić z nimi handel, na Synaju wydobywał cenne 
kruszce, w samym Egipcie zaś ulepszył system kanałów nawadniających. 
Wybudował również w pobliżu Fajum swój pałac, składający się z ogromnej 
ilości komnat200.

Na czas istnienia Średniego Państwa przypada czasowe osiedlenie się w 
Egipcie Abrahama i jego rodziny, o czym będzie mowa w dalszej części.

5. Drugi Okres Przejściowy — ok. 1786-1567 p.n.e.
XII dynastia wygasła w XVIII wieku p.n.e. Następna w żaden sposób nie 

dorównywała poprzedniej. Tylko dwaj pierwsi faraonowie XIII dynastii Se-
bekhotep I i Sechemkare I potrafili utrzymać władzę nad całym państwem. 
Później obok faraonów zarządzających w Memfis, powstała XIV dynastia, 
której królowie rezydowali w delcie Nilu. Według Manetona było ich sie-
demdziesięciu sześciu, ale niewiele o nich wiemy, bowiem nie zachowały 
się znaczące pamiątki po tych władcach. Wyjątkiem jest faraon Chendżer II, 
którego imię znaleziono na zabytkach w Abydos.

Dwaj ostatni faraonowie XIII dynastii nosili identyczne imię — Didumes. 
A. Tschirschnitz sugeruje, że być może jeden z nich był królem Tutimajosem, 

199	 Prawdopodobnie	Punt	był	starożytną	krainą	na	terenach	dzisiejszej	Etiopii	i	Erytrei.
200	 Z	tego	powodu	Grecy	nazwali	go	później	labiryntem.
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za którego rządów, według Manetona ok. roku 1730 p.n.e. nastąpił najazd 
Hyksosów na Egipt201. Dodał ponadto: „Jeszcze niedawno panowało prze-
konanie, że podbój Egiptu przez Hyksosów nastąpił nagle i miał swoje pod-
łoże w migracji ludów z Azji Mniejszej i Syrii. Najnowsze badania wykazały, 
że zajęcie Delty przez Hyksosów było wynikiem ich długotrwałej infiltracji, 
sięgającej swym początkiem XII dynastii. Infiltracja ta przybrała na sile w 
czasach XIII i XIV dynastii, a słabsi faraonowie nie byli w stanie temu proce-
sowi zapobiec. Przypuszcza się, że była ona wynikiem wędrówki Hurytów 
do północnej Mezopotamii i Syrii. Nie można jednak na tej podstawie twier-
dzić, że Hyksosi byli Hurytami, aczkolwiek niektóre ich imiona wykazują 
pochodzenie huryckie”202.

Hyksosi najpierw opanowali deltę Nilu i założyli swoją stolicę, którą na-
zwali Awaris203. Potem podbili cały kraj. Założyli dwie dynastie — XV, na-
zwaną przez historyków wielką (1674-1576 p.n.e.) oraz XVI tzw. małą 
(1684-1567 p.n.e.). Pierwsza z nich rządziła Egiptem Dolnym, druga rządzi-
ła Egiptem Górnym, z tym, że królowie dynastii XVI byli wasalami królów XV 
dynastii. „Rządy Hyksosów trwały około 100 lat. Przez większość tego czasu 
dynastia tebańska zachowywała na południu pewien stopień niezależności, 
by w końcu chwycić za broń przeciwko cudzoziemcom i przegnać ich z kra-
ju. W ten sposób utorowana została droga do założenia XVII dynastii. (…)

Królowie Hyksosów zaadoptowali insygnia i inne atrybuty egipskiej wła-
dzy królewskiej i pozostawili po sobie niewiele śladów, które by ich wyróż-
niały w sensie kulturowym. Przypisuje się im zapoznanie Egipcjan z nowym 
rodzajem uzbrojenia, a także, być może, z zastosowaniem konia jako zwie-
rzęcia bojowego. Natomiast nie może być dłużej utrzymywany pogląd, że 
koń był nieznany w Egipcie przed przybyciem Hyksosów, skoro jego szkie-
let, datowany na okres Średniego Państwa, został odnaleziony w Buhen”204.

Z XVII dynastii należy wymienić dwóch faraonów walczących z Hyksosa-
mi o wyzwolenie spod ich okupacji. Są to Sekenenre Ta II i jego syn Kamesu. 
Ostateczne pokonanie i wypędzenie Hyksosów nastąpiło za panowania bra-
ta Kamesu, Jahmesa I, którego uważa się za założyciela XVIII, najznakomit-
szej dynastii w dziejach Egiptu.

Na czasy panowania Hyksosów w Egipcie przypada osiedlenie się tam ro-
dziny Jakuba, wnuka Abrahama, protoplasty narodu izraelskiego. Jego syn 

201	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje…,	s.24.
202	 Tamże,	s.24-25.
203	 Dzisiejsze	San	el-Hagar.	Na	tym	terenie	znaleziono	liczne	zabytki	związane	z	Hyksosa-

mi,	w	tym	pieczęcie	królów	hyksoskich.
204	 C.	Walters,	Starożytny …,	s.26.
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Józef był wezyrem hyksoskiego faraona, bowiem Hyksosi chętnie otaczali 
się przybyszami z terenów Syrii i Palestyny. Na takie stanowisko Józef raczej 
nie mógłby liczyć, gdyby faraonem był rdzenny Egipcjanin.

6. Nowe Państwo — 1567-1085 p.n.e.
Po zdobyciu Awaris Jahmes I (1570-1546 p.n.e.) pogonił za wycofujący-

mi się Hyksosami aż do Palestyny. Ci schronili się w twierdzy Szaruhen. Po 
trzyletnim oblężeniu miasto padło. To oznaczało ostateczne złamanie ich 
potęgi, mimo że w ich rękach pozostało jeszcze kilka miast, m.in. Hazor. Po 
pokonaniu Hyksosów, Jahmes I na powrót podbił Nubię, która podczas rzą-
dów Hyksosów oderwała się od Egiptu.

Następcą Jahmesa I został jego syn Amenhotep I (1546-1526 p.n.e.), który 
w czasie wyprawy do Syrii dotarł aż do Eufratu. Jego państwo rozciągało 
się od II katarakty w Nubii do środkowego Eufratu. Kolejny faraon Totmes I 
(1525-1512) dotarł do III katarakty na Nilu, ustanawiając tam południową 
granicę swego państwa. Panował również nad Syrią.

Nastepcą Totmesa I był jego syn Totmes II, którego miał z jedną z kon-
kubin. Został on władcą Egiptu tylko dlatego, że ożenił się z Hatszepsut, 
córką Totmesa I i jego prawowitej żony205. Rządził Egiptem jedynie przez 
8 lat. Po jego śmierci władzę powinien przejąć syn Totmes III, ale ze wzglę-
du na jego młody wiek, rządy sprawowała Hatszepsut (1504-1482 p.n.e.). 
Prowadziła politykę pokojową. Zamiast wypraw wojennych organizowała 
wyprawy handlowe. Najbardziej znana jej wyprawa, odbyła się do Etiopii 
(kraju Punt). Miała ogromne poparcie najwyższych urzędników egipskich, z 
naczelnym ministrem Senenmutem. Wszystko na to wskazuje, że była przy-
braną matką Mojżesza.

Po śmierci Hatszepsut, Totmes III rozpoczął działania zbrojne, aby przy-
wrócić panowanie nad Syrią i Palestyną, o co Hatszepsut w ogóle nie dba-
ła. W czasie jej rządów królowie państwa Mitanni zorganizowali koalicję 
antyegipską, w skład której weszło ok. 300 książąt i wodzów różnych ple-
mion. Byli oni zagrożeniem nie tylko dla syryjsko-palestyńskich posiadłości 
Egiptu, ale również dla niego samego. Do pierwszej poważnej bitwy doszło 
pod Megiddo, gdzie Totmes odniósł wielkie zwycięstwo. W sumie odbył 16 
wypraw, podczas których m.in. zdobył Kadesz, Naharinę, podbił państwo 
Mitanni, a na wybrzeżu fenickim założył bazy, z których mógł robić wypady 
w głąb Syrii i Palestyny. W tym czasie pod względem militarnym żadne pań-

205	 Taka	sama	historia	powtórzyła	się	przy	wstąpieniu	na	tron	Totmesa	III.	Poślubił	on	córkę	
Totmesa	II	i	Hatszepsut,	czyli	swoją	siostrę.
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stwo nie mogło się równać z Egiptem. Nie dziwi zatem, że królowie Asyrii, 
Babilonii a nawet Hetyci przesyłali dary faraonowi, chcąc utrzymać Egip-
cjan jak najdalej od swych granic.

Kontynuatorem polityki ojca był faraon Amenhotep II (1450-1425 p.n.e.). 
Już na początku jego panowania władcy podbitych państw w Syrii i Pale-
stynie zaczęli się buntować przeciwko Egiptowi, myśląc, że nowy władca 
będzie słabszy od poprzedniego. Przeliczyli się jednak. Amenhotep rozpra-
wił się z nimi w okrutny sposób, niszcząc miasta i zabijając buntowników. 
Doszedł aż do Ugarit.

W wieku XV p.n.e., gdy Hetyci stali się potęgą, zawiązał się sojusz Egiptu 
z Mitanni, związany małżeństwami Totmesa IV (1425-1417 p.n.e.) z córką 
mitannijskiego króla Artatamy, oraz jego następcy Amenhotepa III (1417-
1379 p.n.e.) z księżniczką mitannijską Giluhepą.

Osobnym rozdziałem w historii Egiptu jest panowanie Amenhotepa 
IV — Echnatona (1379-1362 p.n.e.), które określa się jako „okres Amar-
na”. Nazwa pochodzi od współczesnej miejscowości Tell el-Amarna, gdzie 
wcześniej Echnaton założył swoją stolicę Achetaton206. Uczynił to w 
czwartym roku swego panowania. Twierdził, że nakazał mu to Aton (tar-
cza słoneczna) — bóg, którego kult miał być jedynym w Egipcie. Ponieważ 
faraon zlikwidował cały panteon bóstw egipskich, łącznie z Amonem, bo-
giem państwowym z Teb, wywołało to wrogość do króla i było przyczyną 
wyklęcia jego imienia po śmierci. Imiona Echnatona i Atona wymazywano 
ze wszystkich możliwych miejsc. Miasto i wszystkie świątynie zbudowane 
przez Echnatona zostały zrównane z ziemią. Pozostało niewiele informa-
cji, na których można by było zrekonstruować wydarzenia tamtego okre-
su. „Dzieła charakterystycznej sztuki tego okresu przedstawiają króla z 
jego najbardziej indywidualnymi cechami fizycznymi. Na ich podstawie 
przypuszcza się, że mógł on cierpieć na zaburzenia o charakterze endo-
krynologicznym. Zapewne nigdy nie uda się tego udowodnić. Podobnie 
wątpić należy, czy będzie można kiedykolwiek do końca zrozumieć rolę 
odegraną przez jego małżonkę Nefertiti. Ostatnio wysunięto sugestię, że 
to w rzeczywistości ona była owym Semenchkare, którego zawsze uważa-
no za młodego mężczyznę nieznanego pochodzenia, pomagającego przez 
trzy lata Echnatonowi w charakterze współregenta i zmarłego na krótko 
przed albo po śmierci króla. Ta tak radykalna koncepcja pokazuje, że na-
wet podstawowe problemy tyczące tego okresu nie zostały rozwiązane  
i zapewne takimi pozostaną”207.
206	 Echnaton	zbudował	Achetaton	w	połowie	drogi	pomiędzy	Memfis	i	Tebami.
207	 C.	Walters,	Starożytny…,	s.27.
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Ponieważ Echnaton zajmował się przeprowadzeniem reformy religij-
nej, niewiele czasu poświęcał egipskim posiadłościom w Syrii i Palestynie. 
Tymczasem tereny te stały się miejscem antyegipskich buntów i zamieszek. 
Hetyci pod wodzą ich najsłynniejszego króla Suppiluliumy I (1380-1346), 
korzystając z bierności Egiptu, zajęli całą północną Syrię. W ich ślady poszli 
inni. Natomiast wierni Egiptowi książęta palestyńscy słali do faraona roz-
paczliwe listy, które pozostawały bez odpowiedzi. Zatem Hetyci zajęli całą 
Palestynę. W Tell el-Amarna zachowało się do naszych czasów bogate archi-
wum glinianych tabliczek z pismem klinowym, stanowiącym koresponden-
cję skierowaną do Echnatona przez jego wasali z Palestyny, a także władców 
Hatti i Babilonii.

Następcą Echnatona i Semenchkare został młody chłopiec Tutanchaton, 
który zmienił imię na Tutanchamon. Panował zaledwie 9 lat (1350-1341 
p.n.e.). Zmarł na skutek rany zadanej w głowę. Owdowiała młoda królowa 
Ai wysłała list do króla Hetytów, aby swego syna przeznaczył na jej męża i 
faraona Egiptu. Hetyci długo zwlekali z podjęciem decyzji, a kiedy książę już 
wyruszył do Egiptu, został zamordowany. Po krótkim panowaniu Ai, farao-
nem został Horemheb, wezyr za panowania Tutanchamona.

Panowanie Horemheba (1348-1320 p.n.e.) polegało na zaprowadzeniu 
ładu i porządku w kraju. Jego reformy administracyjne nosiły nazwę „Edyk-
tu Horemheba” i zostały spisane na steli znajdującej się w Karnaku.

Po jego śmierci faraonem został dawny wezyr Horemhaba, Ramzes. Ram-
zes I (1320-1318 p.n.e.) panował bardzo krótko. Jeszcze za życia przekazał 
rządy swemu synowi o imieniu Seti I (1318-1304 p.n.e.), który swoje pano-
wanie rozpoczął od nowych podbojów Syrii i Palestyny. Pokonał beduińskie 
plemiona Szasu, koalicję książąt aramejskich a w końcu dotarł do fenickie-
go Tyru. Podczas trzeciej wyprawy pod Kadesz stoczył zwycięską bitwę z 
Hetytami, zmuszając ich do wycofania się z Palestyny i południowej Syrii. 
Granica wpływów hetyckich i egipskich przebiegała na południe od Kadesz.

Do decydującego starcia z Hetytami doszło za panowania Ramzesa II 
(1304-1237 p.n.e.) w bitwie pod Kadesz, w 1285 roku p.n.e. Bitwa była nie-
rozstrzygnięta, choć Ramzes II chwalił się, że wygrał. Z tej batalii zarówno 
Egipcjanie, jak i Hetyci wyszli mocno osłabieni.

Kilka lat później przeciwko Egiptowi zbuntowali się Edomici, Moabici 
oraz plemiona beduińskie z Negewu. Wszyscy zostali pokonani przez Ram-
zesa. Faraon jednak obawiał się, że może zostać zaatakowany przez groź-
niejszego przeciwnika — Asyrię. W związku z tym zawarł „wieczysty pokój” 
z królem Hetytów Hattuszilim III (1289-1265 p.n.e.). Przymierze zostało 
przypieczętowane zawarciem małżeństwa Ramzesa z hetycką księżniczką.
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Ramzes II był nie tylko dobrym wojownikiem i dyplomatą, ale również 
budowniczym. Podczas swego długiego panowania wzniósł wiele budowli 
w Tebach i innych miastach Egiptu, a w Abu Simbel wykuł dwie świątynie w 
litej skale. W delcie Nilu wybudował kilka miast.

Po śmierci Ramzesa II Egipt przeżył inwazję tzw. ludów morza, które 
tworzyły plemiona indoeuropejskie, prawdopodobnie wędrujące z okolic 
Dunaju w środkowej Europie na południe, skąd drogą morską dotarły do Li-
bii, a stamtąd zaatakowały Egipt. Wśród nich wymienia się takie plemiona, 
jak: Danuna (Danaowie), Szardana (Sardyńczycy), Peleszet, Tursza, Szele-
lesz (Sycylijczycy), Zaklew, Luka (Likijczycy) oraz Agajwasza (Achajowie)208. 
W tym czasie w Egipcie panował faraon Merneptah, który odparł atak, ale 
Egipt z tej wojny wyszedł poważnie osłabiony.

Druga inwazja ludów morza miała miejsce za panowania Ramzesa III 
(1198-1166 p.n.e.). Także została odparta. Największa bitwa rozegrała się 
w roku 1193 p.n.e. w delcie Nilu. Była zwycięska dla Egipcjan, ale część 
najeźdźców osiedliła się na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Filistei (Pe-
lisztim).

Jeszcze jeden atak nastąpił od strony libijskiej. W roku 1181 p.n.e. Ram-
zes III rozgromił swoich przeciwników. Ten sam faraon wyprawił się kilka 
lat później do Syrii i Palestyny, gdzie zdobył kilka miast syryjskich i amory-
ckich. Pod Kadesz natknął się na resztki armii hetyckiej, która tam znalazła 
schronienie po rozpadzie swego państwa, ale źródła milczą na temat ewen-
tualnej potyczki zbrojnej.

Ostatnie lata panowania Ramzesa III charakteryzują się wewnętrznymi nie-
pokojami i intrygami pałacowymi. Sam Ramzes padł ich ofiarą w roku 1166 
p.n.e. Kolejni władcy o imieniu Ramzes, od IV do XI, nie byli w stanie utrzymać 
swoich posiadłości w Syrii i Palestynie, a ostatni dwaj nie utrzymali władzy 
królewskiej. De facto rządy przejęli kapłani, Amenhotep i Herhor.

7. Epoka Późna — 1085-332 p.n.e.
Epoka późna jest ostatnią, w której faraonami byli rdzenni Egipcjanie, 

choć już w roku 525 p.n.e. władzę przejął król Persów Kambyzes.
Gdy w Egipcie władzę przejęli kapłani Amona, doszło do podziału pań-

stwa na dwie strefy wpływów. Górnym Egiptem i Nubią rządzili kapłani 
(niektórzy z nich ogłaszali się faraonami), natomiast Dolny Egipt dostał się 
pod panowanie nowej XXI dynastii, której założycielem był Smendes (1085-

208	 Por.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje…,	s.	41.
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1054 p.n.e.), potomek dynastii Ramzesów. W pobliżu ruin Awaris wybudo-
wał nową stolicę, Tanis. Władcy Górnego i Dolnego Egiptu utrzymywali ze 
sobą przyjacielskie stosunki.

XXI dynastia była na tyle silna, że opanowała wiele państewek Syrii i Pa-
lestyny. Ale w tym czasie w Palestynie wyrosła nowa potęga. Było to pań-
stwo izraelskie pod rządami królów Dawida i Salomona. Jeden z następców 
Smendesa, faraon Siamon (1000-984 p.n.e.), panował równolegle z Dawi-
dem (1000-965 p.n.e.). Źródła podają, że stoczył bitwę z Filistynami, z któ-
rymi walczył też Dawid, a następnie zdobył Gezer. Później miasto to otrzy-
mał Salomon (965-926 p.n.e.) jako prezent ślubny od faraona Psusennesa II 
(984-950 p.n.e.), gdy poślubił córkę faraona.

XXII dynastia wywodziła się z osadników libijskich. Pierwszym faraonem 
tej dynastii był Szeszonk I (934-914 p.n.e.). Jego panowanie przypadło na 
ostatnie lata rządów Salomona. Stosunki izraelsko-egipskie były dobre, ale 
pojawiały się pewne zgrzyty, np. faraon dał schronienie Jeroboamowi, wro-
gowi Salomona, który później został pierwszy królem północnego państwa 
izraelskiego, po rozpadzie Izraela na dwa państwa, Izrael (północ) i Judę 
(południe). Gdy w roku 926 p.n.e. nastąpił ten rozpad, faraon skorzystał z 
okazji i w piątym roku panowania Rechabeama (926-910 p.n.e.), syna Salo-
mona, najechał Judę, zdobył Jerozolimę, plądrując pałac królewski i świąty-
nię. Zdobył również inne miasta. Natomiast miasta fenickie Arwad, Sydon i 
Byblos zawarły z nim przymierze.

Ok. roku 730 p.n.e. na arenie dziejów Egiptu pojawia się Tefnacht (730-
720 p.n.e.), który podejmuje próbę zjednoczenia Egiptu, ale mu się to nie 
udaje. W tym czasie w Górnym Egipcie panował Piancha, król nubijski. 
Źródła milczą na temat tego, dlaczego tak się stało. Tefnacht zmierzył się w 
walce z wojskami Pianchy i sromotnie przegrał, w związku z czym musiał 
wycofać się do delty Nilu. Nie powiodła się też jego koalicja z królem izrael-
skim Ozeaszem przeciwko Asyryjczykom, którzy w roku 722 p.n.e. zdobyli 
Samarię i uprowadzili Izraelitów do niewoli.

Tymczasem w Egipcie król nubijski Piancha ogłosił się faraonem całego 
Egiptu, dając początek nowej, XXV dynastii. Nie przebywał jednak w Egip-
cie. Władał ze swojej siedziby w stolicy Nubii. A na północy dalej rządziła 
poprzednia dynastia.

Coraz groźniejsza stawała się Asyria. W roku 701 p.n.e. król asyryjski San-
heryb wyprawił się na Egipt. Po drodze zaatakował Judę, w której panował 
Hiskiasz. Cudownym zrządzeniem — jak podaje Biblia — pod Jerozolimą 
zginęło 185 tys. Asyryjczyków i Sancheryb zawrócił do Asyrii, gdzie został 
zabity przez swoich synów. W 674 roku p.n.e. przeciwko Egiptowi wyruszył 
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król asyryjski Asarhaddon, ale jego wyprawa zakończyła się niepowodze-
niem. Dopiero trzy lata później zdobył Memfis, a faraon Taharka uciekł do 
Teb. Teby zostały zdobyte przez Aszurbanipala, gdy faraonem był Taneta-
mon (664-656 p.n.e.). Wówczas cały Egipt na pewien czas dostał się pod 
panowanie asyryjskie.

Za panowania XXVI dynastii nastąpił zwrot w stosunku do Asyrii, bo-
wiem wzrosła potęga Babilonii, która zaczęła zagrażać zarówno Asyrii, jak i 
Egiptowi. Faraon Necho II (610-595 p.n.e.), syn Psamtyka I (664-610 p.n.e.) 
podążył z armią na pomoc ostatniemu asyryjskiemu królowi Aszuruballito-
wi II. W Palestynie (pod Megiddo), nie wiadomo dlaczego, drogę wojskom 
egipskim zastąpiła armia króla judzkiego Jozjasza. Necho nie chciał walczyć 
z Jozjaszem209, ale ten nie odstąpił od walki. Jego wojsko zostało rozgromio-
ne przez Egipcjan, a on sam zginął od strzał łuczników. Necho nałożył kon-
trybucję na Judę i przemieścił się z armią pod Karkemisz, gdzie nastąpiło 
połączenie z armią asyryjską. Na nic się to zdało. Połączone siły egipsko-
-asyryjskie nie były w stanie pokonać koalicji babilońsko-medyjskiej, co 
oznaczało koniec potęgi asyryjskiej i jej niezależności.

W roku 605 p.n.e. doszło do ponownej konfrontacji pod Karkemisz, ale 
już bez udziału Asyrii. Armia babilońska pod dowództwem Nabuchodono-
zora, syna babilońskiego króla Nabopolassara, rozgromiła wojska egipskie. 
Nabuchodonozor nie poszedł za ciosem i nie wyruszył na podbój Egiptu, po-
nieważ zmarł jego ojciec, zatem musiał wrócić do Babilonu, aby objąć tron 
jako Nabuchodonozor II. Dopiero po czterech latach doszło do kolejnej bi-
twy, u granic Egiptu. Bitwa była nierozstrzygnięta, straty w ludziach po obu 
stronach były ogromne.

Kolejny faraon Psamtyk II (595-589 p.n.e.) nie angażował się w walkę z 
Babilonią. Działał w Nubii, gdzie dotarł aż do czwartej katarakty. W roku 
590 p.n.e. wyruszył do Fenicji, aby umocnić tam egipskie wpływy. Po śmierci 

209	 Oto	 interesujący	 fragment	 II Księgi Kronik	 35,20-22:	 „Po	 tym	wszystkim,	 co	 Jozjasz	
uczynił	dla	odnowienia	świątyni,	król	egipski,	Necho	wyruszył,	aby	walczyć	pod	Karke-
misz	nad	Eufratem.	Jozjasz	wyszedł	przeciw	niemu.	Lecz	tamten	wysłał	do	niego	posłów,	
aby	 mu	 powiedzieli:	 «Cóż	 jest	 między	 mną	 a	 tobą,	 królu	 judzki?	 Nie	 przeciw	 tobie	
ciągnę	dzisiaj,	ale	przeciw	domowi,	z	którym	jestem	w	walce.	Bóg	mi	rzekł,	abym	się	
pośpieszył.	Nie	sprzeciwiaj	się	więc	Bogu,	który	jest	ze	mną,	aby	cię	nie	zniszczył».	Joz-
jasz	 jednak	nie	 odwrócił	 się	 od	niego	 i	 postanowił	 z	 nim	walczyć.	Nie	usłuchał	 słów	
Necho,	pochodzących	z	ust	Bożych,	i	wystąpił	do	walki	na	równinie	Megiddo.	Wtedy	
to	łucznicy	trafili	strzałami	króla	Jozjasza,	który	rzekł	swoim	sługom:	«Wyprowadźcie	
mnie,	bo	jestem	ciężko	ranny».	Wyciągnęli	go	jego	słudzy	z	rydwanu	i	posadzili	na	dru-
gim	wozie,	który	do	niego	należał,	i	zawieźli	do	Jerozolimy,	gdzie	umarł.	Pogrzebano	go	
w	grobowcach	jego	przodków.	Cały	Juda	i	Jerozolima	opłakiwali	Jozjasza”.	
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Psamtyka miasta fenickie Tyr i Sydon wypowiedziały posłuszeństwo Egipto-
wi. Nowy faraon Apries210 (589-569 p.n.e.) podjął wyprawę przeciwko nim. 
Blokada Tyru i Sydonu trwała przez dziesięć lat. Podczas jego panowania, 
w roku 586 p.n.e. król babiloński Nabuchodonozor II zniszczył Jerozolimę, 
zburzył świątynię, a ludność z Judy uprowadził do Babilonii. Wówczas wie-
lu Judejczyków, w tym prorok Jeremiasz, uciekło do Egiptu, gdzie życzliwie 
byli przyjęci przez faraona Apriesa. Największa kolonia żydowska znajdo-
wała się na Elefantynie, wyspie na Nilu w Górnym Egipcie.

Wspomniany prorok Jeremiasz przepowiedział najazd Babilończyków na 
Egipt211. Miało to miejsce na przełomie lat 568/67 p.n.e., za panowania fa-
raona Jahmesa II (570-526 p.n.e.). I tym razem z jakiegoś powodu wojska 
babilońskie po wygranej walce, wycofały się do swego kraju.

W roku 539 p.n.e. Medowie i Persowie pod wodzą króla Cyrusa zdobywa-
ją Babilon i w ten sposób przejmują hegemonię na Bliskim Wschodzie. W 
planach perskich było też zdobycie Egiptu. W roku 525 p.n.e. doszło do star-
cia wojsk perskich pod wodzą Kambyzesa II z wojskami faraona Psamtyka 
III (526-525 p.n.e.) pod Peluzjum. Persowie zwyciężyli. Po krótkim czasie 
zdobyli najpierw Memfis, a potem cały Egipt. W ten sposób zapoczątkowa-
no blisko dwustuletni okres, „podczas którego Persowie bądź to bezpośred-
nio sprawowali władzę nad krajem — jak to miało miejsce w czasach XXVII 
dynastii i w ciągu jedenastu lat poprzedzających przybycie Aleksandra — 
bądź też starali się odzyskać przejściowo utracone panowanie w Egipcie. 
Źródła egipskie przekazały niewiele informacji o sytuacji panującej podczas 
perskiego panowania. Późna tradycja ukazuje ten okres jako epokę nędzy i 
ucisku, lecz w rzeczywistości obraz ten nie był, być może aż tak ponury. Za 
panowania Dariusza I (521-486 p.n.e.) został ukończony kanał łączący Nil 
z Morzem Czerwonym. Ten sam władca doprowadził do kodyfikacji praw 
egipskich. Trudno to uznać za czyn ciemięzcy. Niemniej jednak miejscowa 

210 W Biblii	występuje	pod	imieniem	Hofra.
211	 „W	Tachpanches	Pan	skierował	do	Jeremiasza	następujące	słowo:	«Weź	do	ręki	wielkie	

kamienie	 i	w	obecności	 ludzi	z	 Judy	włóż	 je	w	zaprawę	murarską,	 tak	 jak	cegłę	przy	
wejściu	do	domu	faraona	w	Tachpanches.	Powiesz	im:	To	mówi	Pan	Zastępów,	Bóg	Iz-
raela:	Oto	posyłam,	by	sprowadzić	Nabuchodonozora,	króla	babilońskiego,	mojego	sługę.	
Ustawi	on	swój	tron	na	tych	kamieniach,	które	wkopałeś,	i	rozstawi	swój	baldachim	nad	
nimi.	 Przyjdzie	 i	 pobije	 kraj	 egipski;	 kogo	 skaże	 na	 śmierć,	 pójdzie	 na	 śmierć,	 kogo	
na	niewolę,	pójdzie	do	niewoli,	kogo	na	ścięcie	mieczem,	pójdzie	pod	miecz.	Podłoży	
ogień	pod	domy	bóstw	egipskich,	spali	je	lub	wywiezie;	oczyści	z	robactwa	Egipt,	jak	
oczyszcza	pasterz	z	wszy	swoje	szaty,	i	wyjdzie	z	niego	bezpiecznie.	Połamie	też	stele	
Domu	Słońca,	który	się	znajduje	w	kraju	egipskim,	a	domy	bóstw	egipskich	zniszczy	
ogniem»”	(Jr	43,8-13). 
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ludność, pod wodzą drobnych książąt Delty, dwukrotnie próbowała usunąć 
cudzoziemców; za drugim razem przy pomocy Aten. Jedyny król XXVIII dy-
nastii, Amyrtajos, był więc może potomkiem owych przywódców. Powstania 
zostały stłumione, ale nie bez trudności. Po okresie panowania Dariusza II, 
rodzina pochodząca z Mendes w delcie Nilu, przywróciła w pewnym stop-
niu niezależność Egiptu. Persowie jednak pozostawali niedaleko i królowie 
egipscy, zdając sobie sprawę ze swej niezdolności do samodzielnego prze-
ciwstawienia się tej groźbie, zawarli szereg niefortunnych sojuszy z partne-
rami — Spartą, Atenami, Cyprem — którzy okazywali się małowartościo-
wymi w momentach, gdy ich pomoc była potrzebna. Nieudany atak Persów 
na Egipt, który miał miejsce za panowania pierwszego króla XXX dynastii, 
Nektanebo I, zachęcił jego następcę, Teosa, do przedsięwzięcia wyprawy an-
typerskiej do Fenicji. Ta, ostatnia już, militarna akcja poza granicami kraju, 
zakończyła się sromotną klęską. Teosa zastąpił Nektanebo II, ostatni król 
niezależnego Egiptu. Ponowny atak Persów w 343 r. p.n.e. zakończył się po-
wodzeniem i Egipt raz jeszcze znalazł się pod ich panowaniem. Okres ten 
trwał jednak krótko. Jedenaście lat później niepowstrzymana potęga armii 
Aleksandra dotarła do Egiptu i Persowie poddali się bez walki. Aleksander 
Wielki — po wzięciu udziału w niezbędnych obrzędach, kreujących go na fa-
raona — opuścił kraj. Wyjeżdżając nie mógł przewidzieć, że ta krótka wizyta 
nieodwołalnie odmieni losy Egiptu”212.

8. Panowanie Aleksandra Wielkiego Macedońskiego  
i Ptolemeuszy — 332-30 p.n.e.
Mimo, że Aleksander Wielki Macedoński był tylko raz w kraju nad Nilem, 

to do czasu swojej śmierci w roku 323 p.n.e. nosił tytuł faraona. Jego na-
stępca i przyrodni brat Filip III Arridajos, mianował Ptolemeusza, jednego z 
najlepszych wodzów Aleksandra, satrapą Egiptu. W tym miejscu należy wy-
mienić również Aleksandra IV (323-310 p.n.e.), władcę Macedonii i Egiptu, 
syna Aleksandra Wielkiego i księżniczki baktryjskiej Roksany. Ze względu 
na małoletniość nie sprawował nigdy władzy samodzielnie. Państwem rzą-
dzili namiestnicy. Młody Aleksander IV od momentu narodzin był tytular-
nym koregentem swojego stryja Filipa III. Po zamordowaniu Filipa III w 317 
p.n.e., Aleksander IV był także czczony jako król Egiptu. Mieszkał razem ze 
swoją matką w Macedonii. W 316 roku p.n.e. wraz z nią został uwięziony 
przez Kasandra, który na przełomie 310/309 roku p.n.e. zamordował Rok-
sanę i Aleksandra obawiając się jego praw do tronu.

212	 C.	Walters,	Starożytny…,	s.30-31.
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W roku 305 p.n.e. Ptolemeusz ogłosił się królem Egiptu jako Ptolemeusz 
I Soter (Zbawca). Był pierwszym faraonem dynastii ptolemejskiej, która pa-
nowała w Egipcie aż do roku 30 p.n.e., czyli do śmierci Kleopatry. Wówczas 
kraj przeszedł pod władanie Rzymian.

Podczas rządów Ptolemeuszy, rdzenni Egipcjanie mieli niewielki wpływ 
na losy kraju. Być może wpływała na to hellenizacja życia, ale również 
obawy, że Egipcjanie mogą wystąpić przeciwko obecnym władzom. Stąd 
urzędnicy, jak i żołnierze rekrutowali się z Macedończyków, Greków i zhel-
lenizowanych Semitów. Jedyną sferą życia narodowego, w której Egipcjanie 
utrzymywali swoją pozycję, była religia. Ptolemeusze nie mieszali się w 
sprawy religii, świątyń i kapłaństwa. We wszystkich innych, Egipcjanie byli 
traktowani jako niższa warstwa społeczeństwa213.

W II wieku p.n.e. nastąpił okres politycznej i ekonomicznej destabilizacji 
w Egipcie, a szczególnie na południu wybuchały rewolty rdzennych Egip-
cjan, z którymi Ptolemeusze radzili sobie słabo. W następnym wieku władza 
centralna wciąż była słaba, a na dodatek na horyzoncie dziejów pojawiło się 
Imperium Romanum. W roku 30 p.n.e. skończyła się władza Ptolemeuszy i 
Egipt stał się częścią imperium rzymskiego.

Ostatnią królową Egiptu była Kleopatra VII Filopator, zwana też Kleopa-
trą Wielką. Urodzona w 69 roku p.n.e., zmarła 12 sierpnia 30 roku p.n.e. 
w Aleksandrii. Panowała w latach 51–30 p.n.e. Nosiła następujące tytuły: 
Królowa, Nowa Bogini, Bogini Miłująca Ojca, Bogini Miłująca Ojczyznę. Była 
córką Ptolemeusza XII Auletesa. Po wstąpieniu na tron poślubiła swego bra-
ta Ptolemeusza XIII. Na skutek intryg dworskich opuściła Egipt i udała się do 
Palestyny, gdzie zdobyła poparcie Juliusza Cezara, z którym miała syna Pto-
lemeusza XV Cezariona. Dzięki interwencji wojskowej Cezara powróciła na 
tron egipski. Po śmierci Ptolemeusza XIII, który zginął na skutek zamieszek 
antyrzymskich w Aleksandrii, Kleopatra poślubiła drugiego brata, Ptoleme-
usza XIV. Z drugim małżonkiem odbyła podróż do Rzymu w celu wzmocnie-
nia więzi politycznych pomiędzy obydwoma państwami. Po śmierci Cezara 
powróciła do Egiptu i rozkazała zamordować małżonka, po czym w imieniu 
małoletniego Cezariona objęła rządy. W trwającej w Rzymie wojnie domo-
wej Kleopatra poparła zwolenników cesarstwa Oktawiana Augusta i Marka 
Antoniusza. W  roku 42 p.n.e. osobiście poznała tego ostatniego, z którym 
związała się uczuciowo. W późniejszym konflikcie pomiędzy Oktawianem 

213	 W	Egipcie	w	 tym	czasie	zamieszkiwało	 sporo	Żydów,	którzy	podobnie	 jak	Macedoń-
czycy	i	Grecy,	stanowili	ekskluzywną	grupę	ludności.	Osiedlali	się	przede	wszystkim	w	
rejonie	Fajum.	Najbardziej	„żydowskim”	miastem	Egiptu	była	Aleksandria,	gdzie	dwie	z	
pięciu	dzielnic,	były	zamieszkane	przez	Żydów.



95Egipt

a Antoniuszem opowiedziała się za swoim partnerem, z którym miała troje 
dzieci, bliźnięta Aleksandra Heliosa i Kleopatrę Selene oraz syna Ptoleme-
usza Filadelfosa. Oktawian w bitwie pod Akcjum w 31 roku p.n.e. pokonał 
połączone siły Antoniusza i Kleopatry i wkroczył do Egiptu. Kleopatra po 
nieudanych pertraktacjach ze zwycięzcą, polegających na dążeniu do za-
pewnienia władzy w Egipcie swoim potomkom, 12 sierpnia 30 roku p.n.e. 
popełniła samobójstwo.

9. Egipt prowincją rzymską — 30 p.n.e. - 200 n.e.
W roku 30 p.n.e. po wkroczeniu do Egiptu wojsk Oktawiana Augusta, kraj 

ten stał się prowincją rzymską. Oktawian pozostawił w Egipcie trzy legiony, 
które skutecznie pilnowały interesów rzymskich. Później wystarczyły tylko 
dwa. Celem Rzymian było uczynienie z Egiptu spichlerza Rzymu, co w peł-
ni się udało. Ale ponieważ ludność Egiptu była mocno obciążona podatka-
mi, pojawiły się spowodowane tym poważne problemy, przede wszystkim 
ogromne zubożenie podbitej ludności i wynikające z tego niezadowolenie. 
Należy również podkreślić, że kulty egipskie zaczęły się rozprzestrzeniać po 
całym imperium rzymskim, a szczególnie w samym Rzymie, co wzbudzało 
niechęć niektórych cesarzy. Nawet próbowano administracyjnie zlikwido-
wać egipskie wierzenia, ale to się nie powiodło. Dopiero chrześcijaństwo 
zupełnie przeobraziło kulturę Egiptu.

Pierwsze związki Egiptu z chrześcijaństwem miały miejsce, gdy Maria z 
małym Jezusem i swoim mężem Józefem uciekli do Egiptu przed Herodem 
Wielkim, królem żydowskim, który chciał zamordować Jezusa. Dla chrystia-
nizacji Egiptu nie był to najważniejszy epizod. Tradycja chrześcijańska po-
wiada, że idee Chrystusa do kraju nad Nilem przyniósł ewangelista Marek. 
Trudno to w sposób wiarygodny potwierdzić. Można jednak zaryzykować 
stwierdzenie, że nowa wiara dotarła najpierw do Aleksandrii, gdzie była 
spora diaspora żydowska.

10. Egipt chrześcijański — 200-641 n.e.
Na początku III wieku n.e. chrześcijanie w Egipcie byli już bardzo liczną 

grupą, wnoszącą do życia kulturalnego olbrzymi wkład. Założona w roku 
180 w Aleksandrii Szkoła Katechetów, stała się jednym z największych 
ośrodków myśli chrześcijańskiej. Na przełomie II i III stulecia kierował nią 
Klemens (150-216). Jego następcą był Orygenes (185-254). Obaj byli zna-
komitymi teologami i filozofami, świetnymi nauczycielami i organizatorami.
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W roku 201 Klemens musiał wyjechać z Egiptu z powodu prześladowań 
chrześcijan za cesarza Septymiusza Sewera. W tym czasie wielu chrześci-
jan poniosło śmierć. Jeszcze przez sto lat pojawiały się większe i mniejsze 
prześladowania. Był to również czas niedostatku i niepokoju. Coraz więcej 
gruntów leżało odłogiem, a system irygacyjny był zaniedbany. Ucisk wła-
dzy powodował rozruchy, szczególnie w Aleksandrii. Pojawiało się również 
zagrożenie zewnętrze, np. ze strony miasta-państwa Palmyry, pod rządami 
królowej Zenobii, której wojsko pokonało Rzymian i zajęło Aleksandrię. Rzą-
dzący często z powodu różnych nieszczęść i problemów oskarżali chrześci-
jan, którzy w ten sposób stawali się wygodnym kozłem ofiarnym.

Gdy biskupem Aleksandrii był Dionizy (zm. 264), „uczyniono pierwszą 
poważną próbę nawrócenia na nową wiarę egipskiej grupy etnicznej. Nie 
przyniosłoby to zapewne szybkich rezultatów bez pomocy narzędzia, które 
umożliwiło wyłożenie prawd wiary ludziom nie znającym greki. Narzędziem 
tym stał się język koptyjski. W ciągu dwóch pierwszych wieków naszej ery, 
wykształcił się on na bazie języka egipskiego wśród pogańskiej ludności 
kraju i teraz rozpoczynał swój związek z chrześcijaństwem, utrzymujący się 
do dziś. Do zapisywania tego języka posłużono się alfabetem greckim, uzu-
pełnionym kilkoma znakami demotycznymi dla oddania dźwięków w grece 
nie występujących. W ten sposób język egipski, mający za sobą już trzy ty-
siące lat rozwoju, osiągnął formę końcową, w której utrzymuje się do dzisiaj 
w liturgii Kościoła koptyjskiego”214.

Prześladowania chrześcijan całkowicie zaniknęły z chwilą przejęcia tronu 
cesarskiego przez Konstantyna Wielkiego. W tym momencie — jak stwier-
dził biskup Euzebiusz — chrześcijanie stanowili większość obywateli w 
Egipcie. Zaczęły powstawać monastery. Ale również w Egipcie pojawiły się 
kontrowersje teologiczne. Pierwsza z nich wybuchła w roku 318, gdy Ariusz 
zaprzeczył boskości Chrystusa i podważył teologię Trójcy Świętej. Był on 
zwalczany przez biskupa Aleksandrii, Atanazego. Sobór w Nicei odrzucił po-
glądy Ariusza i uchwalił credo, w którym sformułowano podstawowe zasady 
wiary. „Do nieuniknionego odkrycia kart przez Aleksandrię i Konstantyno-
pol doszło na soborze w Chalcedonie w 451 r. n.e. Został on zwołany w celu 
rozstrzygnięcia powracającego wciąż sporu dotyczącego problemu jednej 
bądź dwóch — ludzkiej i boskiej — natur w Chrystusie. Egipt był głównym 
rzecznikiem doktryny o jednej, boskiej naturze (monofizytyzm), podczas 
gdy Konstantynopol i większość uczestników soboru popierała pogląd o 
dwóch naturach. Na poprzednich soborach, odbytych w Efezie w latach 431 

214	 C.	Winters,	Egipt w okresie późnorzymskim i bizantyjskim,	w:	Cywilizcje starożytne,	s.56.
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i 449, zwycięstwo odniósł egipski punkt widzenia. Do sukcesu monofizyty-
zmu przyczyniła się w wielkiej mierze pozbawiona skrupułów i zasługująca 
na potępienie taktyka stosowana przez zwolenników Aleksandrii. Lecz so-
bór w Chalcedonie unieważnił decyzje z Efezu. Monofizytyzm został uznany 
za herezję, a patriarcha egipski Dioskur poszedł na wygnanie, z którego już 
nigdy nie powrócił. Wyznaczony na jego miejsce Proteriusz został zamor-
dowany przez tłum w Aleksandrii, a tron biskupi znów objął przedstawiciel 
monofizytów. Kościół egipski nigdy nie pogodził się z decyzjami Chalcedo-
nu. Próby zmuszenia go do ich przyjęcia okazały się bezowocne, tak samo 
jak i poszukiwanie jakiejś formuły kompromisowej, czynione od czasu do 
czasu. Jedynie gdy cesarz był wyznawcą monofizytyzmu, następowała prze-
rwa w ustawicznych sporach i rozlewie krwi, które były charakterystycz-
nymi zjawiskami w drugiej połowie V i przez większość VI w. W ten sposób 
Kościół egipski — w dużym stopniu na mocy własnego wyboru, odciąwszy 
się od głównego nurtu ortodoksyjnego chrześcijaństwa — znoszony był na 
martwą wodę. Jego instytucje i obrzędy ulegały skostnieniu, a proces ten 
został pogłębiony przez inwazję arabską w latach 641-642 n.e.”215.

II. Biblia
Po raz pierwszy Egipt pojawia się w Starym Testamencie pod nazwą 

Misraim, na tzw. Tablicy Narodów, w Księdze Genesis216. Inna nazwa biblijna 
to Patros, oznaczająca Kraj Południowy, czyli Górny Egipt217.

1. Abraham
Egipt był spichlerzem nie tylko dla jego rdzennych mieszkańców, ale rów-

nież dla ludów koczowniczych Palestyny, które w okresach głodu przybywa-
ły do Egiptu, szukając tam ratunku. W dobie Średniego Państwa218 do Egip-
tu podążył Abraham (Abram), protoplasta Hebrajczyków, wraz z żoną Sarą 
(Saraj) i wszystkimi sługami, oraz całym dobytkiem. „A gdy się już zbliżał do 
Egiptu, rzekł do swojej żony, Saraj: «Wiem, że jesteś urodziwą kobietą; skoro 
cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego żona; i zabiją mnie, a ciebie zostawią 

215	 Tamże,	s.	58.
216	 Rdz	10,6.13.	Misraim	był	synem	Chama	i	wnukiem	Noego.	To	on	miał	być	protoplastą	

Egipcjan.	Później	używano	nazwy	Misraim	na	oznaczenie	Dolnego	 i	Górnego	Egiptu.	
Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje…,	s.14.

217	 Rdz	10,14.
218	 Niestety,	nie	znamy	imienia	faraona,	u	którego	był	Abraham.
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przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze 
względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu». Gdy Abram 
przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną kobie-
tą. Ujrzawszy ją dostojnicy faraona, chwalili ją także przed faraonem. Toteż 
zabrano Saraj na dwór faraona, Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowi-
cie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i 
wielbłądy. Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za 
zabranie Saraj, żony Abrama. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: «Cóżeś 
mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego 
mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz — oto 
twoja żona; zabierz ją i idź!» Dał też faraon rozkaz dworzanom, żeby Abra-
ma i jego żonę, i cały jego dobytek odprowadzili [do granicy]”219.

Ponieważ Abraham spotkał się z samym faraonem, możemy domniemy-
wać, że był traktowany jako człowiek o bardzo wysokim statusie społecz-
nym, może nawet jako książę. Status ten mierzono głównie zasobnością 
materialną i militarną a także wpływami politycznymi, a Abraham pokazał 
przykład takich działań w wyprawie przeciwko królom mezopotamskim, 
czy w układach z królem Abimelechem220. Należy pamiętać, że miał on swoją 
prywatną armię liczącą 318 ludzi, która sprawdziła się w boju221. Nie można 
więc traktować Abrahama, jako zwykłego pasterza, krążącego gdzieś tam 
po Palestynie.

Prawdopodobnie wśród niewolników, których Abraham otrzymał od fa-
raona, była Hagar222, która urodziła mu syna Ismaela.

2. Józef
W XVIII wieku p.n.e. do Egiptu weszli Hyksosi (dosł. władcy obcych kra-

in), którzy zawładnęli tronem faraonów, ustanawiając własną dynastię 
i panując w kraju nad Nilem. Rdzennym Egipcjanom pozwolili jedynie na 
zajmowanie pomniejszych stanowisk. Najeźdźcy przynieśli ze sobą nową 
technikę budowania obwarowań miejskich, nową technikę garncarską, a 
przede wszystkim nową technikę wojenną: rydwany bojowe zaprzężone w 
konie. Niewiele wiemy o ich rządach i dokonaniach w Egipcie, ponieważ po 
ich wypędzeniu Egipcjanie zniszczyli hyksoskie zabytki, wymazali z napi-
sów wszystko, co mogłoby przypominać Hyksosów. „Ze znanych nam imion 

219	 Rdz	12,9-20.
220 Rdz 14;	20;	21.
221	 Rdz	14,1-16.
222	 Rdz	16,1-16.
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królów hyksoskich można wywnioskować, że kilku z nich było Semitami, 
a kilku prawdopodobnie indoeuropejskimi Hurytami. Jak już wspomniano, 
Hyksosi przywiedli do Egiptu konie i wozy, które przedtem nie były znane 
w Dolinie Nilu. Ze stolicy we wschodniej delcie, Awaris, zarządzali Egiptem 
i licznymi państewkami w Zachodniej Azji. Zezwolili na to, aby pokonani 
władcy egipscy rządzili komisarycznie w kraju. Tylko kilku królów hykso-
skich panowało faktycznie nad całym krajem”223.

Wszystko na to wskazuje, że biblijny Józef, syn Jakuba, przybył do Egiptu w 
czasach panowania Hyksosów. W przedziwnych okolicznościach został tam 
wezyrem, czyli osobą nr 2 w Egipcie. Podlegał jedynie faraonowi. S. Horn 
szacuje czas jego pobytu w tym kraju na lata 1669-1589 p.n.e. Powierzyć 
Semicie takie stanowisko mógł jedynie faraon spokrewniony z Semitami224.

Sytuacja potomków Jakuba zmieniła się, gdy rdzenni Egipcjanie odzyskali 
władzę w kraju. Hyksosi zostali wypędzeni, a spokrewnieni z nimi Hebraj-
czycy stali się niewolnikami. Biblia kwituje to krótkim wersetem: „Tymcza-
sem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa”225.

3. Mojżesz
Nowa dynastia egipska bardzo obawiała się Izraelitów. Stąd faraon wydał 

rozkaz, który znajduje się w Starym Testamencie: „«Oto lud synów Izraela jest 
liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby 
się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z na-
szymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». Ustanowiono 
nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. 
Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im 
bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potę-
gowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izra-
ela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle 
oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bez-
względnie. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazy-
wała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski te słowa: «Jeśli będziecie 
przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie 
chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy ży-
ciu». Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, po-
zostawiając przy życiu [nowo narodzonych] chłopców. I wezwał król egipski 

223	 S.	Horn,	Z archeologią przez kraje biblijne,	Warszawa	1989,	s.59.
224	 Tamże...,	s.60.
225	 Wj 1,8.
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położne, mówiąc do nich: «Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłop-
ców przy życiu?» One odpowiedziały faraonowi: «Kobiety hebrajskie nie są 
podobne do Egipcjanek, one są zdrowe, toteż rodzą wcześniej, zanim zdoła do 
nich przybyć położna». Bóg dobrze czynił położnym, a lud [izraelski] stawał 
się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również 
i im zapewnił On potomstwo. Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: 
«Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do 
rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu»”226.

W tym czasie narodził się Mojżesz, którego Bóg powołał na wyzwoliciela 
Izraelitów z Egiptu. Uratowany przed śmiercią, został zaadoptowany przez 
egipską księżniczkę. Był jednak świadomy swego pochodzenia. Gdy był mło-
dym mężczyzną, zabił Egipcjanina, który bił Hebrajczyka. Z tego powodu 
musiał uciekać z Egiptu. Schronił się u Madianitów, gdzie ożenił się z Syppo-
rą, córką kapłana Jetry.

Bóg wezwał go, aby wrócił do Egiptu i wyprowadził lud izraelski z nie-
woli. Wielokrotnie razem ze swoim bratem Aaronem prosili faraona, aby 
wypuścił Hebrajczyków z Egiptu, ale faraon był nieugięty.

Dopiero dziesięć plag227 przekonało faraona, aby wypuścił Izraelitów. Jed-
nak już wkrótce armia egipska zaczęła gonić Hebrajczyków. Wówczas roze-
grały się niezwykłe wydarzenia. Izraelici suchą stopą przeszli przez Morze 
Czerwone, które się rozstąpiło, a Egipcjanie w nim potonęli. Izraelici udali 
się pod górę Synaj, gdzie otrzymali przepisy prawne, m.in. dekalog.

4. Hatszepsut
Według chronologii biblijnej Mojżesz urodził się w pierwszym roku pano-

wania faraona Totmesa I. Zatem ową księżniczką, która zaadoptowała Moj-
żesza, była jego córka Hatszepsut, która po 21 latach od narodzin Mojżesza, 
zasiadła na tronie i przez 22 rządziła jako faraon. Była córką Totmesa I  i 
królowej Ahmes, przyrodnią siostrą i żoną Totmesa II, z którym rywalizowa-
ła o sukcesję. Po śmierci Totmesa II objęła regencję w imieniu małoletniego 
Totmesa III.   

Czy wychowywany przez Hatszepsut Mojżesz mógł zostać faraonem? Za-
pewne otrzymał najwyższe wykształcenie cywilne i wojskowe. W Księdze 
Dziejów Apostolskich czytamy, że „Mojżesza wykształcono we wszystkich 

226	 Wj 1,9-22.
227	 Wody	Nilu	zamienione	w	krew,	plaga	żab,	komarów,	much,	wyginięcie	bydła	egipskiego,	

plaga	wrzodów,	gradu,	szarańczy,	ciemności,	śmierć	pierworodnych.
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naukach egipskich, i potężny był w słowie i czynie”228. Ale, jak podaje no-
wotestamentowy List do Hebrajczyków, „przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, 
odmówił nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem 
Bożym229, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za 
większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby 
Egiptu, gdyż nie patrzył na zapłatę”230. Mojżesz stał się przywódcą narodu 
izraelskiego, który poprowadził z Egiptu do Kanaanu, Ziemi Obiecanej.

5. Inne wątki egipskie w Starym Testamencie
Nazwy Egipt i Egipcjanie występują w Starym Testamencie kilkaset razy. 

Można to sprawdzić w każdej konkordancji biblijnej. Nie sposób ich tu 
wszystkich wymienić, zatem zwrócimy naszą uwagę na teksty dotyczące 
Salomona oraz pierwszych i ostatnich lat istnienia Judy, państwa, które po-
wstało po podziale Izraela, za czasów Roboama (Rechabeama).

„Król Salomon bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich królów 
ziemi. Wszyscy więc udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądro-
ści, jaką Bóg obdarzył jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swo-
je dary: naczynia srebrne i złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie 
albo muły. Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał 
tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w 
miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Srebra zaś król złożył w Je-
rozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów — ile sykomor na Szefeli. Sprowadzono 
też Salomonowi konie z Egiptu i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za 
ustaloną cenę. Wywożono i sprowadzano z Egiptu rydwan za sześćset srebr-
ników, a konia za sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich pośrednictwem sprowa-
dzano je dla wszystkich królów hetyckich i aramejskich. 

Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowi-
cie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Hetytki, z 
narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i 
one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim 
bogom». Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi”231.

W roku 930 p.n.e. po śmierci Salomona, tron izraelski przejął jego syn 
Roboam, do którego zwrócili się poddani, aby ulżył im w ich obowiązkach 
względem tronu. Ten jednak nałożył na nich jeszcze większe ciężary, co spo-

228	 Dz	7,22.
229	 Chodzi	o	Izrael.
230	 Hb	11,24-26.
231	 1	Krl	10,23-11,2.
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wodowało rozpad państwa na Izrael (10 pokoleń na północy) i Judę (po-
kolenie Judy i Beniamina na południu). Po pięciu latach królestwo judzkie 
zostało najechane przez armię egipską faraona Szeszonka (Sziszaka). Biblia 
sprawozdaje:

„Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on Prawo 
Pańskie, a z nim cały Izrael. W piątym roku [panowania] króla Roboama 
nadciągnął Sziszak, król egipski, przeciw Jerozolimie, albowiem [mieszkań-
cy jej] okazali niewierność wobec Pana. [Nadciągnął] z tysiącem dwustu 
rydwanami i sześćdziesięciu tysiącami jeźdźców oraz niezliczonym tłumem 
ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu: z Libijczykami, Sukkijczykami i Kuszy-
tami. I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy. Wtedy to 
prorok Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się wyco-
fali przed Sziszakiem do Jerozolimy, i rzekł im: «Tak mówi Pan: Wyście mnie 
opuścili i Ja także was opuszczam, [oddając] w ręce Sziszaka». Upokorzyli się 
wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli: «Sprawiedliwy jest Pan». Wi-
dząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do Szemajasza: «Ponieważ 
upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem ocalenie, i mego gniewu 
nie wyleję na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka. Staną się jednak jego 
sługami, aby poznali różnicę między służbą u Mnie a służbą królestwom 
[innych] ziem». Nadciągnął więc król egipski, Sziszak, przeciw Jerozolimie 
i zabrał kosztowności świątyni Pańskiej oraz kosztowności pałacu królew-
skiego; wszystko to zabrał. Zabrał również złote tarcze, które sporządził 
Salomon”232.

Około 300 lat później miały miejsce inne wydarzenia. „Po tym wszystkim, 
co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski, Necho wyruszył, aby 
walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu. Lecz 
tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: «Cóż jest między mną 
a tobą, królu judzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, z 
którym jestem w walce. Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj 
się więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył». Jozjasz jednak nie 
odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Necho, 
pochodzących z ust Bożych, i wystąpił do walki na równinie Megiddo. Wte-
dy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza, który rzekł swoim sługom: 
«Wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny». Wyciągnęli go jego słudzy z 
rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do 
Jerozolimy, gdzie umarł. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cały 
Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza. Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który 

232	 2	Krn	12,1-9.
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wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich 
lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało się zwyczajem w Izraelu. Oto zapisa-
ne są one w Lamentacjach. Pozostałe zaś dzieje Jozjasza, jego czyny poboż-
ne, zgodne z tym, co napisane jest w Prawie Pańskim, jego dzieła, pierwsze 
i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów izraelskich i judzkich. Lud kraju 
wziął Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem, w miejsce jego ojca, 
w Jerozolimie. W chwili objęcia rządów Joachaz miał dwadzieścia trzy lata, 
a trzy miesiące panował w Jerozolimie. Król egipski usunął go, [by nie pa-
nował] w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości stu talentów 
srebra i jednego talentu złota. Następnie król egipski ustanowił nad Judą 
i Jerozolimą jego brata Eliakima i zmienił mu imię na Jojakim, a jego brata 
Joachaza pojmał Necho i zaprowadził do Egiptu”233. 

Opisane tu wydarzenia rozgrywały się na przełomie VII i VI wieku p.n.e. 
Maleńkie państwo judzkie znalazło się w tyglu walk egipsko-babilońskich. 
To jedni, to drudzy, przechodzili przez tereny izraelskie, po drodze niszcząc i 
rabując. Ostatecznie państwo judzkie upadło w roku 586 p.n.e. Król babiloń-
ski Nabuchodonozor zniszczył Jerozolimę i inne miasta, i zabrał do niewoli 
tych, którzy tam mieszkali.

6. Wątek nowotestamentowy
Najważniejszym nowotestamentowym wątkiem związanym z Egiptem, 

jest historia małego Jezusa. „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Ju-
dei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jero-
zolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bo-
wiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro 
to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc 
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się na-
rodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał 
Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głów-
nych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem 
ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypy-
tał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 
rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, 
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchaw-
szy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dzie-

233	 2	Krn	35,20-36,4.
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cię z Matką Jego, Marią; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczy-
zny. Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci po-
wiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął 
w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z 
Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawied-
li, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i 
kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do 
czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proro-
ka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje 
swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, 
oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na 
życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do zie-
mi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca 
swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 
strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało 
się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”234. 

III. Miejsca, które należy zobaczyć w Egipcie
Egipt kipi bogactwem zabytków starożytności. Nie sposób wszystkich 

opisać, stąd skoncentrujemy się na tych najważniejszych. Zwrócimy rów-
nież uwagę na te, które mają jakikolwiek związek z wydarzeniami biblijny-
mi, choć od razu trzeba stwierdzić, że jest ich niewiele.

1. Kair i Giza
Kair, stolica Egiptu, jest bardzo hałaśliwą aglomeracją. Miasto położone 

jest po obu stronach Nilu, między górami Mokkatam na wschodzie i pirami-
dami w Gizie, na zachodzie.

Przed przybyciem Arabów, w południowej części dzisiejszego Kairu, 
znajdowała się twierdza, najpierw rzymska, potem bizantyjska. Nadano jej 
nazwę Babilon. Od południa i wschodu broniła dostępu do delty Nilu. W 

234	 Mt	2,1-23.
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okresie chrześcijańskim egipscy Koptowie na terenie twierdzy i poza nią 
budowali liczne kościoły. Cała dzielnica wokół Babilonu nosi nazwę Stary 
Kair i zamieszkiwana jest przez chrześcijańskich Koptów, potomków staro-
żytnych Egipcjan. W sąsiedztwie twierdzy możemy zwiedzić Muzeum Kop-
tyjskie, gdzie w 29 salach przechowywane są w języku koptyjskim pisma 
religijne i literackie, stare ikony, wyroby z drewna, tkaniny, przedmioty ze 
szkła, złota itp. Obok jest też synagoga żydowska, gdzie w roku 1763 odkry-
to ok. 100 tysięcy rękopisów żydowskich pism religijnych.

Z ogrodu koło muzeum można wejść do kościoła św. Sergiusza, gdzie we-
dług tradycji, w krypcie pod absydą ołtarza — zatrzymali się Maria z Józe-
fem i małym Jezusem podczas ich ucieczki do Egiptu.

Podczas zwiedzania Ibn-Tulun, jednego z największych meczetów na 
świecie235, warto zwrócić uwagę na ozdobny fryz o długości prawie 2 kilo-
metrów (!), wykonany z drewna sykomory, które według miejscowej trady-
cji pochodzi z arki Noego.

Najważniejszym miejscem do zwiedzania w Kairze jest Muzeum Egip-
skie. Są tam tysiące eksponatów ze starożytnego Egiptu, które zainteresu-
ją również badaczy Biblii. Jednym z nich jest granitowa stela Merneptaha, 
który napisał tam o swoich zwycięstwach nad Libijczykami i innymi ludami, 
wśród których wymienia Izraelitów. Stela została odkopana przez sławnego 
archeologa Flindersa Petrie. Pochodzi z końca XIII wieku p.n.e. i jest najstar-
szym w oryginale zachowanym źródłem, podającym nazwę Izrael. S. Horn 
pisze, że „jest to ogromnie ważna informacja dotycząca historii tego naro-
du. Wszystkie nazwy ludów i krajów są poprzedzone w tej hieroglificznej 
inskrypcji znakiem, który tłumaczony jest ‘obcy kraj’. Nazwa Izrael jest po-
przedzona hieroglifem siedzącego mężczyzny, siedzącej kobiety i znakiem 
liczby mnogiej. Oznacza to, że autor uważał Izrael za naród, który nie był 
całkowicie osiadły, aby używać znaku (determinatywy) ‘obcy kraj’. To spo-
strzeżenie zgadza się zupełnie z warunkami, w jakich żył naród izraelski w 
okresie sędziów, wtedy gdy nad Egiptem panował Merneptah i walczył w Pa-
lestynie. Izrael nie osiadł jeszcze całkiem w Kanaanie, lecz prowadził mniej 
lub więcej nomadyczny tryb życia. Jest to doprawdy swoiste przeżycie, stać 
przed kamiennym świadkiem Izraela, mającym obecnie 3200 lat i kopiować 
tekst, który wspomina lud Boży we wczesnym okresie historii świata. Ten 
dokument zawiera mocny dowód przeciw teorii, że Ramzes II był faraonem 
czasów niewoli, a Merneptah faraonem czasów wyjścia narodu wybranego. 
Gdyby Izraelici rzeczywiście wyszli z Egiptu za Merneptaha, który panował 
235	 Jest	to	trzeci	co	do	wielkości	meczet	świata.	Jego	podstawa	wynosi	26.318	m	kwadrato-

wych.
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stosunkowo krótko, nie mógłby ich spotkać pod Gezer i Aszkalon, jak wyraź-
nie oznajmia jego inskrypcja. Jak wiadomo, Izraelici od opuszczenia Egiptu 
do zajęcia Kanaanu wędrowali 40 lat przez pustynię. Wierzymy natomiast 
informacji z 1 Krl 6,1 umiejscawiającej exodus 480 lat przed czwartym ro-
kiem panowania Salomona. Według tej wzmianki wyjście przypada na XV 
w. p.n.e. i nie zachodzi tu żadna historyczna czy chronologiczna sprzeczność 
pomiędzy biblijnym podaniem a egipską stelą z XIII w. p.n.e.”236.

Ponad 1700 eksponatów w Muzeum Egipskim pochodzi z grobowca fa-
raona Tutanchamona. Wszyscy zwiedzający podziwiają przede wszystkim 
złotą maskę króla i bogatą biżuterię. Ale dla badacza Biblii najważniejsze są 
z pozoru najmniej ważne przedmioty z żelaza. Te przedmioty udowadnia-
ją, że żelazo było używane już w czasach Tutanchamona, czyli w XV wieku 
p.n.e., a więc w czasie bezpośrednio po zdobyciu Kanaanu przez Izrael. Bi-
blia mówi, że Kananejczycy posiadali żelazne wozy, co oznaczało, że elemen-
ty tych wozów wykonane były z żelaza237. Krytycy Biblii długo twierdzili, że 
te wzmianki świadczą, iż księgi o tym mówiące, musiały być zredagowane 
znacznie później niż podaje to Stary Testament. Powoływali się na twier-
dzenia, że przed XII wiekiem p.n.e. żelazo nie było używane. Jak się okazało, 
krytycy się mylili, żelazo było znane już dwa wieki wcześniej238.

W Gizie piramidy stoją już ponad 4600 lat. Swoje grobowce zbudowali 
tam Cheops, Chefren i Mykerinos. Najbliżej Kairu stoi największa piramida, 
zbudowana przez pierwszego z nich. Jest nazywana Wielką Piramidą, uzna-
ną przez starożytnych Greków za jeden z siedmiu cudów świata. Wciąż jest 
największą kamienną budowlą świata. Na jej budowę zużyto 2,5 mln blo-
ków kamiennych, każdy o objętości 1 metra sześciennego i wadze 2,5 ton. 
Jej budowa trwała 30 lat. W ciągu jednego roku pracowało przy niej 100 tys. 
ludzi, którzy posługiwali się bardzo prostymi narzędziami. Były to sztangi, 
drągi, dźwignie i sanki, na których przesuwano ciężary. Pozostałe pirami-
dy są mniejsze, ale również robią wrażenie na oglądających. Obok piramid 
znajduje się sfinks z głową faraona Chefrena.

2. Memfis i Sakkara
30 km na południe od Kairu leży historyczna stolica Egiptu Mennofer 

(gr. Memfis), założona przez króla Menesa, który zjednoczył Egipt Dolny z 
Górnym. Miasto otoczył białym murem, w wewnątrz wybudował świątynię 

236	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.88.
237	 Joz	17,16.18;	Sdz	1,19;	4,3.13.
238	 Podczas	nowszych	wykopalisk	w	krajach	biblijnych	znaleziono	sporo	różnych	przedmio-

tów	z	żelaza,	co	potwierdziło	wierność	zapisów	biblijnych.
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boga Ptaha. Dzisiaj niewiele pozostało po dawnej świetności. W gaju palmo-
wym można oglądać resztki historycznych budowli. Arabowie przekształcili 
Memfis w kamieniołom.

Znajdująca się na zachód od Memfis Sakkara była w starożytności ne-
kropolią stolicy Egiptu. Na ogromnym obszarze znajdują się grobowce ze 
wszystkich epok historycznych, z monumentalną piramidą schodkową fara-
ona Dżesera, jedną z najstarszych kamiennych budowli na ziemi. Wzniesio-
na została przez Imhotepa, pierwszego wielkiego budowniczego egipskie-
go, który jednocześnie był lekarzem.

W Sakkarze można m.in. trafić na ślady kultu byka (cielca) Apisa. Wybu-
dowano tam specjalne komory grobowe o długości 340 m, gdzie spoczy-
wały zabalsamowane byki. Te święte dla Egipcjan zwierzęta trzymane były 
w świątyni, gdzie opiekowali się nimi kapłani. Wcześniej na terenie całego 
kraju wyszukiwano byki, które musiały się czymś wyróżniać. Przewożono 
je po Nilu pozłacanym statkiem do Sakkary. Gdy święty byk kończył swój 
żywot, urządzano mu uroczysty pogrzeb. Balsamowano zwierzę i grzebano 
w sarapeum w sarkofagu z czerwonego lub czarnego granitu asuańskiego.

Izraelici, którzy przebywali w niewoli egipskiej, zaznajomili się z kultem 
boga Apisa. Nie dziwi więc, że po „zniknięciu” Mojżesza na 40 dni, gdy udał 
się na górę Synaj, ulali sobie złotego byka i oddawali mu cześć jako bogu239.

3. Luksor i Karnak
675 km na południe od Kairu znajdują się dwie ważne miejscowości Egip-

tu, Luksor i Karnak. To tutaj w starożytności były Teby. Osobliwością Luk-
soru jest świątynia Amona, jednego z najważniejszych egipskich bóstw. Jej 
budowniczym był genialny architekt Amenofis. Rozbudował ją Ramzes II. 
Ale jeszcze większe wrażenie robi świątynia Amona w Karnaku.

Swój największy rozkwit Teby przeżywały w czasach faraonów XVIII 
dynastii, którzy wyparli z Egiptu Hyksosów, połączyli na nowo wszystkie 
nomy Egiptu, stworzyli imperium, które rozciągało się od Nubii do Eufratu. 
We wschodnich Tebach znajduje się interesujący relief, mówiący o zwycię-
stwie faraona Szeszonka (Sziszaka, Szyszaka), który po śmierci Salomona 
wkroczył do Palestyny i zdobył Jerozolimę240. Gdy wrócił do Egiptu, poświę-
cił część łupów Amonowi i uwiecznił oddanie miast Izraela i Judy swojemu 
bogu. Tebańskie reliefy mówią również o licznych kampaniach Tutmozisa 
III w Syrii i Palestynie.

239	 Wj	32,1-4.
240	 1	Krl	14,25-26.
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W zachodnich Tebach, w Deir el-Bahari, znajduje się świątynia grobowa 
Hatszepsut, przybranej matki Mojżesza. Wybudowana została na trzech po-
ziomach, u podnóża wysokich i stromych skał. Ale ta świątynia nie jest tylko 
dziełem architektury. Na jej ścianach znajdujemy słowa i obrazy ilustrujące 
dokonania Hatszepsut, a szczególnie to, co wybudowała. Jest też mowa o 
wyprawie do kraju Punt, skąd przywieziono drzewo hebanowe, złoto, sre-
bro, kość słoniową, kadzidło, kosmetyki i zwierzęta.

W zachodnich Tebach znajduje się tzw. Dolina Królów i Dolina Królowych, 
gdzie umieszczone są groby faraonów i ich małżonek. Jest tam również grób 
wspomnianego wcześniej Tutanchamona.

W Tebach należy odwiedzić też świątynię Medinet Habu Ramzesa III, 
gdzie można zobaczyć reliefy mówiące o walce z tzw. „ludami morza”, m.in. 
Filistynami. Trzeba zobaczyć Ramesseum, ruiny świątyni Ramzesa II i dwa 
wysokie na 22 m posągi Amenhotepa III, nazywane kolosami Memnona, 
które stały przy wejściu do świątyni faraona, dzisiaj już nie istniejącej. 

Na budowlach Tutmosisa I, ojca Hatszepsut, znajdujemy inskrypcje mó-
wiące o pracy semickich niewolników. S. Horn pisze, że „wielu z nich mogło 
być Hebrajczykami. Prawdopodobnie zostali uprowadzeni z ziemi Goszen 
i pod przymusem zapędzeni do budowy spichrzów, królewskich pałaców, 
monumentalnych grobowców i świątyń. Musieli wznosić obeliski, pylony, 
statuy i inne pomniki mające głosić współczesnym i potomnym sławę króla. 
Być może rodzice Mojżesza należeli do tych nieszczęśliwców, których zawle-
czono do dalekich Teb, aby odbywali pańszczyznę przy świątyni Amona lub 
innych budowlach wznoszonych przez króla”241.

4. Asuan, Elefantyna i Abu Simbel
Po drodze z Luksoru do Asuanu można odwiedzić Esnę, małe miasteczko, 

gdzie w starożytności było centrum kultu boga z baranią głową, Chnuma. Na 
24 kolumnach oraz na ścianach świątyni zachowały się reliefy przedstawia-
jące faraonów oraz cesarzy rzymskich, jako władców Egiptu, m.in. Marka 
Aureliusza, Antoniusza Piusa, Klaudiusza i Decjusza. Zachowały się też napi-
sy o treści religijnej i hymny poetyckie, zaliczane do największych osiągnięć 
literatury starożytnego Egiptu.

Dalej na szlaku znajduje się miejscowość Edfu, gdzie zachowała się świą-
tynia boga słońca Horusa, którego wyobrażano sobie z głową sokoła. Jej 
budowę rozpoczął Ptolemeusz III w 237 roku p.n.e. Świątynię ukończono 
dopiero po 170 latach. Do dziś przetrwała w bardzo dobrym stanie.

241	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.67-68.
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Ok. 60 km od Edfu, w Kom Ombo, można zwiedzić świątynię poświęconą 
bogu Haroerisowi z głową krogulca i Sobkowi z głową krokodyla. Z tego po-
wodu są w niej dwa wejścia i dwa sanktuaria.

Asuan jest najpiękniejszym miastem Egiptu. W przeszłości był ośrodkiem 
handlowym, do którego docierały karawany z Pustyni Libijskiej, Darfuru, 
Kordofanu, Etiopii i różnych miejsc górnego Nilu. W starożytności istniał 
tam również wielki kamieniołom, gdzie granit występował w kolorach sza-
rym i czerwonawym. Na terenie kamieniołomu w Asuanie zachował się nie-
dokończony obelisk o długości ponad 50 m i wadze ok. 1170 ton. Podczas 
obróbki pękł, więc pozostawiono go, bo już nie nadawał się do użytku.

Asuan znany jest z wybudowanej w latach 1960-1970 Wielkiej Tamy, 
która zmieniła topografię terenu. Jeśli ktoś chciałby odszukać pierwszą 
kataraktę na Nilu, będzie zawiedziony, ponieważ pozostały z niej jedynie 
resztki. W tym miejscu Anglicy wybudowali pierwszą tamę. Na południe od 
niej można dojrzeć wyspę Gelkię, na którą po wybudowaniu Wielkiej Tamy, 
przeniesiono świątynie z wyspy File. Głównym bóstwem czczonym na File 
była Izyda, żona Ozyrysa, boga zmarłych. Cześć Izydzie oddawali nie tylko 
Egipcjanie, ale również Grecy i Rzymianie.

Dla badaczy Biblii najważniejszym miejscem w tym rejonie Egiptu jest 
Elefantyna, wyspa na Nilu. Pochodzą z niej żydowskie dokumenty, które po-
twierdzają informacje Starego Testamentu, w szczególności zaś poświadcza-
ją prawdziwość ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Potwierdzają, że Żydzi w cza-
sach Nehemiasza posiadali cywilny kalendarz, który zaczynał się jesienią. 
Dzięki niemu znaleziono dowód na bardzo istotną datę w historii biblijnej, 
dotyczącą proroctwa z Księgi Daniela o 2300 wieczorach i porankach242.

Pod koniec XIX wieku rozgorzał gwałtowny spór o autentyczność ksiąg 
Ezdrasza i Nehemiasza, ponieważ nie było oficjalnych dokumentów per-
skich, które by je potwierdzały. Takie dokumenty znalazły się zaraz na po-
czątku XX wieku na Elefantynie. Zostały opublikowane przez profesorów 

242	 Dn	8,14.	Więcej	na	ten	temat	zob.	K.	Bulli,	Księga Daniela,	Warszawa	1966.	Występuje	
tu	kwestia	okresu	2300	dni	(wieczorów	i	poranków).	Wiadomo	było	z	proroctwa,	że	po	
tym	czasie	świątynia	odzyska	swoje	prawa.	Wyjaśnienie	tych	kwestii	znajduje	się	w	rozd-
ziale	9.	Księgi	Daniela.	Bibliści	wyjaśniają,	że	w	interpretacji	okresów	proroczych	należy	
stosować	biblijną	zasadę	„dzień	za	rok”,	co	oznacza,	że	chodzi	o	okres	2300	lat.	Czas	
ten	miał	się	rozpocząć	w	roku	wydania	dekretu	o	odbudowie	Jerozolimy,	co	nastąpiło	za	
króla	perskiego	Artakserksesa	jesienią	457	roku	p.n.e.	Oznacza	to,	że	okres	ten	powinien	
się	zakończyć	jesienią	1844	roku.	Co	się	wówczas	wydarzyło?	Upowszechniono	naukę	
o	niebiańskiej	świątyni	 i	godzinie	sądu.	Powstał	ruch	religijno-społeczny,	który	zaczął	
głosić	potrzebę	przygotowania	się	na	powtórne	przyjście	Chrystusa.	Rzucił	hasło	pow-
rotu	do	Biblii.	Wydobył	na	światło	dzienne	wszystkie	apostolskie	zasady	wiary,	łącznie	z	
nauką	o	świątyni,	potrzebą	przestrzegania	dekalogu	i	zachowania	wiary	Chrystusowej.
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Cowleya i Sayce’a, co wywołało wielką sensację wśród badaczy. Kilka la 
później (1906) niemiecka ekspedycja odkopała kolejne dokumenty doty-
czące tych samych zagadnień. One także potwierdzały prawdziwość ksiąg 
Ezdrasza i Nehemiasza. Dokumenty te zostały napisane po aramejsku, czyli 
w języku, w którym zredagowano część ksiąg Daniela i Ezdrasza. Nie dziwi 
to, ponieważ w czasach imperium perskiego język ten był w powszechnym 
użyciu. S. Horn pisze, że „z tych tekstów dowiadujemy się o kolonii żydow-
skich żołnierzy w służbie królów egipskich, stacjonujących na Elefantynie, 
prawdopodobnie od czasów ostatnich królów Judy. Wybudowali oni świąty-
nię dla swojego Boga Jahu (Jahwe), lecz poza tym czcili szereg obcych bóstw. 
Ich religia była podobna w ogólnych zarysach do religii Żydów przed niewo-
lą babilońską. Persowie, którzy za Kambyzesa podbili Egipt, zniszczyli więk-
szość świątyń, także świątynię egipskiego boga Chnuma na Elefantynie. Ale 
oszczędzili żydowską świątynię na tej samej wyspie. Prawdopodobnie Żydzi 
byli życzliwie usposobieni do Persów. Wydaje się, że pomiędzy Żydami a 
egipskimi sąsiadami panowało na wyspie znaczne napięcie. Jednakże kilka 
przykładów prozelityzmu miało miejsce. Najwięcej dokumentów z archi-
wów elefantyńskiej kolonii  traktuje o prywatnych sprawach mieszkańców 
gminy. Istnieje jednak kilka dokumentów innej natury i posiadających bar-
dziej interesującą treść. Z dokumentów wynika, że żydowska świątynia na 
Elefantynie została zniszczona w 410 r. p.n.e. podczas nieobecności perskie-
go satrapy w Egipcie. Wprawdzie po jego powrocie główny prowodyr zajść 
został ukarany ku satysfakcji Żydów, lecz z decyzją o rozpoczęciu odbudowy 
świątyni na razie się wstrzymano. Perski satrapa zażądał najpierw zezwo-
lenia na to jerozolimskiej władzy. Bez tego prośba o dokonanie odbudowy 
nie mogła być spełniona. Wobec tego Żydzi z Elefantyny poprosili listownie 
najwyższego kapłana w Jerozolimie, Johanana, o wyrażenie na to zgody. Ży-
dzi palestyńscy, którzy przeszli szkołę Ezdrasza i Nehemiasza, nie byli radzi 
z istnienia  oddzielnej świątyni dla egipskich Żydów. Uważali, że rzeczą naj-
rozsądniejszą będzie zignorowanie listu i nie wysyłanie żadnej odpowiedzi. 
Trzy lata później Żydzi z Elefantyny ponowili prośbę. Tym razem skierowali 
ją do perskiego namiestnika Judei, Bigevai. Dali do zrozumienia, że przyłą-
czą się do Samarytan w przypadku odrzucenia ich żądania. W tej sprawie 
pisali już wcześniej do dwóch synów Sanballata, namiestnika Samarii. To 
skryte odgrażanie zaniepokoiło władze jerozolimskie. Z tej przyczyny właś-
nie dali zezwolenie na odbudowę elefantyńskiej świątyni jednak pod wa-
runkiem, że w niej nie będą składane żadne krwawe ofiary. Zaledwie Żydzi 
odbudowali świątynię, w Egipcie wybuchło powstanie przeciwko Persom 
i królowi Artakserksesowi II. Niestety, o tych czasach nasze źródła nic nie 
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donoszą. Nie wiemy, co się stało z żydowską kolonią po odzyskaniu przez 
Egipt niezależności. Możliwe, że Żydzi z Elefantyny zostali zmasakrowani 
lub wypędzeni, a nowo odbudowana świątynia — zniszczona”243.

Odkrycie dokumentów na Elefantynie ma duże znaczenie. Wymienia-
ją one np. imię Sanballata, namiestnika Samarii, wroga Nehemiasza, oraz 
Johanana, kapłana jerozolimskiego. Obie te postaci występują również w 
Księdze Nehemiasza, co potwierdza, że księgi biblijne zawierają prawdziwe 
informacje. W obu źródłach, tj. Starym Testamencie i dokumentach z Ele-
fantyny czytamy o problemach Żydów w tamtych czasach. W świetle tych 
faktów możemy łatwiej zrozumieć ciągłe trudności, jakie miał Nehemiasz w 
pracy nad odbudową świątyni.

Kiedy budowano Wielką Tamę, musiano przenieść w inne miejsce ogrom-
ne świątynie z Abu Simbel, które Ramzes II wykuł w ścianie skalnej. Poświę-
cił je bóstwom Amon-Re i Re-Haratche. Mała świątynia była zbudowana ku 
czci królowej Nefretari. Podczas akcji ratunkowej prowadzonej przez prof. 
Kazimierza Michałowskiego z Polskiej Akademii Nauk, pocięto wszystkie 
świątynie na bloki skalne i przeniesiono w bezpieczne miejsce, gdzie je na 
powrót posklejano.

5. Synaj
Najwyższe szczyty synajskiego masywu górskiego sięgają ponad 2000 m 

wysokości. U podnóża góry Horeb, w pobliżu oazy Feiran, mieszkał Jetro, 
kapłan midianicki, u którego zatrzymał się Mojżesz, podczas swojej ucieczki 
z Egiptu. Tam ożenił się z córką Jetry, Sypporą. Gdy pewnego dnia pasł owce, 
z płonącego krzaku przemówił do niego Bóg, który nakazał mu wyprowa-
dzić z Egiptu lud izraelski. Z dużymi oporami Mojżesz wrócił do Egiptu, ale 
wykonał polecenie Boga i wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Biblia 
mówi, że w cudowny sposób przeszli przez Morze Czerwone i dotarli pod 
górę, dzisiaj nazywaną Gebel Musa (Górą Mojżesza), gdzie otrzymali spisa-
ne prawa, w tym dekalog. Później udali się w dalszą wieloletnią wędrówkę 
do Ziemi Obiecanej.

W roku 342 św. Helena, matka cesarza Konstantyna, kazała wznieść nie-
wielki kościół u stóp Góry Mojżesza. Blisko dziewięćdziesiąt lat później po-
wstał tam klasztor św. Katarzyny, który miał wielu zasobnych sponsorów, a 
co za tym idzie ogromne bogactwa, więc otoczono go wysokim murem. Do 
dziś wygląda jak twierdza. Mnisi należą do Kościoła grecko-prawosławnego 
i wyznają zasady głoszone przez św. Bazylego Wielkiego. W klasztorze jest 

243	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.84.
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biblioteka, która swoimi zasobami ustępuje jedynie bibliotece watykańskiej. 
W swoim czasie znajdował się tam również słynny Kodeks Synajski, rękopis 
greckiego tłumaczenia Biblii na pergaminie z IV wieku, który został tam zna-
leziony w roku 1844 przez niemieckiego badacza Tischendorffa i przekaza-
ny carowi rosyjskiemu. W roku 1993 Muzeum Brytyjskie odkupiło rękopis 
od Związku Radzieckiego za 100 tys. funtów.

6. Aleksandria
Wśród ważnych miejsc w Egipcie, które należy zobaczyć, nie może za-

braknąć Aleksandrii, miasta nad Morzem Śródziemnym, które w roku 332 
p.n.e. zbudował Aleksander Wielki. Za czasów ptolemejskich Aleksandria 
była stolicą Egiptu i największym centrum handlowym starożytnego świa-
ta. I choć dzisiaj niewiele jest zabytków, trzeba wspomnieć, że w starożyt-
ności znajdowała się tam słynna biblioteka, która krótko przed spłonięciem 
za czasów Juliusza Cezara, liczyła 700 tys. zwojów. Biblioteka była częścią 
Muzeionu, najstarszego instytutu naukowego na świecie, gdzie pracowali 
najwięksi uczeni greccy okresu hellenistycznego, jak Euklides i Aristarchos. 
W Aleksandrii swoją filozofię tworzył Filon Aleksandryjski, Żyd, który ba-
zował na filozofii greckiej i religii judaistycznej. Stworzył kierunek zwany 
synkretyzmem grecko-judejskim.

Na wyspie Faros (obecnie półwysep), k. Aleksandrii zbudowano liczącą 
180 m wysokości latarnię morską, która była zaliczana do siedmiu cudów 
świata. Niestety, została zniszczona przez trzęsienie ziemi.

Dzisiaj w Aleksandrii nie ma starożytnych pałaców, agory, teatru, gimna-
zjonu ani słynnych grobowców Ptolemeuszy. Nie wiadomo też, gdzie znaj-
duje się grób Aleksandra.

W starożytności Aleksandria była drugim co do wielkości miastem Impe-
rium Romanum. Liczyła milion mieszkańców. Była bardzo ważnym ośrod-
kiem chrześcijaństwa. Znaczenie swoje straciła po założeniu Konstantyno-
pola i podziale Cesarstwa Rzymskiego w roku 395.



Rozdział III
 

Państwo o nazwie Jordania, i w obecnych granicach, powstało dopiero po 
II wojnie światowej. Niemniej jednak na tych terenach w dawnych czasach 
działo się bardzo dużo. Zamieszkiwali tam m.in. Edomici, Moabici i Am-
monici, narody znane z Biblii. Mieszkali tam również Nabatejczycy, którzy 
stworzyli miasto o nazwie Petra, całkowicie wykute w skale. Dzisiaj jest to 
największy zabytek na terenie Jordanii.

Obszarem, na którym w obecnych czasach znajduje się Jordania, zarzą-
dzali w swoim czasie także Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Rzy-
mianie i Bizantyjczycy. A potem muzułmańscy Arabowie, Turcy i Brytyjczy-
cy.

Geograficznie patrząc można wymienić tam trzy regiony: wschodnią 
część Doliny Jordanu, pasmo gór i płaskowyż Zajordania oraz obszar pu-
stynny na wschodzie. I właśnie tej pustyni w Jordanii jest najwięcej, bo aż 
80%. Natomiast jeśli odwołamy się do historii, to trzeba wymienić cztery re-
giony: Gilead zamieszkiwany przez dwa i pół pokolenia Izraelitów, Ammon 
zasiedlony przez Ammonitów, Moab zamieszkany przez Moabitów i Edom, 
gdzie żyli Edomici.

Ponieważ, jak powiedziano, w większości to teren pustynny, dlatego wiel-
ką rolę odgrywały rzeki, takie jak Jordan, Jarmuk, Zered czy Arnon.

Ogromną rolę spełniała też tzw. Droga Królewska, ciągnąca się od Aka-
by na południu, aż do Damaszku na północy. Droga Królewska była jedną 
z dwóch starożytnych arterii komunikacyjnych w tym rejonie świata, obok 
szlaku nadmorskiego Via Maris, biegnącego przez Izrael. Najważniejszym 
miastem przy Drodze Królewskiej była Rabba Amonicka, stolica Ammoni-
tów. Dzisiaj jest to Amman, stolica Jordanii. Wymienić jednak należy wię-

Jordania
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cej miast, które rozwinęły się dzięki temu szlakowi handlowemu: Asztarot, 
Rammot-Gilead, Geraza, Heszbon, Medeba, Dibon, Sela i Bosra244.

Dzisiaj Jordania jest królestwem, w którym miłościwie panującym jest 
Abdullach II (Abd-Allach II). Mimo nie zawsze stabilnej sytuacji na Bliskim 
Wschodzie, sytuacja w Jordanii jest dość stabilna. Duży nacisk kładzie się na 
turystykę, a że Jordania posiada wiele niezwykle cennych zabytków, chęt-
nych do ich obejrzenia jest coraz więcej.

Dla czytelnika Biblii jest to kraj niezwykły, bowiem można stwierdzić, że 
pod względem bogactwa i nagromadzenia faktów biblijnych Jordania ustę-
puje chyba tylko Izraelowi. W tym kraju działali patriarchowie i prorocy, 
pochowano Aarona i Mojżesza, prowadzono wojny w okresie przedmonar-
chicznym i podczas panowania królów izraelskich. Jest to miejsce związane 
z działalnością Jana Chrzciciela i Jezusa. Zatem miejsce ważne dla biblistyki 
i historii. Jordania to kraj, który trzeba zobaczyć.

I. Historia
Na ziemiach należących obecnie do Jordanii, w starożytności rozgrywa-

ło się wiele wydarzeń, w tym również te, które zostały opisane w Starym i 
Nowym Testamencie. Pokrótce prześledzimy dzieje ludów i narodów, które 
żyły na Zajordaniu. Będzie mowa o Edomitach, Moabitach, Ammonitach i 
Nabatejczykach. Ale w tekście przewiną się również inne narody i plemiona, 
jak np. Izraelici, którzy część swoich ziem mieli za Jordanem, czy Amalekici 
i Midianici, którzy pojawiali się na Zajordaniu np. wspierając Ammonitów i 
Moabitów w walce.

1. Edomici
Edomici byli potomkami Ezawa, bliźniaczego brata Jakuba i wnuka Abra-

hama, zatem należeli do Semitów245. Byli bardzo blisko spokrewnieni z Izra-
elitami, a jednocześnie byli jednymi z ich największych wrogów246. Ale jedno 
miejsce w księgach Mojżeszowych mówi, że Edomici w trzecim pokoleniu, 
w przeciwieństwie do Ammonitów i Moabitów, mogli być zaliczeni do ludu 
wybranego jako bracia247.
244	 Przy	okazji	warto	wspomnieć,	że	w	czasach	islamskich,	a	więc	późniejszych,	na	wschód	od	

Drogi	Królewskiej	powstał	nowy	szlak,	którym	pielgrzymi	wędrowali	do	Mekki.
245	 Rdz	25,19-26.
246	 Tekst	biblijny	informuje	o	konflikcie	pomiędzy	Ezawem	i	Jakubem,	dotyczącym	pierwo-

rództwa.	Zob.	Rdz	25,27-34;	27,1-46.
247	 Pwt	23,8-9.
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Edomici zamieszkiwali terytorium położone w górach Seir, na południe 
od Morza Martwego. A. Citlak pisze, że „określenia Seir i Edom występują 
w Biblii zamiennie lub w pewnym sensie synonimicznie, choć pierwotnie to 
właśnie Seir oznaczało pewien region, terytorium. Samo słowo seir miało 
prawdopodobnie oznaczać dziki, surowy kraj, ewentualnie pustynno-ste-
powy obszar. W drugim i pierwszym tysiącleciu p.n.e. było po prostu okre-
śleniem krainy, leżącej po obu stronach Doliny Wadi Araba w południowej 
części Palestyny, poniżej Morza Martwego. Pod koniec II tysiąclecia p.n.e. 
wschodnie tereny Doliny Araba zostały zasiedlone przez plemiona nazy-
wane w Izraelu Synami Ezawa. Natomiast określenie edom (dosł. czerwony 
kraj, czerwona kraina) pozostaje w związku z obecnym w tym regionie czer-
wonym tzw. piaskowcem nubijskim. Z upływem czasu oznaczało żyjącą tu 
ludność i tworzony przez nią organizm państwowy. Stąd też pisarze biblijni 
posługują się tymi określeniami zamiennie”248. A. Tschirschnitz dodaje, że 
Araba to pustynia, znajdująca się w wielkim rowie tektonicznym, ciągnącym 
się z północy poprzez całą Palestynę aż do Zatoki Elanickiej249.

W tekstach pozabiblijnych nazwa „Edom” po raz pierwszy pojawia się w 
roku 1216 p.n.e. za faraona Merneptaha. Jest to list dotyczący rodów noma-
dów z Edomu, którzy osiedlili się ze swoimi trzodami w granicach Egiptu. 
Jest więcej tego rodzaju literatury, mówiącej nie tylko o Edomitach, ale także 
innej ludności żyjącej pomiędzy Egiptem i Kanaanem, jako o tych, którzy 
mieszkają w namiotach i trudnią się pasterstwem.

Prawdopodobnie do wieku X p.n.e. Edomici prowadzili życie nomadów, 
po tym czasie stanowili ludność osiadłą. W Księdze Powtórzonego Prawa jest 
informacja, że w Seir pierwotnie mieszkali Choryci (w literaturze występują 
też inne nazwy, np. Horyci250), których Edomici wytępili i zajęli ich ziemię251. 
Nie wiemy, kiedy się to stało, ponieważ jeszcze w Księdze Rodzaju jest mowa 
o jednych i drugich, i nie ma żadnej wzmianki o konfliktach między nimi. 
Warto w tym miejscu zacytować tekst biblijny: „Oto potomkowie Ezawa, 
czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, 
córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Si-
beona, i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, 
Basmat — Reuela, a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to sy-
nowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan. Ezaw, zabrawszy swo-

248	 A.	Citlak,	Jordania,	w:	Historia i kultura krajów biblijnych,	t.	III,	Podkowa	Leśna	2008,	
s.168-169.

249	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje ludów biblijnych,	Warszawa	1994,	s.147.
250	 Nieuzasadnione	jest	ich	utożsamianie	z	Hurytami,	którzy	założyli	państwo	Mitanni.
251	 Pwt	2,12.
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je żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie 
zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi 
[Seir] daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli 
być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu 
na ich mienie. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaw to Edom. Oto potom-
kowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa: 
Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifaza 
byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. A Timna, która była drugorzędną 
żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony 
Ezawa. Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potom-
kowie Basmat, żony Ezawa. A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, 
córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. 
Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, 
naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam i Amalek. 
Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie 
Ady. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, 
Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomko-
wie Basmat, żony Ezawa. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy 
szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie 
Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. Są to potomkowie Ezawa, a zarazem 
naczelnicy ich, czyli Edomitów.

Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, 
Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, 
Choryci, synowie Seira, w kraju Edom. Synami Lotana byli: Chori i Hemam, 
siostrą zaś Lotana — Timna. Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, 
Szefo i Onam. Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źród-
ła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca. A oto dzieci Any: Diszon i 
Oholibama, córka Any. Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran. 
Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran. Oto na-
czelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan. 
Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.

Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. 
W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta — Dinhaba. A gdy 
umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. Gdy zaś umarł 
Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Chuszam, 
po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na 
równinie Moabu; nazwa jego miasta — Awit. Po śmierci Hadada, po nim 
królem był Samla z Masreki. A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z 
Rechobot nad rzeką. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn 
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Akbora. A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś 
jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejsco-
wości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, 
Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu 
według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw — praojciec Edomitów”252.

Warto zwrócić uwagę, że informacja o potomkach Seira została wpleciona 
pomiędzy informacje o potomkach Ezawa (Edoma). Być może przez pewien 
czas jedni i drudzy koegzystowali na tym samym terenie. Niezwykle intere-
sująca jest również informacja, że jeszcze przed ustanowieniem monarchii 
w Izraelu, królów mieli Edomici. Lista biblijna wymienia ośmiu królów i je-
denastu naczelników. W dodatku wszystko wskazuje na to, że byli to królo-
wie elekcyjni.

Po raz pierwszy dwa narody, Izrael i Edom, zetknęły się ze sobą w czasie, 
kiedy Izraelici wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Ponieważ Edomici 
nie pozwolili przejść przez swoje terytorium, lud izraelski musiał obejść 
Edom od strony wschodniej. Wszystko zakończyło się pokojowo.

Do wojny doszło za panowania króla Dawida. Po pokonaniu Ammonitów i 
Aramejczyków, armia izraelska walczyła z Edomitami w Dolinie Soli. Uczeni 
wysuwają dwie możliwości położenia tej doliny: 20 km na zachód od Mo-
rza Martwego, albo kotlina arabska należąca do Edomitów253. Dawid zwy-
ciężył w walce i wcielił północną część Doliny Araba do swego państwa254. 
Izraelici wielokrotnie dopuszczali się masowych mordów na mieszkańcach 
Edomu. Uciec udało się jedynie niejakiemu Hadadowi z rodu królewskiego, 
który później był wrogiem Salomona. Sytuację relacjonuje Stary Testament: 
„Wzbudził więc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, 
z potomstwa królewskiego, w Edomie. Albowiem kiedy Dawid był w Edo-
mie, wtedy dowódca wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, 
gdyż wybił wszystkich mężczyzn w Edomie. Joab bowiem sześć miesięcy 
przebywał tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w 
Edomie. Wówczas ów Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług 
swego ojca, aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. 
Wydostawszy się z [kraju] Midian, przybyli do Paran i zabrawszy ze sobą 
ludzi z Paran, przybyli do Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który dał mu 

252	 Rdz	36,1-43.
253	 Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje....	s.	147.
254	 Słuszną	wydaje	się	hipoteza,	że	celem	Dawida	było	nie	tylko	wyeliminowanie	zagrożenia	

ze	 strony	 Edomitów,	 ale	 również	 objęcie	 kontrolą	 ważnych	 szlaków	 handlowych	 na	
wschód	od	Jordanu.
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mieszkanie oraz wyznaczył mu wyżywienie, a także dał mu ziemię. Ponie-
waż Hadad pozyskał wielkie łaski u faraona, tan dał mu za żonę siostrę swej 
żony, siostrę królowej Tachpnes. Kiedy siostra Tachpnes urodziła mu jego 
syna Genubata, wtedy Tachpnes wychowała go w domu faraona i Genubat 
został razem z synami faraona na jego dworze. Gdy Hadad dowiedział się w 
Egipcie, że Dawid spoczął przy swoich przodkach i że zmarł wódz wojska, 
Joab, wtedy Hadad rzekł faraonowi: «Poślij mnie, abym udał się do mego 
kraju». Na to faraon odrzekł mu: «Czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego 
pragniesz iść do twego kraju?» A on rzekł: «Nie, ale zechciej mnie wysłać!» 
Wzbudził też Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, 
który uciekł od swego pana Hadadezera, króla Soby. Zgromadził on przy so-
bie ludzi i został przywódcą zgrai. Kiedy Dawid ich tępił, wtedy uszedł do 
Damaszku, zdobył go i przebywał w nim, rządząc Damaszkiem. Został więc 
przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdyż 
znienawidziwszy Izraela, królował w Aramie”255.

Imperium bliskowschodnie stworzone przez Dawida, powoli zaczęło się 
sypać już za panowania Salomona. A przyczyną byli m.in. dawni wrogowie z 
Edomu. Salomon to dostrzegł i wzmocnił południe swego państwa, tym bar-
dziej, że w Esjon-Geber nad Morzem Czerwonym wybudował port i stwo-
rzył flotę handlową, a także wzmógł wydobycie miedzi i żelaza w kopalniach 
na północ od Petry i w Wadi el-Meniije, blisko Zatoki Elanickiej.

Już po rozpadzie królestwa izraelskiego na państwo północne (Izrael) i 
południowe (Judę), za panowania króla judzkiego Jorama (Jehorama) w po-
łowie IX wieku p.n.e. Edomici uniezależnili się od Izraela: „W piątym roku 
[panowania] Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, Joram, syn Jozafata, 
został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał trzydzieści dwa lata 
i panował osiem lat w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich — 
podobnie jak czynił ród Achaba — ponieważ córka Achaba była jego żoną. 
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. Jednakże Pan nie chciał zniszczyć 
Judy ze względu na swego sługę, Dawida — tak jak mu obiecał, iż da mu 
przed sobą ród na zawsze. Za jego czasów Edom wyrwał się spod władzy 
Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszedł 
do Seir. Kiedy powstał w nocy [do natarcia], uderzyli na niego Edomici, któ-
rzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich na-
miotów. Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. 
W tym samym czasie odpadła i Libna”256.

255	 1	Krl	11,14-25.
256	 2	Krl	8,16-22.
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Judejczycy jednak nie odpuścili i podejmowali próby ponownego podbi-
cia Edomu. Np. król Amasjasz pobił w Dolinie Soli dziesięć tysięcy Edomi-
tów i zdobył miasto Selę. Nawet zmienił jej nazwę na Jokteel257. A jego syn 
Azariasz (Uzjasz) odbudował Elat i przyłączył z powrotem do Judy258.

W IX wieku p.n.e. Edom dostał się pod zwierzchnictwo Asyrii i został jej 
lennikiem. Królem Asyrii był wówczas Adadnirari III. Inskrypcje asyryjskie 
wymieniają kilka imion królów edomickich. Są to: Ka-usmalak259, Aiaram-
mu260, Kaus-gabri261. Za panowania Sargona II (721-705 p.n.e.) Edom przy-
łączył się do koalicji antysyryjskiej, która jednak została pokonana w roku 
712 p.n.e.

Po upadku Asyrii, po inwazji Nabuchodonozora II, Edom dostał się pod 
panowanie Babilonii262. Także wtedy próbowano tworzyć różne koalicje 
przeciwko okupantom. W roku 594 p.n.e. Edomici przyłączyli się do koalicji 
tworzonej przez króla judzkiego Sedekiasza, w skład której weszli jeszcze 
Moabici, Ammonici i Tyryjczycy. Rezultat był z góry wiadomy. Babilończycy 
szybko poradzili sobie z tym problemem. Według proroka Jeremiasza, taka 
była wola Boga, aby wszyscy byli poddani Babilonii263.

Podczas, gdy Judejczycy przebywali w niewoli babilońskiej, na resztkę 
bezbronnej ludności judzkiej uderzyli Edomici i ograbili Jerozolimę. Stąd 
w Starym Testamencie znajdujemy wiele wypowiedzi proroków przeciwko 
Edomowi264.

Już od V wieku p.n.e. Edomici byli wypierani ze swych ziem przez Na-
batejczyków, Arabów napierających z Pustyni Syryjskiej. I to Nabatejczycy 
stworzyli Petrę, miasto wykute w skale, o którym będzie mowa w dalszej 
części.

W czasach późniejszych Edom należał do Idumei265.

2. Moabici
Moabici na południu sąsiadowali z Edomitami. Granicę stanowił potok 

Zered. Na północy granicę z Ammonitami wyznaczał potok Arnon, na zacho-

257	 2	Krl	14,7.
258	 2	Krl	14,22.
259	 Za	rządów	Tiglatpilezera	III.
260	 Za	rządów	Sanheryba.
261	 Za	rządów	Asarhaddona.
262	 Teksty	babilońskie	nic	jednak	nie	mówią	o	Edomie.
263	 Jr	27,1-10.
264	 Oto	przykłady:	Ez	36,5;	Abd	1,6-21;	Ps	137,7;	Iz	34,5-17	i	in.
265	 W	roku	129	p.n.e.	Jan	Hirkan	poddał	Idumeę	przymusowej	judaizacji.
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dzie ich granica biegła wzdłuż Morza Martwego. Na wschodzie była Pusty-
nia Syryjsko-Arabska, nazywana też Pustynią Moabską266. Ich stolica znajdo-
wała się w miejscu, gdzie dziś na terenie Jordanii znajduje się miejscowość 
Kerak, w drodze z Akaby do Damaszku. W starożytności występowała pod 
różnymi nazwami. W Księdze Liczb występuje pod nazwą Ar-Moab267. Pro-
rok Izajasz podaje nazwę Kir-Moab, ale też Ar-Moab268. W tej samej księ-
dze biblijnej pojawia się nazwa Kir-Chareset (Kir-Chareszet) i Kir-Chares269. 
Stolica Moabu znajdowała się na górze i otoczona była murem. Inne ważne 
miasta tego regionu to: Cheszbon, Dibon, Aroer, Atarot i Medeba.

Moabici wywodzą się od Moaba, który urodził się z kazirodczego związku 
Lota i jego starszej córki270. Ponieważ Lot był bratankiem Abrahama, zatem 
Moabici byli blisko spokrewnieni z Izraelitami.

Zanim Moabici pojawili się na Zajordaniu, byli wędrującymi nomadami. 
W pismach egipskich występują pod nazwą Sutu. Na ziemiach dzisiejszej 
Jordanii osiedlili się nie później niż w XV wieku p.n.e., ponieważ kiedy w tym 
czasie Izraelici wędrowali z Egiptu do Palestyny, przechodzili przez ziemię 
moabską271. Wcześniej mieszkał tam lud nazywany Emitami272. Księga Po-
wtórzonego Prawa potwierdza, mówiąc o ziemi moabskiej, że pierwotnie 
„mieszkali w niej Emici, naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici”273. Kim 
byli Emici? Wiemy, że ich nazwa oznacza „przerażające rzeczy”. „Był to lud 
zamieszkujący tereny położone na wschód od Morza Martwego. Lud wielki, 
liczny i rosły jak Anakici (Pwt 2,10). Porównanie z Anakitami wskazuje, że 
Emici wyróżniali się nadzwyczajnym wzrostem i zawziętością, co wynika 
też ze słów Mojżesza skierowanych do Izraela: Słyszałeś, iż powiedziano: 
<Któż może się ostać wobec synów Anaka?> (Pwt 9, 2). Trudno ustalić po-
chodzenie Emitów, chociaż zdaniem niektórych wywodzili się oni od Refa-
itów. Za czasów Abrahama elamicki król Kedorlaomer pokonał Emitów w 
Szawe-Kiriataim (zob. Rdz 14,5). Emici najwyraźniej dalej zamieszkiwali 
tereny na wschód od Morza Martwego, gdyż Biblia mówi, że dopiero jakiś 
czas później wypędzili ich stamtąd Moabici. Ci ostatni używali nazwy Emici 
w odniesieniu do Refaitów (Pwt 2, 11)”274.

266	 Pwt	2,8.
267	 Lb	21,	28.
268	 Iz	15,1.
269	 Iz	16,7.11.
270	 Rdz	19,37.
271	 Inna	sugestia	mówi,	że	Moabici	przybyli	tam	w	XIII	wieku	p.n.e..
272	 Rdz	14,5.
273	 Pwt	2,10.
274	 http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200001352
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Jak wspomniano wcześniej, pierwsze spotkanie Moabitów z Izraelitami 
miało miejsce w czasie wędrówki Izraelitów do Kanaanu. W tym czasie Moab 
był już królestwem. Obawiając się Izraelitów, moabski król Balak wynajął 
proroka Bileama, aby ten przeklinał Izrael. On jednak zamiast przeklinać, 
błogosławił. Znaleziono jednak inny sposób, by pokonać Izraelitów. Pod-
sunięto im moabskie a także madianickie kobiety, które na tyle skutecznie 
zbałamuciły izraelskich mężczyzn, że ci nie tylko wdali się w cudzołóstwo 
cielesne, ale i duchowe — zaczęli czcić moabskich bogów. Takie zachowa-
nie sprawiło, że Bóg Jahwe nakazał zabić wszystkich wiarołomców. Zginęło 
wówczas 24 tysiące mężczyzn275.

W czasach kiedy jeszcze Izrael nie był monarchią, rządzili tam tzw. sę-
dziowie. Moabici korzystali z bezkrólewia napadając na plemiona izraelskie, 
rabując i zagarniając ich ziemię. Podczas jednej w wypraw zdobyli Jerycho, 
najstarsze miasto świata276. Królem moabskim był wówczas Eglon, który nie 
tylko zdobył Jerycho, ale najechał ziemie należące do plemienia Beniamina 
i zmusił Izraelitów do płacenia haraczu. Trwało to aż 18 lat. Dopiero po tym 
okresie sędzia Ehud zabił Eglona i wyzwolił kraj spod okupacji moabskiej. 
Przez kolejnych 80 lat panował pokój277.

Z Moabitami walczył też pierwszy król izraelski Saul278, który toczył boje 
również z Ammonitami, Edomitami i Filistynami, ale nad Moabitami zapa-
nował dopiero jego następca Dawid. Król Dawid podbił Moab i zmusił ten 
kraj do płacenia daniny279. Wszystko wskazuje na to, że wybił 2/3 mężczyzn 
moabskich280.W tym miejscu warto przypomnieć, że wcześniej, gdy Dawid 
uciekał przed prześladującym go Saulem, w Moabie, za zgodą moabskiego 
króla, ukrył swoją rodzinę281.

Do niezależności Moabu od Izraela doszło za panowania króla Jorama, 
wiele lat po rozbiciu państwa izraelskiego na królestwo północne (Izrael) 
i południowe (Juda). Według tzw. steli Meszy282, moabskiego króla panują-
275	 Lb	25,1-18.
276	 Jerycho	nazywano	wówczas	Miastem	Palm.
277	 Sdz	3,12-30.
278	 1	Sm	14,47.
279	 2	Sm	8,2.
280	 Tamże.
281	 1	Sm	22,1-4.
282	 Niekiedy	w	 literaturze	 stela	Meszy	występuje	 po	nazwą	 steli	moabskiej	 lub	kamienia	

moabskiego.	Oto	jej	treść:”Ja	jestem	Mesza,	syn	Kamoszjatt,	król	Moabu,	Dibonita.	Mój	
ojciec	panował	w	Moabie	trzydzieści	lat	i	ja	zostałem	królem	po	nim.	I	ja	uczyniłem	tę	
wyżynę	kultową	dla	Kamosza	w	Qarchoh.	Zbudowałem	ją	jako	zwycięzca,	ponieważ	on	
(tzn.	Kamosz)	ocalił	mnie	przed	wszystkimi	królami	i	pozwolił	mi	patrzeć	na	wszystkich	
moich	nieprzyjaciół	z	góry	(tzn.	z	lekceważeniem).	Omri	był	królem	w	Izraelu	i	uciskał	
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cego w latach 870-840 p.n.e., Moabici całkowicie wyzwolili się spod okupa-
cji izraelskiej. Wcześniej byli poddani władzy królów izraelskich, Omriego i 
Achaba.

Być może Mesza osiągnął swój cel, kiedy oblężony przez wojska izrael-
skie, judzkie i edomickie, spektakularnie na murach obronnych miasta zło-
żył na ofiarę  swego pierworodnego syna, następcę tronu, co tak zniesma-
czyło wojska izraelskie, że odstąpiły od oblężenia i powróciły do domu283.

W VIII wieku p.n.e. Moab, podobnie jak Izrael i inne państwa Syro-Pale-
styny, dostał się pod panowanie Asyrii i był zmuszony do płacenia trybutu. Z 
asyryjskich dokumentów dowiadujemy się, że za panowania Tiglatpilesara 
III wasalem Asyrii był moabski król Salamanu, za panowania Sanheryba try-
but płacił Mammunadbi, a za Asarhaddona i Aszurbanipala daninę składał 
moabski król Musuri.   

Kiedy Babilończycy przejęli schedę po Asyryjczykach, zawładnęli również 
Moabem. W latach 600-599 p.n.e. przeciwko judzkiemu królowi Jojakimowi 
walczyły wojska babilońskie, w skład których wchodzili również Moabici: 
„Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był 
mu poddany przez trzy lata, następnie na nowo zbuntował się przeciwko 
niemu. Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddzia-
ły Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów — wysłał ich 
przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowie-

Moab	długi	czas,	ponieważ	Kamosz	rozgniewał	się	na	swój	kraj.	Ale	gdy	na	tron	wstąpił	
jego	syn	(Achab),	on	również	powiedział:	<Ja	(również)	chcę	uciskać	Moab>.	Za	moich	
dni	powiedział	Kamosz	i	ja	patrzyłem	na	niego	(tzn.	króla	izraelskiego)	z	góry	i	na	jego	
dom	(tzn.	 jego	królestwo)	 i	 Izrael	zginął	na	zawsze,	chociaż	Omri	opanował	cały	kraj	
Madeba.	I	on	(tzn.	Izrael)	mieszkał	tam	za	jego	dni	i	przez	połowę	dni	jego	syna,	40	lat,	
ale	potem	mieszkał	tam	Kamosz	za	moich	dni.	I	zbudowałem	Baal-Meon	i	wykonałem	
tam	cysternę	na	wodę	i	zbudowałem	Kirjathan.	A	ludność	Gad	mieszkała	od	dawna	w	
kraju	Atarot,	 a	 król	 Izraela	wybudował	 dla	 siebie	Atarot.	Walczyłem	przeciwko	 temu	
miastu	i	zdobyłem	je.	Wymordowałem	całą	ludność	jako	ofiarę	całopalną	dla	Kamosza	
i	dla	Moabu.	Zabrałem	stamtąd	ołtarz	Uriela	i	zawlokłęm	go	przed	Kamosza	w	Karjoth.	
I	pozwoliłem	tam	mieszkać	ludności	Saron	i	ludności	Macharot.	Kamosz	powiedział	do	
mnie:	<Idź,	zdobądź	Nebo	(które	leży)	naprzeciw	Izraela>.	Poszedłem	i	walczyłem	prze-
ciwko	niemu	od	świtu	aż	do	południa.	I	zdobyłem	je	i	wymordowałem	wszystkich:	7000	
wojowników	i	starców,	a	także	kobiety,	staruszki	i	dziewczęta	—	ponieważ	poświęciłem	
ich	dla	Asztar-Kamosz.	Wziąłem	stamtąd	naczynia	Jahwe	i	zaniosłem	je	przed	Kamosza.	
A	król	 Izraela	zbudował	Jahaz	 i	pozostawał	 tam	w	czasie	wojny	ze	mną.	Ale	Kamosz	
przepędził	go	przede	mną,	gdy	ja	z	Moabu	przywiozłem	200	walecznych	mężów.	I	po-
prowadziłem	ich	przeciwko	Jahaz	 i	zdobyłem	je,	przyłączając	do	Dibanu”	(cyt.	za:	A.	
Tschirschnitz,	Dzieje ...,	s.	146).

283	 2	Krl	3,4-27.
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dział przez sługi swoje, proroków”284. Po pokonaniu Judy i zburzeniu Jerozo-
limy w roku 586 p.n.e., wielu Izraelitów (Judejczyków) znalazło schronienie 
na Zajordaniu, m.in. w Moabie285.

W okresie medo-perskim Moab zależny był od Ammonitów, a coraz więcej 
do powiedzenia w tym rejonie mieli Nabatejczycy. W drugiej połowie I wieku 
p.n.e. władzę przejął tam Herod Wielki, który zbudował twierdzę Macheront. 
Od roku 106 n.e. Moab wszedł w skład rzymskiej prowincji Arabia286.

3. Ammonici
Dokładnie nie wiadomo, kiedy Ammonici osiedlili się na Zajordaniu. 

Przed nimi mieszkali tam Refaici287. Oto przekaz biblijny: „Rzekł do mnie 

284	 2	Krl	24,1-2.
285	 Jr	40,11-12.
286	 Zob.	A	Citlak,	Jordania...,	s.	168.
287	 Refaici	byli	plemieniem	rosłych	ludzi.	„Nie	da	się	dokładnie	ustalić	znaczenia	ani	pocho-

dzenia	 tej	 nazwy.	 Refaitami	 nazwano	 ich	 prawdopodobnie	 dlatego,	 że	 byli	 potomkami	
człowieka	 imieniem	Rafa.	W	2	Sm	21,16	występuje	określenie	haRafáh	 (imię	Rafa	po-
przedzone	przedimkiem),	co	sugeruje,	że	imienia	przodka	użyto	w	odniesieniu	do	całego	
rodu	olbrzymów.	W	zamierzchłych	czasach	Refaici	najwyraźniej	mieszkali	na	wschód	od	
Morza	Martwego.	Moabici,	którzy	zajęli	ich	ziemię,	nazywali	ich	Emitami	(‚przerażające	
rzeczy’),	Ammonici	zaś	—	Zamzummitami	(prawdopodobnie	od	rdzenia	oznaczającego:	
‚zamyślać’,	 ‚knuć’)	 (Pwt	 2,10-11,19-20).	 Kiedy	 król	 Elamu	 Kedorlaomer	 wyruszył	 na	
zach.,	by	walczyć	niedaleko	Morza	Martwego	z	pięcioma	zbuntowanymi	królami	(w	cza-
sie	 tej	wyprawy	uprowadził	Lota),	pokonał	Refaitów	w	Aszterot-Karnaim	(Rdz	14,1.5).	
Oznaczałoby	to,	że	Refaici	mieszkali	wtedy	w	Baszanie,	na	wsch.	od	Jordanu.	Wkrótce	
potem	Bóg	powiedział,	że	da	potomkom	Abrahama	Ziemię	Obiecaną,	która	obejmowała	
tereny	 zamieszkane	przez	Refaitów	 (Rdz	15,18-20).	Przeszło	400	 lat	 później,	 tuż	przed	
wkroczeniem	Izraelitów	do	Kanaanu,	Baszan	dalej	nazywano	„ziemią	Refaitów”.	Izraelici	
pokonali	 tam	Oga,	króla	Baszanu	 (Pwt	3,3.11.13;	 Joz	12,4;	13,12),	 jedynego,	który	po-
został	z	reszty	Refaitów.	Nie	wiadomo,	czy	chodziło	o	to,	że	był	to	ostatni	król	Refaitów,	
czy	też	ostatni	z	Refaitów	mieszkających	na	tych	terenach,	bo	krótko	potem	pojawiają	się	
wzmianki	o	Refaitach	mieszkających	na	zach.	od	Jordanu.	W	Ziemi	Obiecanej	 Izraelici	
mieli	kłopoty	z	Refaitami,	którzy	pozostali	w	lasach	górzystego	regionu	Efraima.	Synowie	
Józefa	bali	się	ich	wypędzić	(Joz	17,14-18).	Kiedy	Dawid	walczył	z	Filistynami,	razem	ze	
swymi	sługami	zabił	czterech	mężczyzn,	którzy	urodzili	się	Refaitom	w	Gat.	O	jednym	z	
nich	powiedziano,	że	był	mężem	nadzwyczajnego	wzrostu,	mającym	po	sześć	palców	u	rąk	
i	u	nóg,	razem	dwadzieścia	cztery.	Opis	ich	zbroi	wskazuje	na	to,	iż	wszyscy	wyróżniali	
się	okazałą	posturą.	Należał	do	nich	Lachmi,	brat	Goliata	Gittyty	(1	Krn	20,4-8).	Goliat,	
którego	zabił	Dawid,	miał	sześć	łokci	i	piędź	wzrostu	(2,9	m)	(1Sm	17,	4-7).	Sprawozdanie	
z	2	Sm	21,	16-22	mówi	o	Goliacie,	a	nie	jak	1	Kr	20,	5	o	bracie	Goliata.	co	może	sugerować,	
że	było	dwóch	Goliatów.	Hebrajskie	słowo	refaʼím	występuje	też	w	Biblii	w	innym	sensie.	
Czasami	nie	odnosi	się	do	określonego	ludu,	lecz	do	zmarłych.	Niektórzy	uczeni	łączą	to	
słowo	z	rdzeniem	oznaczającym	‚opadać’,	‚odpoczywać’	i	uważają,	że	znaczy	ono	także	
‚pogrążeni’,	‚bezsilni’”	(http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200003695).
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Pan: «Ty dziś masz przejść Ar, granicę Moabu, aby zbliżyć się do synów Am-
mona. Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem ci na 
własność niczego z ziemi synów Ammona, ponieważ synom Lota dałem ją 
na własność. Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których 
Ammonici nazywali Zamzummitami.  Naród to wielki, liczny i wysoki jak 
Anakici. Wytracił ich Pan przed Ammonitami, którzy ich wypędzili i osiedlili 
się na ich miejscu”288.

Ammonici od północy graniczyli z Aramem, od zachodu z Izraelem, od 
południa z Moabem, na wschodzie była pustynia. Stolicą była Rabba Amoni-
cka, niekiedy zwana tylko Rabbą. Dzisiaj to miasto nosi nazwę Amman i jest 
stolicą Jordanii.

Protoplastą tego narodu był Ben-Ammi, który urodził się z kazirodczego 
związku Lota i jego młodszej córki289. Ponieważ Lot był bratankiem Abraha-
ma, zatem Ammonici byli blisko spokrewnieni z Izraelitami. Ale Izraelici nie 
traktowali ich jak braci, zgodnie z zaleceniem biblijnym: „Nie wejdzie syn 
nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie 
wejdzie do zgromadzenia Pana. Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgro-
madzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadze-
nia Pana na wieki”290.

Kiedy Izraelici podbili Kanaan, na Zajordaniu zajęli ziemie należące do 
Amorytów, ale również część terytorium Ammonitów, stąd Izrael i Ammon 
żyli w stanie permanentnego konfliktu. Już na początku tzw. okresu sędziów 
Ammonici z Moabitami i Amalekitami napadli na izraelskie Miasto Palm, 
czyli Jerycho291. Z Ammonitami walczył też sędzia Jefte, który zrzucił ich 
jarzmo. Później walczył z nimi pierwszy król izraelski Saul, który ruszył na 
pomoc mieszkańcom Jabesz292.

Definitywnie z Ammonitami rozprawił się król Dawid, a właściwie jego 
główny dowódca Joab: „A Joab staczał walki w ammonickim Rabba i zdobył 
stolicę królestwa. Wysyłając posłów do Dawida donosił: «Natarłem na Rab-
ba i zdobyłem już Miasto Wód. A teraz zbierz pozostałe wojsko i prowadź 
dalej walkę przeciw miastu. Podbij je, ażebym nie ja był jego zdobywcą i 
nie nadano mu mego imienia». Dawid zebrał więc całe wojsko i udał się do 
Rabba, natarł na miasto i zdobył je. Z głowy Milkoma zdjął koronę, która 
ważyła talent złota. Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdo-

288	 Pwt	2,17-21.
289	 Rdz	19,37.
290	 Pwt	23,3-4.
291	 Sdz	3,12-13.
292	 1	Sm	11,1-15.
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bę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów. Ludność zaś, 
która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żela-
znych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z 
wszystkimi miastami ammonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem 
do Jerozolimy”293.

Ten konflikt został sprowokowany przez samych Ammonitów. Kiedy ich 
nowym królem został Hanun, Dawid wysłał do niego posłów z kondolencja-
mi po śmierci ojca i życzeniami dobrego panowania. Posłów jednak zniewa-
żono i przepędzono. Skutkiem takiego działania była inwazja na Ammon294.

Biblia sprawozdaje, że po odniesionym zwycięstwie, Dawid zdjął z posą-
gu Milkoma, bóstwa Ammonitów, koronę i — jak mówią niektóre przekłady 
Pisma Świętego — włożył ją sobie na głowę, co miałoby oznaczać, że koro-
nował się na króla Ammonitów. Ale cytowany przez nas tekst z Biblii Tysiąc-
lecia, mówi jedynie o użyciu drogiego kamienia z tej korony.

Następny król izraelski, Salomon, nie walczył z Ammonitami. Wśród jego 
tysiąca żon i nałożnic były również Ammonitki295. Sprawozdanie biblijne 
mówi, że te małżeństwa zawierane były z miłości. Sądzić jednak należy, że 
był tam też podtekst polityczny, Salomon bowiem był spowinowacony ze 
wszystkimi sąsiadami Izraela. Król nie tylko związał się z kobietami tych na-
rodów, ale również sprowadził do Izraela kult ich bóstw, m.in. czcił Milkoma, 
bóstwo Ammonitów, a na Górze Oliwnej wprowadził kult i boga Molocha296.

Po rozpadzie państwa izraelskiego Ammonici na powrót uzyskali nieza-
leżność. Później wespół z Moabitami uderzyli na króla judzkiego Jozafata 
(Jehoszafata), lecz zostali pokonani na Pustyni Tekoa297.

293	 2	Sm	11,26-31.
294	 2	Sm	10,4.
295	 „Król	Salomon	pokochał	też	wiele	kobiet	obcej	narodowości,	a	mianowicie:	córkę	farao-

na,	Moabitki,	Ammonitki,	Edomitki,	Sydonitki	i	Chetytki,	z	narodów,	co	do	których	Pan	
nakazał	Izraelitom:	«Nie	łączcie	się	z	nimi,	i	one	niech	nie	łączą	się	z	wami,	bo	na	pewno	
zwrócą	wasze	serce	ku	swoim	bogom».	Jednak	Salomon	z	miłości	złączył	się	z	nimi,	tak	
że	miał	siedemset	żon-księżniczek	i	trzysta	żon	drugorzędnych.	Jego	żony	uwiodły	więc	
jego	serce.	Kiedy	Salomon	zestarzał	się,	żony	zwróciły	 jego	serce	ku	bogom	obcym	i	
wskutek	tego	serce	jego	nie	pozostało	tak	szczere	wobec	Pana,	Boga	jego,	jak	serce	jego	
ojca,	Dawida.	Zaczął	bowiem	czcić	Asztartę,	boginię	Sydończyków,	oraz	Milkoma,	ohy-
dę	Ammonitów.	Salomon	dopuścił	się	więc	tego,	co	jest	złe	w	oczach	Pana,	i	nie	okazał	
pełnego	posłuszeństwa	Panu,	jak	Dawid,	jego	ojciec.	Salomon	zbudował	również	posąg	
Kemoszowi,	bożkowi	moabskiemu,	na	górze	na	wschód	od	Jerozolimy,	oraz	Milkomowi,	
ohydzie	Ammonitów.	Tak	 samo	uczynił	wszystkim	 swoim	żonom	obcej	 narodowości,	
palącym	kadzidła	i	składającym	ofiary	swoim	bogom”	(1	Krl	11,1-8).

296	 1	Krl	11,1.5-7.
297	 2	Krn	20,1-30.
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Za panowania Ozjasza (Uzjasza), Ammonici płacili mu daninę, podobnie 
jak jego następcy, Jotamowi. O pierwszym z nich jest następujące sprawo-
zdanie w Starym Testamencie: „Ammonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława 
jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. 
Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad Bramą Węgła, nad Bramą 
Doliny, nad Narożnikiem i umocnił je. Wybudował również wieże w pusty-
ni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na 
płaskowyżu — a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w 
ogrodach, kochał się bowiem w uprawie ziemi. Ozjasz miał wojsko wyćwi-
czone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obli-
czone przez pisarza Jejela i nadzorcę Maasejasza, pod rozkazami jednego 
z dowódców królewskich — Chananiasza. Całkowita liczba naczelników 
rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła dwa tysiące sześciuset. 
Pod ich rozkazami było wojsko złożone z trzydziestu siedmiu tysięcy pię-
ciuset ludzi wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć kró-
la przeciw wrogom. Ozjasz przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, 
dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. W Jerozolimie polecił on 
zbudować machiny wojenne według pomysłu konstruktora, do umieszcze-
nia na wieżach i narożnikach celem ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten 
sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał on naprawdę przedziw-
nej pomocy, aż stał się tak potężnym”298. Jotam także przedstawiony jest z 
dobrej strony, również w kontekście panowania nad Ammonitami: „Jotam w 
chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat, a szesnaście lat panował w 
Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. Czynił on to, co 
jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec 
Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej. Ale lud nadal był 
zepsuty. On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził 
wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w 
lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Ammonitów i zwycię-
żył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy 
kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Ammo-
nici także i w drugim, i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ 
utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. Pozostałe zaś dzieje 
Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane są w Księdze Królów 
Izraela i Judy. Dwadzieścia pięć lat miał, gdy został królem, a szesnaście lat 
panował w Jerozolimie”299.

298	 2	Krn	26,8-15.
299	 2	Krn	27,1-8.
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W VIII wieku p.n.e. Ammonici dostali się pod wpływy asyryjskie. Jednak 
pierwsza wzmianka o nich pojawiła się w inskrypcjach asyryjskich dużo 
wcześniej, bo już za Salmanasara III. Dotyczyła bitwy pod Karkar w roku 
854/3 p.n.e. Wymieniony został tam król ammonicki Ba’sa, syn Ruhubi, któ-
ry włączył się do koalicji antysyryjskiej wraz z tysiącem swoich żołnierzy. 
Koalicją kierował król Damaszku Adadidri. Inna inskrypcja mówi, że król 
Ammonitów Sanipu płacił regularny haracz królowi asyryjskiemu Tiglatpi-
lezarowi III300.

Później Ammonici byli poddanymi króla babilońskiego. Wspomagali Na-
buchodonozora II uciskając Judę, w której panował Jojakim (Jehojakim). 
Gdy w roku 586 p.n.e. Jerozolima została zburzona, król Ammonitów Baalis 
posłał niejakiego Ismaela, aby zamordował namiestnika babilońskiego w 
Judzie Gedaliasza, co mu się udało. Wymordował także Judejczyków i Chal-
dejczyków, którzy tam przebywali301.

Po Babilończykach władzę nad ziemiami ammonickimi przejęli Persowie. 
Po ich upadku Ammonici dostali się w strefę wpływów helleńskich. Ptole-
meusze rozbudowali Rabbę, zmieniając jej nazwę na Filadelfia. W tych cza-
sach należy też odnotować wyprawę Judy Machabeusza przeciwko „Synom 
Ammona”. Stoczył z nimi wiele bitew, pokonując ich302.

W roku 64 p.n.e. na tereny Ammonitów weszli Rzymianie i wcielili Am-
mon do Imperium Romanum.

4. Nabatejczycy
Jak już wspomniano wcześniej, arabscy Nabatejczycy zaczęli wypierać 

Edomitów z ich terenów. Jest wiele hipotez dotyczących pochodzenia tego 
narodu. Jedna z nich mówi, że Nabatejczycy pochodzą od biblijnego Nebajo-
ta, pierworodnego syna Ismaela i wnuka Abrahama. W Starym Testamencie 
znajdujemy 12 synów Ismaela, z którego mieli wywodzić się Arabowie. Są 
to: Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,  Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 
Jetur, Nafisz i Kedma303. Mieli osiedlić się w rejonie Moabu i Negewu.

Na przełomie V i IV wieku p.n.e. Nabatejczycy zaczęli wypierać nie tylko 
Edomitów, ale również Moabitów i Ammonitów. Największy rozkwit pań-
stwa nabatejskiego miał miejsce na przełomie starej i nowej ery, kiedy to 
rozciągało się ono na całym Zajordaniu od Edomu do Damaszku na północy 

300	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.	150.
301	 Jr	40,14;	41,1-3.
302	 1	Mch	5,6-8.
303	 Rdz	25,13-15.
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i Półwyspu Synajskiego na zachodzie, a na południu wchodziło głęboko w 
Półwysep Arabski. Tym samym kontrolowało wszystkie najważniejsze szla-
ki handlowe.

Pierwsza historyczna wzmianka o nich znajduje się u Diodora Sycylijskie-
go z I wieku p.n.e. W dziele pt. Biblioteka historyczna podał, że Nabatejczy-
ków było 10 tys. Przedstawił wojnę z Antygonem I Jednookim, jednym z 
diadochów oraz spadkobiercą Aleksandra Wielkiego. W roku 312 p.n.e. wy-
słał on wodza Ateneusza z wojskiem liczącym blisko 5 tys. żołnierzy celem 
zaatakowania kraju Nabatejczyków.  Ateneusz wykorzystał nieobecność 
mężczyzn w Petrze (przebywali na specjalnym święcie z dala od Petry) i 
zabrał wielkie ilości kadzidła i mirry oraz ok. 500 talentów srebra. Naba-
tejczycy, gdy się dowiedzieli o napaści, zorganizowali pościg i dokonali po-
gromu wojsk greckich. Uciekło tylko pięćdziesięciu żołnierzy. Wkrótce An-
tygon wysłał syna Demetriusza I Poliorketesa przeciwko Nabatejczykom. Ci 
schronili się w Petrze i znając siłę rażenia wojsk greckich, wysłali posłów z 
okupem. Przyjął ich okup i wycofał się w stronę Morza Martwego.

W księgach deuterokanonicznych304 czytamy, że arcykapłan Jazon został 
oskarżony przed Aretasem, królem Arabów. Jest to pierwsza informacja o 
królu nabatejskim, którym był Aretas I. Dalsze dzieje Nabatejczyków znaj-
dujemy u Józefa Flawiusza, w dwóch jego wielkich dziełach: Dawne dzieje 
Izraela oraz Wojna żydowska. Podane informacje dotyczą okresu od ok. roku 
100 p.n.e. do powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom.

Od końca II wieku p.n.e. narastał konflikt między Nabatejczykami a Has-
moneuszami z Judei. Ok. roku 100 p.n.e. król judejski Aleksander Janneusz 
podbił Gazę, sprzymierzoną z Nabatejczykami. Mieszkańcy tego miasta 
nadaremnie oczekiwali pomocy Aretasa II. Po utracie Gazy Nabatejczycy 
szukali innych dróg handlowych. Rozszerzyli terytorium na północ, które 
później okazało się być bardzo dobrym posunięciem. W walkach z Hasmo-
neuszami stracili aż dwanaście miast od Madaby w Moabie aż po Elusę na 
północnym Negewie.

Obodas I (96-85 p.n.e.) kontynuował wojnę z Aleksandrem Janneuszem, 
królem Judei. Pokonał go w bitwie pod Gadarą na wschód od Jeziora Galilej-
skiego ok. roku 93 p.n.e.. Aleksander Janneusz kontratakował, ale w okolicy 
Gaulany wpadł w pułapkę. Król judejski stracił tam swoją armię, która zo-
stała zepchnięta do głębokiej doliny i stratowana kopytami wielbłądów.

W roku 85 p.n.e. Antioch XII Dionizos zorganizował wyprawę przeciwko 
Nabatejczykom. Ale ich król użył jazdy (aż 10 tysięcy koni), co przyczyniło 
się do zwycięstwa. W bitwie zginął również Antioch XII.
304	 2	Mch	5,8.
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Za panowania Aretasa III Filhellena (ok. 85-62 p.n.e.), syna Obodasa I, 
doszło do rozkwitu politycznego i gospodarczego kraju. Poszerzono grani-
ce państwa, które zajmowało północne obszary dzisiejszej Jordanii, połu-
dniowej Syrii oraz część Arabii Saudyjskiej. Prawdopodobnie największym 
osiągnięciem było zdobycie Damaszku ok. roku 84 p.n.e. Pod jego rządami 
Nabatea zajmowała największy obszar w historii.

W roku 62 p.n.e. Marek Emiliusz Skaurus, rzymski gubernator Syrii, po-
maszerował na czele armii na Petrę. Jednakże trudny teren i słabe zaopa-
trzenie sprawiły, że Skaurus wysłał Hirkana, arcykapłana i etnarchę Judei, 
na dwór Aretasa III, celem zawarcia pokoju. Zażądał 300 talentów srebra. 
Król zgodził się, zatem rzymska wyprawa wojenna została przerwana.

W konflikcie pomiędzy Juliuszem Cezarem i Pompejuszem zaangażował 
się król nabatejski Malichus I (59-30 p.n.e.) wraz Antypatrem I, ojcem Hero-
da Wielkiego. Obaj opowiedzieli się stronie Juliusza Cezara.

W roku 40 p.n.e., gdy Partowie najechali Syro-Palestynę, Herod Wielki 
uciekając przed nimi, zwrócił się do Malichusa I z prośbą o azyl oraz zwrot 
rodzinnego skarbu jego ojca Antypatra. Król odmówił, później jednak po-
żałował swej decyzji, bo Herod znalazł pomoc w Rzymie. Następnego roku 
Rzymianie wypędzili Partów z Judei. Nabatejczycy, jako ich sprzymierzeńcy,  
musieli zapłacić duży trybut Rzymowi.

Gdy wiosną roku 31 p.n.e. w czasie trzęsienia ziemi w Judei zginęło 30 tys. 
mieszkańców, Herod Wielki zaproponował Nabatejczykom pokój. Ci jednak 
odmówili. Wykorzystując okazję najechali Judeę. Rozjuszony Herod przekro-
czył rzekę Jordan i rozgromił Nabatejczyków w pobliżu Filadelfii (Amman).

W roku 4 p.n.e. król nabatejski Aretas IV udzielił pomocy Rzymianom 
w stłumieniu buntów żydowskich po śmierci Heroda Wielkiego, oddając 
znaczną część swojej armii na usługi Rzymu.

W roku 27 n.e. Aretas IV, chcąc poprawić stosunki z Judejczykami, wydał 
córkę Fasaelis za Heroda Antypasa, tetrarchę Perei i Galilei, syna Heroda 
Wielkiego. Jednak Herod Antypas zauroczony Herodiadą, żoną swego brata 
Filipa, obiecał jej, że odsunie nabatejską żonę, gdy ona wyjdzie za niego. Po-
nieważ Herodiada wyraziła zgodę, Antypas odesłał Fasaelis do ojca305. Are-
tas uznał to za hańbę. Doszło więc do wojny.

Za panowania Malichusa II (40-70 n.e.) trwał okres pokoju i dobrobytu 
królestwa. Nabatejczycy, prowadząc handel, starali się nie mieszać w spra-
wy sąsiadów. Byli zainteresowani stabilną polityką w regionie. Gdy w roku 
66 n.e. wybuchło powstanie w Judei przeciwko Rzymianom, Malichus II 

305	 Decyzja	ta	była	krytykowana	przez	Jana	Chrzciciela,	który	z	tego	powodu	stracił	życie.
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wsparł Tytusa w walce z buntownikami. Król dostarczył tysiąc jeźdźców i 5 
tys. żołnierzy piechoty. Jego wojsko wzięło udział w zniszczeniu Jerozolimy, 
stolicy Judei, w 70 roku.

Rabel II Soter (70-106 n.e.) był ostatnim królem nabatejskim. Doceniając 
walory strategiczne miasta Bostra (Bosra), przeniósł do niej stolicę z Petry. 
Po jego śmierci w roku 106, cesarz rzymski Trajan postanowił zanektować 
Nabateę. Z Nabatei utworzono rzymską prowincję Arabia. W roku 114 Petra 
otrzymała tytuł metropolii, a w roku 130 odwiedził ją cesarz Hadrian. Kazał 
przebudować centrum miasta i nadać jej charakter rzymski. Otrzymała ty-
tuł Augustocolonia Antoniana Hadriana Metropolis. W III wieku doszło do 
podziału prowincji. Północna część zachowała dawną nazwę, a południo-
wa z Petrą została włączona do prowincji Palestyny zwanej teraz Palestina 
Tertia. Za panowania Konstantyna Wielkiego ziemie Nabatejczyków stały 
się częścią Cesarstwa Wschodniorzymskiego. W Petrze rezydował biskup 
chrześcijański. W VII w. Nabatejczycy zostali podbici przez muzułmanów.

II. Biblia
W starożytności na ziemiach dzisiejszej Jordanii rozgrywało się wiele 

scen Starego i Nowego Testamentu. Zamieszkiwali tam Ammonici, Moabi-
ci, Edomici i Nabatejczycy. Zmarli tam i zostali pochowani Mojżesz i Aaron. 
Działali Jan Chrzciciel i Jezus.

1. Stary Testament
Pierwsze wzmianki starotestamentowe dotyczące miejsc z terenów dzisiej-

szej Jordanii pojawiają się już w Księdze Rodzaju: „Za czasów Amrafela, króla 
Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, 
wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem 
Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli 
Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie 
dziś jest Morze Słone. Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, 
a w roku trzynastym zbuntowali się. Toteż w czternastym roku nadciągnął 
Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, 
Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim i Chorytów w ich górzystym 
kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. Potem, zawró-
ciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, 
a także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar”306.
306	 Rdz	14,1-7.
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Według biblistów miejscowość Ham i równina Kiriataim znajdowały się 
w granicach dzisiejszej Jordanii307.

Gdy doszło do rozstania Abrahama (Abrama) z jego bratankiem Lotem, 
ten drugi na miejsce zamieszkania wybrał krainę nadjordańską, gdzie znaj-
dowały się takie miejscowości jak Sodoma i Gomora. Lot w końcu zamiesz-
kał w Sodomie. Biblia sprawozdaje, że było to bardzo zdeprawowane miasto, 
więc Pan Bóg postanowił je zniszczyć. Aniołowie siłą wyprowadzili stamtąd 
Lota, jego żonę i dwie córki. W drodze zginęła żona Lota, on sam z córkami 
schronili sie w Soarze. Obawiając się, że Soar również zostanie zniszczony, 
przenieśli się w góry Seiru, na południowy wschód od Morza Martwego.

„A gdy [Lot] mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła star-
sza do młodszej: «Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okoli-
cy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. 
Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będzie-
my miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc swego ojca winem tej sa-
mej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet 
nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza 
do młodszej: «Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także 
tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego». 
Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy 
nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki 
Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. Starsza, urodziwszy potem 
syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza 
również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się praojcem 
dzisiejszych Ammonitów”308.

Kolejna opowieść z tamtych terenów dotyczy Jakuba, wnuka Abrahama, 
który ponad 25 lat służył Labanowi, swojemu wujowi, a później również 
teściowi, za dwie żony Leę i Rachelę oraz stada owiec. Kiedy z rodziną i ca-
łym dobytkiem wracał z Paddan-Aram do Kanaanu, dowiedział się, że na-
przeciwko niemu podąża z wojskiem jego brat Ezaw, którego w młodości 
oszukał, wyłudzając pierworodztwo. Do spotkania doszło w Machanaim, 
nad potokiem Jabbok. Biblia opisuje, co zrobił wystraszony Jakub: „Wstał 
i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, prze-
prawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, 
przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam 
jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może 
go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw 
307	 Zob.	A.	Citlak,	Jordania,	s.	217-218.
308	 Rdz	19,	30-38.
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podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi 
zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosła-
wisz!» Wtedy [tamten] go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». 
Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z 
Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, 
jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» — i 
pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, 
mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me ży-
cie». Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając 
na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w 
stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właś-
nie ścięgno”309.  Samo spotkanie z Ezawem zakończyło się pokojowo, mimo 
że ten nastawiony był bojowo. Kiedy jednak po ćwierćwieczu zobaczył swe-
go brata, „objąwszy go za szyję ucałował go; i rozpłakali się obaj”310. Potem 
Ezaw powrócił do Seiru w krainie Edom, gdzie mieszkał, natomiast Jakub po 
drodze do Kanaanu zatrzymał się w Sukkot, nad Jabbokiem311.

Tereny należące do współczesnej Jordanii, były w starożytności również 
świadkiem przemarszu ludu izraelskiego z niewoli egipskiej do Ziemi Obie-
canej, czyli Kanaanu. Z powodu swej niewiary i nieposłuszeństwa, Izraelici 
zamiast przez kilka tygodni, wędrowali tam przez 40 lat. Będąc blisko, bo 
już na wysokości Morza Martwego, musieli się cofnąć aż do Esjon-Geber, 
przy zatoce Akaba. Dopiero stamtąd znów wyruszyli na północ312.

309	 Rdz	32,23-33.
310	 Rdz	33,4.
311	 Wszystko	wskazuje	 na	 to,	 że	 Jakub	 i	 Ezaw	 spotkali	 się	 później	 jeszcze	 tylko	 raz,	 na	

pogrzebie	ich	ojca	Izaaka.	„Izaak,	doszedłszy	do	kresu	swego	życia,	zmarł	w	późnej	sta-
rości.	I	pochowali	go	jego	synowie	Ezaw	i	Jakub”	(Rdz	35,29).

312	 Etapy	wędrówki	Izraelitów	najlepiej	ilustruje	33.	rozdział	Księgi	Liczb:	„Oto	miejsca	po-
stoju	Izraelitów,	którzy	swoimi	oddziałami	wojskowymi	wyszli	z	Egiptu	pod	wodzą	Moj-
żesza	i	Aarona.	Mojżesz	zapisywał	na	rozkaz	Pana	miejsca,	skąd	rozpoczynał	się	dalszy	
ciąg	pochodu.	Takie	to	są	owe	miejsca	postojów,	z	których	ruszali	dalej.	W	pierwszym	
miesiącu	wyruszyli	z	Ramses.	Był	to	piętnasty	dzień	pierwszego	miesiąca,	nazajutrz	po	
Święcie	Paschy,	gdy	Izraelici	wyszli	z	podniesioną	ręką	na	oczach	wszystkich	Egipcjan.	
A	Egipcjanie	w	tym	czasie	grzebali	wszystkich	swoich	pierworodnych,	zabitych	przez	
Pana.	Pan	dokonał	sądu	również	nad	ich	bogami.	Ruszyli	więc	Izraelici	z	Ramses	i	rozbili	
obóz	w	Sukkot.	Z	Sukkot	ruszyli	dalej	i	rozbili	obóz	w	Etam,	które	jest	położone	na	skra-
ju	pustyni.	Następnie	ruszyli	z	Etam	i	skierowali	się	do	Pi-Hachirot	położonego	obok	Ba-
al-Sefon	i	rozbili	obóz	przed	Migdol.	Wyruszyli	spod	Pi-Hachirot,	przeszli	przez	środek	
morza	ku	pustyni	i	po	trzech	dniach	drogi	przez	pustynię	rozbili	obóz	w	Mara.	Wyruszyli	
z	Mara,	przybyli	do	Elim.	W	Elim,	gdzie	było	dwanaście	źródeł	wody	i	siedemdziesiąt	
palm,	rozbili	obóz.	Wyruszywszy	z	Elim,	rozbili	obóz	nad	Morzem	Czerwonym.	Od	Mo-
rza	Czerwonego	wyruszyli	i	rozbili	obóz	na	pustyni	Sin.	Wyruszyli	z	pustyni	Sin	i	rozbili	
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Izraelici, potomkowie Jakuba, prosili Edomitów, potomków Ezawa, o po-
zwolenie przejścia przez ich kraj. Jednak nie otrzymali takiej zgody, mimo 
że chcieli przejść jedynie Drogą Królewską, a więc poza polami uprawnymi 
i winnicami. „Sposób ominięcia ziemi edomskiej nie jest w pełni jasny, po-
nieważ wiadomo, że Izraelici zatrzymali się i rozłożyli obóz w miejscowości 
Obot, która znajdowała się w granicach Edomu. Ponadto, na górze Hor, po-
łożonej na granicy edomskiej od zachodu, umarł Aaron, brat Mojżesza. Moż-
liwe więc, że w jakimś stopniu trasa wędrówki zahaczyła jednak o ten kraj. 
Kierując się dalej na północ, lud doszedł do południowych granic Moabu 
(naturalną granicę wyznaczała rzeka Zered) i ominął go od strony wschod-
niej, docierając do kraju Amorejczyków. Wejście do kraju Amorejczyków do-
prowadziło natychmiast do konfliktu i walki z Izraelitami, z której niespo-
dziewanie zwycięsko wyszedł Izrael: pokonał Sychona, króla amorejskiego, 
zdobył stolicę Cheszbon i okoliczne miasta. Kolejnym zwycięstwem w Zajor-
daniu miało być pokonanie króla Baszanu, Oga. Jego królestwo rozciągało 
się na wschód od Jeziora Galilejskiego, wzdłuż dzisiejszej granicy między 

obóz	w	Dofka.	Wyruszyli	z	Dofka	 i	 rozbili	obóz	w	Alusz.	Wyruszyli	z	Alusz	 i	 rozbili	
obóz	w	Refidim.	Tam	zabrakło	ludowi	wody	do	picia.	Wyruszyli	z	Refidim	i	rozbili	obóz	
na	pustyni	Synaj.	Wyruszyli	z	pustyni	Synaj	i	rozbili	obóz	w	Kibrot-Hattaawa.	Wyruszy-
li	z	Kibrot-Hattaawa	i	rozbili	obóz	w	Chaserot.	Wyruszyli	z	Chaserot	i	rozbili	obóz	w	
Ritma.	Wyruszyli	z	Ritma	i	rozbili	obóz	w	Rimmon-Peres.	Wyruszyli	z	Rimmon-Peres	
i	rozbili	obóz	w	Libnie.	Wyruszyli	z	Libny	i	rozbili	obóz	w	Rissa.	Wyruszyli	z	Rissa	i	
rozbili	obóz	w	Kehelata.	Wyruszyli	z	Kehelata	i	rozbili	obóz	na	górze	Szafer.	Wyruszyli	
od	góry	Szafer	i	rozbili	obóz	w	Charada.	Wyruszyli	z	Charada	i	rozbili	obóz	w	Makelot.	
Wyruszyli	z	Makelot	i	rozbili	obóz	w	Tachat.	Wyruszyli	z	Tachat	i	rozbili	obóz	w	Terach.	
Wyruszyli	z	Terach	i	rozbili	obóz	w	Mitka.	Wyruszyli	z	Mitka	i	rozbili	obóz	w	Chaszmo-
na.	Wyruszyli	z	Chaszmona	i	rozbili	obóz	w	Moserot.	Wyruszyli	z	Moserot	i	rozbili	obóz	
w	Bene-Jaakan.	Wyruszyli	z	Bene-Jaakan	i	rozbili	obóz	w	Chor-Haggidgad.	Wyruszyli	
z	Chor-Haggidgad	i	rozbili	obóz	w	Jotbata.	Wyruszyli	z	Jotbata	i	rozbili	obóz	w	Abrona.	
Wyruszyli	 z	Abrona	 i	 rozbili	 obóz	w	Esjon-Geber.	Wyruszyli	 z	Esjon-Geber	 i	 rozbili	
obóz	na	pustyni	Sin,	czyli	w	Kadesz.	Wyruszyli	z	Kadesz	i	rozbili	obóz	na	górze	Hor,	na	
granicy	ziemi	Edomu.	Stosownie	do	rozkazu	Pana	wstąpił	kapłan	Aaron	na	górę	Hor	i	
umarł	tam	w	czterdziestym	roku	po	wyjściu	Izraelitów	z	ziemi	egipskiej,	pierwszego	dnia	
piątego	miesiąca.	Aaron	liczył	wówczas,	gdy	umarł	na	górze	Hor,	sto	dwadzieścia	trzy	
lata.	Król	Aradu,	położonego	na	południe	od	ziemi	Kanaan,	Kananejczyk,	dowiedział	się,	
że	Izraelici	nadciągają.	Wyruszyli	oni	z	góry	Hor	i	rozbili	obóz	w	Salmona.	Wyruszyli	
z	Salmona	i	rozbili	obóz	w	Punon.	Wyruszyli	z	Punon	i	rozbili	obóz	w	Obot.	Wyruszyli	
następnie	z	Obot	i	rozbili	obóz	w	Ijje-Haabarim,	na	granicy	Moabu.	Wyruszyli	z	Ijjim	i	
rozbili	obóz	w	Dibon-Gad.	Wyruszyli	z	Dibon-Gad	i	rozbili	obóz	w	Almon-Diblataim.	
Wyruszyli	z	Almon-Diblataim	i	rozbili	obóz	na	górach	Abarim,	naprzeciw	Nebo.	Wyru-
szyli	z	gór	Abarim	i	rozbili	obóz	na	równinach	Moabu	nad	Jordanem,	naprzeciw	Jerycha.	
Obozowali	na	równinach	Moabu	na	Jordanem	między	Bet-Hajeszimot	 i	Abel-Szittim”	
(wersety	1-49).
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Jordanią a Syrią. Do zwycięskiej bitwy miało dojść pod miejscowością Edrei, 
leżącą również na obecnej granicy jordańsko-syryjskiej”313.

Kiedy Izraelici przebywali na stepach moabskich, doszło do niesamowi-
tej sytuacji. Król moabski Baalak wielokrotnie próbował namówić Balaama, 
proroka Boga Jahwe, aby przeklinał naród izraelski, ale ten w mocy Ducha 
Bożego nie był w stanie tego zrobić. Wręcz przeciwnie, zamiast przeklinać, 
błogosławił314.

Gdy te działania nie pomogły, znaleziono inny sposób, aby pokonać Izrae-
litów. Balaam namówił Moabitów315, aby mężczyznom izraelskim podsunąć 
moabskie kobiety, które skłoniły ich do bałwochwalstwa i kultowego nie-
rządu. Efekt był taki, że wskutek plagi Bożej zginęło 24 tysiące Izraelitów316.  
Później podczas jednej z bitew zginął również Baalam317.

Na krótko przed wejściem do Ziemi Obiecanej, w ziemi moabskiej umarł 
Mojżesz. Mimo, że wyprowadził Izraelitów z Egiptu, przewodził im przez 
40 lat i doprowadził do wrót Kanaanu, Bóg nie pozwolił mu tam wejść. Zie-
mię Obiecaną mógł jedynie obejrzeć z Góry Nebo. Tam też umarł. Przyczyną 
takiej decyzji był grzech niewiary, popełniony przez niego w Meriba, gdzie 
Izraelitom zabrakło wody do picia318.

Jego następcą został Jozue, który wprowadził naród izraelski do Kanaanu. 
Podczas tego wydarzenia nie zabrakło cudu. Wody Jordanu się rozstąpiły 
i lud suchą nogą przekroczył rzekę. „Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy 
Izraelici wyruszyli z Szittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed 
przeprawą. Po upływie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz i wydali 
polecenie ludowi: «Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i nio-
sących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie 
za nią. Zostawcie jednak przestrzeń około dwu tysięcy łokci między sobą a 
arką i nie zbliżajcie się do niej! Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo 
nigdy nią nie szliście». Wtedy rzekł Jozue do ludu: «Oczyśćcie się, gdyż ju-
tro Pan sprawi cuda wśród was». Następnie powiedział Jozue do kapłanów: 
«Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu». Ci wzięli Arkę Przymierza 
i wyszli na czoło pochodu. Pan oznajmił Jozuemu: «Dziś pocznę wywyższać 
cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak 
będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę 

313	 A.	Citlak,	Jordania,	s.221.
314	 Lb	22,	2-24,13.
315	 2P	2,	15;	Ap	2,14.
316	 Lb	25,9.
317	 Lb	25,1-18.
318	 Lb	27,12-14;	Pwt	3,12-22.
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Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzy-
majcie». Zwrócił się następnie Jozue do Izraelitów: «Zbliżcie się i słuchajcie 
słów Pana, Boga waszego. Po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest 
pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków, Chety-
tów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów: oto Arka 
Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami Jordan. Wybierzcie teraz 
dwunastu mężczyzn spośród pokoleń Izraela, po jednym z każdego pokole-
nia. Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga całej ziemi, sta-
ną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak 
jeden wał». Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się 
przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. Zaledwie 
niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły 
się w wodzie przybrzeżnej — Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez 
cały czas żniwa — zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby je-
den wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, 
podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzie-
liły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący Arkę 
Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a 
tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skoń-
czył przeprawę przez Jordan”319.

Zanim Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, tereny na wschód od Jordanu 
zostały przyznane plemionom Rubena, Gada i połowie plemienia Manasse-
sa. Potomkowie Rubena i Gada mieli się osiedlić od rzeki Arnon na południu, 
prawie po rzekę Jarmuk na północy. Potomkowie Manassesa mieli zamiesz-
kać na wschód i południe od Jeziora Galilejskiego320.

Także jeszcze przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej, wyznaczo-
no  miasta dla potomków Lewiego, którzy sprawowali urzędzy kapłańskie 
i nauczycielskie. Nie otrzymali oni specjalnego dziedzictwa jako pokolenie. 
Mieli być rozrzuceni po całym Izraelu. Na wschód od Jordanu wyznaczono 
im następujące miejscowości:

— wśród Rubenitów: Beser, Jachsa, Kedemot i Mefaat,
— wśród Gadytów: Ramot-Gilead, Machanaim, Jazer i Cheszbon,
— wśród Manassesytów: Golan i Asztarot321.
Trzy z tych miast miały jeszcze inną rolę do spełnienia. Były również 

miejscami schronienia dla nieumyślnych zabójców322.

319	 Joz	3,1-17.
320	 Lb	32,1-42.
321	 Te	miasta	znajdowały	się	na	terenach	dzisiejszej	Syrii.
322	 Dwa	z	nich:	Ramot-Gilead	i	Beser	znajdowały	się	na	ziemiach	dzisiejszej	Jordanii.
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W czasach, gdy sędziowie izraelscy byli przywódcami ludu, również od-
notowano wiele wydarzeń, które miały miejsce po wschodniej stronie Jor-
danu. Należy tu wymienić czterech sędziów: Ehuda, Gedeona, Jeftego i Jaira.

Ehud pochodził z plemienia Beniamina. Był sędzią w czasach, kiedy Izra-
elici dostali się pod panowanie Moabitów. Ich król, Eglon, sprzymierzył się z 
Ammonitami i Amalekitami. Razem wyruszyli przeciwko Izraelitom, zajmu-
jąc Zajordanie a nawet część terytorium na zachodnim brzegu rzeki. Biblia 
wymienia Miasto Palm, czyli Jerycho. Izrael uciskany był przez 18 lat. Po tym 
okresie sędzia Ehud udał się do Eglona z haraczem i podstępnie go zabił. Na-
stępnie ruszył z wojskiem przeciwko Moabitom, zabijając 10 tys. z nich323.

Gedeon, nazwany później Jerubbaalem324, został powołany na sędziego i 
obrońcę Izraelitów w bardzo dziwnych okolicznościach. W Księdze Sędziów 
czytamy:

„Izraelici [znów] czynili to, co złe w oczach Pana, i Pan wydał ich na sie-
dem lat w ręce Madianitów. A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami, 
tak że przed Madianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miej-
sca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici co zasiali, przychodzili Madia-
nici i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając 
obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie 
pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia — ani owiec, ani wołów, 
ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili 
tak tłumnie jak szarańcza: liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. 
Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w 
wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici wołać do Pana. A gdy Izraelici woła-
li do Pana z powodu Madianitów, Pan wysłał Izraelitom proroka, który im 
rzekł: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja was wyprowadziłem z Egiptu i Ja 
was wywiodłem z domu niewoli. Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk 
tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypędziłem sprzed was i Ja wam 
dałem ich kraj. Powiedziałem wam: Ja jestem Pan, Bóg wasz: nie oddawajcie 
czci bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz wyście nie usłu-
chali mego głosu». A oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod terebintem w 
Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na 
klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pana. 
«Pan jest z tobą — rzekł mu — dzielny wojowniku!» Odpowiedział mu Ge-
deon: «Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, 
co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają 
nam ojcowie nasi, mówiąc: Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto te-
323	 Sdz	3,12-30.
324	 Imię	Gedeon	oznacza	tego,	który	ścina.	Jerubbaal	to	walczący	z	Baalem.
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raz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów». Pan zaś zwrócił się ku 
niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki 
Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?».  «Wybacz, Panie mój! — odpowie-
dział Mu — jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu 
Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca». Pan mu odpowiedział: 
«Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża». Odrzekł 
Mu na to: «Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mó-
wisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przynio-
sę moją ofiarę i położę ją przed Tobą». A On na to: «Poczekam tu, aż wró-
cisz». Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki 
przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł 
to do Niego pod terebint i ofiarował.  Wówczas rzekł do niego Anioł Pana: 
«Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej». Tak 
uczynił. Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym 
ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. 
Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego 
oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był Anioł Pana, i rzekł: «Ach, Panie, Panie mój! 
Oto Anioła Pana widziałem twarzą w twarz!». Rzekł do niego Pan: «Pokój z 
tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz»”325.

Nie tylko powołanie Gedeona było niezwyczajne. Powołał on pod broń 32 
tys. mężczyzn, ale Pan Bóg powiedział mu, że ma zwolnić wszystkich, którzy 
się boją walki. Odeszło 22 tys. wojowników! Po kolejnym teście wyznaczonym 
przez Boga Jahwe, pozostało ich zaledwie trzystu. I tych trzystu w niezwykły 
sposób pokonało armię midiańską, zabijając dwóch książąt, Oreba i Zeeba326.

Po tym zwycięstwie Gedeon nadal prowadził walki na Zajordaniu. To-
warzyszyło mu wciąż tylko trzystu wojowników. Ponieważ potrzebował 
wsparcia w aprowizacji, zwrócił się do Izraelitów mieszkających w Sukkot i 
Penuel, ale pomocy nie otrzymał. Po zwycięstwie zemścił się na mieszkań-
cach tych miast. Zabił również dwóch królów midiańskich, Zebacha i Sal-
munnę327.

Jefte mieszkał w Gileadzie na Zajordaniu w miejscowości Mispa. W tym 
czasie Izrael dostał się pod panowanie Ammonitów, którzy nie tylko nękali 
plemiona zamieszkujące po wschodniej stronie Jordanu, ale wyprawiali się 
na zachodni brzeg, gdzie atakowali plemiona Judy, Beniamina i Efraima. Nie 
bez oporów niektórych Izraelitów powołano Jeftego na wodza i sędziego. 
On zaś zanim podjął walkę próbował przekonać króla Ammonitów, aby nie 

325	 Sdz	6,1-23.
326	 Sdz	7,1-25.
327	 Sdz	8,4-21.
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walczył z Izraelem, ale nic to nie dało. Doszło do konfrontacji, z której zwy-
cięsko wyszło wojsko Jeftego328.

Najmniej wiemy na temat Jaira. Pochodził z Gileadu, na Zajordaniu, stąd 
miał przydomek Gileadczyk. Był sędzią w Izraelu przez 22 lata. Miał trzy-
dziestu synów, którzy zbudowali trzydzieści miejscowości, zwanych osada-
mi Jaira. Kiedy zmarł, pochowano go w Kamon329.

W czasach panowania królów izraelskiech również było wiele wyda-
rzeń, które rozgrywały się na Zajordaniu, a więc na ziemiach dzisiejszej 
Jordanii. Jeszcze zanim rozpoczął oficjalne panowanie pierwszy król Saul 
(1050-1011 p.n.e.), doszło do wojny z Ammonitami. „Nadciągnął Nachasz 
Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszy-
scy mieszkańcy Jabesz: «Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć». 
Odrzekł im Nachasz Ammonita: «Zawrę z wami przymierze pod warun-
kiem, że każdemu z was wyłupię prawe oko: tak okryję hańbą całego Izra-
ela». Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź: «Zostaw nam siedem dni na 
rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto 
nam pomoże, poddamy się tobie». Kiedy przybyli posłowie do Gibea, mia-
sta Saula, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy głos i płakali. 
Ale właśnie Saul wracał za wołami z pola i pytał się: «Co się stało ludziom, 
że płaczą?» Opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz. Opanował wte-
dy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów, i wpadł w wielki gniew. Wziął 
parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela 
z wyzwaniem: «Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Sau-
lem i za Samuelem». Na cały lud padła bojaźń Pańska i wyruszyli jak jeden 
mąż. [Saul] dokonał ich przeglądu w Bezek i było trzysta tysięcy z Izrae-
la i trzydzieści tysięcy z Judy. Powiedzieli więc do przybyłych posłańców: 
«Donieście mężom z Jabesz w Gileadzie: Jutro, gdy słońce będzie gorące, 
nadciągnie wam pomoc». Posłowie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkańcom 
Jabesz, ci ucieszyli się. Mieszkańcy Jabesz powiedzieli1: «Jutro zejdziemy do 
was i uczynicie z nami wszystko, co wam się wyda słuszne». Nazajutrz Saul 
podzielił lud na trzy oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w 
środek obozu. I zabijali Ammonitów aż do dziennej spiekoty; pozostali roz-
pierzchli się tak, że dwóch razem nie zostało”330.

Saul wielokrotnie prowadził wojny z Ammonitami, ale także z Moabitami i 
Edomitami. Biblia nie podaje jednak szczegółów. Mówi tylko, że były to zwy-
cięskie wojny: ”Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył wokół z wszyst-

328	 Sdz	11,1-18.32-33.
329	 Sdz	10,3-5.
330	 1	Sm	11,1-11.
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kimi swymi wrogami: z Moabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królem 
Soby i z Filistynami. W którąkolwiek stronę się zwrócił, zwyciężał, dając do-
wody męstwa. Zwalczył Amalekitów, wyzwalając Izraela z mocy tych, któ-
rzy go nękali”331. Zginął w wojnie z Filistynami. W opisie tej ostatniej dla 
niego potyczki pojawiają się mieszkańcy Jabesz w Gileadzie, na Zajordaniu, 
którzy pamiętając, co Saul zrobił dla nich na początku swego panowania, 
nie pozwolili sprofanować jego zwłok. „Filistyni tymczasem walczyli z Izra-
elem; a mężowie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgó-
rzu Gilboa. Filistyni, rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając 
Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę — synów Saula. W końcu walka srożyła 
się tylko wokół Saula. Wytropili go łucznicy, a on zadrżał na widok łuczni-
ków. I odezwał się Saul do swego giermka: «Dobądź swego miecza i przebij 
mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie przebili mnie sami, i nie 
naigrawali się ze mnie». Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo 
się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. Gdy giermek zoba-
czył, że Saul umarł, sam też rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim. 
Umarli więc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, i giermek, <i wszyscy 
jego towarzysze>. A gdy Izraelici zamieszkujący tak drugą stronę równiny, 
jak i Zajordanie, zobaczyli, że wojsko [izraelskie] uciekło i że polegli Saul 
i jego synowie, opuścili swoje miasta i pouciekali. Przyszli więc Filistyni i 
zamieszkali w nich. Nazajutrz przyszli Filistyni obdzierać zabitych i znaleźli 
Saula i trzech jego synów leżących na wzgórzu Gilboa. Odcięli mu głowę i 
zdarli zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić tę 
radosną nowinę swym bogom i ludowi. Zbroję jego złożyli w świątyni Asz-
tarty, a ciało powiesili na murze Bet-Szean. Gdy usłyszeli mieszkańcy Jabesz 
w Gileadzie o tym, jak Filistyni postąpili z Saulem, powstali wszyscy dzielni 
ludzie i szli przez całą noc, po czym zdjęli ciało Saula i ciała jego synów z 
muru Bet-Szean. Przenieśli je do Jabesz i tu spalili. Wzięli potem ich kości i 
pogrzebali pod tamaryszkiem w Jabesz. Pościli potem przez siedem dni”332.

Po śmierci Saula, na Zajordaniu, w Machanaim, większość plemion izrael-
skim obwołała królem jego syna Iszboszeta (1011-1009 p.n.e.): „Abner zaś, 
syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszboszeta, syna Saula, i zaprowadził 
go do Machanaim. Obwołał go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad 
Jizreelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem. Iszboszet, syn 
Saula, liczył lat czterdzieści, gdy zaczął panować nad Izraelem, a rządził dwa 
lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie”333.

331	 1	Sm	14,47-48.
332	 1	Sm	31,1-13.
333	 2	Sm	2,8-10.
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Po siedmiu latach panowania tylko nad plemieniem Judy, Dawid (1011-
971 p.n.e.) został królem całego Izraela. Właściwie większość jego pano-
wania to czas spędzony na wojnach. Była z tego jednak wymierna korzyść. 
Izrael stał się potęgą, z którą liczyli się Egipcjanie i Fenicjanie. Pozostałych 
sąsiadów Dawid podbił. Byli jego wasalami. Do nich należeli m.in. Moabi-
ci, Ammonici i Edomici, plemiona z Zajordania. Biblia niekiedy lakonicznie 
stwierdza fakt zwycięstwa: „Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, 
rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli 
być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy ży-
ciu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę”334. „Pobił 
jeszcze Edomitów w Dolinie Soli w liczbie osiemnastu tysięcy wojowników i 
obsadził cały Edom załogami, i byli Edomici hołdownikami Dawida”335.

Innym razem, gdy zmarł król Ammonitów, król izraelski Dawid wysłał po-
selstwo do jego następcy z wyrazami współczucia. Jednak posłowie zostali 
znieważeni, co doprowadziło do wojny. Ammonici sprzymierzyli się z Ara-
mejczykami przeciwko Izraelowi, ale nawet to im nie pomogło336.

Podczas jednej z eskapad do Edomu, doszło do wymordowania wszyst-
kich mężczyzn. Biblia mówi: „Kiedy Dawid był w Edomie, wtedy dowódca 
wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich 
mężczyzn w Edomie. Joab bowiem sześć miesięcy przebywał tam z całym 
Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie”337.

Pod koniec swego panowania, Dawid musiał uciekać z Jerozolimy przed 
swoim synem Absalomem, który ogłosił się królem i zaatakował stolicę, a 
potem wyruszył za ojcem do Zajordania, aby go zabić. Stało się jednak ina-
czej. To Absalom zginął, a Dawid powrócił na tron338.

Gdy Dawid przekazywał królestwo Salomonowi (971-931 p.n.e.), całe 
Zajordanie, a więc ziemie Moabitów, Ammonitów i Edomitów, były podda-
ne Izraelowi. Czy Salomon również miał związek z plemionami i naroda-
mi Zajordania? Tak, choć nie prowadził wojen. Wśród jego siedmiuset żon i 
trzystu nałożnic były także Moabitki, Amonitki i Edomitki. Zapewne były to 
małżeństwa polityczne. Ponadto „król Salomon zbudował flotę w Esjon-Ge-
ber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram339 zaś 
posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem 

334	 2	Sm	8,2.
335	 2	Sm	8,13-14.
336	 2	Sm	10,1-19.
337	 1	Krl	11,15-16.
338	 2	Sm	15,1-18,33.
339	 Hiram	był	królem	fenickiego	Tyru.
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ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd 
czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi340.

Po śmierci Salomona królestwo izraelskie rozpadło się na państwo pół-
nocne, zwane dalej Izraelem, i państwo południowe, zwane Judą. Jednym z 
ważniejszych królów państwa północnego był Omri (885-873 p.n.e.), który 
w Samarii zbudował nową stolicę. Na swoim koncie miał wiele dokonań po-
litycznych i militarnych341. Np. z odnalezionej przez archeologów steli mo-
abskiego króla Meszy, którą datuje się na rok 840 p.n.e., dowiadujemy się, że 
Omri i jego syn Achab (873-853 p.n.e.) przez 40 lat okupowali Moab, m.in. 
takie miejscowości jak Medeba, Atarot, Jahsa i Nebo. Oczywiście, stela oma-
wia przede wszystkim zwycięstwa Meszy nad Izraelem i odebranie mu za-
garniętych terenów, gdy królem izraelskim był syn Achaba Joram (852-841 
p.n.e.). Dynastia Omrytów panowała nad Moabem przez 40 lat, a później 
Moabici wyzwolili się spod okupacji izraelskiej.

Gdy rządy sprawował Achab, syn Omriego, Izraelici toczyli boje nie tylko 
na terenach syryjskich, ale również na Zajordaniu, na ziemiach dzisiejszej 
północnej Jordanii. Walczono przede wszystkim o miasto Ramot w Gilea-
dzie, położone na południe od potoku Jarmuk. Biblia mówi, że „przez trzy 
lata panował pokój, nie było wojny między Aramem a Izraelem. W trzecim 
roku król judzki Jozafat (870-848) odwiedził króla izraelskiego. Wówczas 
król izraelski rzekł do swoich sług: «Czyż nie wiecie, że Ramot w Gileadzie 
do nas należy? A my nie kwapimy się do odebrania go królowi Aramu!» Na-
stępnie zwrócił się do Jozafata: «Czy pójdziesz ze mną na wojnę o Ramot w 
Gileadzie?» Jozafat zaś odpowiedział królowi Izraela: «Ja tak, jak i ty; lud 
mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie»”342. Jednak kiedy zapytano 
proroka Micheasza, czy Bóg będzie błogosławił tę wyprawę, ten odpowie-
dział, że nie. Wobec tego pobito go i wrzucono do więzienia a zapytano in-
nych proroków, którzy powiedzieli, że wojska izraelskie i judzkie zdobędą 
Ramot. Rację miał jednak Micheasz, bowiem sprawozdanie biblijne mówi o 
klęsce Izraelitów i Judejczyków: „Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, 
wyruszyli na Ramot w Gileadzie. [Tam] król izraelski powiedział Jozafatowi: 
«Zanim pójdę w bój, przebiorę się, ty zaś wdziej swoje szaty!» Następnie 
król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpił do walki. A król Ara-
mu swoim trzydziestu dwu dowódcom rydwanów wydał taki rozkaz: «Nie 
walczcie ani z małym, ani z wielkim, tylko z samym królem izraelskim». 

340	 1	Krl	9,26-28.
341	 1	Krl	16,27	wspomina,	że	dokonania	Omriego	zostały	zapisane	w	„Księdze dziejów kró-

lów izraelskich”.	Niestety,	dzieło	to	zaginęło.
342	 1	Krl	22,1-4.
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Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: «Ten jest 
królem izraelskim». Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć. Wówczas Jozafat 
wydał okrzyk bojowy. Kiedy dowódcy rydwanów spostrzegli, że nie jest on 
królem izraelskim, zawrócili od niego. A pewien człowiek naciągnął łuk i 
przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powie-
dział więc król swojemu woźnicy: «Zawróć i wywieź mnie spośród wojska, 
bo zostałem zraniony». Tego dnia rozgorzała walka, a król utrzymał się sto-
jąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków. Wieczorem zaś zmarł, a krew 
rany ściekała do wnętrza rydwanu. O zachodzie słońca obóz obiegło woła-
nie: «Każdy do swego miasta i każdy do swego kraju! Król zmarł!» A potem 
powrócili do Samarii. Następnie pogrzebano króla w Samarii”343.

Podczas rządów króla izraelskiego Jehu (841-814 p.n.e.)344, „Pan zaczął 
uszczuplać Izraela: Chazael [król Damaszku] pobił Izraelitów na całym ich 
obszarze, od Jordanu na wschód słońca, cały obszar Gileadu, Gadytów, Ru-
benitów, Manassytów — od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon — Gilead i 
Baszan”345. Dziedzictwo dwu i pół pokoleń dostało się w ręce wrogów. Do-
piero „Joasz (Jehoasz), syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, 
syna Chazaela, które ów zabrał ojcu jego, Joachazowi, na wojnie. Trzykrot-
nie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie”346.

Król judzki Amasjasz (796-767) walczył z Edomem. W Dolinie Soli pobił 
dziesięć tysięcy Edomitów a potem zdobył miasto Sela, które przemianował 
na Jokteel347. „Możliwe, że Sela odnosi się do miasta Petra, ale nie ma co do 
tego pewności. Równie dobrze mogło chodzić o miejscowość położoną nie-
co na północ w okolicy Bosry w Jordanii. Zgodnie z tym, państwo judzkie 
mogło przejąć kontrolę nad szlakiem handlowym (fragment Drogi Królew-
skiej), biegnącym w tej części Transjordanii z północy na południe”348.

Wśród osób wymienionych w Starym Testamencie, należy wspomnieć 
jeszcze przynajmniej trzy, które pochodziły z Zajordania. Są to: prorok 
Eliasz, który urodził się w miejscowości Tiszbe349, prorok Nahum350, który 
pochodził z miejscowości Elkosz, oraz Rut, żona Boaza, prababka Dawida, 
która była rdzenną Moabitką351.

343	 1	Krl	22,29-37.
344	 Jechu	został	namaszczony	na	króla	w	Ramot,	w	Gileadzie,	na	Zajordaniu.
345	 2	Krl	10,32-33.
346	 2	Krl	13,25.
347	 2	Krl	14,7.
348	 A.	Citlak,	Jordania...,	s.229.
349	 1	Krl	21,17.
350	 Nah	1,1.
351	 Zob.	Księga	Rut.
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W VIII wieku p.n.e. kontrolę na całym regionem, w tym nad ziemiami 
obecnej Jordanii przejęli Asyryjczycy. Ponad sto lat później tereny te zdobyli 
Babilończycy, następnie Persowie. Podczas ich rządów Judejczycy odzyskali 
wolność po siedemdziesięcioletniej niewoli babilońskiej.

2. Nowy Testament
W kilkuwiekowej przerwie pomiędzy relacjami Starego i Nowego Testa-

mentu, szczególnie za panowania Machabeuszy (Hasmoneuszy) w II i I wie-
ku p.n.e. miało miejsce wiele wydarzeń, które rozgrywały się na ziemiach 
dzisiejszej Jordanii. Jednak ponieważ nie zostały opisane w księgach kano-
nicznych Biblii, a jedynie w deuterokanonicznych, nie będziemy ich poru-
szać. Skupimy się na wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie. Za-
czniemy od Heroda Wielkiego (37-4 p.n.e.), króla Judei, w czasach, kiedy w 
Palestynie panowali Rzymianie.

Herod Wielki był synem Idumejczyka Antypatra i Nabatejki Kypros. Biblia 
wspomina go przy okazji narodzin Jezusa: „Gdy zaś Jezus narodził się w Bet-
lejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli 
do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeli-
śmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». 
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się 
narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał 
Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głów-
nych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem 
ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypy-
tał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 
rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, 
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchaw-
szy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dzie-
cię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczy-
zny. Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci po-
wiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął 
w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; am pozostał aż do śmierci 
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Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z 
Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawied-
li, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i 
kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do 
czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proro-
ka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje 
swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, 
oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na 
życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do zie-
mi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca 
swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 
strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało 
się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”352.

Rodzice Heroda Wielkiego pochodzili z terenów, gdzie dzisiaj jest Jorda-
nia. On sam na wschód od Jordanu wybudował jedną ze swoich twierdz, 
Macheront. Dziś można oglądać jej ruiny w pobliżu jordańskiej wioski Mu-
kawer. Pozostałe twierdze: Herodium, Masada, Hirkania, Aleksandrejon, An-
tonia, znajdowały się na zachód od Jordanu. Kiedy po śmierci Heroda dzielo-
no jego terytorium, twierdza Macheront przypadła Herodowi Antypasowi, a 
później (37 r. n.e.) Herodowi Agryppie I. Podczas powstania żydowskiego w 
latach 66-73, twierdzę zajęli zeloci. Rzymianie zdobyli ją w 72 roku. Dłużej 
broniła się tylko Masada.

Herod Antypas rządził Galileą na północy i Pereą na Zajordaniu. W prze-
ciwieństwie do Judei, zaznaczyły się tam wływy hellenistyczne. Być może 
dlatego, że Perea miała ścisłe kontakty z hellenistycznym Dekapolem.

Herod Antypas w Nowym Testamencie występuje pod imieniem Herod i 
nazywany jest królem. Faktycznie królem nie był, lecz tetrarchą. „Początko-
wo rezydował w mieście Sefforis w Galilei, jednak potem wybudował nową 
stolicę na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, nazwaną na cześć cesa-
rza Tyberiusza — Tyberiadą. W Perei, gdzie niegdyś Herod Wielki posiadał 
swój pałac, Antypas zbudował miasto, które nazwał Livias (od imienia żony 
cesarza Augusta, potem zmieniono nazwę na Julias). Chcąc zażegnać prob-
lem najazdów plemion nabatejskich z południa, Antypas związał się z córką 
króla Nabatejczyków, Aretasa IV. Po czasie jednak ożenił się z żoną swego 
brata Filipa, Herodiadą. Przed zawarciem związku z Herodiadą, córka Areta-
sa opuściła go, wracając do Nabatei, co ponownie rozbudziło napięcie mię-

352	 Mt	2,1-23.
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dzy Aretasem a Antypasem. Niestety, związek z Herodiadą pozostawał w 
sprzeczności z religijnym prawem żydowskim. Żydzi nie akceptowali takiej 
sytuacji i okazywali Antypasowi dezaprobatę. Był to wszakże głos niezado-
wolenia bardzo istotny dla władcy, ponieważ nie zgadzali się z tym zarówno 
ludzie prości, jak i uczeni w piśmie czy autorytety religijne, mające wpływ 
na na nastroje społeczne i polityczne mieszkańców Galilei i Perei. Jednym z 
największych autorytetów kształtujących nastroje tego czasu był Jan Chrzci-
ciel, który również potępiał ten związek”353.

Jan Chrzciciel był postacią wyjątkową. Ekscentrycznie ubrany, dosadnie 
przemawiający, nie szedł na żadne kompromisy. Uważany za proroka, dru-
giego Eliasza, wzywał ludzi do upamiętania i przygotowanie się na przyj-
ście Mesjasza354. W Jordanie dokonywał chrztów. Ewangelie wymieniają 
dwa miejsca, gdzie Jan nauczał i chrzcił: Ainon w pobliżu Salim355, po stro-
nie zachodniej i Betabarę356, po stronie wschodniej Jordanu. I to właśnie po 
wschodniej stronie, gdzie była jurysdykcja Antypasa, Jan Chrzciciel został 
aresztowany i osadzony w twierdzy Macheront. Tam też został ścięty.

Na Zajordaniu, czyli na ziemiach dzisiaj należących do Jordanii działał 
także Jezus. Jezus został ochrzczony przez Jana w wodach rzeki Jordan. 
Wszystko wskazuje na to, że Jezus przyszedł do Jana od strony wschodniej. 
Według Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel dokonywał chrztów w Betabarze, le-
żącej po wschodniej stronie Jordanu357.

Po wschodniej stronie Jordanu, było dziesięć miast, które razem tworzyły 
Dekapolis (Dziesięciogrodzie). Pięć z nich leżało w granicach dzisiejszej Jor-
danii: Gadara, Geraza, Pella, Filadelfia (dzisiejszy Amman) i Rafana (Abila). 
Teksty biblijne mówią o wizycie Jezusa w Gadarze i Gerazie.

„Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu na-
przeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie 
mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu 
Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?» A opodal nich pasła się 
duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas 
w tę trzodę świń!» Rzekł do nich: «Idźcie!» Wyszły więc i weszły w świnie. I 
naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w 
falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszyst-

353	 A.	Citlak,	Jordania,	s.232.
354	 Jezus	powiedział	o	nim:	„Nikt	z	tych,	którzy	z	kobiet	się	narodzili,	nie	jest	większy	od	

Jana”	(Łk	7,28).
355	 J	3,23.
356	 J	1,28.
357	 J	1,28.
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ko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie 
Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic”358.

„Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wy-
siadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez 
ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł 
go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łań-
cuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem 
i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka 
ujrzał Jezusa przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy: «Czego 
chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, 
nie dręcz mnie!». Powiedział mu bowiem: «Wyjdź, duchu nieczysty, z tego 
człowieka». I zapytał go: «Jak ci na imię?» Odpowiedział Mu: «Na imię mi 
‚Legion’, bo nas jest wielu». I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał 
z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go więc: 
«Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli». I pozwolił im. Tak duchy 
nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła 
pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś 
uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zoba-
czyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w 
sobie ‚legion’, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogar-
nął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o 
świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do 
łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim.  Ale nie zgodził się na 
to, tylko rzekł do niego: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszyst-
ko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą». Poszedł więc i zaczął rozgła-
szać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili”359.

Teolodzy do dzisiaj prowadzą spory, czy są to dwie różne historie z Ga-
dary i Gerazy, czy też jedna, a któryś z Ewangelistów pomylił nazwę miasta, 
tudzież liczbę opętanych.

III. Miejsca, które należy zobaczyć w Jordanii
Jordania oferuje zwiedzającym wiele interesujących miejsc, gdzie od-

najdziemy sporo pamiątek ze starożytności, głównie z czasów rzymskich. 

358	 Mt	8,28-34.
359	 Mk	5,1-20.
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Zaczniemy od pięciu miast Dekapolis360, które znajdowały się na ziemiach 
dzisiaj należących do Jordanii.

1. Amman
Amman w czasach biblijnych nazywano Rabbą Amonicką. Był on stoli-

cą Ammonitów. Zdobyty został przez izraelskiego króla Dawida w X wieku 
p.n.e. Cztery wieki później zawładnęli nim Nabatejczycy. W III wieku p.n.e. 
miasto zostało odbudowane i ufortyfikowane przez egipskiego władcę Pto-
lemeusza III Filadelfosa, który nadał mu nową nazwę: Filadelfia. W roku 60 
n.e. Pompejusz włączył Filadelfię do Dekapolis. Za cesarza Trajana w II wie-
ku n.e. Filadelfia wchodziła w skład rzymskiej prowincji Arabia. W IV wieku 
n.e. miasto zostało siedzibą biskupa chrześcijańskiego361.

Amman jest jednym z najstarszych miast świata. Zamieszkiwany jest od 
III tysiąclecia p.n.e. Wzniesiony został na siedmiu wzgórzach, dzisiaj leży na 
dziewiętnastu. W samym centrum miasta znajduje się bardzo dobrze odre-
staurowany amfiteatr z czasów rzymskich na 6 tys. miejsc362. Jest również 
forum i kolumnada. Obok forum znajduje się odeon, teatr muzyczny. Nie-
daleko meczetu króla Husajna można oglądać nimfeum, główną fontannę 
Filadelfii.

 Dalej na północ znajduje się dobrze zachowana cytadela z czasów rzym-
skich, gdzie stacjonował garnizon Imperium Romanum. Widać tam ślady 
zabudowań rzymskich i bizantyjskich. W czasach późniejszych pojawiły się 
również budowle islamskie. Obok ruin pałacu stoi częściowo zrekonstruo-
wana świątynia Herkulesa, pochodząca z czasów cesarza Marka Aureliusza 
(II wiek n.e.). Na wzgórzu znaleziono przedmioty z epoki brązu, co oznacza, 
że wzgórze pełniło rolę fortecy (a może agory?) dużo wcześniej niż przyby-
li tu Rzymianie. Na północnym stoku znajduje się wycięta w skale potężna 
cysterna na wodę363.

Warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne w Ammanie, gdzie można 
oglądać czaszki z najstarszego miasta na świecie, Jerycha, trumny z epoki 
żelaza, czy zwoje znad Morza Martwego. Nie wspomnę o kilku interesują-
cych meczetach, które warto zobaczyć, ale to już pamiątki ze średniowiecza.

360	 Po	podbiciu	przez	Rzymian	Syrii	 i	Palestyny,	 stworzono	handlowe	stowarzyszenie	10	
miast	—	Dekapolis,	które	znajdowały	się	na	terenie	dzisiaj	należącym	do	Syrii	i	Jordanii.

361	 Zob.	A.	Citlak,	Jordania,	s.239.
362	 Amfiteatr	 został	 wzniesiony	w	 II	 wieku	 n.e.	 za	 panowania	 cesarza	Antoninusa	 Piusa	

(138-161).
363	 Zob.	A.	Humphreys,	C.	Lanigan,	 J.	Williams,	Bliski Wschód. Syria, Jordania i Liban,	

Bielsko	Biała	2001,	s.92.
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2. Dżerasz (Jerash) — biblijna Geraza
Niewiele ponad 50 km na północ od Ammanu znajduje się miejscowość 

Dżerasz, najlepiej zachowane miasto z czasów rzymskich. Starożytne ruiny 
zostały odkryte w roku 1806 przez niemieckiego archeeologa Ulricha Se-
etzena. Jednak wykopaliska pełną parą ruszyły dopiero w latach dwudzie-
stych i trwają do dziś364. W starożytności miasto liczyło ok. 15 tys. miesz-
kańców. W przeciwieństwie do Ammanu, w którym krzyżowały się szlaki 
handlowe z północy na południe i ze wschodu na zachód, przez Dżerasz 
nigdy nie przebiegał żaden szlak handlowy, a mimo to miasto świetnie pro-
sperowało dzięki uprawom zbóż na okolicznych polach.

Miasto Dżerasz było już zamieszkane w neolicie — tak wynika z badań 
archeologicznych, jednak na znaczeniu zyskało dopiero po podboju przez 
Aleksandra Wielkiego Macedońskiego w roku 332 p.n.e. Po wkroczeniu 
legionów rzymskich w roku 63 p.n.e., Pompejusz włączył miasto do Deka-
polis. Wskutek handlu z Nabatejczykami, miasto bardzo się wzbogaciło. To 
sprawiło, że w I wieku n.e. dokonano całkowitej jego przebudowy365. A kie-
dy w roku 106 n.e. cesarz Trajan podbił królestwo Nabatejczyków, Dżerasz 
jeszcze bardziej się wzbogaciło, zatem wzniesiono jeszcze piękniejsze bu-
dowle. Gdy w roku 129 n.e. przybył cesarz Hadrian, na południowym krańcu 
miasta wybudowano łuk triumfalny.

W drugiej połowie III wieku rozpoczął się powolny upadek miasta, ponie-
waż handel oparty na karawanach został stopniowo wyparty przez statki 
handlowe.

W V wieku nastąpił w tym regionie gwałtowny rozwój chrześcijaństwa, 
co skutkowało budowaniem licznych kościołów. Za panowania cesarza Ju-
styniana (527-565) postawiono ich w Dżerasz siedem, choć nie było aż ta-
kiej potrzeby. Budowano je głównie z materiałów zburzonych świątyń po-
gańskich.

W VII wieku, podobnie jak w całym rejonie, do Dżerasz dotarł islam. W 
roku 636 muzułmanie opanowali miasto.

Przy zwiedzaniu miasta proponuję udać się szlakiem wyznaczonym przez  
A. Humphreysa, C. Lanigan, J. Williamsa366: „Zbliżającym się do ruin od stro-

364	 Mimo,	że	odkopano	dwa	teatry,	forum,	świątynie,	kościoły,	łaźnie	i	targowisko,	to	szacu-
je	się,	że	90%	starożytnych	pamiątek	wciąż	pozostaje	w	ziemi.	Zob.		A.	Humphreys,	C.	
Lanigan,	J.	Williams,	Bliski..., s.99.

365	 Przy	przebudowie	oparto	się	na	typowym	rzymskim	planie.	Główna	ulica,	która	przebie-
gała	przez	całe	miasto	była	przecięta	dwiema	przecznicami.	Przy	głównej	ulicy	usytuo-
wane	były	dwa	szeregi	kolumn,	po	jednej	i	drugiej	stronie.

366	 Korzystałem	z	niego,	gdy	byłem	pierwszy	raz	w	Jordanii.
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ny Ammanu najpierw ukazuje się łuk triumfalny. Choć nadal wygląda bar-
dzo okazale, pierwotnie był aż dwukrotnie wyższy. Za nim leży hipodrom, 
czyli dawny stadion sportowy, otoczony kiedyś miejscami siedzącymi dla 
15 tys. widzów. Odbywały się tu głównie zawody lekkoatletyczne oraz, jak 
wskazuje nazwa, gonitwy koni.

Na główny teren wykopalisk wchodzi się przez Bramę Południową, jed-
ną z czterech w długich na 3,5 km murach miejskich, z których prawie nic 
się nie zachowało. Zaraz za bramą, po lewej stronie stoją zewnętrzne ścia-
ny mocno zrujnowanej świątyni Zeusa, zbudowanej w w II połowie II w. na 
dawnym świętym miejscu. Pobliskie forum jest niecodzienne z uwagi na 
owalny kształt, tłumaczony przez niektórych archeologów pragnieniem 
zgrabnego połącznia głównej osi północ-południe ze świątynią Zeusa. Część 
historyków w ogóle zaprzecza, jakoby było to forum (targ) w ścisłym tego 
słowa znaczeniu i opowiada się raczej za koncepcją, że mamy tu do czynie-
nia z przyświątynnym miejscem składania ofiar. Bardzo efektownie wyglą-
dają zrekonstruowane dookoła jońskie kolumny. Centrum jest wyłożone 
wapiennymi płytami, a na postumencie pośrodku przypuszczalnie stał jakiś 
posąg.

Teatr Południowy, stojący za świątynią Zeusa, powstał w I w. i mógł po-
mieścić 5 tys. widzów. Z najwyższego rzędu siedzeń widać pięknie cały te-
ren wykopalisk i współczesne Dżerasz. Za forum zaczyna się cardo, czyli 
klasyczna rzymska główna ulica w mieście, z kolumnami po obu stronach, 
biegnąca do odległej o ponad 600 m Bramy Północnej. Zachował się orygi-
nalny bruk z wyżłobionymi przez tysiące rydwanów śladami kół. Kolumny 
po stronie zachodniej są nierównej wysokości, były bowiem dopasowywane 
do fasad stojących za nimi domów. W połowie cardo znajduje się nimfeum 
(191 r. n.e.), główna fontanna w mieście i zarazem świątynia nimf. Dwu-
kondygnacyjna, pięknie zdobiona budowla była wyłożona u dołu marmu-
rowymi płytkami,  a u góry otynkowana i pomalowana. Woda spływała po 
fasadzie do dużego basenu od frontu i dalej przez rzeźbione głowy lwów do 
kanałów w ulicy poniżej.

W głębi stoi najbardziej imponująca budowla w mieście, świątynia Ar-
temidy, patronki Dżerasz. Na świątynny dziedziniec prowadzą podwójne 
schody za bramą. Pierwotnie budowlę otaczały kolumny, z których zacho-
wał się do dziś tylko podwójny rząd od frontu — reszta posłużyła później 
m.in. do budowy kościołów. W XII wieku świątynia została ufortyfikowana 
przez Arabów, ale krzyżowcy zniszczyli ich dzieło. Nieco bardziej na połu-
dnie widać ruiny kilkunastu kościołów, m.in. św. Teodora, śś. Kosmy i Da-
miana, św. Jacka i św. Jerzego. Odkopano ich trzynaście, ale uważa się, że 
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to jeszcze nie  wszystko. Trzy ostatnie zostały zbudowane około roku 530 i 
ozdobione pięknymi mozaikami podłogowymi, częściowo zachowanymi w 
kościele śś. Kosmy i Damiana”367.

W Gerazie pojawił się również Jezus Chrystus, o czym już wspomnieliśmy 
wcześniej.

3. Pella
Niedaleko wsi Al-Mashari’a można oglądać ruiny starożytnego miasta Pel-

la. Zbudowane zostało w II tysiącleciu p.n.e., o czym zaświadczają wzmianki 
w listach z Amarna. Rozkwit miasta nastąpił w okresie hellenistycznym. Po 
podboju Pelli w roku 80 p.n.e. przez Aleksandra Janneusza368, wielu miesz-
kańców wyjechało, ponieważ nie chcieli przyjąć judaizmu. Sytuacja zmieniła 
się po zdobyciu miasta przez Pompejusza. Pella została zaliczona do Deka-
polis, stała się bardziej kosmopilityczna. Schronienie uzyskali tu chrześci-
janie, którzy uciekli z Jerozolimy przed rzymskimi prześladowaniami. Do 
czasu przybycia muzułmanów Pella stanowiła silny ośrodek chrześcijański, 
gdzie była również siedziba biskupa.

W mieście prowadzone są prace wykopaliskowe. Można zwiedzać tzw. 
Główne Wzgórze, z labiryntem domów, sklepów i magazynów, kościół, ode-
on, rzymskie nimfeum i bizantyjski fort.

4. Umm Qais — biblijna Gadara
Starożytne ruiny Gadary zostały odkryte w roku 1806 przez niemieckie-

go archeologa Ulricha Seetzena. Jednak systematyczne prace archeologicz-
ne zaczęto prowadzić dopiero w roku 1930.

Miasto leży na południowy-wschód od Jeziora Galilejskiego. Ze źródeł 
historycznych wiadomo, że osadnictwo na tym terenie sięga kilku tysięcy 
lat, ale rozwój miasta nastąpił dopiero za panowania Aleksandra Wielkiego. 
Później, na przełomie III i II wieku p.n.e., swoją twierdzę mieli tu Seleucydzi. 
Miasto zdobył też Aleksander Janneusz. Nastały wówczas ciężkie czasy dla 
nie-Żydów, którzy byli prześladowani. Dopiero po wejściu wojsk rzymskich, 
Pompejusz włączył Gadarę do Dekapolis. Miasto zostało rozbudowane. Na 
powrót otworzono teatr, łaźnie i hipodrom, zamknięte przez judaistów.

Cesarz Oktawian August podarował Gadarę Herodowi Wielkiemu. Nasta-
pił dalszy rozwój miasta. Funkcjonowały m.in. trzy teatry i biblioteka.  W 

367	 A.	Humphreys,	C.	Lanigan,	J.	Williams,	Bliski..., s.101.
368	 Aleksander	Janneusz	(Aleksander	Jannaj)	—	król	Judei	i	arcykapłan	od	103	p.n.e.	z	dy-

nastii	Hasmoneuszy.	Był	trzecim	synem	Jana	Hirkana.
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czasie powstania żydowskiego na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych pierwszego stulecia miasto zostało zniszczone przez Żydów. 
Później był tam garnizon rzymski. Miasto stało się też bastionem chrześ-
cijaństwa. W roku 325 na Sobór Powszechny do Nicei udał się gadareński 
biskup Sabinius.

W Gadarze pojawił się również Jezus Chrystus, o czym już wspomnieli-
śmy wcześniej.

5. Abila (Rafana)
Ruiny miasta Abila znajdują się 15 km na wschód od Gadary, 2 km na 

wschód od miejscowości Hartha. Tereny te były zamieszkałe juz kilka tysię-
cy lat temu, w epoce brązu. Odkrył je na początku dziewiętnastego wieku  
Ulrich Seetzen.

O Abilę spór prowadzili Ptolemeusze i Seleucydzi. Zdobył ją Aleksander 
Janneusz a potem Pompejusz. Wówczas miasto zaliczono do Dekapolis. 
W 15 roku n.e. panowania cesarza Tyberiusza, tetrarchą Abileny był Liza-
niasz369. Niewykluczone, że Abila w Starym Testamencie występuje pod na-
zwami Abel i Abel-Maim370. Można zwiedzać pozostałości rzymskich świą-
tyń, kościołów bizantyjskich i wczesnych meczetów pośród gajów oliwnych 
i pól pszenicy.

6. Umm al-Dżimal
10 km od granicy z Syrią i 20 km na wschód od Mafraq znajduje się sta-

rożytne miasto z czarnego bazaltu, Umm al-Dżimal. Założone zostało w II 
w. przez Rzymian. Stanowiło ich bazę na liniach obrony. Rozwijało się do 
czasów Umajjadów. Zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w roku 747. 
Z dawnych czasów pozostały zwykłe domy i warsztaty, ponadto koszary z 
kościołem i tzw. Kościół Zachodni.

7. Qasr al-Hallabat
Znajdujący się na wschód od Ammanu Qasr al-Hallabat to starożytny 

rzymski fort wzniesiony w obronie przeciwko atakom koczowników z pu-
styni. W VII wieku zamieniony na klasztor a potem rezydencję Umajjadów. 
Dziś pozostały ruiny.

369	 Łk	3,1.
370	 2	Sm	20,18;	2	Krn	16,4.
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8. Madaba — biblijna Medeba
Z Ammanu do Akaby prowadzi tzw. Droga Królewska. Przy niej znajdują 

się takie miejscowości jak Madaba, Kerak, czy Petra.
Madaba leży 30 km na południe od Ammanu. Jest znana ze słynnych mo-

zaik z czasów bizantyjskich. Jedną z nich jest mozaika w kształcie mapy 
Palestyny i części Egiptu, pochodząca z VI wieku. Mozaika znajduje się w 
cerkwi św. Jerzego. Mapa jest niekompletna, ale łatwo można rozpoznać Je-
rozolimę, Morze Martwe, Nil i inne miejsca. Ponadto warto odwiedzić park 
archeologiczny, gdzie mozaik jest jeszcze więcej. A w cerkwi Najświętszej 
Marii Panny znajduje się mozaika przedstawiająca 12 apostołów.

9. Hesban — biblijny Heszbon
Ok. 10 km od Madaby, znajduje się niewielka miejscowość Hesban, gdzie 

w czasach biblijnych było miasto Heszbon, stolica Amorytów. Rządził tam 
król Sychon. Miasto zostało zdobyte przez Izraelitów371.

W Heszbonie wykopaliska prowadził prof. Siegfrid Horn, który napisał 
interesującą książkę pt. Z archeologią przez kraje biblijne, wydaną przez Wy-
dawnictwo „Znaki Czasu”.

10. Góra Nebo
Ok. 10 km na północny-zachód od Madaby, na skraju płaskowyżu Wschod-

niego Brzegu, wznosi się Góra Nebo (806 m npm). Można z niej dostrzec 
Morze Martwe, a nawet Jerozolimę. Przed swą śmiercią, z Góry Nebo Moj-
żesz oglądał Ziemię Obiecaną, a później na górze zmarł372.

11. Macheront
Ok. 45 km na południowy-zachód od Madaby, obok wsi Mukawir, znajduje 

się 700-metrowe wzgórze, na którym można oglądać ruiny twierdzy Ma-
cheront, zbudowanej przez Heroda Wielkiego. Nawet dziś można rozpoznać 
zarysy jego pałacu, łaźni, murów obronnych i wież.

W tej twierdzy syn Heroda Wielkiego, Herod Antypas, tetrarcha Perei, ka-
zał ściąć Jana Chrzciciela, który krytykował jego kazirodczy związek z He-
rodiadą373.

371	 Pwt	2,30.
372	 Pwt	34,1-5.
373	 Mt	14,9-12.
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12. Wadi al-Mudżib — biblijny Arnon
Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Jordanii. Granicę pomiędzy pań-

stwami Moabitów i Ammonitów tworzyła rzeka Arnon, która przecinała Dro-
gę Królewską głębokim na kilometr wąwozem, zwanym dzisiaj Wadi al-Mu-
dżib. Oto opis tego miejsca w przewodniku: ”Droga schodzi niebezpiecznymi 
serpentynami na sam dół, by następnie wspiąć się na przeciwległą ścianę. Na 
dnie kanionu znajduje się tylko niewielki most. Niezwykle efektownie kanion 
wygląda też od strony wylotu, w miejscu, gdzie wąską gardzielą dochodzi do 
Morza Martwego przy nowej drodze przez Wadi Araba”374.

13. Dhiban — biblijny Dibon
Niedaleko od kanionu rzeki Arnon leży wioska Dhiban, gdzie w czasach 

biblijnych było amoryckie miasto Dibon, zdobyte przez Izraelitów i prze-
kazane pokoleniu Rubena375. W czasach króla Jehorama (Jorama) Moabici 
odbili miasto z rąk Izraelitów376. Odkryta w roku 1868 w Dibon tzw. Stela 
Moabska potwierdza, że miasto było częścią królestwa Moabitów.

14. Kerak — biblijny Kir-Hareszet
Ok. 50 km na południe od Wadi al-Mudżib leży miasto Kerak. W Biblii wy-

stępuje pod nazwą Kir-Hareszet. W czasach panowania królów izraelskich 
było stolicą Moabu. Tędy w czasach biblijnych wędrowały karawany między 
Egiptem i Syrią. Później tego samego szlaku używali Grecy i Rzymianie.

W Starym Testamencie opisane jest oblężenie stolicy Moabitów przez 
Izraelitów, zakończone niepowodzeniem, ponieważ król Mesza na murach 
miasta złożył swego syna pierworodnego na ofiarę, co zniesmaczyło wojsko 
izraelskie, które wróciło do Palestyny377.

Nie znajdziemy tam pozostałości starożytnych. Jest natomiast zamek 
krzyżowców, zbudowany przez Baldwina I w roku 1132, zdobyty przez Sa-
ladyna w roku 1188, po czterech latach oblężenia.

15. Petra
Petra w języku greckim to skała. Nie dziwi zatem, że pierwotna semicka 

nazwa miasta Sela, oznaczała to samo. O początkach miasta opowiada prof. 

374	 A.	Humphreys,	C.	Lanigan,	J.	Williams,	Bliski..., s.109.
375	 Lb	21,30.
376	 2	Krl	3,5.
377	 2	Krl	3,25-27.
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S. Horn: „Najwcześniejsze wzmianki dotyczące mieszkańców tego obszaru 
pochodzą z Biblii, która informuje, że przed Edomitami mieszkali tu Horyci 
(hebr. Chorim) (5 Mojż. 2, 12). Ze źródeł pozabiblijnych Mezopotamii i Egip-
tu znani sa jako Huryci. Na początku II tys. p.n.e. spotkać ich można na całym 
Bliskim Wschodzie — od płn. Mezopotamii aż do granic Egiptu. W później-
szym czasie Ezaw, brat Jakuba osiedlił się na południe od Morza Martwego, 
a Edomici, jego potomkowie, stopniowo wypierali Hurytów. Gdy Izraelici 
opuszczali Egipt, potomkowie Ezawa panowali na obszarze całego kraju. Po 
przejściu przez pustynię synajską Mojżesz wysłał do króla Edomitów po-
słańców z prośbą „pozwól nam przejść przez twoją ziemię..., pójdziemy dro-
gą królewską, nie zboczywszy ni w prawo, ni w lewo” (4 Mojż. 20, 17). Droga 
ta od niepamiętnych czasów łączyła Damaszek z zachodnią Arabią. Edomi-
ci odmówili i zagrozili, że staną do walki z Izraelitami, gdyby ci próbowali 
przejść przez ich kraj. Zmusiło to Mojżesza do okrążenia ziemi Edomitów 
i poprowadzenia swego ludu przez pustynię. Ten akt wrogości był począt-
kiem głęboko zakorzenionej nienawiści między dwoma narodami, która od 
czasu do czasu przeradzała się w otwartą wojnę. Dlatego czytamy, że Saul 
walczył z Edomitami (1 Sam. 14,47), a Dawid pokonał ich i zajął cały kraj 
(2 Sam. 8,14) Również Salomon panował nad nimi (1 Król. 11,14-22), lecz 
kiedy królestwo Judy osłabło, Edomici ponownie stali się niezależni.

W VIII wieku p.n.e. król Judy, Amasjasz, podjął kolejną próbę podporząd-
kowania Edomitów. Udało mu się opanować Selę, zawsze niedostępną ich 
stolicę (2 Król. 14,7). Judejczycy nie byli jednak na tyle silni, by utrzymać Edo-
mitów w ciągłym poddaństwie, w rezultacie czego ponownie uzyskali nie-
zależność. Podczas ostatnich dni królestwa judzkiego Edomici połączyli się 
z wrogami Żydów. Podczas najazdu króla Nebukadnesara [Nabuchodonozo-
ra] zabili wielu Judejczyków i zagarnęli wiele łupów. Z tego powodu prorok 
Abdiasz rzucił na nich przekleństwo (Abd. 1,10-14). Edomici zostali później 
przepędzeni z ich górzystego kraju przez arabskich Nabatejczyków”378. I to 
właśnie Nabatejczycy w III wieku p.n.e. wykuli tam w różowej skale pałace, 
świątynie, grobowce, magazyny i stajnie, kontrolując szlak handlowy z Da-
maszku do Arabii. Przebywali tam do roku 555 n.e., kiedy silne trzęsienie 
ziemi zmusiło ich do opuszczenia Petry.

Do miasta wchodzi się przez szczelinę skalną zwaną siq. Kiedy wychodzi 
się na otwartą przestrzeń, wyłania się el-Kazneh (skarbiec), przepiękny bu-
dynek, o którym legendy mówią, że któryś z faraonów, bądź piraci ukryli tam 
skarb. Urodą niewiele mu ustępuje ad-Dajr (klasztor), do którego idzie się 

378	 S.	Horn,	Z Archeologią przez kraje biblijne,	Warszawa	1989,	s.173-174.
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wyciosanymi schodami w przeciwległej części miasta. Można też zobaczyć 
amfiteatr na 8 tys. miejsc, rzymską ulicę z kolumnadą, świątynię skrzydla-
tych lwów, bizantyjski kościół i królewskie grobowce. Wiele zabytków znaj-
duje się na okolicznych wzgórzach. Warto wejść na górę Harun, gdzie znaj-
duje się grób Aarona, brata Mojżesza. Zabiera to 5 godzin czasu. Natomiast 
w 3 godziny można się wspiąć na Umm al-Bijara, biblijną górę Sela.

16. Ajn Musa — Źródło Mojżesza
Niedaleko Petry, tuż przed wjazdem z Ammanu do Wadi Musa, stoi przy-

kryty trzema kopułami niewielki budynek, który wygląda jak meczet, ale 
nim nie jest. W tym miejscu Mojżesz miał uderzyć laską w skałę, z której 
wytrysnęła woda.



Rozdział IV

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

Granicę zachodniej starożytnej Syrii tworzyła naturalna bariera Morza 
Śródziemnego. Wschodnią granicę stanowił Eufrat. Tereny na wschód od 
tej rzeki zaliczane są w historiografii do Mezopotamii. Z kolei od północnej 
strony góry Taurus oddzielają od Syrii Azję Mniejszą, w której rozwijały się 
odrębne kultury i państwa, często bardzo zróżnicowane. Najbardziej płynną 
granicą starożytnej Syrii była południowa jej część sięgająca poza pasma Li-
banu i Antylibanu. Na południe od nich żyły plemiona nomadów i zaczynały 
się terytoria zaliczane do Palestyny.

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

Syryjskie źródła pisane pochodzą z pierwszej połowy II tys. p.n.e. W piś-
miennictwie mezopotamskim i egipskim najwcześniejsze informacje doty-
czące regionu pochodzą z połowy III tys. p.n.e.

Jak wspomniałem, granice zakreślające obszar Syrii starożytnej nie po-
krywają się z granicami współczesnego państwa. Ponadto tereny Syrii sta-
rożytnej obejmowały należące obecnie do Turcji obszary pomiędzy Gazian-
tep i Kilis oraz pomiędzy zatoką İskenderun a ujściem Orontesu, jak również 

Syria
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współczesny Liban. Od zachodu naturalną granicą było wybrzeże Morza 
Śródziemnego.

Pod względem geograficznym Syria starożytna dzieliła się na trzy ob-
szary. Pierwszy z nich to ciągnący się wzdłuż wybrzeża bogaty w surowce 
górzysty pas przerywany równinami i ujściami rzek płynącymi na zachód, 
co stwarzało dogodne warunki do powstawania miast portowych. Miasta te 
miały znakomitą komunikację z obszarami położonymi w głębi kraju. Drugi 
obszar obejmował górzysty kraj ciągnący się wąskim pasem od północy do 
południa, przecięty licznymi rzekami. Warunki przyrodnicze nie były tam 
sprzyjające do powstawania miast czy osiedli. Trzeci obszar obejmował ży-
zne równiny na północy w okolicach Aleppo (Halab) i pastwiska na połu-
dniu w pobliżu Damaszku.

Tłumacze Starego Testamentu w różnych przekładach zamiennie używa-
ją terminów Syria i Aram, bo rzeczywiście gdy mówimy o starożytnej Syrii 
nie możemy nie mówić o Aramejczykach, grupie plemion semickich, które 
tam zamieszkiwały. Według Księgi Amosa 9,7 Aramejczycy pochodzili z Kir. 
Do tej pory nie udało się jednak ustalić, gdzie to się znajdowało. Niektórzy 
sugerują, że była to północno-wschodnia Arabia379. Według Księgi Rodzaju 
10,22 praojcem Aramejczyków był Aram380.

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

I. Historia
W starożytności Syria była częścią tzw. Żyznego Półksiężyca. W II tysiąc-

leciu p.n.e. znajdowała się pomiędzy takimi mocarstwami, jak Egipt, Hat-
ti i Babilonia. Natomiast w I tysiącleciu p.n.e. stała się obszarem ekspansji 
Asyryjczyków, podobnie jak krainy przyległe do Syrii. Jednak ani dla Egip-
cjan, ani dla Hetytów, Babilończyków czy Asyryjczyków, panowanie nad Sy-
rią nie miała wielkiego ekonomicznego znaczenia. Miało jednak znaczenie 
strategiczne, oznaczało bowiem bezpieczeństwo własnych granic państwo-

379	 Zob.	Encyklopedia Katolicka,	t.	I,	Lublin	1989,	k.859.
380	 Aram	pochodził	w	prostej	linii	od	Nachora,	brata	Abrahama.	Zob.	Rdz	22,20-21.
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wych381. Oczywiście mocarstwa czerpały korzyści z kontroli handlu kara-
wanowego, bowiem przez Syrię przebiegały ważne szlaki handlowe, np. 
wzdłuż rzeki Orontes, z Haranu do Damaszku i Palmyry, czy z Aleppo do re-
jonów nad rzeką Eufrat. Syria była również producentem oliwy, wina, wełny 
i drewna. Z tego także korzystali najeźdźcy.

Szacuje się, że osadnictwo na terenie Syrii zaczęło się w neolicie382. Być 
może pierwsi przybysze dotarli z terenów Eufratu i Tygrysu, a może rów-
nież z Palestyny. Ówczesna gospodarka miała opierać się na dziko rosną-
cym jęczmieniu oraz wykorzystaniu obszarów nadrzecznych, obfitujących 
w ryby i ptactwo. Oswojono dzikie woły i osły. Domy wznoszono na planie 
prostokąta. Do ich budowy używano glinianych cegieł. Wytwarzano rów-
nież naczynia. Z czasem pojawiła się wymiana surowcowa, handel ceramiką 
i tekstyliami.

1. Zachodni Semici. Ebla
W III tysiącleciu p.n.e. rozpoczyna się nowy okres w dziejach Syrii. Od 

zachodu i południa przybywają nowe grupy osadników, których określono 
terminem Martu. „Najwcześniejsza literatura sumeryjska wyraźnie akcen-
tuje obawy przed ekspansją Martu, ludzi Zachodu, którzy koncentrowali się 
wówczas zapewne na zachód od środkowego Eufratu. W okresie panowania 
Sargonidów i III dynastii z Ur (koniec III tysiąclecia p.n.e.) akadyjski termin 
Amurrum staje się jednoznaczny z sumeryjskim określeniem Martu. Imiona 
osobowe przedstawicieli Amurru, występujące w tekstach z okresu III dy-
nastii z Ur, mają wyraźnie charakter imion zachodniosemickich, bliskich w 
swej strukturze poświadczonym imionom amoryckim epoki starobabiloń-
skiej, o jakieś cztery wieki później. Choć Martu znani byli Sumerom na długo 
przed czasami III dynastii z Ur (…), nie istnieje żaden zachowany wcześ-
niejszy zbiór ich imion. Nowe świadectwa z Ebla sugerują, że najwcześniejsi 
znani Martu, byli zachodnimi Semitami o zaawansowanej już (…) kulturze 
miejskiej. Podczas, gdy Sumerom Martu z pewnością wydawali się mieszka-
jącymi w namiotach koczownikami, to jednak nazbyt prostym byłby pogląd, 
że wkraczający od południa do Syrii nomadowie, zajmujący coraz większe 
obszary, poszukiwali tu tylko bezpiecznego rolniczego życia, powodując tym 
samym ustawiczne wstrząsy społeczne. Przez długi okres czasu bowiem 

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

382	 Tamże.
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podstawą gospodarczej równowagi było harmonijne współżycie miejskich 
i koczowniczych Amorytów, przy czym rodziny nomadów podejmowały 
sezonowe roboty w mieście, a przedstawiciele rodzin miejskich powracali 
czasowo do pasterskiego trybu życia. Ponadto koczownikami rządziła za-
pewne w dużym stopniu konieczność poszukiwania miejskich rynków, na 
których można było sprzedać hodowane zwierzęta i rozmaite wyroby. Bar-
dziej prawdopodobny niż teoria o przybyciu Amorytów do Syrii ok. 2000 r. 
p.n.e. wydaje się pogląd, że Semici przebywali w tym kraju już wcześniej, 
w III tysiącleciu p.n.e., tworząc dwupostaciowe, miejsko-koczownicze spo-
łeczeństwo, jednolite jednak pod względem pochodzenia i języka. Zatem 
miasta syryjskie, miasta Górnego kraju, wymienione w tekstach Sargona I 
(ok. 2340-2315 p.n.e.) i Naramsina (2291-2255 p.n.e.), były założone przez 
wschodnich (Akadowie) lub zachodnich (Amoryci) Semitów. Były to — idąc 
od Eufratu do Morza Śródziemnego — Tuttul, Mari, Jarmutium, Ebla, Arman 
(to ostatnie, którego król, Riszadad, nosił imię amoryckie, było ściśle zwią-
zane z Eblą) oraz inne, w Cedrowym Lesie (Aman) i Srebrnych Górach (Tau-
rus). Wpływ kultury sumeryjskiej w dziedzinie rzeźby i sztuki złotniczej 
z pewnością sięgał do Mari, lecz nie jest widoczny w zachodniosemickich 
miastach na północnym zachodzie”383. Niewątpliwie najważniejszym mia-
stem w regionie była Ebla (Tell Mardich), leżąca niespełna 40 kilometrów 
na południe od Aleppo (Halab). Ebla była wysoce rozwiniętą metropolią, 
centrum handlowym regionu384, posiadającą odpowiednie urzędy, o czym 
świadczy wielkie archiwum tabliczek, które tam znaleziono. Tabliczki były 
zapisane pismem eblaickim, najwcześniejszą formą pisma zachodnich Se-
mitów. Wymieniają imiona królów tam panujących: Igrisza, Chalama, Aren-
numa i Ebruma, który pokonał króla Mari Iblulila. Na jednej z tabliczek jest 
też wzmianka o Sargonie  z Akadu. Ebla była zamieszkiwana przez Semi-
tów na długo przed przybyciem tam Amorytów. Amoryci mówili dialektem, 
który różnił się od eblaickiego. Trudno jest dokładnie datować archiwum 
w Ebli, ale wszystko wskazuje, że były to czasy jeszcze przed panowaniem 
Sargona albo mu współczesne. Miasto zostało zniszczone przez Naramsi-
na, wnuka Sargona. I mimo, że egzystowało jeszcze przez 600 lat, nigdy już 
nie miało takiego politycznego znaczenia, jak przed atakiem Naramsina. Ok. 
roku 2000 p.n.e. Ebla została złupiona przez Amorytów, a później włączona 
do amoryckiego królestwa Jamchadu.

383	 Tamże,	s.132-133.
384	 Ebla	dorównywała	współczesnym	sobie	centrom	handlowym	w	Mezopotamii.	Z	 tabli-

czek	wynika,	że	obejmowała	swą	siecią	handlową	większość	terytorium	zachodniej	Azji.
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2. Mari
Akadyjskie miasto Mari385 doszło do znaczenia i wzbogaciło się dzięki 

kontrolowaniu drogi handlowej z Syrii do Zatoki Perskiej. Pochodząca z 
Sumeru lista królów podaje, że królestwo Mari istniało 136 lat. Znalezione 
tam inskrypcje, pochodzące z czasów jeszcze przed panowaniem Sargona, 
wymieniają imiona królów Mari: Lamgimari, Ebihila i Idanarum. Prawdopo-
dobnie należeli do dynastii, która zawładnęła Sumerem. W wieku XIX p.n.e. 
miasto nadal zyskiwało na znaczeniu, ale już jako miasto amoryckie. Rzą-
dzili w nim: Jachdunlim, Jasmachadad i Zimrilim386. Ten ostatni był współ-
czesny Hammurabiemu, najsłynniejszemu królowi starobabilońskiemu387. 
Jachdunlim rozszerzał wpływy Mari na zachód. M.in. wyprawił się do Ce-
drowego Lasu. Przez pewien czas udało mu się powstrzymać ekspansję po-
tężnego króla Aszur, Szamsziadada. Kiedy ostatecznie państwo Mari upadło, 
skorzystali na tym Hanaici, Semici żyjący na obrzeżach Mari, którzy założyli 
krótkotrwałą dynastię w Terka388.

3. Wpływy fenickie
Fenicjanie zamieszkujący zachodnie tereny wielkiej Syrii wsławili się że-

glarstwem, handlem i sztuką kolonizowania wysp i wybrzeży Morza Śród-
ziemnego. Założyli wiele miast, m.in. Tyr, Sydon, Byblos (Gebal), Berytus 
(Bejrut), Jaffę, Dor, Akrę, Ugarit, Arados oraz Kartaginę389. Byli oni promo-
torami postępu, z którego korzystała Syria, a szczególnie Aramejczycy. Oto 
kilka dziedzin, w których Fenicjanie wyprzedzili inne narody390:

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

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

nansowo-bankowych391,

385	 Tell	Hariri	nad	Eufratem.
386	 Archiwum,	 które	 znaleziono	w	 pałacu	 Zimrilima	 zawiera	ważne	 informacje	 na	 temat	

dziejów	Syrii,	mimo	że	Mari	było	bardziej	zaangażowane	w	sprawy	mezopotamskie.
387	 To	właśnie	Hammurabi	ostatecznie	zniszczył	Mari.
388	 Tell	Aszara,	70	kilometrów	na	północ	od	Mari.
389	 Bardzo	możliwe,	że	założyli	również	Tarszisz	(Tartessus)	w	południowej	Hiszpanii.	Zob.	

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

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

391	 Mimo,	że	pieniądze	wymyślili	w	VII	wieku	p.n.e.	Lidyjczycy,	na	czele	z	królem	Krezu-
sem,	to	Fenicjanie	jako	pierwsi	zorganizowali	obrót	pieniądza.
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— prowadzili studia w zakresie nawigacji i jako pierwsi odkryli użytecz-
ność gwiazdy polarnej dla żeglugi w porze nocnej,

— opłynęli dookoła Afrykę za panowania faraona Necho II (609-593 
p.n.e.), czyli 2500 lat przed Portugalczykami,

— budowali okręty odznaczające się doskonałymi zaletami nawigacyjny-
mi,

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

towe wyroby,
— wyrabiali ceramikę oraz cenne barwniki purpurowe i ciemnofioleto-

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

cze.
W tym miejscu trzeba dodać, że Fenicjanie nigdy nie byli militarnym za-

grożeniem dla królestw na terenie Syrii.

4. Wpływy ościennych mocarstw
W przeciwieństwie do Fenicjan, takie potęgi militarne jak Egicjanie, Hety-

ci, Huryci, Asyryjczycy i Babilończycy, swoje profity na terenie Syrii zdoby-
wali zbrojnie. Natomiast sama Syria nigdy nie była supermocarstwem.

Już w III tysiącleciu p.n.e. Syria miała kontakty z Egiptem. Egipcjanie spro-
wadzali oliwę z oliwek i drzewo cedrowe. Sami natomiast eksportowali ma-
teriały piśmiennicze. Przywozili je do Byblos, skąd rozchodziły się na całą 
Syrię. W XVI wieku p.n.e. faraon Ahmos z XVIII dynastii zaanektował Syrię 
aż do Eufratu392. Jeszcze w tym samym wieku roszczenia do Syrii zgłosili He-
tyci, którzy w ciągu następnych stuleci rośli w potęgę, pozyskując syryjskich 
książąt na swoich sprzymierzeńców. Sam Ramzes II postanowił rozprawić 
się z Hetytami. W roku 1312 p.n.e. wyprawił się ze swoją 30-tysięczną armią 
przeciwko królowi Hattusilisowi, ale pod Kadesz poniósł klęskę. Następna 
wyprawa także zakończyła się przegraną, tym razem nad rzeką Orontes. Po-
nieważ Egipcjanie nie byli w stanie pokonać Hetytów, w roku 1296 p.n.e. 
zawarli z nimi pakt, na mocy którego m.in. Ramzes II poślubił hetycką księż-
niczkę393. Można przypuszczać, że sojusz egipsko-hetycki był po części wy-
muszony wzrastającą potęgą Asyrii. Już w połowie XIII wieku p.n.e. Asyria 

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

393	 Tamże,	s.45.
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rozpoczęła działania zbrojne w celu zawładnięcia terenów syro-fenickich394, 
ale nie tylko. Asyryjczycy podbili górną Mezopotamię, Urartu oraz Babilo-
nię.

Najwybitniejszym władcą asyryjskim tego okresu był Tiglatpilesar I 
(1114-1076 p.n.e.). Jego największą troską były najazdy Aramejczyków, 
które były niezwykle uciążliwe. Asyryjczycy przeszli do ofensywy. W swojej 
inskrypcji Tiglatpilasar szczycił się, że 28 razy przekraczał Eufrat, by gonić 
niepożądanych przybyszów z Syrii. Podczas jednej z wypraw w góry Biszri 
zniszczył aż sześć plemion aramejskich395. Asyryjczycy dotarli aż do Morza 
Śródziemnego. Później jednak zostali zdominowani przez Aramejczyków. 
Stało się to na początku I tysiąclecia p.n.e. Asyria została niemalże całko-
wicie zniszczona przez inwazję Aramejczyków, zachowując jedynie obszar 
tzw. asyryjskiego trójkąta pomiędzy Aszur, Niniwą i Arbelą, który liczył 13 
tys. kilometrów kwadratowych396.

Po kilkudziesięcioletnim okresie, w latach 934-827 p.n.e., Asyryjczycy ru-
szyli do kontrofensywy. Pierwszym królem, który zaczął odzyskiwać tereny 
zagarnięte przez Aramejczyków był Aszur-dan II (934-912 p.n.e.). Następ-
nie walczył z nimi Adad-nirari II (911-891 p.n.e.). Celem jego działania było 
m.in. odzyskanie równin w północnej Mezopotamii, opanowanych przez 
niewielkie aramejskie państwa Hanigalbat397 i Bit Bahiani398. Po ich poko-
naniu Asyria znów miała dostęp do zachodniej Syrii. Ale dopiero Aszurna-
sirpal II (883-859 p.n.e.) zapewnił Asyrii dostęp do Morza Śródziemnego. 
Jego działania polegały na zdobywaniu terenów syryjskich i nakładaniu na 
pokonanych obowiązku płacenia corocznego trybutu. W stosunku do tych, 
którzy wszczynali bunty stosował taktykę terroru i spalonej ziemi399.

F. Joannes pisze, że „kiedy Asyryjczycy osiągnęli wybrzeże Morza Śród-
ziemnego, region ten przeżywał okres ekonomicznej prosperity, lecz i brak 
politycznej jedności; liczne ówczesne księstwa i państwa, które powstawały 
w różnych okresach po upadku państwa hetyckiego w końcu 2. tysiąclecia 
aż do przybycia Aramejczyków, pozostawały w stanie niekończących się 
konfliktów. Początkowy podział obejmował Cylicję (Hilakku, Tuwanan, Kue, 
Ja’udi) i równinę północno-zachodniej Syrii (Unqi, Patinna, Arpad, Lu’asz). 

394	 Zob.	Z.	Ples,	Syria...,	s.97.
395	 Zob.	Cywilizacje starożytne,	dz.	cyt.,	s.	110.	Por.	Wielka historia świata	(pod.	red.	J.	Śli-

wy),	t.	II,	Warszawa	2003,	s.286-287.
396	 Por.	F.	Joannes,	Historia Mezopotamii w I tysiącleciu przed Chrystusem,	Poznań	2007,	

s.21.
397	 Było	to	niewielkie	państwo	usytuowane	wokół	Nasibiny.
398	 Było	to	aramejskie	państewko	usytuowane	wokół	Guzany.
399	 Por.	F.	Joannes,	Historia...,	s.23.
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Królestwo Hamatu kontrolowało dostęp do terytoriów położonych na po-
łudnie przez dolinę Orontesu. Na wschód od pasma gór Libanu powstało 
potężne królestwo Aramu ze stolicą w Damaszku, a na wybrzeżu istniały 
miasta fenickie (Arad, Byblos, Sydon, Tyr). Po obu stronach Jordanu leżały 
królestwa Izraela i Judy, Ammonu, Moabu i Edomu. Poza tymi obszarami 
zaczynała się strefa wpływów egipskich, ale Egipcjanie nie interweniowali 
w tym rejonie aż do VII wieku”400.

Kiedy w roku 858 p.n.e. królem Asyrii został Salmanasar III (858-824 
p.n.e.) rozpoczął inwazję na państwa syryjskie. Te jednak stawiły mu zde-
cydowany opór. Stworzyły koalicję, na czele której stanął damasceński król 
Aramu Adad-idri, występujący w Starym Testamencie pod imieniem Hada-
dezer. W roku 853 p.n.e. w bitwie pod Karkar, w dolinie Orontesu, Asyryjczy-
cy zostali powstrzymani przez armię liczącą 3.940 rydwanów, 1.900 jeźdź-
ców i 1.000 wielbłądów oraz ponad 60.000 żołnierzy piechoty. Żołnierzy 
i sprzęt bojowy dostarczyli władcy Damaszku, Izraela, Ammonu, Fenicji a 
nawet Egiptu i pustynnych Arabów401. Po bitwie Salmanasar chwalił się, że 
napełnił rzeki krwią wrogów. Ale była to tylko propaganda. Asyryjczycy zo-
stali zmuszeni do wycofania się.

Kolejna wyprawa na zachód w roku 845 p.n.e. też zakończyła się niepo-
wodzeniem, mimo, że armia asyryjska liczyła 120.000 żołnierzy. Dopiero 
cztery lata później kiedy nastąpił konflikt pomiędzy Damaszkiem, Izraelem 
i Judą, Salmanasar ruszył z impetem na nowego króla Aramu Hazaela, ale 
Damaszku nie zdobył. W roku 838 p.n.e. podjął jeszcze jedną próbę, rów-
nież nieudaną. Dopiero pomiędzy 806 a 803 rokiem p.n.e. król asyryjski 
Adad-nirari III doprowadził do tego, że północno-zachodnia Syria (Hatti), 
zachodnia Syria (Amurru), miasta fenickie, Izrael i Filistyni uznali na nowo 
zwierzchnictwo Asyrii. Król Aramu Ben-Hadad został zmuszony do zapła-
cenia Asyrii ogromnego trybutu. Kiedy to uczynił, Asyryjczycy odeszli z pod 
murów Damaszku, który oblegali402.

W kolejnych latach, kiedy doszło do chaosu politycznego w Asyrii, pań-
stwa syryjskie uniezależniły się od tego mocarstwa, ale w roku 743 p.n.e. 
król Tiglatpilesar III (744-727 p.n.e.) pokonał w górnej dolinie Eufratu ko-
alicję Urartu i większości państw syryjskich, tym samym zapewnił Asyrii 
dostęp do Morza Śródziemnego. Pięć lat później wszystkie królestwa śród-
ziemnomorskie od Tabal aż do Izraela należały do Asyrii. W latach 733 i 

400	 Tamże,	s.23-24.
401	 Liczby	podane	za:	A.K.	Grayson,	Asyrian Rulers of the Early First Millenium BC (1114-

859 BC),	Toronto	1991,	s.23.
402	 Zob.	F.	Joannes,	Historia...,	s.27-28.
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732 p.n.e., na prośbę króla Judy, Asyryjczycy zniszczyli królestwo Izraela i 
pokonali królestwo Aramu. Damaszek został zburzony, a jego ludność de-
portowano. To samo spotkało królestwo Izraela w roku 722 p.n.e., defini-
tywnie wymazując z mapy państwo, które zamieszkiwało dziesięć plemion 
pochodzących od synów Jakuba, wnuka Abrahama.

W latach 614-610 p.n.e. Babilończycy przy pomocy Medów pokona-
li Asyrię. Aszur padło w roku 614 p.n.e., Niniwa w 612 p.n.e., a Harran w 
610 p.n.e. „Próżnię polityczną, jaka wytworzyła się na zachodzie w okresie 
osłabienia Asyrii i po jej upadku, wykorzystali Egipcjanie do rozszerzenia 
swoich wpływów na obszar wybrzeża Morza Śródziemnego aż po syryjski 
łuk Eufratu, gdzie w Karkemisz umieścili swój garnizon. Został on usunięty 
w roku 605 przez Nabuchodonozora, a Egipcjanie, po powtórnej klęsce nie-
daleko Hamat, zostali zmuszeni do wycofania się z północno-zachodniej Sy-
rii. Wezwany do Babilonu z powodu śmierci swojego ojca, Nabuchodonozor 
przybył tu 23 dni później we wrześniu 605 r. Po objęciu tronu nowy władca 
podjął kolejne wyprawy na zachód. W 604 r. wziął w posiadanie cały obszar 
wybrzeża Morza Śródziemnego aż do Aszkelonu, ale nie podjął konfronta-
cji z głównymi siłami egipskimi. Gdy do takiego starcia doszło w roku 601, 
zakończyło się ono niepowodzeniem. Nabuchodonozor musiał powracać na 
ten obszar przez kolejne lata aż do roku 594, by definitywnie opanować cały 
obszar Syro-Palestyny. Wasalni królowie tego rejonu, tacy jak król Judei Jo-
jakin, wahali się między Egiptem a Babilonem. Niemniej silny garnizon ba-
biloński został osadzony w górnej części doliny Orontesu u stóp pasma gór 
Libanu”403. Jojakin (Jehojachin), król Judy, który objął tron w wieku 18 lat stał 
się wasalem Nabuchodonozora. Rządy tego króla doprowadziły do najazdu 
Nabuchodonozora w roku 598 p.n.e. i pierwszej deportacji ludności, w tym 
rodziny królewskiej, do Babilonii. W Jerozolimie pozostała jedynie biedota. 
Z woli Nabuchodonozora na tronie judzkim osadzono Sedekiasza, stryja Je-
hojachina. Był to człowiek chwiejny i zastraszony, który ulegał podszeptom  
nacjonalistów, konspirujących z faraonem przeciwko Babilonii. W konflik-
cie z Sedekiaszem był prorok Jeremiasz, który nawoływał do poddaństwa 
Nabuchodonozorowi przewidując, że imperium babilońskie przetrwa trzy 
pokolenia404. „Fakt, iż cała Palestyna i Syria ponownie znalazły się w rękach 
wrogiego mocarstwa, musiał siłą rzeczy poważnie zakłócić handel egipski, 
w szerokim zakresie korzystający z portów fenickich. Tym być może tłuma-
czy się decyzja Hofry (Apriesa), króla Egiptu (589-570 p.n.e., wspomnianego 
w Proroctwie Jeremiasza, XLIV,30) dokonania najazdu na Palestynę. Począt-
403	 F.	Joannes,	Historia..,	s.85-86.
404	 Jr	27,7.
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kowo wojska egipskie odnosiły sukcesy. Zdobyły Sydon; Jerozolimę zaś — a 
z pewnością i inne miasta — garnizon babiloński musiał opuścić pozosta-
wiając u władzy polityków wrogo ustosunkowanych do Babilonii. Zgodnie 
z przewidywaniami Jeremiasza, Nabuchodonozor zareagował energicznie 
wysyłając na zachód potężną armię. Egipcjanie śpiesznie się wycofali, pozo-
stawiając swych dawnych lenników, z którymi wojska babilońskie kolejno 
się rozprawiały. Oblężenie Jerozolimy trwało osiemnaście miesięcy. Miasto 
w końcu wzięte zostało głodem (586 rok p.n.e.)”405. Sedekiaszowi zabito sy-
nów, następnie został oślepiony i zabrany do Babilonu. Jerozolima została 
splądrowana, jej mury zburzono, pałac królewski i świątynia Salomona zo-
stały spalone, przywódców stronnictwa antybabilońskiego stracono. Nastą-
piła druga deportacja ludności i koniec państwowości judzkiej406.

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

Kiedy w roku 539 p.n.e. król perski Cyrus, który działał w koalicji z Meda-
mi, zdobył Babilon, oznaczało to koniec supremacji babilońskiej. Persowie, 
którzy przejęli schedę po Babilończykach, okazali się bardzo tolerancyjni w 
stosunku do narodów Syrii i Palestyny. M.in. pozwolili Izraelitom na powrót 
z niewoli babilońskiej do Palestyny i odbudowę Jerozolimy, w tym świątyni. 
Warto odnotować też, że za czasów administracji medo-perskiej język ara-
mejski, którym posługiwała się ludność Syrii, stał się językiem urzędowym. 
Język ten funkcjonował także wśród Żydów, przybyłych z niewoli babiloń-
skiej. Używano go w Palestynie jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery407.

Po zwycięskich podbojach Aleksandra Wielkiego, nastąpiła hellenizacja 
dawnego imperium perskiego, w tym również Syrii i Palestyny. Syrią rządzi-
li Seleucydzi, następcy Seleukosa I Nikatora, jednego z najlepszych wodzów 
Aleksandra. Stolicą została Antiochia, zbudowana od podstaw przez Seleu-
kosa408. Miasto położone było na skrzyżowaniu głównych szlaków handlo-
wych, w pobliżu Morza Śródziemnego. Krzyżowały się tam drogi handlowe z 
doliny Eufratu w kierunku Morza Śródziemnego oraz z Zatoki Perskiej przez 
Syrię w głąb Azji Mniejszej409. J. Żebrowski pisze, że Syria zarządzana przez 

405	 H.W.F.	Saggs,	Wielkość i upadek Babilonii,	Warszawa	1973,	s.131-132.
406	 2	Krl	25,8-21.
407	 Por.	Z.	Ples,	Syria...,	s.99.
408	 Seleukos	zbudował	33	miasta.	Nazwał	je	imionami	osób	mu	bliskich,	16	nosiło	nazwę	od	

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

409	 Por.	J.	Żebrowski,	Dzieje...,	s.55.	Antiochia	leżała	również	na	Szlaku	Jedwabnym.
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Seleucydów była „państwem  o dobrze prosperującym rolnictwie i ogrod-
nictwie. Pszenica, jęczmień, oliwki, winorośl winna — to główne artykuły 
tych gałęzi gospodarki. Na ich bazie produkowano m.in. wina, które zdobyły 
renomę w całym Oriencie, jak również oliwę, itp.”410. Największy rozwój pod 
rządami Seleucydów przeżyła Syria za panowania Antiocha III Wielkiego, 
zmarłego w roku 187 p.n.e. Później stopniowo następował schyłek króle-
stwa syryjskiego aż do momentu wkroczenia do Syrii legionów rzymskich 
pod wodzą Sykstusa Pompejusza. Od roku 64 p.n.e. Syria stała się prowincją 
rzymską.

II. Biblia
1. Amoryci
Amoryci jako pierwsi osiedlili się na terenie obecnej Syrii, szczególnie 

na południowym wschodzie. Były to plemiona koczownicze, którym nazwę 
Amurru nadali Sumerowie. W języku sumeryjskim Amurru oznaczało krainę 
leżącą na zachód. Jako nazwa państwa pojawiła się w dokumentach egip-
skich i hetyckich na przełomie XIV i XIII wieku p.n.e.. Właściwie był to zlepek 
drobnych państewek, których granic nie sposób ustalić. Amoryci szczególną 
rolę odegrali w III i II tysiącleciu p.n.e. Według biblijnej tablicy narodów po-
chodzili od Kanaana, syna Chama411. Oznacza to, że nie byli Semitami.

Zanim Amoryci zetknęli się z Sumerami, zamieszkiwali tereny od Morza 
Śródziemnego po góry Zagros. Według Starego Testamentu głównie zajmo-
wali Zajordanie412. Mieszkali również na Pogórzu Amoryckim413. W latach 
trzydziestych XX wieku odkryto ruiny miasta Mari nad Eufratem, które było 
stolicą państwa amoryckiego. Znaleziono tam ponad 20 tysięcy tabliczek za-
pisanych pismem klinowym w języku akadyjskim. Było to archiwum króla 
Zimrilima (1730-1700 p.n.e.), zawierające treści dotyczące administracji, 
polityki, gospodarki oraz stosunków z Babilonią, Kretą i wyspami Morza 
Egejskiego. Odnaleziono również pieczęci, bóstwa, biżuterię. Mari rozwijało 
się dzięki bardzo dobremu położeniu na jednym z ówczesnych szlaków han-
dlowych, prowadzącym z Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. Amory-
ci znakomicie również rozwinęli rolnictwo, szczególnie dzięki sztucznemu 
nawadnianiu. W Mari odnaleziono kilka świątyń oraz pałac królewski z 300 

410	 Tamże,	s.57.
411	 Rdz	10,6.16.
412	 Ez	16,3;	Am	2,9-10.
413	 Pwt	1,7.19-20.
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komnatami. Na tabliczkach odkryto nazwy miast, takich jak Halab, Byblos 
czy Harran, które istnieją w Syrii do dnia dzisiejszego.

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

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

2. Aramejczycy
Aramejczycy zamieszkiwali obszar zwany w starożytności Aramem lub 

Syrią. Termin Aram-Naharaim, czyli Aram dwóch rzek, był nazwą odnoszącą 
się do regionu znajdującego się wokół Haranu, gdzie mieszkał biblijny La-
ban i inni członkowie rodziny Abrahama414.

Alfred Tschirschnitz pisze, że w tekstach Tiglatpilezara I, króla Asyrii 
(1115-1077 p.n.e.), na określenie Aramejczyków pojawiają się następują-
ce terminy: ah-la-me-i (Kur-) ar-ma-(a)-ia, ah-la-me-e ar-ma-a-ia, co miało 
oznaczać nomadów aramejskich415.

Według Biblii Aramejczycy byli Semitami. Ich praojcem miał być Aram, 
syn Kemuela. Byli też spokrewnieni z Izraelitami416. Nazwa Aramu wystę-
puje już w tekstach z Nippur (ok. 2000 p.n.e.), Mari (ok. 1700 p.n.e.) i Uga-
rit (ok. 1350 p.n.e.). Zapewne ma to związek z ekspansją Aramejczyków na 
tereny Mezopotamii, Syrii i Palestyny. Ale Aramejczycy nigdy nie stanowili 

414	 Państwa	aramejskie,	których	stolice	znajdowały	się	w	miastach	Zoba	(Soba),	Maaka,	Ge-
szur	i	Damaszek,	odegrały	ważną	rolę	w	historii	biblijnej.	Zob.	Atlas biblijny,	Warszawa	
1990,	s.45.

415	 Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje ludów biblijnych,	Warszawa	1994,	s.159.
416	 Rdz	22,21.
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jednego państwa, zwykle było to kilka małych państewek, z których naj-
większym było to ze stolicą w Damaszku. Niemniej jednak Aramejczycy 
byli zagrożeniem dla Asyrii i Babilonii. Król asyryjski Tiglatpilezar I aż dwa-
dzieścia osiem razy wyprawiał się zbrojnie przeciwko Aramejczykom i nie 
potrafił definitywnie się z nimi rozprawić.

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

— Damaszek. Aramejskie państwo-miasto, które zdobyło szczególną ran-
gę. Miasto Damaszek położone jest w urodzajnej i dobrze nawodnionej do-
linie. Przez Arabów uważane jest za najstarsze, nieprzerwanie zamieszkałe 
miasto świata. Rozwinęło się dzięki temu, że leżało na szlaku handlowym 
łączącym Egipt z Mezopotamią. Stąd jest często wymieniane w źródłach 
egipskich i asyryjskich. Jako samodzielne państwo na arenie politycznej 
pojawia się w wieku X p.n.e. Zetknięcie się Damaszku z Izraelem nastąpiło 
za panowania króla Dawida, kiedy to na krótki czas Dawid zawładnął tym 
państwem aramejskim. Ale już za panowania Salomona Damaszek odzyskał 
niepodległość. W tym czasie na jego tronie zasiadał Rezon ben Eljada417. 
Największą potęgą Damaszek był za panowania Ben-Hadada II i Hazaela. 
Niepodległość na rzecz Asyrii stracił w roku 732 p.n.e.

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

— Soba (Zoba). Było to małe państewko położone na zachód od Damasz-
ku w dolinie Nahr el-Litanie pomiędzy pasmami górskimi Liban i Antyliban. 
Na terenie tego państwa leżały też miasta Betach i Berotai418.

— Bet Rechob. O tym państewku aramejskim czytamy w tekstach Totme-
sa III, egipskiego faraona419.

— Geszur. Miasto-państwo położone pomiędzy pogórzem Hermonu i kra-
iną Baszanu. Stamtąd pochodziła Maacha, jedna z żon izraelskiego króla Da-
wida. Jej ojciec Talmaj był królem Geszur420.

— Maacha. Państwo położone u stóp Hermonu pomiędzy pasmami gór-
skimi Liban i Antyliban. Biblia wymienia miasto Abel-Bet-Maacha, które 
oblegał Joab, ponieważ ukrywał się w nim Szeba, buntujący się przeciwko 

417	 1	Krl	11,23-25.
418	 Z	tych	miejsc	izraelski	król	Dawid	sprowadzał	miedź.	Zob.	2	Sm	8,8.
419	 Por.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.160.
420	 2	Sm	3,3;13,37.
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Dawidowi421. Miasto zostało zdobyte przez Ben-Hadada, króla Damaszku, a 
Tiglatpilezar III wcielił je do Asyrii422.

— Tob. Było to państewko sąsiadujące z Maachą, również leżące u stóp 
Hermonu423.

— Państwa aramejskie na terenie Mezopotamii. Mimo, że państwa te nie 
leżały na terenie starożytnej Syrii, należy je przynajmniej wymienić. Były to: 
Bit Adini nad środkowym Eufratem, Bit Amukkani w południowej Mezopo-
tamii, Bit Dakkuri w pobliżu Zatoki Perskiej, Bit Jakini nad rzeką Habur i Bit 
Sa’alla nad Zatoką Perską424.

Ważną rolę w historii odegrał język aramejski. Ok. roku 750 p.n.e. język 
ten stał się wspólnym językiem kupców i dyplomatów na terenie całego Bli-
skiego Wschodu. Np. kiedy asyryjscy posłowie króla Sennacheryba przybyli 
by żądać poddania Jerozolimy, ludzie króla Hiskiasza (Ezechiasza) prosili, 
aby mówili do nich po aramejsku425. A już po niewoli babilońskiej, kiedy 
miejscowa ludność buntowała się przeciwko Żydom, którzy wraz z Zoroba-
belem powrócili do Palestyny, napisano skargę do króla w języku aramej-
skim426. Także część księgi Daniela została napisana po aramejsku427. Nawet, 
gdy Aleksander Wielki Macedoński wprowadził na Bliskim Wschodzie język 
grecki, drugim językiem urzędowym był język aramejski, który też pozostał 
językiem potocznym na dużym obszarze428. W czasach nowotestamento-
wych Żydzi mówili po aramejsku. Sam Nowy Testament zawiera kilka zwro-
tów aramejskich, np. Talitha kumi429, Abba430 oraz Eli, Eli lema sabachtani431.

3. Huryci
Huryci byli kolejnym ludem zamieszkującym tereny Syrii (w Biblii na-

zywani są Horytami). Jednak ich pierwotne siedziby znajdowały się na gó-
rzystych terenach na wschód od Tygrysu. Potem znajdujemy ich na terenie 
Mezopotamii, gdzie ulegają semityzacji, ale w II tysiącleciu p.n.e. ich wpływy 
zaczynają bardzo wzrastać. To musiało zaniepokoić władców asyryjskich, 

421	 2	Sm	20,1.14-22.
422	 1	Krl	15,20;	2	Krl	15,29.
423	 Wymienione	jest	w	2	Sm	10,6.
424	 Więcej	na	ten	temat	zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.160-161.
425	 2	Krl	18,26.
426	 Ezd	4,7.
427	 Dn	2,4-7.28.
428	 Zob.	Encyklopedia Biblii,	pod	red.	Pata	Alexandra,	Warszawa	1997,	s.306.
429	 Mk	5,41.
430	 Mk	14,36.
431	 Mt	27,46.
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którzy niejednokrotnie wyprawiali się przeciwko Hurytom, jednak nie zdo-
łali ich pokonać. Za to ok. roku 1680 Mezopotamia przeżyła inwazję Hury-
tów. Stało się to po wyparciu Hurytów z ich dotychczasowych siedzib przez 
ludy indoeuropejskie i przemieszczeniu do Mezopotamii i Syrii. Huryci na-
jechali Asyrię i ją złupili. W II połowie XVI wieku p.n.e. Huryci i Indoario-
wie utworzyli państwo nazwane Mitanni, władając na terenach należących 
wcześniej do Amorytów432. „Każda próba napisania historii królestwa Mi-
tanni rozbija się o prawie zupełny brak rodzimych źródeł. Nie znana jest 
też lokalizacja jego starożytnej stolicy Waszuganni, choć wiadomo, że mu-
siała się ona znajdować gdzieś w rejonie rzeki Chabur. Natomiast charakter 
tych nielicznych źródeł rodzimych, którymi dysponujemy, sprawia, że są one 
mało przydatne do odtworzenia dziejów politycznych. Istnieje znaleziony 
w Amarna w Egipcie, a napisany w języku huryckim, list mitannijskiego 
króla Tuszratty do faraona Amenhotepa III. W Ugarit (obecnie Raz Szamra, 
miejscowość położona na wybrzeżu syryjskim w pobliżu Latakii) znalezio-
no hurycki tekst religijny i pewną ilość słowników hurycko-sumeryjskich, 
akadyjskich i ugaryckich. Nieco huryckich tekstów religijnych odkopano też 
w hetyckiej stolicy Hattusas w Anatolii. Z terenu Syrii znana jest akadyjsko-
-hurycka inskrypcja królewska Tiszari z Urkisz. (…) Prawie wszystko zatem, 
co wiadomo o historii królestwa Mitanni, pochodzi ze źródeł obcych. I choć 
są one stronnicze i niekompletne w odniesieniu do interesującego nas w 
tym wypadku zagadnienia, to i tak pokazują, że Mitanni było jedną z wiel-
kich potęg w zachodniej Azji w II tysiącleciu p.n.e. Pierwszym poświadczo-
nym w źródłach królem był Parattarna (w znacznym przybliżeniu ok. 1500 
r. p.n.e.). Imię jego występuje w akadyjskiej inskrypcji znalezionej w Alalach 
(współczesna Aszana w pobliżu Zatoki Aleksandretty), którego król Idrimi, 
autor tego napisu, był wasalem mitannijskiego władcy. A zatem w okresie 
tym wpływy Mitanni sięgały na zachodzie aż do Morza Śródziemnego, a z 
kolei pochodzące od Hetytów źródła informują, że wcześni królowie tego 
ludu toczyli długotrwałe wojny z Hurytami i państwem Mitanni o północną 
Syrię i góry Taurus. W źródłach tych na określenie Mitanni albo Hurytów 
używa się raczej nazwy Chanigalbat, występującej też w tekstach asyryj-
skich. W owych czasach również Asyria pozostawała w stanie zależności od 
Mitanni”433.

Z potęgą militarną Mitanni liczyli się nawet faraonowie XVIII dynastii, choć 
niekiedy, szczególnie za Totmesa I i Totmesa III dochodziło do konfliktów 
zbrojnych. Ok. roku 1400 p.n.e. po długoletnich walkach o zwierzchnictwo 
432	 Por.	Cywilizacje starożytne,	pod	red.	A.	Cotterella,	Łódź	1990,	s.116.
433	 Tamże,	s.117.
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nad Syrią, państwo Mitanni, na czele którego stał król Szauszatara, zostało 
uznane za równorzędnego partnera Egiptu. Dwadzieścia lat później jego na-
stępca, Artatama, wydał swoją córkę za Totmesa IV. Ok. roku 1400 p.n.e. rów-
nież Amenhotep III ożenił się z córką Saturny II, króla Mitanni. Przyjacielskie 
stosunki z Mitanni utrzymywał też Amenhotep IV Echnaton434.

Niestety, w wieku XIV p.n.e., rozpoczął się powolny upadek państwa Hu-
rytów. Wzrosła potęga Hetytów i Asyryjczyków, którzy najeżdżali Mitanni. 
Dodatkowo jeszcze w stolicy Waszuganni wybuchło powstanie antykrólew-
skie. Król Tuszratta został zamordowany, a jego syn Mittawaza uciekł do 
króla Hetytów Suppiluliumy, szukając u niego schronienia. Ten ożenił Mit-
tawazę ze swoją córką i osadził go na tronie Mitanni, ale był on tylko mario-
netką w ręku króla hetyckiego, podobnie jak kolejni trzej władcy. Ponieważ 
z czasem osłabło państwo hetyckie, Asyryjczycy włączyli Mitanni do swego 
państwa jako prowincję Chanigalbat. W ten oto sposób Mitanni przestało 
istnieć435.

4. Hetyci
O Hetytach piszemy w rozdziale na temat Turcji.

5. Fenicjanie
Na zachodnich połaciach wielkiej Syrii (tereny dzisiejszego Libanu) za-

mieszkiwali Fenicjanie. Piszemy o nich w następnym rozdziale.

6. Filistyni
Większość uczonych uważa, że Filistyni byli ludem, który przywędrował 

na tereny Kanaanu wraz z tzw. ludami morza na przełomie XIII i XII wieku 
p.n.e. Ale Biblia podaje, że już w czasach Abrahama byli tam Filistyni. Np. 
Księga Rodzaju mówi o Abimelechu, królu filistyńskim, u którego przebywał 
Izaak podczas głodu436. Wcześniej gościem w ziemi filistyńskiej był Abra-
ham437. Biblia wywodzi Filistynów od Kasluchitów, którzy byli potomkami 
Chama, syna Noego438. Ich ojczyzną miało być Kaftor, utożsamiane z Kretą 
lub Kapadocją439.

434	 Zob.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.97.
435	 Por.	Cywilizacje starożytne...,	s.	118.
436	 Rdz	26,1.
437	 Rdz		21,34.
438	 Rdz	10,6-14.
439	 Pwt	2,23.
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Filistyni zamieszkiwali pięć miast kananejskich: Aszdod, Aszkelon, Ekron, 
Gat i Gazę. Zapewne z tego powodu, kiedy w roku 1445 p.n.e. Izraelici wyszli 
z Egiptu, Bóg nie prowadził ich do Ziemi Obiecanej drogą przez kraj Filisty-
nów, choć to była droga najkrótsza440. W tym miejscu pewnie narażam się 
tym uczonym, którzy uważają, że wyjście Izraelitów z Egiptu nastąpiło ok. 
roku 1230 p.n.e. Na ten temat pisałem w I rozdziale.

Po śmierci Ramzesa II można zauważyć wyraźną ekspansję Filistynów 
na tereny Kanaanu. Dopóki Egipt był potęgą, Filistyni nie byli w stanie pro-
wadzić samodzielnej polityki i ekspansji militarnej. Z Izraelitami zetknęli 
się za czasów Sędziów. Prowadzili wojny z Izraelem za Samuela, Saula i Da-
wida. Filistyni byli stałym zagrożeniem dla Izraela, nie tylko ze względów 
militarnych, ale również w kwestiach religijnych. Po licznych zmaganiach 
zostali ostatecznie pokonani przez Dawida, który ich pobił „od Gibeonu aż 
po Gezer”441.

Dokumenty asyryjskie wymieniają królów filistyńskich442, którzy płacili 
haracz Asyrii. Ostatecznie w VIII wieku utracili niezawisłość podbici przez 
Asyryjczyków. Kiedy upadła Asyria, weszli w skład państwa neobaboloń-
skiego, a następnie perskiego.

Warto jeszcze odnotować, że od nazwy tego ludu pochodzi nazwa Pale-
styna, i że wyroby z metalu, szczególnie z żelaza były specjalnością Filisty-
nów443.

7. Amalekici
Amalekici byli potomkami Elifaza, syna Ezawa, a więc byli spokrewnieni 

z Izraelitami444. Mimo to często dochodziło do walk amalekicko-izraelskich. 
Pierwsze starcie miało miejsce w Rafidim, gdy Iraelici wędrowali do Góry 
Synaj445. W tej bitwie Amalekici zostali rozbici, ale w czasie drugiego starcia 
pod Chormą zwyciężyli446.

Kolejne walki miały miejsce za czasów Sędziów. Ehud walczył z moab-
skim królem Eglonem, który wezwał na pomoc Ammonitów i Amalekitów. Z 
Amalekitami walczył również Gedeon447.

440	 Wj	13,17
441	 2	Sm	5,25.
442	 Byli	to:	Mitinti	z	Aszkalonu	i	Hanum	z	Gazy.
443 Encyklopedia Biblii...,	s.288.
444	 Rdz	36,12.
445	 Wj	17,8-13.
446	 Lb	14,39-45.
447	 Sdz	3,13;6,3;7,12.
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Po powstaniu królestwa izraelskiego, z Amalekitami walczył Saul i Dawid. 
Saul pojmał nawet amalekickiego króla Agaga448. Działania zbrojne króla 
Dawida musiały być na tyle skuteczne, że w późniejszych czasach, gdy kró-
lestwo izraelskie było podzielone, o Amalekitach już nie słychać.

8. Kontakty izraelsko-syryjskie
Pierwszym przystankiem Abrahama, protoplasty narodu izraelskiego 

podczas jego wędrówki z Ur do Kanaanu był Haran, ważne syryjskie mia-
sto handlowe nad rzeką Balich, która jest dopływem Eufratu, na terytorium 
znanym później jako Padan-Aram lub Aram-Naharaim449. Nie wiadomo, na 
jak długo Abraham tam się zatrzymał. Wiadomo, że jego brat Nachor ze 
swoją rodziną osiadł w Haranie na stałe, jak również, że zmarł tam Terach, 
ojciec Abrahama.

Widocznie pobyt Abrahama w Haranie musiał trwać dość długo, skoro 
Bóg skierował do niego ponowne wezwanie, aby udał się do Kanaanu. Wraz 
z patriarchą Haran opuścili: żona Sara, bratanek Lot — syn przedwcześnie 
zmarłego brata Harana, oraz liczna służba. Zapewne była to już wówczas 
spora grupa, która ze sobą zabrała liczne trzody i stada. Prawdopodobnie 
wędrowali przez Palmyrę do Damaszku, gdzie członkiem grupy został Elie-
zer, najbliższy sercu Abrahama sługa. Alfred Tschirschnitz pisze, że „aby do-
trzeć do Sychem mógł Abraham ominąć od wschodu pasmo gór Antylibanu, 
następnie przekroczyć Jordan pomiędzy jeziorami el-Hule a Genezaret i po-
przez Galileę, równinę Ezdrelon i Samarię do Sychem. Druga droga mogła 
prowadzić z Damaszku prosto na południe poprzez krainę Baszanu, następ-
nie omijając od wschodu jezioro Genezaret i po przekroczeniu Jabboku oraz 
Jordanu doprowadzić do Sychem”450.

Izaak, syn Abrahama, miał dwóch synów, Ezawa i Jakuba, którzy byli bliź-
niakami. Ezaw został protoplastą Edomitów, zaciekłych wrogów Izraela, po-
tomków Jakuba. Bracia bardzo się od siebie różnili. Ezaw był myśliwym, któ-
ry całe dnie spędzał na polowaniu. Zupełnie nie dbał o przywileje i prawa, 
które były należne pierworodnemu synowi451, na dodatek umiłowanemu 
synowi ojca. Natomiast Jakub był pasterzem i domatorem, który za namową 

448	 1	Sm	15,8.
449	 W	Haranie	zamieszkali	na	stałe	potomkowie	Nachora,	brata	Abrahama.	Do	Haranu	Ab-

raham	wysłał	 sługę,	 aby	przywiózł	żonę	dla	 syna	 swego	 Izaaka,	 a	 Jakub	uciekł	przed	
gniewem	swego	brata	Ezawa,	poślubiając	Leę	i	Rachelę,	córki	Labana,	syna	Nachora.

450	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.171;	zob.	też	Wielki atlas biblijny,	Warszawa	1994,	s.14-15.
451	 Prawa	Mezopotamii	stanowiły,	że	pierworodny	syn	otrzymuje	podwójną	część	spadku.	

Zob.	Paragraf	1	Kodeksu Staroasyryjskiego	oraz	paragraf	165	Kodeksu Hammurabiego.
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matki wyłudził błogosławieństwo należne pierworodnemu i z tego powo-
du musiał uciekać z domu. Rebeka wyprawiła go do swojej rodziny, która 
mieszkała w Haranie.

Sprzeczne są teorie na temat etymologii imienia Jakub. Jedni chcą w nim 
widzieć „trzymającego za piętę”, inni za „oszusta”, a jeszcze inni za „strzeżo-
nego przez Boga”452.  Faktem jednak jest, że Bóg zmienił mu imię na Izrael, 
co oznacza człowieka, który walczył z Bogiem i zwyciężył453. W drodze do 
Haranu ujrzał we śnie drabinę sięgającą nieba i usłyszał głos Boga, który 
przyrzekł mu, ze szczęśliwie powróci do Kanaanu, a jego potomstwo obej-
mie tę ziemię w posiadanie.

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

Następne kontakty z Syryjczykami miały miejsce w czasach izraelskich 
sędziów. Pierwszym z nich był Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kale-
ba. Wyzwolił on Izraelitów z ręki Kuszan-Riszataima, króla Aram-Naharaim, 
który panował nad nimi przez 8 lat454. Nie ma zgodności co do tego, skąd 
Kuszan przybył. Być może „wysłał swe wojska do Kanaanu poprzez Syrię. 
W czasach sędziów Kanaan był nominalnie podporządkowany Egiptowi. 
Hetyci zwyciężyli Mitanni, państwo leżące w północnej Mezopotamii, które 
spełniało rolę bufora pomiędzy królestwami Hetytów i Asyryjczyków. Ku-
szan był prawdopodobnie nieznanym księciem hetyckim, który postanowił 
rzucić wyzwanie egipskiej władzy w Kanaanie. Tym niemniej Izraelitów do-
tknęły prawdziwe cierpienia”455.

Pierwszy król izraelski Saul  walczył m.in. z Ammonitami,  którzy atako-
wali z terenów syryjskich wschodnie połacie Izraela. Był to lud wędrowny i 
grabieżczy, zamieszkujący na północny wschód od Moabu. Pod wodzą swego 
króla Nachasza zaatakowali położone na wschód od Jordanu Jabesz-Gilead. 
Na wieść o tym Saul zebrał wojowników w Bezek, miejscowości położonej 
na południe od gór Gilboa, i zmusił Ammonitów do ucieczki. To przysporzy-

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

453	 M.	Grant,	Dzieje...,	s.46.
454	 Sdz	3,7-11.
455 Palestyna w okresie sędziów,	w:	Atlas biblijny,	s.103.
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ło mu prestiżu, jako monarsze, który odnosi sukcesy na polu walki.
Saul pokonał też aramejskie państwo o nazwie Soba (Zoba), usytuowane 

w górskim masywie Anty-Libanu.
 Panowanie Dawida, następnego króla izraelskiego, stanowiło najlepszy 

okres w dziejach Izraela. Nigdy przedtem, ani nigdy potem Izrael nie pano-
wał na tak rozległym terytorium. Dawid swoje panowanie roztoczył m.in. 
nad Moabem, Sobą, Damaszkiem, Edomem i Ammonem. W czasie swej wę-
drówki z Egiptu do Kanaanu, Izraelici nie byli w stanie przejść przez Moab, 
teraz Dawid uczynił go swoim wasalem. Pokonany został również król Soby, 
państwa na terenie Aramu, posiadającego znaczne zasoby miedzi, i to mimo 
olbrzymiego wsparcia, jakie otrzymał od innych państw aramejskich. Także 
Damaszek został wasalem Izraela. Ujarzmiony został również Edom.

Najdłuższą wojnę prowadził Dawid z Ammonitami, którzy byli wspierani 
przez Sobę, Maachę (region znajdujący się na południe od Hermonu), Bet-
-Rechob (górny rejon jeziora Hula) i Tob (na wschód od Jordanu). Pierwsza 
potyczka miała miejsce w pobliżu moabskiego miasta Medeba, które znajdo-
wało się około 25 km na południowy wschód od miejsca, w którym Jordan 
wpadał do Morza Martwego. „Aramejczycy zostali rozgromieni, zaś Ammo-
nici szukali schronienia w twierdzy. Joab natknął się na wojsko Hadadezera 
z Soby, prowadzone przez swego dowódcę Szobaka, w niezidentyfikowa-
nym miejscu nazwanym Chelam (2 Sm 10,16), położonym na wschód od 
Jordanu (możliwe, że chodzi tu o współczesną miejscowość o nazwie Alma). 
Zawarłszy pokój z Aramejczykami, Dawid postanowił oblegać Rabbę, którą 
także pokonał. Dawid stał się władcą obszaru rozciągającego się od Nilu po 
północną Syrię, ale też prawie dwadzieścia lat jego panowania upłynęło na 
zdobywaniu tych terenów.  

Następcą Dawida był Salomon. Chociaż Biblia mówi o wielkiej mądrości 
tego króla, to niezwykle trudno było mu dorównać Dawidowi w kwestiach 
politycznych i wojskowych. Na skutek rebelii Hadada Izrael stracił część 
Edomu a także Damaszek, oderwany przez Rezona, który był tam królem i 
zbuntował się przeciw Salomonowi456.

Zanim Salomon stracił Damaszek, część Edomu i część Galilei, jego pań-
stwo rozciągało się od Eufratu do granicy Egiptu. Z całego tego terenu przy-
noszono mu daniny. Jako najdalej wysuniętą placówkę handlową wybudo-
wał miasto Tadmur, leżące na północny wschód od Damaszku457.

456	 1	Krl	11,14-25.
457	 Zob.	2	Krn	8,3.4.	W	czasach	rzymskich	Tadmur	było	znane	pod	nazwą	Palmyra.	Jej	sławna	

królowa	Zenobia,	walczyła	z	przeważającymi	siłami	Imperium	Romanum.	W	roku	273	n.e.	
została	uwięziona	przez	Marka	Aureliusza.	Od	tego	momentu	Palmyra	straciła	na	znaczeniu.
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Po rozpadzie królestwa izraelskiego na państwo północne i południowe, 
jednym z królów na południu, w Judzie, był Asa, który panował w Jerozoli-
mie przez 41 lat.  Wielkim  osiągnięciem  tego króla była likwidacja prosty-
tucji sakralnej, która dostała się do Judy z religii kananejskiej i fenickiej. Pod 
koniec panowania stworzył koalicję z Ben-Hadadem, królem aramejskim, 
przeciwko Izraelowi. Potępiony przez jasnowidza Chananiego, wtrącił pro-
roka do więzienia458. Prawie w tym samym czasie, gdy na tronie judzkim za-
siadł Asa, królem Izraela został Nadab, który padł ofiarą spisku, na którego 
czele stał Basza. Basza wystąpił przeciwko Judzie, został jednak pokonany 
przez Aramejczyków, którzy stworzyli koalicję z Judą. W wyniku wojny Izra-
el stracił całe dziedzictwo Naftaliego.

Następcą Baszy był Ela. Panował krótko zamordowany przez Zimriego. 
Ten popełnił samobójstwo a królem został Omri. Był to fatalny okres w dzie-
jach Izraela. Panujący tam chaos nie sprzyjał ani rozwojowi gospodarczemu 
ani kulturowemu. Do dalszej dezintegracji nie dopuścił Omri, utalentowa-
ny dowódca wojskowy. Niezwykle interesująca, licząca  ponad trzydzieści 
wierszy inskrypcja króla Meszy, znaleziona w Dibonie, stolicy Moabu, wska-
zuje, że Omri zapanował nad całym Izraelem. Zawarł pokój z Judą. Skutecz-
nie również zahamował groźbę inwazji Damaszku, najpierw wygrywając z 
Aramejczykami kilka bitew, a następnie pozwalając kupcom z pokonanego 
państwa na założenie dzielnicy handlowej w Samarii. Omri pozyskał tak-
że silnego sprzymierzeńca w Fenicjanach, przeżywających ponownie okres 
świetności, i zapewnił sobie dostęp do morza dzięki odnowieniu przyjaźni, 
która kiedyś łączyła z tym państwem Dawida i Salomona. Przymierze zo-
stało przypieczętowane małżeństwem najstarszego syna Omriego, Achaba 
z Izebel, córką sydońskiego króla-kapłana Etbaala. Z politycznego punktu 
było to pociągnięcie mistrzowskie, natomiast z punktu religijnego fatalne, 
dlatego że doprowadziło w Izraelu do największego odstępstwa od kultu 
Jahwe.

Następcą Omriego został jego syn Achab, który kontynuował politykę 
swego ojca. Dbał o konstruktywną koegzystencję z Judą, a również o dobre 
stosunki z Fenicjanami, potrzebne mu ze względu na niebezpieczeństwo ze 
strony Damaszku. Achab odniósł dwa zwycięstwa nad Ben-Hadadem. Póź-
niej obaj królowie uzgodnili, że w Damaszku zostanie wydzielona izraelska 
dzielnica handlowa, aby zrównać przywileje Izraelitów z przywilejami Ara-
mejczyków, którym oddano taką dzielnicę w Samarii459. Ale pokojowa koeg-

458	 2	Krn	16,10.
459	 O	stosunkach	izraelsko-aramejskich	dowiadujemy	się	ze	źródeł	asyryjskich.	Asyria	bo-

wiem,	której	kolebką	był	trójkąt	pomiędzy	rzekami	Tygrys	i	Wielki	Zab,	stała	się	w	tych	
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zystencja z Damaszkiem nie trwała zawsze. Doszło do kolejnej wojny, pod-
czas której koalicja izraelsko-judzka walczyła z Aramejczykami. W ferworze 
walki Achab został śmiertelnie ugodzony i zmarł w Samarii.

W państwie północnym po śmierci Jorama tron objął Jehu, którego popar-
ło wojsko i prorok Elizeusz. Jehu stracił Zajordanie na rzecz Aramu. Jego syn 
Jehoachaz był już zupełnie uzależniony od Aramu460. Sytuacja zmieniła się, 
kiedy Aramejczycy zostali wasalami Asyrii. Sprowokowana przez króla judz-
kiego Amasjasza wojna z Izraelem przyniosła przygniatające zwycięstwo 
państwu północnemu. Jerozolima została zdobyta, obwarowania zniszczo-
ne, świątynia splądrowana. Król judzki został zamordowany w Lakisz.

Po śmierci Jehoachaza królem Izraela został jego syn Joasz, który odebrał 
Aramowi Zajordanie, a Juda stała się jego wasalem. Za Jeroboama II kraj zo-
stał wydźwignięty z kryzysu gospodarczego, ale wraz ze wzrostem dobro-
bytu następował upadek życia religijnego i moralnego. W tym czasie działali 
prorocy Amos i Ozeasz, którzy wzywali naród do nawrócenia się. Po śmier-
ci Jeroboama Izrael utracił swoje znaczenie polityczne i w szybkim tempie 
zmierzał do utraty niezależności, co nastąpiło za Ozeasza. Jego polityka do-
prowadziła w roku 722 p.n.e. do upadku Samarii, deportacji ludności izrael-
skiej w liczbie 27.290 osób do Asyrii i Medii i utraty państwowości461. 

czasach	ponownie	potęgą	militarną,	a	w	dodatku	najbardziej	agresywnym	ze	wszystkich	
państw,	jakie	dotychczas	pojawiły	się	na	Bliskim	Wschodzie.	Jej	twardy	i	wojowniczy	
lud	 pod	wodzą	Aszurnasirpala	 II	 najechał	 na	małe	 królestwa	w	 tym	 regionie	 i	 utwo-
rzył	 z	nich	pierścień	prowincji	 asyryjskich	 i	państw	zależnych.	Chcąc	uzyskać	dostęp	
do	fenickiego	drewna,	Aszurnasirpal	dokonał	też	zbrojnego	wypadu	na	wybrzeże	Morza	
Śródziemnego.	Jego	następca	Salmanasar	III,	poszedł	na	zachód	z	jeszcze	większą	deter-
minacją,	stawiając	sobie	za	główny	cel	zdobycie	Damaszku.	W	tym	krytycznym	momen-
cie	Achab	przyszedł	z	pomocą	Aramejczykom.	Posłał	im	oddział	zbrojny	składający	się	
z	dwóch	tysięcy	wozów	bojowych	i	dziesięć	tysięcy	piechoty.	W	latach	854-853	p.n.e.	
—	jest	to	pierwsza	pewna	data	w	dziejach	starożytnych	Żydów	—	koalicja	ta	stoczyła	
z	Asyryjczykami	bitwę	pod	Chirbet	Karkar	nad	dolnym	Orontesem.	Salmanasar	III,	jak	
zwykle	czyniono	w	takich	okolicznościach,	ogłosił	się	zwycięzcą.	Zważywszy	jednak,	że	
po	bitwie	zachował	się	pasywnie,	była	ona	zapewne	nie	rozstrzygnięta.

460	 Król	aramejski	Hazael	tak	dalece	ingerował	w	sprawy	Izraela,	że	pozwalał	Jehoachazowi	
na	utrzymywanie	jedynie	10	rydwanów	bojowych,	50	jeźdźców	i	1000	piechoty.	Zob.	2	
Krl	13,7.	Por.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.252.

461	 Liczba	27.290	prawdopodobnie	nie	obejmuje	kobiet	 i	dzieci.	Z	czasem	ci	zesłańcy	—	
dziesięć	zaginionych	pokoleń	—	zginęli	zupełnie	ze	sceny	historycznej	asymilując	się	
z	miejscową	 ludnością.	Na	 terytorium	 Izraela	 przesiedlono	 natomiast	 ludzi	 z	 różnych	
regionów	Asyrii,	Syrii,	Arabii,	Babilonii	i	Medii.	Por.	M.	Grant,	Dzieje...,	s.	144.
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III. Miejsca, które należy zobaczyć w Syrii
1. Damaszek
Dla Arabów Damaszek jest ziemskim odbiciem niebiańskiego raju, czwar-

tym w hierarchii miastem po Mekce, Medynie i Jerozolimie. Wśród miast 
Bliskiego Wschodu jest jednym z największych. Liczy ponad 1,5 miliona 
mieszkańców. Uważany jest za najstarsze nieprzerwanie zamieszkałe mia-
sto świata. W ciągu wieków dobrobyt osiągał dzięki handlowi z krajami le-
żącymi wokół Pustyni Arabskiej. Przez Damaszek przechodziły szlaki z Fe-
nicji do Mezopotamii, z Anatolii do Palestyny i Egiptu.

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

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

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

2. Ras Szamra
Kilka kilometrów na północ od Latakii leży Ras Szamra. W roku 1929 po 

przypadkowym odkryciu zaczęto wykopaliska, które pozwoliły wydobyć na 
światło dzienne zalegające tam od trzech tysięcy lat setki tekstów na tab-
liczkach glinianych i na kamieniach. Ponadto znaleziono rzeźby, broń, narzę-
dzia, przedmioty domowego użytku, biżuterię i inne kosztowności. Jak się 
okazało, miasto Ugarit, które tam istniało, było zasiedlone od początku ist-
nienia plemion syryjskich do XIII wieku p.n.e., kiedy to inwazja tzw. ludów 
morza je zniszczyła. Ugarit nigdy więcej nie zostało odbudowane.

Odkrycia w Ras Szamra mają ogromne znaczenie dla historyków i bibli-
stów. Okazało się, że znalezione tabliczki są zapisane pismem alfabetycz-
nym, posiadającym ok. 30 znaków. Język określono jako północno-kananej-
ski, ściśle spokrewniony ze starohebrajskim. Właściwie są to dwa dialekty 
tego samego języka. Większość tekstów posiada treść religijną i pozwala le-
piej zrozumieć styl i język Starego Testamentu, szczególnie takich ksiąg, jak 



179Syria

Psalmy i Księga Hioba. Ponadto te dokumenty są autentycznymi źródłami 
wiedzy o religii kananejskiej.

3. Hama nad rzeką Asi (Orontes)
Największą atrakcją dla zwiedzających są słynne starożytne nurije, koła 

wodne z czasów rzymskich, którymi nagarniano wodę z rzeki Orontes do 
akweduktów.

4. Apamea
Miasto zostało zbudowane przez Seleukosa I Nikatora, pierwszego wład-

cy dynastii Seleucydów. W starożytności liczyło pół miliona mieszkańców. 
Przebywali w nim m.in. Marek Antoniusz i Kleopatra.

5. Halab (Aleppo)
Dziś jest to drugie co do wielkości miasto Syrii. W starożytności było waż-

nym ośrodkiem pośredniczącym w handlu pomiędzy krajami Azji i basenu 
Morza Śródziemnego. Dzięki zachowanym tekstom z Mari wiemy, że Aleppo 
już w wieku XVIII p.n.e. było ważnym ośrodkiem Syrii. Miasto zostało bar-
dzo zniszczone podczas toczącej się tam wojny domowej.

6. Palmyra (Tadmur)
Nazwa Tadmur pojawia się na tabliczkach glinianych z XIX wieku p.n.e. 

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

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

7. Dura Europos
Miasto założyli Seleucydzi na lewym brzegu Eufratu. Zdobyte przez Par-

tów, stopniowo coraz bardziej uzależniało się od Palmyry. Później weszło 
w skład rzymskich umocnień. Jego znaczenie rosło w miarę zagrożenia ze 
strony Persów. Miasto słynęło z tolerancji religijnej, o czym świadczą są-
siadujące ze sobą ruiny chrześcijańskiego kościoła, synagogi oraz świątyń 
bogów greckich, rzymskich i mezopotamskich.

8. Mari
Mari (obecnie Tell Hariri) było ważnym mezopotamskim miastem. Można 

oglądać ruiny sprzed ok. 5000 lat. Są to pozostałości po budowlach z niewy-
palonej cegły. Najsławniejszym władcą Mari był Zimrilim, który panował w 
XIX wieku p.n.e. i kontrolował najważniejsze szlaki handlowe w Syrii. Jego 
pałac królewski miał wymiary 200x120 m i liczył ponad 300 pomieszczeń. 
Zburzyli go Babilończycy pod wodzą Hammurabiego w roku 1785 p.n.e. Pa-
łacowe ruiny są udostępnione zwiedzającym.

9. Tell Mardich (Ebla)
Ebla była wysoce rozwiniętą metropolią, centrum handlowym regionu, 

posiadającą odpowiednie urzędy, o czym świadczy wielkie archiwum tabli-
czek, które tam znaleziono. Tabliczki były zapisane pismem eblaickim, naj-
wcześniejszą formą pisma zachodnich Semitów. Wymieniają imiona królów 
tam panujących: Igrisza, Chalama, Arennuma i Ebruma, który pokonał króla 
Mari Iblulila. Na jednej z tabliczek jest też wzmianka o Sargonie z Akadu. 
Ebla była zamieszkiwana przez Semitów na długo przed przybyciem tam 
Amorytów. Amoryci mówili dialektem, który różnił się od eblaickiego. Trud-
no jest dokładnie datować archiwum w Ebli, ale wszystko wskazuje, że były 
to czasy jeszcze przed panowaniem Sargona albo mu współczesne.



Rozdział V

Liban jest krajem, gdzie dominują dwa pasma górskie: Liban462 i Anty-
liban463. Pomiędzy nimi znajduje się głęboka, tektoniczna dolina Bekaa, o 
długości ok. 150 km i szerokości 8-14 km. Tam też płynie główna rzeka 
kraju Litani, która przedziera się przez pasmo Libanu i wpada do Morza 
Śródziemnego. W północnej części doliny Bekaa ma swoje źródło rzeka Asi 
(Orontes), a w masywie Dżabal asz-Sajch — rzeka Jordan. Pas niziny nad-
morskiej biegnie na długości ok. 220 km, ale jest bardzo wąski464. Jednak 
właśnie w tym pasie położone są najważniejsze ośrodki miejskie.

Bejrut (staroż. Birutu, później Berytus) został założony w XV wieku p.n.e. 
Obecnie jest największym portem Lewantu465. Jego rozkwit nastąpił w wie-
kach VII-XI, pod panowaniem Arabów. Jest nowoczesnym miastem, nazywa-
nym często Paryżem Bliskiego Wschodu.

Sur (staroż. Tyr) założyli Fenicjanie. W X wieku p.n.e. panował w nim Hi-
ram I, który współpracował z królami izraelskimi, Dawidem i Salomonem. 
W wieku IX p.n.e. Fenicjanie z Tyru założyli Kartaginę na afrykańskim wy-
brzeżu Morza Śródziemnego (obecnie Tunezja). W wieku VI p.n.e. przez 13 

462	 Najwyższy	szczyt	gór	Libanu	to	Kurnat	as-Sauda	(3083	m	n.p.m).
463	 Najwyższy	szczyt	gór	Antylibanu	to	Dżabal	asz-Sajch	(2814	m	n.p.m).
464	 Zob.	Encyklopedia Britannica,	t.	XXIII,	Poznań	2001,	s.185.
465	 Lewantem	nazywano	kraje	położone	na	wschód	od	Włoch,	nad	brzegiem	Morza	Śród-

ziemnego.	Nazwę	upowszechniono	w	czasach	wypraw	krzyżowych,	gdy	Wenecja	nawią-
zała	kontakty	handlowe	z	Tyrem	i	Sydonem.	Lewant	obejmuje	wybrzeża	Azji	Mniejszej,	
Syrii,	Libanu,	Palestyny	i	Egiptu.	Termin	ten	stosowano	także	wobec	Anatolii	i	w	ogóle	
jako	synonim	Bliskiego	Wschodu.	Niektórzy	nazwę	Lewant	stosowali	wobec	francuskie-
go	terytorium	mandatowego	po	I	wojnie	światowej,	obejmującego	dzisiejsze	tereny	Syrii	
i	Libanu	Zob.	Britannica,	dz. cyt.,	s.160-161.

Liban
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lat oblegany był bezskutecznie przez króla babilońskiego Nabuchodonozo-
ra. Został zdobyty przez Aleksandra Wielkiego w roku 332 p.n.e. zaledwie 
po 7-miesięcznym oblężeniu. Był ośrodkiem kultu Baala. Starożytny Tyr 
składał się z dwóch części: rozległej dzielnicy mieszkaniowej, która znaj-
dowała się na lądzie i skalnej wyspy, gdzie były składy towarów, arsenały i 
faktorie. W razie niebezpieczeństwa ludność uciekała na wyspę. Mieszkańcy 
Tyru byli bajecznie bogaci. Od czasów Aleksandra Wielkiego wyspa została 
połączona z lądem.

Sajda (staroż. Sydon) także została założona przez Fenicjan. Pod koniec 
II tysiąclecia p.n.e. Sydon był najpotężniejszym miastem fenickim. Słynął z 
wyrobów szklanych, lin, farby purpurowej i perfum.

Dżubajl (staroż. Byblos, Gebal) jest jednym z najstarszych miast świata. 
Od nazwy Byblos niektórzy wyprowadzają pochodzenie słów książka — by-
blos (papirus), biblioteka, Biblia466.

Trypolis (arab. Tarabulus asz-Szam) został założony w wieku VII p.n.e. 
Jest miastem portowym i przemysłowym.

I. Historia
Omawiając historię antyczną Libanu skoncentrujemy się przede wszystkim 

na starożytnych dziejach Fenicjan. Przez pozostałe czasy Liban był częścią Sy-
rii. Generalnie nawet mówi się o cywilizacji syryjskiej, czy tzw. Wielkiej Syrii, 
obejmującej terytorium nie tylko dzisiejszej Syrii i Libanu, ale też Izraela.

Najwcześniej tereny dzisiejszego Libanu zamieszkiwali Fenicjanie. We-
dług genealogii biblijnej wywodzili się od Kanaana, wnuka Noego467. I choć 
większość badaczy utożsamia ich z Semitami, to nie ma na to przekonywu-
jących dowodów. Np. na malowidłach egipskich przedstawiani są razem z 
Egipcjanami i Etiopczykami w kolorze czerwonym, natomiast Semici nama-
lowani są w kolorze żółtym468. Być może fakt, że Fenicjanie znaleźli się w 
sferze oddziaływania kultury semickiej sprawił, iż zasymilowani z Semitami 
i postrzegani byli jako Semici.

Czy Fenicjanie, jak twierdzą niektórzy historycy, przybyli na tereny dzi-
siejszego Libanu podczas tzw. wędrówki ludów morza, gdy na terenach Bli-

466	 Zob.	Geografia turystyczna świata,	cz.	II,	red.	J.	Warszyńska,	Warszawa	2003,	s.29.
467	 Zob.	Rdz	10,15.	Synem	Kanaana	był	Sydon.	Założone	przez	niego	miasto	Sydon	przez	

wieki	dominowało	na	 terenie	Fenicji.	Konkurować	z	nim	mógł	 jedynie	Tyr,	w	którym	
także	zamieszkiwali	Fenicjanie.

468	 Por.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje ...,	s.139.
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skiego Wschodu pojawili się też Filistyni i Aramejczycy?469. H. Haag twierdzi, 
że przybyli tam dużo wcześniej, bo już w roku 3000 p.n.e.470.

Nazwa Fenicja wywodzi się od greckiego phoinix i oznacza purpurę, cha-
rakterystyczny dla tego regionu barwnik do tkanin. „Brak świadomości 
jedności narodowej łączącej poszczególne ośrodki fenickie powodował, że 
ich ludność nigdy nie używała jednolitej nazwy na określenie siebie samej 
i swojego terytorium. W zależności od rodzinnego miasta, mieszkańcy byli 
Sydończykami, Tyryjczykami itd. Stary Testament nazywa ich Kananejczy-
kami lub Sydończykami. Potomkowie kolonistów fenickich w Afryce nazy-
wali siebie Kananejczykami jeszcze w czasach chrześcijańskich, o czym do-
nosił w V wieku n.e. św. Augustyn”471.

Tereny Fenicji obejmowały wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego 
aż po góry Libanu. Na północy najdalej sięgały do Ugarit, a na południu do 
Akko472. A. Tschirschnitz pisze, że „ukształtowanie terenu nie sprzyjało po-
wstawaniu silnego organizmu państwowego. Góry Libanu ciągnące się rów-
nolegle do wybrzeża Morza Śródziemnego, schodzą miejscami aż do samego 
morza. Wśród gór znajdują się nad samym morzem doliny i w nich najczęś-
ciej były zakładane miasta fenickie. Pasmo Gór Libanu było doskonałym ba-
stionem broniącym te miasta przed atakami ze wschodu, ale jednocześnie 
w bardzo dużym stopniu utrudniało kształtowanie jednolitego państwa i 
silnej więzi narodowej. Z tego też względu miasta fenickie miały charakter 
miast-państw, luźno tylko ze sobą związanych”473.

Obraz, jaki wyłania się z badań archeologicznych na tym terenie z epoki 
żelaza474, nie różni się od sytuacji znanej w pozostałej części Syrii. Odkrycia, 
jakich dokonano w Ugarit, pokazują, że krzyżowały się tam wpływy mezo-
potamskie, małoazjatyckie, egejskie i egipskie.

Ważnymi dokumentami, służącymi do poznania dziejów Fenicji, są in-
skrypcje egipskie i asyryjskie. Na przykład jest to dokument o podróży do-

469	 Te	trzy	ludy	opiewane	były	przez	Homera	jako	znakomici	żeglarze,	kupcy	i	kolonizato-
rzy.

470	 Zob.	H.	Haag,	Bibel Lexikon,	Tybinga	1970,	s.1383-1384.
471 Fenicja — wschodnie korzenie,	w:	Wielka historia świata,	t.	II,	Poznań	bez	daty,	s.182.
472	 Nie	zawsze	jednak	tak	było.	Przez	wiele	wieków	północnym	miastem	granicznym	było	

Szukszu,	dzisiaj	nazywane	Tell	Suqas.
473	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.140.
474	 Tradycyjny	pogląd	mówi,	że	o	historii	Fenicji	można	mówić	dopiero	od	początku	epoki	

żelaza,	czyli	ok.	1200	roku	p.n.e.,	kiedy	po	najeździe	Dorów	upadła	cywilizacja	minojska	
i	Fenicjanie	przejęli	handel	we	wschodniej	części	Morza	Śródziemnego.	Ale	nowsze	od-
krycia	z	Ebli	wskazują,	że	już	w	III	tysiącleciu	p.n.e.	fenickie	miasto	Byblos	było	potęgą	
ekonomiczną.	Zob.	Wielka historia świata...,	s.182-183.
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stojnika egipskiego Wen-Amona, który popłynął do Fenicji po drewno na 
świętą barkę Amona. Znajdujemy tam informacje o stosunkach egipsko-
-fenickich w XI wieku p.n.e. W tym czasie Egipt miał wykazywać słabość 
polityczną pod rządami Ramzesa XI (1114-1085 p.n.e.). Jednak nie jest to 
dokument najstarszy. Zapiski o Fenicjanach znajdujemy już w dokumentach 
egipskich, gdy faraonem był Totmes I (1525-1512 p.n.e.), co nie dziwi, bo 
przez ok. 300 lat, aż do czasów Ramzesa III (1198-1166 p.n.e.), Fenicja znaj-
dowała się pod panowaniem Egiptu475.

Niestety, właściwie nie ma z tych czasów źródeł fenickich. Pojawiają się do-
piero w wieku X p.n.e. Są to tzw. Roczniki Tyru, które zachowały się w dziełach 
Józefa Flawiusza. Obejmują one wydarzenia od wieku X do VIII p.n.e.476.

W tym czasie dobre relacje z Fenicjanami utrzymywali Izraelici. I chociaż 
ich pierwsze kontakty przypadają na okres podboju i zajęcia Kanaanu przez 
Jozuego477, to dopiero od czasów króla izraelskiego Dawida można mówić o 
przyjaźni fenicko-izraelskiej.

Fenicjanie mieli też styczność z Asyryjczykami. W czasie jednej ze swo-
ich wypraw, władca asyryjski Tiglatpilezar I dotarł do wybrzeża Morza 
Śródziemnego. W swojej inskrypcji pisze, że odebrał daninę od miast feni-
ckich478, choć wszystko wskazuje na to, że była ona jedynie symboliczna. Ti-
glatpilezar bowiem nie był w stanie sprawować skutecznej kontroli w Syrii i 
Palestynie479. Inaczej było za rządów Tiglatpilezara III (745-727 p.n.e.). Król 
asyryjski pobił antyasyryjską koalicję, którą dowodził król Urartu Sarduri II. 
Asyryjczycy zajęli m.in. północne tereny Fenicji. Tyr zmuszono do płacenia 
daniny a Arados i Byblos zachowały jedynie ograniczoną autonomię.

Gdy na tron wstąpił Sancheryb, w Syrii powstała nowa koalicja antyasy-
ryjska. W jej skład weszły również miasta fenickie. Odpowiedzią Sanchery-
ba była wyprawa do Syrii i Fenicji w roku 701 p.n.e., którą potraktował jako 

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

476	 Aż	do	wieku	X	p.n.e.	wśród	miast	 fenickich	prym	wiódł	Sydon.	Ok.	 roku	1000	p.n.e.	
hegemonię	przejął	Tyr.

477	 Zob.	Rdz	49,13;	Sdz	1,31.
478	 „Poszedłem	do	Gór	Libanu.	Wyciąłem	cedrowe	pnie	potrzebne	dla	świątyni	Anu	i	Adada,	

wielkich	bogów,	moich	panów.	Potem	poszedłem	dalej	do	Amurru	i	podbiłem	całe	Amur-
ru.	Otrzymałem	trybut	od	Byblos,	Sydonu	i	Arados.	Na	okrętach	Arados	podróżowałem	
z	Arados,	które	leży	nad	brzegiem	morza,	do	Symirry	w	kraju	Amurru.	Zabiłem	w	morzu	
nahiru,	którego	oni	nazywają	koniem	morskim”	(cyt.	za:	S.	Moscati,	Die Phoniker Von 
1200 vCh. bis zum Utergang Karthagos,	Zurich	1966,	s.31).

479	 Por.	A.	Tschirschnitz,	dz. cyt.,	s.142.
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ekspedycję karną przeciwko miastom i państewkom syryjskim i fenickim. 
Napisał o swojej wyprawie: „W czasie mojej trzeciej wyprawy wojennej po-
szedłem przeciwko Hatti. Luli, król Sydonu, przeraziwszy się blasku mego 
majestatu, uciekł na morze i tam zmarł. Wielki Sydon, Mały Sydon, Bit Zette, 
Sarepta, Machaliba, Uszu, Akziv, Akko, jego twierdze, gdzie znajdowało się 
jedzenie i napitek dla jego garnizonów, przeraziły się broni Aszszura i rzucili 
się do moich stóp. Posadziłem na moim królewskim tronie nad nimi Taba’lu, 
nałożyłem na nich trybut oraz ustawiczną coroczną daninę. Od Menahema z 
Samsi-muruna, Tuba’lu z Sydonu, Abdi’biti z Arados, Uru-milki z Byblos, Mi-
tinti z Aszdodu, Budu-ili z Bet-Ammon, Kamusz-nabi z Moabu, Aya-rammu 
z Edomu i od wszystkich królów otrzymałem poczwórne bogate dary jako 
daninę i całowali moje stopy” 480.

Podobnie zachował się w roku 677 p.n.e. Asarhaddon. Z jego inskryp-
cji dowiadujemy się, że wyprawił się przeciwko królowi Sydonowi, który 
wszedł w koalicję z królem Cylicji. Niespodziewanie po stronie Asyrii sta-
nął Tyr. Sydon został zdobyty, a Tyr w nagrodę otrzymał okoliczne miasta, 
które wcześniej należały do Sydonu. W swojej inskrypcji Asarhaddon pisze: 
„Abdi-Milkutti, król Sydonu, nie uznawał mego majestatu, a także nie słuchał 
moich słów, zaufał morzu i zrzucił jarzmo Aszszura. Sydon, warowny gród, 
który leży pośrodku morza, zrównałem z ziemią, zniszczyłem jego mury i 
budowle i rzuciłem je do morza, zatarłem miejsce, gdzie on leżał. Z pomocą 
Aszszura, mego pana, wyłowiłem z morza jak rybę Abdi-Milkutti, jego króla, 
który uciekł przed moją bronią na morze i uciąłem mu głowę. Jego żonę, 
jego synów i jego córki, jego dworzan, złoto srebro, dobra i broń, szlachetne 
kamienie, tkaniny wełniane i lniane, skóry słoniowe, kły słoniowe, drzewo 
hebanowe i bukszpanowe, wszystko to, co było w jego pałacu, zabrałem w 
wielkich ilościach. Do Asyrii wywiozłem dużą liczbę jego poddanych, woły, 
owce i osły. Zgromadziłem wszystkich królów Hatti i wybrzeża i kazałem im 
wybudować w innym miejscu miasto i nazwałem je Kar-Asarhaddon. Miesz-
kańców miast, które leżą w pobliżu Sydonu, pastwiska i wodopoje, jego ob-
warowane miasta, które z pomocą Aszszura, mego pana, moje ręce zdobyły 
i ludzi, którzy zostali sprowadzenie z gór i znad wschodniego morza osied-
liłem tam na terytorium Asyrii. Uporządkowałem to terytorium i ustano-
wiłem mego urzędnika nad nimi jako zarządcę. Nałożyłem na nich trybut 
i podatek, jak dawniej. Miasta, które do niego należały: Ma’rubbu i Sareptę 
dałem Baalowi, królowi Tyru”481. Sojusz Tyru z Asyrią trwał zaledwie sześć 
lat. W roku 671 p.n.e. za namową króla Egiptu, Tyr zbuntował się przeciwko 
480	 S.	Moscati,	Die Phoniker...,	s.50-51.
481	 Tamże,	s.	52-55.
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Asyrii. Nawiązała się koalicja egipsko-etiopsko-fenicka. W odpowiedzi Asar-
haddon podbił Fenicję, Etiopię, górny i dolny Egipt. Fenicję podzielił na trzy 
prowincje: Tyr, Sydon i Symirrę.

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

Asyryjczycy brutalnie dławili fenickie powstania, ponieważ rozszerzyli 
swoje terytorium aż po Egipt i zależało im, aby na całym podbitym terenie 
panował spokój482.

Po Asyrii władzę na terenie Mezopotamii, Syrii i Palestyny przejęli Babi-
lończycy. W roku 605 p.n.e. pod Karkemisz wielki król Nabuchodonozor  II 
pokonał Egipcjan, co zmieniło układ sił. Następnie zaatakował miasta feni-
ckie i obległ Tyr. Po 13 latach oblężenia, król Tyru Itobaal III uznał wreszcie 
zwierzchnictwo Babilonii, ale Tyr zachował pełną autonomię483.

Po upadku Babilonii w roku 539 p.n.e. tereny fenickie stały się perską sa-
trapią484. Kiedy Kambyzes II wyprawiał się przeciwko Egiptowi, Fenicjanie 
oddali mu do dyspozycji swoją flotę, ale odmówili udziału w inwazji na Kar-
taginę. Natomiast, gdy w Fenicji pojawił się Aleksander Wielki Macedoński, 
Arwad, Byblos i Sydon otworzyły mu swoje bramy. Tylko Tyr, którego polity-
ka była nastawiona na zachowanie własnej niezależności, nie chciał się pod-
dać. Aleksander potrzebował jedynie siedmiu miesięcy, by zdobyć miasto i 
je zniszczyć. W roku 64 p.n.e. kontrolę nad miastami fenickimi przejął Rzym. 
Warto odnotować, że w roku 47 p.n.e. odwiedził je Cezar485.

W kwestiach religijnych Fenicjanie różnili się od swoich sąsiadów. Prze-
de wszystkim nie budowali takich świątyń. Oddawali cześć swoim bogom 
w świętych miejscach i okręgach kultowych. Zdarzały się jednak wyjątki. 
Archeolodzy odkryli świątynię Melkarta w Tyrze. Osobliwymi sanktuariami 
były tofety i święte okręgi, gdzie składano ofiary z ludzi, głównie z dzieci486. 
Fenicjanie inaczej też chowali swoich zmarłych. Wykuwali w skałach komo-
ry, do których prowadziły pionowe szyby487.

482	 Zob.	Wielka historia świata...,	s.	185.
483	 Por.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.	144;		S.	Moscati,	Die Phoniker...,	s.	60.
484	 W	Sydonie	król	perski	miał	swoją	rezydencję.
485	 Zob.	Wielka historia świata...,	s.186.
486	 Według	Biblii,	bogiem,	któremu	najczęściej	składano	na	ofiarę	dzieci,	był	podziemny	bóg	

ognia	Moloch.
487	 Wyposażenie	grobu	zależało	od	pozycji,	jaką	miał	zmarły	za	życia.	Rzadko	pojawiały	się	

bogato	zdobione	sarkofagi.	Przeznaczano	je	głównie	dla	władców.	Zob.	Wielka historia 
świata...,	s.192.
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W. Tyloch pisze, że bogowie Fenicjan „tworzyli zorganizowany system 
hierarchiczny, w którym każdy z nich miał określoną funkcję i władzę. Róż-
ne znalezione spisy bóstw świadczą, że (...) posiadali dość jasno określone 
wyobrażenia dotyczące panteonu, który stanowił dokładne odbicie rzeczy-
wistych warunków życia ówczesnego Kanaanu i jego podziału na niewiel-
kie miasta-państwa z królem i arystokratyczną radą starszych na czele. (...) 
Pierwsze informacje o panteonie fenickim zawarte są w egipskich tekstach 
eksekracyjnych z początków II tysiąclecia p.n.e., w których w imionach 
teoforycznych występują nazwy wielu bóstw fenickich. Najbogatszej do-
kumentacji dotyczącej całokształtu panteonu fenickiego dostarczają teks-
ty mitologiczne z Ugarit. Wskazują one, że panteon ten obejmował około 
siedemdziesięciu bóstw, które ze względu na wieloimienność nieraz trudno 
zidentyfikować. Dokładniej znamy około trzydziestu pięciu bóstw, których 
nazwy spotyka się najczęściej w mitach. Ukształtowany w tej formie panteon 
utrzymał się, jak świadczy o tym Filon z Byblos, aż do okresu rzymskiego. W 
panteonie tym każdy bóg jest samodzielnym władcą. Bogowie toczą między 
sobą nieustanne walki o władzę, pełne przemocy i zabójstw. Zawierają też 
układy, wymieniają przez posłów różne orędzia, prowadzą życie towarzy-
skie zgodne z zasadami ówczesnej etykiety i ceremoniału dworskiego”488.

Jednym z głównych bogów był El489, czczony zresztą nie tylko w Fenicji. 
Miał być stwórcą i panem, wiecznym, wszechmocnym, sprawiedliwym i mą-
drym, dobrotliwym i miłosiernym. Ela przedstawiano jako starca z długą 
brodą i czczono go pod postacią byka490.

Najczęściej występującym w Biblii bogiem fenickim jest jednak Baal. We-
dług mitologii miał być młody, dynamiczny i żądny władzy. Był panem gro-
mów, burzy i deszczu. Powodował strach przed żywiołami, jednakże dawał 
też nadzieję na obfite plony. Stanął do walki ze starym Elem i pokonał go. 
Mimo, że El był uosobieniem rozwagi i mądrości, musiał ulec. Został strąco-
ny z tronu na wzgórzu Sapan i Baal rozpoczął władanie światem. W Wielkiej 
historii świata czytamy, że „El wygnany ze swojego pałacu na koniec świata, 
do źródeł rzek, błagał innych bogów o pomoc. Pierwszy do walki wyruszył 
Jam, straszliwy potwór, przedstawiany jako pół człowiek, pół ryba. Zwycię-
żył Baala i zmusił go nie tylko do opuszczenia pałacu, ale też do ukorzenia 
się i pójścia w niewolę. Anat stanęła w obronie brata, lecz wszelka broń oka-

488	 W.	Tyloch,	Religie Fenicji i Syrii,	w:	Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy. Zarys 
dziejów,	Warszawa	1981,	s.121-122.

489	 Etymologia	tego	imienia	nie	jest	jasna.	Prawdopodobnie	znaczy:	wódz, mocarz, przywód-
ca.

490	 Zob.	W.	Tyloch,	Religie...,	s.122.
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zała się nieskuteczna, a strzały odbijały się od piersi Jama, nie robiąc mu 
żadnej krzywdy. Dopiero dzięki dwóm maczugom stworzonym przez Kosza-
ra powaliła Jama na ziemię i porąbała jego ciało na kawałki. Chcąc uczcić 
zwycięstwo nad Jamem, Anat zaprosiła bogów na ucztę do swojego pałacu. 
Uśpiła ich czujność, przygotowując dużo wina i tłustego jedzenia. W chwili 
gdy się tego najmniej spodziewali, rzuciła się na wszystkich wrogów Baala i 
rozpoczęła straszliwą rzeź, której dokładny opis znajduje się na jednej z tab-
liczek. Kiedy Anat zamordowała wszystkich wrogów, Baal poprosił ją, aby 
zaprzestała wojen i zaprowadziła pokój”491.

Oto wykaz najważniejszych bóstw fenickich:
— El. Stwórca wszystkich bogów i wszelkich stworzeń, dostojny starzec, 

mądry i dobry, pragnący pokoju i powszechnej zgody.
— Baal. Syn Dagona, bóg urodzaju, studzien, źródeł, czyli życiodajnej 

wody, urodzaju i dostatku.
— Anat. Siostra Baala, bogini życia, płodności i miłości. Piękna młoda 

dziewczyna. Stając do walki przekształcała się w krwiożerczą bestię.
— Aszera. Żona Ela i matka bogów, bogini przeznaczenia.
— Dagon (dosł. zboże). Bóg upraw, ojciec Baala i Anat.
— Jam. Bóg morza, siejący śmierć potwór. Uosabiał groźny żywioł wody.
— Szahar. Bóg jutrzenki porannej.
— Szalim. Bóg gwiazdy wieczornej, brat Szahara.
— Mot. Bóg śmierci, suszy i niszczycielskich mocy. Zawzięty wróg Baala.
— Szamasz. Bóg słońca. Przedstawiano go jako pochodnię bogów.
Ogromną zasługą Fenicjan jest wynalezienie pisma alfabetycznego, które 

rozpowszechnili w krajach basenu Morza Śródziemnego. Pierwsi wynala-
zek podchwycili Grecy, później inni. Najstarszymi świadectwami alfabetu 
fenickiego są zapisy na grotach strzał, którymi strzelano z łuku, z XII wieku 
p.n.e., a także inskrypcja Achirama, króla Byblos, na jego sarkofagu z roku 
1000 p.n.e.492. Innym źródłem są tzw. roczniki tyryjskie, występujące frag-
mentarycznie u Józefa Flawiusza. Potwierdzają one zapisy biblijne dotyczą-
ce Fenicjan493.

Bardzo istotny wkład w poznanie Fenicji wnoszą prace Herodota, Diodora 
Sycylijskiego i Arriana, których teksty dotyczą okresu poprzedzającego pod-
boje Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Natomiast żyjący w I wieku n.e. 

491 Wielka historia świata,		s.211.
492	 Więcej	na	ten	temat	zob.	w	pracy	Davida	Diringera	Alfabet,	wydanej	przez	Państwowy	

Instytut	Wydawniczy	w	Warszawie,	w	roku	1972.
493 Stary Testament	jest	jednym	z	najcenniejszych	źródeł	dotyczących	Fenicjan.	Np.	infor-

macje	o	stosunkach	fenicko-izraelskich	są	wyczerpujące.
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Filon z Byblos494 twierdził, że „Fenicjanie byli autochtonami zamieszkujący-
mi kraj, z którego pochodzi nie tylko rodzaj ludzki, ale i cała cywilizacja”495.

II. Biblia
Termin Liban występuje w Biblii 55 razy496 i prawie we wszystkich przy-

padkach dotyczy pasma górskiego o tej nazwie. Ale wielokrotnie też wystę-
pują takie miejscowości jak Tyr czy Sydon.

1. Stary Testament
Należy rozpocząć od związków izraelskiego króla Dawida z fenickim 

władcą, królem Tyru, Hiramem I, który posłał Dawidowi drzewo cedrowe 
oraz cieśli i murarzy, aby zbudowali mu pałac497.

Przyjaźń fenicko-izraelska trwała do końca panowania Dawida498. Dalej 
kontynuowana była przez Salomona. Oto sprawozdanie biblijne:

„Hiram, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że 
namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z 
Dawidem. Wtedy Salomon przesłał Hiramowi takie słowa: «Wiesz, że Dawid, 
mój ojciec, nie mógł budować świątyni Imieniu Pana, Boga swego, z powo-
du wojen, jakimi go dokoła otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie położył ich 
pod jego stopy. A teraz Pan, Bóg mój, obdarzył mnie zewsząd pokojem. Nie 
ma przeciwnika ani też złego wydarzenia. Wobec tego zamierzam budować 
świątynię Imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł Dawido-
wi, memu ojcu: Twój syn, którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on 
właśnie będzie budował świątynię dla mego Imienia. Teraz więc każ naścinać 
mi cedrów z Libanu. A moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam 
ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi 
tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycy». Gdy Hiram usłyszał słowa Salo-
mona, ucieszył się bardzo i rzekł: «Niech będzie dziś błogosławiony Pan, któ-
ry Dawidowi dał mądrego syna, [by władał] tym wielkim ludem». Następnie 
Hiram przesłał Salomonowi te słowa: «Wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. 
Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drzewa cedrowego i co do drzewa 

494	 Jego	dzieło	zachowało	się	do	czasów	współczesnych.
495 Wielka historia świata...,	s.206.	Na	temat	Fenicjan	pisali	również	Pliniusz	Starszy	i	Stra-

bon.
496	 Występuje	jedynie	w	Starym Testamencie.
497	 2	Sm	5,11;	por.	1	Krn	14,1.
498	 1	Krl	5,1.
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cyprysowego. Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza, a ja zestawię je na 
morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je 
rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć 
w żywność». Tak Hiram dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa 
cyprysowego, ile tylko ten potrzebował. Salomon zaś dawał Hiramowi na wy-
żywienie jego dworu dwadzieścia tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy 
bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to Hiramowi. Pan bowiem obda-
rzył Salomona mądrością tak, jak mu przyrzekł. Utrwaliła się zatem przyjaźń 
między Hiramem a Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze. Król Salo-
mon powołał robotników, pracujących przymusowo, z całego Izraela. Było 
takich robotników trzydzieści tysięcy. Wysyłał ich do Libanu co miesiąc po 
dziesięć tysięcy na zmiany: miesiąc byli w Libanie, a dwa miesiące w domu. 
Przełożonym robotników, pracujących przymusowo, był Adoniram. Salomon 
miał też siedemdziesiąt tysięcy tragarzy i osiemdziesiąt tysięcy rozłupują-
cych skały. Ponadto Salomon miał, prócz wyższych urzędników zarządzają-
cych pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę. Król 
polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na 
założenie fundamentów budowli. Murarze więc Salomona i murarze Hirama 
wraz z Giblitami499 ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę 
świątyni”500. Świątynia, której wykonanie zlecił Salomon, miała być szczegól-
ną budowlą. Wykonania podjął się imiennik króla Hirama, rzemieślnik po-
chodzący także z Tyru, Hiram. Jego ojciec był Tyryjczykiem, natomiast matka 
Izraelitką z plemienia Neftalego.

Kontakt Salomona z Fenicjanami nie ograniczał się do spraw budow-
lanych. Wśród jego siedmiuset żon i trzystu nałożnic, były też Fenicjanki. 
„Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: 
córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Hetytki”501.

Innym królem izraelskim, którego poślubiła fenicka księżniczka, był 
Achab (873-853 p.n.e.). Pod względem politycznym był to bardzo korzystny 
związek, natomiast w kwestii zachowania wiary w jedynego Boga, tragiczny. 
Stąd sprawozdanie biblijne, brzmi jednoznacznie: „Achab, syn Omriego, ob-
jął władzę nad Izraelem w roku trzydziestym ósmym [panowania] Asy, kró-
la Judy, i królował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii dwadzieścia 
dwa lata. Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Pana, i stał 
się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wy-
starczało mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąw-

499	 Byli	to	mieszkańcy	Gebalu	(Byblos).
500	 1	Krl	5,1-18.
501	 1	Krl	11,1.
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szy sobie za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć 
Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni 
Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też aszerę. Wskutek tego 
Achab jeszcze więcej czynił [złego] niż wszyscy królowie, którzy przed nim 
byli, drażniąc Pana, Boga Izraela”502.

Izebel okazała się wrogiem kultu Boga Jahwe i jego proroków. Szczególnie 
prześladowała proroka Eliasza, który karcił kult Baala. Królowa nakazała ści-
gać go i zabić. Tak więc Eliasz musiał się ukrywać. Najpierw po wschodniej 
stronie Jordanu, później na terenach fenickich, co było pociągnięciem mi-
strzowskim, gdyż Izebel mogła szukać go wszędzie, tylko nie w jej rodzinnym 
kraju. I Księga Królewska opisuje, że podczas pobytu Eliasza w Fenicji miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie: „Wówczas Pan skierował do niego to słowo: 
«Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albo-
wiem kazałem tam [pewnej] wdowie, aby cię żywiła». Wtedy wstał i zaraz 
poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa 
zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę 
wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale 
zawołał na nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na to odrze-
kła: «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa — tylko garść mąki w 
dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i 
kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem 
pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko 
najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu 
synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: „Dzban mąki nie wyczer-
pie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz 
na ziemię”». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona 
oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy 
nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Po 
tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Nieba-
wem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas 
powiedziała ona Eliaszowi: «Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to 
przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć 
mego syna?» Na to Eliasz jej odpowiedział: «Daj mi twego syna!» Następnie, 
wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył 
go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: «O Panie, Boże mój! Czy na-
wet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszcza-
jąc śmierć jej syna?» Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów 

502	 1	Krl	16,29-33.
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wzywając Pana rzekł: «O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech duch tego dziecka 
wróci do niego!» Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż duch dziecka po-
wrócił do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej 
izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: «Patrz, syn twój 
żyje!» A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: «Teraz już wiem, że napraw-
dę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą»”503.

W Starym Testamencie jest jeszcze jeden bardzo interesujący fragment na te-
mat starożytnych miast fenickich, w szczególności zaś Tyru, pisany wierszem:

„Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, podnieś lament nad 
królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg:  
Byłeś odbiciem doskonałości,  
pełen mądrości i niezrównanie piękny.  
Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym;  
okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie:  
rubin, topaz, diament,  
tarszisz, onyks, beryl,  
szafir, karbunkuł, szmaragd,  
a ze złota wykonano okrętki  
i oprawy na tobie,  
przygotowane w dniu twego stworzenia.  
Jako wielkiego cheruba  
opiekunem ustanowiłem cię  
na świętej górze Bożej,  
chadzałeś pośród błyszczących kamieni.  
Byłeś doskonały w postępowaniu swoim  
od dni twego stworzenia,  
aż znalazła się w tobie nieprawość.  
Pod wpływem rozkwitu twego handlu  
wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś,  
wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej  
i jako cherub opiekun zniknąłeś  
spośród błyszczących kamieni.  
Serce twoje stało się wyniosłe  
z powodu twej piękności,  
zanikła twoja przezorność  
z powodu twego blasku.  
Rzuciłem cię na ziemię,  

503	 1	Krl	17,8-24.
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wydałem cię królom na widowisko.  
Mnóstwem twoich przewin,  
nieuczciwością twego handlu  
zbezcześciłeś swoją świątynię.  
Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza,  
aby cię pochłonąć,  
i obróciłem cię w popiół na ziemi  
na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli.  
Wszystkie spośród narodów, które cię znały,  
zdumiały się nad tobą.  
Stałeś się dla nich postrachem.  
Przestałeś istnieć na zawsze».
Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, obróć się ku Sydono-
wi i prorokuj przeciwko niemu: Mów: Tak mówi Pan Bóg:  
Oto występuję przeciwko tobie, Sydonie!  
Chcę być uwielbionym pośród ciebie.  
Poznają, że Ja jestem Pan,  
gdy nad nim wykonam sądy moje i ukażę się mu jako Święty.  
Ześlę na niego zarazę  
i krew na jego ulice,  
a zabici będą upadać w jego środku  
pod razami miecza [podniesionego] na niego zewsząd.  
I poznają, że Ja jestem Pan”504.
Co prawda pierwszym miastem fenickim, które zostało wymienione w 

źródłach pozafenickich, było Byblos505, ale większą rolę odgrywały Sydon 
i Tyr. Sydon słynął z wyrobów szklanych, perfum, lin i farby purpurowej. 
Dzisiaj Sydon nazywa się Saida, i jest niewielkim nadmorskim miastem li-
bańskim, znanym z rybołówstwa. Starożytnych ruin jest stosunkowo nie-
wiele. Tyr znajduje się ok. 40 km na południe od Sydonu. Leży na półwyspie 
utworzonym z dawnej wyspy i grobli łączącej ją z lądem, będącej dziełem 
Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. W przeciwieństwie do Sydonu, pozo-
stałości starożytnego Tyru widać na każdym kroku.  Prof. Sigfried Horn 
napisał, że „granitowe kolumny i bloki kamienne ze starożytnych budowli i 
konstrukcji portowych znajdują się w morzu i na brzegu. W wielu miejscach 
zachowały się nieuszkodzone mury należące kiedyś do rozległych urządzeń 
portowych wspaniałego, nadmorskiego miasta. Naukowe badania podwod-

504	 Ez	28,11-16.
505	 Pierwszym	źródłem	jest	dokument	egipski	mówiący	o	sprowadzaniu	drzewa	cedrowego	

z	Byblos	do	Egiptu.
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ne ostatnich lat wykazały, że sławne porty tyryjskie były dużych rozmiarów. 
Najnowsze wykopaliska podjął Emir Maurice Chebab, dyrektor Libańskie-
go Departamentu Starożytności, w południowej partii półwyspu, wolnej od 
współczesnej zabudowy. Praktycznie wszystkie ruiny, które odkryto, wśród 
nich ogromny hipodrom, pochodzą z rzymskich czasów. Jak dotąd fenickie 
pozostałości znaleziono jedynie w małych sektorach. Tyr został założony 
prawdopodobnie przed 2000 r. p.n.e., lecz do początku I tys. p.n.e. nie ode-
grał żadnej znaczącej roli w historii. Pierwszym królem Tyru, którego zna-
my był Abibaal, ojciec Hirama, który stał się przyjacielem króla Salomona. 
Hiram pomagał izraelskiemu królowi budować świątynię i pałace w Jero-
zolimie. Okręty Hirama wzięły także udział w wyprawie handlowej do kra-
ju Ofir (1 Król. 5, 15-18; 10,22). Starożytny Tyr składał się z dwóch części: 
rozległej dzielnicy mieszkalnej leżącej na lądzie, którą pisarze klasyczni na-
zwali Palaityros, co znaczy stary Tyr; natomiast składy towarów, arsenały, 
faktorie znajdowały się na małej wysepce skalnej tuż koło brzegu. W razie 
niebezpieczeństwa ludność mogła na tę wyspę uciec i uniknąć zagłady lub 
deportacji. Rzeczywiście bardzo często była ona miejscem schronienia dla 
Tyryjczyków. Pliniusz Starszy donosi, że podwójne miasto — Palaityros i 
Tyr — było otoczone murami o długości 19 mil rzymskich (28 km). Tyryj-
scy kupcy poprzez utrzymywanie stosunków handlowych z całym światem 
śródziemnomorskim stali się bajecznie bogaci. Zewnętrzny wygląd miasta 
całkowicie odpowiadał powszechnemu dobrobytowi i bogactwu. Opis w 
Księdze Ezechiela pozwala wyobrazić sobie świetność metropolii. Prorok 
porównuje pozycję króla Tyru ze wspaniałością, jaką miał przed upadkiem 
szatan będąc w niebie cherubem nakrywającym (Ezech. 28, 12-17)”506.

2. Nowy Testament
W Nowym Testamencie również mamy fragmenty dotyczące Tyru i Sydo-

nu. Ewangeliści sprawozdają, że wśród tłumów, których Jezus nauczał byli 
także przedstawiciele tych miast: „Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami 
w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, 
z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego 
mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach”507.

Ale nie tylko Tyryjczycy i Sydończycy podążali za Chrystusem. On rów-
nież przebywał na ich ziemiach. Oto przykład: „Potem Jezus odszedł stam-
tąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy 
z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja 

506	 S.	Horn,	Z archeologią...,	s.	203.
507	 Mr	3,7-8.	Zob.	też	Mt	4,25.
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córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do 
niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami!» Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, 
które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosi-
ła: «Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb 
dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą 
z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowie-
dział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» 
Od tej chwili jej córka była zdrowa”508.

Inny fragment dotyczy Heroda Agryppy: „A gdy nastał dzień, powstało 
niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. 
Herod poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał 
ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał. 
Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli 
do niego, pozyskali Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, 
ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. W oznaczonym dniu Herod 
ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lud wo-
łał: «To głos boga, a nie człowieka!» Natychmiast poraził go anioł Pański za 
to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo”509.

W Sydonie przebywał apostoł Paweł. Niestety, było to podczas jego po-
dróży do Rzymu, kiedy był eskortowany jako więzień: „Kiedy nasz odjazd 
do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami set-
nikowi cesarskiej kohorty, imieniem Juliusz. Wsiedliśmy na okręt adramy-
teński, płynący do portów Azji, i odpłynęliśmy. Był też z nami Arystarch, 
Macedończyk z Tesaloniki. Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, a 
Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przy-
jaciół i zaopatrzyć się [na drogę]”510. Jak widać, Paweł, nawet jako więzień 
cieszył się pewnymi względami.

III. Miejsca, które należy zobaczyć w Libanie
1. Bejrut
W Bejrucie nie ma zbyt wielu zabytków, ale na pewno należy zwiedzić 

Wielki Meczet, zwany meczetem Omara, Wielki Seraj z czasów osmańskich 
czy trochę rzymskich ruin, w tym odkopane przez archeologów łaźnie.

508	 Mt	15,21-28.
509	 Dz	12,18-23.
510	 Dz	27,1-3.
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2. Byblos
Byblos (Dżubajl), czyli fenickie Gubal, w III tysiącleciu p.n.e. było naj-

ważniejszym portem w rejonie. Dzisiaj można zwiedzać tam wykopaliska, 
wśród których wyróżniają się neolityczne chaty, rzymskie kolumnady, fun-
damenty świątyni w kształcie litery L, pochodzącej być może z roku 2700 
p.n.e., świątynia Reszefa z początków II tysiąclecia p.n.e. oraz groby królew-
skie. Odbudowano część teatru rzymskiego na urwisku, skąd rozciąga się 
wspaniały widok na morze. W pobliżu wykopalisk znajduje się, pochodzący 
z XII wieku zamek krzyżowców.

3. Trypolis
W Trypolisie stare miasto pochodzi z okresu panowania mameluków. Jest 

to labirynt wąskich uliczek, bazarów, meczetów i madras, islamskich szkół 
teologicznych. Wielki Meczet, który został przerobiony z chrześcijańskiej 
katedry, słynie ze wspaniałego portalu. Ale meczetów jest tam więcej. Każdy 
zachwyca oryginalnym wystrojem. Nad miastem góruje twierdza, zbudowa-
na w latach 1103-1104 przez Rajmunda z Saint-Gilles.

4. Sydon
W Sydonie oprócz Wielkiego Meczetu warto zobaczyć Qasr al-Bahr, czy-

li zamek morski, zbudowany przez krzyżowców. Wcześniej na tym miejscu 
stała świątynia fenickiego boga Melkarta, odpowiednika Herkulesa.

Ok. 5 km na północny wschód od Sydonu znajduje się fenicka świątynia 
Eszmuna. Jest to jedyne miejsce w Libanie, gdzie z budowli fenickiej pozo-
stało coś więcej niż tylko fundamenty. Jest to całkiem duża budowla, gdzie 
zachowało się wiele fragmentów mozaik. Budynek zbudowano w VII wieku 
p.n.e. Największą atrakcją jest tron Asztarte, którego strzegą dwa skrzydlate 
lwy.

5. Tyr
W Tyrze znajdują się trzy tereny wykopalisk z czasów rzymskich. Pierw-

szy z nich to wykopaliska al-Mina, duży teren nad morzem, gdzie można 
zobaczyć kolumnady, łaźnie, mozaiki i arenę. Drugi jest niedostępny do 
zwiedzania. Jedynie zza płotu można zobaczyć ruiny z czasów rzymskich i 
resztki katedry z czasów krzyżowców. Trzeci, największy, to al-Bass. Blisko 
2-kilometrowa droga zbudowana w czasach rzymskich prowadzi do dobrze 
zachowanej osady. Droga jest wybrukowana dużymi blokami i obramowa-
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na marmurowymi kolumnami. Droga przechodzi pod monumentalnym łu-
kiem, a równolegle do drogi biegnie akwedukt. Wokół znajduje się sporo 
ozdobnych kamieni i marmurowych sarkofagów z okresu rzymskiego i bi-
zantyjskiego. Można na nich znaleźć sceny z Iliady. Na terenie al-Bass znaj-
duje się też olbrzymi hipodrom zbudowany w II wieku n.e., gdzie głównie 
odbywały się wyścigi rydwanów. Na trybunach mogło się pomieścić nawet 
20 tysięcy widzów.

6. Baalbek
W dolinie Bekaa znajduje się Baalbek, którego nazwa pochodzi od imienia 

fenickiego boga Baala. Grecy nadali miastu nazwę Heliopolis (miasto słoń-
ca). Rzymianie uczynili z niego miejsce kultu Jowisza. Wykopaliska z czasów 
rzymskich są jednymi z najważniejszych na Bliskim Wschodzie. „To, co po-
zostało ze świątyni Jowisza, której budowę ukończono około 60 r. n.e., daje 
wyobrażenie o jej ogromie. Zanim dojdzie się do właściwej świątyni, wznie-
sionej na wysokiej platformie u szczytu monumentalnych schodów, trzeba 
przejść przez dziedziniec zewnętrzny i Wielki Dziedziniec z ołtarzem ofiar-
nym. Sześć majestatycznych, znanych z licznych fotografii kolumn, jedynych, 
jakie zachowały się do naszych czasów, wznosi się na wysokość 22 m.

Obok świątyni Jowisza stoi świątynia Bachusa, w czasach rzymskich na-
zywana małą świątynią. Budowla ta, wzniesiona około 150 r. n.e., jest wyjąt-
kowo dobrze zachowana i nadaje zupełnie nowy sens słowu ‚mały’. Zwraca 
tu uwagę bogato zdobione wnętrze, monumentalne wejście i portyk, które-
go ściany i sufit ozdabiają wizerunki bogów przy pracy i zabawie. (...) Warto 
jeszcze zwrócić uwagę na znajdującą się w pobliżu świątynię Wenus, deli-
katną, okrągłą budowlę z wieloma żłobkowatymi kolumnami”511.

511 Bliski Wschód...,	s.180.



Rozdział VI

 
W starożytności tereny dzisiejszego Iraku nazywane były Mezopotamią. I 

to w Mezopotamii wytworzył się jeden z najstarszych ośrodków cywilizacji. 
Tam funkcjonowały: Sumer, Akad, Asyria i Babilonia.

Wśród polskich historiografów nie przyjęła się nazwa Irak starożytny, 
używana np. w Anglii czy Francji512. De facto bowiem, dopiero po podboju 
Mezopotamii przez muzułmanów, zaczęto używać nazwy Irak. Jej pocho-
dzenie nie jest do końca jasne. Według J. Głodka Irak to kraj nasłoneczniony 
lub kraj słońca513. W przeszłości mówiono, że nazwa ma wiele wspólnego 
z płynącymi tam rzekami: Tygrysem, Eufratem i innymi, ponieważ może 
oznaczać studziennego żurawia514.

Nazwa Mezopotamia pochodzi od starożytnych Greków. W języku greckim 
słowo mesopotamios oznacza znajdujący się pomiędzy rzekami. Już w teks-
tach klinowych asyryjskiego króla Szamszi Adada I (1815-1782 p.n.e.) na 
określenie Mezopotamii pojawia się termin birit narati (między rzekami)515. 
Stąd spolszczony termin Międzyrzecze.

W Biblii na określenie ziem leżących pomiędzy Eufratem i Tygrysem wy-
stępuje wyrażenie Aram naharajim, czyli Aram dwóch rzek. Inne określenie 
Starego Testamentu to Paddan Aram, identyczne z egipskimi Naharia lub 
Naharina. Zarówno hebrajska jak i egipska nazwa odnosi się do terenów 
Północnej Mezopotamii, położonych pomiędzy Eufratem a Orontesem516.

512 Ancient Iraq,	Irak ancienne;	por.	M.	Dziekan,	Historia Iraku,	Warszawa	2002,	s.	9.
513	 Zob.	J.	Głodek,	Irak,	Warszawa	1982,	s.	21.
514	 Zob.	M.	Dziekan,	Historia...,	s.	9.
515	 J.	Jelito,	Historia czasów Starego Testamentu,	Poznań	1961,	s.	45.
516	 Por.	A.	Tschirschnitz,	Dzieje ludów biblijnych,	Warszawa	1994,	s.	49.	W	Septuagincie	

Irak
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Mezopotamia ma bardzo wyraźnie zarysowane naturalne granice. Na 
północy znajdują się Góry Kurdystanu i Płaskowyż Armeński, na wscho-
dzie Wyżyna Irańska i Góry Zagros, na południowym wschodzie Zatoka 
Perska. Południową i zachodnią granicę wyznaczają pustynie Syryjska i 
Arabska. Często w pracach geograficznych można spotkać podział na Me-
zopotamię północną i południową. Północna, zwana również Górną, obej-
muje tereny pomiędzy górnym biegiem Eufratu i Tygrysu517. Południowa, 
zwana Dolną, obejmuje dawne tereny Babilonii i Sumeru na terenie wybit-
nie nizinnym.

Eufrat i Tygrys płyną przez całą Mezopotamię. Eufrat powstaje przez po-
łączenie Eufratu Zachodniego (Karas) ze Wschodnim (Murat), które wypły-
wają z Wyżyny Armeńskiej. Eufrat z Muratem ma 2700 kilometrów długoś-
ci.  Tygrys 1850 kilometrów. Eufrat początkowo jest rzeką górską, później 
po przepłynięciu gór Dżabal Hamrin płynie po terenie nizinnym. Eufrat i 
Tygrys łączą się na południu tworząc jedną rzekę (kanał) Szatt al-Arab518 o 
długości ok. 200 kilometrów, która wpada do Zatoki Perskiej.

Nad Eufratem leżało wiele starożytnych miast, takich jak: Eridu, Larsa, 
Ur, Uruk, Nippur, Babilon, Mari, Dura-Europos czy Karkemisz. Wskutek czę-
stych zmian koryta rzeki, dzisiaj ruiny wielu z tych miast leżą z dala od Eu-
fratu. A ponieważ cofnęła się również linia brzegowa morza, takie miasta, 
jak Ur i Uruk, które leżały nad morzem, teraz są z dala od niego. Nad Tygry-
sem znajdowały się miasta Aszur i Niniwa.

W północnej Mezopotamii występuje dwukrotnie większa ilość opadów 
(600 mm) niż w południowej (300 mm). Na północy klimat jest podzwrot-
nikowy, na południu zwrotnikowy suchy. Lato jest suche i upalne. Często 
występują burze piaskowe a także gwałtowne skoki ciśnienia.

W Psalmie 137 czytamy o rzekach Babilonu. Prawdopodobnie chodzi o 
cały system kanałów nawadniających uprawne pola pomiędzy Eufratem i 
Tygrysem. Wspomniana w Księdze Ezechiela rzeka Kebar, w rzeczywistości 
była jednym z kanałów nawadniających, połączonych z Eufratem w miejsco-
wości Nippur.

Liczne kanały pozwalały uprawiać jęczmień i pszenicę. Ponadto uprawia-
no cebulę, czosnek, ogórki, cykorię, sałatę, figi, winogrona i jabłka. Dużą po-

hebr.	Aram naharajim	zostało	przetłumaczone	jako	Mezopotamia.	Jednak	dopiero	znacz-
nie	później	tą	nazwą	zaczęto	określać	terytorium	pomiędzy	Eufratem	i	Tygrysem.

517	 Obecna	nazwa	Eufratu	to	Al-Furat,	natomiast	Tygrysu	Didżla.
518	 W	 starożytności	Tygrys	 i	 Eufrat	wpadały	 do	 zatoki	 oddzielnymi	 korytami.	Na	 skutek	

cofnięcia	się	linii	brzegowej	nastąpiło	połączenie	obu	rzek.	(A.	Tschirschnitz,	Dzieje...,	s.	
50.)
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pularnością cieszyły się palmy daktylowe. Ponieważ nie znano oliwek, olej 
produkowano z sezamu.

Dzisiejszy Irak graniczy na północy z Turcją (330 km), na zachodzie z Sy-
rią (605 km) i Jordanią (180 km), na wschodzie z Iranem (1460 km), na 
południu z Arabią Saudyjską (815 km) i Kuwejtem (242 km). Posiada do-
stęp do morza nad Zatoką Perską o długości 68 km. Powierzchnia kraju to 
438 317 km2. Mieszka na niej blisko 24 mln ludzi, z czego Arabowie stano-
wią 77%, Kurdowie 19%. Ponad 95% obywateli wyznaje islam. Jest tam też 
blisko pół miliona chrześcijan, z których 200 tys. to katolicy. W Bagdadzie, 
stolicy kraju mieszka blisko 4 miliony osób.

I. Historia
Pierwsze zapisy historyczne z Mezopotamii pochodzą z III tysiąclecia 

p.n.e., jest ich jednak niewiele, stąd dzieje są rekonstruowane głównie na 
podstawie danych archeologicznych. Badacze twierdzą, że na terenie Mię-
dzyrzecza pierwsze cywilizacje rozwinęły się już ok. 3300 roku p.n.e., czyli 
według chronologii biblijnej w czasach przedpotopowych519.

1. Sumer i Akad
Pierwszą cywilizacją Mezopotamii była cywilizacja sumeryjska. Pocho-

dzenie Sumerów nie jest znane. Prawdopodobnie przybyli na teren Między-
rzecza z Indii lub Tybetu. To oni pierwsi stworzyli tzw. pismo klinowe. Stało 
się ono wzorcowym dla innych języków, np. akadyjskiego i irańskiego.

Sumer nie był jednolitym państwem. Składał się z niezależnych państw-
-miast, wśród których prym wiodły Eridu, Uruk, Kisz, Lagasz i Ur. Te pań-
stwa-miasta często rywalizowały ze sobą, prowadząc również wojny. Na 
czele każdego z miast stał król, którego nazywano en. Był on jednocześnie 
kapłanem.

Religia odgrywała w Sumerze rolę wiodącą, zarówno w życiu codzien-
nym, kulturowym i politycznym. Nie było rozdzielenia sacrum od profanum. 
Zbudowano system religijny powiązany z bogatą mitologią520. Religia była 
politeistyczna. Obejmowała kult bóstw poszczególnych miast i terenów. 
Panteon sumeryjski gromadził kilkaset bóstw, niezliczone zastępy półbo-

519	 Według	chronologii	biblijnej,	ogólnoświatowy	potop	miał	miejsce	ok.	2300	roku	p.n.e.	
Na	temat	historii	starożytnej	Mezopotamii	zob.	M.	Roaf,	Mezopotamia,	Warszawa	1998;	
G.	Roux,	Mezopotamia,	Warszawa	1998;	Mezopotamia	(red.	J.	Braun),	Warszawa	1971.

520	 Wśród	mitologii	należy	wyróżnić	Epos o Gilgameszu.



201Irak

gów, herosów, duchów i demonów. Najważniejszymi bogami byli Enlil i Enki. 
Enlil symbolizował powietrze, powstał z połączenia nieba i ziemi. Świątynie 
budowano na wzgórzach w kształcie piramid, zwanych zigguratami. Czło-
wiek został stworzony w jednym celu: aby służyć bogom.

Sumerowie rozwinęli również kulturę materialną. Poza zigguratami ar-
cheolodzy odkopali bogatą ceramikę i wiele narzędzi przydatnych w życiu 
codziennym.

Na tereny Mezopotamii napływały także ludy semickie, głównie z Pół-
wyspu Arabskiego i Syrii. Za przyczynę tego zjawiska uważa się zmiany 
klimatyczne i pustynnienie ziemi. W ten sposób powstało na terenie Mię-
dzyrzecza państwo semickie zwane Akad, którego pierwszym królem został 
Sargon Wielki. Za początek jego panowania uważa się rok 2340  lub 2370 
p.n.e. Państwo oparte było na silnej armii i rozciągało się od Elamu po Górną 
Mezopotamię. Być może sięgało aż po góry Libanu.

W II tysiącleciu p.n.e. językiem mówionym był akadyjski, natomiast w 
piśmiennictwie dominował sumeryjski. Badacze tego okresu mówią o tzw. 
dualizmie sumeryjsko-akadyjskim, który „określił charakter cywilizacji 
mezopotamskiej po czasy hellenizmu. Jest to pierwszy w dziejach udoku-
mentowany przykład asymilacji rozwiniętej kultury ludu podbitego przez 
stojących na niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego, ale politycznie i mi-
litarnie silniejszych najeźdźców”521.

Stolicą państwa było miasto Akad522. Dzisiaj trudno określić jego położe-
nie. Być może należałoby je identyfikować ze współczesnym Iszan-Mizjad523.

Po śmierci Sargona Wielkiego wiele miast sumeryjskich zbuntowało się 
przeciwko władzy akadyjskiej i wywalczyło sobie niezależność. Jednak 
wnuk Sargona, Naram-Sin (2270-2235 p.n.e.) przywrócił na zbuntowanych 
terenach władzę akadyjską.

Ok. roku 2200 p.n.e. do Mezopotamii wtargnęli Gutejowie, którzy znisz-
czyli wiele miast, m.in. Akad i Ur, ale zostali wyparci przez króla Uruk, co 
doprowadziło do tzw. renesansu neosumeryjskiego na okres ok. 200 lat. 
Wiodącą rolę w tym okresie spełniało miasto Lagasz a także Ur, z którego 
pochodził biblijny patriarcha Abraham. Państwo nowosumeryjskie upadło 
pod naporem Elamu i Amurru.

521	 M.	Dziekan,	Historia...,		s.21.
522	 W	literaturze	pojawia	się	również	nazwa	Agade.
523	 Miasto	to	istniało	jeszcze	w	czasach	babilońskiego	króla	Hammurabiego.	Potem	zniknęło	

z	mapy.
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2. Asyria
Gdy upadła III dynastia z Ur, zamieszkujący północne rejony Mezopotamii 

Amoryci, postanowili stworzyć niezależne państwo. Tak powstało państwo 
asyryjskie, a pierwszą stolicą zostało miasto Aszur. Bardzo ważną rolę speł-
niały również Niniwa, Nimrud (Kalchu) i Durszarrukin (Chorsabad).

Asyryjczycy stworzyli nową kulturę, choć z wpływami sumeryjsko-aka-
dyjskimi. Asyria była państwem jednolitym, skupiającym panowanie nad 
wszystkimi miastami i rejonami w jednym ręku. A co najistotniejsze, oddzie-
lono sacrum od profanum, władzę świecką od władzy religijnej. To oznacza-
ło, że kapłani stracili polityczne wpływy.

Najwybitniejszym władcą okresu staroasyryjskiego był Szamsziadad I 
(1815-1782 p.n.e.), rywalizujący o wpływy w Mezopotamii z królem babi-
lońskim Hammurabim.

Po śmierci Szamsziadada, Asyria straciła na znaczeniu politycznym i w 
XVI wieku p.n.e. została uzależniona od huryckiego państwa Mitanni524. Ale 
200 lat później, w tzw. okresie średnioasyryjskim, Asyria znów stała się nie-
zależnym państwem. Gdy królem został Aszurballit I (1365-1330), Asyryj-
czycy nawiązali kontakty dyplomatyczne z Egiptem i Hatti. Szybko umocnili 
się, tworząc znakomitą armię. W XIII wieku p.n.e. stali się bliskowschodnią 
potęgą. Stopniowo rozszerzali obszar państwa aż do wybrzeży Morza Czar-
nego i Śródziemnego, oraz na południu do granic Babilonii.

Na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. imperializm asyryjski został zaha-
mowany przez semickich Aramejczyków525. Uporał się z nimi dopiero król 

524	 Mitanni	–	starożytne	państwo	założone	przez	Hurytów	w	północnej	Mezopotamii	i	pół-
nocnej	Syrii	w	II	tysiącleciu	p.n.e.	ze	stolicą	w	Waszuganni	(dotąd	nie	zidentyfikowana).	
Dzieje	Mitanni	nie	są	dobrze	znane,	ponieważ	informacje	o	nim	można	czerpać	tylko	ze	
znalezisk	archeologicznych	i	starożytnych	przekazów,	które	przeważnie	dotyczą	dziejów	
Asyrii,	Hetytów	czy	Babilonii	i	tylko	wspominają	o	kraju	Hurytów.	Cenne	są	opisy	bi-
blijne	oraz	teksty	znalezione	w	Egipcie	(np.	listy	z	Amarna).	Mitanni,	jak	wiele	innych	
państw	starożytnego	Bliskiego	Wschodu,	powstało	w	wyniku	wędrówki	ludów	w	XIX-
-XVI	w.	p.n.e.	Około	1800-1700	roku	p.n.e.	plemiona	huryckie	zamieszkujące	Wyżynę	
Armeńską	zaczęły	ekspansję	na	południe.	Przez	wieki	zajmowały	coraz	większe	połacie	
Azji	Mniejszej	oraz	północnej	Mezopotamii	i	Syrii.	Mitanni	władało	ogromnymi	ziemia-
mi,	obejmującymi	północną	Mezopotamię,	Lewant	i	Asyrię	—	wówczas	niewielkie	pań-
stwo	zajmujące	obszary	wokół	miast	Aszur	i	Niniwa,	które	musiało	uznać	zwierzchność	
huryckich	królów.	Koniec	potęgi	Mitanni	nastąpił,	gdy	doszło	do	sporów	wewnętrznych	
o	tron.	Mitanni	uległo	podzieleniu	pomiędzy	Asyryjczyków	i	Hetytów	ok.	1350	r.	p.n.e.	
Asyryjska	część	Mitanni,	znana	w	tekstach	pod	nazwą	Hanigalbat,	zachowała	częściową	
niezależność.	Po	powstaniu,	które	miało	miejsce	około	1270	p.n.e.,	księstwo	Hanigalbat	
nad	Chaburem	zostało	podbite	przez	Salmanasara	I	i	zamienione	w	prowincję	Asyrii.

525	 Aramejczycy	–	nazwa	ludów	semickich,	które	w	II	tysiącleciu	p.n.e.	żyły	na	pustyniach	na	za-
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Adad-Nirari II (909-889 p.n.e.), który przepędził ich z Mezopotamii i stwo-
rzył z Asyrii na nową bliskowschodnią potęgę. Tak oto zrodziło się państwo 
nowoasyryjskie526. Szybki wzrost jego potęgi zaczął się w roku 884 p.n.e. za 
panowania Aszurnasirpala II. Jego syn Salmanasar III został królem Babilo-
nu i nałożył haracz na kraje Lewantu i Izrael. Po pewnym okresie zastoju do 
energiczniejszych podbojów przystąpił Tiglat-Pilesar III. Stało się to w poło-
wie VIII w. p.n.e.. Podboje jego i jego następców doprowadziły do powstania 
największego imperium asyryjskiego w historii. Asyryjczycy opanowali całą 
Mezopotamię, Lewant, Palestynę, Cypr, a także Egipt. Nad tym ostatnim pa-
nowali zaledwie 15 lat.

Na zdobytych terenach utworzone zostały prowincje zarządzane przez 
urzędników wyznaczanych przez królów asyryjskich, i zobowiązane do 
składania corocznych danin. Aby lepiej się komunikować z prowincjami, bu-
dowano drogi, na których uruchomiono konną pocztę kurierską.

Największą potęgą Asyria była za panowania króla Sargona II (721-705 
p.n.e.) i jego dynastycznych następców zwanych Sargonidami, którzy rzą-
dzili bardzo surowo, deportując i mordując buntowników. Wiele miast zo-
stało zniszczonych. Los taki spotkał między innymi Babilon zniszczony w 
roku 689 p.n.e. przez króla Sennacheryba. Asyryjczycy potrafili również 
budować (rękami niewolników i na koszt podbitych ludów) wspaniałe mia-
sta, ogromne pałace ze wspaniałymi płaskorzeźbami i wielkie biblioteki, co 
miało duży wpływ na zachowanie się wiedzy o ich czasach. W kilkadziesiąt 
lat po osiągnięciu maksymalnych rozmiarów zaczęły się dla Asyrii poważ-
ne kłopoty wywołane najprawdopodobniej niemożnością zapanowania nad 
tak ogromnym obszarem i wycieńczeniem państwa ciągłymi wojnami.

chód	od	Mezopotamii.	W	drugiej	połowie	II	tysiąclecia	zaczęły	przenikać	do	Mezopotamii	i	
Syrii.	Najdawniejsze	wzmianki	o	Aramejczykach	pochodzą	z	listów	z	Amarna	i	dokumentów	
akadyjskich	z	XIV	wieku	p.n.e.	W	XIII	wieku	p.n.e.	utworzyły	one	na	terenach	Syrii	niewiel-
kie	państewka.	Najpotężniejszym	z	nich	było	Aram	ze	stolicą	w	Damaszku.	Dalszy	rozwój	
nastąpił	na	przełomie	XI	i	X	wieku	p.n.e.	Powstały	wtedy	takie	państwa-miasta	jak	Bit-Adini,	
Bit-Bahiani,	Bit-Zamani.	Aramejscy	koczownicy	coraz	liczniej	osiedlali	się	również	w	Mezo-
potamii.	W	VIII	w.	p.n.e.	państwa	aramejskie	w	Syrii	zostały	podbite	przez	Asyrię.	Jej	królo-
wie	rozproszyli	Aramejczyków	przesiedleniami	po	całym	Bliskim	Wschodzie,	przyczyniając	
się	w	ten	sposób	do	rozpowszechnienia	języka	aramejskiego.

526	 W	okresie	nowoasyryjskim	w	stolicy	Niniwie	zostało	wybudowanych	wiele	pałaców	dla	
dworu	królewskiego,	zdobnych	w	liczne	rzeźby	ornamentalne,	przedstawiające	sceny	z	
polowań,	wojen	czy	kultu	religijnego.	Przepych	i	bogactwo	pałaców	miały	świadczyć	o	
potędze	władców.	Ostatni	z	wielkich	królów	asyryjskich	Aszurbanipal	(668-627)	założył	
ogromną	bibliotekę	w	Niniwie,	gromadząc	w	niej	około	30	tysięcy	zapisanych	pismem	
klinowym	glinianych	tabliczek,	zawierających	poezje	oraz	teksty	filozoficzne,	medyczne,	
historyczne,	astronomiczne	i	administracyjne.
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W roku 652 p.n.e. brat ówczesnego króla Asyrii Aszurbanipala sprzymie-
rzył się z wrogami Asyrii (m.in. państwem Elam) i opanował Babilonię, któ-
rej był królem, chcąc przejąć władzę w całym imperium. Rebelia skończyła 
się klęską, a Babilon został ponownie zniszczony. Jeszcze około roku 646 
p.n.e. Asyria zniszczyła państwo Elam, ale gdy zmarł król Aszurbanipal (ok. 
627 p.n.e.), budowane przez ponad 200 lat mocarstwo zaczęło się rozpa-
dać. Trzy lata po śmierci Aszurbanipala Babilon zrzucił jarzmo asyryjskie 
i powstało państwo nowobabilońskie rządzone przez chaldejskiego króla 
Nabopolassara.

Ostateczny cios Asyryjczykom zadali Babilończycy, sprzymierzeni z Me-
dami i Scytami, gdy w roku 612 p.n.e. zajęli asyryjską stolicę Niniwę. Co 
prawda jeszcze przez trzy lata wojska asyryjskie wspierane przez Egipcjan 
stawiały w różnych miejscach opór, ale zburzenie Niniwy stało się symbo-
lem upadku Asyrii. Medowie i Babilończycy zburzyli wszystkie większe mia-
sta asyryjskie, a ich ludność wymordowali. Zniszczenia były tak wielkie, że 
przez kilka następnych stuleci ziemie te były słabo zaludnione. Supremację 
na Bliskim Wschodzie przejęło państwo nowobabilońskie.

3. Babilonia
Królestwo babilońskie znajdowało się w południowej Mezopotamii 

(obecnie południowy Irak). Stolicą państwa był Babilon. Kraj znajdował 
się na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Syrii i Anatolii do rejonu Zatoki 
Perskiej, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu.

Babilonia była królestwem, gdzie dominowały elementy teokratyczne, a 
sam król, który był jednocześnie najwyższym kapłanem, reprezentował na 
ziemi bogów. Kapłani odgrywali ogromną rolę nie tylko w życiu religijnym, 
ale również politycznym, a nawet gospodarczym, ponieważ do nich należały 
znaczne obszary ziemi.

W 1. połowie II tysiąclecia p.n.e., czyli w tzw. okresie starobabilońskim, 
toczyły się walki o hegemonię pomiędzy różnymi dynastiami amoryckimi, 
głownie z Isin i Larsy. Założycielem pierwszej dynastii babilońskiej był król 
Sumuabum (1894-1881 p.n.e.). Ale dopiero jego syn, Hammurabi (1792-
1750 p.n.e.), doprowadził Babilonię do potęgi. Tytułował się królem Sumeru 
i Akadu. Dość szybko podbił Isin, Uruk, Ur, Malgum i Rapiku. Uporządkował 
sprawy wewnętrzne kraju, stworzył kodeks prawny, rozbudował armię. W 
tym czasie również rozwinęło się piśmiennictwo mezopotamskie. Rozbu-
dowano miasto Babilon, a przede wszystkim świątynię najważniejszego bó-
stwa babilońskiego, Marduka.
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W roku 1595 p.n.e. Babilon zdobyli Kasyci527, którzy panowali do roku 
1026 p.n.e. Ten okres nazwano średniobabilońskim. W Mezopotamii Kasyci 
po raz pierwszy pojawili się w okresie starobabilońskim, a ich najstarsze 
ślady pochodzą z XVIII w. p.n.e. W początkach panowania babilońskiego kró-
la Samsuiluny (1749-1712 p.n.e.) napadli na Babilonię, zajmując Ur i Uruk. 
Jednak dowody wskazują na to, że Kasyci nie wyparli wcześniej zamieszku-
jącej te tereny ludności. Na konsolidację Kasytów miało wpływ sąsiedztwo 
państwa Jamhad528, państewek huryckich i wojowniczych plemion Hana529.

W roku 1595 p.n.e. Babilon został złupiony przez Hetytów, którzy następ-
nie wycofali się na północ. Wkrótce potem w nieznanych okolicznościach 
władzę w mieście przejęli Kasyci. Ich rządy rozpoczął władca o imieniu 
Agum II. Jego następcy zasiadali na tronie babilońskim przez ponad 500 
lat. Kasyci przejęli kulturę sumeryjsko-akadyjską i nawiązywali do trady-
cji dynastii starobabilońskiej. Nie tytułowali się już królami Babilonu, tylko 
władcami całej krainy, którą opanowali. Z Kasytami wiąże się również po-
dział Mezopotamii na część północną, Asyrię, i część południową, Babilonię, 
którą za ich panowania nazywano Karduniasz. Wynikał on m.in. z tego, że 
władcy kasyccy nie zdołali zawładnąć północną Mezopotamią, gdzie z cza-
sem wykształciło się silne państwo asyryjskie.

Za panowania Kasytów kultura babilońska uległa procesowi pewnego 
skostnienia. Nie tworzono nowych dzieł, lecz powielano wzorce literackie 

527	 Kasyci	(Kaššu,	Kaszszu,	Kaszu)	to	jeden	ze	starożytnych	ludów,	który	zamieszkiwał	re-
jon	gór	Zagros,	a	w	latach	ok.	1600-1100	p.n.e.	władał	Mezopotamią.	Jego	pochodzenie	
nie	 jest	 do	 końca	 jasne.	Niektórzy	 badacze	wywodzą	Kasytów	 z	 południowo-zachod-
niego	Iranu,	ale	teza	ta	nie	jest	dostatecznie	uzasadniona.	Źródła	babilońskie	podają,	że	
Kasyci	byli	federacją	kilku	nomadycznych	plemion.

528	 Jamhad,	Jamchad	to	najpotężniejsze	państwo	w	Syrii	ze	stolicą	w	Halab	(dziś	Aleppo)	
założone	pod	koniec	XIX	w.	p.n.e.	przez	semickich	Kananejczyków.	Dominacja	Jamhadu	
nad	prawie	całą	północną	Syrią	trwała	aż	do	najazdów	Hetytów	w	XVII	w.	p.n.e.	i	po-
wstania	huryckiego	imperium	Mitanni.

529	 Hana	w	II	 tys.	p.n.e.	była	starożytną	krainą	w	północnej	Mezopotamii,	 leżącą	nad	środ-
kowym	biegiem	Eufratu.	Jej	nazwa	pochodzi	od	plemion	Hana	(Hanejczyków),	na	wpół	
osiadłej	ludności	pochodzenia	amoryckiego,	która	ją	zamieszkiwała.	Jak	wynika	ze	źródeł	
pisanych	plemiona	Hana	zasiedlać	musiały	ten	obszar	jeszcze	przed	panowaniem	Jahdun-
-Lima,	króla	Mari	(1810-1794	p.n.e.),	gdyż	ten	wspomina	w	swych	inskrypcjach	o	poko-
naniu	siedmiu	królów	Hana	i	zaanektowaniu	ich	ziem.	Ziemie	te	stały	się	częścią	królestwa	
Mari,	 a	 tytuł	 „króla	 krainy	Hana”	włączony	 został	 do	 tytulatury	 królów	Mari.	Z	 listów	
odkrytych	w	archiwum	w	Mari,	w	szczególności	tych	pochodzących	z	okresu	panowania	
Zimri-Lima	(1774-1762	p.n.e.),	wynika	iż	Hanejczycy	odgrywali	ważną	rolę	w	armii	kró-
lestwa	Mari,	biorąc	udział	w	wyprawach	wojennych	władców	Mari	zarówno	w	północnej	
Mezopotamii	 jak	 i	w	Babilonii.	Wydaje	 się,	 iż	w	 tym	okresie	większość	 ludności	Hana	
wciąż	prowadziła	tradycyjny,	pasterski	tryb	życia,	utrzymując	swą	plemienną	organizację.
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z okresu starobabilońskiego. Sami Kasyci z czasem ulegli wielowiekowej 
kulturze kraju, który podbili, przez co nie zachowało się za wiele śladów po-
zwalających lepiej poznać ich własną kulturę. Odnosi się to szczególnie do 
języka kasyckiego, po którym pozostały zaledwie dwie kasycko-akadyjskie 
listy słownikowe zawierające rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Na-
tomiast nie odnaleziono żadnych tekstów spisanych w tym języku. Kasyci 
byli elementem napływowym w Babilonii, którzy podobnie jak wcześniej 
Amoryci ulegli cywilizacji sumeryjsko-akadyjskiej. Długi okres ich panowa-
nia przyczynił się do ukształtowania się literackiego korpusu języka aka-
dyjskiego. Królowie wspierali skrybów, którzy kopiowali teksty. Sumeryj-
ski nadal pozostał językiem kultu, natomiast akadyjski, będący pod silnym 
wpływem starobabilońskiego wykształcił swój literacki dialekt nazywany 
współcześnie przez uczonych standardowym babilońskim. Pozostał on dia-
lektem literackim w którym spisano kanon literacki Babilonii i Asyrii, oraz 
który był używany do końca historii obu tych krajów.

Dynastia kasycka została pokonana przez II dynastię z Isin530. W ten spo-
sób rozpoczął się okres późnobabiloński, trwający do roku 626 p.n.e., kiedy 
to jeden z przywódców chaldejskich, który był namiestnikiem asyryjskim 
w Babilonie, Nabopolasar (626-605 p.n.e.), założył nową dynastię. Nastał 
okres niepodległości Babilonii, zwany okresem nowobabilońskim.

Nabopolasar zawarł sojusz z Medią i pokonał Asyryjczyków. W roku 612 
p.n.e. zdobyta została Niniwa, stolica Asyrii. Babilonia przejęła wszystkie te-
rytoria Asyrii, włącznie z Syrią, Fenicją i Palestyną.

Szczyt swojej potęgi Babilonia osiągnęła za panowania Nabuchodonozora 
II (605-562 p.n.e.). Nabuchodonozor, właśc. Nabu-kudurri-usur (akad. Nabû-
kudurrī-uṣur) był synem i następcą Nabopolassara. Rodzime, akadyjskie imię 
tego władcy znaczy Nabu strzeż mego najstarszego syna. W Biblii, w której 
władca ten wzmiankowany jest wielokrotnie, imię to uległo zniekształceniu 
i po hebrajsku zapisywane było	 / רַּצאֶרְדַכּובְנ ne·vu·chad·ne·tzar/ lub/ רַּצאֶנְדַכֻבְנ
ne·vu·chad·re·tzar/, co znaczy w tym języku Niechaj Nebo chroni koronę. W gre-
ckim przekładzie Biblii, czyli Septuagincie, używana jest jedna forma tego imie-
nia – ναβουχοδονοσορ (Nabouchodonosor). Podobnie jest w łacińskim prze-
kładzie Biblii, czyli Wulgacie, gdzie stosowana jest forma Nabuchodonosor531.

530	 W	tym	czasie	Babilonia	była	pod	władzą	Asyrii.
531	 W	polskich	przekładach	Biblii	stosowana	jest	zarówno	forma	imienia	oparta	na	zapisie	

hebrajskim	(Nebukadnezar	w	Biblii Poznańskiej,	Nebukadnesar	w	Biblii Warszawskiej,	
Nebukadneccar	i	Nebukadreccar	w	Przekładzie	Nowego	Świata),	jak	i	forma	oparta	na	
zapisie	greckim/łacińskim	(Nabuchodonozor	w	Biblii Gdańskiej,	Biblii Warszawsko-Pra-
skiej	i	Biblii Tysiąclecia).
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Nabuchodonozor prowadził rozliczne kampanie wojenne. Warto wymie-
nić przynajmniej te najważniejsze. Jeszcze jako następca tronu pokonał w 
605 p.n.e. faraona Necho II w bitwie pod Karkemisz. Po objęciu tronu podbił 
Syrię, Palestynę i części Fenicji (miasto Tyr oblegał przez 13 lat). Dążył do 
trwałego podboju Egiptu, ale bez skutku. W roku 598 p.n.e. poprowadził ar-
mię babilońską na Jerozolimę, stolicę królestwa Judy. Wyprawa zakończyła 
się zdobyciem miasta 16 marca 597 p.n.e. Król Jojakin wraz z częścią pod-
danych został przesiedlony do Babilonu, władcą Judy został mianowany Se-
dekjasz (Sedecjasz). Z powodu buntu Sedekjasza (588 p.n.e.) miasto zostało 
zburzone przez Babilończyków w roku 586 p.n.e., a większość mieszkańców 
uprowadzono do Babilonu. Był to początek tzw. niewoli babilońskiej Żydów.

Nabuchodonozor zasłynął również jako budowniczy, który przekształcił 
Babilon w potężną twierdzę. Za jego czasów powstały w Babilonie m.in. bra-
ma Isztar, świątynia Marduka E-sagila, potrójny mur Babilonu (strategiczna 
budowla na lewym brzegu rzeki Eufrat, licząca 18 km) czy wreszcie ziggu-
rat E-temenanki. Założył także słynne „wiszące ogrody” w Babilonie. We-
dług tradycji greckiej Nabuchodonozor zrobił to dla swojej żony, medyjskiej 
księżniczki Amytis, aby nie czuła się samotna na pozbawionej pagórków, 
płaskiej równinie Mezopotamii.

Następcy Nabuchodonozora nie byli w stanie utrzymać w ryzach tego 
ogromnego imperium. Nabonid (556-539 p.n.e.), ostatni król babiloński 
na dodatek jeszcze spowodował rozłam religijny w państwie, ponieważ 
wprowadził kult boga Sina, czemu bardzo mocno sprzeciwili się kapłani 
boga Marduka. W ogóle nie był zainteresowany polityką, stąd wycofał się do 
Tema w Arabii, a rządy sprawował jego syn i koregent Baltazar (Belsazar), 
który z kolei bardziej był zainteresowany biesiadowaniem i pijaństwem, niż 
Babilonią. Słabość wewnętrzną państwa wykorzystali Persowie, którzy pod 
przywództwem Cyrusa Wielkiego zdobyli Babilon w roku 539 p.n.e., a po-
tem całe imperium.

4. Panowanie Persów
Persowie panowali nad terenami dzisiejszego Iraku przez ok. 200 lat. Po-

dzielili Mezopotamię na kilka satrapii. Król perski Cyrus tytułował się kró-
lem Babilonu, Sumeru i Akadu, a swoje panowanie oparł na miejscowych 
elitach. W tych czasach Babilonia stała się najbogatszą z perskich prowincji, 
w kraju panował spokój i dobrobyt.

Z czasem jednak mieszkańcy Mezopotamii wyrażali swoje niezadowole-
nie z okupacji perskiej. Doszło do kilku zrywów powstańczych (lata 520, 
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484, 479 p.n.e.), ale nie osiągnęły one założonych celów. Państwo perskie 
zostało pokonane przez armię Aleksandra Wielkiego Macedońskiego w 
roku 334 p.n.e. 

5. Panowanie Macedończyków
Stosunkowo krótkie było panowanie nad Mezopotamią Aleksandra Wiel-

kiego i jego syna Aleksandra IV. Aleksander Wielki zmarł w Babilonie w roku 
323 p.n.e., a jego małoletni syn nie był w stanie utrzymać imperium, które 
rozpadło się. Dla porządku odnotujmy jednak panowanie nad Mezopotamią 
królów macedońskich.

6. Panowanie Seleucydów
Po rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego, Mezopotamia przypadła 

w udziale Seleukosowi Nikatorowi, jednemu z wodzów Aleksandra. Założył 
on nowe państwo, które obejmowało Persję, Mezopotamię i Lewant. Stolicą 
była mezopotamska Seleucja. Tereny dzisiejszego Iraku były podzielone na 
dwie prowincje, Mezopotamię i Babilonię. 

7. Dalsze dzieje Mezopotamii
W roku 141 p.n.e. Babilon został zdobyty przez Partów, którzy rządzili w 

nim do najazdu Rzymian w roku 113 n.e. Mezopotamię zagarnął wówczas 
cesarz Trajan. W III wieku n.e. pod wpływem irańskich Sasanidów, Rzymia-
nie wycofali się z Mezopotamii. Sasanidzi zbudowali imperium, a nową sto-
licę o nazwie Ktezyfon wybudowali w okolicy dzisiejszego Bagdadu. W roku 
628 n.e. Niniwą zawładnęło Bizancjum, ale mniej więcej w tym samym cza-
sie rodził się islam, i to arabscy muzułmanie podbili Mezopotamię, a stwo-
rzone państwo nazwali Irak.

II. Biblia
1. Od stworzenia świata do patriarchów
Wielu badaczy Pisma Świętego jest przekonanych, że Bóg stwarzając czło-

wieka, umieścił go w raju, który znajdował się na terenie Mezopotamii. Ar-
gumentują to opisem z Księgi Rodzaju, gdzie stwierdzono, że z Edenu wypły-
wała rzeka, której jedną z odnóg był Eufrat532.

532	 Rdz	2,14.
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W 11. rozdziale Księgi Rodzaju zostało zapisane opowiadanie o utworze-
niu wieży Babel: „Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe 
słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i 
tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę 
i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę za-
miast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wie-
żę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie 
znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi». A Pan zstąpił z nieba, by 
zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym 
ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A 
zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą 
uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał 
drugiego!» W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni 
ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, 
tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też 
Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi”533. Krainę Szinear utożsamia 
się z południową Mezopotamią, gdzie w późniejszych czasach była Babilo-
nia i stołeczne miasto Babilon. Takiej pewności nie ma, ale być może rację 
mają ci, którzy twierdzą, że miasto zbudowano dokładnie w tym miejscu, 
gdzie próbowano zbudować wieżę.

Ze starego sumeryjskiego, potem chaldejskiego miasta Ur, pochodził Ab-
raham (Abram) i jego rodzina. Pochodzenie Abrahama potwierdza Jozue, 
następca Mojżesza: „Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Tak mówi 
Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od sta-
rodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bo-
gom cudzym”534. A Księga Nehemiasza dodaje: „Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, 
który wybrał Abrama, wyprowadziłeś go z Ur Chaldejczyków i nadałeś mu 
imię Abraham”535. Nawet Nowy Testament wspomina to wydarzenie: „A on 
odpowiedział: «Słuchajcie, bracia i ojcowie: Bóg chwały ukazał się ojcu na-
szemu, Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. 
I powiedział do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, 
którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Hara-
nie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go [Bóg] do tego kraju, który wy teraz 
zamieszkujecie”536.

533	 Rdz	11,1-9.
534	 Joz	24,	2.
535	 Neh	9,	7.
536	 Dz	7,	2-4.
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Abraham i jego rodzina opuścili Ur udając się do Haranu537. Dlaczego do 
Haranu, skoro Abraham docelowo miał zamieszkać w Kanaanie? Być może 
jakieś znaczenie odegrała w tym wyznawana religia. W Ur Chaldejczycy 
czcili Nannę538, boga księżyca (w języku akadyjskim występował jako Sin). 
Dokładnie tak samo było w Haranie, gdzie najważniejszym bogiem był Nan-
na (Sin). Być może nie wszyscy z rodziny Abrahama byli przekonani, że na-
leży ruszyć z nim dalej w nieznane i służyć Bogu Jahwe. Jego ojciec Terach 
zmarł w Haranie, a brat Haran stamtąd się nie ruszył.

Patriarchowie wychowanie byli w strefie wpływów mezopotamskich. Ten 
wpływ zwyczajów i praw mezopotamskich bardzo wyraźnie dostrzegamy 
w życiu Abrahama i jego potomków. Patriarcha martwił się brakiem po-
tomstwa. Ponieważ był już stary a wciąż nie miał syna, swoim spadkobiercą 
chciał uczynić swego sługę Eliezera z Damaszku539. Było to zgodne z pra-
wem mezopotamskim. Bóg jednak stwierdził, że Abraham będzie miał syna. 
Chcąc Panu Bogu „dopomóc”, Abraham i jego żona Sara odwołali się do inne-
go prawa mezopotamskiego, dotyczącego tzw. „zastępczej żony”. „Saraj, żona 
Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, 
imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: «Ponieważ Pan zamknął mi 
łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała 
dzieci». Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem nie-
wolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy 
już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył 
się do Hagar i ta stała się brzemienną”540. Hagar urodziła Ismaela, ale to nie 
on był głównym dziedzicem, ponieważ w końcu i Sara urodziła, a jej syn 
Izaak był tym najważniejszym synem. Było to zgodne z prawem mezopo-
tamskim, które stanowiło, że dzieci z prawowitej żony mają pierwszeństwo 
przed dziećmi z „żony zastępczej”.

Podobną sytuację spotykamy u Jakuba, wnuka Abrahama. „Rachela zaś 
widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa, zazdrościła swej siostrze i 
rzekła do męża: «Spraw, abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeć!» 
Jakub rozgniewał się na Rachelę i odparł: «Czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam 
ci potomstwa?» Wtedy ona powiedziała: «Mam niewolnicę Bilhę. Zbliż się 
do niej, aby urodziła dzieci na moich kolanach; chociaż w ten sposób będę 
miała od ciebie potomstwo». Dała mu więc swą niewolnicę Bilhę za żonę, i 

537	 W	literaturze	można	spotkać	nazwę	miasta	zapisaną	jako	Haran.
538	 Wierzono,	że	Nanna	był	synem	Enlila	i	zgwałconej	przez	niego	nieletniej	bogini	Ninlil,	

bogini-ziemi.
539	 Rdz	15,	2-3.
540	 Rdz	16,	1-3.
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Jakub zbliżył się do niej. A gdy Bilha poczęła i urodziła Jakubowi syna, Ra-
chela rzekła: «Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy mnie dał 
mi syna». Dlatego nazwała go Dan. Niewolnica Racheli, Bilha, znowu poczęła 
i urodziła Jakubowi drugiego syna. Wtedy Rachela rzekła: «Nadludzką wal-
kę wiodłam z siostrą moją i zwyciężyłam!» Przeto dała mu imię Neftali. Ale 
i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Ja-
kubowi za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea 
zawołała: «Szczęśliwie!» i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, 
urodziła Jakubowi drugiego syna, Lea powiedziała: «Na moje szczęście! Bo 
kobiety będą mnie zwały szczęśliwą». Dała więc mu imię Aser”541. W tym 
przypadku Bilha i Zylpa były „żonami zastępczymi”, których zadaniem było 
wydanie na świat potomstwa.

2. Era asyryjska
Pierwszy kontakt asyryjsko-izraelski miał miejsce za Tiglat-Pilesara III 

(745-727 p.n.e.), zwanego w Biblii również Pulem, w roku 743 p.n.e. Wów-
czas Asyryjczycy ruszyli w kierunku Morza Śródziemnego nie napotykając 
oporu ze strony niewielkich królestw, które tam się znajdowały. Od wszyst-
kich przyjmowali hołd i daniny, również od króla izraelskiego Menachema 
(745-737 p.n.e.). Biblia mówi: „Za jego czasów wtargnął do kraju Pul, król 
asyryjski. Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby zapewnić so-
bie jego pomoc i umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku. Me-
nachem uzyskał te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich ludzi zamożnych 
— po pięćdziesiąt syklów od głowy — aby je wręczyć królowi asyryjskiemu. 
Wycofał się więc król asyryjski, nie zatrzymując się tam w kraju”542.

Podczas panowania króla judzkiego Achaza (735-716 p.n.e.) przeciwko 
Judzie wystąpiła koalicja aramejsko-izraelska, na czele z królem Aramu Re-
sinem (740-732 p.n.e.) i królem Izraela Pekachem (740-732 p.n.e.). Achaz 
postanowił zwrócić się o pomoc do króla asyryjskiego543. Oto relacja biblij-
na: „Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, 
541	 Rdz	30,1-13.
542	 2	Krl	15,19-20.
543	 Zamierzał	go	od	tego	odwieść	prorok	Izajasz.	„Pan	zaś	rzekł	do	Izajasza:	«Wyjdźże	na-

przeciw	Achaza,	ty	i	twój	synek,	Szear-Jaszub,	na	koniec	kanału	Wyższej	Sadzawki,	na	
drogę	Pola	Folusznika,	i	powiesz	do	niego:	Uważaj,	bądź	spokojny,	nie	bój	się!...	Niech	
twoje	 serce	 nie	 słabnie	 z	 powodu	 tych	 dwóch	 oto	 niedopałków	 dymiących	 głowni,	 z	
powodu	zaciekłości	Resina,	Aramejczyków	i	syna	Remaliasza:	dlatego	że	Aramejczycy,	
Efraim	i	syn	Remaliasza	postanowili	twą	zgubę,	mówiąc:	Wtargnijmy	do	Judei,	przeraź-
my	ją	i	podbijmy	dla	siebie,	a	królem	nad	nią	ustanowimy	syna	Tabeela!	Tak	mówi	Pan	
Bóg:	Nic	z	tego	–	nie	stanie	się	tak!”	(Iz	7,3-7).	Achaz	jednak	nie	uwierzył.
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wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go 
pokonać. W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu. 
Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do 
dnia dzisiejszego. Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-
-Pilesara ze słowami: «Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw 
mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko 
mnie». Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Pańskiej i w skarb-
cach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hoł-
downiczy. Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko 
Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir. Resina zaś 
kazał zabić”544. Igor Baron pisze, że „Asyryjczycy podzielili okupowane przez 
siebie terytorium Izraela na trzy prowincje: Transjordanię obejmującą pro-
wincję Gilead, prowincję Megiddo (wraz z Galileą) oraz prowincję Dor, która 
służyła jako kwatera główna, z której Asyryjczycy kontrolowali nadbrzeżną 
równinę. Terytorium Izraela zostało więc uszczuplone, a ludność z podbi-
tych terenów, które stały się asyryjskimi prowincjami deportowano do im-
perium asyryjskiego. Do Izraela przynależał od tej pory tylko obszar górski 
i stolica Samaria”545.

W roku 727 p.n.e. na tronie asyryjskim zasiadł syn Tiglat-Pilesara III, Sal-
manasar V (727-722 p.n.e.). To spowodowało, że w Syro-Palestynie ożyły 
nastroje antyasyryjskie. Na tronie w Samarii zasiadał król Ozeasz (732-722 
p.n.e.), który także chciał zrzucić jarzmo asyryjskie, ale Salmanasar szyb-
ko przywołał go do porządku. „Przeciwko niemu wyruszył Salmanassar, 
król asyryjski, a Ozeasz poddał się mu i płacił mu daninę”546. Na tym jednak 
się nie skończyło. Ozeasz próbował się sprzymierzyć z Egiptem, aby wal-
czyć z hegemonią asyryjską. Było to jednak bardzo złudne, ponieważ Egipt 
miał wewnętrzne problemy i nie był w stanie pomóc Izraelowi. Na dodatek 
sprawa się wydała i reakcja króla asyryjskiego była natychmiastowa. Biblia 
sprawozdaje, że Salmanasar „wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał 
posłów do króla egipskiego, So, i nie przysyłał daniny królowi asyryjskiemu, 
jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu. 
Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 
trzy lata. W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył Sa-
marię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Chalach, 
nad Chabor —  rzekę Gozanu, i do miast Medów”547. W ten oto sposób, w 

544	 2	Krl	16,5-9.
545	 I.	Baron,	Sumer, Asyria, Babilonia,	Podkowa	Leśna	2007,	s.145-146.
546	 2	Krl	17,3.
547	 2	Krl	17,4-6.
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roku 722 p.n.e. dobiegło końca istnienie północnego państwa izraelskie-
go. Na miejsce uprowadzonej ludności, następca Salmanasara, król asyryj-
ski Sargon II (722-705 p.n.e.) sprowadził do Samarii ludność „z Babilonu, 
z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim, i osiedlił ich w miastach Samarii 
zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej 
miejscowościach”548. Sprowadzone do Samarii ludy wymieszały się z reszt-
ką Izraelitów, którzy nie poszli do niewoli, tworząc z czasem lud zwany Sa-
marytanami, istniejący w Palestynie do dzisiaj. W czasach Jezusa Chrystusa 
Żydzi pogardzali Samarytanami.    

W roku 701 p.n.e. przeciwko Judzie wyruszył król asyryjski Sancheryb 
(704-681 p.n.e.), który zdobył liczne warowne miasta i szykował się przeciw-
ko Jerozolimie. Wszystko wskazuje na to, że stacjonował w Lakisz, bo do tej 
miejscowości król judzki Ezechiasz, zwany też Hiskiaszem (715-686 p.n.e.) 
wysłał posłów, którzy przekazali królowi asyryjskiemu następujące oświad-
czenie: „Zbłądziłem. Odstąp ode mnie! Cokolwiek [jako karę] mi nałożysz, to 
poniosę”549. Sancheryb przychylił się do prośby Ezechiasza. „Król asyryjski 
wymierzył Ezechiaszowi, królowi Judy, trzysta talentów srebra i trzydzieści 
talentów złota. I Ezechiasz dostarczył wszystkich pieniędzy, które znajdowały 
się w świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego. W tym samym 
czasie Ezechiasz kazał oderwać obicia drzwi i futryn świątyni Pańskiej, które 
król judzki Ozjasz kazał obić metalem – i dał je królowi asyryjskiemu”550. Na 
niewiele to się zdało, bo jednak Asyryjczycy ruszyli na Jerozolimę. Co Eze-
chiasz mógł przeciwstawić Asyryjczykom? „Ezechiasz wziął list z rąk posłów 
i przeczytał go, następnie poszedł do świątyni Pańskiej i rozwinął go przed 
Panem. I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem Pańskim, mówiąc: «Pa-
nie, Boże Izraela! Który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem 
wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego 
ucha, i usłysz! Otwórz, Panie, Twoje oczy, i popatrz! Słuchaj słów Sancheryba, 
które przesłał, by znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie 
asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie 
byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich — z drzewa i z kamienia — więc 
ich zniszczyli. Teraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki! I niech wie-
dzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie!»”551.  

Odpowiedź na modlitwę była bardzo konkretna: „Tejże samej nocy wy-
szedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć 

548	 2	Krl	17,24.
549	 2	Krl	18,14.
550	 2	Krl	18,14-16.
551	 2	Krl	19,14-19.
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tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. San-
cheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w 
Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni swego boga, Nisroka, [synowie 
jego], Adramelek i Sareser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. 
Syn zaś jego, Asarhaddon, został w jego miejsce królem”552.

Źródła asyryjskie milczą na temat tej klęski, ale potwierdzenie pozabiblij-
ne znajdujemy u Herodota, choć jego wyjaśnienie jest mniej transcendental-
ne: „Jednej nocy mnóstwo myszy polnych zaroiło się w obozie asyryjskim i 
pożarło ich kołczany, łuki, klamki i ich tarcze, w takim stopniu, że następne-
go dnia zaczęli oni uciekać nieuzbrojeni i wielu poginęło”553.

Na temat Asyrii czytamy nie tylko w biblijnych księgach historycznych, 
ale również prorockich. Wszystkie zapowiadają, że karą za nieposłuszeń-
stwo Izraelitów będzie najazd Asyryjczyków. Zgoła czego innego dotyczy 
Księga Jonasza. Jonasz był prorokiem izraelskim żyjącym w VIII wieku p.n.e. 
Pochodził z Gat-ha-Chefer.  Według Księgi Jonasza Bóg kazał mu udać się 
do Niniwy, stolicy Asyrii, gdzie miał nawoływać jej mieszkańców, aby zanie-
chali swych niegodziwości. Jonasz chcąc uchylić się od tego wsiadł na statek 
udający się w przeciwnym kierunku, do Tarszisz. Na morzu rozpętała się 
burza, a Jonasz wiedział, że stało się tak, gdyż uciekał przed Bogiem. Ka-
zał załodze wyrzucić się za burtę. Kiedy to uczyniono, sztorm ucichł, a Jo-
nasz został połknięty przez wielką rybę, w której brzuchu spędził trzy dni 
i trzy noce. Gdy ryba wypluła go na brzeg, postanowił spełnić swą misję 
w Niniwie, której mieszkańcy w rezultacie okazali skruchę Bogu. Wszyscy, 
począwszy od króla, zaczęli pokutować, pościć i modlić się do Boga. Dzięki 
temu Jahwe odwołał zapowiedzianą karę za nieposłuszeństwo i miasto zo-
stało oszczędzone554.

Wróćmy jednak do proroków ganiących postępowanie Izraelitów. Pierw-
szym z nich był Amos, który działał za panowania króla Jeroboama II (793-
753 p.n.e.). Mimo, że był to czas prosperity państwa izraelskiego, prorok 
zapowiadał klęskę z rąk asyryjskich słowami: „Głoście w pałacach w Aszdo-
dzie i na zamkach w ziemi egipskiej! Mówcie: «Zbierzcie się na górach Sama-
rii, zobaczcie wielkie w niej zamieszanie i gwałty pośród niej!» Nie umieją 
postępować uczciwie — wyrocznia Pana — gromadzą nieprawość i ucisk w 
swych pałacach. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Nieprzyjaciel otoczy kraj; znisz-
czona będzie moc twoja i ograbione twoje pałace. Tak mówi Pan: Tak jak 
pasterz z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni 

552	 2	Krl	19,35-37.
553	 Cyt.	za	I.	Baron,	Sumer...,	s.149.
554	 Zob.	Księga	Jonasza	w	Starym Testamencie.
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uratowani będą synowie Izraela, siedzący w Samarii w rogu łoża i na dywa-
nie z Damaszku”555.

Prorok Ozeasz pisze o bratobójczej wojnie pomiędzy Izraelem i Judą: 
„Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pospieszył 
Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla, lecz on was nie może 
uleczyć ani uwolnić od rany”556. „Pobiegli do Asyrii jak osioł dziki, samotny: 
Efraim kupił sobie sprzymierzeńców. Niech sobie kupują między narodami, 
lecz ich rozproszę i wkrótce przestaną namaszczać królów i książąt”557.

W czasach króla Jozjasza (640-609 p.n.e.) działali prorocy Sofoniasz i Na-
hum, którzy przepowiadali upadek Asyrii: „Oto na górach stopy zwiastuna 
ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełniaj twe śluby, bo 
nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo 
przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy 
ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Pogromca nadciąga przeciwko 
tobie. Strzeż twierdzy; nadzoruj drogę, wzmocnij biodra, rozwiń jak najbar-
dziej siłę. Tarcze jego bohaterów lśnią czerwienią, wojownicy w szkarłat 
ubrani; ogniem stali iskrzą się wozy, w dniu jego przygotowania; a włócznie 
ich się poruszają. Po gościńcach szaleją rydwany, przewracają się na bło-
niach; widok ich — niby pochodnie, przejeżdżają jak błyskawice. Zwołuje 
on swoich wojowników; potknęli się w swoim pochodzie: spieszą do jej 
murów, lecz przygotowano już dach oblężniczy. Śluzy rzeczne się otworzy-
ły, a pałac jest przerażony. I władczyni obnażona — będzie uprowadzona, 
gdy niewolnice jej wzdychające żałośnie jakby głosem gołębic — biją się w 
piersi. I stała się Niniwa jak zbiorowisko wód — wody jej się rozpływają. 
«Zatrzymajcie się, zatrzymajcie!» Lecz nikt się nie odwraca. «Rozchwyćcie 
srebro, rozchwyćcie złoto!», bo nie ma końca ten zasób...nadmiar wszelkich 
kosztowności. Pustkowie i bezludzie, i zniszczenie, i serce omdlewające, i 
chwiejące się kolana, i skurcz we wszystkich biodrach; a twarze wszystkich 
utraciły krasę. Gdzież [teraz] jaskinia lwów i owo żerowisko lwiątek, gdzie 
chodził lew, lwica i szczenię lwie, a nikt nie trwożył. Lew dosyć rozszarpał 
[ofiar] dla swoich szczeniąt i nadusił dla swoich lwic, i wypełnił zdobyczą 
swe nory, a legowiska swoje grabieżą. «Oto Ja przeciw tobie! — wyrocznia 
Pana Zastępów — i puszczę z dymem twe rydwany, a lwiątka twoje miecz 
pochłonie, i wykorzenię z ziemi twój łup, i nie będzie więcej słychać głosu 
twoich posłów»”558. „I wyciągnie On rękę na północ, i zniszczy Asyrię, i ob-

555	 Am	3,9-12.
556	 Oz	5,13.
557	 Oz	8,9-10.
558	 Na	2,	1-14.
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róci Niniwę w pustkowie, w suchy step, jak pustynię. I będą się wylegiwać 
w jej obrębie stada, wszelkie rodzaje zwierząt: tak pelikan, jak jeż zanocują 
na głowicach jej kolumn. Sowa zaświszcze w otworze okna, a kruk będzie 
na progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane. Oto wrzaskliwe miasto, któ-
re bezpiecznie mieszkało, które mówiło w swym sercu: «Ja, i nikt więcej!» 
Jakże stało się pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt? Każdy, kto obok 
niego przechodzić będzie, zagwiżdże i ręką potrząśnie”559.

3. Era babilońska
Wspomniany w poprzednim paragrafie król Ezechiasz (Hiskiasz), nie 

tylko miał nieprzyjemne kontakty z Asyryjczykami, ale także „zachorował 
śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak 
mówi Pan: Rozporządź domem swoim, bo umrzesz — nie będziesz żył». 
Wtedy [Ezechiasz] odwrócił się do ściany i modlił się do Pana mówiąc: «Ach, 
Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z 
doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach». I płakał 
Ezechiasz bardzo rzewnie. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środko-
wego, kiedy Pan skierował do niego słowo: «Wróć i powiedz Ezechiaszowi, 
władcy mojego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem 
twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: trzeciego dnia pój-
dziesz do świątyni Pańskiej i dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wy-
bawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym 
miastem ze względu na Mnie i ze względu na mego sługę, Dawida». Wtedy 
Izajasz powiedział: «Weźcie placek figowy!» Gdy wzięli i położyli na wrzód, 
Ezechiasz wyzdrowiał”560.

Wyzdrowienie Ezechiasza było pretekstem dla króla babilońskiego Mero-
dacha Baladana (721-710 i 703 p.n.e.) do nawiązania kontaktów z Judą. Pod 
pozorem pogratulowania powrotu do zdrowia, posłowie babilońscy zlu-
strowali Jerozolimę i pałac królewski. Ezechiasz nawiązał stosunki dyplo-
matyczne z Babilończykami. Babilonia w tym czasie nie była potęgą. Dopie-
ro w roku 612 p.n.e. Babilończycy wespół z Medami zdobyli Niniwę i przejęli 
supremację na Bliskim Wschodzie. Ale już wówczas myśleli o hegemonii 
nad całym cywilizowanym światem. Nie podejrzewający niczego „Ezechiasz 
był im rad i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną 
oliwę, zbrojownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było 
rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym 

559	 So	2,13-15.
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państwie”561. Nie podobało się to prorokowi Izajaszowi, który skarcił króla: 
„Posłuchaj słowa Pańskiego: Oto nadejdą dni, gdy to wszystko — co jest w 
twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego 
— zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie — mówi Pan. A synów 
twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, <którym dasz życie>, wybierze się 
na dworzan do pałacu króla babilońskiego”562.

Interesująco to wydarzenie komentuje Igor Baron: „Odkrycia archeolo-
giczne wyjaśniają przekaz biblijny i ukazują prawdziwy motyw wizyty ba-
bilońskich posłów, jakim było wciągnięcie Królestwa Judzkiego w blisko-
wschodnią konfederację państw przeciwnych asyryjskiej agresji. Chociaż 
prorok Izajasz, tak jak poprzednio uprzedzał króla, że przystąpienie do 
antyasyryjskiej koalicji spowoduje zniszczenie królestwa i uprowadzenie 
ludności do Babilonu, Hiskiasz zdecydował się poprzeć plan Merodacha Ba-
ladana. Chaldejczykowi zależało na tym, by zgromadzić wokół sibie jak naj-
większą ilość władców państewek syro-palestyńskich, bo wiedział, że sam 
nie będzie w stanie oprzeć się potędze asyryjskiego króla”563.

Po upadku Asyrii, tereny Syro-Palestyny dostały sie pod panowanie egip-
skie. Faraon Necho II zajął ważne strategicznie miasto Karkemisz, leżące na 
szlaku handlowym z Syrii do Mezopotamii. Babilończycy postanowili jed-
nak odebrać te tereny Egiptowi. Przez trzy lata trwały starcia babilońsko-
-egipskie. Ostatecznie Babilończycy pod wodzą Nabuchodonozora, syna 
Nabopolasara, zapanowali nad Syro-Palestyną w roku 605 p.n.e. Od wszyst-
kich małych królestw odebrali hołd i daninę, również od króla judzkiego. 
Nabuchodonozor dotarł do Peluzjum, przy granicy z Egiptem. I pewnie by 
zaatakował kraj nad Nilem, gdyby nie wiadomość o śmierci ojca. Natych-
miast wrócił do Babilonu, by 23 września 605 roku p.n.e. koronować się na 
króla jako Nabuchodonozor II.

Cztery lata później doszło do wielkiej bitwy pomiędzy Babilonią i Egip-
tem. Nie została ona rozstrzygnięta, a obie armie poniosły ogromne stra-
ty. Panujący w Judzie Jehojakim (609-597 p.n.e.) postanowił uwolnić się 
od płacenia haraczu Babilończykom (czynił to przez poprzednie trzy lata) 
i wypowiedział posłuszeństwo Nabuchodonozorowi, chcąc związać się z 
Egiptem. Przestrzegał go przed tym prorok Jeremiasz, ale król nie słuchał. 
W odpowiedzi Babilończycy w roku 597 p.n.e. oblegli Jerozolimę. Tuż przed 
oblężeniem zmarł Jehojakim, a królem został jego syn Jojakin. Oto spra-
wozdanie biblijne: „W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat 
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i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta 
— córka Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, 
zupełnie tak, jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, 
króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabu-
chodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego 
oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu 
wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król ba-
biloński pojmał go w ósmym roku swego panowania. Również zabrał stam-
tąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Po-
łamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, 
dla świątyni Pańskiej, tak jak Pan przepowiedział. I przesiedlił na wygna-
nie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych 
wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. 
Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Ba-
bilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał 
do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie 
siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników 
król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu. W jego zaś miejsce król 
babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię 
na Sedecjasz (597-586 p.n.e.)”564.

Gdy w Egipcie faraonem został Psametyk II, a potem Apries, w Syro-Pale-
stynie znów pojawiły się prądy antybabilońskie. Do koalicji antybabilońskiej 
postanowił się przyłączyć również Sedecjasz (Sedekjasz), mimo ostrzeżeń 
proroka Jeremiasza. Królowie Ammonu, Edomu, Judy i Moabu byli przeko-
nani, że z pomocą Egiptu i Medii pokonają Babilonię.

W roku 589 p.n.e. wypowiedzieli posłuszeństwo Nabuchodonozorowi, 
który natychmiast wkroczył do Syro-Palestyny. Faraon od razu się wycofał, 
Media nie zareagowała. W krótkim czasie armia babilońska stanęła pod mu-
rami Jerozolimy. Oto sprawozdanie biblijne: „W dziewiątym roku jego [Sede-
cjasza] panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca przybył 
król babiloński, Nabuchodonozor, wraz z całym swoim wojskiem przeciw 
Jerozolimie, obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było ob-
lężone aż do jedenastego roku [panowania] króla Sedecjasza. [W czwartym 
zaś miesiącu], dziewiątego dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i 
nie było już chleba dla ludu kraju,  uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy 
wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem 
powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła mia-

564	 2	Krl	24,8-16.
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sta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Wojsko chaldejskie ścigało 
króla i dopędziło go na stepie Jerycha, całe zaś jego wojsko opuściło go idąc 
w rozsypkę. Pojmali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do 
Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza wymordowano na jego 
oczach, a [król babiloński] rozkazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w 
podwójne kajdany z brązu. Następnie uprowadził go do Babilonu. W piątym 
zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca — był to dziewiętnasty rok [panowa-
nia] króla babilońskiego, Nabuchodonozora — wkroczył do Jerozolimy Ne-
buzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił 
świątynię Pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy — wszyst-
kie wielkie domy spalił ogniem. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z 
dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur dokoła Jerozolimy. Resztę 
zaś ludu, która pozostała w mieście, zbiegów, którzy przeszli do króla ba-
bilońskiego, oraz resztę tłumu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, 
przesiedlił na wygnanie. Lecz spośród biednego ludu ziemi dowódca straży 
przybocznej pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i jako rolni-
ków. Chaldejczycy połamali kolumny z brązu w świątyni Pańskiej, podstawy 
oraz ‚morze’ z brązu w świątyni Pańskiej, a brąz z nich przenieśli do Babi-
lonu. Zabrali również kotły, łopatki, nożyce, czasze i wszystkie przedmioty 
z brązu, których używano do służby Bożej. Dowódca straży przybocznej za-
brał także popielnice i kropielnice, które były całe ze złota i całe ze srebra. 
A brązu z dwóch kolumn, jednego ‚morza’ i podstaw, które Salomon sprawił 
dla świątyni Pańskiej — z tych wszystkich przedmiotów niepodobna było 
zważyć. Osiemnaście łokci wynosiła wysokość jednej kolumny, głowica jej 
była z brązu, a wysokość głowicy wynosiła pięć łokci. Naokoło głowicy była 
siatka z jabłkami granatu — wszystko z brązu. Druga kolumna miała takie 
same [jabłka granatu] nad siatką. Dowódca straży przybocznej pojmał Sera-
cjasza, najwyższego kapłana, Sefaniasza, kapłana zastępcę, oraz trzech stró-
żów progów. Z miasta zaś pojmał jednego dworzanina, który był dowódcą 
wojskowym, pięciu ludzi spośród najbliższego otoczenia króla, których zna-
leziono w mieście, pisarza dowódcy wojska, sporządzającego spis ludności 
kraju, oraz sześćdziesięciu spośród prostej ludności kraju, przebywającej w 
mieście. Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pojmał ich i zaprowa-
dził do króla babilońskiego do Ribla. Król babiloński kazał ich zabić i zamor-
dowano ich w Ribla, w kraju Chamat. Wówczas Juda został uprowadzony do 
niewoli z dala od własnego kraju. A dla ludności, która pozostała w kraju 
Judy — którą zostawił Nabuchodonozor, król babiloński, wyznaczył na rząd-
cę Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Wszyscy dowódcy wojskowi i 
ich ludzie dowiedzieli się, że król babiloński wyznaczył na rządcę Godolia-
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sza, i przyszli do Godoliasza, do Mispa, mianowicie: Izmael, syn Netaniasza, 
Jochanan, syn Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn 
Maakatyty — oni wraz ze swoimi ludźmi. Wtedy Godoliasz złożył przysięgę 
im oraz ich ludziom i powiedział do nich: «Nie lękajcie się służyć Chaldej-
czykom, mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskiemu, a będzie się 
wam dobrze powodziło». Lecz siódmego miesiąca przyszedł Izmael, syn Ne-
taniasza, syna Eliszama, z rodu królewskiego, a z nim dziesięciu ludzi i zabili 
Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Mispa. 
Wówczas cały lud — od najmniejszego aż do największego — i dowódcy 
wojskowi powstali i wyruszyli do Egiptu, ponieważ bali się Chaldejczyków. 
W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jojakina, króla 
judzkiego, dwunastego miesiąca, dnia dwudziestego siódmego miesiąca — 
Ewil Merodak, król babiloński, w roku objęcia swej władzy ułaskawił Joja-
kina, króla judzkiego, i kazał wyprowadzić go z więzienia. Rozmawiał z nim 
łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w 
Babilonie. Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla 
przez wszystkie dni swego życia. Król babiloński zapewnił mu stałe utrzy-
manie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia”565.

Rok 586 p.n.e. był końcem państwowości judzkiej. Jerozolima została zbu-
rzona, Żydzi uprowadzeni do niewoli. Znajdujemy niewiele tekstów mówią-
cych o egzystencji Żydów w Babilonii. Księga Ezdrasza wymienia niektóre 
miejscowości, gdzie mieszkali: Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Im-
mer566. Ponieważ ustał kult świątynny, zorganizowano nabożeństwa syna-
gogalne. Jeremiasz zachęcał do tworzenia normalnej egzystencji na wygna-
niu: „Budujcie domy i mieszkajcie w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie 
ich owoce! Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie żony dla 
waszych synów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów i cór-
ki; pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa! Starajcie się o pomyślność 
kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego po-
myślności zależy wasza pomyślność”567. Ale życie na obczyźnie nie zawsze 
było łatwe. Świadczy o tym jeden z psalmów: „Nad rzekami Babilonu,  tam 
myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej 
krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas 
uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali: «Zaśpiewajcie nam jakąś 
z pieśni syjońskich!» Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? 
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język 
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mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie po-
stawię Jeruzalem ponad największą moją radość. Przypomnij, Panie, synom 
Edomu, dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie — aż do jej 
fundamentów!» Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za 
zło, jakie nam wyrządziłaś! Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje 
dzieci”568.

Wśród osób uprowadzonych do Babilonu był również Daniel, jeden z gru-
py młodych ludzi z królewskiego rodu. Z imienia wymienieni są również: 
Ananiasz, Miszael i Azariasz. Opowiada o tym Księga Daniela.

Po przybyciu na dwór królewski, zmieniono im imiona. Daniel, którego 
hebrajskie imię znaczyło ‚Bóg jest moim sędzią’, zostało zmienione na Bal-
tazar, co oznaczało ‚Niech Bel chroni życie króla’. Pozostali trzej otrzymali 
odpowiednio imiona: Szadrach (spełniający wolę Aku569), Meszach (podob-
ny do Aku) i Abednego (sługa boga Nabu570). Innym problemem było korzy-
stanie ze stołu królewskiego, na którym znajdowało się wino i niekoszerne 
potrawy. Zatem „Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami 
królewskimi ani winem, które [król] pijał. Poprosił więc nadzorcę służby 
dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnoś-
cią i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej 
powiedział do Daniela: «Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił 
wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż [twa-
rze] młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na nie-
bezpieczeństwo u króla». Daniel zaś powiedział do strażnika, którego usta-
nowił nadzorcą służby dworskiej nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i 
Azariaszem: «Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają 
jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a 
jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swo-
imi sługami według tego, co widziałeś». Przystał na to żądanie i poddał ich 
dziesięciodniowej próbie. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy 
i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. 
Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny”571.

Po trzech latach nauki, ci młodzi mężczyźni rozpoczęli służbę na dwo-
rze babilońskim u Nabuchodonozora. Wśród doradców króla byli magowie 
i wróżbici. Pewnej nocy król miał sen, który bardzo go zaniepokoił. Zapo-
mniał jednak, co mu się śniło. Ponieważ nikt nie potrafił przypomnieć snu, 
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zirytowany król postanowił zgładzić swoich doradców. Dopiero Daniel, 
dzięki interwencji Opatrzności, przypomniał treść snu i go wyjaśnił572. To 
572	 Cała	historia	opisana	jest	w	2.	rozdziale	Księgi Daniela:	„W	drugim	roku	swego	pano-

wania	Nabuchodonozor	miał	sny;	ducha	jego	ogarnął	niepokój	i	nie	mógł	spać.	Rozkazał	
więc	przywołać	wykładaczy	 snów,	wróżbitów,	 czarnoksiężników	 i	Chaldejczyków,	by	
powiedzieli	królowi,	jakie	miał	sny;	ci	zaś	przyszli	i	stanęli	przed	królem.	Król	powie-
dział	do	nich:	«Miałem	sen	i	ducha	mojego	ogarnął	niepokój;	chciałem	ten	sen	zrozu-
mieć».	Odrzekli	zaś	Chaldejczycy:	«Królu,	żyj	wiecznie!	Opowiedz	sługom	swoim	sen,	
a	podamy	ci	jego	znaczenie».	Odpowiedział	król	Chaldejczykom:	«Wiedzcie	o	moim	po-
stanowieniu:	jeśli	nie	wyjawicie	mi	snu	i	jego	znaczenia,	zostaniecie	rozerwani	na	kawał-
ki,	a	wasze	domy	zostaną	obrócone	w	gruzy.	Jeżeli	zaś	wyjawicie	mi	sen	i	jego	znaczenie,	
otrzymacie	ode	mnie	dary	i	nagrody	oraz	wielkie	zaszczyty.	Toteż	powiedzcie	mi	sen	i	
jego	znaczenie!»		Odpowiedzieli	powtórnie:	«Niech	król	opowie	sen	swoim	sługom,	my	
zaś	oznajmimy	mu	jego	znaczenie».	Król	zaś	odrzekł:	«Teraz	rozumiem	dobrze,	że	chce-
cie	zyskać	na	czasie,	ponieważ	wiecie	o	niezmiennym	moim	postanowieniu,	mianowicie,	
że	jeśli	nie	wyjawicie	mi	snu,	jeden	może	was	tylko	spotkać	wyrok	—	i	że	zmówiliście	
się	opowiadać	wobec	mnie	kłamstwo	i	oszustwo,	dopóki	się	czasy	nie	zmienią.	Dlatego	
oznajmijcie	mi	sen,	bym	się	przekonał,	iż	możecie	wyjawić	mi	jego	znaczenie».	Chal-
dejczycy	zaś	odpowiedzieli	królowi:	«Nie	ma	nikogo	na	ziemi,	kto	by	mógł	oznajmić	to,	
czego	domaga	się	król.	Dlatego	żaden	z	królów,	choćby	wielkich	i	potężnych,	nie	wyma-
ga	podobnej	rzeczy	od	wykładacza	snów,	wróżbity	lub	Chaldejczyka.	Pytanie,	jakie	król	
stawia,	jest	trudne,	i	nikt	nie	potrafi	na	nie	odpowiedzieć	królowi	z	wyjątkiem	bogów,	
którzy	nie	przebywają	między	ludźmi».	Wtedy	ogarnął	króla	wielki	gniew	i	oburzenie	
i	 rozkazał	 zabić	wszystkich	mędrców	babilońskich.	Gdy	wyszedł	 rozkaz,	 by	wytracić	
mędrców,	miał	także	ponieść	śmierć	Daniel	ze	swymi	towarzyszami.	Daniel	zwrócił	się	
więc	z	pełną	rozwagi	przezornością	do	Arioka,	dowódcy	gwardii	królewskiej,	który	udał	
się,	by	wytracić	mędrców	babilońskich.	Powiedział	do	Arioka,	królewskiego	dowódcy:	
«Dlaczego	rozkaz	królewski	jest	aż	tak	surowy?»	Ariok	przedstawił	Danielowi	sprawę.	
Daniel	udał	się	do	króla	prosząc,	by	mu	dał	czas	na	oznajmienie	znaczenia	[snu].	Następ-
nie	udał	się	Daniel	do	domu	i	opowiedział	sprawę	swym	towarzyszom:	Chananiaszowi,	
Miszaelowi	i	Azariaszowi,	aby	uprosili	miłosierdzie	u	Boga	Nieba	co	do	tej	tajemniczej	
sprawy,	żeby	Daniel	ze	swymi	towarzyszami	nie	uległ	zagładzie	wraz	z	pozostałymi	męd-
rcami	babilońskimi.	Wtedy	Daniel	otrzymał	objawienie	tajemnicy	w	nocnym	widzeniu.	
Wielbił	więc	Boga	Nieba.	(...)	Następnie	Daniel	udał	się	do	Arioka,	któremu	król	wydał	
polecenie,	by	pozabijał	mędrców	babilońskich,	i	tak	powiedział	do	niego:	«Nie	zabijaj	
mędrców	babilońskich!	Wprowadź	mnie	przed	króla,	a	podam	królowi	znaczenie	[snu]».	
Ariok	zaprowadził	szybko	Daniela	do	króla	i	tak	powiedział	do	niego:	«Znalazłem	męża	
spośród	uprowadzonych	z	Judy,	który	oznajmi	królowi	znaczenie	[snu]».	Król	zwrócił	się	
i	powiedział	do	Daniela,	który	nosił	imię	Baltazar:	«Czy	możesz	rzeczywiście	wyjawić	
mi	sen,	jaki	widziałem,	i	jego	znaczenie?»	Daniel	odpowiedział	wobec	króla:	«Tajemni-
cy,	o	którą	król	pyta,	nie	zdołają	wyjawić	ani	mędrcy,	ani	wykładacze	snów,	ani	wróżbici,	
ani	astrologowie.	Jest	jednak	Bóg	w	niebie,	który	odsłania	tajemnice,	i	On	oznajmia	kró-
lowi	Nabuchodonozorowi,	co	nastąpi	przy	końcu	dni.	Twój	sen	i	widzenia,	jakie	miałeś	
na	swym	łożu,	są	następujące:	Ciebie,	królu,	na	twym	łożu	ogarnęły	myśli,	o	tym,	co	ma	
później	nastąpić.	Ten	zaś,	który	odsłania	tajemnice,	wyjawił	tobie,	co	się	stanie.	Co	do	
mnie	zaś,	tajemnica	ta	stała	mi	się	wiadoma	nie	dlatego,	jakobym	był	mędrszy	od	wszyst-
kich	ludzi,	lecz	aby	udzielić	wyjaśnienia	królowi,	a	ty,	byś	rozumiał	myśli	swego	serca.	
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uratowało magów i wróżbitów.
Trzej przyjaciele Daniela przeszli jeszcze jedną ciężką próbę. Na równinie 

Dura król wystawił wielki posąg ze złota, któremu mieli się pokłonić przed-
stawiciele wszystkich  nacji. Na dźwięk muzyki zagranej przez orkiestrę 
wszyscy mieli paść na ziemię. Z tłumu, który tam się znajdował, wyłama-
li się tylko trzej Hebrajczycy: Ananiasz, Miszael i Azariasz. Ponowiono dla 
nich próbę, ale znowu nie pokłonili się posągowi. Za karę wrzucono ich do 
rozpalonego pieca, co było praktykowane przez Babilończyków. Ale dzięki 
interwencji Boga, nie zostali spaleni573.

Ty,	królu,	patrzyłeś:	Oto	posąg	bardzo	wielki,	o	nadzwyczajnym	blasku	stał	przed	tobą,	
a	widok	jego	był	straszny.	Głowa	tego	posągu	była	z	czystego	złota,	pierś	jego	i	ramiona	
ze	srebra,	brzuch	i	biodra	z	miedzi,	golenie	z	żelaza,	stopy	zaś	jego	częściowo	z	żelaza,	
częściowo	z	gliny.	Patrzyłeś,	a	oto	odłączył	się	kamień,	mimo	że	nie	dotknęła	go	ręka	
ludzka,	i	ugodził	posąg	w	jego	stopy	z	żelaza	i	gliny,	i	połamał	je.	Wtedy	natychmiast	
uległy	skruszeniu	żelazo	i	glina,	miedź,	srebro	i	złoto	—	i	stały	się	jak	plewy	na	klepisku	
w	lecie;	uniósł	je	wiatr,	tak	że	nawet	ślad	nie	pozostał	po	nich.	Kamień	zaś,	który	uderzył	
posąg,	rozrósł	się	w	wielką	górę	i	napełnił	całą	ziemię.	Taki	jest	sen,	a	jego	znaczenie	
przedstawimy	królowi.	Ty,	królu,	królu	królów,	któremu	Bóg	Nieba	oddał	panowanie,	
siłę,	moc	i	chwałę,	w	którego	ręce	oddał	w	całym	zamieszkałym	świecie	ludzi,	zwierzę-
ta	polne	 i	ptaki	powietrzne	i	którego	uczynił	władcą	nad	nimi	wszystkimi	—	ty	 jesteś	
głową	ze	złota.	Po	tobie	jednak	powstanie	inne	królestwo,	mniejsze	niż	twoje,	i	nastąpi	
trzecie	królestwo	miedziane,	które	będzie	panowało	nad	całą	ziemią.	Czwarte	zaś	króle-
stwo	będzie	trwałe	jak	żelazo.	Tak	jak	żelazo	wszystko	kruszy	i	rozrywa,	skruszy	ono	i	
zetrze	wszystko	razem.	To,	że	widziałeś	stopy	i	palce	częściowo	z	gliny,	częściowo	zaś	z	
żelaza,	[oznacza,	że]	królestwo	ulegnie	podziałowi;	będzie	miało	coś	z	trwałości	żelaza.	
To	zaś,	że	widziałeś	żelazo	zmieszane	z	mulistą	gliną,	a	palce	u	nóg	częściowo	z	żelaza,	
częściowo	zaś	z	gliny	[oznacza,	że]	królestwo	będzie	częściowo	trwałe,	częściowo	zaś	
kruche.	To,	że	widziałeś	żelazo	zmieszane	z	mulistą	gliną	[oznacza,	że]	zmieszają	się	oni	
przez	ludzkie	nasienie,	ale	nie	będą	się	odznaczać	spoistością,	podobnie	jak	żelazo	nie	da	
pomieszać	się	z	gliną.	W	czasach	tych	królów	Bóg	Nieba	wzbudzi	królestwo,	które	nigdy	
nie	ulegnie	zniszczeniu.	Jego	władza	nie	przejdzie	na	żaden	inny	naród.	Zetrze	i	zniwe-
czy	ono	wszystkie	te	królestwa,	samo	zaś	będzie	trwało	na	zawsze,	jak	to	widziałeś,	gdy	
kamień	oderwał	się	od	góry,	mimo	że	nie	dotknęła	go	ludzka	ręka,	i	starł	żelazo,	miedź,	
glinę,	 srebro	 i	 złoto.	Wielki	Bóg	wyjawił	królowi,	 co	nastąpi	później;	prawdziwy	 jest	
sen,	a	wyjaśnienie	jego	pewne».	Wtedy	Nabuchodonozor	upadł	na	twarz	i	oddał	pokłon	
Danielowi,	rozkazując	złożyć	mu	dary	i	wonne	kadzidła.		Następnie	zwrócił	się	król	do	
Daniela	 i	powiedział:	«Wasz	Bóg	 jest	naprawdę	Bogiem	bogów,	Panem	królów,	który	
wyjawia	 tajemnice,	 ponieważ	 zdołałeś	wyjawić	 tę	 tajemnicę».	Potem	wywyższył	 król	
Daniela:	dał	mu	wiele	bogatych	darów	i	uczynił	go	rządcą	nad	całą	prowincją	babilońską	
i	zwierzchnikiem	nad	wszystkimi	mędrcami	Babilonu.	Daniel	prosił	króla,	by	powierzył	
administrację	prowincji	babilońskiej	Szadrakowi,	Meszakowi	i	Abed-Negowi;	Daniel	na-
tomiast	przebywał	na	dworze	królewskim”.

573	 Zob.	Dn	3.
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Z Księgi Daniela należy przytoczyć jeszcze jedną historię, która wydarzyła 
się w roku 539 p.n.e. „Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w 
liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca [osób]. Gdy zasmakował 
w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego oj-
ciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić 
król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote 
i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego 
możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków 
złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. 
W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wap-
nie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla 
zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe 
uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Zakrzyknął król, 
by wprowadzono wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów. Zwrócił się król 
do mędrców babilońskich i rzekł: «Każdy, kto przeczyta to pismo i wyjaśni 
mi je, ma być odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i ma panować w 
moim kraju jako trzeci574». Przystąpili więc wszyscy mędrcy królewscy, ale 
nie mogli odczytać pisma ani podać wyjaśnienia królowi. Wtedy Baltazar 
przeraził się bardzo i kolor jego twarzy zmienił się, a jego możnowładców 
ogarnęło zmieszanie. Królowa weszła, na skutek słów króla i możnowład-
ców, do sali biesiadnej. Odezwała się królowa i rzekła: «Królu, żyj wiecz-
nie! Nie lękaj się swoich myśli i niech kolor twej twarzy nie ulega zmianie!  
Jest w twoim królestwie mąż posiadający ducha świętych bogów: w czasach 
twego ojca znaleziono w nim światło rozumu i mądrość podobną do mą-
drości bogów. Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustanowił go zwierzchni-
kiem wykładaczy snów, wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów, ponieważ 
stwierdzono u Daniela (...) nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozwagę, umie-
jętność wykładania snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i rozwiązywa-
nia zawiłych. Każ więc zawołać Daniela, a on ci wskaże znaczenie». Wtedy 
przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: «Czy to 
ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził <z Judy> 
król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uzna-
no w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Przyprowadzono do 
mnie mędrców i wróżbitów, by odczytali to pismo i podali jego znaczenie. 
Oni jednak nie potrafili podać znaczenia sprawy. Słyszałem zaś o tobie, że 
umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz od-
czytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty 
574	 Baltazar	był	koregentem	swego	ojca	Nabonida,	który	w	tym	czasie	rezydował	w	Tema,	w	

Arabii.
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łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie». Wtedy ode-
zwał się Daniel i rzekł wobec króla: «Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj 
innym! Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Królu, 
Najwyższy Bóg dał twemu ojcu, Nabuchodonozorowi, królestwo, wielkość, 
chwałę i majestat. Z powodu wielkości mu udzielonej wszystkie ludy, narody 
i języki odczuwały bojaźń i drżały przed nim. Zabijał, kogo chciał, i pozosta-
wiał przy życiu, kogo chciał; kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. 
Gdy jednak jego serce uniosło się [pychą], a jego duch utrwalił się w har-
dości, złożono go z królewskiego tronu i odebrano mu chwałę. Wypędzono 
go spośród ludzi, jego serce upodobniło się do serca zwierząt, i przebywał 
z dzikimi osłami. Żywiono go jak woły trawą, jego ciało zaś zwilżała rosa z 
nieba, dopóki nie uznał, że Najwyższy Bóg panuje nad królestwem ludzi i że 
kogo chce, ustanawia nad nimi. Ty zaś, jego syn Baltazar, nie uniżyłeś swego 
serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim, lecz uniosłeś się przeciw Panu 
nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego domu, ty zaś, twoi możnowład-
cy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów 
srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, 
którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest 
twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał On tę 
rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel 
ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene — Bóg obliczył twoje pano-
wanie i ustalił jego kres. Tekel — zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt 
lekki. Peres — twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Per-
som». Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu 
na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. Tej 
samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity”575. Supremacja babilońska 
się zakończyła. Nastało panowanie Cyrusa, króla Persów.

III. Miejsca warte zobaczenia w Iraku
Gdy piszę te słowa (koniec roku 2014), w Iraku wciąż jest niebezpiecznie. 

Ale pojawili się już pierwsi śmiałkowie, którzy udają się tam turystycznie. 
I nie myślę wcale o północnej części kraju, zamieszkałej przez Kurdów. Po-
jawiają się relacje w internecie o zwiedzaniu Babilonu czy Ur. Liczę na to, 
że sytuacja się unormuje i będzie można zwiedzać ten kraj, gdzie jest wiele 
pozostałości po starożytnych państwach takich jak Asyria czy Babilonia.

575	 Dn	5.
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W naszej wędrówce chcę wskazać na miejsca i zabytki związanie przede 
wszystkim z wydarzeniami opisanymi na kartach Biblii.

1. Ur
W czasach starożytnej Mezopotamii miasto Ur znajdowało się blisko mo-

rza i leżało nad rzeką Eufrat. W ciągu wieków rzeka zmieniła koryto, dlatego 
resztki murów miejskich są obecnie znacznie oddalone od niej. Zmieniła się 
również topografia Zatoki Perskiej, zwanej również Zatoką Arabską, która 
oddaliła się od Ur o jakieś 200 kilometrów. Kiedyś Tygrys i Eufrat wpadały 
do morza osobno. Obecnie łączą się i wspólnym korytem jako Szatt-el-Arab 
wpadają do Zatoki Perskiej.

W starożytności Ur odgrywało wiodącą rolę. Kilku królów tego miasta 
panowało nad całą Mezopotamią. Najsłynniejszym zabytkiem tego miejsca 
jest wieża świątynna zwana zigguratem, która jest świetnie zachowana i 
wznosi się na wysokość 20 metrów. Została wybudowana w III tysiącleciu 
p.n.e. Pierwotnie miała cztery schodkowe tarasy, z których ostały się dwa. 
Do góry prowadzą szerokie schody procesyjne, po których kiedyś wchodzi-
li kapłani i wierni. Wierzyli, że na samej górze mieszka bóg. Ziggurat jest 
zbudowany z wypalanych cegieł, na których widnieją imiona królów, którzy 
budowali wieżę, bądź ją naprawiali.

W roku 1927 odkryto w okolicy kilka grobów królewskich, w których 
znajdowało się wiele drogocennych dzieł. Królów pochowano ok. 4 tys. lat 
temu razem z całą świtą, żonami, służącymi i wartownikami. Gdy umierał 
król, razem z nim żywcem zamurowywano wszystkich, którzy byli mu po-
trzebni za życia. Byli ubrani w odświętne szaty, wyposażeni w broń i instru-
menty muzyczne. Dobrowolnie godzili się na taką śmierć wierząc, że razem 
z królem będą żyć w zaświatach i będzie to lepsze życie niż to, które pędzili 
a ziemi. Dzisiaj wiele tych cennych skarbów można oglądać np. w Muzeum 
Brytyjskim w Londynie.

Odkrycia archeologiczne dowiodły, że cywilizacja Ur stała na bardzo wy-
sokim poziomie. Domy były wyposażone w kanalizację, rozwijało się życie 
kulturalne, ludzie byli wykształceni. Miasto posiadało szkołę, która miała 
rangę dzisiejszego uniwersytetu.

Z Ur pochodził Abraham, protoplasta dwóch narodów, żydowskiego i 
arabskiego. W Biblii nazywany jest księciem i przyjacielem Boga. Zapew-
ne był człowiekiem o wysokim wykształceniu, inteligentnym i kulturalnym. 
Jako syn bogatego człowieka, na pewno otrzymał w Ur dobre wychowanie 
i ogładę.
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2. Chorsabad
W roku 1842 rząd Francji wysłał do Mosulu swego konsula P.E. Bottę, 

który wraz ze specjalnie dobraną ekipą miał szukać antycznych zabytków. 
Archeolodzy najpierw rozkopali wzgórze Nabi-Junis, gdzie natrafili na kilka 
zapisanych tabliczek i cylindrów, ale nie popracowali tam długo, ponieważ 
nie pozwoliła na to miejscowa ludność muzułmańska, bo dla niej wzgórze 
było święte. Uważano, że kryje ono grób proroka Jonasza576. Wobec tego 
Botta przeniósł się na sąsiednie wzgórze o nazwie Kujundżyk.

Pewnego razu przechodził tamtędy pewien Arab z wioski Chorsabad, któ-
ry powiedział archeologom, że jeżeli chcą znaleźć jakieś starożytności, to 
powinni się przenieść na wzgórze, gdzie znajduje się jego wieś. Tam ludzie 
cały czas wyciągają z ziemi tabliczki wapienne, które wypalają i w ten spo-
sób uzyskują zaprawę murarską.

Botta przeniósł się do Chorsabad. W ciągu dwóch lat (1843-1845) znalazł 
wiele cennych rzeczy, ale największym odkryciem było odkopanie pałacu 
asyryjskiego króla. Jeszcze nie wiedział którego i był przekonany, że odna-
lazł Niniwę. Potem dopiero się okazało, że się pomylił. W rzeczywistości od-
krył starożytną rezydencję Sargona II, ojca Sancheryba, która nazywała się 
Dur Szarrukin.

To właśnie Sargon II zanotował na znalezionych tabliczkach: „Obległem 
i zdobyłem Samarię i uprowadziłem jako łup 27.290 mieszkańców”. Przed-
tem informacje o nim i zdobyciu Samarii, stolicy północnego państwa izrael-
skiego, podawała jedynie Biblia, stąd kwestionowano jej zapis.

Dziś w Chorsabad pozostało niewiele z antycznych skarbów. Zostały wy-
wiezione głównie do muzeów w Paryżu i Chicago.

3. Nimrud
Anglik Henry Layard również poszukiwał Niniwy. W roku 1845 kopał w 

północnej Mezopotamii nad brzegiem Tygrysu. Odkrył miasto Nimrud (bi-
blijne Kalach), założone przez Nimroda577. Wykopano m.in. posąg uskrzyd-
lonego lwa z ludzką głową, który powędrował do Muzeum Brytyjskiego w 
Londynie. Znaleziono również czarny obelisk Salmanasara III578. Wykonany 
został z twardego kamienia, a na wszystkich swoich bokach zawiera reliefy 

576	 Według	starotestamentowej	Księgi	Jonasza,	prorok	został	posłany	przez	Boga	do	Niniwy,	
ówczesnej	stolicy	Asyrii,	aby	ogłosić	zniszczenie	miasta	z	powodu	grzechu	Asyryjczy-
ków.

577	 Rdz	10,11.
578	 Można	go	oglądać	w	Muzeum	Brytyjskim	w	Londynie.
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i inskrypcje, mówiące o płaceniu tyrybutu Asyryjczykom. Jeden z napisów 
mówi o płaceniu trybutu przez króla izraelskiego Jehu, co potwierdziło re-
lację biblijną.

W Nimrud można oglądać ruiny pałacu i innych budowli tego starożyt-
nego miasta. Zachowało się kilkanaście uszkodzonych posągów uskrzydlo-
nych byków i lwów. Tam też znaleziono płytki z kości słoniowej, które Asy-
ryjczycy skradli z pałacu izraelskiego króla Achaba w Samarii579. Oglądać je 
można w muzeum w Londynie.

4. Niniwa
Niniwa, stolica Asyrii, stanowiła kiedyś centrum świata. Zgodnie z prze-

powiednią proroka Nahuma580, Niniwa została zburzona. W roku 612 p.n.e. 
Babilończycy i Medowie pokonali Asyryjczyków i zniszczyli miasto, tak sku-
tecznie, że wkrótce zapomniano, co to było za miasto.

„Około 200 lat po upadku Niniwy wzdłuż Tygrysu wracał do ojczyzny 
po bitwie pod Kunaksą, grecki wódz i pisarz, Ksenofont, z 10 tys. żołnie-
rzy. Spostrzegłszy olbrzymie stosy kamieni na miejscu, gdzie stała Niniwa, 
chciał się dowiedzieć, jakiego miasta są to ruiny. Już wówczas rzeczywista 
nazwa tego miasta poszła w zapomnienie. Mieszkający w pobliżu ludzie do-
nieśli Ksenofontowi, że było to medyjskie miasto Mespila. Trudno uwierzyć, 
że już po 200 latach nazwa Niniwy przepadła bez wieści”581.

Niniwa stała się szerzej znana dzięki archeologicznym pracom wykopa-
liskowym prowadzonym od 1845 r. przez Austena H. Layarda. Odkryto bo-
gate znaleziska architektoniczne. Ruiny Niniwy znaleziono w pobliżu Mo-
sulu. Odkopano tam posągi uskrzydlonych byków, ważące po 40 ton, setki 
płyt kamiennych ozdobionych reliefami, obeliski, posągi przedmioty z kości 
słoniowej, a przede wszystkim bogatą bibliotekę królewską Aszurbanipala 
— bogaty zbiór tekstów zapisanych pismem klinowym na glinianych tab-
liczkach, które pozwoliły lepiej poznać historię nie tylko Asyrii, ale i całej 
Mezopotamii. Z treści zapisanych tabliczek można było dowiedzieć się o 
potopie582 (wersja zbliżona do biblijnej), królach asyryjskich, królach izrael-
skich i judzkich (wymienione były imiona Achaba i Hiskiasza) oraz różnych 
wydarzeniach z historii Asyrii. Odkopano 12 km murów obronnych, pałace 
królewskie (Sanheriba i Aszurbanipala), a także liczne przykłady sztuki asy-
ryjskiej.

579	 Zob.	1	Krl	22,39.
580	 Nah	3,7.
581	 S.	Horn,	Z archeologią przez kraje biblijne,	Warszawa	1989,	s.22.
582	 Epos	o	Gilgameszu.
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W latach 1927-1932 na terenie Niniwy prowadził wykopaliska R.C. 
Thompson, który odkopał pozostałości świątyń Nabu i Isztar. W roku 1954 
odkopano bramę prowadzącą do arsenału Sanheryba. Z kolei w latach 
1965-1984 Irakijczycy prowadzili na szeroką skalę prace wykopaliskowe 
i rekonstrukcyjne, odtwarzając m.in. część północno-zachodniego muru i 
znajdujących się tam bram. Wtedy też zauważono ślady intensywnych walk 
z 612 roku p.n.e.

5. Aszur
Aszur w III i II tysiącleciu p.n.e. był głównym miastem i stolicą Asyrii, 

świętym miastem boga Aszura z jego główną świątynią E-szara. Obecnie jest 
to stanowisko archeologiczne Kalat asz-Szarkat w północnym Iraku, nad za-
chodnim brzegiem Tygrysu, ok. 110 km na południe od Mosulu.

Miasto Aszur wybudowane zostało na skalistym, niemal trójkątnym cy-
plu, utworzonym w miejscu połączenia dwóch odnóg Tygrysu. To położenie 
zapewniało miastu naturalną ochronę od strony wschodniej i północnej. Od 
strony lądu dostępu do miasta bronił system potężnych umocnień. Obszar 
objęty murami miał powierzchnię ok. 80 ha. Miasto podzielone było na dwie 
części, stare i nowe miasto.

Dostępu do Aszur broniły dwa pasy umocnień: mur zewnętrzny oraz mur 
wewnętrzny. Przed murem zewnętrznym znajdowała się dodatkowo potęż-
na fosa o szerokości 20 metrów i głębokości 15 metrów. Do miasta prowa-
dziło kilkanaście bram, z których najważniejszą była Brama Tabira.

Pierwsze badania prowadzili tam w XIX wieku Henry Layard, Hormuzd 
Rassam i Victor Place. Odkryto w tym czasie m.in.  posąg Salmanasara III 
(854-824 p.n.e.) i terakotową pryzmę Tiglat-Pilesera I (1115-1077 p.n.e.). 
Ta ostatnia odegrała ważną rolę w odczytaniu pisma klinowego będąc 
pierwszym w pełni odczytanym tekstem asyryjskim. Obecną wiedzę arche-
ologiczną o Aszur zawdzięczamy przede wszystkim pracy niemieckich ar-
cheologów, którzy pod kierunkiem Waltera Andrae prowadzili tu wykopa-
liska w latach 1903-1914.  Odkryto, że niektóre z odkopanych budowli były 
użytkowane przez ponad tysiąc lat, nawet po tym, jak Aszur przestało być 
już administracyjną stolicą państwa. Najważniejszymi odkrytymi tu obiek-
tami są: świątynia Aszura, ziggurat Enlila/Aszura, Stary Pałac, świątynia 
Sina i Szamasza, świątynia Isztar, świątynia Anu i Adada, Nowy Pałac i forty-
fikacje z bramami i nabrzeżami. Najpóźniejsze odkrycia w Aszur okazały się 
pochodzić z okresu partyjskiego (ok. 250 n.e.). Główne odsłonięte budowle 
z tego okresu to tzw. pałac partyjski w południowej części miasta i świątynia 
Aszura-Szeruy w północnej części miasta.
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W latach 2000-2001 dalsze prace wykopaliskowe w centrum miasta pro-
wadziła misja niemiecko-iracka pod kierunkiem Petera A. Miglusa. Brali w 
nich udział również archeolodzy polscy z Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego.

6. Babilon
Babilon (dosł. brama boga lub brama bogów) zbudowano nad Eufratem. 

Był stolicą Babilonii, państwa usytuowanego w południowej Mezopotamii. 
Obecnie znajduje sietam stanowisko archeologiczne o nazwie Atlal Babil.

Pierwsza wzmianka o Babilonie pochodzi z czasów panowania Szar-kali-
-szarri, króla Akadu z XXIII w. p.n.e. W okresie monarchii III dynastii z Ur 
(2113–2005 p.n.e.) mieściła się tu siedziba zarządców prowincji. W roku 
1894 p.n.e. przywódca jednego z plemion amoryckich, niejaki Sumu-abum 
(1894–1881 p.n.e.) obrał Babilon na swoją siedzibę, zakładając słynną I 
dynastię z Babilonu. Rola miasta wzrosła znacznie za panowania Hammu-
rabiego (1792–1750 p.n.e.), szóstego władcy z tej dynastii, który stworzył 
imperium starobabilońskie. W 1595 r. p.n.e. miasto zostało zdobyte, złupio-
ne i spalone przez Mursilisa I, króla hetyckiego, by następnie wpaść w ręce 
Kasytów, ludu z gór Zagros, którym w XVI w. p.n.e. udało się przejąć kontrolę 
nad Babilonią i utworzyć tu własne państwo. Władali oni Babilonią przez 
następne 400 lat, a Babilon przeżywał w tym okresie zmienne koleje losu, 
m.in. padając dwukrotnie łupem agresorów z zewnątrz. W 1235 r. p.n.e. asy-
ryjski król Tukulti-Ninurta I najechał Babilonię, pojmał jej kasyckiego wład-
cę Kasztiliasza IV i zdobył Babilon, wywożąc z niego liczne skarby, w tym 
posąg boga Marduka. Ten sam los spotkał Babilon niemal sto lat później, w 
1159 r. p.n.e., kiedy to Babilonię najechał elamicki władca Szutruk-Nahhun-
te I, kładąc kres dynastii kasyckiej.

Wieki XI–VIII p.n.e. to okres zamieszania w Babilonii, związany z przy-
byciem i osiedlaniem się na jej obszarze plemion chaldejskich. Babilonem 
rządziło kolejno kilka różnych dynastii, których władcy, poza problemami 
wewnętrznymi, musieli sobie radzić też ze stałym zagrożeniem jakim była 
rosnąca w siłę Asyria. Ok. 730 r. p.n.e. jeden z asyryjskich władców, Tiglat-
-Pileser III, najechał Babilonię, zdobył Babilon i przyjął tytuł króla Babilonu, 
tworząc tym samym unię personalną Asyrii i Babilonii. Jeden z następców 
Tiglat-Pilesera III, Sennacheryb, chcąc położyć kres ciągłym buntom w Babi-
lonii, zdecydował się na radykalne rozwiązanie: na jego rozkaz w 689 r. p.n.e. 
wojska asyryjskie zdobyły i splądrowały Babilon, mordując jego mieszkań-
ców i wydając miasto na pastwę płomieni. Babilon odzyskał wspaniałość w 
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pierwszej połowie VI wieku p.n.e., odbudowany przez Asarhaddona, syna 
Sennacheryba, i później za panowania dynastii nowobabilońskiej. Z tych 
czasów pochodzą Brama Isztar, zrekonstruowany i powiększony ziggurat 
Etemenanki czy wiszące ogrody Semiramidy zbudowane przez Nabuchodo-
nozora II, największego króla tej dynastii.

Zdobyte w 539 roku p.n.e. przez Persów, miasto powoli traciło na znacze-
niu. W roku 482 p.n.e miasto Babilon zbuntowało się. Asyryjski król Kserkses 
zdobył zbuntowane miasto, ograbił je, obłożył wysokimi podatkami.

W Babilonie zmarł w 323 roku p.n.e. Aleksander Wielki Macedoński, któ-
ry zamierzał uczynić je stolicą swojej potężnej monarchii. Po jego śmierci 
miasto zaczęło podupadać w wyniku licznych wojen i masowych deportacji 
ludności.

Babilon został ponownie odkryty przez niemieckiego archeologa Rober-
ta Koldeweya w 1899 roku. Na obecnym stanowisku archeologicznym, na 
którym od 1899 roku prowadzi się wykopaliska, odkryto między innymi: 
Bramę Isztar, świątynię Marduka, mury obronne, kompleks pałacowy oraz 
ziggurat Etemenanki, z którym kojarzy się biblijną wieżę Babel.

W roku 1985 ówczesny prezydent Iraku Saddam Husajn rozpoczął odbu-
dowę miasta z cegieł, na których umieszczono napis: „Wybudowano przez 
Saddama Husajna, syna Nabuchodonozora, aby okryć chwałą Irak”. W czasie 
II wojny w Zatoce Perskiej wojska amerykańskie zajęły teren starożytne-
go miasta. Później znajdowała się tam główna baza wojsk polskich w Iraku, 
tzw. Camp Babilon. Spróbujmy opisać najważniejsze babilońskie budowle.

Brama Isztar została wzniesiona za panowania Nabuchodonozora II, któ-
ry panował w latach 605-562 p.n.e. Poświęcono ją bogini Isztar. Była ona 
północną bramą miasta, otwierającą tzw. drogę procesyjną, która ciągnęła 
się aż do świątyni Marduka. Obiekt tworzyły w zasadzie dwie bramy połą-
czone przejściem, czyli był to tzw. obiekt bramy, składający się z czterech 
wież na planie kwadratu. Taka konstrukcja miała swoje konkretne, obronne 
cele i wynikała m.in. z techniki obrony przejścia umieszczonego w dwóch 
rzędach murów obronnych, w których odrębne bramy połączono dla sku-
teczniejszej obrony przed napastnikami. Poza tym pozwalało to lepiej kon-
trolować przybyszów przechodzących przez bramę. Brama Isztar oblicowa-
na była glazurowaną cegłą w kolorze niebieskim. Na tym tle, widoczne jako 
dekoracja, rozmieszczone były podobizny 575 zwierząt, które symbolizo-
wały poszczególne bóstwa: węże-smoki — Marduka, byki — Adada i lwy 
— Isztar. Te reliefowe wyobrażenia zwierząt, które były wymodelowany-
mi cegłami glazurowanymi, miały określone barwy: żółte, zielone, białe i 
czerwone. Forma architektoniczna Bramy Isztar jednoznacznie nawiązuje 
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do tradycji budowlanych Mezopotamii i nie była niczym wyjątkowym w 
technice obronnej przejść miejskich czy pałacowych. Na przykład podobną 
konstrukcję miała brama Nergala w Niniwie. Natomiast charakterystyczną 
cechą Bramy Isztar jest ogromna paleta barw, jakie były zastosowane w jej 
dekoracji.

Obecnie zrekonstruowana, prawdziwa Brama Isztar znajduje się w Mu-
zeum Pergamońskim w Berlinie. W Iraku natomiast wykonano jej replikę.

E-sagila (dosł. dom, którego szczyt jest wysoko) — świątynia boga Mar-
duka w Babilonie, wzniesiona została przy Drodze Procesyjnej, naprzeciw-
ko zigguratu Etemenanki. Zwana była „pałacem nieba i ziemi, siedzibą wła-
dzy królewskiej”. Było to najważniejsze sanktuarium Babilonii.

Zgodnie z przekazem Herodota, w sanktuarium tym oddawano cześć wy-
konanemu z litego złota posągowi boga, wyobrażającego Marduka. Posąg 
ten został wywieziony przez króla perskiego Kserksesa po zdobyciu przez 
jego wojska Babilonu. Świetność świątyni przywrócił dopiero Aleksander 
Wielki. Znajdować się miał tu również szczerozłoty ołtarz. Łączną wagę 
kruszcu, z którego wykonano wizerunek boga oraz stół szacowano na 800 
talentów583. W świątyni tej składano bogu bogate ofiary oraz palono kadzid-
ło w ilości 1000 talentów rocznie. W okresie po podboju państwa perskiego 
przez Aleksandra Wielkiego świątynia ta stała się jednym z ostatnich ośrod-
ków ginącej cywilizacji starożytnej Mezopotamii. Budowla o powierzchni 
6700 m² składała się z wejściowego podwórca i centralnego dziedzińca, do-
okoła którego umieszczono liczne pomieszczenia i kaplice, w tym pomiesz-
czenie Marduka, zwane Ekua, i kaplice jego małżonki Sarpanitu, oraz bogów 
Ea i Nabu. Umiejscowione było tu również niewielkie jeziorko, nazywane 
Abzu, na cześć boga Ea.

Ziggurat Etemenanki (dosł. dom-platforma fundacyjna nieba i świata 
podziemnego) był jednym z najważniejszych sanktuariów państwa babi-
lońskiego. Zdaniem niektórych badaczy budowla ta stanowiła inspirację dla 
biblijnej opowieści o Wieży Babel. Wygląd świątyni nie jest dokładnie zna-
ny. Współczesne rekonstrukcje opierają się na przekazie Herodota oraz ba-
daniach wykopaliskowych. Schodkowy, siedmiostopniowy ziggurat wznie-
siony został z suszonej cegły glinianej na planie kwadratu o boku ok. 90 
metrów, według Herodota o wysokości również dochodzącej do 90 metrów. 
Oblicowano go cegłą wypalaną, glazurowaną na kolor błękitny. Budowlę 
wieńczyła kaplica šahûru, w której wnętrzu, zgodnie z informacjami zawar-
tymi w dziele greckiego historyka, znajdował się stół oraz wielkie łoże. Zda-

583	 Jest	to	równowartość	5,5	tony.
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niem Herodota, w kaplicy tej nie umieszczono żadnego wizerunku bóstwa, 
a kult sprawowały tam wyłącznie kobiety, co według współczesnej interpre-
tacji może wskazywać, iż dokonywano tam niezwykle doniosłego obrzędu 
świętych zaślubin, mającego zapewnić całemu królestwu pomyślność, płod-
ność i dostatek584.

Wiszące ogrody zostały zbudowane na polecenie króla Nabuchodonozora 
II (604-562 p.n.e.), który podarował je swojej żonie, Amytis, ponieważ po 
przyjeździe do Babilonu bardzo tęskniła za bujną zielenią ojczystego kraju 
— Medii. Nie wiadomo, dlaczego nazwano je imieniem Semiramidy, asyryj-
skiej królowej, która żyła dwa wieki wcześniej. Ogrody, zaliczone jako jeden 
z siedmiu cudów starożytnego świata, istniały rzeczywiście, wskazują na to 
wzmianki w wielu źródłach historycznych z tamtego i późniejszego okresu. 
Pisali o nich m.in. Herodot, Strabon i Diodor Sycylijski. Ponadto wykopa-
liska przeprowadzone w miejscu ich hipotetycznego położenia wykazały 
obecność pozostałości rozległego pałacu Nabuchodonozora II jak i specjal-
nej konstrukcji tarasów i studni. Założono je na wznoszących się tarasach i 
podtrzymywanych specjalną konstrukcją, którą tworzyły szeregi wąskich, 
coraz wyższych korytarzy zasklepionych kolebkowo. Każdy taras, na któ-
rym zasadzono rośliny, był izolowany smołą i powłoką ołowianą na których 
umieszczano warstwę odsączającą, a następnie grubą warstwę ziemi (do 2 
m miąższości), w której rosły drzewa i krzewy, sztucznie nawadniane. Ogro-
dy te zostały założone w VII lub VI wieku p.n.e. Zwisające z tarasów pnącza 
zakrywały mury, co sprawiało wrażenie, że te piękne rośliny zawieszone są 
w powietrzu. Do ich nawadniania używano wody z Eufratu, którą dostarcza-
no na poszczególne poziomy za pomocą przemyślnego systemu kanałów i 
drenów585.

7. Muzeum w Bagdadzie
Według strony http://voyageforum.pl/threads/1118-Skarby-Iraku koali-

cja amerykańsko-brytyjska udostępniła po raz pierwszy zwiedzającym tzw. 
skarb z Nimrud — jeden z najpiękniejszych na świecie zespołów zabytków 
archeologicznych, który dotychczas był przechowywany w podziemiach 
banku centralnego w Bagdadzie. Liczący 3 tys. lat zbiór decyzją reżimu Sad-
dama Husajna był trzymany pod kluczem od momentu jego odkrycia pod 
koniec lat osiemdziesiątych. Składają się nań cenne przedmioty znalezio-
ne w grobach królowych i księżniczek asyryjskich z IX i VIII wieku p.n.e. 

584	 Zob.	www.zigguratetemenanki.com
585	 Zob.	www.wiszaceogrody.com
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W sumie jest to 650 bransolet, naszyjników, koron królewskich ze złota i 
półszlachetnych kamieni. „Skarb z Nimrud” odkryła w latach 1988–1989 
ekipa archeologów irackich. Został ukryty przez władze w skarbcu banku 
centralnego prawdopodobnie w związku z pierwszą wojną w Zatoce. Prze-
trwał tam mimo zalania podziemi po upadku Bagdadu i częściowym splą-
drowaniu banku. Cenne obiekty wymagają jednak oczyszczenia. Rzecznik 
koalicji powiedział, że klucze do skarbca bankowego dostarczyli Irakijczycy. 
Według niego informacje o splądrowaniu muzeum w Bagdadzie są znacznie 
przesadzone. Ze 170 tysięcy obiektów, które uważano za zaginione, faktycz-
nie brakuje tylko ok. 3 tysiące. Na 8 tysięcy obiektów o unikalnej wartości 
brak tylko 47 — powiedział rzecznik.

Jak podała TVP Info, złota czara sprzed kilku tysięcy lat, sumeryjski to-
pór, czy też kamień z asyryjskiego pałacu znalazły się wśród 45 zabytków 
oddanych Irakowi przez Niemcy. To zaledwie cząstka rzeczy skradzionych 
z muzeów i stanowisk archeologicznych na początku amerykańskiej inwa-
zji na Irak. Złotą czarkę datowaną na połowę V tysiąclecia p.n.e., brązowy 
topór, tabliczki z pismem klinowym, amulety z metalu i inne przedmioty 
niemiecka policja skonfiskowała na aukcjach i uroczyście przekazała przed-
stawicielom Iraku. Ocenia się, że na początku wojny w 2003 roku z irackiego 
Muzeum Narodowego skradziono około 15 tysięcy przedmiotów, a kolejne 
tysiące zabytków zniknęły wówczas ze stanowisk archeologicznych. Do 
tej pory do Muzeum Narodowego nie wróciło około 10 tys. zrabowanych 
przedmiotów — powiedziała dyrektor muzeum Amira Eidan. W ostatnich 
latach iracki rząd pomału odzyskuje część złupionego dziedzictwa cywili-
zacji mezopotamskiej — międzyrzecza Tygrysu i Eufratu. We wrześniu Irak 
odzyskał bezgłową figurę sumeryjskiego władcy i ponad 500 innych zabyt-
ków. W dwa tygodnie od tego wydarzenia Muzeum Narodowe odnalazło w 
magazynach biura premiera 600 innych zaginionych zabytków.

Miejmy nadzieję, że uda się odzyskać jeszcze inne zabytki bagdadzkie-
go muzeum, które skradziono podczas wojny, i że w Iraku zapanuje pokój, 
który pozwoli na zwiedzanie tego interesującego kraju. A póki co pozostają 
nam muzea w Paryżu (Luwr), Londynie (British Museum) i Berlinie (Perga-
mon Museum).



Rozdział VII

Iran, kraj na Wyżynie Irańskiej586, rozciąga się pomiędzy tzw. Żyznym 
Półksiężycem na zachodzie a Azją Południową. Od północy i południowego 
zachodu znajdują się pasma górskie. Terytorium Iranu można podzielić na 
kilka krain. Na północy przy Morzu Kaspijskim rozciągają się Niziny Gilanu 
i Mazandaranu, które razem z równiną Gorgan są najżyźniejszym obszarem 
kraju. Ma na to wpływ łagodny i wilgotny klimat. Ponieważ zimy są bez mro-
zu, można uprawiać ryż, bawełnę, oliwki, drzewa cytrusowe i herbatę. W 
starożytności rosły tam lasy, obecnie prawie całkowicie wycięte. Natural-
ną granicą Wyżyny Irańskiej na północy jest pasmo górskie Elbrusu, z naj-
wyższym szczytem Demawend (5671 m n.p.m.). Góry pokrywa śnieg, który 
utrzymuje się aż do lata. Poprzez Elbrus płynie rzeka Safid, która wpada do 
Morza Kaspijskiego.

W centralnej części Iranu jest tzw. wyżyna wewnętrzna, w części północ-
no-zachodniej, zwana Wyżyną Armeńską. Jest ona poprzecinana licznymi 
kotlinami, w jednej z nich znajdujemy Jezioro Urmia, które jest usytuowane 
na wysokości 1275 m n.p.m. Pozostała część tzw. wyżyny wewnętrznej na-
leży do Wyżyny Irańskiej, która w tym miejscu charakteryzuje się wysokimi 
amplitudami temperatur. Np. w Terbrizie, na wysokości 1500 m n.p.m., zimą 
temperatura spada do minus 20 stopni Celsjusza, latem przekracza plus 40 
stopni. Uprawia się tam zboże, warzywa i owoce. Spore połacie ziemi zaj-
mują pastwiska. We wnętrzu Wyżyny Irańskiej znajdują się dwie pustynie: 
Pustynia Słona i Pustynia Lota.

586	 Całkowity	obszar	Wyżyny	Irańskiej	to	blisko	1650	tys.	km2.

Iran
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Od zachodu Wyżyna Irańska zamknięta jest pasmem Gór Zagros, z naj-
wyższymi szczytami Zarad Kuh (4547 m n.p.m.), Kuh-e Dinar (4276 m 
n.p.m.) i Alwand (3571 m n.p.m.). Częściowo góry porośnięte są lasami.

Ostatnią krainą jest Chuzestan, nizina przedgórska. Płynie tam rzeka Ka-
run, jedyna żeglowna rzeka w Iranie. Na granicy Iranu i Iraku płynie kanał 
Szatt el-Arab, ostatni odcinek dwóch wielkich rzek, Tygrysu i Eufratu, wpa-
dający do Zatoki Perskiej.

W starożytności południowo-zachodnie tereny dzisiejszego Iranu (pro-
wincje Lorestan i Chuzestan) zamieszkiwali Elamici. Po upadku Asyrii dawne 
ziemie Elamu przeszły pod zwierzchnictwo Persów, którzy zawładnęli całym 
Iranem. Wchłonęli również Medów. Imperium medo-perskie po rozprawieniu 
się z Babilonią, panowało nad całym obszarem Bliskiego Wschodu aż po In-
die. Zostało pokonane dopiero przez Aleksandra Wielkiego Macedońskiego.

Biblia w wielu miejscach porusza kwestie dotyczące Elamu, Medii i Per-
sji, co zostało wykazane w tym rozdziale. Zawiera proroctwa, które przepo-
wiadają pojawienie się tych państw. Jedną z takich przepowiedni jest frag-
ment z Księgi Daniela, który niech będzie wprowadzeniem do lektury tej 
książki: „Oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo 
widzenie dotyczy końca czasu. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, 
oznacza królów Medii i Persji. A kozioł to król grecki, a wielki róg między 
jego oczami, to król pierwszy. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły 
zamiast niego, znaczy: Z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z 
taka mocą, jaką on miał. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze 
dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie 
potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie 
w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie dzię-
ki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu znisz-
czy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie 
zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki”587.

I. Historia
1. Elam
Starożytne królestwo Elamu588 leżało na wschód od Babilonii. Jego zasad-

niczą część stanowiły ziemie dzisiejszych dwóch ostanów Iranu — Chuze-

587	 Dn	8,19-25.
588 Elam	—	to	nazwa	hebrajska.	W	języku	elamickim	nazywano	ten	kraj	Haltamti,	w	akadyj-

skim	Elamtu.
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stanu ze stolicą w Suzie oraz Lorestanu aż po Buszir (Buszehr) nad Zatoką 
Perską. Południową granicę Elamu wyznaczała Zatoka Perska, północno-
-zachodnia dochodziła do Hamadanu. Trudno ustalić granicę wschodnią i 
północno-wschodnią, gdyż przebiegała przez tereny stepowe. Przez Elam 
przepływały dwie wielkie rzeki, wpadające do Zatoki Perskiej: Choaspes 
(dzisiejsza nazwa — Kercha) i Eulajos (dzisiejsza nazwa — Karun). Na 
wschodnim brzegu rzeki Choaspes, na skrzyżowaniu dróg handlowych, 
znajdowała się Suza, stolica Elamu. Od zachodu Elam graniczył z Sumerem, 
Asyrią i Babilonią589.

Według biblijnej Księgi Rodzaju 10,22, a także Księgi Kronik 1,17, Elamici 
są zaliczeni do Semitów. Badacze starożytności sądzą jednak, że faktycznie 
należy ich zaliczyć do ludów azjanickich (jafenickich) lub armenoidalnych590.

Dzieje Elamu sięgają III tysiąclecia p.n.e. Pierwsze informacje pochodzą 
od sumeryjskich władców z Lagasz. Dowiadujemy się, że jeden z nich o 
imieniu Eanatum, prowadził wojnę z Elamitami. Prawdopodobnie u swego 
zarania Elam nie był jednolitym organizmem państwowym. Wszystko wska-
zuje na to, że był to zlepek małych feudalnych państewek, wśród których 
wiodącą rolę odgrywały: Suza, Anszan i Simaszke (Hapirti). Te trzy ośrodki 
były później trzonem królestwa Elamu. Od XIV wieku p.n.e. monarchowie 
przyjmowali tytuł Król Anszan i Suzy, książę Hapirti591.

Potwierdzają to badacze starożytności, znawcy dziejów ludów biblijnych, 
m.in. nieżyjący już prof. Alfred Tschirschnitz: „Rodzime źródła historycz-
ne, które pozwoliłyby poznać dzieje Elamu są nieliczne. Najwięcej źródeł 
przyniosły przeprowadzone w Suzie wykopaliska archeologiczne, których 
początek należy datować na 1851 rok. Od tego roku różne ekspedycje ar-
cheologiczne prowadziły wykopaliska w starożytnej stolicy Elamu, wzbo-
gacając naszą wiedzę o tym państwie. Jest rzeczą szczególną, że jedynie 
Suza dostarcza nam historycznego materiału o dziejach Elamu. Są to przede 
wszystkim inskrypcje władców elamickich, inskrypcje fundacyjne, a także 
dokumenty handlowe. Inskrypcje królów elamickich zostały napisane pra-
wie wszystkie językiem elamickim (tzw. protoelamickim), natomiast inne 
dokumenty elamickie zachowały się tylko w wersji akadyjskiej. Ten wydo-
byty na światło dzienne materiał archeologiczny dopiero w zestawieniu ze 
źródłami sumeryjskimi, asyryjskimi i babilońskimi może być wykorzystany 
przy rekonstrukcji dziejów Elamu.

589	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje ...,	s.106.
590 Encyklopedia Katolicka,	t.	IV,	Lublin	1989,	s.872.	Por.	Mały Słownik Antropologiczny,	

Warszawa	1976,	s.63.
591	 W	oryginalnym	brzmieniu:	Sunkik Anšan Šunšun-ka hal menik Hapirti-k.
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Trudno jest właściwie badać dzieje Elamu jako jednolitego organizmu 
państwowego. Należałoby tutaj rozpatrywać dzieje poszczególnych pań-
stewek feudalnych z trzema największymi ośrodkami państwowości: Suzą, 
Anszan i Simaszke na czele. Jest rzeczą jasną, że wiodącą rolę w dziejach 
Elamu odgrywała Suza jako starożytna stolica elamickiego związku państw. 
W związku z tym raczej trudno jest mówić o jakichś okresach państwa ela-
mickiego, aczkolwiek można wyodrębnić kilka dynastii królewskich, które 
prawdopodobnie panowały nad całym związkiem elamickich państewek”592.

Na przełomie XXIV i XXIII wieku p.n.e. Suza dostała się pod panowanie 
królestwa Akadu. Następca tronu elamickiego Łuhiszan (królem był His-
ziprasini, współczesny Sargonowi I) dostał się do niewoli, z której jednak 
został uwolniony i zasiadł na elamickim tronie (ok. 2320 p.n.e.). Po śmierci 
Sargona Elamici całkowicie uniezależnili się od Akadu. Inskrypcje wspomi-
nają elamickiego króla Puzur-Inszu-Szinaka, którego do ponownego pod-
daństwa Akadowi próbował zmusić jeden z następców Sargona, Naram-Sin. 
Nie udało się to w pełni, ale w jakimś wymiarze król Elamu był wasalem 
króla Akadu. Zaświadcza o tym dokument zawierający porozumienie po-
między Naram-Sinem a królem Elamu Hitą, który podpisano ok. 2260 roku 
p.n.e. Wiadomo również, że następca Naram-Sina, Szarkaliszari, odpierał 
ataki Elamitów.

W XXIII wieku p.n.e. na Mezopotamię najechali Gutejowie, którzy podbili 
państwo Akadu. W tym czasie możemy mówić o wzroście potęgi elamickiej. 
Jednak po odejściu Gutejów, Elam znów podupadł, i został rozdrobniony na 
kilka małych feudalnych państewek, skupionych wokół większych miast. Na-
tomiast w Sumerze odrodziła się i umocniła III dynastia z Ur593, która szyb-
ko podporządkowała sobie Elamitów. Dopiero pod koniec XXI wieku p.n.e., 
Elam wyzwolił się spod jej zwierzchnictwa. W 2003 roku p.n.e. król Elamu 
Kudur Nahhunte zwyciężył Sumerów i zdobył Ur, które następnie zostało 
zburzone, a ostatni król III dynastii z Ur, Ibbisin, został wzięty do niewoli.

Dzieje Elamu niejednokrotnie splatały się dziejami państwa babilońskie-
go. Np. gdy w 1764 roku p.n.e. doszło do wojny pomiędzy Esznunną i Babi-
lonią, tej pierwszej z pomocą pospieszyli Elamici. Na niewiele się to zdało, 
bowiem władca babiloński Hammurabi rozbił koalicję esznuńsko-elamicką 
i Elam dostał się pod zwierzchnictwo Babilonu. Po śmierci Hammurabiego, 
nadal toczyły się boje babilońsko-elamickie.

W wieku XIV p.n.e. następuje wzrost potęgi Elamu. W kolejnych dwóch 
wiekach można już mówić o elamickiej ekspansji, bowiem Elamici opanowa-
592	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje…,	s.106.
593	 Z	tego	miasta	pochodził	Abraham.



239Iran

li główne szlaki handlowe prowadzące z Mezopotamii na Wyżynę Irańską. 
Podbili też Esznunnę. Nie oparł się również Babilon pod rządami dynastii 
kasyckiej. Król Elamu Szutruk-Nahhunte zdobył stolicę Babilonii, wywożąc 
z niej jako łup wojenny m.in. pomnik z wyrytym kodeksem Hammurabie-
go594.

Kiedy na tronie babilońskim pojawił się Nabuchodonozor I, zahamował 
nieco zapędy Elamu, nawet w jednej z bitew nad rzeką Eulajos odniósł druz-
gocące zwycięstwo, co sprawiło, że władza królewska w Elamie podupadła, 
a wzrosło znaczenie arystokracji. Jednak na początku I tysiąclecia p.n.e. Elam 
znów był potęgą, z którą liczyła się nawet Asyria. Przez długie lata Elam ry-
walizował z Asyrią o Babilonię. „Gdy tron babiloński podstępnie opanował 
Marduk-apal-iddina, nastał dla Elamu sprzyjający okres. Marduk-apal-iddi-
na, spodziewając się szybkiej reakcji ze strony Sargona II, zawarł z Elamem 
przymierze. Kiedy król asyryjski wyruszył do Babilonii aby usunąć uzurpa-
tora z tronu, pod Der (729 r. p.n.e.) zastąpiły mu drogę wojska elamickie pod 
wodzą króla Humban-nikasza I (742-717 r. p.n.e.). Elamici wraz z wojskami 
babilońskimi zadali wojskom Sargona II poważne straty, tak że Asyryjczy-
cy nie byli w stanie wkroczyć na tereny właściwej Babilonii. Sojusz Elamu 
z Babilonią trwał i przez następne lata, chociaż w 710 r. Elamici nie mogli 
przyjść z pomocą Marduk-apal-iddinie, ponieważ ich państwo przeżywało 
okres słabości. W 702 r. p.n.e.  koalicja elamicko-babilońska poniosła klęskę 
w starciu z wojskami Sanheryba pod Kutą i pod Kisz. Marduk-apal-iddina 
został usunięty z tronu, na którym Sancheryb osadził swego syna Aszur-
-nadin-szuma (694-669 p.n.e.). Osiem lat później Sancheryb przedsięwziął 
wyprawę przeciwko Elamitom. Halluszu-Inszuszinak, król Elamu odpowie-
dział przeciwuderzeniem zdobywając Sippar. Syn Sancheryba został wzięty 
do niewoli i uprowadzony do Elamu. Na tron babiloński elamicki władca 
wprowadził króla imieniem Nergal-uszezib (693 r. p.n.e.). Pod koniec 693 
r. król asyryjski odniósł pod Nippur zwycięstwo nad koalicją elamicko-ba-
bilońską. Halluszu-Inszuszinak uciekł z pola bitwy do Suzy, jednakże, jak 
podaje Kronika Babilońska, został przez jej mieszkańców zamordowany”595.

W VII wieku p.n.e. królem Elamu został Humban-nimena (692-689 
p.n.e.). Ponieważ Elam i Babilonia stanowiły antyasyryjską koalicję, wojsko 
elamickie wyruszyło przeciwko Sanherybowi. Starcie nastąpiło w 691 roku 
p.n.e. w Halule, niedaleko dzisiejszej Samarry. Mimo, że Sanheryb chełpił się 
zwycięstwem, wojna nie została rozstrzygnięta. Zarówno Asyria, jak i Elam 
wyszły z niej poważnie osłabione. Dwa lata później Asyryjczycy ponownie 
594	 W	1902	roku	archeolodzy	odnaleźli	go	w	Suzie.
595	 A.	Tschirschnitz,	Dzieje…,	s.108.
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zaatakowali Babilonię. Tym razem król Elamu nie mógł wyruszyć z pomocą 
Babilończykom, ponieważ dostał apopleksji. Babilon został zdobyty, a król 
babiloński Muszezib-Marduk (692-689 p.n.e.) uprowadzony do Niniwy.

Ostateczna rozgrywka asyryjsko-elamicka zaczęła się w 655 roku p.n.e. 
Król asyryjski Aszurbanipal pokonał Elamitów, zdobył Suzę, a król Teum-
man został zabrany do niewoli i stracony596. Jednak Elamici nie byli jeszcze 
całkowicie pokonani. Trzy lata później wzięli udział w koalicji antyasyryj-
skiej, na czele której stał król babiloński Szamasz-szum-mukin. Asyryjczy-
cy znów zwyciężyli, podobnie, jak w latach 648-646 p.n.e. Suza ponownie 
została zdobyta. Teraz rządził nią asyryjski namiestnik. Ponieważ Elamici 
nie pogodzili się z okupacją asyryjską, w kraju wybuchały bunty, zamieszki 
i rozruchy. W 639 roku p.n.e. Asyryjczycy kompletnie zniszczyli Suzę. Roz-
walili mury obronne, pałace i inne budowle zrównali z ziemią, sprofanowali 
groby królów, większość ludności przesiedlono, głównie do Samarii597. Elam 
stał się prowincją asyryjską.

W 590 roku p.n.e., a więc już po upadku Asyrii, Elam wszedł w skład pań-
stwa Medów, a wojsko elamickie brało udział w zdobywaniu Babilonu. Kie-
dy władzę przejęli Persowie, Elam stał się jedną z prowincji o nazwie Chuza, 
a Suza jedną z perskich stolic. Krótki okres niepodległości Elamu zakończył 
się jego zdobyciem w II wieku p.n.e. przez Mitrydatesa I, króla Partów.

W kulturze Elamu można zauważyć ślady wpływów ludów ościennych, 
szczególnie Sumerów i Akadyjczyków. Widać to zwłaszcza w religii, uzna-
jącej kult węża i cześć oddawaną nagiej bogini. Elamici mieli cały panteon 
bóstw, na czele którego stała matka bogów Pinikir, bóg wszechświata Hum-
ban, bóg księżyca Napri, bóg słońca Nahhunte oraz Inszuszinak, który był 
bogiem Suzy i patronem narodu. W świętych gajach wznoszono świątynie, 
gdzie składano ofiary, głównie z owiec. Elamici posługiwali się z początku 
pismem obrazkowym, a od  II tysiąclecia p.n.e. klinowym.

2. Media
W pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. Medowie, podobnie jak Persowie 

i inne ludy indoeuropejskie, przesuwali się stopniowo ku zachodniej części 
Płaskowyżu Irańskiego, gdzie po pewnym czasie stali się dominującą siłą. 
Pierwsza wzmianka o nich pojawia się w IX wieku p.n.e. w źródłach asyryj-

596	 W	British	Museum	w	Londynie	znajduje	się	pochodząca	z	Asyrii	płaskorzeźba	przed-
stawiająca	Aszurbanipala	odpoczywającego	w	ogrodzie	pałacowym,	a	obok	na	drzewie	
zawieszona	jest	głowa	zabitego	Teumana.

597	 Ezd	4,9-10.
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skich, w inskrypcjach króla Salmanasara III (858-824 p.n.e.). W tym czasie 
Medowie kontrolowali cały wschodni region gór Zagros.

Pokaźnym źródłem wiedzy o Medach jest Herodot. I mimo, że niektóre 
jego opisy można włożyć między bajki, to jednak jednocześnie zawarł wie-
le faktów, potwierdzonych przez odkrycia archeologiczne. Pierwszym, na 
wpół legendarnym królem medyjskim był Dejokes (728-678 p.n.e.). To on 
miał zjednoczyć plemiona medyjskie i w 712 roku p.n.e. założyć stolicę w 
Ekbatanie (współczesny Hamadan). Czynnikiem jednoczącym było prawdo-
podobnie zagrożenie ze strony Asyrii598. Jego następcą był Fraortes (678-
625 p.n.e.), który podporządkował sobie Persów, a następnie wypowiedział 
wojnę Asyrii. W tym czasie z Asyrią walczyli również Scytowie, o których bę-
dzie więcej w jednej z następnych części. Asyryjski król Asarhaddon zapro-
ponował Scytom pokój, a swoją córkę oddał za żonę scytyjskiemu królowi 
Bartatui. Teraz z Medami walczyli nie tylko Asyryjczycy, ale również Scyto-
wie. Fraortes został zabity przez Asyryjczyków, a Medowie na 28 lat dostali 
się pod panowanie Scytów. Następca Fraortesa Kjaksares był wasalem kró-
la scytyjskiego. Dopiero, kiedy się wyzwolił spod jego panowania, na nowo 
stworzył silne państwo. W 612 roku p.n.e. Medowie wraz z Babilończykami 
zdobyli Niniwę, a cztery lata później doprowadzili do upadku Asyrii.

Po upadku Asyrii wyraźnie zmienił się układ sił w regionie. Media i Babi-
lonia już nie stanowiły koalicji. Ta pierwsza podbiła państwa Urartu i Manna. 
Następnie Medowie walczyli z Lidią599. Mieli nad nią wyraźną przewagę, ale 
nie mogli postawić przysłowiowej kropki nad i, ponieważ w dniu 28 maja 
585 roku p.n.e. nastąpiło zaćmienie słońca. Żołnierze obu armii stwierdzili, 
że jest to znak od bogów, aby przerwać walkę i odmówili dalszego udziału 
w wojnie. Wyznaczono granicę między Medią i Lidią na rzece Halys. Aby 
przypieczętować pokój, król Lidii Aljattes oddał swoją córkę za żonę Astia-
gesowi, synowi króla medyjskiego Kjaksaresa.

Astiages był ostatnim królem niezależnego państwa medyjskiego, które 
stało się częścią imperium perskiego, czy jak woli większość historyków, 
imperium medo-perskiego. Stało się tak, ponieważ w czasie panowania w 
Medii Astiagesa, w uzależnionej od Medii Persji władzę sprawował Kam-
byzes I z dynastii Achemenidów600. Astiages dał Kambyzesowi swoją córkę 
Mandane za żonę, która urodziła Cyrusa, późniejszego króla Medów i Per-
sów, gdzie Persowie odgrywali rolę pierwszoplanową.

598	 W	640	roku	p.n.e.	Asyria	dokonała	podboju	Elamu	i	wszystko	wskazywało	na	to,	że	bę-
dzie	napierać	na	Medów.

599	 Do	podboju	Lidii	wykorzystali	pretekst,	że	Lidia	wspomagała	Scytów.
600	 Protoplastą	dynastii	Achemenidów	był	na	wpół	legendarny	Achemenides.
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Cyrus po ojcu należał do rodu Achemenidów, po matce związany był z 
tronem medyjskim. „Z urodzeniem Cyrusa, jak często w przypadku wielkich 
ludzi, wiążą się legendy. Według jednej z nich Astiages we śnie zobaczył 
swoją córkę, która oddawała mocz. Złocisty strumień zalał całą Medię. Ma-
gowie, którzy tłumaczyli sen, oznajmili, że oznacza on zagrożenie dla tronu 
medydyjskiego ze strony syna Mandane. Wtedy więc król dał córkę swemu 
wasalowi Kambyzesowi, gdyż rządził on zacofanym i mało znanym regio-
nem, jakim wówczas była Persja. W ten sposób niebezpieczeństwo miało 
być usunięte. Gdy Mandane zaszła w ciążę, Astiages miał kolejny sen, w któ-
rym zobaczył winorośl wyrastającą spomiędzy nóg córki. Rosła ona i ocie-
niła cały ówczesny świat. Astiages zatem po urodzeniu wnuka wydał rozkaz 
zabicia go. Rozkazu nie wykonano, a porzucone w górach dziecię zostało 
wychowane przez jakiegoś pasterza, a według innych wersji rozbójnika lub 
nierządnicę. Gdy Astiages miał się dowiedzieć, że jego rozkaz nie został wy-
konany, zemścił się na nieposłusznym dowódcy Harpagosie, odpowiedzial-
nym za zabicie Cyrusa, i kazał mu podać do zjedzenia jako mięso jagnięcia 
ugotowane ciało jego syna. To legendarne wydarzenie stało się elementem 
propagandy, która miała przedstawić Astiagesa jako okrutnego władcę i 
przygotować grunt do przekonania, że bunt przeciw takiemu królowi jest 
koniecznością.

Ocalony Cyrus został następcą Kambyzesa. On to kierował powstaniem, 
które wybuchło w roku 553 p.n.e. i było skierowane przeciw Astiagesowi. 
Losy walk nie są dobrze znane, wiadomo jednak, że Harpagos z wojskiem 
przeszedł na stronę Cyrusa i ostatecznie po trzech latach walk Cyrus zo-
stał zwycięzcą. Jego dziadek poddał się, co go nie ocaliło, gdyż niedługo po 
tym zginął w tajemniczych okolicznościach na terenie pustyni. Cyrusowi do 
zgodnego z prawem medyjskim objęcia tronu po Astiagesie stanął na prze-
szkodzie mąż drugiej córki króla, Amitis, który według medyjskiego prawa 
dziedziczenia miał pierwszeństwo przed synem Mandane. Amitis i jej mąż 
znaleźli się w rękach Cyrusa jako jeńcy. Następca tronu został zabity, a Cyrus 
zaraz ożenił się z owdowiałą Amitis, swoją ciotką i w ten sposób stał się pra-
wowitym sukcesorem. Połączywszy w swych rękach Medię i Persję, Cyrus 
wszedł w posiadanie terenów, jakie należały do państwa medyjskiego”601.

2. Persja
Persowie byli jednym z ważniejszych ludów indoeuropejskich, które 

przybyły na tereny Płaskowyżu Irańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowani 

601	 T.	Jelonek,	Kultura perska a Biblia,	Kraków	2010,	s.	16.
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są razem z Medami w inskrypcji Salmanasara III, króla asyryjskiego, w II po-
łowie IX wieku p.n.e. Początkowo zamieszkiwali tereny na zachód od Jezio-
ra Urmia, zwane „krajem Parsua”, będące częściowo pod zwierzchnictwem 
Asyrii, częściowo zaś pod zwierzchnictwem państwa Urartu. Ok. 700 roku 
p.n.e. , pod wodzą Achemena, który był protoplastą rodu Achemenidów, Per-
sowie przenieśli się w góry Bachtiar. Jego syn Teispes założył podwaliny pod 
przyszłe imperium perskie. Po zdobyciu w 646 roku p.n.e. przez Asyryjczy-
ków Suzy, stolicy Elamu, a w 639 roku p.n.e. po całkowitym rozbiciu Ela-
mu, Persowie zajęli Anszan. Ta południowa irańska kraina została nazwana 
przez nich Parsa602.

Po Teipesie królestwo objął jego syn Cyrus I, który panował w latach 650-
600 p.n.e. Ponieważ Asyria wciąż jeszcze była potęgą, był od niej uzależnio-
ny603, podobnie jak od Medów. Sytuacja zmieniła się, kiedy w 608 roku p.n.e. 
Babilończycy i Medowie pognębili Asyrię.

Kiedy zmarł Cyrus I, tron perski objął jego syn Kambyzes I (600-559 
p.n.e.), o którym niewiele wiemy, bowiem nie zachowały się żadne mate-
riały epigraficzne z jego czasów. Wiadomo jedynie, że ożenił się z Mandane, 
córką króla Medów Astiagesa. Ta zaś urodziła Cyrusa, który po śmierci swo-
jego ojca został królem Persów.

Cyrus II, zwany też Wielkim, panował w latach 559-529 p.n.e. Jako naj-
ważniejszy cel wyznaczył sobie zrzucenie jarzma Medów. Przez trzy lata 
(553-550) walczył ze swoim dziadkiem Astiagesem i pokonał go. Teraz był 
królem Persów i Medów. Jego państwo rozciągało się od Płaskowyżu Irań-
skiego aż po tereny środkowej Azji Mniejszej. Następnie zaatakował Lidię, 
ale decydująca bitwa, która miała miejsce w 547 roku p.n.e. nad rzeką Ha-
lys, nie przyniosła rozstrzygnięcia. Krezus, król Lidyjczyków wycofał się do 
swojej stolicy Sardes i rozpuścił armię. Cyrus tymczasem ruszył za Krezu-
sem i w 546 roku p.n.e. zdobył Sardes, a króla Krezusa pojmał do niewoli.

Następnym celem Persów była Babilonia. Cyrus wykorzystał niezadowo-
lenie Babilończyków z rządów Nabonida i jego koregenta Baltazara, i nie-
oczekiwanie łatwo zdobył Babilon. Ludy uciemiężone przez Babilonię, a na-
wet sami Babilończycy, witali Cyrusa jako wyzwoliciela. W 539 roku p.n.e. 
Cyrus wszedł do Babilonu i ogłosił manifest wolności i tolerancji religijnej 
dla wszystkich narodów.

Cyrus w swoich podbojach doszedł aż do Egiptu, ale walczył głównie na 

602	 W	 źródłach	 asyryjskich	występuje	 jako	 Parsuwaš,	 natomiast	Grecy	 nazwali	 tę	 krainę	
Persis.

603	 Do	naszych	czasów	zachowała	się	elamicka	tabliczka	gliniana	z	odciskiem	królewskiej	
pieczęci	Cyrusa	I	z	napisem:	„Cyrus	z	Anszan,	syn	Teispesa”.
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wschodzie. Tam też poległ w 529 roku p.n.e. Jego dzieło kontynuował syn 
Kambyzes, który w 525 roku p.n.e.  zdobył Egipt. Przy pomocy Arabów prze-
szedł pustynię i w bitwie pod Peluzjum pokonał wojska egipskie. Potem za-
jął Memfis. W 522 roku p.n.e. doszła go wieść o przewrocie w Persji. Miał jej 
dokonać niejaki Gaumata. Gdy Kambyzes wracał do domu, zmarł w niejas-
nych okolicznościach. Dowództwo nad armią przejął Dariusz, z bocznej linii 
Achemenidów, który zdławił rebelię i przejął tron604. Pomogła mu w tym ar-
mia, która była po jego stronie. Nie bez znaczenia było też poparcie arysto-
kracji. Ponad rok zajęły mu walki w różnych prowincjach, w celu przywró-
cenia spokoju w imperium. Kiedy się z tym uporał, wyruszył na podbój Indii, 
których północną część przyłączył do Persji. W 516 roku p.n.e. przekroczył 
Hellespont i ruszył na Scytów, osiadłych na północ od Morza Czarnego. W 
ten sposób chciał przerwać dostawy zboża do Grecji. I chociaż plan nie w 
pełni się udał, to Persowie zachowali przyczółek w Europie.

W 500 roku p.n.e. wybuchło powstanie Jonów, którzy otrzymali pomoc od 
Aten. Początkowo wydawało się, że miasta jońskie wyzwolą się spod władzy 
perskiej, ale zdecydowane działania Mardoniusza, zięcia króla Dariusza, do-
prowadziły do zlikwidowania władzy tyranów i ustanowienia tam rządów 
demokratycznych. W 492 roku p.n.e. Mardoniusz odzyskał dla Persji Trację i 
Macedonię. Kiedy jednak Persowie zaatakowali Grecję właściwą, doznali po-
rażki pod Maratonem (490 p.n.e.). Wówczas Dariusz zaczął przygotowywać 
kolejną wyprawę przeciwko Grekom. Nie podjął jej jednak, ponieważ wybu-
chło powstanie antyperskie w Egipcie. A wkrótce (486 p.n.e.) Dariusz zmarł.

Następcą Dariusza został jego syn Kserkses (486-465 p.n.e.)605. Szybko 
uporał się z rebelią egipską, narzucając Egiptowi twardą władzę, daleką 
od stosowanej dotychczas tolerancji. To samo uczynił w Babilonie. Ruszyła 
też długo przygotowywana wyprawa na Grecję. W 480 roku p.n.e. wojska 
perskie zdemolowały obrońców greckich. Nie pomogli dzielni Spartanie w 
Termopilach. Persowie weszli do Attyki i spalili Ateny. Lecz kiedy flota per-
ska doznała porażki pod Salaminą, impet Persji został zahamowany. Sam 
Kserkses opuścił Grecję, ale kampanię prowadził dalej Mardoniusz. Roz-
strzygnięcie nastąpiło w 479 roku, kiedy Grecy odnieśli zwycięstwo pod Pla-
tejami. Sam Kserkses zginął w 465 roku p.n.e. w wyniku intryg pałacowych.

Późniejsi władcy, Artakserkses I (465-425 p.n.e.), Kserkses II (425-424 
p.n.e.), Dariusz II (424-405 p.n.e.) byli zaangażowani w wojnę pomiędzy 
Spartą i Atenami, która trwała od 460 do 404 roku p.n.e. Persowie, w zależ-

604	 Na	skale	Behistun	opowiada	o	pokonaniu	Gaumaty	i	przejęciu	władzy	na	mocy	prawa	
naturalnego	jako	wnuk	Teispesa.

605 W Biblii	występuje	jako	Aswerus,	Achaszwerosz.
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ności od własnych interesów, wspierali raz jedną, raz drugą stronę. Począt-
kowo popierali Ateny, bowiem w zamian zyskali tzw. pokój Kalliasa (448 
p.n.e.), na mocy którego pozostawiono im wolną rękę do działania w Azji 
Mniejszej. Potem poparli Spartę, co doprowadziło Ateny do klęski w 404 
roku p.n.e. Mniej więcej w tym samym czasie w Egipcie wybuchło powstanie 
antyperskie, które doprowadziło do oderwania się tego kraju od Persji. W 
386 roku p.n.e. Artakserkses II (405-359 p.n.e.) podyktował Grekom warun-
ki tzw. pokoju królewskiego, na mocy którego musieli się wyrzec wszelkich 
roszczeń do Azji Mniejszej.

Przeciwko Artakserksesowi wystąpił jego brat Cyrus Młodszy, satrapa 
Anatolii, ale zginął w boju z wojskami królewskimi. Król musiał stłumić jesz-
cze jeden bunt, tym razem koalicji satrapów.

Artakserkses III (359-338 p.n.e.) zaczął rządy od wymordowania więk-
szości swojej rodziny, aby pozbyć się konkurencji do tronu. Podczas jego 
panowania Persowie musieli stłumić dwa poważne bunty: w Palestynie i 
Cylicji (345 p.n.e.) oraz Egipcie (343 p.n.e.). Artakserkses popełnił poważny 
błąd, bo nie poparł Aten przeciwko Filipowi, władcy Macedonii, o którą za-
biegali Ateńczycy. Wkrótce bowiem (338 p.n.e.) po zwycięskiej bitwie pod 
Choroneą, Macedończycy podporządkowali sobie całą Grecję.

Kolejny król perski Ares (338-336 p.n.e.) nie odegrał żadnej roli. Jego na-
stępca Dariusz III (336-331 p.n.e.) stłumił kolejne powstanie w Egipcie, ale 
Aleksandrowi Wielkiemu Macedońskiemu przeciwstawić się już nie zdołał. 
W kwietniu 330 roku p.n.e. Aleksander wkroczył do Persepolis.

W państwie perskim używano wielu języków. Persowie mówili dialektem 
południowo-wschodnio-irańskim, czyli staroirańskim. Do niego dostoso-
wano pismo klinowe. Wszystkie inskrypcje królewskie — przykładem jest 
skała w Behistun — były zapisane przynajmniej trzema językami. W tym 
wypadku staroperskim, babilońskim i elamickim. Rządowy aparat biuro-
kratyczny posługiwał się językiem aramejskim.

W kwestiach religijnych „Irańczycy byli początkowo politeistami i swoich 
bogów łączyli ze zjawiskami naturalnymi, z funkcjami społecznymi, gospo-
darczymi i wojskowymi, z pojęciami abstrakcyjnymi, np. z prawdą, spra-
wiedliwością. Poważne zmiany zostały dokonane pod wpływem Zoroastra 
(Zaratusztry), wielkiego proroka, który ok. 600 r. p.n.e. nauczał w północno-
-wschodnim Iranie. Nakazywał on ludziom postępować sprawiedliwie, mówić 
prawdę, nienawidzić kłamstwa. Jego naukę cechował dualizm, kładący nacisk 
na odwieczny konflikt między Prawdą (Arta) i Fałszem (Druf), pojęciami abs-
trakcyjnymi, które uległy niemal personifikacji. Historię religii irańskiej okre-
su Achemenidów charakteryzuje walka między zwolennikami nauk Zoroastra 
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a wyznawcami tradycyjnych wierzeń i praktyk religii indoeuropejskiej. Zwy-
cięstwo przypadło zoroastryzmowi (zaratusztrianizmowi), ale w znacznym 
stopniu zmodyfikowanemu. Za którą religią opowiadali się królowie acheme-
nidzcy? Niestety o wierzeniach Cyrusa nie wiemy niczego poza tym, że był 
tolerancyjny wobec różnych religii. Dariusz I był chyba wyznawcą zoroastry-
zmu, a prawie na pewno byli nimi Kserkses i jego następcy. Źródłowo po-
świadczone praktyki kultowe, jakie uprawiano na dworze królewskim, dają 
się w większości pogodzić ze współczesną im liturgią zoroastryjską, w której 
unikano ofiar ze zwierząt, pozwalano na picie odurzającej haomy, lecz zakazy-
wano jej palenia; ogień będący w zoroastryzmie symbolem Prawdy, odgrywał 
centralną rolę w kulcie, jaki praktykowano na dworze królewskim. Religijne 
akcenty wystąpiły podczas tłumienia przez Dariusza buntu Bardii, a powody 
zarówno religijne jak i polityczne popchnęły Kserksesa, w czasie powstania 
babilońskiego, do wydania walki dewom (duchom zła) i ich czcicielom. Może 
to świadczyć o ścieraniu się wczesnego zoroastryzmu z pogaństwem. Przyję-
cie przez Artakserksesa I kalendarza zoroastryjskiego i wprowadzenie przez 
Kserksesa boga Mitry i bogini Anahity do królewskiego panteonu starych 
bóstw świadczą o stopniowej akceptacji zoroastryzmu przez Achemenidów 
i jednocześnie o tym, że nowa religia, aby powiększyć grono wyznawców, po-
szła na kompromis. Jak wyglądała religia prostych ludzi, tego niestety nie wie-
my, ale była to niewątpliwie mieszanina starych i nowych wierzeń i praktyk. 
Ortodoksyjny zoroastryzm, jaki znamy z późniejszego okresu sasanidzkiego, 
był zlepkiem różnych wierzeń ludowych, religii dworu Achemenidów oraz 
nauk proroka Zoroastra”606.

Sztuka perska była zlepkiem różnych elementów. Można było w niej za-
uważyć najrozmaitsze trendy, style, motywy i techniki, w zależności od tego, 
z którego regionu imperium pochodziła. Najwspanialszym pomnikiem sztu-
ki perskiej było miasto Persepolis, zniszczone przez Aleksandra Wielkiego. 
Dziś często się mówi o Persepolis, że są to najpiękniejsze ruiny świata.

Panowanie perskie było znośne dla podbitych ziem i ludów. Zachowywały 
bowiem swoje zwyczaje, religie, a nawet do pewnego stopnia, swoje formy 
rządów. Imperium perskie miało 20 satrapii607, każda z nich przekazywała 
część podatków na dwór królewski. Sami Persowie podatków nie płacili.

606	 T.	Cuyler	Young	jr,	Persja,	w:	Cywilizacje starożytne,	Łódź	1990,	s.160.
607	 20	satrapii	perskich:	I	—	Jonia,	Eolia,	Karia,	Licia;	II	—	Lidia	i	Mizja;	III	—	Frygia	i	Ka-

padocja;	IV	—	Cylicja;	V	—	Lewant;	VI	—	Egipt	i	Libia;	VII	—	Gandaria;	VIII	—	Elam;	
IX	—	Asyria	i	Babilonia:	X	—	Media;	XI	—	Scytia;	XII	—	Baktria;	XIII	—	Kolchida;	
XIV	—	Drangiana	i	Sagaratia;	XV	—	Kraj	Saków;	XVI	—	Partia,	Chorasmia,	Sogdiana,	
Aria;	XVII	—	Arachozja;	XVIII	—	Armenia;	XIX	—	Pont;	XX	—	Indus.
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W 330 roku p.n.e. w walce z nacierającą armią Aleksandra Wielkiego zginął 
ostatni król z rodu Achemenidów, co otworzyło Aleksandrowi drogę do koro-
ny perskiej. Aleksander nie tylko podbił całe imperium perskie, ale wyprawił 
się do Indii. Powracając w 324 roku p.n.e. wkroczył do Suzy, jednej z perskich 
stolic. Tam symbolicznie ubrał perski płaszcz królewski, chcąc podkreślić, że 
jego imperium będzie zarządzane na zasadach greckich i perskich. Niestety, 
rok później zmarł w Babilonie, a rządy w Iranie przejął Seleukos, jeden z jego 
wodzów. Jego następcy rządzili też w Syrii i Mezopotamii. Z czasem Seleucy-
dzi musieli opuścić Iran, a rządy przejęli Partowie i Sasanidzi.

4. Partia
Państwo Partów samodzielnie egzystowało w latach od ok. 238 p.n.e. do 

226 n.e. Wcześniej Partia (staroperskie Parthava) była za Cyrusa Wielkie-
go satrapią Achemenidów, a później częścią monarchii Seleucydów, którzy 
zarządzali z Syrii. Ok. roku 245 p.n.e. miejscowy satrapa, Andragoras, unie-
zależnił się od Seleucydów. Ok. 238 roku p.n.e. przybyli tam koczowniczy 
Parnowie pod wodzą Arsakesa (247-217 p.n.e.), od którego wzięła nazwę 
dynastia Arsacydów. Następcy Arsakesa — Arsakes II (ok. 214-191 p.n.e.) i 
Fraates I (176-171 p.n.e.), walczyli ze zmiennym szczęściem z Seleucydami i 
sąsiednimi ludami. Dopiero Mitrydates I (171-138 p.n.e.)  podbił Medię, Me-
zopotamię, Arię, Margianę i Baktrię, podnosząc Partię do rangi mocarstwa. 
Syn Mitrydatesa Fraates II (138-128 p.n.e.) pokonał Antiocha VII Sidetasa 
w 129 roku p.n.e., sam jednak zginął w walce z Sakami. W bitwie z koczow-
nikami Yuezhi zginął również jego następca Artabanus I (128-124 p.n.e.). 
Dopiero Mitrydatesowi II Wielkiemu udało się odbudować potęgę państwa, 
pokonać Saków i przyłączyć szereg ziem na wschodzie. Widomym świade-
ctwem jego sukcesu było przyjęcie tytułu „króla królów”.

Po podbiciu przez Rzymian Syrii w 64 roku p.n.e. i ustanowieniu tam pro-
wincji, oba mocarstwa zaczęły ze sobą graniczyć i nieuniknione stało się 
starcie pomiędzy tymi dwiema światowymi potęgami. W pierwszej wojnie 
z Rzymem w 53 roku p.n.e. Partowie okazali się zwycięzcami. Także wypra-
wa Antoniusza przeciwko Partom zakończyła się niepowodzeniem, ale we-
wnętrzne problemy zmusiły Fraatesa IV (27-28 p.n.e.) do porozumienia się 
z Rzymem. Później jednak wojna między imperiami rozgorzała na nowo i 
toczyła się z przerwami i zmiennym szczęściem przez długie lata. Głównym 
przedmiotem sporu było zwierzchnictwo nad Armenią, w której od czasów 
Wononesa I (8-11 n.e.) panowali Arsacydowie na przemian z rzymskimi 
pretendentami. Po kolejnej wojnie za czasów Nerona (54-68) doszło do 
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kompromisu, w wyniku którego Armenią miał rządzić Arsacyda Tiridates I 
(54-72), ale jako wasal Rzymu. Arsacydzi rządzili w Armenii aż do roku 428, 
jednak powyższy kompromis nie zapobiegł kolejnym wojnom.

W 117 roku cesarz Trajan wykorzystał rozbicie Partii między trzech pre-
tendentów, podbił Mezopotamię i osadził na tronie partyjskim swojego kan-
dydata, jednak niebawem powstanie zmusiło go do wycofania się. Kolejne 
konflikty, które wybuchały, przynosiły z reguły zwycięstwa Rzymianom. 
Partowie doznawali poważnych klęsk walcząc z wojskami Marka Aureliusza 
i Septymiusza Sewera. Ktezyfon był kilkakrotnie zdobywany przez rzymskie 
armie. Wreszcie ostatnią wojnę rzymsko-partyjską zakończył pokój, opar-
ty na wcześniejszych ustaleniach Nerona  i Wologazesa I do którego został 
zmuszony rzymski cesarz, ponieważ pokonał go Artabanus IV pod Nisibis w 
217 roku. Makrynus musiał zapłacić Partom kontrybucję, ale ten sukces nie 
zahamował postępującego rozkładu imperium partyjskiego. Jeszcze tylko 7 
lat istniało państwo partyjskie, któremu położyła kres dynastia Sasanidów.

Państwo partyjskie dzieliło się na satrapie i wasalne królestwa: Atropa-
tene, Adiabene, Osroene, Hatra, Mesene, Persis, Elymais, Gordiene, Zabdike-
ne i Sofene. Kultura partyjska miała charakter zarówno grecki, jak i perski. 
Władcy uważali się za królów hellenistycznych (gr. basileus), jak i dziedziców 
Achemenidów. Nazywali siebie Królami Królów (szachinszach). Przyjmowali 
greckie przydomki, takie jak Euergetes, Epifanes, Filopator, bili tetradrach-
my. Deifikowani po śmierci władcy dysponowali despotyczną władzą po-
chodzącą od bogów. Musieli jednak liczyć się ze zdaniem członków siedmiu 
książęcych klanów partyjskich608, których reprezentanci zasiadali w radzie 
królewskiej. To właśnie rada wybierała króla spośród członków dynastii609.

Partowie budowali okrągłe, ufortyfikowane miasta. Dbali o rozwój han-
dlu, wielkie korzyści czerpali z handlu i kontrolowania jedwabnego szlaku, 
nawiązali kontakty z Chinami. Miasta greckie cieszyły się autonomią, ale 
urzędnicy miejscy musieli uzyskać potwierdzenie wyboru ze strony króla, 
aby móc wykonywać swoje obowiązki. Arsacydzi rezydowali w kilku sto-
licach: Hekatompylos, Ktezyfon, Seleucja nad Tygrysem, Ragy. Korzystali z 
nich, podobnie jak Achemenidzi. Piechota ich feudalnego państwa nie pre-
zentowała szczególnej wartości, natomiast wzorowana na Scytach i Sar-
matach jazda, złożona z konnych łuczników oraz partyjskiego rycerstwa 
walczącego jako opancerzeni jeźdźcy, tzw. katafrakci, okazała się przeciw-
nikiem groźnym dla Rzymu.

608	 Dynastia	Arsacydów	należała	do	jednego	z	nich.
609	 Tron	był	elekcyjny	w	tradycji	irańskiej,	jednak	za	Achemenidów	zwyczaj	ten	uległ	zmia-

nie.
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Podstawową jednostką monetarną państwa Partów była srebrna drach-
ma (ważąca około 4 g). W powszechnym użyciu były również tetradrachmy 
i drachmy oraz małe monety z brązu. Pierwsze monety zostały wybite za 
panowania Arsakesa. Na awersach znajdowało się zwykle popiersie wład-
cy, patrzącego w lewą stronę, natomiast na rewersie siedząca postać z łu-
kiem w ręku, otoczona greckimi literami. Od  czasu panowania Wologazesa 
I, obok greckich pojawiały się również litery partyjskie610.

5. Państwo Sasanidów
Sasanidzi panowali w Iranie w latach 224-651. Protoplastą dynastii był 

Sasan, pasterz  lub według innych źródeł kapłan będący być może potom-
kiem Achemenidów, czyli Persów. Jego syn Papak (208-222) zjednoczył Fars 
(Persję właściwą). Kolejny władca Ardaszir I wypowiedział posłuszeństwo 
partyjskiemu królowi Artabanowi IV. W 224 roku pokonał go pod Hormiz-
deganem, kładąc kres panowaniu partyjskiej dynastii Arsacydów. W 226 
roku opanował Mezopotamię i rok później ogłosił się Królem Królów. Do 239 
roku opanował całe imperium partyjskie.

Rządy Sasanidów różniły się od wcześniej panujących w Iranie. Po pierw-
sze, w stopniu dotychczas niespotykanym nawiązywali oni do tradycji Ache-
menidów.  Opierali się na ideologii o charakterze narodowym. Po drugie, 
przynajmniej od czasu śmierci Szapura I (241-272), coraz silniejsze były 
związki państwa z zoroastryzmem, który stał się niejako religią oficjalną, co 
prowadziło do prześladowania innych wyznań, chociaż nigdy nie przybrało 
ono charakteru systematycznego. Po trzecie wreszcie, stopniowo następo-
wała centralizacja rządów, która osiągnęła szczyt za panowania Chosrowa 
I (531-579).

Potęgą stali się Sasanidzi za panowanie jej drugiego władcy, Szapura I, 
który w 244 roku pokonał cesarza Gordiana III, a następnie zmusił do za-
warcia korzystnego dla siebie pokoju jego następcę, Filipa Araba. Szczy-
towym momentem wojen Szapura z Rzymem było zniszczenie całej armii 
rzymskiej i wzięcie do niewoli cesarza Waleriana. Stało się to ok. 260 roku. 
Po śmierci Szapura I nastąpił jednak okres zamętu, po części spowodowany 
niepokojami religijnymi wynikającymi z ekspansji nowo powstałego mani-
cheizmu, jak również chrześcijaństwa, które to religie zdawały się podwa-
żać fundamenty państwa, pierwsza poprzez radykalizm swej doktryny, dru-
ga poprzez związki z Rzymem. Wówczas Sasanidzi nadali liczne przywileje 
zoroastryjskiemu klerowi, który wydawał się silną gwarancją stabilności 

610 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Part%C3%B3w,	dostęp	1.08.2014.
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władzy. Ponadto krajem wstrząsały wojny domowe pomiędzy członkami 
dynastii wspieranymi przez różne odłamy arystokracji. Państwo odzyskało 
siły dopiero za rządów Szapura II (309-379), który stoczył szereg zwycię-
skich wojen z Rzymem.

Wkrótce jednak nastąpił długotrwały kryzys, trwający aż do 531 roku. 
Początkowo wynikał on z brutalnej walki, jaką prowadziła arystokracja i 
kler przeciwko monarchii, chcąc uzyskać jak najwięcej niezależności kosz-
tem jej władzy. Kolejni władcy ginęli w wyniku spisków, a zajęci tłumieniem 
ciągłych rebelii oraz strachem przed nimi nie byli w stanie rządzić efektyw-
nie. W drugiej połowie V wieku jednak głównym problemem stało się zagro-
żenie zewnętrzne ze strony koczowniczego ludu Heftalitów. Peroz I (459-
484) został przez nich pokonany i zabity, a jego syn Kawad I (488-531), im 
zawdzięczał powrót na tron, ale w zamian musiał płacić roczny trybut. Te 
klęski stały się impulsem do przeprowadzenia reform, które rozpoczął Ka-
wad, a kontynuował jego następca, Chosrow I (531-579). Objęły one zarów-
no armię jak i administrację, a w szczególności system podatkowy, który 
stał się bardziej racjonalny i sprawiedliwy. To właśnie te reformy pozwoliły 
Chosrowowi I rozbić Heftalitów w przymierzu z Turkami, skutecznie prze-
ciwstawić się tym ostatnim, kiedy zwrócili się oni przeciwko Iranowi oraz 
toczyć zwycięskie wojny z Bizancjum. Panowanie Chosrowa I, którego spra-
wiedliwość stała się wręcz przysłowiowa, posiadającego szerokie intelek-
tualne zainteresowania, było w historii Iranu okresem rozkwitu w każdej 
sferze, zarówno militarnej, jak i gospodarczej oraz kulturalnej.

Jego następca, Hormizd IV (579-590), został obalony przez Bahrama Czo-
bina (590-591), wodza sławnego ze swoich zwycięstw nad Turkami. Jednak 
wkrótce syn Hormizda, Chosrow II Parwiz (591-628), prowadząc ze sobą 
bizantyjską armię pokonał Bahrama i zabił go. Wnuk wielkiego Chosrowa I 
po zdobyciu władzy oddał się głównie swojemu zamiłowaniu do luksusu i 
zmysłowych uciech. Po śmierci cesarza Maurycjusza, któremu zawdzięczał 
tron, Chosrow ogłosił się jego mścicielem, i rozpoczął długoletnią wojnę z 
Bizancjum. Sasanidzki władca zdobył Syrię, Palestynę i Egipt, a jego woj-
ska dotarły aż pod Konstantynopol. Jednak od 622 roku pod wodzą cesa-
rza Herakliusza wojska bizantyjskie po kolei rozbijały wyczerpane długo-
letnią wojną irańskie armie, wykorzystując możliwość transportu morzem, 
nad którym cały czas panowała bizantyjska flota. Ostatecznie Chosrow był 
zmuszony do sformowania armii z niewolników, którą w 627 roku Hera-
kliusz doszczętnie rozbił pod dawną stolicą Asyrii Niniwą. Wkrótce potem 
Chosrow został obalony i stracony. Imperium ogarnęła wojna domowa, po 
której ostatecznie władcą został ośmioletni wnuk Chosrowa II, Jezdegerd 
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III (632-651). Kraj był kompletnie zdezorganizowany, liczni możnowład-
cy stali się właściwie na wpół niezależnymi władcami. Zaniedbano nawet 
sieć irygacyjną, doprowadzając do tego, że pola uprawne stały się bagnami. 
Na tak wyniszczone państwo uderzyli niedawno zjednoczeni przez Maho-
meta Arabowie i wkrótce zadali irańskiej armii szereg klęsk, w tym dwie 
najważniejsze: pod Al-Kadisijją w 637 roku oraz Nihawandem w 642 roku. 
Ostatecznie Jezdegerd zginął w 651 roku w Merwie, a wraz z nim zginęło 
ostatnie starożytne państwo irańskie611.

II. Biblia
1. Elam
Po raz pierwszy w Biblii państwo Elam występuje w Księdze Rodzaju w 

rozdziale 14., gdzie Kedorlaomer, król Elamu, wraz z trzema innymi króla-
mi walczyli z Abrahamem i Lotem: „Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i 
Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, wszczęli 
wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szi-
nabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soa-
ru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś 
jest Morze Słone. Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w 
roku trzynastym zbuntowali się. Toteż w czternastym roku nadciągnął Ke-
dorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, 
Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim i Chorytów w ich górzystym 
kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. Potem, zawró-
ciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej zie-
mi, a także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar. Królowie więc So-
domy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w 
dolinie Siddim do walki z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem 
Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Ellasaru — czterej 
królowie przeciwko pięciu. A w dolinie Siddim było wiele dołów, [z których 
wydobywano] smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, 
skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe 
mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, 
odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem — 
był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Jeden ze zbiegów przybył, aby po-
wiedzieć o tym Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów 

611 http://pl.wikipedia.org/wiki/Sasanidzi,	dostęp	1.08.2014.
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pewnego Amoryty, imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeń-
ców Abrama. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w 
niewolę, dobrał sobie trzystu osiemnastu najbardziej doświadczonych spo-
śród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych 
ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klę-
skę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W 
ten sposób odzyskał całe mienie. a także sprowadził na powrót Lota wraz 
z jego dobytkiem, kobietami i sługami. Gdy Abram wracał po zwycięstwie 
odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu 
na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy”612.

Następne ważne wzmianki pojawiają się już w księgach prorockich, gdzie 
Elam jest zaliczony do mocarstw, którego potęga zostanie złamana. W Księ-
dze Izajasza znajdujemy tylko krótki werset: „Elam podniósł kołczan, Aram 
zaprzągł konie, Kir odsłonił tarczę”613. Natomiast w Księdze Jeremiasza napi-
sano już nieco więcej. Jest to właściwie wyrok Boży przeciwko Elamowi: „To 
powiedział do mnie Pan, Bóg Izraela: «Weź z mojej ręki kubek wina <to jest 
gniewu> i daj je do picia wszystkim narodom, do których cię posyłam. Niech 
piją, zataczają się i szaleją <przed mieczem, który poślę między nich>». Wzią-
łem więc kubek z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie 
posłał Pan: Jerozolimę, miasta judzkie, ich królów i przywódców, by uczynić 
z nich pustkowie, przedmiot grozy, pośmiewiska i przekleństwa, jak to jest 
dzisiaj; faraona, króla egipskiego i jego sługi, jego przywódców i cały jego na-
ród; wszystkie różnorodne narody i wszystkich królów ziemi Us, wszystkich 
królów ziemi filistyńskiej, Aszkelon, Gazę, Ekron i to, co pozostało z Aszdo-
du;  Edom, Moab i synów Ammona, wszystkich królów Tyru i wszystkich 
królów Sydonu oraz wszystkich królów zamorskich wysp;  Dedan, Tema, 
Buz i wszystkich, którzy przycinają włosy na skroniach; wszystkich królów 
Arabii i wszystkich królów różnorodnych ludów, mieszkających na pusty-
ni; wszystkich królów Zimri, wszystkich królów Elamu i wszystkich królów 
Medii; wszystkich królów północy, bliskich i dalekich, jednych po drugich; 
wszystkie królestwa, jakie są na powierzchni ziemi; <król zaś Szeszak bę-
dzie pił po nich>. (…) Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Je-
remiasza o Elamie na początku panowania Sedecjasza, króla judzkiego: To 
mówi Pan Zastępów: Oto złamię łuk Elamu, źródło jego potęgi. Sprowadzę 
na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba i rozproszę ich na wszystkie 
te wiatry, tak że nie będzie narodu, dokąd nie dotarliby rozproszeni Elami-
ci. Napełnię Elam trwogą wobec jego nieprzyjaciół, wobec tych, co nastają 
612	 Rdz	14,1-17.
613	 Iz	22,6.
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na jego życie. Sprowadzę na nich nieszczęście, żar mojego gniewu — wy-
rocznia Pana. Poślę za nimi miecz, aż ich wyniszczę. Ustawię zaś swój tron 
w Elamie i usunę stamtąd króla i książąt — wyrocznia Pana. W przyszłości 
jednak zmienię los Elamu — wyrocznia Pana”614. Ezechiel pisze w podob-
nym tonie, choć nieco krócej: „Tam jest Elam i całe jego mnóstwo wokół jego 
grobu — to wszyscy pobici, polegli od miecza, którzy zstąpili nieobrzezani 
do świata podziemnego, oni, którzy postrach szerzyli w kraju żyjących, hań-
bę cierpią z tymi, którzy zstąpili do dołu. Pośród pobitych zgotowano mu 
leże i całe jego mnóstwo jest wokół jego grobu. Wszyscy ci są nieobrzezani, 
pobici mieczem, albowiem strach przed nimi szerzył się w kraju żyjących, 
a teraz cierpią swą hańbę z tymi, którzy zstąpili do dołu; pośród pobitych 
zostali umieszczeni”615.

W Starym Testamencie znajdujemy również teksty dotyczące deportacji 
Elamitów do Samarii przez Asurbanipala, króla asyryjskiego, który w tej 
księdze występuje pod imieniem Asnappar: „Komendant Rechum, pisarz 
Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, 
ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy — to jest Elamici — i reszta narodów, które 
uprowadził wielki i dostojny Asnappar i osiedlił je w miastach Samarii i w 
reszcie krain transeufratejskich”616.

Na zamku w Suzie, w kraju Elamitów, który wówczas był podbity przez 
Medo-Persję, prorok Daniel otrzymał od Boga bardzo ważną wizję. Przy-
toczmy 8. rozdział jego księgi: „W trzecim roku panowania króla Baltazara 
miałem widzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy patrzałem 
podczas widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kra-
ju Elam. Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. Podniosłem 
oczy i spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa 
wysokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później. Ujrzałem barana 
bodącego [rogami] ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie 
mogło mu sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, 
co chciał, i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł 
kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały 
róg między oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego wi-
działem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, 
jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i 
złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on 
go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z 

614	 Jr	25,25;	49,34-39.
615	 Ez	32,24-25.
616	 Ezd	4,9-10.
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jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ 
złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne — ku czterem stronom 
świata. Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku 
południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. Wzniósł się on aż do 
wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał 
je. Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, 
obalił miejsce Jego przybytku i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał 
występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie. I usłyszałem, 
że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił: 
„Jak długo [potrwa] widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przyby-
tek i podeptane zastępy?” On zaś powiedział do niego: „Jeszcze przez dwa 
tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje 
prawa”. Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, 
oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny, i usłyszałem głos ludzki 
nad [rzeką] Ulaj, który wołał tymi słowami: „Gabrielu, wyjaśnij mu widze-
nie!” Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem 
się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: „Wiedz, człowieku, że widze-
nie odnosi się do czasów ostatecznych”. Gdy on ze mną rozmawiał, padłem 
oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi i 
powiedział: <Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widze-
nie dotyczy końca czasów. Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, [ozna-
cza] królów Medów i Persów. Kozioł zaś — króla Grecji, a wielki róg między 
jego oczami — pierwszego króla. Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, 
co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego na-
rodu, będą jednak pozbawione jego mocy. A przy końcu ich panowania, gdy 
występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny 
rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej 
sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczyna-
niach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i 
knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w ser-
cu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu 
Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Widzenie zaś o 
wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak 
widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych>. Wtedy mnie, Da-
niela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez [wiele] dni. Następnie wstałem i 
załatwiałem sprawy królewskie; byłem jednak poruszony widzeniem, gdyż 
nie mogłem go zrozumieć”617. 

617	 Dn	8,1-27.
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Sięgnijmy do interpretacji tej wizji, przedstawionej przez znanego bibli-
stę ks. prof. dra hab. Zachariasza Łykę: „Baran mający dwa rogi przedstawia 
Medo-Persję. Jest to bardzo trafny obraz tego mocarstwa. Wiadomo bowiem 
z historii starożytnego Wschodu, że Media została podbita w r. 553 przed 
Chr. przez Cyrusa (553-530), władcę Persów, i oba narody zjednoczone 
zostały pod jednym dowództwem perskim. Stąd jeden róg wyrósł później 
i był wyższy. (…) Kozioł reprezentuje królestwo greckie, a róg wielki, jaki 
był między oczyma kozła, pierwszego władcę tego królestwa, Aleksandra 
Wielkiego (336-323). Szybkość biegu kozła, który nadciągnął z zachodu, do-
skonale obrazuje inwazję Aleksandra Wielkiego na Persję, szybkość prze-
marszu jego wojsk, błyskawiczność staczanych przez niego walk (334 — bi-
twa pod Granikiem, 333 — pod Issos, 331 — pod Arabelą), natarcie zaś na 
barana i pokonanie go było trafnym obrazem walki Aleksandra Wielkiego 
z Persją i zawojowania jego imperium. (…) Złamanie rogu dużego obrazu-
je śmierć Aleksandra Wielkiego, która nastąpiła niespodziewanie u szczytu 
potęgi tego władcy wieku lat 33. Po śmierci Aleksandra Wielkiego jego pań-
stwo rozpadło się na cztery części, zostało bowiem podzielone między czte-
rech jego generałów: Kassandra, Lizymacha, Seleukosa i Ptolemeusza. (…) 
Gabriel kontynuując tok wykładu wyjaśnił, że przy końcu istnienia czterech 
królestw, na które rozpadła się monarchia Aleksandra Wielkiego, powsta-
nie ‘król o okrutnym obliczu’. (…) Co przedstawia ta niezwykła moc? Nie-
trudno zrozumieć, że jest trafnym obrazem Rzymu, który na arenę świata 
wszedł przy końcu dziejów królestwa Aleksandra Wielkiego, i to Rzymu w 
jego podwójnej fazie, jako Rzymu pogańskiego i chrześcijańskiego. W sym-
bolu króla o okrutnym obliczu kryje się nie tylko obraz samego imperium 
rzymskiego, które podbojami sięgało na południe, wschód, do Palestyny i 
wystąpiło przeciwko Chrystusowi, skazując Go na karę śmierci, oraz prze-
ciwko Żydom, powodując zburzenie ich miasta, świątyni i zniszczenie kultu, 
a także rozproszenie Izraela, ale przede wszystkim symbol potęgi religijno-
-politycznej, która przejęła spuściznę cesarskiego Rzymu, a w stosunku do 
depozytu wiary apostolskiej i nauki Bożej, objawionej w Piśmie Świętym, 
dopuściła się poważnych zniekształceń”618. Ponieważ Daniel rozchorował 
się, niewyjaśniona pozostała kwestia okresu 2300 dni (wieczorów i poran-
ków). Wiadomo było tylko jedno, że po tym czasie świątynia odzyska swoje 
prawa619. Wyjaśnienie tych kwestii znajduje się w rozdziale 9. Księgi Danie-
la. Cytowany wcześniej biblista wyjaśnia, że w interpretacji okresów proro-
czych należy stosować biblijną zasadę „dzień za rok”, co oznacza, że chodzi 
618	 Z.	Łyko,	Nauki Pisma Świętego,	Warszawa	1989,	s.307-308.
619	 Niektóre	przekłady	Pisma	Świętego	mówią,	że	świątynia	zostanie	oczyszczona.



256 Współczesne kraje biblijne w starożytności

o okres 2300 lat. Czas ten miał się rozpocząć w roku wydania dekretu o 
odbudowie Jerozolimy, co nastąpiło za króla perskiego Artakserksesa jesie-
nią 457 roku p.n.e. Oznacza to, że okres ten powinien się zakończyć jesienią 
1844 roku620. Co się wówczas wydarzyło? Upowszechniono naukę o nie-
biańskiej świątyni i godzinie sądu. Powstał ruch religijno-społeczny, który 
zaczął głosić potrzebę przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. 
Rzucił hasło powrotu do Biblii. Wydobył na światło dzienne wszystkie apo-
stolskie zasady wiary, łącznie z nauką o świątyni, potrzebą przestrzegania 
dekalogu i zachowania wiary Chrystusowej621.

W Nowym Testamencie jest tylko jeden tekst dotyczący Elamitów, którzy 
są świadkami zesłania Ducha Świętego. Są to Żydzi, którzy przybyli z Elamu, 
być może potomkowie tych uprowadzonych w czasach asyryjskich: „Prze-
bywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słoń-
cem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami?» — mówili pełni zdumienia i podzi-
wu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? —  Parto-
wie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, 
Pontu i Azji…”622.

2. Media
Pierwsze wzmianki w Biblii o Medii i Medach pojawiają się w II Księdze 

Królewskiej: „W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdo-
był Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Cha-
lach, nad Chabor — rzekę Gozanu, i do miast Medów”623. Asyryjczycy podbi-
jając różne narody, przesiedlali je na inne ziemie. W tym wypadku chodzi o 
Izraelitów z tzw. państwa północnego, zdobytego przez Asyrię w 722 roku 
p.n.e. Część z nich została przesiedlona na tereny Medów, którzy wówczas 
byli wasalami Asyryjczyków.

Następne teksty dotyczą już czasów tzw. niewoli babilońskiej, ale okre-
su pod rządami medo-perskimi. W Księdze Ezdrasza czytamy: „Wtedy król 
Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się 

620	 Było	to	456	pełnych	lat	i	¼	przed	naszą	erą	+	1843	pełnych	lat	i	¾	naszej	ery.	Razem	
2300.

621	 Więcej	na	ten	temat	zob.	Z.	Łyko,	Nauki…,	s.299-324.
622	 Dz	2,5-9.
623	 2	Krl	17,6.	Podobna	treść	pojawia	się	w	tej	samej	księdze	18,11:	„Król	asyryjski prze-

siedlił	Izraelitów	w	niewolę	do	Asyrii	i	osiedlił	ich	w	Chalach,	nad	Chabor,	rzeką	Gozanu,	
i	w	miastach	Medów”.
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też skarby. I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien 
zwój, w którym tak było napisane: «Zapisek historyczny: W roku pierwszym 
[panowania] króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bo-
żego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabija-
jących ofiary krwawe i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość jego 
— sześćdziesiąt łokci, szerokość jego — dwadzieścia łokci, wysokość jego 
— trzydzieści łokci; układów z kamienia ciosowego — trzy, i z drzewa — 
układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego. Również złote 
i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świąty-
ni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one powrócą 
na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu Bo-
żym». «Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z 
waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei — trzymajcie się z dala od 
tego miejsca. Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pra-
cować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym 
miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny 
żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów 
królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawiesze-
nia mają być owym mężom wypłacone koszty. A jeśli potrzeba też cielców, 
baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios — oprócz pszenicy, soli, 
wina i oliwy — według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być nie-
chybnie co dzień dostarczane, aby oni składali miłe ofiary Bogu niebios i 
modlili się za życie króla i jego synów. I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś 
przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie 
do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. A Bóg, 
który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem stra-
ci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży 
w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie 
wykonany»”624. O dekretach królów perskich dotyczących Żydów będzie 
jeszcze mowa w dalszej części. Tu jedynie trzeba wspomnieć o tym, że w 
królestwie medo-perskim były wówczas cztery stolice: Persepolis, Babilon, 
Suza i Ekbatana. Zapewne w każdej z nich znajdowały się archiwa królew-
skie, co nie ułatwiało odnajdywania archiwaliów. Jak czytaliśmy, dekret wy-
dany przez Cyrusa, odnaleziono w czasach Dariusza w Ekbatanie.

Kolejne teksty na temat Medów odnajdujemy w Księdze Estery: „A było 
to za dni Aswerusa625; Aswerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad stu 

624	 Ezd	6,1-12.
625	 Tak	Biblia	nazywa	perskiego	króla	Kserksesa.	W	niektórych	przekładach	Pisma	Świętego	

występuje	pod	imieniem	Achaszwerosz.
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dwudziestu siedmiu państwami. W owych dniach, kiedy król Aswerus za-
siadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, w trzecim roku swe-
go panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i 
najdzielniejszych Persów i Medów, wielmoży i władców państw, którzy byli 
razem z nim”626. „I nałożył król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza. A 
wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości Mardocheusza, któ-
rego król uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik 
królów Medów i Persów?”627. 

W proroctwie Izajasza jest następująca zapowiedź: „Wyrok na Babilon, 
który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, któ-
rzy nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają”628. Dokładnie wypełni-
ło się to w 539 roku p.n.e., gdy koalicja Medów i Persów pod przywództwem 
Cyrusa Wielkiego zdobyła Babilon, kończąc tym samym supremację babi-
lońską nad starożytnym światem. W innym miejscu ten sam prorok powia-
da: „Widzenie przytłaczające zwiastowano mi: Rozbójnik rabuje, niszczyciel 
niszczy. «Elamie, wychodź! Medio, oblegaj! Wszystkim jękom kres położę» 
(…) A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden 
i rzekł: «Upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane 
na ziemi!»629. 

Jeremiasz z kolei wymienia różne narody, na które spadnie kara Boża. 
Wśród nich wyszczególnia również Medię630. Wcześniej jednak Media miała 
pokonać Babilonię: „Ostrzcie strzały, przygotowujcie tarcze! Pan pobudza 
ducha króla Medii, bo jego zamiary dotyczą zniszczenia Babilonu; jest to ze-
msta Pana, zemsta za Jego świątynię. (…) Do świętej wojny przeciw niemu 
przygotujcie narody, króla Medii, jego przywódców i wszystkich jego urzęd-
ników, całą ziemię, nad którą panuje. Drży ziemia i dygoce, bo się wypełni-
ły plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niezamieszkałe 
pustkowie”631. 

W Starym Testamencie o Medach pisze jeszcze prorok Daniel. Gdy zapo-
wiada upadek Babilonu, mówi że zdobędą go Medowie i Persowie: „A oto 
nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wy-
razów: Mene — Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel — 
zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres — twoje królestwo 

626	 Est	1,1-3.
627	 Est	10,2.
628	 Iz	13,1.17.
629	 Iz	21,2.9.
630	 Jr	25,25.
631 Jr 51,11.28.



259Iran

uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom»”632. Gdy prowincją medyj-
ską zarządzał Dariusz Med, którego tytułowano królem, ministrowie uknuli 
spisek przeciwko Danielowi, namawiając Dariusza do wydania edyktu zaka-
zującego modlitwy do Boga Jahwe: „Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spi-
sać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Me-
dów i Persów. Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. Gdy Daniel 
dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w 
swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie 
padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przed-
tem. Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i 
wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla <w sprawie zakazu 
królewskiego>: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek pro-
siłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza 
tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?» W odpowiedzi król rzekł: «Spra-
wę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów». Na to 
odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzo-
nych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. 
Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy». Gdy król usłyszał te słowa, 
ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usi-
łował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do 
króla, mówiąc: «Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden 
zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany». Wtedy król 
wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król 
zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, 
uratuje cię». Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król 
zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic 
nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pa-
łacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen od-
szedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy 
był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: «Danielu, sługo 
żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić 
od lwów?» Wtedy Daniel odpowiedział królowi: «Królu, żyj wiecznie! Mój 
Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one 
krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie 
uczyniłem nic złego». Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z 
jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na 
rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono 

632	 Dn	5,25-28.
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do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno ja-
skini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości”633.

W rozdziale 8. Księgi Daniela znajdujemy wyjaśnienie proroczych sym-
boli rogów barana, które mają przedstawiać Medów i Persów. Więcej na ten 
temat zamieszczono w poprzedniej części, dotyczącej Elamu634.  Ponadto 
dwukrotnie jeszcze Daniel wspomina w swojej księdze Dariusza Meda635.

W Nowym Testamencie jest tylko jeden tekst dotyczący Medów, którzy są 
świadkami zesłania Ducha Świętego. Są to Żydzi, którzy przybyli z Medii, 
być może potomkowie tych uprowadzonych w czasach asyryjskich: „Prze-
bywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słoń-
cem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami?» — mówili pełni zdumienia i podzi-
wu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? —  Parto-
wie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, 
Pontu i Azji…”636.

3. Persja
Na 150 lat przed pojawieniem się króla perskiego Cyrusa, jego podbo-

je zapowiedział prorok Izajasz. Napisał też, że to Cyrus przywróci wolność 
Żydom i sprowadzi ich z Babilonii do Jerozolimy. Niewola babilońska, która 
zaczęła się od zburzenia Jerozolimy w 586 roku p.n.e. miała trwać 70 lat. 
W 539 roku p.n.e. Cyrus z armią medo-perską zdobył Babilon. Był to po-
czątek na drodze do odzyskania wolności i odbudowy Jerozolimy. Izajasz 
napisał: „Ja mówię o Cyrusie: Mój pasterz, i spełni on wszystkie moje prag-
nienia, mówiąc do Jeruzalem: Niech cię odbudują!, i do świątyni: Wznieś się 
z fundamentów!. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ują-
łem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od 
pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły”637.

W II Księdze Kronik czytamy, że niewola babilońska była karą za niewier-
ność narodu, ale jest nadzieja, bowiem Cyrus wydał odpowiedni dekret. 
„Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, na-
śladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świą-
tynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnie-

633	 Dn	6,9-25.
634	 Dn	8,20.
635	 Dn	9,1;	11,1.
636	 Dz	2,5-9.
637	 Iz	44,28;	45,1.
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nia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym 
ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanni-
ków, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł 
się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Spro-
wadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich 
młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani 
nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. [Bóg] wszystko oddał w 
jego ręce. Wszystkie naczynia świątyni Bożej tak wielkie, jak i małe, wraz 
ze skarbami domu Pańskiego i ze skarbami króla, i jego książąt wywiózł do 
Babilonu. Spalili też [Chaldejczycy] świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozoli-
my, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich 
kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę [król] uprowadził do 
Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowa-
nia perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta 
Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał 
odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt 
lat». Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha 
Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieś-
cił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi 
Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On 
mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu 
Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech 
idzie!»”638. 

Oprócz obu Ksiąg Kronik do tzw. biblijnych dzieł kronikarskich Starego 
Testamentu zalicza się Księgi Ezdrasza i Nehemiasza (w hebrajskim orygi-
nale obie księgi stanowiły całość). Ezdrasz był kapłanem i pisarzem, Neh-
emiasz wysokim urzędnikiem na dworze perskim. Obaj działali w Jerozoli-
mie, przeprowadzając tam reformy religijne. „Księga Ezdrasza i Nehemiasza, 
traktowana jako całość, omawia okres dziejów po niewoli babilońskiej. 
Początek Księgi Ezdrasza jest identyczny z zakończeniem II Księgi Kronik. 
W dekrecie Cyrusa podkreślona jest przede wszystkim sprawa odbudowy 
świątyni. Dlatego repatrianci otrzymują naczynia święte zabrane z Jerozoli-
my i księga przytacza ich listę. Skradzione naczynia zostały zwrócone Szesz-
bassarowi, księciu judzkiemu. Egzegeci nie są zgodni w sprawie, czy jest to 
imię Zorobabela, czy chodzi o dwóch różnych ludzi. Zorobabel bowiem staje 
na czele tych, którzy wracają do Jerozolimy i Judy. Edykt Cyrusa podykto-
wany był perskim charakterem religijnym, niespotykaną na starożytnym 

638	 2	Krn	36,14-23.
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Wschodzie tolerancją i mądrością polityczną. Persowie, stawszy się spad-
kobiercami monarchii babilońskiej i zezwalając przesiedlonym na powrót 
do ziemi ojczystej, zyskiwali w tych narodach naturalnych przyjaciół. Dzię-
ki temu ułatwiali sobie opanowanie całego państwa. Izraelici skorzystali z 
tego i odbudowali swój byt, nawiązując do narodowych i religijnych tradycji. 
Dekret zacytowany w Księdze Ezdrasza przedstawia Cyrusa jako wysłannika 
Boga, podobnie jak poprzednio Nabuchodonozor był narzędziem Jahwe dla 
ukarania grzesznego narodu”639. Księga Ezdrasza odnotowuje następującą 
treść: „Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan du-
cha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż ob-
wieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: «Tak 
mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. 
I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie. Jeśli z całego 
ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a 
niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izrael-
skiego — ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozosta-
jących jeszcze przy życiu — to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, 
gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem 
— oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie». Zatem 
naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, które-
go ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w 
Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, 
sprzętem, bydłem i kosztownościami — oprócz wszystkich darów dobro-
wolnych. A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodono-
zor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. I wydał je Cyrus, król 
perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi, księ-
ciu judzkiemu. Oto liczba tych sprzętów: czasz złotych — trzydzieści, czasz 
srebrnych — tysiąc dwadzieścia dziewięć, pucharów złotych — trzydzieści, 
pucharów srebrnych — około czterystu dziesięciu, innych sprzętów — ty-
siąc; wszystkich sprzętów złotych i srebrnych — pięć tysięcy czterysta. To 
wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii 
do Jerozolimy”640. 

Najważniejszym zadaniem repatriantów była odbudowa świątyni w Je-
rozolimie. Zaczęto od zbudowania ołtarza, gdzie można było składać ofiary. 
„Gdy nadszedł siódmy miesiąc — a Izraelici mieszkali już w miastach swo-
ich — wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie. A Jozue, 
syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia 
639	 T.	Jelonek,	Kultura…,	s.48-49.
640	 Ezd	1,1-11.
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jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga izraelskiego, aby na nim złożyć 
całopalenia, jak przepisano w Prawie Mojżesza, męża Bożego. I na dawnym 
fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze 
strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, ca-
łopalenia poranne i wieczorne. Potem obchodzili Święto Namiotów według 
przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wyma-
ganą należnością codzienną. Następnie — oprócz całopalenia nieustającego 
— składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczysto-
ści Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana”641. Potem 
zajęto się założeniem fundamentów. „Dali więc pieniędzy kamieniarzom i 
cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by spro-
wadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, 
udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego”642. Gdy fundament był goto-
wy, odbyła się uroczystość, gdzie wielbiono Boga, a ludzie płakali z radości.

Po zbudowaniu fundamentów, do starszych izraelskich zgłosili się Sama-
rytanie643, którzy zaproponowali swoją współpracę w odbudowie świąty-
ni. Ponieważ Judejczycy na to się nie zgodzili, Samarytanie sprawili swoimi 
skargami i donosami do dworu perskiego, że zakazano odbudowy świątyni 
i Jerozolimy. „Za panowania Kserksesa, na początku jego rządów napisano 
oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy. A za czasów Artakserkse-
sa Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali towarzysze jego wystosowali 
pismo do Artakserksesa, króla perskiego; litery tego dokumentu były na-
pisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. Komendant Rechum i 
pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej 
treści: «Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sę-
dziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy — to 
jest Elamici — i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnap-
par i osiedlił je w miastach Samarii i w reszcie krain transeufratejskich, I da-
lej». To jest odpis listu, który oni posłali do niego: «Do króla Artakserksesa 
— słudzy twoi, mężowie z Transeufratei. Otóż: Niech król przyjmie do wia-
domości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, 
odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i funda-
menty domów są założone. Otóż: Niech król przyjmie do wiadomości, że je-
żeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, 

641	 Ezd	3,1-5.
642	 Ezd	3,7.
643	 Samarytanie	byli	ludem,	który	powstał	z	wymieszania	się	pozostawionej	przez	Asyryj-

czyków	 ludności	 północnego	królestwa	 izraelskiego	 z	 ludnością	 obcych	narodowości,	
deportowaną	tam	z	innych	regionów	imperium	asyryjskiego.
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daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. Otóż: Po-
nieważ mamy obowiązki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na ogra-
bianie króla, dlatego posyłamy królowi to powiadomienie. Niech poszukają 
w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto 
jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, 
a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zosta-
ło to miasto. Powiadamiamy króla, że jeśli to miasto będzie odbudowane, 
a mury jego będą naprawione, wtedy działu w Transeufratei mieć nie bę-
dziesz». Król przysłał takie rozstrzygnięcie: «Komendantowi Rechumowi, 
pisarzowi Szimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w 
Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich, pozdrowienie». I da-
lej: «Dokument, któryście nam przysłali, został przede mną w przekładzie 
odczytany. Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że 
to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy 
w nim są wzniecane. I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili 
całą Transeufrateą, i odstawiano im podatek, daninę i cło. — Zatem wydaj-
cie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi: to miasto nie ma być odbudo-
wane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. A strzeżcie się, 
by nie dopuścić się w tym zaniedbania, ażeby nie wzrosła strata na szkodę 
królów». Wtedy — skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został prze-
czytany przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towa-
rzyszami — poszli oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą 
użycia siły zakazać im dalszej pracy”644. 

Przerwa w budowie trwała do drugiego roku panowania króla Dariusza, 
czyli do 520 roku p.n.e. Wówczas prorocy Aggeusz i Zachariasz nawoływali 
do kontynuowania prac. Ich apele były na tyle skuteczne, że prace ruszy-
ły. Ale kiedy rozpoczęto odbudowę, do akcji wkroczyli urzędnicy perscy. 
„Wówczas przyszedł do nich Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarbo-
znaj oraz towarzysze ich i tak im mówili: «Kto wam kazał dom ten budo-
wać i to oszalowanie wykończyć?» Następnie tak ich pytali: «Jak się nazy-
wają ludzie, którzy wznoszą tę budowlę?» Ale oko Boga ich czuwało nad 
starszyzną żydowską, tak że ich tamci od budowania nie powstrzymali, aż 
by po nadejściu doniesienia do Dariusza doręczono dokument w tej spra-
wie. Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz 
towarzysze jego, Persowie w Transeufratei, posłali do króla Dariusza. Po-
słali do niego doniesienie, w którym tak było napisane: «Królowi Dariuszo-
wi — wszelkiego szczęścia! Niech król przyjmie do wiadomości, żeśmy się 

644	 Ezd	4,6-23.
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udali do domu Boga wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany 
z kamienia ciosowego i drzewo przykłada się do ścian. Ta robota jest sta-
rannie wykonywana i posuwa się naprzód. Wtedy zapytaliśmy owych star-
szych, mówiąc do nich tak: ‘Kto wam kazał dom ten budować i to oszalo-
wanie wykończyć? Również pytaliśmy ich o ich imiona, by cię powiadomić. 
Toteż podajemy imiona mężów stojących na ich czele. I odpowiedzieli nam 
w sposób następujący: Myśmy sługami Boga nieba i ziemi i odbudowujemy 
dom, który — niegdyś wzniesiony — stał przez wiele lat, a wielki król izra-
elski zbudował go i wykończył. Ponieważ jednak przodkowie nasi rozgnie-
wali Boga niebios, wydał ich Chaldejczykowi Nabuchodonozorowi, królowi 
babilońskiemu. On zburzył ten dom, a lud uprowadził do Babilonu. Ale w 
pierwszym roku [panowania] Cyrusa, króla babilońskiego, kazał ten król 
odbudować ten dom Boży. Również co do złotych i srebrnych sprzętów 
domu Bożego — które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i 
przeniósł je do świątyni w Babilonie — to król Cyrus wydobył je ze świątyni 
w Babilonie i wręczył je pewnemu mężowi, imieniem Szeszbassar, którego 
ustanowił namiestnikiem  i któremu rzekł: ‘Weź te sprzęty; idź złożyć je w 
świątyni w Jerozolimie, a dom Boży ma być odbudowany na dawnym miej-
scu’. Zatem ów Szeszbassar przyszedł i założył fundamenty domu Bożego 
w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go, lecz jeszcze nie jest on ukoń-
czony. A teraz: jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania 
w skarbcach królewskich, tamże w Babilonie: czy rzeczywiście został przez 
króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bożego w Jerozolimie, a 
rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą»645. Dokument 
znaleziono w Ekbatanie. Oto zapis Księgi Ezdrasza: „I znaleziono w Ekbata-
nie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane:  
«Zapisek historyczny: W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa tenże 
król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma 
być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i dla składa-
jących Bogu ofiary spalane. Długość jego — sześćdziesiąt łokci, szerokość 
jego — dwadzieścia łokci, wysokość jego — trzydzieści łokci; układów z ka-
mienia ciosowego — trzy, i z drzewa — układ jeden. Koszty będą pokryte 
ze skarbu królewskiego. — Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, 
które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Ba-
bilonu, zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jero-
zolimie i będą złożone w domu Bożym»”646. 

645	 Ezd	5,3-17.
646	 Ezd	6,2-5.
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Zatem dekret Cyrusa został potwierdzony przez Dariusza. Mogli więc Ży-
dzi dalej odbudowywać świątynię i Jerozolimę. A urzędnikom perskim na-
kazano trzymać się z dala od całej sprawy. Oto polecenie służbowe, jakie 
znalazło się w tekście biblijnym: „«Zatem Tattenaju, namiestniku Transeu-
fratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufra-
tei — trzymajcie się z dala od tego miejsca. Pozwólcie namiestnikowi Żydów 
i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują 
ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się 
odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, 
mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, 
dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. A je-
śli potrzeba też cielców, baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios 
— oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy — według żądania kapłanów w Je-
rozolimie, ma im to być niechybnie co dzień dostarczane, aby oni składali 
miłe ofiary Bogu niebios i modlili się za życie za życie króla i jego synów. 
— I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego 
wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to 
będzie zamieniony na rumowisko. A Bóg, który tam zgotował przybytek dla 
Imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się 
przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem 
ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». Wtedy dokładnie tak, 
jak rozporządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, 
Sztarboznaj i ich towarzysze. A starszyzna żydowska budowała z powodze-
niem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i dopro-
wadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z roz-
porządzeniem Cyrusa i Dariusza — oraz Artakserksesa, króla perskiego. I 
dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar — był to rok 
szósty panowania króla Dariusza”647. 

W tym tekście wspomniano dwóch proroków: Aggeusza i Zachariasza. 
Obaj wystąpili w drugim roku panowania Dariusza, a więc w 520 roku p.n.e. 
Tak naprawdę niewiele o nich wiemy. Prawdopodobnie byli repatriantami, 
przybyłymi z Babilonu wraz z pierwszymi grupami Żydów. Aggeusz kieruje 
swoje poselstwo do namiestnika Zorobabela, kapłana Jozuego i ludu: „«Tak 
mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: ‘Jeszcze nie nadszedł czas, aby od-
budowywać dom Pański’.  <Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka 
Aggeusza>: Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wy-
łożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc — tak 

647	 Ezd	6,6-12.
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mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Siejecie wiele, 
lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pije-
cie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, 
kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka! Tak 
mówi Pan Zastępów: Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten 
dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci — mówi Pan. Rozważcie tyl-
ko, jak się wam wiedzie! Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to 
niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? 
— wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, 
podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego nie-
biosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Ja spro-
wadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy 
i na oliwki — na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, 
i na wszelką pracę rąk». Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn 
Josadaka, a także cała reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i 
słowa proroka Aggeusza — jako że wysłał go ich Pan Bóg — i lud przejął się 
lękiem przed Panem. Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo 
Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: «Ja jestem z wami! - wyrocznia 
Pana». Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika 
Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej reszty 
ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Za-
stępów, dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku 
[rządów] króla Dariusza. Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesią-
ca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Powiedzże to Zorobabelo-
wi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi 
Josadaka, a także reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, co widział ten 
dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie 
wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, 
Zorobabelu — wyrocznia Pana — nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu 
Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! — wyrocznia Pana. Do pracy! Bo 
Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które 
zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród 
was; nie lękajcie się!  Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jed-
na chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie na-
rody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą 
ten dom, mówi Pan Zastępów. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto — wy-
rocznia Pana Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od daw-
nej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju» — wyrocznia 
Pana Zastępów. Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego [miesiąca], w 
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drugim roku [rządów] Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeu-
sza: «Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej 
kwestii: Gdyby ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął 
tą szatą chleba albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle ja-
kiegoś pokarmu, czy wówczas on stanie się poświęcony?» Na to kapłani od-
rzekli: «Nie». Aggeusz więc pytał dalej: «Gdyby ktoś zanieczyszczony przez 
zmarłego dotknął się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona?» Na 
to kapłani odrzekli: «Tak». Aggeusz zaś tak ciągnął dalej: «Tak to jest i z tym 
ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem — wyrocznia Pana. Tak 
też jest z każdym dziełem ich rąk; nawet i to, co składają tam w ofierze, jest 
nieczyste. Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień 
na kamieniu w świątyni Pańskiej, jak się wam powodziło? Gdy się przyszło 
do stogu o dwudziestu [miarach], było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło 
do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt [miar], było ich tylko dwadzieścia. 
To Ja dotknąłem was zwarzeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem, do-
tknąłem wszelkie dzieło waszych rąk, a [jednak] nie było między wami [na-
wracających] się do Mnie — wyrocznia Pana. <Rozważcie tylko czasy obec-
ne i przeszłe, od dnia dwudziestego czwartego [miesiąca] dziewiątego do 
dnia, w którym położono [fundamenty] pod świątynię Pańską. Rozważcie 
tylko!> Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? [Nie]. Ale ani winorośl, ani 
drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przyniosły jeszcze owo-
cu. Od tego dnia Ja będę wam błogosławił!» Po raz drugi Pan skierował te 
słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego] miesiąca: «Powiedz 
to namiestnikowi Judy Zorobabelowi: Ja poruszę niebiosa i ziemię, przewró-
cę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan 
i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego 
brata. W tym dniu — wyrocznia Pana Zastępów — wezmę ciebie, sługo mój, 
Zorobabelu, synu Szealtiela — wyrocznia Pana — i uczynię z ciebie jakby 
sygnet, bo sobie upodobałem w tobie»648.

Zachariasz był kapłanem i prorokiem, który ganił Żydów nie tylko z po-
wodu opieszałości w sprawie budowy świątyni, ale również występki mo-
ralne, bluźnierstwa, krzywoprzysięstwa, kradzieże i niesprawiedliwość 
społeczną. Działał w latach 520-518 p.n.e.

W 515 roku p.n.e. wznowiono kult świątynny w Jerozolimie, ale nie 
wszystko przebiegało należycie. Wkradały się liczne zaniedbania i zniechę-
cenie. Uprawiano lichwę i szerzył się wyzysk społeczny. Ogromnym proble-
mem były mieszane małżeństwa, bowiem pogańskie małżonki wprowadza-

648	 Ag	1	i	2.
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ły w domach kult pogańskich bożków. W takich okolicznościach wystąpił 
prorok Malachiasz, który wyprzedził reformy Nehemiasza. Księga Malachia-
sza jest wyrokiem, który wypowiada Jahwe ustami proroka.

A sam Nehemiasz? Pozostawił ważne stanowisko na dworze perskim, by 
pomóc Żydom, którzy powrócili do Judei. Jego zasługą było sprowadzenie 
większej liczby repatriantów. Zapełnił nimi nie tylko Jerozolimę, ale rów-
nież inne miasta. Sporządził spis ludności i poświęcił mur jerozolimski, 
odszukał Lewitów, którzy uświetnili uroczystość. Oczyścił miasto od cu-
dzoziemców, przywrócił święcenie szabatu. Zajął się również mieszanymi 
małżeństwami. „Te reformatorskie działania umacniają nowy kształt religii 
Izraela, który nazywamy judaizmem. Kształtuje się on pod perskim pano-
waniem. Jednym z przejawów judaizmu było odcinanie się od innych. Stąd 
sprawa z Samarytanami, którzy chcieli wziąć udział w odbudowie świątyni, 
byli bowiem także jahwistami, choć niezupełnie ortodoksyjnymi. Myśl od-
dzielenia od obcych bardzo wyraźnie dochodzi do głosu w sprawie usunię-
cia cudzoziemców z Jerozolimy i w sprawie małżeństw mieszanych. Ta myśl 
podkreślona jest szczególnie. Tworzy się nowa wspólnota, charakteryzująca 
się ekskluzywnością. Wspólnota opiera się na Prawie i koncentruje wokół 
medytacji nad Prawem. (…) Przywiązanie do Prawa i interpretacja dopro-
wadziły później do legalizmu, trzymania się litery. Podkreślenie odrębności 
wyrodziło się w zamknięcie i ciasnotę”649.

W czasach imperium medo-perskiego działał również prorok Daniel. 
Wszystko wskazuje na to, że nigdy nie powrócił do Judei. Ale odegrał szcze-
gólną rolę na dworze zarządzającego prowincją medyjską Dariusza, w cza-
sach panowania Cyrusa Wielkiego. Jego doświadczenie  z ministrami zosta-
ło opisane w poprzedniej części. W swoich wizjach Daniel również mówił o 
Medach i Persach, jako tych, którzy rządzić będą po Babilonii.

Na perskiej ziemi toczy się również akcja Księgi Estery, która przedsta-
wia sytuację na dworze króla Kserksesa (Aswerusa, Achaszwerosza). Wy-
prawił on wielką ucztę, na której nie chciała się zjawić królowa Waszti. Z 
tego powodu została odsunięta, a jej miejsce zajęła Żydówka Estera. W tym 
czasie Mardocheusz (Mordochaj), opiekun Estery, odkrył spisek przeciwko 
królowi. Nienawidził go jednak Haman, potomek króla Agaga, którego przed 
wiekami zabili Izraelici. Z tego powodu powziął plan eksterminacji Żydów, 
do czego namówił króla. Ten jednak był nieświadomy, że ma żonę Żydówkę, 
która również będzie musiała zginąć. Czas zagłady Żydów został wylosowa-
ny (pur = los) na trzynasty dzień dwunastego miesiąca.

649	 T.	Jelonek,	Kultura…,	s.	102-103.
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Mardocheusz wymógł na Esterze, aby interweniowała u króla. Ta jednak, 
według prawa perskiego, bez zaproszenia nie mogła zjawić się przed kró-
lem. Zarządziła więc modlitwę i post wszystkich Żydów w tej sprawie. Kiedy 
weszła do sali królewskiej, władca przyjął ją łaskawie. Estera zaprosiła go 
wraz z Hamanem na ucztę. A Haman już przygotował szubienicę dla Mardo-
cheusza.

Królowi zaś podczas bezsennej nocy przeczytano o dobrodziejstwie Mar-
docheusza, gdy ten uratował władcy życie. Kserkses zauważył, że Mardoch-
eusz nie został w ogóle wynagrodzony za ten czyn. Rano więc zapytał Hama-
na, jak można kogoś szczególnie wynagrodzić. Ten myśląc, ze chodzi o niego 
powiedział, że kogoś takiego trzeba ubrać w królewskie szaty, posadzić na 
konia i uroczyście obwozić po mieście. Jakież było jego zdziwienie, gdy to on 
musiał prowadzić konia, na którym siedział Mardocheusz.

Podczas uczty u królowej, Haman został przez nią oskarżony. W tym cza-
sie król był w ogrodzie. Gdy wrócił, zobaczył Hamana przy łożu Estery. Ha-
man błagał ją o łaskę, ale z boku wyglądało to tak, jakby chciał ja zgwałcić. 
To wystarczyło, aby król kazał powiesić Hamana na szubienicy przygotowa-
nej przez niego samego.

Ponieważ nie można było cofnąć prawa perskiego, aby uratować Żydów, 
uzyskali oni dekret upoważniający ich do samoobrony. W dniu, w którym 
mieli zginąć, zabili 75 tys. swoich wrogów, a w kolejnych dniach jeszcze 
powiększyli tę liczbę. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono święto 
Purim, obchodzone przez Żydów do dnia dzisiejszego.

III. Miejsca w Iranie, które należy zobaczyć
1. Hamadan (Ekbatana)
Hamadan jest położony na wysokości 1800 m n.p.m. u podnóża góry 

Elvend, która sięga 3600 metrów. W starożytności była to stolica Medów, 
znana pod grecką nazwą Ekbatana. Miasto leżało na szlaku karawanowym, 
łączącym Azję Wschodnią z Mezopotamią. Z tego powodu było bardzo waż-
nym centrum handlowym, gdzie sprzedawano produkty pochodzące z Indii, 
Afganistanu i Persji. Dzisiaj Hamadan już nie odgrywa takiego znaczenia, 
ale wciąż jest chętnie odwiedzany przez kupców, bowiem produkuje się tam 
znakomite dywany i wyroby ze skóry. Miasto rozwinęło się. Posiada nowo-
czesne dzielnice, choć również można podziwiać stare, typowo orientalne 
uliczki.
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Dla czytelnika Biblii Ekbatana (w niektórych przekładach występuje pod 
nazwą Achmeta), jest istotna z tego względu, że była stolicą Medów, którzy 
pojawiają się na kartach Biblii. W Księdze Izajasza 13,17-19 czytamy prze-
powiednię o Medach, którzy mieli wystąpić przeciwko Babilonowi: „Oto 
ja pobudzę przeciwko nim Medów, którzy o srebro nie dbają i w złocie się 
nie lubują. Łuki pobiją młodzieńców. Nad płodem łona matki nie zlitują się, 
ich oko nie weźmie względu na dzieci. I stanie się z Babilonem, perłą kró-
lestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to co się stało z Sodomą i Gomorą, które 
zniszczył Bóg”.

Niestety, nie wiemy zbyt wiele o Medach, ponieważ nie pozostawili po 
sobie żadnych dokumentów. Z tego powodu wnioskuje się, że nie znali sztu-
ki pisania. Wszystkie informacje o Medach pochodzą ze źródeł asyryjskich, 
babilońskich, greckich, perskich, a także z Biblii650. W samym Hamadanie nie 
można prowadzić wykopalisk archeologicznych, ponieważ dzisiejsze miasto 
znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie było miasto starożytne. Jedynie 
przy wykopach pod fundamenty nowych budynków, ukazują się starożytne 
przedmioty należące do Medów.

Według Herodota, pierwszym władcą Medów, który panował w Ekbata-
nie, był Dejokes (lata panowania 700-647 p.n.e.). To on miał stworzyć impe-
rium i założyć tam stolicę. Po nim rządził jego syn Fraortes (647-625 p.n.e.), 
który rozszerzył panowanie na plemiona perskie i włączył je do państwa 
medyjskiego. Następcą Fraortesa został jego syn Kiaksares (625-585 p.n.e.). 
Źródła mówią o nim, jako sprzymierzeńcu babilońskiego króla Nabopo-
lassara, z którym pobił Asyrię. W 614 roku p.n.e. zdobyli Assur, a dwa lata 
później (612 p.n.e.) Niniwę, która padła po trzymiesięcznym oblężeniu. Jej 
król, Sinszariszkun zginął wraz z całym dworem w płonącym pałacu. Trzeba 
również wspomnieć o tym, że Kiaksares wydał swoją córkę za księcia Nabu-
chodonozora, ówczesnego następcę tronu babilońskiego.

650	 S.	Horn	pisze,	że	„Medowie,	lud	indoeuropejski,	pojawili	się	po	raz	pierwszy	w	historii	jako	
barbarzyńcy,	przeciwko	którym	walczył	asyryjski	król	Salmanassar	 III	 (859-824	p.n.e.).	
Po	stuletnim	milczeniu	źródeł	pojawili	się	znowu	w	zapiskach	Sargona	II	(722-705	p.n.e.),	
który	miał	zwyciężyć	Medów	pod	wodzą	króla	Daiaukku.	Ponieważ	Asyryjczycy	maso-
wo	przesiedlali	całe	narody,	jest	bardzo	możliwe,	że	przeprowadzili	deportację	Medów	do	
innych	części	asyryjskiego	imperium,	a	opustoszałe	miasta	zaludnili	obywatelami	innych	
podbitych	ludów.	Taki	wniosek	możemy	wyciągnąć	na	podstawie	informacji	podanych	w	
Biblii.	Gdy	Samaria	dostała	się	w	722	roku	p.n.e.	w	ręce	Sargona	 II,	wielu	nieszczęśli-
wych	mieszkańców	zostało	osiedlonych	‘w	miastach	medyjskich’	(2	Król.	18,	11)”	.	Zob.	
S.	Horn,	Z archeologią przez kraje biblijne,	Warszawa	1989,	s.	93-94.
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Medowie i Babilończycy podzielili między siebie imperium asyryjskie w 
ten sposób, że tym pierwszym przypadły górzyste krainy Urartu (Armenii) i 
Wschodniej Azji Mniejszej, tym drugim pozostałe ziemie.

Kiaksares odniósł też zwycięstwo nad Scytami, którzy z Bałkanów dotarli 
na Bliski Wschód, natomiast jego wojna z Lidią w maju 585 roku p.n.e. była 
nierozstrzygnięta. Gdy pojawiło się zaćmienie słońca, przesądni żołnierze 
obu armii zaprzestali walki, ponieważ wierzyli, że bogowie nie pochwalają 
tej wojny.

Rządy po Kiaksaresie objął jego syn Astiages (585-550 p.n.e.), ostatni 
władca medyjski. Ku swojej zgubie wydał córkę Mandane za Kambyzesa 
I, władcę Persów, który był wasalem Astiagesa. Mandane urodziła Cyrusa, 
który gdy zasiadł na perskim tronie, zbuntował się przeciwko medyjskiemu 
władcy, czyli swemu dziadkowi. Uważał, że jemu się należy panowanie nad 
Medami i Persami. Cyrus dwukrotnie został pokonany przez armię Astiage-
sa, lecz dzięki zdradzie Harpagosa, dowódcy wojsk medyjskich, który wraz 
z armią przeszedł na stronę perską, w końcu odniósł zwycięstwo i zajął Ek-
batanę, stolicę Medów. Astiages zginął w tajemniczych okolicznościach na 
pustyni.

Cyrus pozostawił na stanowiskach urzędowych i wojskowych wielu Me-
dów, co przyniosło mu uznanie w ich oczach651, a Ekbatanę uczynił jedną ze 
stolic swego królestwa. Królewski dwór spędzał tam letnie miesiące, ponie-
waż klimat był umiarkowany, raczej nie zdarzał się nieznośny upał.

W Ekbatanie odnaleziono dekret Cyrusa652 dotyczący powrotu Żydów do 
Palestyny. Świadczy to o tym, że Cyrus wydał rozporządzenie podczas poby-
tu w tym mieście latem 537 roku p.n.e.

Ekbatana nigdy nie była najważniejszą i najpiękniejszą ze stolic królestwa 
medoperskiego, jednak była uważana za wspaniałe miasto. Grecy, którzy 
towarzyszyli Aleksandrowi Wielkiemu Macedońskiemu, opisywali jej boga-
ctwo i sławę. Po raz pierwszy Aleksander przybył tam w 330 roku p.n.e., gdy 
ścigał armię Dariusza III. Drugi raz przybył sześć lat później, kiedy powracał 
z Indii. Źródła mówią, że w jego ręce dostały się w Ekbatanie skarby o war-
tości 180 tysięcy talentów. „Pałac królewski w Ekbatanie posiadał konstruk-
cję z cedrów i drewna cyprysowego powleczonego złotem i srebrem. Dach 

651	 Prawdopodobnie	dotyczyło	to	również	Dariusza,	syna	Astyagesa,	który	występuje	na	kar-
tach	Biblii	w	Księdze	Daniela,	gdzie	tytułowany	jest	królem,	choć	de facto	nim	nie	był.

652	 Zapis	biblijny	brzmi:”I	znaleziono	w	twierdzy	Ekbatana,	leżącej	w	prowincji	medyjskiej,	
pewien	zwój,	w	którym	było	napisane:	Ku	pamięci!	W	pierwszym	roku	panowania	króla	
Cyrusa	wydał	król	Cyrus	rozkaz	w	sprawie	domu	Bożego	w	Jeruzalemie:	Dom	ten	ma	
być	odbudowany	w	miejscu,	gdzie	składane	są	ofiary	krwawe	i	ogniowe…”	(Ezd	6,2).
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był pokryty srebrnymi dachówkami. Większość tego kosztownego materia-
łu została zdemontowana i wywieziona. Tylko główna świątynia zachowała 
srebrny dach aż do 209 p.n.e., gdy Antioch Wielki kazał go zdjąć i wybić 
monety o wartości 4 tys. talentów”653. Herodot podaje, że Ekbatana była oto-
czona siedmioma murami654, a ten zewnętrzny miał mieć 6,5 km. Wszystkie 
mury miały mieć ok. 40 km długości.

Na górze Elvend, w pobliżu Hamadanu, znajdują się skalne napisy dwóch 
perskich królów: Dariusza I (522-486 p.n.e.) i Kserksesa (486-465 p.n.e.). 
Można do nich dotrzeć specjalnym szlakiem wzdłuż górskiego potoku655.

Niemal w samym centrum miasta jest też grób królowej Estery, Żydówki, 
żony króla Kserksesa, i jej wuja Mardocheusza. Znajdują się tam dwa sar-
kofagi pod specjalną kopułą, które są  własnością Żydów. Oni też opiekują 
się całą budowlą. Czy rzeczywiście Estera i Mardocheusz tam zostali pocho-
wani? Nie ma stuprocentowej pewności, ale też nie można tego wykluczyć. 
Pielgrzymujący tam Żydzi, uważają Esterę i Mardocheusza za bohaterów, 
którzy w trudnym dla narodu żydowskiego okresie, okazali wierność Bogu 
i współplemieńcom.

S. Horn pisze: „Biblia tylko raz wspomina Ekbatanę i wydaje się, że zajmo-
wała mało ważne miejsce w historii biblijnej. Lecz czytelnik Biblii nie powi-
nien zapomnieć, że Medowie i Persowie, których stolicą była Ekbatana, byli 
właściwie pierwszymi, którzy założyli indoeuropejskie imperium. Medo-
wie i Persowie przerwali semicką dominację i wprowadzili nowe moralne 
i duchowe wartości. Byli tolerancyjni wobec podbitych narodów i obcych 
religii, przez co zostały stworzone warunki do dalszego istnienia Żydów po 
niewoli babilońskiej. To stanowisko ostatecznie doprowadziło do adopcji 
nowych koncepcji rządu. Rozwinięte w następnych wiekach przez Greków i 
Rzymian umożliwiły chrześcijaństwu opanowanie świata w niewiarygodnie 
krótkim czasie”656.

653	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.95.
654	 Każdy	z	siedmiu	murów	miał	być	innego	koloru:	zewnętrzny	biały,	a	następne:	czarny,	

purpurowy,	niebieski,	pomarańczowy,	srebrny	i	złoty.
655	 Oto	treść	skalnej	proklamacji	Dariusza:	„Wielki	 jest	bóg	Ahuramazda,	który	tę	ziemię	

stworzył	dla	ludzi,	który	Dariusza	uczynił	królem	ponad	innymi	królami,	niezrównanym	
władcą	nad	wieloma.	Ja,	Dariusz,	wielki	król,	król	królów,	król	krajów	wielu	ludów,	król	
na	tej	wielkiej,	rozległej	ziemi,	syn	Hystaspesa,	Achemenida”	(J.	Cate,	History of Persia,	
Bolong	1999,	s.67).	W	podobnym	tonie	jest	napis	Kserksesa.

656	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.96.
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2. Pasargady
Pasargady znajdują się na drodze z Teheranu do Zatoki Perskiej, ok. 50 

km od Persepolis. Zostały założone przez króla Cyrusa. I to jego mauzoleum 
jest największą atrakcją turystyczną tego miasta.

Grób Cyrusa wykonany z wapiennych bloków w kształcie domu z dwuspa-
dowym dachem, stoi na schodkowej piramidzie. Cała budowla ma 11 metrów 
wysokości, i mimo, że jest wiekowym pomnikiem, znajduje się w dobrym sta-
nie. Historyk grecki Strabon napisał, że gdy do miasta wkroczył Aleksander 
Wielki, znalazł grób Cyrusa w starannie utrzymanym ogrodzie pałacowym. 
Zwłoki Cyrusa znajdowały się komnacie grobowej, w złotym sarkofagu. A na 
ścianach komnaty znajdowały się napisy w języku staroperskim: „O człowie-
ku, ja jestem Cyrus, który zdobył władzę dla Persów, król Azji. Nie zazdrość 
mi tego grobowca”657. Inny grecki historyk Plutarch tak oddał treść napisu na 
ścianie: „O człowiecze, ktokolwiek jesteś, skądkolwiek przychodzisz — ponie-
waż wiem o tym, że przyjdziesz — jestem Cyrus, który zdobył władzę dla Per-
sów. Nie żałuj mi tego małego kawałka ziemi, który przykrywa moje ciało”658. 
Ci sami historycy zgodnie twierdzą, że gdy Aleksander obejrzał grób, kazał 
zapieczętować wejście i wystawić warty strzegące grobu. W późniejszych cza-
sach grób został splądrowany. Dzisiaj jest pusty.

Z czasem wiadomości na temat grobowca się zatarły. Kiedy na ten teren 
weszli muzułmanie, nikt już nie pamiętał, że to był grób Cyrusa. W tylnej 
ścianie grobu wyżłobiono niszę modlitewną, natomiast na bocznej ścianie 
wykuto fragment Koranu. Rozeszła się wieść, że jest to grób Batszeby, matki 
Salomona.

Oprócz grobowca Cyrusa, w Pasargadach zachowało się trochę ruin po pa-
łacu tego władcy i kilku innych budynkach. Są posągi uskrzydlonych byków 
z ludzkimi głowami, jest postać podobna do anioła z czterema skrzydłami i 
egipską koroną, nad którą kiedyś widniał napis: Ja, król Cyrus, Achemenida. 
Ostatni raz skopiowano go w 1840 roku, potem zniknął. Z sali audiencyjnej 
zachowała się tylko jedna, licząca 12 m wysokości, kolumna. Ponadto z in-
nych zabudowań pozostały tylko fundamenty. Niedaleko ruin pałacu można 
oglądać pozostałości wieży, nazywanej przez miejscowych więzieniem Sa-
lomona. Prawdopodobnie był to grób Kambyzesa, syna i następcy Cyrusa na 
tronie perskim. Kambyzes podbił Egipt, i wówczas doszła go wiadomość o 
zamachu stanu w Persji. Śpiesznie udał się w drogę powrotną, ale po drodze 
zmarł. Jego ciało pochowano w Pasargadach.

657	 Strabon	15,	3.7.
658	 Plutarch,	Aleksander	69.
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W Pasargadach zachowały się również resztki murów miejskich. Na jed-
nym ze wzgórz znajduje się potężna platforma wykonana z bloków skal-
nych. Ma 80 m długości i 12 m wysokości. Miejscowi nazywają ją tronem 
matki Salomona. Bardzo możliwe, że na tej platformie zbudowany był skar-
biec Cyrusa, w którym zgromadził bogactwa Medów po zdobyciu Ekbatany.

3. Persepolis
Mówi się o Persepolis, że są to najpiękniejsze ruiny świata. Miasto zosta-

ło wybudowane przez Dariusza I ok. 50 km od Pasargadów — starej sto-
licy Cyrusa Wielkiego. Jako nowa stolica, Persepolis miało przyćmić sławą 
wszystkie starożytne metropolie, a przy tym miało mieć perski charakter659. 
Tak istotnie się stało. Przez 200 lat było najwspanialszym miastem świata. 
Położone w sercu imperium i otoczone pustyniami, było świetnym miej-
scem na składowanie skarbów, które władcy perscy przywozili po podboju 
kolejnych ziem i ludów.

Persepolis było często nazywane miastem pałaców, bowiem było ich tam 
wiele. Wszystko zostało obrócone w ruinę za sprawą Aleksandra Wielkiego 
Macedońskiego, który właściwie nie niszczył zdobytych miast, ale Persepo-
lis spalił mszcząc się za zniszczenie Aten przez Kserksesa w 480 roku p.n.e. 
Jednak zanim Aleksander zniszczył Persepolis, na 7 tys. wielbłądów wy-
wiózł wszystko, co było cenne. Reszty zniszczenia dokonali żołnierze plą-
drujący miasto i potężny ogień, który sprawił, że ceglane ściany popękały i 
zamieniły się w gruz. Miasto opustoszało i przez ponad dwadzieścia wieków 
nikt się nim nie interesował. Mimo wcześniejszych wizyt Europejczyków660, 
dopiero markiz de Bednar zidentyfikował ruiny jako pozostałości Persepo-
lis. Było to w 1619 roku. Piętnaście lat później przybył tam Anglik Thomas 
Herbert, który napisał: „Miasto leży niedaleko drogi. Lecz choćby leżało ty-
siące razy dalej opłacałby się trud dotarcia do niego, gdyż jest wyjątkowym 
starożytnym monumentem nie tylko w Persji, lecz na całym Wschodzie”661.

659	 Perscy	 królowie	 posiadali	 kilka	 stolic	w	 swoim	 imperium.	Babilon,	 Suza	 i	 Ekbatana,	
które	 również	pełniły	 rolę	 stolic,	 były	 założone	przez	 inne	narody,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	
posiadały	obcy	charakter.	Pasargady	były	perskie,	ale	Dariusz	chciał	przewyższyć	sławą	
samego	Cyrusa	i	to	mu	się	udało.

660	 Pierwszy	człowiekiem	z	Europy,	który	w	1320	roku	odwiedził	ruiny	Persepolis,	był	wę-
drowny	mnich	Odericus.	Opisał	miasto	ledwie	w	dwóch	zdaniach.	Następnym	Europejczy-
kiem	był	poseł	wenecki	Barbaro,	który	dotarł	tam	w	1472	roku	i	opisał	miasto,	które	jakoby	
miało	być	zbudowane	przez	Salomona.	Kolejnym	był	augustiański	zakonnik,	de	Gouvea,	
który	przybył	do	Persepolis	w	1586	roku,	ale	także	nie	kojarzył	miasta	z	Persami.

661	 Cyt.	za:	S.	Horn,	Z archeologią…,	s.	112.
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Od tego czasu wielu podróżników odwiedziło Persepolis. Kopiowali na 
papierze posągi i napisy, które się zachowały. I właśnie kopie tych napisów 
były na przełomie wieków XVIII i XIX pierwszym materiałem, który użyto, 
by odszyfrować pismo klinowe.

„Ruiny były w większej części widoczne, tylko niektóre leżały pod gruza-
mi i piaskiem. Partie budowli przez wiele wieków wystawiane na działal-
ność deszczu, wiatru i promieni słonecznych bardzo ucierpiały, gdyż nikt 
nie zajął się osłabieniem wpływu warunków atmosferycznych. Pierwsi po-
dróżnicy zaświadczają, że stało 40 kolumn całych i uszkodzonych. Dzisiaj 
w apadanie (sali biesiad) stoi 13, a w bramie wejściowej tylko 2 kolumny. 
Prace wykopaliskowe w Persepolis zainicjował w 1931 r. James Henry Bre-
asted z Instytutu Orientalnego w Chicago. Prof. Ernst Herzfeld, wybitny 
orientalista, został pierwszym dyrektorem ekspedycji z Chicago. Po 1934 
r. pracę kontynuował Erich F. Schmidt, archeolog z długoletnim doświad-
czeniem zdobytym w Turcji i Iraku. Wybuch II wojny światowej zmusił do 
przerwania badań. Do tego czasu odkopano z piachu dwie trzecie wszyst-
kich ruin, dokonano wielu sensacyjnych odkryć, a większość budowli odre-
staurowano. Na szczególną uwagę zasługuje harem Kserksesa, odbudowany 
całkowicie przez ekspedycję z Chicago. Zasadniczo wygląda teraz tak, jak 
przed zniszczeniem i służy częściowo jako muzeum, częściowo jako główna 
kwatera ekspedycji. (…) Wszystkie budowle Persepolis stały na sztucznej 
terasie o wysokości 12 m, długości 400 m i szerokości 300 m. Platforma po-
siadała nieregularny plan i leżała na płaskim, zachodnim krańcu góry Kuh-i-
-Rahmat. Już sama konstrukcja terasy z potężnych bloków wapiennych była 
wielkim wyczynem. Ponieważ wszystkie założenia pałacowe — brama, sala 
biesiad, sala tronowa, pomieszczenia mieszkalne króla, skarbiec — stały 
na tej wysokiej terasie, były więc widoczne z dużej odległości. Tylko jedno 
wejście prowadziło na terasę — imponujące, dobrze zachowane schody o 
dwóch ciągach stopni z małą pochyłością tak, aby jeźdźcy na koniach mogli z 
łatwością tędy przejeżdżać. Wielki blok kamienny, wbudowany w południo-
wą fasadę terasy, nosi kilka długich inskrypcji Dariusza I. Są to modlitwy do 
jego boga za dynastię i kraj. Wśród różnych próśb widniało życzenie: ‘Niech 
bóg zachowa ten kraj od wrogów, głodu i fałszu’. Osiągając górny koniec 
schodów stajemy przed ruinami bramy wejściowej, wybudowanej przez 
Kserksesa. Ten monument często jest zwany ‘Bramą Wszystkich Ludów’, po-
nieważ trójjęzyczna inskrypcja wykuta przy wejściu oznajmia, że budowla 
została wzniesiona jako ‘brama wszystkich krajów’. Naśladując wejścia do 
asyryjskich świątyń i pałaców, bramę flankowały potężne, uskrzydlone byki 
z ludzkimi głowami, dwa z nich są całkiem dobrze zachowane i wywierają 
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duże wrażenie na oglądających. Jednocześnie świadczą o zmyśle artystycz-
nym i rzemieślniczym, umiejętnościach starożytnych Persów”662.

Persowie całkowicie zdawali sobie sprawę ze swych zdolności. Świadczy 
o tym jeden z napisów przy wejściu: „To mówi król Kserkses: dzięki łasce 
Ahuramazdy wybudowałem tę bramę. Wiele innych pięknych dzieł jest w 
Persji, które uczyniłem i ojciec uczynił. Wszystkie dzieła są piękne, te uczy-
niliśmy przez łaskę Ahuramazdy”663.

Gdy zwiedzamy Persepolis dalej, w południowej części ruin znajduje się 
duża sala biesiad. Jej posadzka leży 2 metry ponad poziomem terasy. „Na 
złotych i srebrnych tabliczkach fundacyjnych, odkopanych podczas badań 
Herzfelda, widnieje imię Dariusza I jako budowniczego apadany. Sala posia-
da identyczny plan jak apadana w Suzie. Z 72 kolumn o wysokości 18 m 13 
jeszcze stoi. Dwa rzędy monumentalnych, podwójnych schodów prowadziły 
do północnego i wschodniego przedsionka przepysznej budowli. Kamienna 
fasada i balustrada tych schodów pokryta jest mistrzowsko wykonanymi 
reliefami, majstersztyk wschodniej sztuki. Oprócz perskich, medyjskich i 
elamickich wojowników, reliefy ukazują także przedstawicieli różnych  na-
rodów z wielu prowincji perskiego imperium. Ubrani są w typowe stroje 
narodowe, w różnych fryzurach, obuwiu i z bronią. Przynoszą rodzime i 
egzotyczne zwierzęta, klejnoty, naczynia, rozmaite przedmioty sztuki i co-
dziennego użytku i ofiarują je bogato przystrojonemu królowi. (…) Od po-
łudnia z apadaną sąsiaduje mały, prywatny pałac Dariusza, wzniesiony na 
jeszcze wyższym poziomie. Popularnie nazywany jest ‘salą luster’, gdyż kil-
ka otworów okiennych obłożonych jest czarnym bazaltem wypolerowanym 
24 wieki temu i ciągle posiadającym silny połysk, który może się wydawać 
lustrzanym odblaskiem. Dobrze zachowane słupy i progi drzwiowe posia-
dają wiele pięknych płaskorzeźb”664.

Ponadto można jeszcze zobaczyć centralny pałac z salą kolumnową i scho-
dy, które posiadają po bokach przepiękne płaskorzeźby oraz prywatny pa-
łac Kserksesa. Nie można nie obejrzeć słynnej Sali Stu Kolumn, sali tronowej 
Dariusza. Na kilku bramach można tam zobaczyć wizerunek króla udzielają-
cego audiencji. Inne ukazują go w walce z Arymanem, który był uważany za 
wcielenie zła, a wyglądał jak uskrzydlony lew z ogonem skorpiona.

W południowo-wschodniej części miasta był skarbiec, gdzie przechowy-
wano bogactwa imperium perskiego. Wszystko zabrał Aleksander Wielki, a 
po budynku pozostały jedynie fundamenty, wśród których archeolodzy zna-

662	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.112-113.
663	 J.	Cate,	History…, s.156.
664	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.113-114.



278 Współczesne kraje biblijne w starożytności

leźli różne porozbijane naczynia z żółtego alabastru, biało-czarnego granitu, 
niebieskiego półszlachetnego lapis lazuli, czarnego diorytu, szarego wapie-
nia, prążkowatego agatu, słojowatego onyksu i sardoniksu. Ponadto znale-
ziono figurki koni i stojak ozdobiony figurkami lwów, a przede wszystkim 
kilka tysięcy tabliczek z elamickim pismem klinowym o treści urzędowej.

W Persepolis wykuto siedem grobów królewskich. Można je zobaczyć w 
skałach Kuh-i-Rahmat na wschód od terasy pałacowej i w Naksz-i-Rustam, 
7 km na północ od Persepolis. Wszyscy królowie perscy począwszy od Kam-
byzesa (z wyjątkiem Dariusza III) zostali tam pochowani. Wszystkie groby 
są do siebie podobne. Fasady w kształcie krzyża wykuto w skałach. Dolne 
drzwi prowadzą do skalnej komnaty, gdzie znajdują się sarkofagi. Na górze 
można zobaczyć reliefy, ukazujące przedstawicieli 28 narodów (tyle wcho-
dziło w skład imperium perskiego), którzy niosą platformę, a na niej przed 
ołtarzem ogniowym stoi król z łukiem. Nad wszystkim unosi się bóg Ahura-
mazda i tarcza słoneczna.

4. Suza
Suza, to kolejna stolica imperium perskiego665. Pozostałości starożytnego 

miasta znajdują się obok miejscowości Szusz, w górach Zagros. Ponieważ w 
lecie jest bardzo wysoka temperatura, zwiedzać to miejsce najlepiej poza 
letnimi miesiącami. Z tej przyczyny królowie perscy przebywali w Suzie 
głównie w miesiącach zimowych.

Dla czytelnika Biblii Suza jest bardzo ważnym miejscem. To tam rozgry-
wały się sceny z życia królowej Estery, Mardocheusza, króla Kserksesa666 i 
Hamana. Tam również prorok Daniel otrzymał jedną ze swych wizji667.

Najbardziej okazałą budowlą w Suzie jest grób Daniela. Ponieważ posiada 
wysoką kopułę, widoczny jest z daleka. Budowla jest ważnym miejscem dla 
Żydów i chrześcijan. Jest świętym miejsce dla muzułmanów, ponieważ Da-
niel jest uznawany za proroka również w islamie, jego grób jest szczególnie 
uhonorowany. Do środkowej części grobu, gdzie znajduje się domniemany 
sarkofag Daniela, mogą wejść wyłącznie muzułmanie. Wszyscy pozostali 
mogą oglądać jedynie pomieszczenia zewnętrzne. Czy jest to prawdziwy 
grób Daniela? Dowodów nie ma, ale nie można tego wykluczyć.

665	 Zanim	Suza	stała	się	jedną	ze	stolic	państwa	perskiego,	przez	kilka	stuleci	była	stolicą	
Elamitów.

666 W Biblii	występuje	pod	imieniem	Achaszwerosz.	Zob.	Est	1,1-2.
667	 Dn	8,2.



279Iran

Na wschód od Szuszu na przestrzeni ok. 2 tys. hektarów wznoszą się pa-
górki o wysokości od 35 do 40 metrów, które archeolodzy zidentyfikowali 
jako pozostałości po Suzie668. Na jednym z takich pagórków stoi budowla, 
przypominająca średniowieczny zamek. To francuscy archeolodzy wybudo-
wali sobie kwaterę w takiej formie. Do budowy użyli cegieł z zawalonych 
pałaców królów perskich. Ale to nie Francuzi pierwsi odkryli ruiny Suzy. 
Pierwszy był angielski badacz W.K. Loftus, który zidentyfikował dawną me-
tropolię perską w 1850 roku. Później, w 1884 roku małżonkowie Marcel 
i Jane Dieulafoy, rozpoczęli wykopaliska na wspomnianych pagórkach. W 
1895 roku Francuzi nabyli od rządu perskiego wyłączne prawo do prowa-
dzenia prac archeologicznych na terenie Persji669. Mogli też zabrać do Fran-
cji wszystkie znalezione eksponaty, nie dziwi więc ogromny zbiór wschod-
nich starożytności, znajdujący się w paryskim Luwrze.

Największym odkryciem archeologicznym w Suzie było odnalezienie Ko-
deksu Hammurabiego. W latach 1897-1912 wykopaliskami kierował tam 
Jacques J.M. de Morgan, wcześniej dyrektor Departamentu Starożytności w 
Egipcie. W grudniu 1901 i styczniu 1902 wydobyto z gruzu, wykonany z 
bazaltu obelisk, na którym wyryte było prawo nadane przez legendarne-
go króla babilońskiego Hammurabiego, który panował w Mezopotamii w 
pierwszej połowie II tys. p.n.e. Obelisk, który mierzy w całości 2,5 m wyso-
kości, rozbity był na trzy części. Odkrycie było o tyle zaskakujące, ponieważ 
wielu uczonych sądziło, że w tak odległych czasach nie było skodyfikowa-
nych praw. Kwestionowano nawet czas nadania dekalogu w czasach Moj-
żesza. Odnalezienie Kodeksu Hammurabiego wytrąciło argument zarówno 
przeciwko czasowi nadania dekalogu, jak i Mojżeszowemu autorstwu Pię-
cioksięgu. „Jeszcze pod innym względem znalezisko stało się ważnym świa-
dectwem wiarygodności Biblii. Ponieważ prawa Hammurabiego pochodzą 
z czasów patriarchów, rzucają światło na ich historię, a będąc źródłem po-
zabiblijnym, udowadniają, że Księga Genesis wiernie oddaje panujące wów-
czas stosunki, o których pisze. Jej autor wiedział więc, o czym pisze”670.

Skąd Kodeks Hammurabiego znalazł się w Suzie, skoro pierwotnie znaj-
dował się w Babilonie? Wszystko wskazuje na to, że Elamici, którzy za-
mieszkiwali krainę Elam (Suza była ich stolicą) i zdobyli Babilon, wywieźli 
go stamtąd jako łup wojenny.

Suza musiała posiadać dużą liczbę mieszkańców, bowiem odkrycia ar-
cheologiczne odsłoniły ogromne ilości naczyń i codziennych sprzętów. Nie-

668	 Swym	obszarem	Suza	niewiele	ustępowała	Babilonowi.
669	 Francuzi	korzystali	z	tego	prawa	przez	40	lat.
670	 S.	Horn,	Z archeologią…,	s.109.
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stety, nie zachował się pałac Dariusza i Kserksesa. Pozostały jedynie ruiny 
apadany, wielkiej sali bankietowej, gdzie prawdopodobnie odbyła się uczta 
Kserksesa (Aswerusa, Achaszwerosza), opisana w 1. rozdziale Księgi Estery. 
Żadna z 72 kolumn się nie ostała. Z przylegającej rezydencji króla Dariusza 
też niewiele pozostało. Jedynie z odnalezionej inskrypcji można wyczytać, 
że była to wspaniała budowla, do powstania której przyczyniły się dary i 
praca przedstawicieli wielu narodów671. Pałac był podobny do pałacu babi-
lońskiego.

Jeszcze jedno wydarzenie, które miało miejsce w starożytnej Suzie, war-
te jest podkreślenia. Po powrocie z Indii, w 325 roku p.n.e. do Suzy przy-
był Aleksander Wielki Macedoński. Chcąc zademonstrować całemu światu 
i potomności, że Europa i Azja powinny być zjednoczone, postanowił po-
ślubić perską księżniczkę Stateirę, a swym generałom nakazał ożenić się z 
perskimi szlachciankami. Oprócz tego jego 10 tys. żołnierzy miało poślubić 
Azjatki. Ceremonia zaślubin, połączona z wieloma rozrywkami, odbyła się w 
Suzie. Była niezwykłym widowiskiem.

Wiadomość poszła w świat, ale plany Aleksandra o połączeniu Europy i 
Azji się nie spełniły, ponieważ przedwczesna śmierć wielkiego wodza spra-
wiła, że imperium szybko się rozpadło na wiele części.

5. Behistun
Behistun (Bizutun) nie jest kolejnym miastem, ani siedzibą perskich kró-

lów. Jest małą wsią, która niczym szczególnym się nie wyróżnia. Ale nieopo-
dal znajduje się skała, na której można zobaczyć niezwykłą płaskorzeźbę. 
Napis z Behistun (słowo to oznacza miejsce bogów) jest jedną z najsłyn-
niejszych perskich inskrypcji. Kazał ją wykuć Dariusz I, nazwany później 
Wielkim, a płaskorzeźba miała sławić jego imię. Tekst inskrypcji zapisano w 
trzech językach: akadyjskim, staroperskim oraz elamickim. To dzięki niej w 
XIX wieku zdołano odczytać pismo klinowe. Dokonał tego Henry Rawlison. 
Około tysiąc linii tekstu inskrypcji zostało wyrytych na skale 100 metrów 
nad drogą, na skale o wysokości 1200 metrów. Inskrypcja została wykonana 
pomiędzy końcem pierwszego roku panowania Dariusza (marzec ), a koń-
cem trzeciego roku panowania (518 p.n.e.), kiedy to udało mu się stłumić 

671	 Np.	Babilończycy	wykopali	 fundamenty	 i	 byli	murarzami,	Asyryjczycy,	Karyjczycy	 i	
Jończycy	transportowali	drzewo	cedrowe	z	Libanu,	złoto	sprowadzano	z	Sardes	i	Baktrii,	
niebieski	 kamień	 półszlachetny	 lapis	 lazuli	 i	 karneol	 z	 Sogdiany,	 turkus	 z	Chorezmu,	
srebro	i	drewno	hebanowe	z	Egiptu,	kość	słoniową	z	Etiopii	i	Arachozji,	pozostałe	ma-
teriały	dekoracyjne	z	Jonii.	Zatrudniono	jońskich	i	lidyjskich	kamieniarzy,	medyjskich	i	
egipskich	złotników,	sardyjskich	i	egipskich	cieśli.
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rebelię maga Gaumaty, występującego przeciw poprzedniemu władcy, Kam-
byzesowi. Dariusz pokonał uzurpatora a także stłumił inne rebelie, które 
ogarnęły imperium perskie.

Pomiędzy kolumnami trójjęzycznego napisu znajdujemy relief. Przedsta-
wia on władcę, towarzyszących mu dwóch żołnierzy, oraz dziesięciu poko-
nanych przez króla buntowników, w tym najważniejszego z nich, Gaumatę, 
którego Dariusz miażdży stopą. Nad sceną unosi się symbol przedstawiają-
cy dostojną postać wyłaniającą się ze skrzydlatego koła i ma symbolizować 
królewską chwałę.



Rozdział VIII
 

Włochy w obecnym kształcie istnieją od roku 1860. Jednak w starożyt-
ności na terenie Italii życie toczyło się tak intensywnie, jak nigdzie indziej. 
Małe miasteczko Rzym w Lacjum najpierw opanowało Italię a potem cały 
basen Morza Śródziemnego. A terytorium Imperium Romanum rozciągało 
się od Brytanii aż po Persję.

Na jego terenie rozegrało się wiele scen Nowego Testamentu. I chociaż 
działalność Jezusa z Nazaretu ograniczała się głównie do Judei i Galilei, któ-
re też należały do Rzymu, to działalność Jego naśladowców obejmowała 
szerokie połacie Imperium Romanum. A największy misjonarz chrześcijań-
ski I wieku n.e., Paweł z Tarsu, przemierzył cesarstwo rzymskie wszerz i 
wzdłuż. Życia dokonał w Rzymie.

I. Historia
Starożytne dzieje na Półwyspie Apenińskim związane są z Państwem 

Rzymskim, najpierw królestwem, potem republiką i wreszcie cesarstwem.

1. Powstanie Rzymu według tradycji
Jako datę założenia rzymskiej civitas, większość historyków przyjmuje 

— zaproponowany przez żyjącego w I wieku p.n.e. M. Terencjusza Warrona  
—  rok 754/3 p.n.e. Na tej dacie w Ab Urbe condita, Liwiusz zbudował chro-
nologię i w ten sposób przeliczano później lata, które liczono od założenia 
miasta.

Włochy



283Włochy

Tradycja powiada, że Eneasz po przybyciu z Troi do Italii miał osiedlić 
się w Lacjum, gdzie poślubił Lawinię, córkę miejscowego króla Latynusa. 
Gdy założył własne państwo-miasto, nazwał je od imienia swej żony — La-
vinium. Jego potomkowie mieli panować w nowo założonym mieście Alba 
Longa. Jeden z nich, król Numitor, został usunięty z tronu przez swego brata 
Amuliusza. Amuliusz kazał także zabić jego syna, a córkę Reę Sylwię oddał 
na służbę bogini Weście, której kapłanki musiały składać śluby czystości. 
Mimo to Rea zaszła w ciążę i urodziła bliźnięta, Romulusa i Remusa. Twier-
dziła, że ich ojcem jest bóg Mars. Król Amuliusz chcąc się pozbyć tych dzieci, 
nakazał je wrzucić do Tybru. Zostały jednak cudownie uratowane. Fala wy-
rzuciła je na brzeg, a wykarmiła je wilczyca w grocie Luperkal, na zboczach 
Palatynu. Romulus i Remus zostali wychowani przez królewskiego paste-
rza, a gdy dorośli i dowiedzieli się o swym pochodzeniu, ukarali Amuliusza, 
przywracając tron swemu dziadkowi Numitorowi. Sami postanowili założyć 
nowe miasto w miejscu swego ocalenia, które nazwano Roma. Romulus wy-
znaczył Palatyn, jako środek Rzymu, a następnie zaorał granicę wokół mia-
sta, której nie wolno było przekroczyć Remusowi. Gdy ten jednak to uczynił, 
został zabity przez swego brata. Odtąd Romulus panował jako pierwszy król 
Rzymu, w latach 753-715 p.n.e. Jego następcami mieli być: Numa Pompi-
liusz (715-673), Tullus Hostiliusz (673-642), Ancus Marcius (642-617), 
Tarkwiniusz Starszy (616-579), Serwiusz Tulliusz (578-535) i Tarkwiniusz 
Pyszny (534-510). Ten ostatni uchodził za tyrana. Jego okrucieństwa wywo-
łały powstanie, na czele którego stanął Lucjusz Juniusz Brutus. Powstanie to 
zakończyło się wypędzeniem Tarkwiniusza, obaleniem władzy królewskiej 
i ustanowieniem republiki w roku 509 p.n.e. Na pamiątkę tego wydarzenia 
Rzymianie poświęcili sanktuarium Jowisza na Kapitolu.

O czasach panowania rzymskich królów posiadamy niezwykle mało wia-
rygodnych danych. Wiemy, że urbanizacyjny rozwój miasta Rzymu nastąpił 
ok. roku 575 p.n.e. Wtedy przekształcił się z osady wiejskiej w miasto. Po-
wstało Forum Romanum, jako centrum gospodarcze i polityczne. Powstały 
regularne ulice. Forum wybrukowano i osuszono przez wybudowanie kana-
łu. Wiejskie chaty zastąpiono miejską zabudową.

W rękach królów znajdowała się pełnia władzy. Była to władza cywilna, 
sądowa, wojskowa i kapłańska. Według tradycji król był obieralny przez 
zgromadzenie zwane comitia curiata. Gdy król umierał, władza przechodzi-
ła w ręce rady — senatu, który powoływał na 5 dni interrexa, zastępują-
cego króla. Po tym czasie ustępował innemu interrexowi. Zastępcy ci spra-
wowali władzę aż do momentu wyboru nowego króla przez zgromadzenie 
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i zatwierdzenie go przez senat672. Prawdopodobnie senat (senatus) był in-
stytucją równie starą, jak władza królewska. W senacie zasiadali przedsta-
wiciele możnych rodów, patres. Pierwotnie było ich stu, później trzystu. Jest 
prawdopodobne, że w okresie królewskim senat miał tylko głos doradczy. 
Trzecim organem władzy obok króla i senatu było zgromadzenie ludowe 
(comitia curiata), o którym wiemy najmniej.

2. Republika rzymska
W tradycji rzymskiej jednym z przełomowych lat jest rok 509/508 p.n.e. 

Wtedy miała być obalona władza królów etruskich i nastąpił początek re-
publiki. Zawarto pierwszy traktat handlowy pomiędzy Rzymem a Kartaginą, 
wprowadzono reformę kalendarza i zakończono budowę świątyni Jowisza 
Kapitolińskiego. Prawdopodobnie również wtedy powołano urząd najwyż-
szego pretora. Pisze o tym Liwiusz: „Istnieje dawny przepis, napisany starym 
pismem i w starym języku, że najwyższy urzędnik (praetor Maximus) ma wbi-
jać gwóźdź w Idy wrześniowe. Był on wbity w prawą stronę świątyni Jowisza 
Najlepszego i Największego, tam gdzie ma swój przybytek Minerwa. Gwóźdź 
ten miał być znakiem liczby lat, gdyż w owych czasach pismo było mało zna-
ne, a prawo dlatego było przypisywane przybytkowi Minerwy, że liczba jest 
wynalazkiem Minerwy”673. Z czasem powołano drugiego praetora maximusa, 
co było kompromisem pomiędzy patrycjuszami i plebejuszami. Ustanowiono 
więc władzę dwóch równorzędnych najwyższych urzędników674.

Wszystko wskazuje na to, że do połowy V w. p.n.e. charakter Republiki 
Rzymskiej był przejściowy. Patrycjusze konkurowali z plebejuszami w walce 
o stanowiska państwowe. Z czasem ci drudzy zostali zupełnie odsunięci. Na-
stępowało pogorszenie sytuacji materialnej plebsu. Po ustanowieniu repub-
liki walka polityczna plebejuszy skoncentrowała się wokół żądania spisania 
praw. Pod groźbą rozpętania wojny domowej spisano zatem na dwunastu 
tablicach prawa, które zostały ogłoszone w 449 roku p.n.e. Obejmowały one 
ustawodawstwo karne i cywilne. M. Jaczynowska pisze, że „prawo XII tablic 
sankcjonowało w pełni własność prywatną bardzo surowo karząc wszelkie 
jej naruszenie (kradzież, podpalenie). Przepisy dotyczące długów były rów-
nież bardzo surowe, niewypłacalny dłużnik stawał się niewolnikiem. Prawo 
XII tablic ograniczało jednak lichwę ustalając jako najwyższą dopuszczalną 
stopę procentową od pożyczek 8 i 1/3% rocznie. Ustawodawstwo to sank-

672	 Podstawą	zatwierdzenia	nowego	króla	był	pomyślny	wynik	wróżb	—	inauguratio.
673	 Liv.	VII,	3.
674	 Zob.	J.	Wolski,	Historia powszechna. Starożytność,	Warszawa	1971,	s.242-246.
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cjonowało własność prywatną i niewolnictwo, wprowadzało tzw. emancy-
pację jako jeden z podstawowych rzymskich sposobów nabycia własności. 
Był to specjalny obrzęd, w ramach którego nabywca dotykając ręką (manus) 
przedmiotu przekazywanego i wypowiadając określoną formułę stawał się 
jego właścicielem. Do rzeczy uzyskiwanych drogą emancypacji (res manci-
pii) należeli także niewolnicy. Prawo XII tablic potwierdzało jednocześnie 
przeżytki ustroju rodowego, jak nieograniczoną władzę ojca rodziny (pater 
familias), który miał prawo życia i śmierci (ius vitae ac necis) w stosunku 
do wszystkich członków familia. Ustawodawstwo to jest zatem charaktery-
styczne jako wynik kształtowania się państwa opartego na niewolnictwie, w 
którym dużą rolę odgrywały nadal utrwalone formy ustroju rodowego. Pra-
wo XII tablic uznało oficjalnie zakaz zawierania małżeństw między plebe-
juszami i patrycjuszami. Postanowienie to wywołało ostrą reakcję ze stro-
ny plebejuszy, którzy rozpoczęli walkę o uzyskanie ius conubi. Została ona 
uwieńczona powodzeniem i na mocy lex Canuleia z roku 445 p.n.e. uznano 
za legalne małżeństwa między osobami pochodzenia plebejskiego a osoba-
mi należącymi do rodów patrycjuszowskich. Bogaci plebejusze, których w 
praktyce dotyczyła ta ustawa, liczyli na to, że poprzez małżeństwa mieszane 
łatwiej uzyskają dostęp do najwyższych urzędów (honores)675.

Od roku 449 p.n.e. najwyższą władzę w Rzymie sprawowali konsulowie 
pochodzący z patrycjuszy. Pięć lat później zaczęto w miejsce konsulów wy-
bierać trybunów wojskowych z władzą konsularną. Urzędy te mogli pełnić 
również plebejusze676. Plebejusze uzyskali również dostęp do innych urzę-
dów: w roku 364 p.n.e. do edylatu kurulnego, w 356 do dyktatury, w 351 do 
cenzury, w 337 do pretury, natomiast dostęp do najważniejszych kolegiów 
kapłańskich dopiero w roku 300. Zwieńczeniem sukcesów plebejskich było 
uchwalenie w roku 287 p.n.e. ustawy przyznającej uchwałom zgromadzeń 
plebejskich moc ustaw obowiązujących całe państwo.

Młoda Republika Rzymska miała również problemy zewnętrzne. Dopóki 
Rzymem rządzili Etruskowie, miał on pewien autorytet na zewnątrz. Gdy 
osłabł autorytet Etrusków, osłabła pozycja Rzymu, który był jedynie jednym 
z miast w Lacjum. Wyrazem tego było zawarcie w roku 493 p.n.e. przymie-
rza foedus Cassianum, na mocy którego Rzym i trzydzieści innych miast mia-
ło być niepodległymi i równymi partnerami.

675	 M.	Jaczynowska,	Historia starożytnego Rzymu,	Warszawa	1986,	s.52.
676	 Odebrano	jednak	tym	najwyższym	urzędnikom	prawo	do	przeprowadzania	spisu	ludno-

ści	oraz	mianowania	senatorów.	Do	sprawowania	tych	czynności	powołano	urząd	cen-
zorów.	Zob.	tamże.	Więcej	na	ten	temat	zob.	G.	Alföldy,	Historia społeczna starożytnego 
Rzymu,	Poznań	2003,	s.	42-67.
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W V wieku p.n.e. Rzym walczył z Wolskami i Ekwami, jednak jego najnie-
bezpieczniejszym wrogiem było miasto Weje, którego posiadłości rozciąga-
ły się po prawej stronie Tybru. Walki miały trwać blisko sto lat. Ostatecznie 
w roku 396 p.n.e. dyktator rzymski M. Furius Camillus zdobył Weje, dzięki 
czemu poszerzyły się rzymskie terytoria. Ekspansja Rzymu została jednak 
zatrzymana przez celtyckich Gallów. Ich oddziały pod wodzą Brennusa w 
roku 386 p.n.e. przekroczyły Apeniny i szukając bardziej łupów niż nowych 
terytoriów zaatakowały najpierw Clusium, potem Rzym. Rzymianie stoczyli 
z najeźdźcami walkę w dolinie Tybru, ale zostali pokonani. Gallowie więc 
ruszyli na miasto, które splądrowali i spalili677.

Od roku 367 p.n.e. Rzymianie próbowali narzucić swoją hegemonię Laty-
nom. Decydująca wojna rozegrała się w latach 340-338 p.n.e. i zakończyła 
zwycięstwem Rzymu. Odtąd miastom latyńskim nie wolno było zawierać 
umów między sobą. Mieszkańcy jednego miasta nie mogli zawierać związ-
ków małżeńskich z mieszkańcami innego, ani przeprowadzać między sobą 
transakcji handlowych. Niektóre miasta otrzymały status sprzymierzeńców 
Rzymu, inne wcielono do republiki. Ich obywatele służyli w rzymskich legio-
nach. Zdecydowanie wzrosły rzymskie terytoria.

W tym samym czasie Rzym walczył z Samnitami, plemionami górskimi, 
zamieszkującymi południową część Apeninów. M. Jaczynowska pisze, że 
„do właściwego starcia doszło między Rzymianami a Samnitami w czasie 
tzw. II wojny samnickiej (326-304 p.n.e.), która była jedną z największych 
wojen  w dziejach Rzymu. Mieli w niej bowiem Rzymianie do czynienia z 
przeciwnikiem świetnie uzbrojonym i górującym w zakresie taktyki, wiele 
z tych samnickich umiejętności wojskowych przejęli później zwycięzcy. Po-
wodem do wojny stało się zajęcie przez Rzymian miasta Neapol w Kampanii 
w 326 r.  p.n.e. Pierwsza faza wojny była bardzo niepomyślna dla Rzymian. 
Ponieśli oni ciężką klęskę na terenie Samnium. W roku 321 p.n.e. wojska 
rzymskie zostały zamknięte przez Samnitów w Wąwozie Kaudyńskim (koło 
Caudium) i aby uniknąć całkowitej zagłady musiały się poddać. Rzymianie 
wydali Samnitom 600 zakładników, a wojsko rzymskie zostało pozbawione 
broni i zmuszone do przejścia pod jarzmem, co było uważane za wielką hań-
bę. W tej sytuacji Rzym zawarł niekorzystny dla siebie pokój z Samnitami, 
który historiografia rzymska starała się zatuszować lub przemilczeć. Dzia-
łania wojenne wznowiono w roku 316. Przygotowaniem dla nich była pene-
tracja Rzymian na terenie Apulii, gdzie zawarli szereg sojuszy wojskowych 

677	 W	tym	czasie	Rzym	nie	posiadał	jeszcze	murów	obronnych,	które	wzniesiono	dopiero	
w	roku	387	p.n.e.	Zob.	J.	Wolski,	La Preis de Rome par les Celtes et la formation de 
l’annalistique romaine,	„Historia”	1956,	V,	s.24-52.
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— co umożliwiło im zaatakowanie Samnitów od południa. Ale Samnici, roz-
drażnieni tymi posunięciami Rzymian, zerwali pokój i wkroczyli do Lacjum. 
W roku 315 p.n.e. pod Lautalae zagrodziło im drogę pośpiesznie zebrane 
wojsko rzymskie pod wodzą dyktatora Kwintusa Fabiusza Rullianusa, które 
poniosło ciężką klęskę”678.

W kolejnych latach sytuacja zmieniła się na korzyść Rzymu. Rzymianie 
zreorganizowali armię, zmienili taktykę, tworząc na wzór samnicki małe 
oddziały uzbrojone w krótkie miecze i oszczepy. Ponadto od strony Lacjum 
ubezpieczyli granicę zakładając tam liczne kolonie. Również dla celów stra-
tegicznych, w roku 312 p.n.e. zaczęto budować wielką bitą drogę z Rzymu 
do Kapui, nazwaną Via Appia, od imienia jej założyciela, cenzora Appiusza 
Klaudiusza.

Samnici jednak nie dali za wygraną i zawiązali sojusz z Etruskami. Na 
niewiele to się zdało, bowiem Etrusków dość szybko wyeliminował z walki 
Kwintus Fabiusz Rullianus. W roku 304 p.n.e. Rzymianie panowali już nad 
całą Kampanią i Apullą. W wyniku tej wojny Rzym stał się potęgą w Italii. Jego 
terytorium i terytoria jego sojuszników679 leżały na obszarze 28.000 km2.

Na początku III wieku p.n.e. Rzymianie rozprawili się  niemal z wszyst-
kimi jeszcze niezależnymi ludami Italii. W roku 299 p.n.e. wkroczyli do Ita-
lii Gallowie zaalpejscy, do których przyłączyli się Gallowie znad Padu oraz 
Etruskowie. Na południu ponownie zaatakowali Samnici wsparci przez  Lu-
kanów. Rzymianie zostali więc zmuszeni do walki na dwóch frontach680. Po 
wyeliminowaniu z walk na północy Etrusków, doszło do rozstrzygnięcia w 
Umbrii, gdzie Samnici połączyli się z Gallami. Decydująca bitwa rozegrała 
się w roku 295 p.n.e. pod Sentinum. Wojskami rzymskimi dowodzili: Kwin-
tus Fabiusz Rullianus oraz Publiusz Decjusz Mus, który zginął na polu walki. 
Koalicja antyrzymska uległa rozbiciu. W opozycji pozostali jedynie Samnici, 
którzy zostali pokonani w roku 290 p.n.e.681.

Do kolejnej wojny z Gallami doszło w latach 284-283 p.n.e. I tym razem 
zostali pokonani przez Rzymian i musieli wycofać się na północ. Niepodle-
gła pozostała jeszcze, należąca w dużej mierze do Greków, południowa część 
Italii, gdzie największym i najpotężniejszym miastem był Tarent. Rzymianie 

678	 M.	Jaczynowska,	Historia...,	s.	63-64.
679	 Sojusznikami	 Rzymu	w	 tym	 czasie	 byli:	Marsowie,	 Pelignamowie,	Marruczynowie	 i	

Frentanowie.
680	 Walkami	na	południu	kierował	konsul	Lucjusz	Korneliusz	Scipio.
681	 Armią	dowodził	wówczas	przywódca	plebsu	konsul	Maniusz	Kuriusz	Dentatus.	Na	temat	

wojny	z	Samnitami	zob.	R.	Ogilvie,	Rzym republikański,	w:	Cywilizacje starożytne,	Łódź	
1990,	s.267.
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wmieszali się w sprawy greckie, co wywołało wojnę. Po stronie Tarentu sta-
nęli Lukanowie, Brucjowie i Samnici. Ponadto Tarent zwrócił się po pomoc 
do króla Epiru, Pyrrusa, jednego z najwybitniejszych wodzów greckich682. 
Natomiast Rzymianie sprzymierzyli się z Kartaginą.

Do pierwszej bitwy doszło w roku 280 p.n.e. w Lukanii pod Herakleą. Za-
kończyła się ona zwycięstwem Pyrrusa, który w walce wykorzystał słonie, 
nieznane Rzymianom. W następnym roku doszło do kolejnej bitwy, pod Aus-
culum w Apulli, gdzie w ciągu dwóch dni Rzymianie zostali pokonani po bar-
dzo ciężkich walkach. Zwycięzcy również ponieśli ogromne straty. Stąd mówi 
się o Pyrrusowym zwycięstwie. Miał on powiedzieć: „Jeśli jeszcze jedną bitwę 
wygramy z Rzymem, to zupełnie zginiemy”. Ponieważ jego sytuacja stawała 
się w Italii coraz trudniejsza, zaproponował Rzymianom pokój, na mocy któ-
rego miano zachować status quo, tzn. miasta greckie na południu Italii miały 
utrzymać niezależność. Propozycja ta została odrzucona przez rzymski senat.

W roku 278 p.n.e. Pyrrus zdobył zachodnią część Sycylii, należącą do 
Kartaginy, skąd wyparł Kartagińczyków, ale nie uzyskał aprobaty Greków, 
którzy nie chcieli jego panowania. Powrócił więc do Italii, gdzie w roku 
275 p.n.e. doszło do rozstrzygającej bitwy na terenie Samnium. Rzymianie 
uznali, że to oni rozstrzygnęli walkę na swoją korzyść. Grecy twierdzili, że 
nie było rozstrzygnięcia. Pyrrus wycofał się z Italii i stanął do walki o tron 
macedoński, która dla niego zakończyła się niepowodzeniem. W roku 272 
p.n.e. zginął na Peloponezie.

W roku 272 p.n.e. poddał się Rzymowi Tarent. W tym samym roku podda-
li się Samnici, Brucjowie i Lukanowie. Dwa lata później Rzymianie pokonali 
Regium. Ostatnim punktem oporu przeciw Rzymianom było etruskie mia-
sto Volsinii, które zostało zdobyte w roku 264 p.n.e. Tym samym Republika 
Rzymska opanowała cały Półwysep Apeniński.

Rzym i Kartaginę683 łączyły liczne sojusze. W latach 348, 306 i 280 p.n.e. 
oba państwa zawarły przymierza, na mocy których w czasie wojen Rzymu 

682	 Pyrrus	był	jedynym	żyjącym	krewnym	Aleksandra	Macedońskiego	i	marzył	o	podbojach	
ziem	na	terenie	Europy,	którymi	kiedyś	zawładnął	Aleksander.

683	 Kartagina	była	dawną	kolonią	fenicką,	założoną	przez	Tyr	na	północnym	wybrzeżu	Afry-
ki	(obecnie	Tunezja).	Stopniowo	rozrosła	się	w	wielkie	państwo,	które	stało	się	najwięk-
szą	potęgą	morską	w	basenie	Morza	Śródziemnego	 i	najsilniejszym	państwem.	Karta-
ginie	podlegała	m.in.	zachodnia	Sycylia,	wybrzeża	Sardynii	oraz	Baleary.	Jej	okręty	z	
Brytanii	przywoziły	cynę,	z	Hiszpanii	srebro	i	inne	szlachetne	metale.	Kartagina	prowa-
dziła	również	zakrojony	na	szeroką	skalę	handel	niewolnikami.	Rolnictwo	także	stało	na	
wysokim	poziomie.	Uprawiano	głównie	winorośl	i	oliwki.	W	Kartaginie	silnie	rozwinięta	
była	własność	ziemska,	która	opierała	się	głównie	na	pracy	niewolników.	Ustrój	był	oli-
garchiczny.	Por.	R.	Ogilvie,	Rzym...,	s.	267.
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z Samnitami, a potem z królem Pyrrusem i Tarentem Kartagińczycy byli so-
jusznikami Rzymu.

Sytuacja jednak zmieniła się kiedy Rzym opanował południową Italię i 
postanowił do swoich terytoriów przyłączyć Sycylię. Stało się to przyczyną 
wybuchu I wojny punickiej (264-241 p.n.e.) i długoletnim konfliktem o he-
gemonię w basenie Morza Śródziemnego. Na mocy zawartego pokoju Karta-
gina musiała zrezygnować z Sycylii, zwolnić jeńców i w ciągu dziesięciu lat 
wypłacać Rzymowi kontrybucję w wysokości 3200 talentów. Mogła jednak 
utrzymać swoje siły lądowe i morskie a jej armia mogła opuścić Sycylię za-
chowując broń. W ten oto sposób Sycylia stała się pierwszą prowincją Rzy-
mu, krajem zależnym leżącym poza Italią. Zrujnowana wojną i kontrybucją 
Kartagina nie potrafiła utrzymać również Sardynii i Korsyki, które stały się 
prowincjami Rzymu po roku 238 p.n.e.

W latach 225-222 p.n.e. doszło do wojny Rzymu z Gallami, zwycięskiej 
dla Rzymian. W ten oto sposób doszli do Alp. Gallia Cisalpina dostała się 
pod władzę rzymską. Aby ją utrzymać Rzymianie wybudowali silne kolonie: 
Placentia i Cremona oraz Modena.

II wojna punicka rozpoczęła się w roku 218 p.n.e. i trwała przez 17 lat. 
Wódz punicki Hannibal zaatakował Sagunt, sprzymierzeńca Rzymu i poko-
nał go, ponieważ Rzymianie nie udzielili mu pomocy, zaabsorbowani wojną 
z Gallami. Hannibal postanowił poprowadzić wojska kartagińskie na Rzym 
przez Alpy, licząc na poparcie Gallów. Kompletnie zaskoczył Rzymian, po-
nieważ nie wybrał trasy najłatwiejszej od ujścia Rodanu wzdłuż wybrzeża 
liguryjskiego, bo tam oczekiwała go już armia rzymska pod dowództwem 
konsula Publiusza Scipiona. Postanowił podążyć w górę Rodanu i przepra-
wić się przez Alpy, ale nie poszedł jedynym znanym Rzymianom przejściem 
transalpejskim via heracleia, wiodącym przez przełęcz koło góry Genevre 
w Alpach Kotyjskich. Hannibal poszedł szlakiem znanym jedynie lokalnym 
plemionom galijskim684. Po przejściu przez Alpy armia Hannibala pojawiła 
się na Nizinie Nadpadańskiej, gdzie nie było żadnych wojsk rzymskich. M. Ja-
czynowska pisze, że „po przejściu Hannibala przez Alpy i zreorganizowaniu 
przez niego wojsk zaskoczeni zupełnie Rzymianie próbowali przeciwstawić 
najeźdźcy na terenie Galii Przedalpejskiej armie konsularne, ale zostały one 
pobite przez Kartagińczyków (armia P. Korneliusza Scipiona poniosła po-

684	 Szlak	ten	był	nieznany	Rzymianom	przez	cały	czas	istnienia	ich	państwa.	Drogi	tej	zaczę-
to	używać	dopiero	w	VIII	wieku	n.e.	Stąd	starożytni	nie	mogli	zrozumieć,	jak	Hannibal	
przedostał	się	przez	Alpy.	W	czasie	tej	wyprawy	wyginęła	połowa	armii	Hannibala,	naj-
bardziej	ucierpiały	zwierzęta,	zwłaszcza	słonie.	Armia	punicka	skurczyła	się	do	20	tys.	
piechoty	i	6	tys.	jazdy.	Ale	otrzymała	wsparcie	Gallów,	zwłaszcza	Insubrów	i	Bojów.
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rażkę w bitwie nad rzeką Ticinus, a armie obu konsulów, Scipiona i Sem-
proniusza, zdołał Hannibal pobić nad rzeką Trebią), Hannibal miał otwartą 
drogę do środkowej Italii. Armie nowych konsulów (r. 217) Flaminiusza i 
Serwiliusza zagrodziły najeźdźcom przejście przez Apeniny, ale Hannibal 
znowu zaskoczył Rzymian wybierając drogę przez bagnistą dolinę rzeki Ar-
nus (Arno). Żołnierze kartagińscy szli cztery dni i trzy noce, zanurzeni po 
pas i po piersi w wodzie, odpoczywać mogli tylko na końskich trupach. W 
czasie tej przeprawy wyginęło wielu żołnierzy, zwłaszcza galijskich, padła 
większość koni, spośród słoni ocalał tylko jeden. Sam wódz stracił oko skut-
kiem zakażenia. W wyniku jednak tej śmiałej przeprawy Hannibal obszedł 
umocnienia rzymskie i całkowicie zaskoczył konsula Flaminiusza. Wojska 
jego dały się wciągnąć w zasadzkę nad Jeziorem Trazymeńskim (217 r.). 
Szlak Rzymian przebiegał wąską doliną między jeziorem i górami, które zo-
stały obsadzone przez wojska kartagińskie. Kiedy nie spodziewający się ni-
czego Flaminiusz wkroczył rano na drogę idącą wzdłuż jeziora, zaatakowały 
go zewsząd wojska Hannibala. Bitwa stała się straszliwą klęską Rzymian, 
zginął sam konsul i 15 tys. żołnierzy”685.

Porażka wywołała w Rzymie polityczną burzę. Wybrano nowych konsu-
lów i w roku 216 p.n.e. postanowiono stanąć do walki z Hannibalem. Bitwa 
miała miejsce pod Kannami w Apulii. Armia rzymska liczyła 80 tys. piechoty 
i 6 tys. jazdy, natomiast armia punicka 40 tys. piechoty i 10 tys. jazdy. W cza-
sie bitwy objawił się geniusz strategiczny Hannibala. „Przeniósł on punkt 
ciężkości na skrzydła, gdzie umieścił jazdę. Między jazdą ustawił piechotę 
formując szyk w kształcie łuku, wygiętego w kierunku Rzymian. W środku 
znajdowały się oddziały Gallów, najbardziej narażone na atak, po bokach 
stanęły oddziały wypróbowanych wojsk libijskich i iberyjskich. Atak cięż-
kiej piechoty rzymskiej zmusił Gallów do cofnięcia się, za nimi poszli Ibe-
rowie, w następnej fazie bitwy linia frontu Kartagińczyków przyjęła kształt 
wklęsły. W tym zagłębieniu zaczęły się tłoczyć manipuły rzymskie, znacznie 
skracając swoją linię frontu. Tymczasem Libijczycy wydłużali ustawienie 
wojsk kartagińskich stopniowo otaczając skrzydła legionów. W tym kulmi-
nacyjnym punkcie bitwy rozstrzygnięcie przyniosła ciężkozbrojna konnica 
kartagińska rozbijając słabszą jazdę rzymską. Następnie jeźdźcy puniccy 
zaatakowali od tyłu stłoczone centrum rzymskiej piechoty. Przy pomocy 
rzuconych jednocześnie oddziałów lekkozbrojnych zdołał Hannibal w peł-
ni otoczyć armię rzymską, która została prawie całkowicie wybita. Poległo 
ok. 50 tys. żołnierzy, w tym konsul Emiliusz Paulus i 80 senatorów. Cztery 

685	 M.	Jaczynowska,	Historia...,	s.	94-95.	Zob.	też	R.	Ogilvie,	Rzym...,	s.	267.
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tysiące dostały się do niewoli. Ocalał tylko kilkutysięczny oddział Rzymian 
pod wodzą młodego trybuna wojskowego Publiusza Korneliusza Scipiona. 
Drugi spośród konsulów, Terencjusz Warro, zdołał uciec z pola bitwy. Pod 
Kannami zginęło tylko niespełna 7 tys. żołnierzy punickich, w tym 4 tys. 
Gallów”686.

Gdy informacja o wyniku bitwy dotarła do Rzymu, mieszkańcy miasta 
przeżyli szok. Aby odwrócić gniew bogów — jak uważano — postanowio-
no zorganizować różne obrzędy religijne. Doszło nawet do złożenia ofiar 
z ludzi. Przede wszystkim  zgładzono dwie westalki, które złamały śluby 
czystości, co miało sprowadzić nieszczęście na Rzym. Zakopano żywcem, 
reprezentujące wrogie narodowości: Greka i Greczynkę oraz Galla i Gallij-
kę. Poczyniono również wiele ofiar ze zwierząt. Jednocześnie postanowiono 
odnowić armię. Powołano do wojska wszystkich mężczyzn od siedemnaste-
go roku wzwyż. Ponadto senat postanowił stworzyć dwa legiony z niewol-
ników, wykupionych przez państwo. Uznano, że takie rozwiązanie będzie 
tańsze niż wykupienie jeńców od Hannibala, który żądał olbrzymiej sumy. 
Niekorzystne dla Rzymu było przejście na stronę wojsk punickich Samni-
tów, Lukanów, Brucjów, Kapui i innych miast kampańskich, Tarentu i innych 
miast greckich. Korzystne natomiast było to, że Hannibal nie otrzymał żad-
nych posiłków z Kartaginy. Ponadto Rzymianie zmienili taktykę. Koncepcję 
zwycięstwa w jednej bitwie zamienili na długofalowy plan wojny, w wyni-
ku czego zaczęli atakować Kartagińczyków na terenach przez nich zajętych, 
m.in. na Sycylii, gdzie po stronie Kartaginy opowiedziały się Syrakuzy. Miasto 
zostało oblężone przez armię konsula Marka Klaudiusza Marcellusa i zdo-
byte w roku 211 p.n.e. Nie pomogła bohaterska walka Greków ani wsparcie 
swoimi wynalazkami przez Archimedesa, który podczas oblężenia zginął. 
Rzymianie odnosili również zwycięstwa na terenach zajętych przez Karta-
gińczyków w Hiszpanii. Wojskiem rzymskim dowodzili tam bracia Gnejusz 
i Publiusz Scipionowie. Gdy obaj zginęli, zwycięską kampanię prowadził 
dalej Publiusz Korneliusz Scipio, zaledwie 25-letni syn konsula, który po-
bił armię Hazdrubala, brata Hannibala. Również w Italii sytuacja zmieniała 
się na korzyść Rzymu, który odzyskał Kapuę wraz z Kampanią (211 p.n.e.) 
oraz Tarent (209 p.n.e.). Hazdrubal postanowił wesprzeć Hannibala, który 
zdołał przeprowadzić przez Alpy 8 tys. żołnierzy i uzupełnić ją posiłkami 
galijskimi w Cisalpinie. Gdyby udało mu się połączyć z Hannibalem, sytuacja 
Rzymu stałaby się krytyczna. W roku 207 p.n.e. nad rzeką Metaurus armie 
konsularne rozgromiły Kartagińczyków. Głowę zabitego Hazdrubala Rzy-

686	 M.	Jaczynowska,	Historia...,	s.	96.
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mianie przekazali Hannibalowi, który musiał wycofać się na kraniec Italii do 
Brucjum. W ten sposób Hannibal przegrał wojnę o Italię, choć nie przegrał 
żadnej bitwy. Ponieważ w roku 204 p.n.e. Rzymianie wylądowali w Afryce, 
Hannibal został odwołany z Italii na pomoc Kartaginie.

W roku 202 p.n.e. doszło do decydującej bitwy pod Zamą na ziemi afry-
kańskiej. Naprzeciwko siebie stanęli dwaj wielcy wodzowie, Hannibal i Sci-
pio687. Hannibal dysponował 50 tys. ludzi i posiadał 80 słoni. Scipio miał tyl-
ko 25 tys. żołnierzy, ale wspierała go znakomita jazda króla numidyjskiego, 
Masynissa. I to ona oraz wartość bojowa legionów przesądziły o rzymskim 
zwycięstwie. Hannibal uszedł z życiem do Kartaginy, ale dalszy opór był nie-
możliwy. Kartagina została zmuszona do zawarcia pokoju, na mocy którego 
straciła wszystkie posiadłości poza Afryką, prawie całą flotę oddała Rzymo-
wi i musiała zapłacić olbrzymią kontrybucję w wysokości 10 tys. talentów. 
Bez zgody Rzymu nie wolno było prowadzić Kartaginie jakiejkolwiek wojny.

Z kolei podczas wojen z Macedonią doszło do wielu bitew, ale najważniej-
sza była ta pod Pydną w 168 roku p.n.e., gdzie zdecydowanie Rzym pokonał 
siły grecko-macedońskie. Wielu historyków jest zdania, że od roku 168 p.n.e. 
tworzy się światowe państwo pod wodzą Rzymu — Imperium Romanum688. 
W tym czasie był tak olbrzymi napływ bogactw do Rzymu, łupów i stałych 
dochodów z prowincji, że w roku 167 p.n.e. zniesiono w Rzymie tribulum, 
bezpośredni podatek od obywateli. Wstępny podbój był dokonywany przez 
kapitał lichwiarski. Dopiero za nim szły legiony. M. Jaczynowska komentuje: 
„Wielki rozwój handlu rzymskiego i interesów lichwiarskich (olbrzymie po-
życzki) prowadził do polityki bezwzględnego niszczenia wszystkich rywali, 
do zdobywania dla Rzymu nowych terenów do eksploatacji”689.

Stronnictwo cenzora Katona doprowadziło do wybuchu III wojny puni-
ckiej (149-146 p.n.e.). Mimo, że Kartagina straciła na znaczeniu politycznym 
i militarnym, jej gospodarka szybko się odrodziła, co było nie na rękę stron-
nictwu polityki aneksji Katona. Rzymianie szukali pretekstu do wojny i taki 
pretekst się znalazł. Było to starcie Kartagińczyków z królem numidyjskim 
Masynissą. Uznano to za złamanie traktatu z roku 201 p.n.e. Z góry było wia-
domo, że będzie to krwawa rozprawa największej potęgi świata z całkowi-
cie bezbronnym państwem. Ultimatum postawione przez Rzym było nie do 
przyjęcia dla Kartagińczyków. Mieli oni oddać swą broń, opuścić miasto i 
osiedlić się w głębi lądu, minimum 15 km od morza. Podjęli więc nierówną 
walkę. Rzym przez 3 lata oblegał Kartaginę. Kiedy z powodu głodu osłabły 

687	 Po	pokonaniu	Kartagińczyków	otrzymał	przydomek	Africanus	(Afrykański).
688	 Zob.	K.	Down,	Daniel. Hostage in Babylon,	Grantham	1991,	s.16.
689	 M.	Jaczynowska,	dz. cyt.,	s.107.
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siły obrońców, Rzymianie wdarli się do miasta i pokonali Kartagińczyków. 
Na rozkaz senatu miasto kompletnie zburzono, zaorano i poświęcono bo-
gom podziemnym, aby odstraszyć od osiedlania się tam. W tym samym 146 
r. p.n.e. nastąpiło ujarzmienie Grecji, po decydującej bitwie na Istmie Koryn-
ckim690.

Mimo sukcesów na zewnątrz, Rzym miał problemy wewnętrzne. Zostały 
one wykorzystane przez Mitrydatesa VI Eupatora, króla Pontu, który dążył 
do zagarnięcia całej Azji Mniejszej. Ponieważ została zagrożona Bitynia, 
doszło do wojny z Rzymem (88-84 p.n.e.). Mitrydates zwyciężył wojska 
bityńskie i rzymskie, co otworzyło mu drogę do rzymskiej prowincji Azji. 
Ponieważ występował jako wyzwoliciel spod jarzma rzymskiego, prawie 
wszystkie miasta otworzyły mu swoje bramy i witały go z entuzjazmem. 
Wykorzystując powszechną nienawiść do Rzymu, doprowadził do wymor-
dowania 80 tysięcy Rzymian i Italików. Pragnąc pozyskać przychylność Gre-
ków, zwolnił miasta greckie w Azji Mniejszej od wszelkich podatków przez 
okres pięciu lat. Gdy wkroczył do Grecji właściwej, także tam witano go jako 
wybawcę. Jedynie wyspa Rodos sprzeciwiła się Mitrydatesowi.

W tej sytuacji namiestnikiem Azji i wodzem w wojnie z Mitrydatesem 
został Korneliusz Sulla, przywódca stronnictwa optymatów, czyli zwolen-
ników rządów senatu691. W roku 87 p.n.e. obległ Ateny. Zdobył je szturmem 
i w 86 r. p.n.e. wkroczył do Beocji. Tam doszło do dwóch rozstrzygających 
bitew: pod Cheroneą i Orchomenos. Armia rzymska surowo rozprawiła się z 
wojskiem Mitrydatesa. Sulla złupił i zniszczył Grecję, obrabował nawet Del-
fy, święte miejsce świata greckiego. Ale Sulla musiał pospiesznie zakończyć 
tę wojnę, ponieważ doszły go niepokojące wieści z Rzymu o odebraniu mu 
dowództwa692. Zatem spotkał się osobiście z Mitrydatesem i w roku 85 p.n.e. 
zawarł pokój, przywracający stan posiadania przed wojną.

Po niewielkich potyczkach w latach 83-82 p.n.e., doszło do dziesięcio-
letniej wojny (74-64 p.n.e.), która przyniosła ostateczne rozstrzygnięcia. 
Powodem wojny był testament króla Bitynii, Nikomedesa III, który zapisał 
swoje państwo Rzymowi. Mitrydates nie chcąc do tego dopuścić, zawarł pakt 

690	 Korynt	został	doszczętnie	zburzony	a	mieszkańców	sprzedano	do	niewoli.	Ateny	i	Sparta	
zachowały	niepodległość.

691	 Sprzeciwiło	się	tej	decyzji	ugrupowanie	zwane	populares,	zwalczające	oligarchię	sena-
cką.	Udało	 im	się	nawet	doprowadzić	do	odwołania	Sulli,	ale	nie	uznał	on	 tej	decyzji	
i	wraz	 z	 armią	 ruszył	 na	Rzym,	 który	 zdobył.	 Przywrócił	 rządy	oligarchii	 senackiej	 i	
wyruszył	na	Wschód.	Więcej	na	ten	temat	zob.	J.C.	Fredouille,	G.	Rachet,	Cywilizacje 
śródziemnomorskie,	Katowice	2007,	s.732.

692	 W	Rzymie	władzę	przejęli	popularzy,	którzy	pozbawili	dowództwa	Sullę	i	mianowali	w	
jego	miejsce	najpierw	Valeriusa	Flaccusa,	potem	Flaviusa	Fimbria.
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z piratami z Cylicji i Kwintusem Sertoriuszem693. Wodzem armii rzymskiej 
został Lucjusz Licyniusz Lukullus, który pokonał Mitrydatesa pod Kyzikos 
(73 p.n.e.) i w wyniku zaciekłych walk zajął Bitynię i Pont. Mitrydates uciekł 
do swego zięcia i sojusznika, króla Tigranesa, do Armenii. Wtedy Lukullus 
zdecydował wyruszyć w góry Armenii, gdzie w roku 68 p.n.e. pobił połączo-
ne armie Mitrydatesa i Tigranesa.

Jeszcze w czasie trwania tej wojny (73-71 p.n.e.), Rzym przeżywał groźne 
powstanie gladiatorów pod wodzą Spartakusa694. Powstanie zostało zdu-
szone przez armię pretora Marka Licyniusza Krassusa, dawnego stronnika 
Sulli. Współdziałał z nim Gnejusz Pompejusz, który ujarzmił Hiszpanię i 
resztki powstańców Spartakusa w Italii. W wyniku porozumienia Krassusa 
i Pompejusza obaj w roku 70 p.n.e. zostali konsulami, co doprowadziło do 
przeprowadzenia reform, m.in. przywrócenia władzy trybunów.

Lata 70-30 p.n.e. to czas upadku ustroju republikańskiego. Na początku 
tego okresu najpotężniejszym człowiekiem w Rzymie był Gnejusz Pompe-
jusz, którego talenty wojskowe zabłysły m.in. w walce z piratami na Morzu 
Śródziemnym. Otrzymał na tę walkę nieograniczone fundusze, wielką ar-
mię i flotę złożoną z 500 jednostek. Walkę z korsarzami zakończył w ciągu 
trzech miesięcy, zburzył ich twierdze i ośrodki władzy w Cylicji i przywrócił 
bezpieczeństwo na szlakach komunikacyjnych.

W roku 66 p.n.e. wkroczył do państwa Pontu, gdzie Mitrydates, wyczerpa-
ny walkami z Lukullusem, ograniczył się do działań defensywnych i w koń-
cu uszedł do Kolchidy695. W królestwie Pontu Pompejusz ustanowił nową 
rzymską prowincję Bitynię i Pont. W roku 64 p.n.e. wkroczył do Syrii, kła-
dąc kres państwu Seleukidów. Zawładnął też Judeą i zdobył Jerozolimę (63 
p.n.e.), które przyłączył do prowincji Syrii. Zdecydowanie przesunął granice 
imperium rzymskiego na wschód, które teraz sięgały aż do państwa Partów. 
Szerzył też kulturę hellenistyczną nadając miastom greckim wiele przywi-
lejów. W roku 62 p.n.e. powrócił do Rzymu, gdzie rozpuścił armię. Liczył na 

693	 Po	przejęciu	władzy	przez	Sullę,	Kwintus	Sertoriusz,	zorganizował	w	Hiszpanii	armię	z	
resztek	popularów,	która	stanowiła	poważne	zagrożenie	dla	Rzymu	w	latach	80-72	p.n.e.	
Popularność	zawdzięczał	Sertoriusz	stosunkowi	do	miejscowej	ludności,	którą	traktował	
jak	sojuszników,	zapewniając	jej	wykształcenie	i	wyszkolenie	wojskowe.	Wysłana	prze-
ciw	niemu	armia	rzymska	pod	dowództwem	Gnejusza	Pompejusza	nie	mogła	go	poko-
nać	w	bojach.	Użyto	zatem	zdrady.	Sertoriusz	został	zamordowany	w	wyniku	spisku	we	
własnym	obozie.

694	 Więcej	na	ten	temat	zob.	M.	Grant,	Gladiatorzy,	Wrocław	1980.
695	 Mitrydates	próbował	 jeszcze	walczyć	z	Rzymem	wykorzystując	swoje	posiadłości	bo-

sporańskie.	Wybuchł	jednak	przeciwko	niemu	bunt,	którym	dowodził	jego	syn	Farnaces.	
Opuszczony	przez	wszystkich.	Mitrydates	popełnił	samobójstwo.
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to, że sukcesy wojenne zapewnią mu uprzywilejowaną pozycję, ale senat nie 
uznał jego zarządzeń na Wschodzie, nie zgodził się na obdzielenie ziemią 
jego weteranów wojennych.

W roku 60 p.n.e. do Rzymu po rocznym pobycie w Hiszpanii, gdzie peł-
nił funkcję namiestnika, powrócił Juliusz Gajusz Cezar696. Zamierzał starać 
się o konsulat na rok 59 p.n.e. Doprowadził do pojednania pomiędzy Pom-
pejuszem i Krassusem, skłóconymi ze sobą kolegami z konsulatu roku 70 
p.n.e.697 i zawarł z nimi umowę o współdziałaniu. To porozumienie trzech 
polityków, które można nazwać triumwiratem, zostało nazwane przez War-
rona „trójgłowym potworem”698. Umowę umocniono małżeństwem Pom-
pejusza z jedyną córką Cezara, Julią. Po burzliwych wyborach, konsulami 
na rok 59 p.n.e. zostali Cezar (jednocześnie przyznano mu namiestnictwo 
Galii na pięć lat) i Marek Kalpurniusz Bibulus. Rok później konsulami zostali 
również protegowani Cezara i Pompejusza, Aulus Gabiniusz (bliski współ-
pracownik Pompejusza) i Lucjusz Karpuniusz Pizo (teść Cezara).

W latach 58-56 p.n.e. nasiliły się w Rzymie ruchy demokratyczne, co 
wzbudziło niezadowolenie Pompejusza i doprowadziło do jego porozumie-
nia z senatem. Natomiast wiosną roku 56 p.n.e. w Lukce, na terenie Galii 
przedalpejskiej, doszło do spotkania trzech wielkich wodzów z senatora-
mi, na którym omówiono obsadę najważniejszych stanowisk w państwie w 
ciągu najbliższych pięciu lat. Cezarowi przedłużono namiestnictwo w Galii 
na kolejnych pięć lat, konsulami na rok 55 p.n.e. mieli zostać Pompejusz i 
Krassus. Obaj również uzyskali na okres pięciu lat zarządzanie bogatymi 
prowincjami: Hiszpanią (Pompejusz) i Syrią (Krassus).

Jeszcze w roku 55 p.n.e. Krassus udał się do Syrii, gdzie przygotowywał 
się do wojny z Partami, Pompejusz natomiast Hiszpanią zarządzał poprzez 
legatów. Wydawało się, że wojna z Partami będzie łatwa i przyniesie wiele 
łupów. Tymczasem ekspedycja Krassusa zakończyła się klęską i jego śmier-
cią699, co odbiło się na stosunkach wewnętrznych w imperium, bowiem 

696	 Cezar	(101-44	p.n.e.)	pochodził	ze	starej	patrycjuszowskiej	rodziny,	nie	miał	jednak	do-
statecznego	majątku.	Cudem	ocalał	w	czasie	czystek	dokonywanych	przez	Sullę.	Musiał	
jednak	opuścić	Italię,	dokąd	powrócił	po	śmierci	Sulli.	Począwszy	od	roku	68	p.n.e.	po-
wierzano	mu	różne	ważne	funkcje,	m.in.	kwestora,	edyla	czy	pretora.	W	roku	63	p.n.e.	
wybrano	go	najwyższym	kapłanem	(pontifex maximus),	co	było	o	tyle	niezwykłe,	że	był	
człowiekiem	poniżej	czterdziestki,	jawnym	niedowiarkiem	i	związanym	z	popularami.

697	 Porozumienie	Pompejusza,	Krassusa	i	Cezara	nazywane	jest	niekiedy	pierwszym	trium-
wiratem,	przez	analogię	do	oficjalnej	nazwy	triumwirów	z	roku	43	p.n.e.

698	 Zob.	M.	Jaczynowska,	Historia..,	s.	172.
699	 Po	zwycięskiej	dla	siebie	bitwie	pod	Carrhae	w	Mezopotamii,	Partowie	zwabili	Krassusa	na	

rokowania,	gdzie	go	zamordowali	a	jego	głowę	przesłali	swojemu	królowi	Orodesowi	II.
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Krassus potrafił wiele spraw załatwić lub załagodzić dzięki swoim boga-
ctwom i potężnej klienteli. Zaczęły pogarszać się stosunki Cezara z Pom-
pejuszem. Rodzinne powiązania osłabiła śmierć Julii podczas porodu. Jako 
konsul roku 52 p.n.e.700 Pompejusz przeprowadził szereg ustaw, które nie 
zyskały aprobaty Cezara. Chodziło o kary za przekupstwo i użycie przemocy 
w czasie wyborów, regulowanie ich porządku i ustalenie nowego systemu 
wyznaczania namiestników. Te zarządzenia utrudniłyby Juliuszowi Cezaro-
wi staranie się zaoczne o konsulat na rok 48 p.n.e., a gdyby osobiście pojawił 
się w Rzymie, zostałby oskarżony a jego życiu groziłoby niebezpieczeństwo. 
Cezar jednak wrócił do Rzymu. Ale zanim do tego doszło, w roku 56 p.n.e. 
zakończył ostateczny podbój Galii, zorganizował dwie wyprawy do Brytanii 
(55 i 54 p.n.e.), a kiedy w roku 52 p.n.e. w Galii wybuchło antyrzymskie po-
wstanie, którym kierował Wercyngetoryks, zdusił je w ciągu roku.

Ponieważ sukcesy Cezara wzbudzały niepokój senatu, gdyż stawał się 
zbyt potężny, w roku 49 p.n.e. senat zażądał jego natychmiastowej dymisji 
i powrotu do Rzymu w charakterze człowieka prywatnego. Sprzeciwili się 
temu trybuni plebejscy Marek Antoniusz i Kwintus Kasjusz, którzy złożyli 
veto wobec uchwał senatu, ale nie liczono się z ich głosem. Obaj trybunowie 
w przebraniu niewolników uciekli do Cezara.

Pogwałcenie nietykalności władzy trybunów było dla Cezara oficjalnym 
powodem do podjęcia wojny domowej. W styczniu roku 49 p.n.e.  Cezar 
przekroczył niewielką rzekę Rubikon, stanowiącą granicę Galii z Italią, gdzie 
wypowiedział słynne słowa: Alea iacta est (kości zostały rzucone)701.

Pompejusz dysponował znaczną armią, ale stacjonującą w Hiszpanii. Miał 
do dyspozycji również dwa legiony odesłane wcześniej przez Cezara, nie 
mógł jednak do końca im ufać. Po stronie senatu i Pompejusza opowiedzieli 
się namiestnicy prowincji, ale Italia była bezbronna. Opór próbował stawić 
jedynie Domitius Ahenobarbus, ale szybko został pokonany. Większość se-
natorów i sam Pompejusz uciekli z Rzymu, gdzie w krótkim czasie przybył 
Cezar. Zagarnął cały skarb republiki, pozostawiony przez konsulów, czym 
naraził swój autorytet, ale nie zrażając się tym, wyruszył do Hiszpanii, gdzie 
znajdowała się armia kierowana przez legatów Pompejusza. Tam napotkał 
na opór, jednak zwyciężył pod Ilerdą i zmusił wojska przeciwnika do kapi-
tulacji. Pod koniec roku 49 p.n.e. Cezar wylądował z częścią swoich wojsk w 
Epirze. Nie udało mu się przeprawić całej armii, gdyż na morzu panowała 

700	 Po	śmierci	Klodiusza	w	roku	52	p.n.e.,	gdy	doszło	do	poważnych	zamieszek	w	Rzymie,	
senat	mianował	Pompejusza	 jedynym	konsulem,	consul sine collega	 (dosł.	konsul	bez	
kolegi).

701	 Zob.	Suet.	Div. Jul.	32.
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flota Pompejusza. To sprawiło, że większą siłą dysponowała armia Pom-
pejusza. W bitwie pod Dyrrachium poniósł Cezar znaczne straty. Mimo to 
podjął się ryzykownego marszu do Tesalii. Za nim podążył Pompejusz. Do 
decydującej bitwy doszło w czerwcu roku 48 p.n.e. pod Farsalos. Cezar miał 
do dyspozycji 22 tys. żołnierzy, w tym tysiąc jazdy, natomiast Pompejusz 
45 tys. piechoty i 7 tys. jazdy. Armia Cezara, mimo braku dostaw żywności, 
była mu oddana bez reszty. Cezar zdawał sobie sprawę z przewagi liczebnej 
przeciwnika, zwłaszcza jazdy, więc ustawił 2 tys. najbardziej wypróbowa-
nych legionistów poza swoim prawym skrzydłem. Pompejusz od razu rzucił 
do ataku całą swoją jazdę, która szybko pokonała konnicę Cezara osłania-
jącą jego prawe skrzydło, ale wówczas natknęła się na doborowe kohorty 
piechoty i w boju z nimi została rozbita. Wtedy wojsko Cezara zaatakowało 
nieosłonięte lewe skrzydło Pompejusza, którego klęska była już tylko kwe-
stią czasu. Poległo 15 tys. żołnierzy Pompejusza, on sam uszedł do Laryssy, 
skąd udał się do Egiptu, jednak w drodze został podstępnie zamordowany z 
polecenia ministrów małoletniego faraona, Ptolemeusza XIV. Mimo śmierci 
Pompejusza, wojna domowa trwała dalej. Cezar udał się do Aleksandrii, aby 
pokonać swoich przeciwników. Trwało to kilka miesięcy702. W tym czasie 
spłonęła część sławnej biblioteki aleksandryjskiej.

Przeciwnicy Cezara próbowali wykorzystać jego nieobecność. Np. Far-
naces, syn Mitrydatesa VI, zajął Bitynię, będącą prowincją rzymską. Cezar 
jednak błyskawicznie przybył z Egiptu do Azji, gdzie zwyciężył Farnacesa. 
Powiadomił o tym senat słowami: Veni, vidi, vici (przybyłem, zobaczyłem, 
zwyciężyłem)703.

Juliusz Cezar zginął zamordowany w Kurii Pompejusza w dniu Idów 
Marcowych (15 marca 44 p.n.e.) w wyniku spisku ok. 60 senatorów, wśród 
których byli dawni przyjaciele Pompejusza, ale również zaufani Cezara, któ-
rzy postawili wyżej interes swej warstwy — nobilitas, niż osobiste korzy-
ści. Cezar bowiem pozbawił nobilów monopolu władzy, jawnie lekceważył 
tradycje republikańskie, z czym nie mogli się pogodzić zwolennicy starego 
ustroju. Jednak nadzieje na jego przywrócenie okazały się złudne. Śmierć 
Cezara otworzyła tylko okres nowych wojen domowych, trwających do roku 
30 p.n.e. Sytuacja w Rzymie ułożyła się niekorzystnie dla spiskowców, któ-
rzy musieli uchodzić z Rzymu. Początkowo panem Rzymu był Marek An-
toniusz, ale wkrótce do stolicy imperium przybył Gajusz Oktawiusz (Cezar 

702	 Będąc	w	Egipcie	rozstrzygnął	spór	dynastyczny	pomiędzy	Ptolemeuszem	i	jego	siostrą	
Kleopatrą,	na	korzyść	tej	ostatniej.

703	 Zob.	Suet.	Div. Jul.	32.
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Oktawian)704, główny spadkobierca imienia i majątku Cezara, wnuk jego 
siostry. Mimo przeszkód czynionych przez Antoniusza, Oktawian zawładnął 
majątkiem Cezara705.

Aby uniknąć wojny domowej, w roku 43 p.n.e. w Bonomii, doszło do spot-
kania trzech wodzów: Marka Antoniusza, Cezara Oktawiana i Marka Emi-
liusza Lepidusa706. Stworzyli triumwirat i podzielili się władzą w imperium. 
To oni mieli zaprowadzić porządek w państwie. Pełnomocnictwo do tego 
otrzymali od zgromadzenia ludowego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili było 
ogłoszenie listy około 300 senatorów i 2000 ekwitów, którzy mieli być stra-
ceni. Na liście ofiar znalazł się Marek Cicero i jego brat Kwintus. Obiecywano 
wielkie nagrody za schwytanie osób z listy707.

Triumwirowie udali się do Macedonii, aby ostatecznie rozprawić się z 
obrońcami republiki, na czele których stali Marek Brutus i Kasjusz Longi-
nus. Bitwa odbyła się pod Filippi w roku 42 p.n.e. Triumwirowie zwyciężyli, 
Brutus i Longinus popełnili samobójstwo. Imperium podzielono w ten spo-
sób, że prowincje zachodnie otrzymał Oktawian, wschodnie Pompejusz, a 
Lepidus Afrykę. Ostatecznie Oktawian odebrał Afrykę Lepidusowi. Tymcza-
sem Antoniusz związał się z Kleopatrą, królową Egiptu. Wprawdzie poślubił 
Oktawię, siostrę Oktawiana, ale ostatecznie odprawił ją. Miał z Kleopatrą 
dzieci, z którą żyli jak król i królowa Orientu708. Nie wiodło mu się jednak w 
walkach z Partami i Armeńczykami. Postępowanie Antoniusza nie podobało 
się Oktawianowi, toteż wystąpił przeciw niemu zbrojnie. Po zwycięstwie w 
bitwie morskiej pod Akcjum w roku 31 p.n.e., rok później wkroczył do Egip-
tu. Najpierw Antoniusz, potem Kleopatra, popełnili samobójstwo, a Egipt 
stał się prowincją rzymską. Na placu pozostał tylko jeden władca, Cezar Ok-
tawian. Republika definitywnie przestała istnieć.

3. Cesarstwo
Oktawian August powrócił do Rzymu w roku 29 p.n.e., odbywając wspa-

niały wjazd triumfalny. Działania, które teraz miał podjąć były nie lada 

704	 Na	mocy	testamentu	został	adoptowany	i	odtąd	nazywał	się	Gaius Iulius Caesar Octavia-
nus.

705	 Nieporozumienia	 między	Antoniuszem	 i	 Oktawianem	 starał	 się	 wykorzystać	 senat,	 a	
szczególnie	Cicero,	który	wygłosił	14	mów	przeciw	Antoniuszowi,	zwanych	Filipikami.

706	 Marek	Lepidus	do	Idów	Marcowych	sprawował	funkcję	magister equitum	przy	dyktato-
rze.

707	 Pod	pretekstem	ścigania	proskrybowanych	grasowały	na	terenie	Italii	bandy	rozmaitych	
awanturników.	Nikt	nie	mógł	być	pewien	swego	życia	i	mienia.

708	 Por.	A.	Krawczuk,	Poczet cesarzy rzymskich.	Pryncypat,	Warszawa	1986,	s.21.
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wyzwaniem. Nastał bowiem pokój, nie było zagrożenia zewnętrznego ani 
wewnętrznego. Dotychczas powoływał się na stanowisko triumwira, uspra-
wiedliwiając swą władzę. Teraz mógł albo przywrócić rządy republikań-
skie, albo znaleźć jakąś formę rządów jednostki. Nie mógł się wycofać, bo 
to dałoby pretekst do walki wrogich sił politycznych i być może wybuchu 
wojny domowej. Gdyby ogłosił się dyktatorem, mógłby podzielić los Juliu-
sza Cezara. Nie mógł też ogłosić się królem, bo Rzymianie nienawidzili ten 
tytuł. Zatem zwlekał, a śpieszyć się nie musiał, bo do jego dyspozycji  czeka-
ło 28 legionów. Ponadto od roku 31 p.n.e. piastował godność konsula, a w 
roku 28 p.n.e. mianowano go Princeps senatus — przywódcą senatu. Wresz-
cie podjął decyzję. Na przełomie 28 i 27 roku p.n.e. złożył wszystkie swoje 
uprawnienia i wycofał się w zacisze prywatnego życia, co historycy oceniają 
jako genialne posunięcie709. Wiadomo bowiem było, że senat i lud prosić go 
będą, aby nie odchodził. Tak też się stało. Pod wpływem nalegań, pozornie 
niechętnie, zgodził się wziąć pod opiekę prowincje zewnętrzne, senat nato-
miast miał czuwać nad prowincjami wewnętrznymi.

Z wdzięczności, w dniu 16 stycznia 27 roku p.n.e. (dzień ten jest uważany 
za formalny początek cesarstwa), senat nadał Oktawianowi przydomek Au-
gustus, który łączył w sobie pojęcia wzniosłości, wielkości i świętości. Odtąd 
jego tytuł i nazwisko brzmiały: Imperator Caesar Augustus. Jego panowanie 
opierało się na dwóch filarach. Był naczelnym dowódcą sił zbrojnych i miał 
uprawnienia trybuna ludowego, które gwarantowały nietykalność. Od 12 
roku p.n.e. był najwyższym kapłanem, a dziesięć lat później otrzymał tytuł 
pater patriae, ojciec ojczyzny. Naczelne hasło cesarza brzmiało PAX, czyli 
pokój. Jego widomym symbolem był Ołtarz Pokoju, który stał na Polu Mar-
sowym. Płaskorzeźby na ołtarzu przedstawiały procesję rodziny cesarskiej. 
Miał też August znakomitych współpracowników710.

Osiągnięcia pierwszego cesarza Rzymu były imponujące. Zajął Egipt, do-
kończył podbój Hiszpanii, anektował Galację, opanował kraje naddunajskie. 
Nigdy nie prowadził wojen dla samych wojen. Zrezygnował z podboju Bry-
tanii, bo uważał to za nieopłacalne. Na Wschodzie zadowolił się kompromi-
sem. O jego panowaniu mówi się, że była to epoka stabilizacji, dobrobytu i 

709 Tamże,	s.23.
710	 August	potrafił	dobierać	sobie	dobrych	współpracowników.	Nie	bał	się	ludzi	utalentowa-

nych.	Najbliższym	współpracownikiem	był	jego	rówieśnik	Marek	Agrypa,	przyjaciel	z	
czasów	młodzieńczych,	później	też	zięć.	Faktycznie	współrządził	z	Augustem.	Inną	wy-
bitną	postacią	był	Gajusz	Mecenas,	świetny	dyplomata,	który	też	zajmował	się	kulturą.	
Jego	nazwisko	przeszło	do	historii,	jako	mecenasa	kultury	i	sztuki.	Na	temat	działalności	
Augusta	zob.	W.	Liebeschuetz,	Wczesne cesarstwo rzymskie,	[w:]	Cywilizacje starożytne,	
s.270-273.
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rozkwitu kultury. Za jego czasów tworzyli najwybitniejsi poeci: Wergiliusz, 
Horacy czy Owidiusz. Trzeba wymienić elegików, Propercjusza i Tibullusa, 
oraz bajkopisarza Fedrusa. Nie można nie wspomnieć słynnego historyka 
Tytusa Liwiusza, autora ogromnego dzieła opisującego dzieje Rzymu od za-
łożenia miasta. Cesarz żywo interesował się literaturą. Sam też pisał, m.in. 
spod jego pióra wyszły: Zachęta do filozofii i Wspomnienia711.

Dzięki Augustowi wybudowano dwa teatry i jeden amfiteatr, zbudował 
lub restaurował 82 świątynie712, utworzył nowe forum, zorganizował straż 
pożarną. Z jego inicjatywy powstała pierwsza wielka łaźnia publiczna i 
pierwsza biblioteka dla publiczności. Sam mieszkał bardzo skromnie. Nie 
miał pałacu. Mieszkał w domu na Palatynie, bez marmurów i mozaik. Przez 
40 lat zajmował ten sam niewielki pokój, odżywiał się skromnie, wina pra-
wie nie pijał.

Warto wspomnieć, że za panowania Augusta, w Betlejem urodził się Jezus 
zwany Chrystusem. Ewangelie powiadają, że wyszedł dekret cesarza Augu-
sta, aby policzyć wszystkich mieszkańców Imperium Romanum, do którego 
należały też Judea i Galilea. Wszyscy mieli udać się do swych rodzinnych 
miejscowości na spis ludności. Józef ze swoją ciężarną małżonką Marią, uda-
li się z Nazaretu w Galilei, gdzie mieszkali, do Betlejem w Judei, skąd pocho-
dzili. Tam narodził się Jezus713.

Cesarz Oktawian August zmarł w wieku 76 lat w roku 14 n.e. Jego następ-
cą był Tyberius Claudius Nero. Gdy obejmował rządy, miał już 55 lat. Dobrze 
wykształcony, interesował się literaturą. Pod rządami Augusta zdobył duże 
doświadczenie wojskowe i polityczne. Z natury skryty i nieufny, był jednak 
inteligentnym i bystrym obserwatorem. Już jako władca Rzymu panował 
pod imionami Tiberius Caesar Augustus.

Tyberiusz kontynuował politykę Augusta. Wobec senatu zachowywał się 
kurtuazyjnie, nazywał siebie sługą ludu. Nie pozwolił na zwiększenie podat-

711	 Na	temat	architektury	i	sztuki	w	epoce	Augusta	zob.	A.	Sadurska,	Archeologia starożyt-
nego Rzymu,	t.	II	—	Okres cesarstwa,	Warszawa	1980,	s.11-60.

712	 Jedną	z	tych	świątyń	jest	Panteon,	świątynia	wszystkich	bogów.	Ufundował	ją	Agryppa,	
którego	nazwisko	wciąż	widnieje	na	frontonie.

713	 Łukasz	napisał:	„I	stało	się	w	owe	dni,	że	wyszedł	dekret	cesarza	Augusta,	aby	spisano	
cały	świat.	Pierwszy	 ten	spis	odbył	się,	gdy	Kwiryniusz	był	namiestnikiem	Syrii.	Szli	
więc	wszyscy	do	spisu,	każdy	do	swego	miasta.	Poszedł	też	i	Józef	z	Galilei,	z	miasta	
Nazaretu,	do	Judei,	do	miasta	Dawidowego,	zwanego	Betlejem,	dlatego,	że	był	z	domu	
i	z	rodu	Dawida,	aby	był	spisany	wraz	z	Marią,	poślubioną	sobie	małżonką,	która	była	
brzemienna.	I	gdy	byli	tam,	nadszedł	czas,	aby	porodziła.	I	porodziła	syna	swego	pierwo-
rodnego…”	(Łk	2,1-7).
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ków714, piętnował wszelki luksus, zalecał ustanowienie cen maksymalnych 
na produkty. Zgodnie ze starymi zwyczajami ograniczał obce kulty religijne, 
głównie egipskie i żydowskie. Na przykład 4 tys. młodych Żydów zesłał na 
Sardynię.

Za panowania Tyberiusza działalność nauczycielską w Judei i Galilei pro-
wadził Jezus Chrystus. Wtedy też został ukrzyżowany przez Rzymian na 
rozkaz Poncjusza Piłata, czego domagali się dostojnicy żydowscy. W tym 
czasie również narodził się Kościół chrześcijański.

Po śmierci Tyberiusza cesarzem został Kaligula, zwany Gaius Iulius Caesar 
Augustus,  uroczyście wkroczył do Rzymu, entuzjastycznie witany. Liczono 
na to, że zakończy czas terroru, jaki miał miejsce za rządów Tyberiusza. 
Przeliczono się jednak. Kaligula uznał samego siebie za boga. W centrum 
Rzymu kazał wystawić sobie świątynię i wyznaczył kapłanów, którzy za ten 
„zaszczyt” płacili swemu „bogu” ogromne pieniądze715. Na domiar złego, a 
ku swojej zgubie, zaczął szydzić z oficerów gwardii, a więc z tych, na których 
wsparcie mógł zawsze liczyć. I to oni zabili go podczas igrzysk, w styczniu 
41 roku.

Gdy okazało się, że jedynym kandydatem do tronu jest Klaudiusz, senato-
rzy próbowali pertraktować z nim, aby się odsunął i zrzekł pretendowania 
do urzędu cesarza. I pewnie Klaudiusz by to uczynił, bo nie zależało mu na 
władzy. Ale najzupełniej przypadkowo znalazł się u jego boku jego wielolet-
ni przyjaciel, tetrarcha Galilei i Abileny, Herod Agryppa. Ten namówił Klau-
diusza, aby nie rezygnował716.

Klaudiusz jako cesarz nazywał się Tiberius Claudius Caesar Augustus Ger-
manicus. Od razu zabrał się do działania. Przeprowadził cały szereg reform 
administracyjnych, szczególnie dotyczących prowincji. Cofnął wiele zarzą-
dzeń Tyberiusza i Kaliguli, m.in. zwrócono zagrabione majątki ich prawowi-
tym właścicielom i wycofano drażniące Żydów zarządzenia Kaliguli.

Klaudiusz, uczeń Liwiusza, już jako cesarz, nie zaniechał studiów histo-
rycznych i pisarstwa. Jego dorobek był imponujący: Autobiografia (8 to-

714	 Mawiał,	że	dobry	pasterz	strzyże	owce,	ale	nigdy	nie	zdziera	z	nich	skóry.	Zob.	Suet.	Tib.	
32.

715	 Swój	posąg	chciał	także	postawić	w	świątyni	w	Jerozolimie,	co	niechybnie	doprowadzi-
łoby	do	powstania	w	Judei.	Nie	zdążył	tego	zrobić,	został	zamordowany.

716	 Herod	Agryppa,	wnuk	Heroda	Wielkiego,	mianowany	został	przez	Klaudiusza	również	
królem	Judei	i	południowej	Syrii.	Był	powszechnie	akceptowany	przez	Żydów,	w	prze-
ciwieństwie	do	jego	dziadka.	Wrogo	natomiast	odnosił	się	do	chrześcijan.	M.in.	dopro-
wadził	 do	 stracenia	 apostoła	 Jakuba	 i	 uwięzienia	 apostoła	Piotra.	W	 roku	44	 podczas	
uroczystości	w	Cezarei,	kiedy	uznano	go	za	boga,	chwyciły	go	ostre	bóle.	Zmarł	pięć	dni	
później.	Chrześcijanie	odebrali	to	jednoznacznie,	jako	wyrok	Boży.	Zob.	Dz 12,20-23.
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mów), Historia wojen domowych (40 tomów), Historia Etrusków (20 tomów), 
Historia Kartaginy (8 tomów). Szkoda, że zachowały się jedynie fragmenty. 
Posiadał również znakomitą znajomość greki i literatury greckiej.

Gdy 13 października 54 roku następca Klaudiusza Neron obejmował god-
ność cesarza Rzymu, przyjął imiona Nero Claudius Caesar Augustus Germa-
nicus. Został entuzjastycznie powitany. Miał wówczas zaledwie 17 lat, a więc 
był bardzo młody, co już samo w sobie przysparzało mu sympatii i budziło 
nadzieję.

W wieku 25 lat Neron spotkał się ze św. Pawłem, który jako obywatel 
rzymski odwołał się do cesarza, po bezprawnym aresztowaniu w Jerozoli-
mie i dwuletnim przetrzymywaniu bez wyroku w Cezarei. Do Rzymu Paweł 
przybył w roku 60, ale przez cesarza został przyjęty dopiero dwa lata póź-
niej. Do tego czasu przebywał w areszcie domowym. Neron wydał wyrok 
uniewinniający, więc Paweł został zwolniony z aresztu.

Dopóki Neron słuchał rad Seneki, jego rządy przebiegały pomyślnie. Z 
czasem doszło do depotyzmu i terroru. Neron prowadził fatalną politykę 
zewnętrzną. Jedyną prowincją, która przyciągała jego uwagę, była Achaja.

W lipcu 64 roku Neron wyjechał do Ancjum nad morzem i tam otrzymał 
wiadomość, że Rzym płonie. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Z 
czternastu dzielnic, tylko dwie zostały nietknięte. Neron powrócił do mia-
sta, gdy już płonął jego pałac. Natychmiast zajął się zwalczaniem pożaru i 
jego skutków. Niósł pomoc bezdomnym i głodnym, którym otworzył swoje 
ogrody. Obniżył ceny zboża, sprowadzając żywność z okolicy. Często wy-
chodził na wysoką wieżę, aby obserwować akcję ratunkową. Wrogowie na-
tychmiast to wykorzystali rozpuszczając pogłoskę, że z zachwytem ogląda 
morze płomieni i recytuje swój poemat Zdobycie Troi. Rozpowiadano, że ce-
lowo podpalił Rzym, aby zbudować nowy, według swoich planów. Ponieważ 
sytuacja stawała się dla niego coraz bardziej niebezpieczna, postanowiono 
wskazać jakichś sprawców podpalenia. Wskazano chrześcijan, co rozpętało 
straszne prześladowania wyznawców tej nowej religii. Ukrzyżowano mnó-
stwo chrześcijan, wielu z nich zginęło rozszarpanych przez psy, ubrano ich 
bowiem w skóry zwierząt. Z innych uczyniono w nocy żywe pochodnie, pod-
palając przybitych do krzyży.

Groźne powstanie wybuchło w Judei, w latach 66-73. Zanim do niego 
doszło, sytuacja była napięta, bowiem gdy za rządów prokuratora Gesju-
sa Florusa doszło w Cezarei do zamieszek grecko-żydowskich, stanął on 
po stronie Greków. Ograbił skarbiec świątynny i ukrzyżował wielu Żydów. 
W odpowiedzi Żydzi pod dowództwem Eleazara, syna byłego arcykapłana 
Ananiasza, opanowali Jerozolimę i pozabijali stacjonujących tam Rzymian. 
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Grecy z kolei zaatakowali Żydów w Aleksandrii, dokonali rzezi Żydów w Ce-
zarei i innych miastach. Żydzi to samo zrobili z Grekami w Samarii, Galilei i 
Zajordaniu. W bitwie pod Bejt-Choron powstańcy pokonali armię rzymską, 
zabijając 6 tysięcy żołnierzy. Rzymianie nie mogli sobie poradzić z Judejczy-
kami za Nerona. Dopiero, gdy cesarzem został Wespazjan, jego syn Tytus 
rozprawił się z powstańcami.

W dniu 1 lipca 69 roku w Egipcie ogłoszono, że nowym cesarzem Impe-
rium Romanum jest Tytus Flawiusz Wespazjan, 60-letni dowódca armii wal-
czącej w Judei z żydowskimi powstańcami. Wcześniej dał się poznać jako 
znakomity dowódca w Germanii i Brytanii oraz świetny zarządca w Afryce. 
A w roku 67, po nominacji z rozkazu Nerona, razem ze swoim synem Ty-
tusem wkroczyli do Palestyny. W krótkim czasie opanowali Galileę, gdzie 
wzięli do niewoli przywódcę galilejskich powstańców, niejakiego Józefa, 
zwanego później Flawiuszem717. W roku następnym prowadzili działania 
głównie w Judei i za Jordanem. W roku 69 w rękach powstańców pozosta-
wała tylko Jerozolima i trzy twierdze, m. in. Masada.

Wespazjan rozpoczął panowanie w Rzymie jako Imperator Caesar Vespa-
sianus Augustus. Był znakomitym cesarzem. W przeciwieństwie do jego po-
przedników, pycha i rozpasanie były mu obce. Pozostał człowiekiem zdro-
wego rozsądku i dobrego humoru. Postanowił uzdrowić finanse poprzez 
rygor oszczędzania i zdobywania pieniędzy, gdzie tylko się dało718. Nie 
oszczędzał jednak na budownictwie i kulturze. Odbudowywał i budował 
świątynie, m.in. świątynię Pokoju i świątynię Boskiego Klaudiusza. Rozpo-
czął też budowę Teatru Flawiuszy, czyli Koloseum. Założył pierwszy uniwer-

717	 A.	Krawczuk	pisze,	że	„wyciągnięto	go	z	podziemnej	kryjówki	pełnej	trupów,	wszyscy	
bowiem,	którzy	tam	się	schronili,	zginęli	dobrowolnie	zabijając	jeden	drugiego,	w	po-
rządku	ustalonym	przez	 losowanie.	Ocalał	 tylko	 sam	przywódca,	mający	popełnić	 sa-
mobójstwo	jako	ostatni.	Postawiony	przed	Wespazjanem	i	Tytusem	oświadczył,	że	jest	
zwiastunem	spraw	wielkich,	których	spełnienie	Bóg	mu	nakazał;	inaczej	dobrze	by	wie-
dział,	jak	przystoi	umierać	wodzowi;	i	nie	ma	potrzeby	wysyłania	go	do	cesarza	Nerona,	
albowiem	wkrótce	sam	Wespazjan	zostanie	cesarzem.	Czy	jeniec	naprawdę	ośmielił	się	
tak	prorokować?	Rzecz	wątpliwa	i	nie	do	rozstrzygnięcia,	skoro	zdani	jesteśmy	wyłącz-
nie	na	świadectwo	samego	Józefa.	Faktem	jest,	ż	pozostał	wprawdzie	w	okowach	i	pod	
strażą,	ale	do	Nerona	go	nie	wysłano.	Stopniowo	cieszył	się	coraz	większymi	względami	
Wespazjana	i	Tytusa,	o	czym	później	tak	wspominał:	Otrzymałem odzież i cenne przed-
mioty, a nawet poślubiłem jeszcze będąc w niewoli pewną dziewczynę, pojmaną przez 
Rzymian pod Cezareą”(Poczet...,	s.	110-111).

718	 Przypisuje	mu	się	powiedzenie:	Petunia non olet	(pieniądz	nie	śmierdzi).	Miał	tak	powie-
dzieć,	gdy	przyniesiono	pierwsze	pieniądze	uzyskane	z	wprowadzonych	opłat	za	używa-
nie	uryny	do	celów	farbiarskich.	Inni	uważają,	że	to	określenie	pochodzi	z	Efezu,	gdzie	
w	miejskich	latrynach	prowadzono	interesy.
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sytet w Rzymie, gdzie profesorowie zarabiali po 100 tys. sestercji rocznie. 
Ponadto powstawały inne szkoły. Nauczycieli i lekarzy zwolnił od płacenia 
podatków, natomiast filozofów i astrologów przepędził z Rzymu.

Gdy w roku 70 Tytus zdobył i zburzył Jerozolimę719, wybrał się do Rzymu, 
gdzie rok później urządzono jemu i Wespazjanowi triumfalny wjazd do sto-
licy imperium. Wśród niesionych łupów były kultowe sprzęty ze świątyni 
jerozolimskiej: złoty stół ofiarny, siedmioramienny złoty świecznik i regał 
na księgi. Przyprowadzono też tysiące żydowskich niewolników, których 
później wykorzystano m.in. do budowy Koloseum.

Tytus Flawiusz Wespazjan żył niespełna 42 lata a panował jedynie nieco 
dłużej niż 2 lata. A mimo to jest jednym z najbardziej znanych imperato-
rów Rzymu. Nie prowadził podbojów nowych krain, nie wprowadził reform 
w państwie. Za jego panowania nie było procesów politycznych. Ale to on 
zdobył Jerozolimę w roku 70, co upamiętnia stojący na Forum łuk triumfal-
ny. Przyprowadził wówczas do Rzymu 97 tys. niewolników. To on oddał do 
użytku Koloseum, amfiteatr na 50 tys. widzów. A podczas jego panowania 
nastąpiła erupcja Wezuwiusza, która zniszczyła Pompeje i Herkulanum.

Tytus Flawiusz Domicjan był ostatnim cesarzem z rodu Flawiuszów. Gdy 
14 września 81 roku został władcą Rzymu, przybrał imiona Imperator Ca-
esar Domitianus Augustus. Otrzymał dobre wykształcenie, był wysportowa-
ny. Na jego panowanie przypada wzmożona aktywność w polityce zagra-
nicznej. Sam cesarz pokierował zwycięską wyprawą przeciwko Chattom, 
którzy w roku 82 zaatakowali terytorium Rzymu. Przy tym rozszerzył tery-
torium cesarstwa, ustalając ostateczną granicę państwa rzymskiego z Ger-
manią, gdzie rozpoczął budowę limes, czyli systemu umocnień granicznych.

Kolejny cesarz Marek Kokcejusz Nerwa dość szybko doprowadził do 
naprawy sytuacji finansowej cesarstwa, zaistniałej po rządach Domicja-
na. Stworzył fundusz alimentacyjny dla najuboższych dzieci w państwie, 
usprawnił działalność akweduktów. Jego następcą był Marek Ulpiusz Trajan, 
którego panowanie to ciąg długich i ciężkich wojen, których prowadzenie 
wymagało stworzenia dwóch nowych legionów, aby w sumie było ich trzy-
dzieści720. Walczył z Dakami i Partami. Do imperium włączył Arabię Skalistą, 
państwo sąsiadujące z Syrią i Judeą. Powstała więc nowa prowincja Arabia. 
Przekroczył Eufrat i zdobył północną Mezopotamię. Z głównymi siłami ru-

719	 Ostatnią	twierdzę	żydowską	zdobyto	dopiero	w	roku	73.	Była	to	Masada,	gdzie	obroń-
cy,	nie	mając	już	szans	na	wygraną,	popełnili	zbiorowe	samobójstwo.	Zob.	B.	Koziróg,	
Izrael. Historia, religia, archeologia,	Podkowa	Leśna		2003,	s.81;	S.	Horn,	Z archeologią 
przez kraje biblijne,	Warszawa	1989,	s.164.

720	 Więcej	na	ten	temat	zob.	H.	Parker,	The Roman Legions,	Oxford	1928.
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szył wzdłuż Tygrysu, zajął Seleukeję, największe miasto greckie na terenie 
partyjskim oraz stolicę Arsakidów, Ktezyfont. Doszedł do Zatoki Perskiej, a 
ze zdobytych terenów utworzył dwie prowincje: Mezopotamię i Asyrię. Nie 
zdołał umocnić tam panowania, ponieważ zły stan zdrowia zmusił go do 
powrotu. Na łożu śmierci adoptował Hadriana.

Publiusz Aeliusz Hadrian także pochodził z Hiszpanii i jak jego poprzed-
nik był przede wszystkim żołnierzem. Zanim w roku 117 został cesarzem, 
przybierając tytuł i imię Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, brał 
udział w wyprawach do Dacji, gdzie dwukrotnie został odznaczony za odwa-
gę. Piastował ważne urzędy, był senatorem. Walczył z Sarmatami zza Dunaju. 
W roku 108 został konsulem. Później walczył w Armenii i Mezopotamii. W 
roku 117, gdy Trajan postanowił powrócić do Rzymu, Hadrian otrzymał bar-
dzo ważne wówczas namiestnictwo Syrii oraz dowództwo armii Eufratu.

Gdy zmarł Trajan, Hadrian pozostał na Wschodzie, nie wziął udziału w 
pogrzebie, a do Rzymu przybył w roku 118 i pozostał tam przez trzy lata. Po 
tym okresie rozpoczął wielkie podróżowanie po imperium. Połowę swego 
ponad dwudziestoletniego panowania spędził podróżując. Jego poprzedni-
cy opuszczali stolicę jedynie w celach wojennych. Hadrian wizytował nawet 
najdalsze zakątki swego państwa721. Na początek udał się do Galii oraz do 
prowincji nad górnym Renem i Dunajem. Umocnił tam system fortyfikacji 
zbudowany przez Domicjana i rozwinięty przez Trajana. W następnym roku 
był w Brytanii, gdzie przystąpiono do wielkich prac nad tzw. wałem Hadria-
na722, ciągnącym się od zatoki Solvay do ujścia rzeki Tyne przez ok. 80 mil 
rzymskich, czyli 120 km. Wał zabezpieczał przed atakami plemion górskich 
z terenów Szkocji. Zbudowany został z kamieni, cegieł i ziemi. Zbudowano 
tam również wieże i forty, a na przedpolu znajdowała się fosa. Wszystkie 
prace wykonali żołnierze, którzy w czasie pokoju zajmowali się głównie bu-
downictwem, nie tylko wojskowym, ale również cywilnym. Budowali dro-
gi, mosty, akwedukty. Wykonywali jeszcze wiele innych prac publicznych, 
głównie remonty.

Podczas zimy 122/123 Hadrian przebywał w Hiszpanii, skąd popłynął do 
rzymskiej prowincji o nazwie Mauretania723. Tam dowiedział się o groźbie 

721	 Przy	okazji	były	to	też	wyjazdy	turystyczne.	W	toku	każdej	inspekcji	znajdował	czas	i	
siły,	by	zobaczyć	wszystko,	co	warte	było	poznania,	czy	to	cuda	przyrody,	czy	klejnoty	
sztuki	i	architektury.

722	 Nazywany	jest	też	murem	Hadriana.	Resztki	muru	znajdują	się	do	dzisiaj	w	miejscu	wy-
budowania.

723	 Obejmowała	ona	tereny	dzisiejszego	Maroka	i	części	Algerii.	Nie	należy	jej	mylić	z	dzi-
siejszą	Mauretanią.
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wojny z Partami, więc pospieszył przez Kretę i Azję Mniejszą nad Eufrat. 
Poprowadził rokowania, które zażegnały kryzys. Pozostał na Wschodzie 
do roku 124. Odwiedził Antiochię i Palmyrę, a także wiele krain Azji Mniej-
szej724. Jeszcze w tym samym roku przybył do prowincji bałkańskich. Bar-
dzo prawdopodobne, że wówczas powstało miasto Hadrianopolis (dzisiaj 
Edirne w Turcji). Wtedy też Hadrian nadał prawa miejskie Aquincum nad 
Dunajem (obecnie Budapeszt — stolica Węgier). Następnie udał się do Da-
cji. Pod koniec roku 124 przybył do Aten, gdzie — jak twierdził — czuł się 
najlepiej. W Grecji pozostawał aż do roku 126, zwiedzając miasta i wyspy. 
Do Italii powrócił przez Sycylię, gdzie wszedł na szczyt Etny. W Rzymie prze-
bywał do roku 128, by potem wyjechać do Afryki. Tam obserwował ćwi-
czenia legionistów. Dalej trasa wiodła przez Ateny i Azję Mniejszą do Syrii. 
Po pobycie w Antiochii udał się do Jerozolimy, leżącej w gruzach od lat sie-
demdziesiątych. Postanowił, że miasto zostanie odbudowane jako rzymskie 
i będzie się nazywać Aelia Capitolina725. Z Jerozolimy pojechał przez Gazę i 
Petrę do Aleksandrii. Stamtąd powędrował  w górę Nilu, aby zwiedzać pira-
midy, świątynie w Tebach, posągi bogów i faraonów. W drodze powrotnej 
zimę 131/132 spędził w Atenach, następnie zatrzymał się w prowincjach 
bałkańskich, skąd miał pojechać do Italii, gdy dotarła do niego wiadomość, 
że w Palestynie wybuchło powstanie żydowskie.

Dwa główne powody zrywu powstańczego Żydów to decyzja o zbudowa-
niu na miejscu świątyni izraelskiej sanktuarium Jowisza, oraz edykt zakazu-
jący obrzezywania chłopców. Oba postanowienia były dla Żydów straszną 
obrazą ich przekonań i nakazów religijnych. Ponadto chcieli wywalczenia 
niepodległości i utrzymania tożsamości narodowej i religijnej. Powstanie 
roku 132 objęło Palestynę i część Syrii. Dowodził nim niejaki Szymon zwa-
ny Bar Kochba (Syn Gwiazdy), który tytułował się księciem Izraela, a wielu 
uważało go za Mesjasza726. Powstańcy prowadzili walkę partyzancką, ponie-
waż w otwartych bitwach na otwartym polu nie sprostaliby armii rzymskiej. 
Ze swych górskich kryjówek napadali oddziały rzymskie. Na pewien czas 
zdobyli też Jerozolimę. Armią rzymską w najtrudniejszych dla niej momen-
tach dowodził sam Hadrian, potem dowództwo przekazał Juliuszowi Sewe-
rowi, ściągniętemu z Brytanii, gdzie był namiestnikiem. To on spacyfikował 

724	 W	Bitynii	spotkał	niezwykle	urodziwego	chłopca	o	imieniu	Antinous,	którego	zabrał	ze	
sobą	i	nigdy	się	z	nim	nie	rozstawał,	aż	do	roku	130,	kiedy	to	Antinous	utopił	się	w	Nilu.

725 Aelia	było	nazwiskiem	rodowym	cesarza,	Capitolina	—	bo	na	miejscu	żydowskiej	świą-
tyni	miała	stanąć	świątynia	Jowisza	Kapitolińskiego.

726	 Przypisywanie	Bar	Kochbie	tytułu	Mesjasza	sprawiło,	że	w	powstaniu	nie	wzięli	udziału	
chrześcijanie.
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cały kraj i później został namiestnikiem prowincji o nazwie Syria Palaesti-
na. Bar Kochba zginął w roku 135. Judea legła w gruzach i stała się niemal 
pustynią. Zburzono 50 twierdz żydowskich i 985 osiedli. Jeńców było tak 
wielu, że ich cena spadła do ceny konia. Straty rzymskie również były duże. 
Na wzgórzu świątynnym wybudowano sanktuarium Jowisza Kapitolińskie-
go, a w samym mieście wiele innych świątyń. Żydom zabroniono wstępu do 
miasta.

Hadrian był również wielkim budowniczym i mecenasem kultury. Warto 
wymienić tu Mauzoleum Hadriana (obecnie zamek św. Anioła) nad Tybrem, 
do którego prowadzi zbudowany przez cesarza Pons Aelius — piękny ka-
mienny most. Hadrian gruntownie przebudował Panteon, wybudował świą-
tynię Wenery i Romy, od strony Koloseum727. Warto w tym miejscu jeszcze 
wspomnieć słynną willę Hadriana, gdzie odpoczywał po podróżach.

Cesarzem wartym wspomnienia jest również Marek Aureliusz, człowiek 
wykształcony, zwłaszcza w naukach filozoficznych, poważnie traktujący 
kierowanie państwem. Większość lat swego panowania spędził w obozach 
wojennych. Walczył z Partami, Markomannami, Kwadami i Jazygami. Ponie-
waż brakowało pieniędzy, uciekał się nawet do wyprzedaży cesarskich za-
staw stołowych, biżuterii i innych sprzętów. Do wojska powołano niewolni-
ków, gladiatorów, a nawet kryminalistów. Cesarz powołał też, jak się później 
okazało, dwóch znakomitych wodzów, Tyberiusza Klaudiusza Pompejanusa 
i Publiusza Helwiusza Pertinaksa. Kampania poprowadzona w latach 172-
173 doprowadziła do kapitulacji Kwadów i klęski Markomannów728.

Marek Aureliusz musiał się stykać z chrześcijanami, musiał słyszeć o ich 
poglądach i kulcie. Jak ustosunkował się do tej wiary? Oczekiwalibyśmy po-
stawy przynajmniej tolerancyjnej, jeśli nie wręcz życzliwej, skoro jego prze-
konania etyczne wykazywały taką zbieżność z tym, co głosili tamci. Tym-
czasem — rzecz zaskakująca — cesarz traktował chrześcijan niechętnie, 
nawet surowo, i wcale nie zerwał z polityką prześladowań. Dlaczego? Nie 
mamy w tej sprawie żadnych wypowiedzi Marka Aureliusza, można jednak 
znając jego osobowość i wytyczne postępowania snuć domysły. Otóż dla 
cesarza celem wszelkiej działalności, a także kryterium oceny osób i grup, 
było dobro imperium pojmowane jako suma wszystkich tradycyjnych cech 
i wartości świata grecko-rzymskiego. Chrześcijaństwo było w tym świecie 

727	 Aby	ją	wznieść,	trzeba	było	przesunąć	o	kilkadziesiąt	metrów	ogromny,	odlany	z	brązu	
posąg	Nerona,	przerobiony	na	posąg	słońca.	Przy	dokonaniu	tej	operacji	pracowały	24	
słonie.

728	 Wojna	 była	 prowadzona	 z	wielkim	okrucieństwem	z	 obu	 stron,	 co	 obrazują	 sceny	 na	
kolumnie	Marka	Aureliusza	w	Rzymie.
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czymś nowym i już przez to samo podejrzanym. Jego wyznawcy tworzyli 
nielegalną organizację, oddawali się praktykom może nieszkodliwym, ale 
niezrozumiałym i dziwacznym, odrzucali dorobek kultury. To wystarczy-
ło. Wprawdzie za panowanie Marka Aureliusza nie doszło do wielkich, po-
wszechnych prześladowań, tolerowano jednak, a może podsycano tu i ów-
dzie wystąpienia antychrześcijańskie. Najbardziej krwawy przebieg miały 
one w Lugdunum, gdzie zginął biskup Potejnos, mający ponad 90 lat, a wraz 
z nim przynajmniej 30 wiernych. W samym Rzymie męczeńską śmierć po-
niósł św. Justyn, autor pism apologetycznych”729.

Niezwykła sytuacja zaistniała w Imperium Romanum, w roku 193. Ponie-
waż nagle pojawiło się kilku cesarzy, musiało dojść do wojny domowej. Lu-
cjusz Septymiusz Sewer730 uzyskał poparcie wszystkich wojsk nad Dunajem 
i Renem, ale wobec niepewności sytuacji na Wschodzie, a także w Italii, za-
warł porozumienie z Decymusem Klodiuszem Albinem731. Ten ostatni został 
mianowany Cezarem i oficjalnym następcą Septimiusza Sewera. Taki układ 
zaaprobował też senat.

Sewer przed wkroczeniem do Rzymu, rozprawił się z pretorami. Zdołał 
ich otoczyć swymi żołnierzami, rozbroić i przegonić ze stolicy cesarstwa. 
Nie mogli się zbliżać na odległość do 100 mil. Na miejsce gwardii pretoriań-
skiej utworzył nowe oddziały złożone z wojsk naddunajskich.

Warto wspomnieć o stosunku Sewera do chrześcijan. Fala prześladowań 
zaczęła się po roku 202, kiedy wydano dekret, że Żydzi i chrześcijanie nie 
mogą prowadzić działalności misyjnej. Wcześniej stosunek Sewera do religii 
Chrystusa był obojętny, a momentami nawet życzliwy. Ponieważ Kościół nie 
mógł i nie chciał zaprzestać misji, dochodziło do konfliktów. Chrześcijanie 
ginęli przede wszystkim a Afryce. W Aleksandrii zginął jako męczennik Le-
onidas. Pozostawił żonę i siedmiu synów, z których najstarszy, Orygenes, 
miał 17 lat. Wyrósł on na wielkiego uczonego chrześcijańskiego. W Kartagi-
nie poniosły śmierć dwie męczennice chrześcijańskie, Perpetua i Felicyta. W 
tym czasie wielkimi apologetami chrześcijańskimi byli Tertulian z Kartaginy 
i Klemens z Aleksandrii.

Pierwszym cesarzem iliryjskim, czyli pochodzącym z zachodniej części 
Półwyspu Bałkańskiego, był Decjusz. Przyjął imiona: Imperator Caesar Gaius 
Messius Quintus Decius Traianus Augustus. Za jego panowania na granicach 
panował względny pokój. Problem pojawił się wewnątrz imperium. Jesienią 

729	 A.	Krawczuk,	Poczet...,	s.215-216.
730	 Jako	cesarz	występował	pod	 tytułami	 i	 imionami:	 Imperator Caesar Lucius Septimius 

Severus Pertinax Augustus.
731	 Albin	tytułował	się	Imperator Caesar Decimus Clodius Septimius Albinus Augustus.
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roku 249 wydał edykt nakazujący wszystkim obywatelom rzymskim, aby 
okazali swą wiarę w bogów i lojalność wobec władzy przez złożenie ofiar w 
obecności specjalnej komisji. Takie komisje urzędowały w każdym mieście. 
Od razu wiadomo było, że jest to edykt wymierzony w chrześcijan732. Kto 
nie złożył przewidzianej ofiary, był potraktowany jako ateista, bezbożnik i 
bluźnierca. Był winien obrazy majestatu. Podlegał więc karom, które stop-
niowano, aby — jak twierdzono — doprowadzić oskarżonego do opamię-
tania. Groziło więzienie, a gdyby nie pomogło, konfiskata majątku, potem 
wygnanie, wreszcie śmierć.

Prześladowania za Decjusza objęły całe Imperium Romanum. Pochłonęły 
tysiące męczenników. Jedną z pierwszych ofiar był biskup Rzymu Fabian, 
który zginął już w roku 250. W więzieniu zmarli biskupi Antiochii i Jerozo-
limy. Do więzienia trafił też Orygenes i ciężko tam chorował. W ukryciu żył 
biskup Kartaginy, Cyprian. Cudem uratował się Dionizy, biskup Aleksandrii, 
którego szukano wszędzie, tylko nie w jego domu. Wielu chrześcijan się za-
łamało i porzuciło Kościół, m.in. biskup Efezu, inni wykupywali się pieniędz-
mi, jeszcze inni ze strachu składali ofiary bogom pogańskim, a nadal uważali 
się za chrześcijan. Prześladowanie zelżało, a potem zakończyło, gdy zosta-
ły zaatakowane granice imperium i pojawiło się kilku uzurpatorów, którzy 
chcieli sięgnąć po władzę cesarską, m.in. Tytus Juliusz Pryskus i Juliusz Wa-
les Licynian. Rebeliantów oczywiście pokonano i ukarano.

Imperator Caesar Publius Licynius Valerianus Augustus i jego syn Impera-
tor Caesar Publius Licynius Egnatius Gallienus Augustus rozpoczęli panowa-
nie jesienią roku 253. Walerian rządził głównie Wschodem, zadaniem zaś 
Galliena było przede wszystkim zabezpieczenie granic na Renie i Dunaju. W 
256 roku733, gdy na imperium najechali Persowie, Walerian ruszył do walki 
z nimi. Persowie dotarli aż do Italii, ale po bitwie pod Kannami Rzymianie 
odzyskali swoje terytorium, choć bardzo zniszczone. Jakby było mało nie-
szczęść, w roku 257 Walerian, wzorem Decjusza, rozpoczął prześladowanie 
chrześcijan. Znów były tysiące ofiar. W Rzymie został ścięty biskup Sykstus 
II. W Kartaginie zginął biskup Cyprian. I gdy prześladowania w roku 260 
osiągnęły apogeum, na terytoria rzymskie znowu najechali Persowie, któ-

732	 Zachowały	się	oryginały	kilkudziesięciu	dokumentów,	które	obywatele	musieli	napisać.	
Brzmiały	następująco:	 „Do	członków	komisji	ofiar	 (w	 tym	miejscu	nazwisko	zwraca-
jącego	się).	Przez	całe	życie	składałem	ofiary	bogom	i	także	teraz	zgodnie	z	zarządze-
niem	w	waszej	obecności	złożyłem	ofiarę,	wylałem	wino,	skosztowałem	ofiary.	Proszę	
o	potwierdzenie	tego”.	Dalej	dopisane	jest	zaświadczenie:	„Ja	(w	tym	miejscu	nazwisko	
urzędnika)	widziałem	cię	składającego	ofiarę”.

733	 Niektórzy	historycy	podają	datę	253.
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rzy nie dość, że pokonali armię rzymską i zdobyli wiele miast, to jeszcze 
pojmali do niewoli samego Waleriana, który w niewoli zmarł, wcześniej do-
znając licznych upokorzeń734.

Zdecydowanie innym cesarzem był Gallien. Walczył z Alemanami i Fran-
kami, którzy dotarli aż do Mediolanu i rozgromił ich. Pokonał też licznych 
uzurpatorów i buntowników. W roku 260 wydał edykt tolerancyjny, czym 
zyskał przychylność chrześcijan. Był człowiekiem wykształconym, intereso-
wał się religią i filozofią. Do kręgu jego przyjaciół należał Plotyn.

Z kolei rządy Dioklecjana charakteryzowały się negatywnym stosunkiem 
do chrześcijaństwa. Od czasów Decjusza i Waleriana chrześcijaństwo korzy-
stało z długiego czasu tolerancji, było bardzo dobrze zorganizowane, posia-
dało majątek, własną literaturę i wielu wybitnych przedstawicieli teologii i 
filozofii. W roku 302 Dioklecjan usunął chrześcijan z wojska i urzędów. W 
latach 303 i 304 wydał szereg edyktów przeciw chrześcijanom. Ich inspira-
torami byli: Galeriusz i namiestnik Bitynii Hierokles. Pierwszy edykt z 24 
lutego 303 roku nakazywał burzenie świątyń, zniesienie cmentarzy chrześ-
cijańskich i palenie świętych ksiąg oraz pism chrześcijańskich. Edykt z 30 
kwietnia 304 roku żądał składania ofiar bogom rzymskim przez wszystkich 
chrześcijan. Opornych miano karać śmiercią735.

Kilka lat po abdykacji Dioklecjana736, w roku 313 w Mediolanie doszło do 
spotkania dwóch Augustów, władcy Wschodu Licyniusza, i władcy Zachodu, 
Konstantyna. Omówili tam wytyczne nowej polityki religijnej, przyznając 
chrześcijaństwu równouprawnienie z innymi religiami737. Nie ogłosili jed-
nak żadnego dokumentu i historia nie zna „edyktu mediolańskiego”. Znany 
jest natomiast odpis listu Licyniusza do namiestnika w Bitynii. Powołując 
się na rozmowy mediolańskie Licyniusz postanowił, aby „chrześcijanom i 
wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten 
bowiem sposób będzie można zjednać i usposobić łaskawość niebiańskiego 
bóstwa dla nas i dla wszystkich, którzy są naszej władzy poddani. Toteż kie-
rując się zdrowym i trafnym rozsądkiem uznaliśmy za konieczne powziąć 
takie postanowienie: uważamy, że nikomu nie należy czynić przeszkód, czy 

734	 Polegało	to	m.in.	na	tym,	że	król	perski	wsiadając	na	konia	lub	wóz,	zawsze	kładł	nogę	
na	 zgiętym	karku	 cesarza.	Gdy	Walerian	 zmarł,	 zdarto	 z	 niego	 skórę	 i	 powieszono	w	
świątyni.

735	 Więcej	na	 ten	 temat	zob.	W.	Gastpary,	Historia Kościoła. Okres starożytny,	Warszawa	
1977,	s.106.

736	 Dioklecjan	wycofał	się	z	życia	publicznego	i	zamieszkał	w	swoim	pałacu	w	Splicie,	w	
Dalmacji.

737	 Więcej	na	ten	temat	zob.	M.	Simon,	Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.,	War-
szawa	1981.
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kto odda duszę wyznaniu chrześcijańskiemu czy tej religii, którą sam osą-
dzi za najodpowiedniejszą dla siebie; a to dlatego, by najwyższe bóstwo, 
któremu oddajemy cześć według swobodnego przekonania, mogło nam we 
wszystkich okolicznościach okazać swoją przychylność i życzliwość”738.

Rywalizacja pomiędzy Konstantynem i Licyniuszem zakończyła się w 
roku 324. Wtedy w bezpośrednim starciu armia Konstantyna pokonała 
armię Licyniusza. On sam został zabity. Konstantyn, wany póniej Wielkim, 
przyjął tytuły i imiona: Imperator Caesar Gaius Flavius Valerius Constantinus 
Augustus. Był pierwszym cesarzem rzymskim, który został chrześcijaninem. 
Stało się to jednak dopiero na łożu śmierci. Chrzest przyjął z rąk biskupa 
ariańskiego, Euzebiusza, a zatem biskupa heretyckiego.

Już w kwietniu 313 roku, a więc po mediolańskich rozmowach z Licyniu-
szem, zajmował się sporami, które wynikły w Kościele chrześcijańskim na 
terenie Afryki. Swego czasu oskarżono tam biskupa Kartaginy, Cecyliana, że 
w czasie prześladowań, wydał święte księgi. Wybrali zatem nowego bisku-
pa, Majoryna, a potem Donata. Ten rządził Kościołem przez 40 lat, ale do-
prowadził do schizmy, zwanej donatyzmem. Pojawiły się spory i wzajemne 
oskarżenia. Obie strony zwróciły się do cesarza o rozstrzygnięcie sporu. Za 
namową swego doradcy w sprawach chrześcijańskich, biskupa Hozjusza z 
Kordowy, Konstantyn poparł Cecyliana. Latem 314 roku na synodzie bisku-
pów w Arelate (obecnie Arles), potępiono donatystów. Schizma trwała jed-
nak dalej przeradzając się w odrębny Kościół.

W następnym roku, 315, będąc w Rzymie, Konstantyn spotkał się z no-
wym biskupem Rzymu, Sylwestrem, który sprawował ten urząd aż do roku 
335. Mimo tak długiego urzędowania, nie posiadamy zbyt wielu doku-
mentów na jego temat. Pojawiły się zatem legendy. „Powstała fantastycz-
na opowieść o tym, jak to Konstantyn, zaciekły prześladowca chrześcijan 
zachorował na trąd, został jednak uzdrowiony przez Sylwestra i przyjął 
chrzest. Ochrzcił też matkę cesarza, Helenę, która wcześniej skłaniała się ku 
judaizmowi, została jednak przekonana i nawróciła się ze swymi rabinami 
po wielkiej dyspucie teologicznej w Rzymie. Ta całkowicie niehistoryczna, 
zmyślona opowieść oddziaływała jednak na wyobrażenia wielu pokoleń 
we wczesnym średniowieczu, co z kolei umożliwiło dokonanie jednego z 
najśmielszych fałszerstw, jakie znane są w dziejach. W ósmym lub dziewią-
tym wieku sfabrykowano dokument, zwany umownie donacją Konstantyna. 
W jego pierwszej części cesarz opowiada, w jaki sposób został uzdrowiony i 
przyjął chrzest z rąk Sylwestra, czym uzasadnia swoją wdzięczność oraz da-
738	 Laktianus,	O śmierciach prześladowców,	 48.	Zob.	więcej	na	 ten	 temat:	A.	Krawczuk,	

Konstantyn Wielki,	Warszawa	1970;	J.	W.		Kowalski,	Chrześcijaństwo,	Warszawa	1988.
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rowizny i nadania, wyliczone w części drugiej. Tak więc biskup Rzymu i jego 
następcy otrzymują prymat nad różnymi kościołami, panowanie nad Rzy-
mem, Italią i wszystkimi krajami Zachodu, prawo do insygniów i honorów 
cesarskich, prawo do sądownictwa nad całym klerem. Niemal przez całe 
średniowiecze donacja ta była traktowana poważnie, nawet przez wrogów 
papiestwa, i odgrywała wielką rolę w ówczesnych sporach religijnych oraz 
konfliktach politycznych. Dopiero w XV wieku wykazano bezspornie, że cały 
dokument jest nieudolnym falsyfikatem”739.

W 321 roku Konstantyn, który był wyznawcą kultu boga Słońca, wydał 
edykt na temat święcenia dies Solis (dnia słońca), czyli niedzieli. Postanowił 
on, ażeby czcigodny dzień słońca (venerabilis dies Solis) był wolny od roz-
praw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej, ale mieszkańcy wsi 
mogli w tym dniu swobodnie uprawiać rolę, często bowiem się zdarzało, że 
właśnie wtedy wypadał najkorzystniejszy moment orania ziemi lub sadze-
nia winorośli, nie należało więc tracić sposobności danej przez niebiańską 
opatrzność. W późniejszym reskrypcie cesarz wyjaśniał, że wolno w tym 
dniu wyzwalać niewolników oraz dokonywać prawnego wypuszczania 
dzieci spod władzy ojcowskiej. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że chrześ-
cijanie w pierwszych wiekach, wzorem Chrystusa i apostołów święcili so-
botę, również w Rzymie. Tam jednak często kojarzono ich z Żydami. Aby się 
od nich odróżnić, niektórzy zaczęli święcić niedzielę zamiast soboty. Edykt 
Konstantyna był im bardzo na rękę. Święcenie soboty w Kościele chrześci-
jańskim utrzymywało się jednak dość długo, szczególnie na Wschodzie, bo 
aż do wieku VIII. Dopiero później powszechnie przyjęto święcenie niedzie-
li740.

W Afryce dalej trwały spory dogmatyczne, m.in. związane z wystąpie-
niem Ariusza, który zaprzeczał bóstwu Chrystusa. Konstantyn zatem posta-
nowił zwołać pierwszy w historii Kościoła chrześcijańskiego sobór wszyst-
kich biskupów w Nicei (dzisiejszy Iznik w azjatyckiej części Turcji). 20 maja 
325 roku rozpoczęła się sesja, na którą przybyło blisko trzystu biskupów, 

739	 A.	Krawczuk,	Poczet…, Dominat,	s.226-227.	Na	temat	polityki	kościelnej	Konstantyna	
szeroko	pisze	E.	Wipszycka,	Kościół w świecie późnego antyku,	Warszawa	1994,	s.139-
163.

740	 Na	ten	temat	jest	znakomita	praca,	którą	napisał	Sauelle	Bacchiocchi	na	Uniwersytecie	
Gregoriańskim	w	Rzymie.	W	języku	polskim	wydana	pt.	Od soboty do niedzieli,	War-
szawa	1985.	A.	Krawczuk	tak	komentuje	edykt	Konstantyna:	„Można	rzecz	bez	żadnej	
przesady,	że	ten	edykt	Konstantyna	obowiązuje	w	większości	krajów	świata,	gdyż	dzień	
Słońca	 to	po	prostu	niedziela.	Wszystkie	późniejsze	zarządzenia	w	różnych	epokach	 i	
państwach	dotyczące	 tej	sprawy	są	 tylko	 tego	powtórzeniem	lub	adaptacją”	(Poczet...,	
s.229).
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głównie ze Wschodu. Biskup Rzymu wymówił się podeszłym wiekiem, ale 
posłał swoich przedstawicieli. Było za to pięciu biskupów spoza imperium, 
z Armenii, Krymu i Persji741.

W wyniku obrad ułożono następujące wyznanie wiary: „Wierzymy w 
jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy wi-
dzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 
zrodzonego z Ojca jako jednorodzony, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga i 
światłość ze światłości, Boga prawdziwego; zrodzonego, nie stworzonego, 
współistotnego z Ojcem; przez którego wszystko się stało, tak na niebie, jak 
i na ziemi; który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, przy-
brał ciało i stał się człowiekiem; wycierpiał mękę i zmartwychwstał trzecie-
go dnia, wstąpił na niebiosa; przyjdzie sądzić żywych i umarłych; [wierzy-
my] i w Ducha Świętego. Tych zaś, którzy utrzymują, że był czas, kiedy [Syn 
Boży] nie istniał i że nie istniał przed zrodzeniem, i że powstał z tego, co w 
rzeczywistości nie istniało, albo mówią, że Syn Boga jest z innej substan-
cji czy istoty, albo że jest stworzony, albo zmienny, albo skazitelny — po-
wszechny i apostolski Kościół wyklucza z grona wiernych”742. Stwierdzenie, 
że Chrystus jest homousios, czyli współistotny Bogu, było równoznaczne z 
potępieniem Ariusza743 i jego doktryny. Na soborze potwierdzono szczegól-
ne przywileje biskupów, Aleksandrii, Rzymu, Antiochii i Jerozolimy. Wyzna-
czono także datę Wielkanocy na pierwszą niedzielę po tej pełni księżyca, 
która następuje po wiosennym zrównaniu dnia z nocą.

Latem roku 326 Konstantyn po raz ostatni odwiedził Rzym. Przebywał 
tam tylko miesiąc, ale wszedł w konflikt z senatem i ludnością miasta, bo-
wiem odmówił udziału w ceremonii pogańskiej na Kapitolu. A tak w ogó-
le nie lubił tego miasta, stąd pomysł, aby swoją siedzibę przenieść w inne 
miejsce. W tym samym roku doszło do tragedii w rodzinie cesarskiej. Kon-
stantyn zgładził pierworodnego syna, Kryspusa, który został oskarżony o 
próbę uwiedzenia swojej macochy, a żony cesarza, Fausty. Wkrótce potem 
ona sama została oskarżona o cudzołóstwo. Konstantyn kazał zamknąć ją 
w rozgrzanej łaźni, gdzie się udusiła. Podobno za pierwszą zbrodnią stała 
Fausta, za drugą matka Konstantyna, Helena, którą potem ogłoszono świę-
tą. Pojechała bowiem do Palestyny, gdzie nadzorowała budowę kościołów 
w miejscach znanych z ewangelii. Jej pielgrzymka stała się źródłem wielu 
legend, m.in. o znalezieniu krzyża Chrystusa.

741	 Więcej	na	ten	temat	zob.	W.	Gastpary,	Historia...,	s.129-150.
742	 Sokrates	Scholastyk,	Historia Kościoła,	86,	Warszawa	1986,	s.80-81.
743	 Na	synodzie	w	Nicei	w	roku	327	ponownie	przyjęto	do	wspólnoty	Ariusza	i	jego	zwolen-

ników,	co	wywołało	opór	wielu	biskupów.
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Konstantyn rozważał przeniesienie swojej rezydencji do kilku miast. A. 
Krawczuk pisze, że „należało ją umiejscowić gdzieś na terenach prowincji 
bałkańskich lub małoazjatyckich, tu bowiem znajdowało się w istocie cen-
trum olbrzymiego państwa, tędy przebiegały najważniejsze szlaki handlo-
we i strategiczne, stąd też najłatwiej było czuwać nad granicą dunajską i 
wschodnią. Sirmium i Serdyka leżały zbyt blisko granic i w głębi lądu, co 
utrudniało komunikację oraz transport żywności. Nikomedia była usytuo-
wana dogodniej, ale wiązały się z nią wspomnienia Dioklecjana, Galeriusza 
i Licyniusza. Podobno przez cały czas cesarz Konstantyn myślał o rozbu-
dowaniu Ilionu — dawnej Troi, skąd według legendy mieli się wywodzić 
przodkowie Rzymian — ale nie było tam żadnego portu naturalnego. Osta-
tecznie wybór padł na Bizancjum. Miasto leżało na pagórkowatym półwy-
spie, u wejścia do Cieśniny Bosforskiej, między Propontydą, zwaną dziś Mo-
rzem Marmara, a wąską zatoką Złotego Rogu. Ponieważ krzyżowały się tu 
szlaki lądowe z morskimi, odgrywało ważną rolę już od wieków, od czasów 
Grecji klasycznej”744. W dniu 11 maja 330 roku uroczyście dokonano inaugu-
racji Konstantynopola (Constantinopolis).

Schedę po Konstantynie Wielkim przejęli trzej jego synowie: Konstan-
tyn II (Imperator Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus), Konstans 
(Imperator Caesar Flavius Iulius Constans Augustus) i Konstancjusz II (Im-
perator Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus).  Konstantyn II otrzymał 
Brytanię, Galię i Hiszpanię. Konstans dostał Egipt, Libię, Syrię, Azję Mniej-
szą, Trację i Konstantynopol. Dla Konstancjusza II przypadła Italia wraz z 
prowincjami alpejskimi aż po górny Dunaj, część ziem bałkańskich oraz pół-
nocna Afryka (obecna Tunezja i Algieria).

Dokonując takiego podziału Konstantyn Wielki chciał uniknąć walki o 
władzę, nie przewidział jednak, że taki właśnie podział sprowokuje wojnę 
domową745. W czasie bratobójczych walk, w roku 340 zginął Konstantyn II. 
Dziesięć lat później poległ Konstans. Od tego czasu jedynowładcą był Kon-
stancjusz II, który musiał walczyć z Persami, Frankami i Alemanami. Najazd 
plemion germańskich na Galię zmusił Konstancjusza do uznania w roku 355 
swego kuzyna Juliana746 Cezarem. Okazał się on utalentowanym wodzem 
i opanował sytuację nad Renem. Ale poważne zagrożenie pojawiło się na 
Wschodzie wskutek najazdu Persów, którym przewodził król Szapur II. Gdy 
Konstancjusz zażądał wsparcia wojsk galijskich, te odmówiły i obwołały 
Augustem Juliana. Doszło do wojny domowej, którą przerwała śmierć Kon-

744	 A.	Krawczuk,	Poczet..,	s.	239.
745	 Więcej	na	ten	temat	zob.	A.	Krawczuk,	Ród Konstantyna,	Warszawa	1972.
746	 Więcej	na	temat	Juliana	zob.	A.	Krawczuk,	Julian Apostata,	Warszawa	1974.



315Włochy

stancjusza, w roku 361. Julian przyjął tytuły i imiona: Imperator Caesar Fla-
vius Claudius Iulianus Augustus. Był 23-letnim młodzieńcem i przebywał w 
Atenach na studiach filozoficznych, gdy otrzymał od cesarza Konstancjusza 
II zaproszenie do Mediolanu, gdzie miał zostać mianowany na Cezara. Zaraz 
po tym fakcie wysłano go z trzystu żołnierzami do Galii, aby dołączył do 
stacjonującej tam armii i walczył z wdzierającymi się w granice imperium 
Germanami, którzy zdobyli już 45 miast, w tym Kolonię. Dwa lata (355-357) 
zajęły Rzymianom zmagania z Germanami, aby ostatecznie odeprzeć ich za 
Ren. Nie tylko ich odparli, ale jeszcze wielokrotnie pustoszyli ich tereny i 
zdobywali łupy. W roku 359 Julian ponownie walczył z Germanami, znów 
ich pokonując.

W roku 360 przyszedł rozkaz od cesarza Konstancjusza, aby część armii 
galijskiej przerzucić na wschód do walki z Persami. Julian, który był lojal-
nym Cezarem, wyraził na to zgodę. Nie zgodzili się jednak dowódcy, którzy 
realnie oceniając sytuację, stwierdzili, że Germanie natychmiast wykorzy-
stają osłabienie armii rzymskiej i najadą tereny prowincji galijskiej, których 
nie będzie miał kto bronić. Po czym okrzyknęli Juliana Augustem. Ten nie-
chętnie się na to zgodził, ale w końcu ustąpił. Od razu było wiadomo, że jest 
to początek wojny domowej747. Konstancjusz miał większą armię, a jeszcze 
wciąż ją powiększał. Julian postanowił zatem go uprzedzić. Bardzo szybko 
opanował tereny naddunajskie i Italię. Ale wojska Konstancjusza ruszyły z 
kontrofensywą. Armia Juliana znalazła się w trudnym położeniu. I wtedy 
nadeszła wiadomość, że cesarz Konstancjusz zmarł. Tak więc od listopada 
361 roku Julian był jedynym władcą Imperium Romanum.

Jeszcze w tym samym roku przeprowadził cały szereg reform. Polikwido-
wał intratne, ale próżniacze stanowiska, zniósł instytucję o nazwie agentes 
in rebus (działających w sprawie). Byli tam zatrudnieni ludzie, których za-
dania nie były do końca określone: przekazywali tajne rozkazy cesarskie, 
inwigilowali, kontrolowali, czasem ściągali podatki. Dopuszczali się często 
różnych nadużyć. Nowy cesarz rozprawił się też z najbliższym otoczeniem 
Konstancjusza. Skupił wokół siebie pogańską elitę kulturalną, odprawiając 

747	 Interesująco,	momentami	humorystycznie,	wyglądała	ceremonia	koronacji	Juliana.	Gdy	
ten	 już	 ustąpił	wobec	 nalegań	 żołnierzy,	 najpierw	 posadzono	 go	 na	 tarczy	 piechura	 i	
podniesiono	w	górę.	Żądano,	by	włożył	diadem	na	głowę,	ale	odpowiedział,	że	niczego	
takiego	nie	posiada.	Zaczęto	się	domagać,	aby	wziął	naszyjnik	od	żony,	ale	się	sprzeci-
wił	twierdząc,	że	nie	wypada	użyć	niczego	z	kobiecego	stroju,	bo	to	może	źle	wróżyć.	
Przyniesiono	więc	ozdobny	łańcuch,	jaki	nakłada	się	koniom	podczas	parady,	ale	Julian	
odrzucił	ten	pomysł	jako	niegodny.	Wreszcie	jeden	z	oficerów	zdjął	naszyjnik,	który	na-
zywano	torques,	który	nosił	jako	chorąży	i	włożył	go	na	głowę	cesarza.	Więcej	na	ten	
temat	zob.	A.	Krawczuk,	Julian Apostata...,	s.116-117.
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wielu chrześcijan, ale nie wszystkich. Nakazał otwarcie zamkniętych świą-
tyń pogańskich, wznowienie tradycyjnych kultów i obchodów, zwrot bu-
dynków i posiadłości należących do świątyń, a zagarniętych przez gminy 
chrześcijańskie, restaurację przybytków, ołtarzy i posągów na koszt tych, 
którzy je zniszczyli. Stąd Julian otrzymał od chrześcijan przydomek Apo-
stata, czyli odstępca. Jego zamiarem nie było prześladowanie chrześcijan. 
Twierdził, że chodzi o tolerancję. Ale na ogół odbierano to inaczej. Chrześ-
cijanie poczuli się prześladowani, poganie zrozumieli, że teraz ich religie są 
preferowane. Na tym tle dochodziło do tragedii. Na przykład w Aleksandrii 
biskup Georgios został bestialsko zamordowany 24 grudnia 361 roku. Julian 
natychmiast wystosował do mieszkańców Aleksandrii ostrą reprymendę, w 
której wołał, że zbrodnią swą dowiedli braku szacunku dla Aleksandra Wiel-
kiego, dla boga Sarapisa, dla wspólnego wszystkim poczucia człowieczeń-
stwa. I na reprymendzie się skończyło.

W czerwcu 362 roku wydał ustawę dotyczącą nauczycieli, w której napi-
sał, że kierownicy studiów i nauczyciele winni przede wszystkim wyróżniać 
się obyczajami, w również wymową. Kto chce się podjąć pracy nauczyciel-
skiej musi najpierw zasłużyć na uchwałę rady miejskiej, po czym uchwałę 
tę należy przedłożyć cesarzowi do rozpatrzenia. W praktyce oznaczało to, 
że każdy nauczyciel musiał uzyskać zatwierdzenie z kancelarii cesarskiej. 
Wszystko wskazuje na to, że nie chodziło jedynie o troskę o poziom szkol-
nictwa. Był pewien cel ukryty. Ustawodawca chciał, aby kształcili młodzież 
ludzie oddani ideałom dawnej kultury i wierni bogom pogańskim.

W marcu 363 roku Julian wyruszył z Antiochii na wyprawę przeciwko 
Persom. Po dwóch miesiącach dotarł aż poza Ktezyfon. 26 czerwca 363 Rzy-
mianie zostali ostro zaatakowani przez Persów. Wziął w niej udział również 
cesarz, który rażony dzidą, zmarł następnego dnia. Istniało podejrzenie, że 
zginął nie od dzidy rzuconej przez Persa, ale chrześcijanina z własnych sze-
regów. Nigdy tego nie wyjaśniono.

Po śmierci Juliana, armia gorączkowo szukała kandydata na cesarza. 
Ostatecznie zdecydowano się na Flawiusza Jowiana. Przybrał on tytulaturę: 
Imperator Caesar Flavius Iovianus Augustus. Jego zadaniem było, aby armia 
rzymska bezpiecznie wróciła w swoje granice. Zawarł z Persami pokój na 30 
lat, ale dla Rzymu bardzo niekorzystny, a nawet haniebny. Rzymianie musie-
li zrezygnować z ziem za Tygrysem, a w Mezopotamii z kluczowych twierdz 
w Nisibis i Singarze. Nie mogli też wspierać króla Armenii. Persowie łaska-
wie zgodzili się na powrót rzymskiej armii. Niespodziewanie, jeszcze przed 
dotarciem do Konstantynopola cesarz zmarł w nocy z 16 na 17 lutego 364 
roku. Najprawdopodobniej uległ zaczadzeniu.
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Po śmierci Jowiana cesarzem został Flawiusz Walentynian, który drugim 
Augustem mianował swego brata Walensa. Bracia przyjęli odpowiednio 
tytuły i imiona: Imperator Caesar Flavius Valentinianus Augustus i Impera-
tor Caesar Flavius Valens Augustus. Walentynian, jako starszy zawiadywał 
krainami zachodnimi, Italią, prowincjami afrykańskimi i bałkańskimi, z 
wyjątkiem Tracji. Ta przypadła Walensowi, łącznie z Egiptem i krainami 
wschodnimi. Walentynian swoją rezydencję miał w Mediolanie, Walens w 
Konstantynopolu.

W roku 365 na Wschodzie Walens zdusił rebelię niejakiego Prokopiusza, 
który obwołał się cesarzem, i gdyby nie zdrada w jego obozie zwyciężył-
by armię Walensa. A w następnym roku na Zachodzie Walentynian pokonał 
watahy Alemanów. W roku 367 ogłosił w Galii swego syna Gracjana Augu-
stem, mimo że ten miał tylko 8 lat. Nadano mu tytulaturę: Imperator Caesar 
Flavius Gratianus Augustus.

W samym Rzymie doszło do rozruchów z powodu wyboru biskupa. Więk-
szość wybrała Damazego, pozostali Ursyna.  Obaj zostali wyświęceni w 
dwóch różnych bazylikach. Doszło do krwawych starć na ulicach i w kościo-
łach. Zginęły setki osób. Ostatecznie za Damazym opowiedziała się władza, 
więc Ursyn i jego zwolennicy musieli opuścić miasto.

W roku 374 doszło do niezwykłej sytuacji w Mediolanie. Po śmierci bi-
skupa Auksencjusza, lud wybrał biskupem Ambrożego, który później miał 
ogromny wpływ na bieg życia św. Augustyna. 35-letni Ambroży nigdy 
wcześniej nie piastował żadnego stanowiska kościelnego i nawet nie był 
ochrzczony!

Niespodziewanie, w roku 375 zmarł Walentynian. Jego zwolennicy na-
tychmiast na cesarza powołali jego syna, też Walentyniana, który miał zale-
dwie 4 lata. Nadano mu tytuły i imiona: Imperator Caesar Flavius Valentinia-
nus Iunior Augustus. W historii występuje jako Walentynian II.

W kolejnych latach, pod naporem przybywających z Azji Hunów, Wizy-
goci poprosili Walensa o możliwość przeniesienia się do Tracji, na co ten 
wydał zgodę. Jak się później okazało, ku swojej zgubie. Uciekając przed Hu-
nami, również Ostrogoci, już bez pytania o zgodę, przeprawiali się na stro-
nę rzymską. Z czasem Goci zaczęli występować przeciwko Rzymianom. W 
sierpniu 378 roku doszło do wielkiej bitwy z Wizygotami, w której wziął 
udział Walens. Wojska rzymskie zostały rozgromione a cesarz zginął. Od tej 
pory hordy barbarzyńców już na stałe zadomowiły się w granicach Impe-
rium Romanum. Nie było bowiem siły, która mogłaby je przepędzić.

Ponieważ obaj pozostali przy życiu cesarze byli niepełnoletni (Gracjan 
miał 12 lat, Walentynian II — 4), na początku roku 379 wojsko obwołało 
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cesarzem 32-letniego Teodozjusza, który miał wiele zasług wojennych. Se-
naty obu stolic, Rzymu i Konstantynopola, natychmiast potwierdziły wybór. 
Nowy cesarz przyjął tytulaturę: Imperator Caesar Flavius Theodosius Augu-
stus. Reprezentował politykę zdecydowanie wrogą wobec religii pogańskich, 
jak również religii chrześcijańskich, które nie przyjęły nicejskiego wyznania 
wiary (szczególnie arianie) lub mających charakter schizmy (donatyści). 
Podobnie zachowywał się Gracjan. Gracjan też był pierwszym cesarzem, 
który zrezygnował ze stanowiska najwyższego kapłana (pontifex maximus). 
Teodozjusz w ogóle nie przyjął tej godności. W roku 379 nastąpiło osta-
teczne zerwanie między Imperium Romanum i religią rzymską, w roku 381 
uznano chrześcijaństwo za oficjalną podporę państwa i z urzędów usunięto 
wszystkich pogan i chrześcijan heretyków. Rok później na rozkaz Gracjana 
wyniesiono z sali posiedzeń senatu posąg bogini Wiktorii i jej ołtarz. Razem 
z nimi zniknęła też jakakolwiek tolerancja. Rozpoczęło się prześladowanie 
pogan i chrześcijan heretyków. Wszelkie obrzędy pogańskie zostały zaka-
zane. Ich wypełnianie uważano za świętokradztwo i obrazę majestatu748. 
Nie można było obchodzić nawet dnia swoich urodzin. Za prawdziwy dzień 
urodzin uważano datę chrztu. Skonfiskowano majątek świątyń pogańskich, 
a nawet westalek.

W roku 381 Teodozjusz zwołał do Konstantynopola drugi sobór po-
wszechny. Jeszcze raz potępiono arianizm. Ustalono również, że biskupi nie 
będą się mieszać w sprawy innych diecezji. Po raz pierwszy też pojawiła 
się sugestia pierwszeństwa biskupa Rzymu przed biskupem Konstantyno-
pola749. Zwycięskie chrześcijaństwo bezlitośnie niszczyło wszelkie ślady po-
gaństwa. W roku 391 zburzono sławną świątynię Serapisa w Aleksandrii. 
Niszczono także mitraizm, który współzawodniczył z chrześcijaństwem. Na 
ruinach mithraea budowano kościoły chrześcijańskie.  Wyprzedzając fakty, 
warto przy okazji wspomnieć, że w roku 393 zniesiono igrzyska olimpijskie, 
ponieważ miały pochodzenie pogańskie750.

748	 W	roku	392	miała	miejsce	ostatnia	próba	oparcia	władzy	cesarskiej	na	starej	religii,	kiedy	
to	dowódca	wojsk	Zachodu,	Arbogast,	wyniósł	na	tron	retora	Eugeniusza.	Nowy	cesarz	
był	 zwolennikiem	dawnych	kultów,	przywrócił	w	 senacie	posąg	Wiktorii	 i	 cieszył	 się	
poparciem	pogańskich	 senatorów	Rzymu.	Teodozjusz	nie	 uznał	wyboru,	 a	 jego	 armia	
zmiażdżyła	wojska	 uzurpatora.	 Sam	Eugeniusz	 został	wzięty	 do	 niewoli	 i	 stracony	w	
roku	394.

749	 Por.	W.	Gastpary,	Historia...,	s.119.	Na	soborze	w	Chalcedonie	(rok	451)	uznano	biskupa	
Konstantynopola	za	równego	biskupowi	Rzymu.	Dopiero	w	roku	538	(wydany	w	533)	
wszedł	w	życie	dekret	cesarza	Justyniana	uznający	biskupa	Rzymu	biskupem	zwierzch-
nim	dla	innych	biskupów,	czyli	papieżem.

750	 Więcej	na	ten	temat	zob.	A.	Krawczuk,	Ostatnia olimpiada,	Wrocław	1976.	Uwieńcze-
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W roku 392 niespodziewanie zmarł cesarz Walentynian II. Prawdopo-
dobnie został uduszony z rozkazu Arbogasta, wodza jego wojsk, który był 
Germaninem. Potem ciało powieszono, sugerując samobójstwo. Arbogast 
próbował później wynieść na tron retora Eugeniusza, ale rebelia została 
zduszona przez Teodozjusza w roku 394. Zginęli obaj: Eugeniusz i Arbogast.

Nowy rok 395 Teodozjusz witał w Mediolanie. Był osłabiony, co tłumaczo-
no kampaniami wojennymi przeciwko Eugeniuszowi i Arbogastowi. W rze-
czywistości toczyła go nieuleczalna choroba, zwana przez starożytnych hy-
deros, objawiająca się puchliną i obrzękami. Cesarz dożył jedynie do igrzysk, 
które rozpoczęły się 17 stycznia 395. Był ostatnim cesarzem, który rządził 
całym imperium, od Brytanii po Eufrat. Nazwany został przez chrześcijan 
Wielkim, ponieważ schrystianizował całe państwo. Czynił to z uporem i za-
ciekłością, nie zawsze metodami biblijnymi. Dzień śmierci Teodozjusza był 
też końcem jednolitego cesarstwa rzymskiego, które już nigdy nie odrodziło 
się w takiej formie.

Po śmierci cesarza Teodozjusza w roku 395 doszło do podziału cesarstwa 
na wschodnie i zachodnie. Na Wschodzie władcą został Arkadiusz (395-
408), na Zachodzie Honoriusz (395-423). Obaj synowie Teodozjusza byli 
bardzo młodzi, więc ulegali wpływom swego otoczenia. Dużo trudniejsze 
zadanie czekało Honoriusza, ponieważ ludy barbarzyńskie atakowały prze-
de wszystkim cesarstwo zachodnie. Prym wiedli w tym Wizygoci, którzy 
pod wodzą Alaryka zagrozili Italii i samemu Rzymowi. Przez pewien czas 
powstrzymywał ich rzymski patrycjusz Stilicho. Stosował wobec Gotów po-
litykę przymierzy i asymilacji. Sam wszak był zromanizowanym Germani-
nem. Z czasem popadł w niełaskę u cesarza, który chciał się uniezależnić od 
potężnego wielkorządcy. Przeciwny też był mu Kościół, ponieważ był tole-
rancyjny dla pogan751. Upadek i śmierć Stilichona w roku 408 doprowadziły 
do triumfu Wizygotów. Alaryk zajął Pannonię i Noricum, a potem zaatako-
wał Rzym. Od miasta odstąpił za cenę ogromnego okupu. Jednak w roku 410 
zdobył i złupił miasto. Wizygoci przez trzy dni pustoszyli Rzym oszczędza-
jąc jedynie kościoły, do których schroniła się ludność. To prawda, że siedzi-
bą cesarza była wtedy Rawenna, ale i tak wrażenie na współczesnych było 
wielkie. Po raz pierwszy w historii wróg zdobył miasto Rzym!

niem	procesu	likwidacji	wszelkich	instytucji	niechrześcijańskich	było	zamknięcie	w	roku	
529	z	rozkazu	cesarza	Wschodu,	Justyniana	Wielkiego,	Akademii	Platońskiej,	która	była	
ostatnią	placówką	pogańskiej	filozofii.

751	 Więcej	na	ten	temat	zob.	K.	Zakrzewski,	U schyłku świata antycznego,	Warszawa	1964,	
s.	23-119.
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W V wieku zachodnie cesarstwo rzymskie zaczęło się rozpadać na po-
szczególne państwa z powodu najazdu plemion barbarzyńskich. Zasadniczy 
przełom nastąpił w roku 406, gdy fala Germanów (Wandalowie, Kwadowie, 
Swewowie, Burgundowie, Alemanowie), Alanów i jeszcze innych przerwała 
granice na Renie w okolicy współczesnej Moguncji i zalała Galię. Wandalo-
wie, Swewowie i Alanowie wdarli się do Hiszpanii i zajęli jej część zachodnią. 
W roku 429 Wandalowie przeprawili się do Afryki, gdzie założyli swoje pań-
stwo. W połowie V wieku uniezależniła się od Rzymu Brytania. A najwięk-
szym zagrożeniem dla cesarstwa wschodniego i zachodniego byli Hunowie, 
którzy doszli do szczytu potęgi za panowania Attyli (434-453). Zaatakowali 
Pannonię i Mezję a następnie wkroczyli do Galii. W roku 451 na Polach Ka-
talaunijskich w Galii doszło do decydującej bitwy pomiędzy Hunami i armią 
rzymską pod wodzą Aecjusza. Rzymianie zwyciężyli a Hunowie cofnęli się za 
Ren. W następnym roku Attyla zaatakował północną Italię, zdobył Mediolan i 
Akwileję. Zagroził nawet Rzymowi, ale ponieważ otrzymał okup, wycofał się 
za Dunaj. Po jego śmierci w roku 453, państwo Hunów rozpadło się.

Cesarstwo było niszczone również przez walki dynastyczne, pomiędzy ce-
sarzami, którzy powstawali i upadali. M. Jaczynowska pisze, że „w roku 455 
rozpoczął się okres agonii zachodniego cesarstwa rzymskiego, atakowane z 
zewnątrz było rozdzierane walkami wewnętrznymi o tron cesarski i stano-
wisko głównodowodzącego. W czasie ostatnich 20 lat istnienia zachodniego 
imperium, rządziło 9 cesarzy, z których 5 zamordowano. To osłabienie wła-
dzy centralnej w państwie rzymskim wykorzystali w pełni Germanowie”752.

W roku 455 Wandalowie pod wodzą Genzeryka złupili Rzym. Na teryto-
rium rzymskim potworzyły się państwa germańskie. Upadek zachodniego 
cesarstwa był już tylko kwestią czasu. W roku 475 patrycjusz rzymski Ore-
stes osadził na tronie w Rawennie Romulusa Augustulusa, swego małolet-
niego syna. Wystąpił jednak przeciwko niemu jeden z najemników germań-
skich Odoaker, który w roku 476 zabił Orestesa, a Romulusa zdymisjonował. 
Insygnia cesarskie odesłał do Konstantynopola. W ten oto sposób zachodnie 
cesarstwo rzymskie przestało istnieć. Za namową cesarza wschodniorzym-
skiego król Ostrogotów Teodoryk przepędził Odoakra z Italii, a potem go 
zamordował. W roku 493 Teodoryk opanował całą Italię i ogłosił się jej kró-
lem. Rządził tam aż do roku 540. Ostrogoci zostali pokonani dopiero przez 
Belizariusza, wodza wysłanego przez cesarza wschodniorzymskiego Justy-
niana (527-565). Ale ten nie był w stanie obronić Italii przed najazdem Lon-
gobardów w roku 568.

752	 M.	Jaczynowska,	Historia...,	s.	374.
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II. Biblia
Gdybyśmy chcieli omówić wszystkie zagadnienia dotyczące Imperium 

Romanum, które występują w Biblii, musielibyśmy stworzyć obszerne opra-
cowanie, na co nie pozwalają ramy tej pracy. Zatem ograniczymy się jedynie 
do obszaru, który dzisiaj należy do Włoch. Ze Starego Testamentu będą to 
przepowiednie Daniela, natomiast z Nowego Testamentu omówimy przede 
wszystkim działalność św. Pawła, ale wspomnimy również inne osoby. Nie 
poruszamy wydarzeń opisanych na kartach ksiąg deuterokanonicznych.

1. Stary Testament
Stary Testament nie opisuje wydarzeń na terenie starożytnego Rzymu, ale 

w Księdze Daniela znajdujemy przepowiednie dotyczące tej potęgi. Zacznie-
my od rozdziału 2, gdzie prorok wyjaśnia sen króla babilońskiego Nabucho-
donozora:

„Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku 
stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czyste-
go złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z 
żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto 
odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w 
jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skrusze-
niu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto — i stały się jak plewy na klepisku w 
lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, któ-
ry uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest 
sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, które-
mu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał 
w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i 
którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi — ty jesteś głową ze złota. Po 
tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie 
królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś 
królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i roz-
rywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce 
częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że] królestwo ulegnie 
podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żela-
zo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo 
zaś z gliny [oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś 
kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmie-
szają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, 
podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. W czasach tych królów 
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Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego wła-
dza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te 
królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień 
oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, 
miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; 
prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne»”753.

Komentatorzy biblijni sa zgodni, że złota głowa symbolizuje Babilonię, 
piersi i ramiona ze srebra — Medo-Persję, brzuch i biodra z miedzi — Gre-
cję, a golenie (nogi) z żelaza — Rzym. Palce u nóg po części z żelaza i gliny 
symbolizują państwa powstałe po upadku zachodniego cesarstwa rzym-
skiego. Natomiast kamień, który oderwał się z góry (bez udziału człowieka) 
jest symbolem powtórnego przyjścia Chrystusa754.

Kolejna przepowiednia znajduje się w rozdziale 7:
„Daniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry 

nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a 
jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła 
orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i 
postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. A oto dru-
ga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, 
a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! 
Pożeraj wiele mięsa! Potem patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pan-
tery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery 
głowy; jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych 
widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej 
sile. Miała wielkie zęby z żelaza <i miedziane pazury>; pożerała i kruszyła, 
depcąc nogami to, co pozostawało. [...] Ja, Daniel, popadłem z tego powodu 
w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do 
jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. 
On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie 
czterech — to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak 
otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na 
wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej 
od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pa-
zury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę”755.

753	 Dn	2,31-44.
754	 Zob.	na	ten	temat:	H.	Heinz,	Epoki, mocarstwa i władcy. Kryzys, czy zmierzch dziejów,	

Podkowa	Leśna,	bez	daty	wydania.
755	 Dn	7,2-7.15-19.
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Komentatorzy biblijni twierdzą, że proroctwo z rozdziału 7. jest paralelne 
z tym z rozdz. 2. Lew symbolizuje Babilonię, niedźwiedź — Medo-Persję, 
pantera — Grecję, a bestia o żelaznych zębach — Rzym756.

Kolejnym proroctwem, gdzie jest zapowiedź powstania potęgi rzymskiej, 
jest rozdział 8: „W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem wi-
dzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy patrzałem podczas 
widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. 
Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. Podniosłem oczy i 
spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wy-
sokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później.  Ujrzałem barana 
bodącego [rogami] ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie 
mogło mu sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, 
co chciał, i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł 
kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały 
róg między oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego wi-
działem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, 
jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i 
złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc 
on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał bara-
na z jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg 
uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne — ku czterem stro-
nom świata. Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie 
ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. [...] Baran, którego 
widziałeś z dwoma rogami, [oznacza] królów Medów i Persów. Kozioł zaś — 
króla Grecji, a wielki róg między jego oczami — pierwszego króla. Róg zaś, 
który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery kró-
lestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. 
A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie 
król o okrutnym obliczu”757.

Tutaj częściowo sam tekst biblijny wyjaśnia, że baran symbolizuje Medo-
-Persję a kozioł — Grecję. Kolejną światową potęgą był Rzym, więc tylko on 
może być symbolizowany przez króla o okrutnym obliczu758.

Jeszcze jeden fragment Księgi Daniela porusza kwestie rzymskie. Tym ra-
zem prezentując tekst, naniesiemy w nawiasach kwadratowych imiona po-
staci historycznych, które według komentatorów, a szczególnie Konstantego 

756	 H.	Heinz,	Epoki...,	s.63-64.
757	 Dn	8,1-9.20-23.
758 Bible Commentary,	Waszyngton	1955,	t.	IV,	s.	826.
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Bullego, zawarte są w tych wersetach759. „Powstanie jeszcze trzech królów 
w Persji [Kambyzes, Smerdys, Dariusz I Wielki], a czwarty [Kserkses I] zdo-
będzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu 
swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu760. Wte-
dy wystąpi potężny król [Aleksander Wielki] i będzie panował nad wielkim 
królestwem, postępując według swego upodobania. Gdy tylko on wystąpi, 
jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba [Ptole-
meusz, Kassander, Lizymach, Seleukos], jednak nie między jego potomków. 
Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zosta-
nie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. A król z połu-
dnia wzrośnie w potęgę [Ptolemeusz], lecz jeden z jego książąt [Seleukos, 
inni widzą tu Rzym] przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym 
niż jego własne. Po kilku latach połączą się oni, i córka króla południa [Kle-
opatra] przybędzie do króla północy [Juliusz Cezar], by zaprowadzić zgodę. 
Lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a jego potomstwo [Cezarion] nie 
utrzyma się. Zostaną wydani, ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co 
się nim opiekuje”761.

2. Nowy Testament
Pierwszą wzmianką w Nowym Testamencie na temat Rzymu jest dekret 

pierwszego cesarza Oktawiana Augusta: „W owym czasie wyszło rozpo-
rządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym pań-
stwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwi-
ryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawi-
da, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania”762. Wówczas 
urodził się Jezus763.

Następne wzmianki pojawiają się w Księdze Dziejów Apostolskich. W Dz  
11,28 czytamy, że prorok Agabus zapowiedział wielki głód na całym świe-

759	 Zob.	K.	Bulli,	Księga Daniela,	Warszawa	1966,	s.	353-465.	K.	Bulli	jest	jedynym	komen-
tatorem	Księgi Daniela	w	Polsce,	który	tak	szczegółowo	opisał	11.	rozdział	tej	księgi.

760	 Jawan	=	Grecja.
761	 Dn	11,2-6.
762	 Łk	2,1-6.
763	 Jezus	urodził	się	za	panowania	cesarza	Oktawiana	Augusta,	ukrzyżowano	Go,	gdy	cesa-

rzem	był	Tyberiusz.
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cie, który miał miejsce za panowania cesarza Klaudiusza764. Ten sam Klau-
diusz wyrzucił z Rzymu, stolicy imperium, wszystkich Żydów, w tym Akwilę 
i Pryscyllę, małżeństwo, które współpracowało z apostołem Pawłem765.

Apostoł Paweł odbył trzy podróże misyjne na terenie Imperium Roma-
num, ale do stolicy cesarstwa dotarł jako więzień. Aresztowany w Jerozoli-
mie, został przewieziony do Cezarei, gdzie przez dwa lata był przetrzymy-
wany bez wyroku. Oskarżenia Żydów względem Pawła się nie potwierdziły, 
ale i tak go nie zwolniono. Nie widząc rozwiązania problemu, Paweł odwołał 
się do cesarza. Zatem władze rzymskie musiały przetransportować go do 
Italii przed oblicze cesarza. Łukasz tak opisuje ich podróż i wydarzenia, któ-
re rozegrały się po drodze i w samym Rzymie:„Kiedy nasz odjazd do Italii 
został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi 
cesarskiej kohorty, imieniem Juliusz. Wsiedliśmy na okręt adramyteński, 
płynący do portów Azji, i odpłynęliśmy. Był też z nami Arystarch, Macedoń-
czyk z Tesaloniki. Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, a Juliusz, któ-
ry odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopa-
trzyć się [na drogę]. Stamtąd popłynęliśmy wzdłuż Cypru, dlatego że wiatry 
były przeciwne. Przepłynęliśmy morze koło Cylicji i Pamfilii i przybyliśmy 
do Myry w Licji. Tam setnik znalazł okręt aleksandryjski, płynący do Italii, i 
umieścił nas na nim. Dość długo płynęliśmy wolno i znaleźliśmy się zale-
dwie na wysokości Knidos. Ponieważ wiatr nie pozwalał nam przybić do 
brzegu, popłynęliśmy wzdłuż Krety w kierunku Salmone. I płynąc z trudem 
wzdłuż jej brzegów, przybiliśmy do pewnego miejsca, zwanego Dobre Porty, 
blisko którego było miasto Lasaia. Upłynęło już wiele czasu i żegluga stała 
się niebezpieczna, dlatego że minął już post. Paweł przestrzegał: «Ludzie 
— mówił do nich — widzę, że żegluga zagraża niebezpieczeństwem i wielką 
szkodą nie tylko ładunkowi i okrętowi, ale i naszemu życiu». Ale setnik ufał 
bardziej sternikowi i właścicielowi okrętu aniżeli słowom Pawła. Ponieważ 
port nie nadawał się do przezimowania, większość postanowiła odpłynąć 
stamtąd, spodziewając się dostać jakoś na przezimowanie do portu Feniks 
na Krecie, wystawionego na wiatry południowo-zachodnie i północno-za-
chodnie. Kiedy powiał wiatr z południa, podnieśli kotwicę, przekonani, że 
zdołają wykonać zamiar, i popłynęli wzdłuż brzegów Krety. Niedługo jednak 
potem spadł od jej strony gwałtowny wiatr, zwany euraquilo. Gdy okręt zo-
stał porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego łaskę i 
poniosły nas fale. Podpłynąwszy pod pewną wyspę, zwaną Kauda, z trudem 
zdołaliśmy uchwycić łódź ratunkową, a po wciągnięciu jej zabezpieczono 
764	 Dz	11,28.
765	 Dz	18,2-3.



326 Współczesne kraje biblijne w starożytności

okręt, opasując go linami. Z obawy, aby nie wpaść na Syrtę, zrzucili ruchomą 
kotwicę i tak się zdali na fale. Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, [że-
glarze] zaczęli nazajutrz pozbywać się ładunku, a trzeciego dnia wyrzucili 
własnoręcznie sprzęt okrętowy. Kiedy przez wiele dni ani słońce się nie po-
kazało, ani gwiazdy, a niesłabnąca nawałnica szalała, znikła już wszelka na-
dzieja naszego ocalenia. A gdy już ludzie nawet jeść nie chcieli, powiedział 
do nich Paweł: «Trzeba było posłuchać mnie i nie odpływać od Krety, i 
oszczędzić sobie tej niedoli i szkody. A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo 
nikt z was nie zginie, tylko okręt. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do któ-
rego należę i któremu służę, i powiedział: Nie bój się, Pawle, musisz stanąć 
przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą. 
Bądźcie więc dobrej myśli, bo ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. 
Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy». Kiedy zapadła czternasta noc, 
a nas rzucało po Adriatyku, zdawało się około północy żeglarzom, że zbliża-
ją się do jakiegoś lądu. Spuścili sondę i stwierdzili dwadzieścia sążni. Nieco 
dalej spuścili ją znowu i stwierdzili piętnaście sążni. Lękając się, abyśmy nie 
wpadli na skały, zrzucili z rufy cztery kotwice i wyczekiwali świtu. Kiedy 
żeglarze, usiłując zbiec z okrętu, spuścili łódź na morze pod pozorem zarzu-
cenia kotwicy z dziobu okrętu, rzekł Paweł do setnika i żołnierzy: «Jeśli ci 
nie zostaną na okręcie, wy nie potraficie się uratować». Wtedy żołnierze 
przecięli liny od łodzi i pozwolili jej spaść do morza. Kiedy zaczynało świtać, 
Paweł zachęcał wszystkich do posiłku: «Dzisiaj już czternasty dzień trwacie 
w oczekiwaniu, o głodzie i bez żadnego posiłku. Dlatego proszę was, abyście 
się posilili; bo to przyczyni się do waszego ocalenia; nikomu bowiem z was 
włos z głowy nie spadnie». Po tych słowach wziął chleb, złożył Bogu dzięk-
czynienie na oczach wszystkich i ułamawszy zaczął jeść. Wtedy wszyscy na-
brali otuchy i posilili się. A było nas wszystkich na okręcie dwustu siedem-
dziesięciu sześciu. Kiedy się najedli, ulżyli okrętowi, wyrzucając zboże do 
morza. Gdy dzień nastał, nie rozpoznali lądu, widzieli jednak jakąś zatokę o 
płaskim wybrzeżu, do którego chcieli — jeśliby się dało — doprowadzić 
okręt. Poodcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równocześnie rozluźnili 
wiązania sterowe, nastawili pod wiatr przedni żagiel i zmierzali ku brzego-
wi. Wpadli jednak na mieliznę i osadzili na niej okręt. Dziób okrętu zarył się 
i pozostał nieruchomy, a rufa zaczęła się rozpadać pod naporem fal. Żołnie-
rze postanowili pozabijać więźniów, aby który nie uciekł po dopłynięciu do 
brzegu. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozka-
zał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg, 
pozostali zaś [dopłynęli] jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrętu. W 
ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie. Po ocaleniu dowiedzieliśmy 
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się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życz-
liwość; rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął 
padać deszcz i zrobiło się zimno. Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chru-
stu i nałożył do ognia żmija, która wypełzła na skutek gorąca, uczepiła się 
jego ręki. Gdy tubylcy zobaczyli gada, wiszącego u jego ręki, mówili jeden do 
drugiego: «Ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z 
morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć». On jednak strząsnął gada w 
ogień i nic nie ucierpiał. Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle pad-
nie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, 
zmieniwszy zdanie mówili, że jest bogiem. W sąsiedztwie tego miejsca znaj-
dowały się posiadłości namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który nas 
przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościł. Ojciec Publiusza leżał właś-
nie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się 
położył na nim ręce i uzdrowił go. Po tym wszystkim przychodzili również 
inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. Oni to okazali nam wielki szacunek, 
a gdyśmy odjeżdżali, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Po trzech 
miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim z godłem Dioskurów, 
który przezimował na wyspie. Przybywszy do Syrakuz, pozostaliśmy trzy 
dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża przybyliśmy do Regium i po jednym dniu, 
gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spot-
kaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę siedem dni. Tak przybyliśmy do 
Rzymu. Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż 
do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował 
Bogu i nabrał otuchy. Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi miesz-
kać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach po-
prosił do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: 
«Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a 
jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrze-
niu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługują-
cego na śmierć.  Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem od-
wołać się do Cezara — bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek 
mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i roz-
mówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany». A oni rzekli do niego: 
«Nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył 
i nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. Chcemy jednak usłyszeć od 
ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spoty-
ka się ze sprzeciwem». Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przyszli 
do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym; 
od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Prawa Moj-



328 Współczesne kraje biblijne w starożytności

żeszowego i Proroków. Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie 
wierzyli. Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł po-
wiedział to jedno: «Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez pro-
roka Izajasza: Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozu-
miecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Bo otępiało serce tego 
ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli 
oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i 
abym ich nie uleczył. Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do 
pogan, a oni będą słuchać». Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez 
siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, 
głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swo-
bodnie, bez przeszkód”766.

Co stało się później? Ze źródeł pozabiblijnych wiadomo, że pierwszy po-
byt Pawła w Rzymie miał miejsce w latach 61-63. Wielu historyków przyj-
muje rok 61. za datę założenia Kościoła chrześcijańskiego w stolicy Impe-
rium Romanum. Po dwóch latach pobytu w Rzymie, Paweł stanął przed 
ówczesnym cesarzem Neronem i został uniewinniony. Prawdopodobnie 
opuścił wieczne miasto.

Tradycja kościelna mówi o działalności św. Piotra w Rzymie. Podobno 
miał być pierwszym biskupem Rzymu. Biblia jednak milczy na ten temat, 
co nie oznacza, że tak nie mogło być. Ta sama tradycja mówi, że Paweł poja-
wił się jeszcze raz w Rzymie. Gdy po podpaleniu Rzymu przez Nerona winę 
zrzucono na chrześcijan, wielu zostało aresztowanych i straconych. Wśród 
nich miał być św. Paweł. Mówi się o roku 67, ale data nie jest pewna. Śmierć 
Pawła przez ścięcie jest opisana w czterech apokryfach: Acta Pauli, Passio S. 
Pauli apostoli, Dzieje Apostołów Piotra i Pawła oraz Męczeńska śmierć Piotra 
i Pawła. Ciało Pawła miało być złożone przez jego przyjaciół trzy mile od 
miejsca ścięcia, gdzie dziś stoi Bazylika św. Pawła za Murami767.

III. Miejsca i zabytki związane z Biblią
Nie sposób w tak niewielkim paragrafie opisać wszystkich miejsc i za-

bytków związanych z Pismem Świętym, a właściwie z Nowym Testamentem i 
postacią św. Pawła. Na temat działalności św. Piotra w Rzymie tekst biblijny 
mówi niewiele. Więcej znajdujemy w tradycji pozabiblijnej. Oto miejsca i 
obiekty, które trzeba zobaczyć:

766	 Dz	27	i	28.
767	 L.I.	Hadjifoti,	Święty Paweł. Życie i działalność,	Ateny	2004,	s.138.
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1. Syrakuzy
Podczas podróży z Malty do Rzymu, pierwszym miastem na terenie na-

leżącym dzisiaj do Italii, do którego przybił statek wiozący św. Pawła, były 
Syrakuzy na Sycylii. Paweł przebywał tam przez trzy dni.

Miasto to powstało jako antyczna kolonia grecka w 733 p.n.e. Początkowo 
zajmowało tylko przybrzeżną wysepkę Ortygię. Po wybudowaniu kamien-
nej grobli w VI wieku p.n.e. Syrakuzy zaczęły rozrastać się szybko na lądzie 
stałym, gdzie założono agorę. Syrakuzy były uważane za najpiękniejsze i 
najbogatsze miasto wyspy, gdzie zamieszkiwało około 200 tysięcy miesz-
kańców, posiadające dwa doskonałe porty (handlowy i wojenny), które za-
pewniały panowanie miasta nad wschodnią częścią Sycylii.

Początkowo w Syrakuzach panował ustrój arystokratyczny, potem demo-
kratyczny. Tyranię wprowadził Gelon I w 485 p.n.e. W V wieku p.n.e. tyrani 
Syrakuz sięgnęli po hegemonię w całej Grecji.

Syrakuzy były centrum kultury greckiej, ojczyzną Epicharma i Archime-
desa, gościły także m.in. Pindara, Ajschylosa i Platona. W mieście tym żył i 
tworzył Archimedes, który zginął z rąk Rzymian podczas oblężenia miasta 
w czasie II wojny punickiej w 212 p.n.e. W trakcie tych walk Archimedes 
skonstruował wiele machin wojennych używanych do obrony miasta. Pod-
czas I wojny punickiej Hieron II, tyran Syrakuz był sprzymierzeńcem Rzy-
mu. Do II wojny punickiej Syrakuzy przystąpiły po stronie Kartaginy, chcąc 
odzyskać utraconą niezależność. Po zdobyciu przez Rzymian miasto straciło 
wiele ze swojej dawnej świetności, choć wciąż powstawały nowe budowle 
jak portyki czy teatry. Zdobyte i złupione w 212 roku p.n.e. przez Rzymian 
miasto stało się częścią pierwszej kolonii imperium, czyli Sycylii.

W Syrakuzach nie ma żadnych zabytków związanych z pobytem ap. Pawła 
w tym mieście. Jedynie przy schodach prowadzących do katedry, wybudo-
wanej w VII wieku po przekształceniu świątyni Ateny, stoją posągi aposto-
łów Piotra i Pawła768.

2. Regium
Statek płynący z Pawłem na jeden dzień zatrzymał się w Regium. Obecnie 

miasto się nazywa Reggio di Calabria. Jego początki sięgają roku 720 p.n.e. 
Pierwotnie nazywało się Region. W roku 393 p.n.e. opanowane przez Dioni-
zjosa Starszego, w roku 270 p.n.e. dostało się pod panowanie Rzymian, for-
malnie będąc ich sojusznikiem. W VI wieku było stolicą biskupstwa, i waż-

768 Sycylia,	Mediolan,	bez	daty	wydania,	s.	87.
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nym ośrodkiem rzemiosła i handlu. W roku 1060 zajęte przez Normanów, 
włączone do Królestwa Sycylii, a od 1282 w granicach Królestwa Neapolu. 
W 1860 weszło w skład zjednoczonych Włoch.

W Reggio nie ma zabytków związanych z pobytem św. Pawła. Ze starożyt-
ności zachowały się ruiny greckich umocnień z V wieku p.n.e. i rzymskich 
term.

3. Puteoli
W Puteoli św. Paweł zszedł na ląd, gdzie wśród chrześcijan przebywał 

przez siedem dni. Później drogą via Appia udał się do Rzymu.
Obecnie miasto nazywa się Pozzuoli.  Leży nad Morzem Tyrreńskim. Zało-

żone zostało około roku 530 p.n.e. przez Greków z wyspy Samos pod nazwą 
Dicaerchia. Rzymianie przemianowali je na Puteoli. Puteoli było jednym z 
ważniejszych miast Italii i najważniejszym portem południa.

Głównymi zabytkami miasta są amfiteatr Flawiuszów i ruiny rzymskiego 
targu ze świątynią Serapisa. Nie ma zabytków związanych z apostołem Pa-
włem.

Jako ciekawostkę można podać, że w Pozzuoli swoje dzieciństwo spędziła 
Sophia Loren — znana włoska aktorka, laureatka Oscara.

4. Rzym
Przebywszy ponad 270 km z Puteoli, Paweł doszedł do Rzymu. Tam na 

Forum Appii i Tres Tabernae spotkał się z rzymskimi chrześcijanami.
Tradycyjne miejsca związane z apostołem Pawłem, które pokazuje się 

pielgrzymom i turystom w Rzymie to: Kościół San Paolo alla Regola, stoją-
cy na miejscu, gdzie miało być pierwsze mieszkanie Pawła w stolicy Impe-
rium Romanum; Bazylika Santa Maria in Via Lata — uznawana jako drugie 
miejsce zamieszkania św. Pawła; Kościół Santa Prisca na Awentynie — miej-
sce, gdzie miał się znajdować dom małżonków Akwili i Pryscylli, uczniów i 
współpracowników św. Pawła; Więzienie Mamertyńskie, w którym Paweł 
miał spędzić ostatnie dni życia przed męczeńską śmiercią; Opactwo Delle 
Tre Fontane — miejsce męczeństwa apostoła; Bazylika św. Pawła za Murami 
— gdzie zostały złożone szczątki ap. Pawła.

W kościele San Paolo alla Regola należy zwrócić uwagę na trzy freski 
Luigi Garzi, ukazujące nawrócenie apostoła, jego działalność apostolską w 
Rzymie i męczeństwo. Jeśli będziemy zwiedzać kościół uważnie, dostrze-
żemy też bez trudu piękną mozaikę, przedstawiającą Pawła z ręką związa-
ną łańcuchem, który naucza pilnującego go żołnierza. Komentarz do sceny 
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stanowią dwa cytaty biblijne: „Dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany” (Dz 
28,20), oraz: „Ale słowo Boże nie uległo spętaniu” (2 Tm 2,9).

Bazylika Santa Maria in Via Lata odbudowana w 1491 roku, słynie z fasady 
autorstwa Pietro da Cartona (1658-62). Wnętrze zawiera cenne tabernaku-
lum wykonane z alabastru i lazurytu oraz ikonę Matki Boskiej — Dziewicy 
Orędowniczki. Atrium prowadzi do komnat pamiętających epokę romańską, 
które w V wieku służyły jako oratorium.

Kościół Santa Prisca na Awentynie to dom Pryscylli i Akwili. Wspomina o 
nich św. Paweł w swoich listach. Często krzyżowały się ich drogi — w Koryn-
cie, w Efezie i w Rzymie. Wszystko wskazuje na to, że bywał w ich rzymskim 
domu. Małżonkowie ci odegrali ważną rolę w pierwotnym Kościele. Przyj-
mowali w swoim domu chrześcijan podczas nabożeństw. Tradycja pozabib-
lijna mówi, że w ich domu przebywał także św. Piotr. Apostoł miał tu także 
przez pewien czas mieszkać. Rodzina Pryscylli i Akwili była zaprzyjaźniona 
z rodziną senatora Pudensa. To właśnie jego dom na Eskwilinie miał tak-
że gościć apostoła Piotra, stając się kolejnym miejscem spotkań pierwotnej 
wspólnoty chrześcijańskiej. Dziś mieści się tam świątynia św. Pudencjany, 
dedykowana jednej z córek senatora.

 Więzienie Mamertyńskie znajduje się pod kościołem San Giuseppe dei 
Falegnami, na zboczach Kapitolu. Na fasadzie są inskrypcje mówiące o Ga-
juszu Wibiuszu Rufinusie i Marku Kokcejuszu Nerwie, którzy byli konsulami 
w latach 39-42 n.e. Wejście prowadzi do trapezoidalnej komnaty, z II wieku 
p.n.e. Zamurowane obecnie drzwi prowadziły do innych pomieszczeń więzie-
nia, zwanych latomie, ponieważ zaadoptowano je z wyrobisk kamieniołomu 
tufów. Okrągły otwór w posadzce był kiedyś jedynym wejściem do podziem-
nych lochów, w których skazani na śmierć byli torturowani i zabijani, zwykle 
przez uduszenie. Uwięzienie tam św. Piotra okazało się tylko legendą769.

 Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską za miastem. Aby znaleźć się w tym 
miejscu, trzeba dotrzeć do Opactwa Delle Tre Fontane. Właśnie tam, według 
tradycji, wykonano wyrok śmierci na apostole. Legenda mówi, że ścięta gło-
wa Pawła potoczyła się, uderzając trzy razy o ziemię, z której wytrysnęły 
trzy źródła (tre fontane), z wodą zimną, ciepłą i gorącą. Znajdujemy tam trzy 
kościoły. W jednym z nich trzy źródła kryją się pod marmurowymi taberna-
kulami. Jest też kamień milowy, marmurowa kolumna, do której miał być 
przywiązany Paweł podczas egzekucji. W cieniu cyprysów i eukaliptusów 
warto skosztować czekolady wytwarzanej przez trapistów, którzy dziś opie-
kują się jednym z najstarszych rzymskich opactw.

769	 F.	Boldrini,	L.	Castellucci,	S.	Giuntoli,	Złota Księga Rzymu,	Wrocław	1991,	s.	11.
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Nad grobem apostoła przy via Ostiensis wzniesiono bazylikę św. Pawła za 
Murami. Jej budowę rozpoczął w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki. Żeby 
tam dotrzeć, musimy minąć piramidę stojącą tuż obok Bramy św. Pawła w 
murach zbudowanych przez Marka Aureliusza, która jest grobem pretora 
Cestiusza z 12 roku p.n.e. Pewnie spoglądał na nią również Paweł, gdy był 
prowadzony na śmierć. Dzisiejszy wygląd kościoła to efekt rekonstrukcji po 
pożarze. Bazylikę poprzedza dziedziniec otoczony granitową kolumnadą. 
Pośrodku ustawiono figurę św. Pawła z mieczem. Świątynię poprzedza nar-
teks, nad którym widoczna jest fasada ozdobiona złotą mozaiką. Pomiędzy 
oknami umieszczono wizerunki czterech proroków: Izajasza, Jeremiasza, 
Ezechiela i Daniela. Nad nimi pas ze sceną, w której Baranek Boży poi trzo-
dę w czterech rzekach — symbolu czterech Ewangelii. Tympanon wieńczą-
cy fasadę ozdobiony jest mozaiką z Chrystusem na tronie, otoczonym przez 
świętych Piotra i Pawła.

Z osobą św. Piotra związana jest bazylika nazwana jego imieniem, znajdu-
jąca się na Placu św. Piotra w Watykanie. W starożytności, w miejscu gdzie 
dziś znajduje się bazylika św. Piotra, znajdował się Cyrk Nerona. Tradycja 
pozabiblijna mówi, że w tym miejscu zamęczono i pochowano apostoła 
Piotra. Anacletus, biskup Rzymu, wybudował tam niewielki kościół, który 
został zastąpiony bazyliką bizantyjską, wybudowaną przez Konstantyna i 
jego syna Konstancjusza. Zaczęto budować bazylikę w roku 324, ukończono 
w 349. Tysiąc lat później bazylika znajdowała się w stanie ruiny. Dopiero w 
wieku XVI rozpoczęto odbudowę, jednak brakowało środków, wobec czego 
w całej Europie zaczęto sprzedawać odpusty, aby znaleźć pieniądze na re-
nowację świątyni. To przyczyniło się do wystąpienia Marcina Lutra w roku 
1517 przeciwko odpustom. Tak zaczęła się reformacja protestancka.

Przy odbudowie bazyliki pracowali znakomici architekci i budowniczy: 
Donato Bramante, Fra Giocondo, Rafael, Guliano da Sangallo, Michał Anioł 
i in. Prace zakończono w roku 1612. Znajdujący się w środku nad tradycyj-
nym miejscem pochówku Piotra baldachim, budowano w latach 1624-1633. 
W bazylice znajduje się wiele słynnych posągów, m.in. Pieta Michała Anioła.

Mówiąc o pierwszych chrześcijanach w Rzymie trzeba wspomnieć Kolo-
seum. Największy amfiteatr antycznego Rzymu został wzniesiony przez dy-
nastię Flawiuszy. Budowę rozpoczął Wespazjan. Dokończył Tytus. W roku 80 
odbyły się inauguracyjne igrzyska, które trwały 100 dni. Na widowni mogło 
się pomieścić 50 tysięcy widzów. Na arenie jednocześnie mogło wystąpić 3 
tysiące aktorów. W Koloseum wystawiano najrozmaitsze spektakle. Prze-
de wszystkim były to munera, czyli walki gladiatorów. Venationes to walki z 
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dzikimi zwierzętami, a naumachie — bitwy morskie, które rozgrywano po 
uprzednim zalaniu areny wodą770.

Osobnym rozdziałem w Koloseum była martyrologia chrześcijan, gdzie 
wyznawcy Jezusa ginęli w nierównej walce z dzikimi zwierzętami. Wielu z 
nich w ogóle nie walczyło, z pokorą przyjmując śmierć. Nie zachowała się 
jakakolwiek dokumentacja na ten temat, więc nie można napisać nic więcej. 
Wiadomo tylko z przekazu tradycji pozabiblijnej, że tak było.

Wśród rzymskich zabytków, które należałoby zobaczyć, wymienić jeszcze 
trzeba Łuk Tytusa, który upamiętnia zapowiedziane przez Jezusa zburze-
nie Jerozolimy w roku 70, Łuk Konstantyna — pierwszego chrześcijańskie-
go cesarza Rzymu, który m.in. wprowadził święcenie niedzieli, katakumby, 
gdzie pierwsi chrześcijanie się ukrywali przed prześladowaniami i gdzie od-
bywali nabożeństwa, a także Forum Romanum, centralne miejsce Imperium 
Romanum.

770	 Najsłynniejszą	była	rekonstrukcja	bitwy	morskiej	pomiędzy	Koryntem	i	Korkyrą,	w	któ-
rej	brało	udział	3	tys.	ludzi.



Rozdział IX

Ponad 2 tys. lat p.n.e. na tereny obecnej Grecji dotarł z północy, być może 
z dorzecza Dunaju, koczowniczy lud pasterski, który można nazwać pierw-
szymi Grekami. W podbitym kraju żył lud rolniczy, który przybył kilka stu-
leci wcześniej, najprawdopodobniej z Azji Mniejszej, utrzymujący z nią kon-
takt poprzez szlaki handlowe. Główny szlak prowadził przez Kretę. Lud ten 
potrafił wznosić budowle kamienne i żeglować, czego nie potrafili koczow-
niczy Grecy. Ci jednak byli lepszymi wojownikami. Rzadko jednak używa-
li siły. Raczej wymieszali się z miejscową ludnością, o czym świadczą mity 
greckie, w których herosi poślubiają obce księżniczki. Dowodem pojawienia 
się nowej ludności jest szybki rozwój nowego stylu w ceramice.

W tym górzystym kraju, gdzie występuje niedostatek terenów uprawnych 
i zasobów wodnych, Grecy zastali najlepsze ziemie już zasiedlone. Przejęli 
je, ale zachowali dawne nazwy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, 
że np. nazwy miast starożytnej Grecji zwykle nie mają greckiego rodowodu. 
Etymologia takich nazw, jak Ateny, Korynt czy Mykeny, nie jest grecka. Są 
jednak takie, które mają greckie korzenie, np. Maraton (koper), Pylos (bra-
ma), Chalkis (miasto brązu), czy Megara (sala biesiadna). Od podbitego ludu 
Grecy nauczyli się budowy statków i żeglarstwa. Przejęli również wiarę w 
miejscowe bóstwa, zachowując też swoją. Nastąpiło połączenie dwóch kul-
tur.

Wkład Greków w kulturę europejską i światową jest niepodważalny. Przez 
1,5 tys. lat ich geniusz intelektualny i artystyczny przejawiał się w poezji, 
sporcie, sztuce, badaniach naukowych, handlu, organizacji armii i ustroju 
poleis, państw-miast. To oni wprowadzili demokrację, filozofię, pisaną hi-
storię, politologię i biologię. Rozbudowali geometrię. Grecy byli mistrzami 

Grecja
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tragedii i komedii. Pierwsi użyli alfabetu dla języka europejskiego. Stworzyli 
ponadto wiele dyscyplin sportowych, a w rzeźbie doprowadzili do perfekcji 
przedstawianie ludzkiego ciała.

I. Historia
1. Przed okresem archaicznym
Nie można mówić o dziejach Grecji, nie wspominając okresu kreteńsko-

-mykeńskiego, zwanego również egejskim okresem kultury śródziem-
nomorskiej. Najwięcej zabytków z tego okresu odnaleziono na Krecie, 
w szczególności w Knossos oraz na Peloponezie, zwłaszcza w Mykenach. 
Wspomnimy też enigmatyczny w dziejach Grecji okres od XII do VIII wieku 
p.n.e.

Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. rozpoczęła się historia kultury kre-
teńskiej. W tym i późniejszym czasie na czele miast stali wodzowie, sędzio-
wie i kapłani, których ochraniał zbrojny orszak. Jednym z głównych zajęć 
przywódców było korsarstwo na Morzu Śródziemnym i jego wybrzeżach 
oraz handel. Tukidydes pisze, że „napadając na miasta nie obwarowane i 
składające się z oddzielnych osiedli, rabowali je i w ten przeważnie sposób 
zdobywali sobie środki do życia. Wtedy zajęcie to nie było jeszcze uważane 
za hańbiące, a raczej przynosiło nawet pewną sławę”771.

W połowie okresu średniominojskiego772 zauważamy znaczny rozwój 
niektórych miast, np. Knossos i Faistos. Ok. roku 2000 p.n.e. zaczęły powsta-
wać pierwsze pałace możnowładców. Nastąpiło też rozszerzenie kontaktów 
morskich Krety z Cykladami, Argolidą, Cyrenajką, Egiptem i Kanaanem (Pa-
lestyną).

W połowie XVIII wieku p.n.e. z bliżej nie znanych powodów nastąpiło 
znaczne osłabienie Krety. Pałac w Knossos uległ zniszczeniu. Nie wiadomo, 
co było tego przyczyną. Niektórzy badacze wiążą upadek Krety ze zmiana-
mi, które zaszły wówczas na terenach śródziemnomorskich i starożytnego 
Wschodu, gdzie Egipt nękany był napadami Hyksosów, a Chaldeę opanowali 
Kaszyci. Jednak już około roku 1700 p.n.e. nastąpiło odrodzenie Krety, co 
być może wiązało się ze zmianą dynastii. Prawdopodobnie stara dynastia, 
która posługiwała się pismem hieroglificznym, została wyparta przez nową, 
która przyniosła pismo linearne.

771	 Tukidydes,	I,5.
772	 Kultura	kreteńska	jest	też	nazywana	kulturą	minojską	od	imienia	sławnego	w	mitologii	

króla	Krety	Minosa.



336 Współczesne kraje biblijne w starożytności

Największą potęgę osiągnęło Knossos w XVI i XV wieku p.n.e. Wszystkie 
inne miasta były mu podległe. Mówi się, że był to złoty wiek kultury kreteń-
skiej. To wtedy miał rządzić król Minos, jako władca potężnego i rozległego 
państwa. W późniejszym czasie powstały legendy o jego pałacu — labiryn-
cie i Minotaurze, potworze o ludzkim tułowiu i głowie byka773. Tukidydes 
pisze: „Minos, jak wiemy z podań, pierwszy stworzył flotę, opanował więk-
szą część morza, które nazywa się obecnie Helleńskim, zdobył władzę nad 
Wyspami Cykladzkimi i pierwszy zaludnił większą ich część osadnikami, 
wypędziwszy Karów i powierzywszy władzę swoim synom. Jest również 
rzeczą jasną, że Minos starał się w miarę możności zniszczyć korsarstwo 
na morzu, aby tym pewniej otrzymywać dochody”774. W podobnym tonie 
wypowiada się Herodot. Pisze m.in. o Karach, że przyszli na ląd stały z wysp 
Azji Mniejszej. „Początkowo podlegali oni Minosowi, nazywali się Lelegami 
i zajmowali wyspy; nie płacili żadnej daniny (...) chociaż — ilekroć Minos 
zażądał — dostarczali załogi dla statków. W tym czasie, gdy Minos podbił 
wiele ziem i zasłynął ze swych powodzeń wojennych, lud karyjski był rów-
nież najbardziej sławny ze wszystkich ludów”775. Z zachwytem o Krecie wy-
powiadał się też Homer776. Wyspa ta zawdzięczała swoją dominację specy-
ficznemu położeniu geograficznemu, pomiędzy Europą, Azją i Afryką, gdzie 
odgrywała rolę łącznika między nimi, jednocześnie przyswajając sobie ich 
osiągnięcia. Bez mała wszystkie statki chętnie zawijały na Kretę, która ob-
fitowała w wygodne zatoki z naturalnymi przystaniami. Rozkwit Knossos i 
supremacja jego władców w dużym stopniu uwarunkowane były również 
ścisłą łącznością Knossos z Cykladami, które do tego czasu osiągnęły wysoki 
stopień kultury.

Kreteńczycy utrzymywali ożywione stosunki z innymi krajami i ludami, 
np. z Egiptem. Faraon Tutmozis III używał statków kreteńskich do przewozu 
drewna z Libanu. Kupcy z Krety korzystali w Egipcie ze specjalnych przywi-
lejów, szczególnie za Amenhotepa III i Amenhotepa IV. Kreteńczycy handlo-
wali kością słoniową, substancjami aromatycznymi, wyrobami metalowymi 
a także niewolnikami. W Egipcie kupowali suszone jarzyny, tłuszcze, wyro-
by z fajansu i kolorowego szkła. Z Cypru przywozili miedź. Docierali także 
do Sycylii, Italii, a nawet Hiszpanii.

773	 Minos	i	jego	państwo	są	wymieniani	w	wielu	mitach	greckich,	np.	w	micie	o	Tezeuszu.	
Również	Homer	wymienia	Minosa	i	jego	brata	Radamantysa	jako	przykład	sprawiedli-
wych	sędziów,	którzy	taką	rolę	spełniali	również	w	hadesie.

774	 Tukidydes,	I,4.
775	 Herodot,	I,171.
776	 Homer,	Odyseja,	XIX,	s.172-179.
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Władca Knossos łączył w swej osobie funkcje króla i kapłana, co widać na 
polichromowanej płaskorzeźbie z czasów późnominojskich, mającej 3 me-
try wysokości. Postać na głowie posiada koronę, do której są przymocowa-
ne różnokolorowe pióra. Na szyi znajduje się kilka złotych naszyjników, a na 
rękach bransolety. W pałacu, oprócz wielu innych pomieszczeń, znajdowała 
się też kaplica, w której odbywały się obrzędy religijne. Symbolem władzy 
królewskiej był topór, zwany labrys. Zapewne stąd pochodzi termin labirynt 
(gr. labyrintos), oznaczający dom podwójnego topora, podwójnej siekiery. 
Później pierwotne znaczenie zostało zapomniane i termin labyrintos zaczę-
to używać na określenie gmachu o skomplikowanej wewnętrznej budowie.

Na Krecie odkryto wspaniałe zabytki sztuki — freski, rzeźby, czy poli-
chromiczną ceramikę. Grecy bardzo wiele zawdzięczają Krecie w dziedzinie 
muzyki i poezji. Greckie instrumenty, takie jak lira i kitara, stworzone zosta-
ły na Krecie. Rozkwit Krety trwał do ok. 1400 roku p.n.e. Później nastąpił 
upadek potężnego państwa knossyjskiego.

Okres mykeński przypada na czas od XIV do XII wieku p.n.e. Wcześniej w 
Mykenach osiedlili się Achajowie, którzy przywędrowali z północy Półwyspu 
Bałkańskiego. Stanowili oni pierwszą warstwę ludności greckiej, która stop-
niowo stawała się coraz liczniejsza. Tak, jak w wypadku Krety, głównym źród-
łem naszych wiadomości o Mykenach są zabytki archeologiczne. Odkryto tam 
m.in. sześć wielkich grobów szybowych wykutych w skale na głębokość 7,5 m. 
Wśród innych, znajdował się też grób Agamemnona. Oprócz odkryć archeolo-
gicznych, wiele cennych informacji czerpiemy z poematów Homera.

Na podstawie znalezisk można określić poziom kultury i charakter spo-
łeczeństwa mykeńskiego. Głównym zajęciem królów była wojna. Orężem 
obronnym wojowników były ogromne tarcze, które zasłaniały niemalże 
całego wojownika. Zamiast hełmów noszono spiczaste czapki, do których 
umocowane były kity z włosia końskiego oraz dwa rogi, mające chronić od 
demonów i wrogów. Żołnierze  z Myken wyposażeni byli również w łuki, 
włócznie, miecze i sztylety. Do walki służyła także proca. Broń zdumiewa 
swą kosztownością, jak i luksusowym wykonaniem. Bitwy rozpoczynały 
się od pojedynku wodzów walczących na rydwanach. Królowie walczyli w 
pierwszych szeregach. Mykeńczycy mieli ogromne zamiłowanie do przepy-
chu. Oprócz bogato inkrustowanych tarcz, mieczów i sztyletów, znaleziono 
w grobach wiele sygnetów i pieczęci, sporządzonych z jaspisu, ametystu i 
agatu. Odkopano również kolczyki, naszyjniki, bransolety i szpilki do wło-
sów. Ponadto kobiety mykeńskie we włosach nosiły złote diademy.

Według Homera, w Argolidzie, na wysokim wzgórzu wznosiły się Mykeny, 
gdzie rządził ród Atrydów, z którego pochodził król Agamemnon. Podczas, 
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gdy król mieszkał w przestronnym, obwarowanym pałacu, pospólstwo za-
mieszkiwało ciasne domostwa. Bramę do pałacu mykeńskiego wieńczy pła-
skorzeźba przedstawiająca dwa lwy. Stąd nazwa Brama Lwia. Agamemnon 
posiadał ogromne bogactwa i flotę przewyższającą siły morskie wszystkich 
pozostałych Greków. O jego potędze świadczą choćby ruiny pałacu mykeń-
skiego, w którym sala tronowa (megaron) miała 12 m długości i 10 m sze-
rokości, a ściany były ozdobione freskami. W okresie swej potęgi Mykeny 
nie tylko podporządkowały sobie innych Greków. Umocniły swoje wpływy, 
szczególnie handlowe, na Cykladach, w Azji Mniejszej, a nawet w Egipcie.

Jeżeli wierzyć Homerowi, w XII wieku p.n.e. Achajowie pod wodzą Aga-
memnona prowadzili wojnę z Troją. Odkrycia archeologiczne świadczą, że 
Achajowie utrzymywali wówczas stosunki z północno-zachodnim wybrze-
żem Azji Mniejszej i że właśnie w tym czasie została zburzona Troja. Zatem 
opisane w Iliadzie starcie zbrojne pomiędzy Achajami i Trojanami mogło 
mieć miejsce. Homer twierdzi, że Agamemnon stworzył koalicję przeciwko 
Troi, składającą się z królów greckich panujących od Krety i Rodos do Kefal-
leni, od Pylos do Dodony. Król Troi, w Iliadzie nazwany Priamem, również 
stworzył koalicję, wskutek czego siły były wyrównane. Agamemnon musiał 
zrezygnować z szybkiego opanowania miasta i rozpocząć długotrwałe oblę-
żenie. Troja została zdobyta, lecz zwycięstwo zostało drogo opłacone przez 
Achajów. Wojna trojańska była ostatnim wielkim przedsięwzięciem Myken, 
na dodatek przekraczającym ich możliwości finansowe.

Społeczeństwo mykeńskie upadło pod ciosami plemion doryckich, które 
w 80 lat po upadku Troi, najechały Mykeny. Dorowie pod naciskiem ludów 
tracko-iliryjskich posuwali się w głąb Półwyspu Bałkańskiego w poszukiwa-
niu pastwisk i gruntów. Niektórzy z nich osiedlali się po drodze, inni doszli 
do Peloponezu, zajęli żyzną Równinę Lakońską, przeprawili się na Kretę i 
osiedlili ma wyspach Morza Egejskiego777.

Wszystkie analizy upadku kultury mykeńskiej wskazują na dwie główne 
przyczyny: prawdopodobnie Dorowie mieli lepsze uzbrojenie, co stwarzało 
im przewagę a potęga mykeńska została nadwerężona wskutek długotrwa-
łej i wyczerpującej wojny trojańskiej.

Dla historyka, stulecia od XII do VIII p.n.e. w Grecji, są niezwykle trudne 
do opisania. Poza Iliadą i Odyseją Homera, nie ma właściwie żadnych źródeł. 
Prawdopodobnie w tym okresie Grecy należeli do rodów (genos), z rodów 
składały się bractwa (fratrie), a z fratrii plemiona (fyle). Połączone plemiona 
tworzyły ludy. Najstarsze plemiona były związkami wojskowo-kultowymi. 

777	 Zob.	Tukidydes,	I,	12.
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Każde miało swój określony teren, gdzie znajdował się ołtarz ku czci bo-
gów i odbywały się zebrania. Plemiona stanowiły silne organizacje społecz-
ne, uświęcone wielowiekową tradycją i religią. Na ich czele stał wybierany 
wódz i kapłan w jednej osobie nazywany fylobasileus. We wspólnocie ro-
dowej najwyższa władza należała do całego ludu (demos), który zbierał się 
i rozstrzygał wspólne sprawy, szczególnie dotyczące wojen. Zgromadzenie 
to zwane agorą było zwoływane przez króla, gdy ten chciał naradzić się z 
ludem we wszystkich ważnych sprawach, szczególnie w sprawach wojny. 
Dużą rolę odgrywała także bule — rada starszych.

Zapewne w tym okresie toczyły się jakieś lokalne wojny, a raczej grabież-
cze wyprawy, bowiem kiepskie uzbrojenie w tamtych czasach nie pozwalało 
na wielkie kampanie. Ale też trzeba stwierdzić, że przewaga militarna rodzi-
ła skutki polityczne, czego przykładem mogą być Ateny w Attyce. Jak podają 
przekazy tradycyjne, Attyka została zjednoczona przez herosa Tezeusza. A 
wiodącą rolę w Attyce sprawowały Ateny.

2. Okres archaiczny
W wieku VIII p.n.e. Grecja weszła w okres archaiczny. Jeszcze wcześniej 

zaczęły się formować plemiona greckie i można już mówić o zarysie głów-
nych krain Grecji historycznej. Należy wymienić trzy zasadnicze grupy ple-
mion i tereny, które zajmowały. W skład grupy achajsko-eolskiej (na północ-
nym wschodzie) wchodziły: Tesalia, Beocja, Arkadia, wyspa Lesbos i Eolida 
w Azji Mniejszej. Do grupy jońskiej należała Attyka, część wysp na Morzu 
Egejskim, m.in. Chios, Samos, Naksos, a także środkowa część Azji Mniejszej 
z Efezem i Miletem. Grupę dorycką (na południu) stanowiły: Korynt, Egina, 
Megara, Argos, Sparta, Kreta, Rodos i południowa część Azji Mniejszej (Ha-
likarnas). Każda z wymienionych grup mówiła swoim własnym dialektem.

Z czasem na plan pierwszy wysunęły się dwa miasta, Ateny i Sparta, któ-
re wraz z przyległymi terenami zostały potęgami świata greckiego. Ateny 
osiągnęły swój kształt polityczny dopiero w VI wieku p.n.e., ale już w wie-
ku VIII ustaliło się terytorium państwa ateńskiego. Natomiast Sparta przez 
ten cały okres walczyła o swój kształt terytorialny. W tym czasie przybrała 
kształt ustrojowy, który właściwie nie zmienił się potem przez kilka stuleci.

Grecka kolonizacja przeszła przez kilka etapów. Początkowo odbywało się 
to w ten sposób, że odważni ludzie wyruszali w obce, dalekie kraje, by po-
szukiwać bogactw lub po prostu lepszego bytu. Dopiero później kolonizacja 
przybrała charakter zorganizowany. Poszczególne miasta zastrzegały sobie 
określony teren, na który wysyłały swoich kolonistów. Inicjatywa wyszła 
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przede wszystkim od miast Azji Mniejszej, takich jak Milet, od niektórych 
miast na wyspach, np. Chalkis na wyspie Eubei oraz od miast w samej Grecji, 
np. Koryntu i Megary. Ruch ten zmierzał we wszystkich kierunkach. Osad-
nicy wyruszyli na zachód, gdzie dotarli do Sycylii i południowej Italii, połu-
dniowej Francji i wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Na wschodzie osiedlili 
się na nie zajętych dotąd miejscach wybrzeży Azji Mniejszej. Na północy i 
północnym wschodzie skolonizowali wybrzeże trackie Morza Egejskiego, 
rejon Propontydy i Hellespontu a także basen Morza Czarnego.

W przeciwieństwie do Fenicjan, którzy w koloniach zakładali głównie 
faktorie handlowe, Grecy poszukiwali terenów rolniczych, bowiem głód zie-
mi i przeludnienie Grecji były naczelnym motywem takiego działania.  

Skolonizowano całe wybrzeże południowej Italii i Sycylii zajmując tereny 
rolnicze, a ludność miejscową wyparto w góry. Jednak w zachodniej części 
Sycylii grecka fala kolonizacyjna napotkała falę przeciwną z fenickiej Karta-
giny, która rościła sobie prawo do zachodniej części wyspy. W południowej 
Italii swoją jedyną kolonię założyła Sparta. Był to Tarent. Powstały jeszcze 
inne kolonie greckie, jak Sybaris czy Kroton. Z południowej Italii transporto-
wano do Grecji zboże, wino, oliwę, wełnę, skóry oraz budulec.

W końcu VII wieku p.n.e. osadnicy z Fokai w Azji Mniejszej, na zachód 
od Półwyspu Apenińskiego założyli Massalię (obecnie Marsylia) w Ligurii, 
która dzięki dogodnemu położeniu cieszyła się sławą szczególnie bogate-
go i kulturalnego miasta w zachodniej części Morza Śródziemnego. Morze z 
jednej strony, żyzna dolina Rodanu z drugiej, stanowiły podstawę rozkwitu 
Massalii. Zabytki kultury materialnej stwierdzają obecność i wpływy tej ko-
lonii nie tylko na terenie współczesnej Francji i Półwyspu Pirenejskiego, lecz 
także na wyspach brytyjskich. Messalia skolonizowała również wschodnie 
wybrzeże Półwyspu Pirenejskiego. Nie powiodła się kolonizacja na połu-
dniu Hiszpanii. Na przeszkodzie stanęła Kartagina.

VII wiek p.n.e. to czas kolonizacji Hellespontu, Propontydy i Pontu. Po-
wstają wówczas m.in. Abydos nad Hellespontem i Kyzikos nad Propontydą. 
W tym samym czasie nad Bosforem założono Chalkedon. Natomiast na eu-
ropejskim brzegu cieśniny, na półwyspie oddzielającym Złoty Róg od Morza 
Marmara, znajdowała się kolonia Byzantion778. Również na Krymie, zwanym 
wcześniej Chersonezem Taurydzkim, powstały kolonie greckie, takie jak 
Chersonez, w pobliżu dzisiejszego Sewastopola, będący początkowo jońską 
przystanią morską, którą z czasem obsadzili koloniści z Heraklei leżącej na 

778	 Milezyjczycy	i	osadnicy	z	innych	miast,	którzy	się	później	do	nich	przyłączyli,	osiedlili	
się	na	południowym,	azjatyckim	brzegu	Pontu.	Na	zachodnim,	trackim	wybrzeżu	Morza	
Czarnego	ważniejszymi	koloniami	były	Odessos,	Tomi,	Istros,	Tyras,	Olbia.
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południowym wybrzeżu Morza Czarnego. Heraklea wcześniej była kolonią 
Megary.

Pierwotny charakter polis zmienił swoje znaczenie. Miasta VIII wieku 
p.n.e. to już nie są miasta okresu mykeńskiego, które straciły znaczenie. Ani 
nie są to homerowe poleis, które były ufortyfikowanymi ośrodkami. Polis to 
nie tylko część ufortyfikowana, ale cały zespół osiedli, wchodzących w obręb 
tego miasta. Największym miastem na wschodzie był Milet, na zachodzie 
Korynt. Prawdopodobnie miasta Azji Mniejszej rozwijały się najszybciej, 
ponieważ były położone pomiędzy Grecją właściwą a miastami Wschodu, 
stawały się więc pośrednikami w handlu a także łącznikami ułatwiający-
mi przekazywanie kultury wschodniej Zachodowi i zachodniej Wschodowi. 
Sprzyjało to również rozwojowi rzemiosła i prowadzeniu handlu. Stosun-
ki polityczne także sprzyjały miastom greckim, chociaż w końcu VII wieku 
p.n.e. wiele z nich dostało się pod panowanie Lidii. Lidyjczycy byli jednak 
bardzo tolerancyjni ograniczając się do pobierania umiarkowanych podat-
ków i umożliwiając prowadzenie wszelkiego rodzaju handlu tranzytowego.

W wieku VII p.n.e. pojawiają się w Grecji nowe zjawiska, m.in. spisanie 
praw, tyrania i hoplici. Hoplita jest terminem greckim pochodzącym od wy-
razu hoplon, który oznacza tarczę. W liczbie mnogiej hopla to całość uzbro-
jenia żołnierza. Tak więc hoplita to ciężkozbrojny wojownik należący do 
piechoty. Tarcza była najważniejszą częścią jego wyposażenia, która osła-
niała go z lewej strony. W prawej ręce trzymał krótki miecz, ale na wyposa-
żeniu miał również ponad dwumetrową włócznię. Posiadał także pancerz 
i hełm oraz nagolenice. Razem z hoplitami pojawił się zwarty szyk walki 
zwany falangą. Tak zwarty oddział żołnierzy maszerował wspólnie na wro-
ga, starając się by doszło do starcia bez przełamania szyku. Hoplita swoją 
prawą stronę miał osłoniętą tarczą towarzysza. Nie wolno było porzucić 
tarczy, bo odsłaniało się towarzysza w szeregu i powstawało zagrożenie dla 
całej falangi. Jej siłą był zmasowany atak zwartego szyku, który działał siłą 
uderzenia. Często rozstrzygnięcie następowało w pierwszym zwarciu. O 
skuteczności falangi decydowało współdziałanie wszystkich żołnierzy. Był 
to niewątpliwie przełom w kwestii toczenia bitew. O powodzeniu działań 
hoplitów decydowało poczucie wspólnoty żołnierzy.

W tym czasie w greckich poleis władzę sprawowała arystokracja, np. w Ko-
ryncie, Mitylenie i Efezie. Często terenem działania arystokracji była rada, w 
skład której wchodzili przedstawiciele elit, wyodrębnionych na podstawie 
posiadanego majątku bądź urodzenia. Źródłem prawa były normy obycza-
jowe oparte na autorytecie tradycji i boskim pochodzeniu. Wierzono także, 
że całość norm obyczajowych ma zaplecze religijne.
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Po raz pierwszy prawa zostały spisane w koloniach. Ich autorów Grecy 
nazywali prawodawcami. Choć trzeba od razu wyjaśnić, ze oni nie tworzy-
li praw a jedynie nadawali formę pisaną już obowiązującym zasadom. Za 
pierwszego prawodawcę uchodzi Zaleukos z Lokroi Epizeferyjskich. Jego 
przepisy dotyczyły ochrony prywatnej własności, sfery obyczajów i polityki. 
Z kolei Charondas z Katany wprowadził zasadę odpowiedzialności sądowej 
za fałszywe świadectwo. Filolaos z Koryntu wprowadził przepisy regulujące 
dziedziczenie.

Najprawdopodobniej z VII wieku p.n.e. pochodzi ze Sparty tzw. Wielka 
Rhetra, dokument określający zręby ustroju państwa. Legendy mówią o Li-
kurgu, reformatorze i prawodawcy ze Sparty, który miał zająć się reformami 
politycznymi. Inne przepisy tego rodzaju pochodzą z Dreros i Chios. Najbar-
dziej znanym prawodawcą był Drakon, który ustanowił prawa w Atenach 
w roku 621 p.n.e. Jego prawa już w starożytności były przedmiotem wręcz 
legendarnych opowieści, bowiem ich tekst nie zachował się. W szczątkowej 
formie można je znaleźć u innych autorów. Wszystkie przepisy Drakona, z 
wyjątkiem praw o zabójstwie, unieważnił później Solon. Prawa Drakona po-
strzegane były jako bardzo surowe. Mówiono wręcz o drakońskich karach. 
Tak postrzegał je również Plutarch opisując życie Solona. Historycy przyj-
mują jednak jego opisy jako niewiarygodne. Z tego, co się zachowało wiemy, 
że Drakon rozróżniał w zabójstwie czyn umyślny od nieumyślnego, przewi-
dywał kary wygnania, dopuszczał możliwość przebaczenia przy zabójstwie 
nieumyślnym.

Tyrania była typem władzy, jaka pojawiła się w VII wieku p.n.e. Była to 
władza nie posiadająca legitymacji do jej sprawowania, zdobyta siłą lecz 
sprzeczna z dotychczasową tradycją. Tyran był uzurpatorem, rządzącym 
niezgodnie z obowiązującym prawem i zwykle wspierającym się na sile 
podporządkowanych mu oddziałów zbrojnych. Po raz pierwszy tyrania mia-
ła miejsce w Koryncie, kiedy w roku 657 p.n.e. Kypselos obalił rządy rodu 
Bakchiadów, w którym sam piastował stanowisko dowódcy wojskowego. 
Jego funkcja pewnie dopomogła mu w dokonaniu przewrotu. Kypselos wy-
gnał Bakchiadów, skonfiskował ich majątek i dokonał podziału ziemi, co zo-
stało odebrane bardzo pozytywnie. Po śmierci Kypselosa w roku 627 p.n.e. 
władzę przejął jego syn Periander, który panował przez czterdzieści lat. 
Ostatnim z tej dynastii był Psanmetyk. Rządził tylko trzy lata i został zamor-
dowany. Po obaleniu tyranii w Koryncie utrwalił się ustrój arystokratyczny.

Za rządów tyranów nastąpił ogromny rozwój Koryntu, szczególnie w 
handlu morskim. Leżące nad dwoma morzami miasto posiadało dwa porty, 
wówczas nie połączone jeszcze kanałem, choć być może Periander próbo-
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wał go przekopać. Oba porty połączone były specjalnie wybudowaną drogą 
do przeciągania statków po lądzie.

Rządy tyranów, wszędzie gdzie się pojawiły, zapewniały rozwój polis i po-
myślność. Przyczyniły się również do rozwoju kultury. Na przykład Kleiste-
nes w Sikyonie miał wpływ na powstanie teatru i tragedii. Tyrani zapraszali 
poetów, dbali o sztukę. Z reguły z szacunkiem odnosili się do ośrodków reli-
gijnych i kulturalnych. Dbali o rozwój gospodarczy. Organizowali zawody w 
formie igrzysk. Bilans ich rządów jest więc zdecydowanie dodatni.

3. Sparta i Ateny w okresie archaicznym
Największą rolę w historii starożytnej Grecji odegrały Sparta i Ateny. Są to 

dwa typy greckich poleis, biegunowo od siebie odmiennych, czasami współ-
pracujących ze sobą, niekiedy natomiast zaciekle ze sobą walczących. Po-
nieważ dzieje Grecji zarówno archaicznej, jak i klasycznej koncentrują się 
głównie na nich, przeto i my poświęcimy im nieco miejsca.

Ogromne znaczenie dla rozwoju Sparty stanowiły warunki naturalne, w 
jakich rozkwitło to polis. Była to południowa część Peloponezu, gdzie znaj-
dują się dwie równiny, Meseńska i Lakońska, rozdzielone pasmem gór Taj-
get. Właśnie równina Lakońska, przez którą płynie rzeka Eurotas, stanowiła 
podstawowe terytorium Sparty, które później zdecydowanie powiększyło 
się779. Był to teren świetnie nadający się na pastwiska i do uprawy roli. Zbo-
cza Tajgetu pokryte były lasami, winnicami i drzewami owocowymi. Nieste-
ty, początkowo Sparta nie miała dostępu do morza.

Najwcześniejsze dzieje Sparty owiane są legendą. Prawdopodobnie Spar-
ta przeddorycka była miastem epoki mykeńskiej, gdzie miał żyć król Mene-
laos, brat Agamemnona a mąż Heleny. Zachowało się też podanie o wypra-
wie potomków herosa Heraklesa na Peloponez i podbicia przez  nich Argos, 
Mesenii i Lakonii. W ten sposób Dorowie mieli się umocnić na Peloponezie.

Postacią, która także jest owiana legendą, jest Likurg, nazywany prawo-
dawcą Sparty. To od niego miał pochodzić dokument zwany Wielką Rhetrą. 
Rhetra w archaicznym dialekcie doryckim oznacza prawo, postanowienie 
lub ustawę. Dokument ten miał otrzymać Likurg od wyroczni delfickiej w 
VIII wieku p.n.e. Legenda mówi, ze Likurg był stryjem i wychowawcą kró-
la spartańskiego. Więc w rzeczywistości to on sprawował rządy, a Rhetra 

779	 W	przededniu	wojen	perskich	Sparta,	zwana	również	Lacedemonem	zajmowała	obszar	
ok.	2/5	Peloponezu,	który	liczył	wraz	z	wyspą	Kytherą	blisko	8500	km2.	Zob.	W.	Lengau-
er,	Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego,	Warszawa	1999,	s.83-84.
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stanowiła podstawę państwa spartańskiego780. Likurg przeprowadził refor-
mę rolną. Później opuścił Spartę. Po jego śmierci zbudowano mu świątynię 
i ogłoszono go herosem, a może nawet bogiem. Z czasem jego imię stało się 
symbolem sprawiedliwości.

W połowie VIII wieku p.n.e. doszło do wybuchu pierwszej wojny meseń-
skiej. Przyczyną była zaborcza polityka Sparty. Wojna zakończyła się pod-
bojem Mesenii i ujarzmieniem jej mieszkańców. W następnym wieku miała 
miejsce druga wojna meseńska, spowodowana próbą uwolnienia się spod 
jarzma Sparty, także zakończona jej zwycięstwem. Ludność Sparty dzieliła 
się na trzy grupy: Spartiatów, periojków i helotów. Ci pierwsi byli grupą pa-
nującą i liczyli, z tendencją spadkową, ok. dziewięć tysięcy obywateli. Wszy-
scy mogący uzbroić się na własny koszt tworzyli gminę równych. Materialną 
podstawę gminy stanowiła ziemia uprawiana przez helotów, którzy byli lud-
nością podbitą. Obok helotów również periojkowie byli ludźmi o niższym 
statusie. Chociaż wolni, nie mieli żadnego wpływu na sprawy państwowe. 
Periojkowie byli również zobowiązani do służby wojskowej. Spartiaci na-
rzucili pozostałym obywatelom oligarchię.

Interesującą rzeczą jest, że Sparta miała dwóch królów. Jeden pochodził 
z rodu Agiadów, drugi z Eurypontydów. Królowie zawiadywali pospolitym 
ruszeniem, rozpatrywali sprawy prawne i spełniali funkcje kapłańskie. Na 
wyprawę wyruszał tylko jeden z królów. Najwyższym jednak organem spra-
wującym władzę była geruzja, czyli rada starszych, która składała się z 28 
gerontów i 2 królów. Gerontów wybierało zgromadzenie ludowe spośród 
wpływowych rodów spartańskich. Geruzja zbierała się raz w miesiącu roz-
strzygając sprawy dotyczące wojny i pokoju. Wybierała nadzorców zwanych 
eforami, którzy dbali o interesy górnej warstwy obywateli spartańskich. Od 
nich zależał pobór do wojska, towarzyszenie królom w wyprawach wojen-
nych i ich kontrolowanie, władza sądownicza, przed którą mogli postawić 
również królów, oraz kierowanie polityką Sparty. Cały ustrój i życie w Spar-
cie miało wojskowy charakter. Właściwie życie Spartan, a szczególnie wo-
jowników, w czasie pokoju nie różniło się od życia w czasie wojny. Nawet w 
czasie pokoju byli skoszarowani, jedynie na noc wracali do swoich rodzin. 

780	 Plutarch	podaje	to	prawo	w	formie	polecenia:	„Założywszy	przybytek	Zeusa	Syllańskie-
go	i	Ateny	Syllańskiej,	ufyliwszy	fyle	i	uobawszy	oby,	ustanowiwszy	geruzję	trzydziestu	
wraz	z	naczelnikami,	z	pory	na	porę	zbierać	się	na	zgromadzenie	między	Babyką	a	Kna-
kion,	tak	zgłaszać	i	cofać	wnioski,	lud	zaś	niech	ma	głos	i	władztwo”	(cyt.	za	W.	Lengau-
er,	Starożytna...,	s.85.)	Niestety,	jest	rzeczą	niezwykle	trudną	zrozumieć	ten	dokument.	
Nie	wiemy,	co	to	za	teren	pomiędzy	Babyką	a	Knakion,	jak	również	co	to	za	sanktuaria	
Zeusa	i	Ateny	Syllańskich.	Dziwne	formy	czasownikowe	(nawet	w	języku	greckim)	ufy-
liwszy	i	uobawszy,	prawdopodobnie	dotyczą	podziału	obywateli	na	fyle	i	oby.



345Grecja

Każdy Spartanin składał co miesiąc produkty na wspólne obiady nazywane 
syssitia lub fiditia. Także inne dziedziny życia były podporządkowane inte-
resom wspólnoty. Obywatele Sparty nie rozporządzali swoimi osobami. Ro-
dzice nie mogli wychowywać dziecka bez uprzedniej zgody gerontów. Ojciec 
przynosił noworodka, który przez nich zbadany mógł być zachowany przy 
życiu, lub skazany na zaniesienie do Apotetai, cmentarza w rozpadlinie Taj-
getu. Przy życiu zostawiano tylko dzieci dobrze zbudowane i silne.

W całej Grecji słynne było wychowanie spartańskie. Nosiło ono piętno woj-
skowe. Podstawą była zasada, aby zwyciężać w bitwie i być karnym. Młodzi 
przez cały rok chodzili boso i nosili prostą, szorstką odzież. Większą część 
dnia spędzali w specjalnych oddziałach, w których uprawiali sporty a także 
uczyli się czytać i pisać. Spartanin powinien mówić prosto i krótko, po lakoń-
sku (lakonicznie). Młodzi Spartiaci wspólnie jedli, pili i nocowali. Spali na 
twardym posłaniu z trzciny. A pod pozorem obrzędu religijnego urządzano 
w świątyni Artemidy biczowanie podrostków, w celu sprawdzenia ich wy-
trzymałości fizycznej. Aby wyrobić wytrzymałość, wyznaczano młodzieńcom 
trudne prace, które musieli wykonywać bez najmniejszego sprzeciwu i szem-
rania. Ksenofont komentuje: „Co się tyczy młodzieży, to na nią [prawodawca] 
zwrócił specjalną uwagę, będąc zdania, iż dla dobrobytu państwa ma wielkie 
znaczenie, jeśli młodzież będzie wychowana w należyty sposób”781.

Sparta stanowiła jakby obóz wojskowy pośród ujarzmionej i zawsze go-
towej do powstania ludności otaczających terytoriów, szczególnie Mesenii. 
Stąd ciągłe szkolenie militarne. Żołnierze byli bardzo dobrze uzbrojeni i 
zdyscyplinowani. Wojsko dzieliło się na oddziały liczące po 500 osób. Trzon 
armii stanowili hoplici, ciężkozbrojna piechota. Na wyprawę wyruszali przy 
śpiewie pieśni chóralnych, które zagrzewały do boju. Spartańska falanga 
uchodziła za armię niezwyciężoną.

Sporo uwagi poświęcano w Sparcie także wychowaniu kobiet. Aż do czasu 
wyjścia za mąż uprawiały te same ćwiczenia cielesne co chłopcy. Ćwiczyły 
się w biegach, zapasach, rzucaniu dyskiem a nawet w walce na pięści. Przy-
kładano do tego olbrzymią wagę, bowiem ich obowiązkiem było wydawa-
nie na świat zdrowego potomstwa, przyszłych obrońców ojczyzny. Plutarch 
pisze, że Likurg „dziewczęta nakazał ćwiczyć w biegach, zapasach, rzucaniu 
dyskiem i oszczepem, żeby ich przyszłe dzieci rozwijały się zdrowo w łonie 
zdrowej matki i żeby dzięki sile swego ciała szczęśliwie i łatwo odbywały 
poród”782. Spartanka, która wychodziła za mąż, całkowicie poświęcała się 
obowiązkom rodzinnym, a więc rodzeniu i wychowywaniu dzieci.
781	 Ksenofont,	Ustrój Spartan,	IV.
782	 Plutarch,	Likurg	14,	47.
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Aby zapobiec powstaniom helotów, co pewien czas Spartanie urządzali 
tzw. krypteje, ekspedycje karne, w celu wyniszczenia najdzielniejszych i naj-
silniejszych helotów. Oddziały młodzieży spartańskiej, uzbrojone w sztyle-
ty, w nocy napadały na osady helotów i wywołując panikę, zabijały wielu.

Próbowali też Spartanie ujarzmić Arkadię, jedną z krain Peloponezu, ale 
opór górskich plemion arkadyjskich zmusił ich do odwrotu. Gdy nie poma-
gała sztuka militarna zawierano przymierza. W ten sposób zorganizowany 
został Związek Peloponeski, który aż do wojen grecko-perskich był najwięk-
szym i najsilniejszym ze wszystkich związków greckich. Związek Pelopone-
ski obejmował wszystkie krainy Peloponezu z wyjątkiem Argolidy, Achai i 
północnych okręgów Arkadii. Później przystąpił do niego również Korynt. 
Hegemonia Sparty trwała aż do bitwy pod Salaminą, czyli pierwszej wielkiej 
bitwy morskiej, która wysunęła Ateny na czoło świata greckiego. Od tego 
czasu rozpoczął się wewnętrzny kryzys Sparty, który o mało nie doprowa-
dził w rezultacie do rozkładu wszystkich instytucji w tym polis.

Dzieje Aten, a w szerszym znaczeniu również Attyki, zaczynają się tak 
samo mgliście, jak dzieje Sparty. W mitologii zachowały się imiona hero-
sów i legendarnych królów, takich jak Kekrops, Aigeus, Tezeusz czy Kodros. 
Pierwotnie Attyka składała się z kilku samodzielnych, zwaśnionych ze sobą 
państewek, które później zostały zjednoczone przez Tezeusza. Miał on upo-
rządkować kraj i zjednoczyć pod wodzą Aten. Ateńska polis obejmowała 
ok. 2500 km2 oraz w VI wieku p.n.e. dodatkowo ponad 90 km2 powierzch-
ni przyłączonej wyspy Salaminy.  Proces tworzenia państwa ateńskiego był 
długotrwały i zakończył się na początku VI wieku p.n.e.

Władza zwierzchnia nad zjednoczoną Attyką miała trwać do VIII wieku 
p.n.e. Według mitologii ostatnim królem był Kodros. Potem na czele Aten 
stali wybierani archontowie, czyli rządcy. Pierwotnie urząd ten był doży-
wotni, później wybierano ich na dziesięć lat, w końcu jedynie na rok. Naj-
pierw wybierano jednego archonta, natomiast od wieku VI p.n.e. było to 
kolegium archontów, składające się z dziewięciu wybitnych mężów783. Spra-
wowali oni swoje urzędy bez wynagrodzenia. Piastowanie urzędu archonta 
uchodziło za najwyższy zaszczyt i honor nie tylko dla osoby piastującej to 
stanowisko, ale również dla całego rodu. Po upływie terminu urzędowania 
archonci wchodzili w skład areopagu, czyli najwyższej rady państwowej. 

783	 Pierwszy	archont	(archon	eponymos)	posiadał	najwyższą	władzę.	Drugi	archont-król	(ar-
chon	basileus)	sprawował	głównie	funkcje	kapłańskie,	a	także	sądowe,	ale	związane	z	
kultem	religijnym.	Trzeci	archont-polemarch	(polemarchos)	był	dowódcą	sił	zbrojnych.	
Było	także	sześciu	archontów-tesmotetów	(thesmothetai),	którzy	byli	strażnikami	prawa	
przewodniczącymi	różnym	kolegiom	sądowym.
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Tam rozpatrywano sprawy karne, zwłaszcza sprawy o zabójstwo. Wysuwa-
no także kandydatury na stanowisko archontów i później ich kontrolowano. 
Areopag obradował na skale poświęconej bogu wojny Aresowi, stąd praw-
dopodobnie pochodzi jego nazwa. Członkami areopagu i archontami mogli 
być wyłącznie członkowie najbardziej wpływowych rodów ateńskich. Byli 
ludźmi bogatymi, więc rozporządzali odpowiednim majątkiem, posiadali 
też liczną służbę, która na nich pracowała. Sami więc mogli się zajmować 
sprawami państwowymi.

W wiekach VII i VI p.n.e. w Atenach widać wyraźny podział na ludność 
bogatą i biedną. Do tej ostatniej należeli przede wszystkim wieśniacy. Ary-
stoteles pisze: „Istniejący bowiem wówczas ustrój był bezwzględnie arysto-
kratyczny, a ubodzy chłopi byli w niewoli u bogaczy, i to zarówno sami jak 
dzieci ich i żony; nazywano ich też poddanymi [pelatami] lub szóstakami. 
Taką bowiem część plonów otrzymywali jako zapłatę za pracę na ziemi bo-
gaczy. Cała zaś ziemia była w posiadaniu niewielu. Jeśli więc nie oddali dani-
ny, mogli być sprzedani w niewolę, tak samo jak ich dzieci”784.

Ponieważ niezadowolenie z istniejącego ustroju było coraz większe, w 
latach trzydziestych VII wieku p.n.e. doszło do zamachu Kylona, z pocho-
dzenia arystokraty, zwycięzcy igrzysk olimpijskich i zięcia tyrana Megary 
Teagenesa. Kylon wraz z grupą zwolenników postanowił dokonać zamachu 
stanu w celu przejęcia władzy. Wraz ze swymi zwolennikami opanowali 
Akropol, ale nie udało się go utrzymać. Kylon zbiegł, a jego zwolennikom 
zagwarantowano darowanie życia, jeśli opuszczą świątynię Ateny. Niestety, 
po wyjściu ze świątyni, wszyscy zostali zamordowani.

W roku 594 p.n.e. na arenie dziejów pojawił się Solon, zaliczony do grona 
słynnych siedmiu mędrców. Był nie tylko znany w Atenach, ale w całej Grecji. 
Pochodził z królewskiego rodu Medontydów, był podróżnikiem, filozofem 
i poetą. Zajmował się również handlem. Wiele uwagi poświęcał sprawom 
społecznym i wojskowym. Stąd po niepomyślnej dla Aten wojnie z Megarą, 
kiedy stracono Salaminę, Solon wzywał Ateńczyków do wznowienia woj-
ny, mimo że obowiązywał zakaz poruszania tej kwestii, bowiem Ateny były 
bardzo wyczerpane wojną. Pod jego wpływem zakaz uchylono. Wznowiono 
działania wojenne a wodzem mianowano Solona. Kiedy Ateny zwyciężyły, 
Solon stał się najpopularniejszym człowiekiem w Attyce. Ale widziano w 
nim nie tylko zdolnego stratega wojennego. Uważano, że może być świet-
nym reformatorem i pogodzić interesy różnych grup społecznych. Plutarch 
pisze, że „większość obywateli na zebraniach nawoływała się wzajemnie, 

784	 Arystoteles,	Ustrój polityczny Aten,	II,	2.
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by nie oczekiwać obojętnie, lecz wybrawszy na wodza męża obdarzonego 
zaufaniem uwolnić zalegających dłużników od długów, dokonać nowego po-
działu ziemi i całkowicie zmienić istniejący ustrój”785. Kiedy wybrano Solona 
pierwszym archontem, wyposażono go w szerokie pełnomocnictwa. „Bogaci 
przyjęli go życzliwie jako człowieka zamożnego, biedni jako uczciwego”786. 
Aprobatę otrzymał nawet od wyroczni delfickiej.

Pierwsza reforma Solona, która również okazała się najważniejszą, to 
usunięcie kamieni dłużniczych, znajdujących się na gruntach dłużników. 
Reforma była nazywana przez Greków seisachtheia, co znaczy dosłownie 
strząśnięcie ciężarów. Jednym aktem uwolniono wszystkich dłużników, a 
wraz z tym zakazano na przyszłość pożyczek pod zastaw osoby i sprzeda-
wania do niewoli. Od tej chwili osoba człowieka i ziemia miały być wolne787.

Zwieńczeniem wszystkich zarządzeń Solona była jego reforma politycz-
na  — timokracja. Timokracja pochodzi od time — cenzusu majątkowego. 
Polegała na zniesieniu przywilejów tych, którzy mieli przewagę w państwie 
nie tylko z powodu statusu majątkowego, ale również dzięki przywilejom 
politycznym.

Po dokonaniu reform Solon złożył pełnomocnictwa i wyjechał z Aten. Po 
wyjeździe Solona walka polityczna rozgorzała na nowo. Eupatrydzi dążyli 
do przywrócenia ustroju panującego przed Solonem. Paralioi zamieszkują-
cy strefę nadmorską, gdzie przeważali rzemieślnicy i kupcy, chcieli zacho-
wania ustroju Solona. Diakrioi, którzy zamieszkiwali górzystą część Attyki 
dążyli do nowego podziału ziemi. Do walki włączyli się również mieszkań-
cy równiny pediaioi, których wodzem był Likurg. Przywódcą paralioi był 
Alkeonida Megakles, natomiast diakrioi Pizystrat. I to właśnie ten ostatni 
przejął władzę w roku 561 p.n.e. Dokonał tego przy udziale oddziału  uzbro-
jonego w pałki, który później stanowił jego gwardię przyboczną.

Polityka tyrana Pizystrata była właściwie kontynuacją polityki Solona. 
Pizystrat wprowadził obowiązujący na terenie całego polis podatek do-
chodowy. Zatroszczył się też o to, by Ateny stały się jeszcze większą potęgą 
ekonomiczną. W związku z tym szukał nowych rynków zbytu, szczególnie 
dla oliwy. Najbardziej chłonnym rynkiem dla produktów greckich był rynek 
czarnomorski, po który teraz sięgnął Pizystrat. Opanował Sigeion w Troa-
dzie, przy wejściu do Hellespontu. Było to nie tylko miejsce, które otwierało 
drogę do obszarów nad Morzem Czarnym, ale również urodzajne i dogodne 
do kolonizacji.

785	 Plutarch,	Solon,	13.
786	 Tamże,	13-14.
787	 Zob.	Arystoteles,	Ustrój...,	XII.
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W tym czasie nastąpiła wielka rozbudowa Aten. Wznoszono wspaniałe 
gmachy publiczne i świątynie. Wprowadzono religijne uroczystości Panate-
naje i Dionizje jako święta państwowe. Panatenaje — małe odbywały się co-
rocznie; wielkie co cztery lata ku czci opiekunki miasta Ateny i na pamiątkę 
politycznego zjednoczenia całej Attyki. Kult Dionizosa (Bachusa), boga wina 
i uprawy winnej latorośli był kultem wegetacji i twórczych sił wnętrza ziemi.

Po śmierci Pizystrata w roku 527 p.n.e. władzę przejęli jego synowie, któ-
rzy w przeciwieństwie do ojca, nie cieszyli się sympatią wśród ludu. W roku 
514 p.n.e. uknuto przeciw nim spisek. Młodszego Hipparcha zamordowano, 
a cztery lata później wygnano z Aten starszego Hippiasza. Na czele ruchu 
przeciwko nim stał ród Alkmeonidów popierany przez Spartę.

W roku 508 p.n.e. władzę przejął Kleistenes, który został mianowany ar-
chontem. Wprowadził on nowe prawa (nomoi). Rozpoczął od podziału Atty-
ki na zasadzie terytorialnej. Reforma miała na celu przemieszanie ludności, 
rozdzielenie rodów i przez to osłabienie ich wpływowych przedstawicieli, 
czyli eupatrydów. Attykę podzielono na trzy okręgi: miasto Ateny z przed-
mieściami, strefę środkową i strefę przybrzeżną. Każdy okręg składał się z 
dziesięciu różnych części zwanych trittyes. Trzy z nich, po jednej z każdego 
okręgu, stanowiły jedną nową fylę. W ten sposób powstało dziesięć nowych 
fyl terytorialnych. Taka fyla nie stanowiła jednolitego terytorium, była na-
tomiast zespoleniem rozdzielonych grup obywatelskich, łączących się pod-
czas głosowania. Stare fyle ze swymi fylobasileis nadal istniały, miały jednak 
znaczenie li tylko kultowe. Ponieważ  Kleistenes dążył do zorganizowania 
zwartej administracji, szczególny nacisk położył na działalność gmin tery-
torialnych zwanych demoi, które istniały już wcześniej. Były to podstawowe 
jednostki gospodarcze, administracyjne, wojskowe i polityczne zarazem.   

Kleistenes powołał też urząd 10 strategów, dowódców wojskowych do-
wodzących kontyngentami poszczególnych fyl i przez nie wybieranych. 
Wprowadził również specjalną procedurę zwaną ostracyzmem, która miała 
eliminować z życia politycznego dążących do władzy obywateli. Co roku na 
wiosnę zwoływano Zgromadzenie, które decydowało za pomocą głosowa-
nia, czy należy przeprowadzić ostracyzm, czyli sprawdzić, czy wśród Ateń-
czyków nie ma kogoś, kto zagrażałby wolności obywatelskiej. Gdy okazało 
się, że takie osoby są, zwoływano powtórnie wszystkich uprawnionych do 
głosowania i każdy obywatel musiał na skorupce (ostrakon) napisać imię 
tego, kto jego zdaniem zagrażał wolności obywatelskiej. Osoba, której imię 
najczęściej pojawiło się na skorupkach ceramicznych, udawała się na wy-
gnanie na 10 lat. Po powrocie z wygnania przywracano jej wszystkie prawa 
obywatelskie.
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Reforma Kleistenesa sprawiła, że państwo ateńskie było nowoczesnym i 
sprawnie funkcjonującym polis. Nieprzypadkowo Grecy uważali Kleistene-
sa za ojca demokracji.

4. Wojny grecko-perskie
W VII wieku p.n.e. rozpoczął się okres ekspansji Lidii, prężnego państwa, 

które za panowania Gygesa stało się mocarstwem na terenie Azji Mniejszej. 
Król lidyjski postanowił opanować również wybrzeże, zamieszkałe przez 
Greków. Najechał Smyrnę, Milet i Kolofon, zdobył jednak tylko to ostatnie 
miasto i to jedynie na pewien czas. Również jego następcy walczyli z Greka-
mi. Milet, polis o ogromnym potencjale, nie poddał się Lidyjczykom. Rządzą-
cy w nim Trasybulos zawarł korzystny pokój, na mocy którego Milet stał się 
sprzymierzeńcem Lidii. Nie wszystkim wiodło się tak dobrze. Na przykład 
Smyrna została zdobyta i zniszczona.

Jońskie poleis łączyło wzajemne przymierze zobowiązujące do podejmo-
wania działań w kwestiach ważnych dla wszystkich Jonów zatwierdzone 
przez 12 z nich: Milet, Myus, Priene, Efez, Kolofon, Lebedos, Teos, Kladzo-
menai, Fokaja, Samos, Chios, Erythrai. Niestety, Grecy nie zdołali się obronić 
przed Krezusem, ostatnim królem Lidii. Herodot pisze o nim jako o „pierw-
szym z barbarzyńców, który jednych Hellenów podbił i zmusił do płacenia 
haraczu, a z innymi zawarł przyjaźń”788. Sprawozdania podają, że jego pano-
wanie nie było bardzo uciążliwe, bowiem Krezus okazywał szacunek wobec 
kultury i religii Greków (szczególną estymą darzył Delfy), podobno gościł 
u siebie samego Solona. Sardes, stolica Lidii, była importerem greckiego 
rzemiosła i sztuki. Lidyjczycy natomiast eksportowali do miast greckich 
wschodnie pachnidła, ubiory a nawet instrumenty muzyczne. W roku 547 
p.n.e. Krezus poniósł klęskę w wojnie z królem perskim Cyrusem Wielkim i 
Lidia stała się satrapia perską.

Za Cyrusa i Kambyzesa ekspansja perska skierowana była przede wszyst-
kim na wschód i południe. Za Dariusza natomiast, Persowie uderzyli na za-
chód i północny zachód, m.in. zajęli Trację. Natomiast sąsiadująca z Tracją 
Macedonia (panował tam wówczas Amyntas) uznała zwierzchnictwo króla 
perskiego bez walki. Powodzenie w Tracji i Macedonii zachęcało króla per-
skiego do dalszego posuwania się w głąb Grecji, co dla Greków stawało się 
coraz bardziej niebezpieczne.

Sąsiedztwo z Persami w Europie stawało się coraz bardziej uciążliwe. 
Istniała bowiem groźba opanowania przez Persję Hellespontu łączącego 

788	 Herodot,	Dzieje,	I,	6.
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Grecję z obszarami czarnomorskimi. Jeszcze bardziej były skomplikowane 
stosunki w Azji. Pośrednictwo handlowe przechodziło z rąk Greków miesz-
kających w Azji Mniejszej do podległych Persom Fenicjan. Po podboju przez 
Persów Egiptu, również tam Grecy stracili swoje wpływy. Do tego trzeba 
jeszcze dodać samowolę tyranów, którzy rządzili w zależnych od Persów 
miastach greckich Azji Mniejszej i stali się faktycznie namiestnikami per-
skimi.

Bezpośrednim powodem wybuchu wojen grecko-perskich było powsta-
nie Greków małoazjatyckich, które wybuchło w roku 500 p.n.e. Tyran Miletu 
Aristagoras miał zamiar zająć Naksos i inne wyspy z archipelagu Cykladów i 
przekazać je Dariuszowi. Mimo poparcia Persów poniósł klęskę i w obawie 
prze królem perskim przeszedł do obozu jego przeciwników. W ten prze-
dziwny sposób Aristagoras stanął na czele dawno już przygotowującego się 
do powstania ruchu antyperskiego.

Aristagoras poprosił o pomoc Spartę i Ateny. Sparta odmówiła tłumacząc 
się znaczną odległością, Ateńczycy desygnowali jedynie 20 okrętów. Powsta-
nie jednak w początkowej fazie przebieg miało pomyślny. Garnizony perskie 
zostały wypędzone lub zniszczone. Grecy doszli nawet do Sardes, stolicy Li-
dii, które spalili. Niestety, nie udało się zdobyć istniejącej tam twierdzy bro-
nionej przez Persów. Później przewagę zdobyli Persowie. W roku 494 p.n.e. 
koło wyspy Lade w pobliżu Miletu odbyła się bitwa morska, w której po 
stronie perskiej wzięła udział flota fenicka złożona z 600 okrętów. Okręty 
greckie poniosły porażkę. Milet zrównano z ziemią, a miasta jońskie utraciły 
niepodległość.

Dwa lata później wódz perski Mardoniusz, z liczną armią wspieraną przez 
flotę, przeprawił się przez Hellespont, ruszył wzdłuż północnego wybrzeża 
Morza Egejskiego, podbił kilka wysp, lecz u przylądka Athos jego flota zo-
stała rozproszona przez burzę. Zniszczona została połowa okrętów a 20 tys. 
żołnierzy utopiło się.

Przed następną wyprawą Dariusz wysłał do wszystkich państw greckich 
poselstwo z żądaniem bezwzględnego poddania się i uległości. Macedonia, 
Tesalia i Beocja przystały na te warunki, natomiast w Atenach posłów wrzu-
cono do lochu a w Sparcie do studni.

W roku 490 p.n.e. Dariusz skierował ponownie swoją flotyllę przeciwko 
Grecji. Dowodził nią Datis. Persowie wylądowali w Attyce i wysadzili wojsko 
na równinie maratońskiej. Spowodowało to panikę w Atenach. Kolegium 
strategów nie było zdecydowane jak działać, a posiłki ze Sparty nie nadcho-
dziły. Persowie dysponowali 25 tys. piechoty, 800 jeźdźcami i innymi jeszcze 
formacjami. Ateńczycy mogli im przeciwstawić jedynie 9 tysięcy hoplitów i 
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tysiąc Platejczyków, którzy przybyli na pomoc Atenom z Beocji. Wreszcie 
za namową archonta Kallimacha zdecydowano się zaatakować Persów. Wo-
dzem zakutych w żelazo i uzbrojonych w długie włócznie hoplitów ateńskich 
został Miltiades. Bitwa rozegrała się 11 września. Persowie byli zaskoczeni 
niespodziewanym atakiem Greków. Nie wytrzymali gwałtownego natarcia 
i rzucili się do bezładnej ucieczki. Część poległa na polu walki, inni utonęli 
w morzu. W sumie zginęło ich ponad 6 tys., przy 192 zabitych Ateńczykach. 
Takim obrotem sprawy zaskoczeni byli nawet zwycięzcy. Bitwa pod Marato-
nem miała dla Greków duże znaczenie moralne, stanowiła świadectwo woli 
walki i odwagi Ateńczyków. Później na polu maratońskim postawiono po-
mnik ku czci Miltiadesa. Jednak dla Persów przegrana pod Maratonem była 
mało znaczącym incydentem. Nie mieli zamiaru rezygnować z podboju całej 
Grecji.

Kserkses (485-465 p.n.e.) rozpoczął przygotowania do wojny z Grekami 
zaraz po wstąpieniu na tron. Cztery lata później był gotowy do uderzenia. 
Według Herodota, armia perska (co jest kwestionowane przez wielu hi-
storyków) miała liczyć aż 5.283.200 ludzi, w tym 1.700.000 piechoty, oraz 
1207 okrętów. Nawet jeśli nie była tak wielka to i tak posiadała druzgoczą-
cą przewagę nad Grekami. Armia Kserksesa składała się z Persów, Medów, 
Asyryjczyków, Arabów, Traków, Indów i innych ludów.

Przed rozpoczęciem wojny Kserkses, podobnie jak wcześniej Dariusz, 
zażądał od greckich poleis daniny wody i ziemi, co oznaczało uznanie 
zwierzchności perskiej. Taką zwierzchność przyjęła Tesalia789. Do Aten i 
Sparty swoich przedstawicieli Kserkses nie posłał, pamiętając co zrobiono 
tam z posłami Dariusza. I rzeczywiście, Ateny i Sparta oraz inne helleńskie 
państwa postanowiły stanąć do walki. Tworząc Związek Koryncki790 zwią-
zały się przysięgą, zaprzestały wzajemnych walk i postanowiły się zwrócić 
o pomoc do Syrakuz, Korkyry i miast Krety. Tyran Syrakuz Gelon w zamian 
za przystąpienie do wojny zażądał naczelnego dowództwa połączonych sił 
greckich. Ten warunek nie mógł być spełniony, ponieważ już wcześniej so-
jusznicy ustalili, że dowodzić będzie Sparta, ponieważ to ona dysponowa-
ła największą siłą. Kreteńczycy odmówili jakiejkolwiek pomocy, natomiast 
swoistą pomoc zaoferował Aleksander, władca Macedonii oraz Tessalowie, 
którzy postanowili udzielać Grekom informacji i wskazówek.

789	 Wcześniej,	jeszcze	za	Dariusza,	taką	zwierzchność	uznała	Macedonia.	Obecnie,	idąc	za	
głosem	wyroczni	delfickiej,	która	przestrzegała	przed	wojną	z	Persami	i	doradzała	neu-
tralność,	również	Argos	i	Teby	nie	zamierzały	stawiać	oporu.

790	 Związek	Koryncki,	zwany	też	Helleńskim,	powstał	wczesną	wiosną	roku	480	p.n.e.	na	
Istmie	Korynckim.
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Kiedy na wiosnę roku 480 p.n.e. Kserkses przekroczył Hellespont, naj-
pierw przybył do Troi, gdzie złożył ofiary i zobowiązał się, że pomści boha-
terów trojańskich, a za zniszczenie Troi i jej świątyń, zniszczy miasta greckie 
i ich świątynie. Armia perska podążała lądem wzdłuż wybrzeża, cały czas 
ściśle współpracując z flotą. Zanim doszło do jakiegokolwiek starcia, flota 
perska straciła ok. 400 okrętów podczas burzy. Grecy natomiast postanowi-
li, że nie będą bronić Tessalii, natomiast obsadzili wąski wąwóz Termopile. 
Naczelnym dowódcą był tam Leonidas, król Sparty, który miał do dyspozycji 
300 Spartiatów oraz blisko 5 tys. innych żołnierzy. Była to liczba wystarcza-
jąca do powstrzymania wroga, gdyby nie zdrada Greka Efialtesa791. Przepro-
wadził wojsko perskie wąską górską ścieżką, które w ten sposób obeszło 
pozycje greckie i dostały się na tyły oddziału Leonidasa. Na wiadomość o 
tym manewrze król Sparty odprawił sprzymierzeńców pozostając ze swoi-
mi 300 Spartiatami, i podejmując nierówną walkę. Zginęli wszyscy z wyjąt-
kiem dwóch Spartan (z tego powodu w Sparcie spotkała ich niesława). W 
ten sposób droga do Grecji przed Kserksesem stała otworem.

Jednocześnie z bitwą pod Termopilami doszło do starcia morskiego u przy-
lądka Artemizjon, które trwało dwa dni. Znaczną przewagę posiadali Perso-
wie, ale w sukurs Grekom przyszła burza. Eskadra 200 okrętów perskich, 
która miała opłynąć Eubeję, by zaskoczyć Greków atakiem od tyłu, została 
zniszczona przez wiatr, deszcz i burzę. W ciemnościach okręty wpadały na 
skały i szły na dno. Hellenom udało się uniknąć okrążenia i na wieść o klęsce 
w Termopilach dokonali odwrotu przez cieśninę Euripos i odpłynęli ku wy-
spie Salaminie. Armia Kserksesa natomiast przedostała się do Attyki i zdobyła 
Ateny praktycznie bez walki792. Miasto ograbiono, świątynie spalono.

29 września 480 roku p.n.e. doszło do decydującej rozgrywki. Sprowo-
kował ją Temistokles przy pomocy podstępu. Do Kserksesa wysłał swego 
zaufanego człowieka, który miał przekazać informację o odwrocie Greków, 
co sprawiło, że Kserkses postanowił przystąpić do natychmiastowego na-
tarcia. Siły sprzymierzonych Greków z konieczności musiały podjąć starcie. 
Flota perska mogła liczyć nawet do 1,2 tys. okrętów, Grecy mieli ich niewiele 
ponad 300, ale w wąskiej cieśninie koło Salaminy szanse były wyrównane. 
Grecy starali się wciągnąć perskie okręty do walki w najwęższych miejscach 
cieśniny, co powodowało, że zaczęły się one zderzać ze sobą. Dodatkowo 

791	 Efialtes	pochodził	z	Malis,	na	południowych	krańcach	Tessalii,	gdzie	położone	są	Termo-
pile.

792	 Jeszcze	przed	bitwą	pod	Artemizjon	w	Atenach	 rozpoczęto	 ewakuację	 ludności	 pozo-
stawiając	na	Akropolu	niewielki	garnizon.	Ludność	przeniosła	 się	na	Salaminę,	 a	pod	
wpływem	Temistoklesa	Ateny	postanowiły	wszystkie	siły	skupić	na	morzu.
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spychane były przez wiatr, co sprzyjało Grekom, którzy niszczyli je bezlitoś-
nie. Hellenowie odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo. Największy udział mie-
li w nim Ateńczycy793, którzy wystawili 200 okrętów, za najdzielniejszych 
uznano jednak Eginetów.

Kserkses, który bitwę obserwował siedząc na tronie wzniesionym na 
wzgórzach naprzeciwko Salaminy, po klęsce nakazał natychmiastowy od-
wrót. W Tesalii pozostało jedynie wojsko Mardoniosa, Kserkses udał się do 
Sardes. Natomiast przedstawiciele jońskich poleis zwrócili się do stacjonu-
jącego z flotą na Eginie spartańskiego króla Leotychidasa z prośbą o obale-
nie panowania perskiego w Jonii. Na razie było to jednak niemożliwe. Z ko-
lei Mardonios zaproponował Atenom zawarcie pokoju na zasadzie sojuszu. 
Propozycję odrzucono, co pociągnęło za sobą ponowne zajęcie Aten przez 
Persów w roku 479 p.n.e. i zburzenie miasta.

Ateńczycy zwrócili się do Sparty z prośbą o pomoc militarną. Kiedy Spar-
ta wysłała wojsko, Mardonios natychmiast wycofał się w pobliże Tebów, a 
jego obóz sięgał aż do Platejów w Beocji. I tam też doszło we wrześniu 479 
p.n.e. do rozstrzygającej bitwy.

W armii perskiej poważną siłę stanowili następujący Grecy: Beoci, Lo-
krowie, Malijczycy, Tessalowie i Fokijczycy. To jeszcze bardziej rozsierdziło 
Spartan, Ateńczyków i ich sojuszników. Armia grecka liczyła 40 tys. hopli-
tów oraz 35 tys. spartańskich helotów i innych lekkozbrojnych. Persowie 
dysponowali 300 tys. armią oraz wsparciem blisko 50 tys. sprzymierzeńców 
greckich.

Bitwa pod Platejami była dowodem przewagi greckiej taktyki a także po-
tęgi falangi hoplitów. Persowie zostali rozgromieni. Podobno uratowało się 
— co wydaje się mało prawdopodobne — jedynie 40 tys. Persów, którzy w 
popłochu wycofali się na północ. Mardonios padł na polu bitwy. Zwycięz-
com dostała się ogromna zdobycz w postaci kosztowności i innych łupów. 
Postanowiono, ze 10% tego zostanie ofiarowane Apollinowi Delfickiemu, 
Zeusowi Olimpijskiemu oraz Posejdonowi, resztę podzielono pomiędzy żoł-
nierzy. Odtąd greccy żołnierze zaczęli uważać wojny nie tylko za wystąpie-
nie w obronie ojczyzny, ale także za środek do wzbogacenia się.

Również w 479 roku p.n.e., kiedy rozstrzygał się los Grecji właściwej, u 
przylądka Mykale w Azji Mniejszej miała miejsce bitwa morska, w której 
flota grecka, którą dowodzili król Sparty Leotychidas i Ksantippos z Aten, 

793	 Salamina	 jeszcze	bardziej	niż	Maraton	przyczyniła	 się	do	 sławy	Aten.	Na	 temat	zwy-
cięstwa	u	wybrzeży	Salaminy	Herodot	napisał:	„Kto	by	powiedział,	że	Ateńczycy	byli	
zbawcami	Hellady,	ten	nie	uchybiłby	prawdzie”	(VII,	139).	Zob.	też	Aischylos,	Persowie,	
s.	402-405,	411-418.
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rozbiła zgrupowane w Mykale resztki floty perskiej i spaliła okręty. W 
roku następnym flota pod dowództwem króla spartańskiego Pauzaniasza 
przeprowadziła akcje przeciwko Cyprowi i Byzantion, które były w rękach 
perskich. Dowodzący król wkrótce został oskarżony o knowania z królem 
perskim i tego powodu odwołany. Podobno zginął śmiercią gwałtowną. 
Dowództwo nad flotą przeszło w ręce Ateńczyków, co dało początek Ateń-
skiemu Związkowi Morskiemu. W międzyczasie Ateńczycy jeszcze oblegli i 
zdobyli Sestos na Chersonezie Trackim.

 
5. Okres klasyczny
W nowożytnej historiografii okres po greckich zwycięstwach nad Persa-

mi w latach 480-479 p.n.e. aż do roku 338 p.n.e., kiedy miała miejsce bitwa 
pod Choroneją, nazywa się klasycznym794. W wieku V p.n.e. nastąpił w Grecji 
niespotykany dotąd rozwój kultury. Dzieła z tego okresu zyskały miano uni-
wersalnych.

W roku 478 p.n.e. dla przeprowadzenia wspólnych morskich operacji 
obronnych i zaczepnych przeciw Persom utworzono związek ogólnogrecki. 
Ponieważ na miejsce zebrań członków związku obrano wyspę Delos, dlate-
go nazwano go Delijskim Związkiem Morskim, zwanym również symmachią 
delijską. Była to federacja państw greckich, w której teoretycznie wszystkie 
posiadały te same prawa. Zobowiązane były do dostarczania określonej ilo-
ści ludzi i pieniędzy aby wyposażyć flotę i utrzymać wojsko.

Przy świątyni Apollina w Delos odbywały się konferencje. Tam też znaj-
dował się skarbiec związkowy. Formalnie wszyscy członkowie byli sobie 
równi, ale właściwie od samego początku pierwszeństwo należało do Aten. 
Ateńska flota liczyła 300 okrętów i przewyższała flotę wszystkich pozosta-
łych członków związku. Z czasem przewaga Aten była jeszcze bardziej wy-
raźna. Chodziło już nie tylko o rozwój floty wojennej, ale przede wszystkim 
o wpływy handlowe.

Rządzący w tym czasie w Atenach Temistokles nie licząc na trwałość so-
juszu Aten ze Spartą rozpoczął budowę muru wokół Aten oraz tzw. długich 
murów, które miały połączyć Ateny z Pireusem. Jego działalność została 
jednak po pewnym czasie przerwana przez stronnictwo konserwatywne, 
w którym dominującą rolę odgrywali wielcy właściciele ziemscy, mający 
poparcie Sparty. Działania przeciwko Temistoklesowi zakończyły się jego 

794	 Termin	klasyczny	pochodzi	ze	sfery	sztuki	i	literatury.	Za	klasykę	uważa	się	dzieła	wybit-
ne,	wzorowe	i	najważniejsze,	które	stanowią	niedoścignione	osiągnięcia	i	będące	mierni-
kiem	innych	dzieł,	które	mogą	je	tylko	i	wyłącznie	naśladować.
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banicją w roku 471 p.n.e. Temistokles wyjechał najpierw do Argos a później 
do Persji, gdzie przyjęto go bardzo życzliwie. W dożywotnie władanie otrzy-
mał miasto Magnezję w Azji Mniejszej, gdzie zmarł.

Po wyjeździe Temistoklesa, jednym z najwybitniejszych wodzów ateń-
skich był Kimon, syn Miltiadesa, zwycięzcy spod Maratonu, który zdobył 
posiadłości perskie na wybrzeżu trackim. Przy ujściu rzeki Strymon założo-
no miasto Amfipolis, punkt wyjściowy dla późniejszych osiedli ateńskich na 
wybrzeżu trackim. W 468 roku p.n.e. Kimon pokonał Persów nad rzeką Eu-
rymegon w Pamfilii. Zwycięstwo to pozwoliło na szeroką działalność Ateń-
czyków na wszystkich wyspach i brzegach Morza Egejskiego. Taka szeroka 
działalność Kimona wzbudziła jednak niezadowolenie pozostałych państw 
greckich, które były członkami Związku Delijskiego. Niezadowolenie prze-
szło w otwarty bunt. Na wyspach Naksos i Tasos wybuchły powstania, które 
zostały stłumione przez Kimona.

Kimon był ceniony jako strateg, popularny jako polityk. Dla zdobycia po-
pularności hojnie rozdawał pieniądze, organizował uroczystości, wznosił 
budowle publiczne, ozdobił miasto pięknymi portykami, odsadził platanami 
agorę, podmiejski park zamienił w gaj z ładnymi, cienistymi alejami. Otwo-
rzył bramy swego ogrodu pozwalając wszystkim Ateńczykom i cudzoziem-
com korzystać z owoców i warzyw.

Dla Kimona wzorem ustroju społecznego była Sparta. Próbował zespo-
lić mocarstwowość ateńską z konserwatyzmem spartańskim, co było raczej 
rzeczą niemożliwą. Sparta była równie zaborcza jak Ateny, ale jej zapędy 
hamowały powstania helotów. Największe z nich miało miejsce w roku 464 
p.n.e. Do stłumienia powstania ściągnięto nawet Kimona i jego wojsko z 
Aten, ale nie dokonał on nic godnego uwagi.

Podczas nieobecności Kimona w Atenach, sprawy przybrały dla niego nie-
korzystny obrót. Największy wpływ uzyskało stronnictwo demokratyczne, 
które wypowiadało się za wzmożeniem polityki mocarstwowej i otwartym 
zerwaniem ze Spartą. Kimona odsunięto od władzy i wygnano.

Kiedy Ateny wmieszały się do sporu granicznego pomiędzy Koryntem i 
Megarą, stosunki ze Spartą bardzo się zaostrzyły. Doszło do otwartego kon-
fliktu. W 457 roku p.n.e. Ateńczycy ponieśli klęskę pod Tanagrą w Beocji, 
ale zwyciężyli sprzymierzone ze Spartą wojsko beockie pod Oinofytami. 
Rok później skapitulowała pokonana przez Ateńczyków kolejna sojusznicz-
ka Sparty Egina. Niestety, Ateny poniosły jeszcze jedną porażkę, w Egip-
cie. Jeszcze przed starciem Aten ze Spartą wybuchło powstanie przeciwko 
Persom. Ateńczycy postanowili wspomóc powstańców. Wysłali swoją do-
borową flotę, która jednak została prawie całkowicie zniszczona. Po tym 
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wydarzeniu kasę związkową przeniesiono z Delos do Aten, obawiając się 
uderzenia Persów.

Z wygnania wezwano Kimona i wysłano go na czele floty na Cypr, gdzie 
w 449 roku p.n.e. Grecy zdobyli bronione przez Persów miasto Salaminę. 
Zwycięstwo to dowiodło, że Ateny nadal były morską potęgą. Ale podczas 
oblężenia zmarł Kimon. W tym samym roku Grecy i Persowie zawarli w Su-
zie pokój, na mocy którego król perski zrzekł się hegemonii na Morzu Egej-
skim, Hellesponcie i Bosforze. Uznał niezależność polityczną poleis w Azji 
Mniejszej, co sprawiło, że w tym terenie powrócił ład i porządek. Zawarty 
pokój zwany jest pokojem Kalliasa.

Cztery lata później, w roku 445 p.n.e. między Spartą i Atenami również 
został zawarty pokój, na okres 30 lat. Z góry jednak było wiadomo, że pokój 
ten nie będzie trwały, jako że Grecja podzieliła się na dwie równe i wrogie 
sobie symmachie: Związek Ateński i Związek Peloponeski. Trzecią wielką 
grecką organizacją polityczną było państwo sycylijskie ze stolicą w Syraku-
zach. Wokół tych trzech zjednoczył się cały świat grecki.

Po podpisaniu pokoju pomiędzy Spartą i Atenami, w Atenach ze zdwo-
joną mocą wybuchła walka polityczna pomiędzy stronnictwem arystokra-
tycznym i demokratycznym. Po śmierci Kimona przywódcą stronnictwa 
arystokratycznego został Tukidydes, syn Melesiasa795. Zjednoczył wszystkie 
siły przeciwne demokracji i utworzył silną opozycję przeciwko demokra-
tom, którym przewodził Perykles. Walka prowadzona przez kilka lat była 
niezwykle zażarta. Używano demagogii, dopuszczano się przekupstwa i 
oszczerstw, prowadzono sprawy w sądach itp. Jak było do przewidzenia, w 
końcu zwyciężyła demokracja i Perykles, „w następstwie czego wzmogło się 
poczucie siły mas ludowych i całe rządy w państwie coraz to więcej w ich 
ręce przechodziły” — jak napisał Arystoteles796.

Perykles piastował godność stratega bez przerwy w latach 443-429 p.n.e. 
Urodzony ok. roku 500 p.n.e. był potomkiem rodu Alkmeonidów. Jego ojciec 
Ksantippos, dowodził jako strateg flotą grecką w bitwie u przylądka Mykale. 
Okres rządów Peryklesa uważa się za złoty wiek w dziejach Aten. W tym 
czasie ukształtowała się klasyczna ateńska demokracja.

Najwyższym organem była ekklezja, czyli zgromadzenie ludowe. Zebra-
nia tego ciała odbywały się dwa do czterech razy w miesiącu i rozstrzyga-
ły wszystkie ważniejsze sprawy społeczeństwa, m.in. zagadnienia wojny i 
pokoju, zaopatrzenia w żywność, przyjmowania sprawozdań urzędników, 
sprawowanie najwyższej kontroli państwowej, rozpatrywania w ostatniej 
795	 Nie	należy	go	mylić	z	historykiem	Tukidydesem,	synem	Olorasa.
796	 Arystoteles,	Ustrój polityczny Aten,	27.



358 Współczesne kraje biblijne w starożytności

instancji spraw sądowych797. Członkami ekklezji byli wszyscy obywatele 
ateńscy, którzy ukończyli 20 lat.

W demokracji ateńskiej panowała wolność słowa. Właściwie każdy mógł 
przemawiać. Głosowanie odbywało się przez podniesienie rąk lub wrzuca-
nie drobnych kamyków do urny. Każdy obywatel miał prawo proponować 
uchwały, podać do rozpatrzenia projekt nowej ustawy lub zaproponować 
uchylenie istniejącej. Towarzyszyły temu jednak skomplikowane formalno-
ści, aby uchronić prawodawstwo od przypadkowości.

Gros środków Perykles wydawał na cele kulturalne, chciał bowiem z Aten 
uczynić centrum kulturalne ówczesnego świata. Z tego powodu zewnętrz-
ny wygląd miasta zmienił się zupełnie. Do Aten przybywali filozofowie, pi-
sarze, uczeni i artyści. Budowle wieku Peryklesa do dzisiaj uważane są za 
wzór stylu klasycznego. Najlepsze dzieła antycznego budownictwa i sztuk 
plastycznych pochodzą z tego czasu. To wówczas powstały: Parthenon — 
świątynia Ateny798, Tezejon — świątynia Hefajstosa czy Propyleje — brama 
prowadząca na Akropol, zdobiona wspaniałą kolumnadą. Od Aten do Pireu-
su i Faleronu, drugiego portu ateńskiego, ciągnęły się długie mury, broniące 
dostępu do miasta.

6. Wojna peloponeska
Wojna peloponeska, która miała miejsce w latach 431-404 p.n.e. była 

panheleńską wojną bratobójczą. Starły się ze sobą dwie największe potęgi 
greckie, państwo ateńskie i Związek Peloponeski, w którym główną rolę od-
grywała Sparta.

Według Tukidydesa pierwszą i najważniejszą przyczyną konfliktu było 
bogactwo i wpływy Ateńczyków, z czym Sparta nie mogła sobie poradzić. 
Poparły ją Korynt i Megara, z którymi Ateny konkurowały na rynkach za-
chodnich, czyli na Sycylii i w Italii. Zachodziła obawa, ze cały eksport na 
Półwysep Apeniński będzie przechodził przez port w Pireusie. Wielkie 

797	 Arystoteles	w	 ten	oto	 sposób	opisał	pracę	zgromadzenia	 ludowego:	 „Na	pierwszym	z	
nich,	zwanym	głównym,	musi	się	przeprowadzić	głosowanie	nad	urzędnikami,	czy	zda-
niem	ludu	dobrze	swe	czynności	spełniają,	i	omówić	sprawy	zaopatrzenia	w	zboże	jako	
też	obrony	kraju.	Chcący	wnieść	 skargę	o	zdradę	stanu	muszą	 to	w	 tym	dniu	właśnie	
uczynić.	Wówczas	też	winny	być	odczytane	spisy	dóbr	skonfiskowanych	jak	też	wykazy	
zgłoszeń	o	przyznanie	spadku	lub	ręki	spadkobierczyni,	aby	niczyjej	uwagi	nie	uszło,	że	
majątek	jakiś	pozostał	bez	pana”	(Arystoteles,	Ustrój...,	43).

798	 Prace	 rzeźbiarskie	 zdobiące	Partenon	wykonane	 zostały	 pod	kierownictwem	Fidiasza,	
rzeźbiarza	i	doradcy	Peryklesa.	Charakterystyczne	dla	Aten	połączenie	stylu	doryckiego	i	
jońskiego	znalazło	wyraz	w	monumentalnych	zespołach	zabytków.	Style	dorycki	i	joński	
harmonijnie	się	zespalają.
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znaczenie dla zwaśnionych stron miało też panowanie nad przystaniami 
wyspy Korkyry, która była na drodze z Grecji do Italii. Interesy ścierały się 
także w Tracji i Macedonii, mających dla państw greckich ogromne zna-
czenie ekonomiczne. Ale były też powody polityczne. Ateny we wszystkich 
gminach greckich popierały elementy demokratyczne, natomiast Sparta 
sprzyjała arystokratom i oligarchom, nawet w gminach sprzymierzonych z 
Atenami799. Demokracja ateńska nie obawiała się wojny, gdyż ich państwo 
posiadało zasobną kasę i potężną flotę. W. Lengauer tak komentuje relację 
Tukidydesa o przyczynach wojny, który „rozpoczął od dwóch wydarzeń — 
zatargu Korkyry z Koryntem i buntu Potidai. Ten pierwszy miał swój prolog 
w postaci stasis w Epidamnos, kolonii wspólnej Korkyry i Koryntu. Odbył 
się tam przewrót (rok 437?), w wyniku którego demos wypędził rządzących 
dotąd oligarchów. Wygnańcy zyskali pomoc okolicznych mieszkańców i ob-
legli miasto, Epidamnos zwróciło się o pomoc do Korkyry, a nie uzyskawszy 
jej — do Koryntu (jako metropolis tych obu apoikiai). Korynt zdecydował 
się na interwencję, która od początku wymierzona była przeciw Korkyrze 
wyłamującej się spod wpływów metropolii. Z kolei wygnańcy zwrócili się 
w tej sytuacji o pomoc do Korkyry, która rozpoczęła oblężenie Epidamnos. 
W ten sposób doszło do wojny Koryntu z Korkyrą, Korkyrejczycy na po-
czątku zwyciężali i zajęli nawet Epidamnos. By przeciwstawić się kolejnej 
wyprawie Koryntu, Korkyra zwróciła się o pomoc do Aten, dokąd udali się 
też posłowie korynccy z ostrzeżeniem przed włączeniem się Ateńczyków 
do wojny.

W Atenach nie było jednomyślności. Zgromadzenie obradowało dwukrot-
nie w tej sprawie (rok 433). Tukidydes pisze, że w Atenach wydawało się, że 
wojna z Peloponezyjczykami i tak wybuchnie, ale to jest tylko świadectwo 
przekonań jakiejś grupy polityków, może samego Peryklesa. Na pierwszym 
posiedzeniu eklezji Ateńczycy ‘przyjęli przychylnie przemówienie Koryn-
tyjczyków’ (Tuk. I 44). Następnie jednak Ateny zawarły sojusz obronny z 
Korkyrą, zobowiązując się do pomocy tylko w wypadku, gdyby wyspa zosta-
ła bezpośrednio zaatakowana. Ostatecznie na morzu Korynt pokonał Korky-
rę, ale z powodu obecności okrętów ateńskich nie doszło do zajęcia wyspy. 
Nie oznaczało to jeszcze wojny Aten z Koryntem, ani tym bardziej ze Spartą.

Jednak w tym samym czasie (rok 433/432) pojawiła się sprawa Potidai. 
Tu można dostrzec obawy Ateńczyków przed wpływami Koryntu na pół-
nocy. Ateny nakazały Potidai zburzyć mury od strony lądu, dać zakładni-

799	 Ogromną	 rolę	 w	 zaostrzeniu	 stosunków	 ateńsko-spartańskich	 odegrali	 emigranci.	 W	
miastach	Związku	Peloponeskiego	znajdowali	schronienie	przeciwnicy	demokracji	ateń-
skiej,	Ateny	zaś	były	miejscem	pobytu	wszystkich	elementów	wrogich	Sparcie.
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ków i odprawić urzędników Koryntu. W efekcie doszło do buntu Potidai i 
innych miast wybrzeża trackiego, które liczyły także na pomoc Macedonii 
zaniepokojonej wpływami ateńskimi w tym rejonie. Korynt wysłał pomoc, 
ale Ateńczycy rozpoczęli długotrwałe oblężenie miasta. Nadal jednak, jak 
zaznacza Tukidydes, ‘do wybuchu wojny nie doszło, panował pokój, gdyż 
Koryntyjczycy robili wszystko na własną rękę’ (I 66).

Zapewne w 432 r. Korynt rozpoczął rozległe działania dyplomatyczne. 
Tukidydes podaje dość zaskakującą informację, ze to Koryntyjczycy ‘zaczęli 
zwoływać sprzymierzeńców do Lacedemonu’ (I 67). Spotkanie symmachoi 
mogło być zwołane tylko przez Spartę, być może w tym skrótowym zda-
niu historyk chciał tylko podkreślić rolę Koryntu, który wymógł na Spar-
cie zwołanie sprzymierzonych. Nie ulega jednak wątpliwości, że właśnie to 
państwo dążyło w tym momencie do wojny z Atenami.

Korynt łatwo zyskał poparcie innych sprzymierzeńców Sparty. Zatarg z 
Atenami miała także Megara. Ateńczycy nie dopuszczali jej obywateli do 
rynku i portów na terenie całej arche. Nasze źródła wielokrotnie wspomina-
ją dość dla nas zagadkowy dekret (psephisma) wydany w tej sprawie przez 
Ateny. Nie mamy, niestety, jego tekstu i nie są jasne ani jego postanowienia, 
ani cele. Być może był to akt świadomej prowokacji dokonanej przez Pery-
klesa i jego zwolenników, chodziło właśnie o zadrażnienie stosunków, by 
doprowadzić do wojny. Egina skarżyła się zaś na łamanie przez Ateńczyków 
postanowień pokoju trzydziestoletniego z roku 446, gwarantującego jej nie-
zależność.

Sparta najwyraźniej wahała się, do wojny parli sprzymierzeńcy skupie-
ni wokół Koryntu, zarzuty usiłowali odpierać posłowie ateńscy bawiący w 
Sparcie ‘dla załatwienia jakichś spraw’ (Tuk. I 72). Ostatecznie jednak, mimo 
różnicy zdań w samej Sparcie, przeważyła opinia o potrzebie zdecydowane-
go wystąpienia. Sparta teraz sama dopuściła się prowokacji, żądając wygna-
nia z Aten Alkmeonidów obciążonych dziedziczną zmazą z racji stłumienia 
zamachu Kulona. Chodziło o Peryklesa, który pochodził po matce z tej rodzi-
ny. Ostatecznie Sparta sformułowała ultimatum, domagając się ustąpienia 
Ateńczyków spod Potidai, cofnięcia dekretu w sprawie Megary i poszano-
wania wolności Eginy. W tym momencie wojna była już przesądzona”800.

Jak można było się domyślać, w Atenach odrzucono te żądania, zwłaszcza, 
że Sparta zaczęła się też domagać autonomii dla Hellady czyli rozwiązania 
Związku Morskiego. Na przełomie 432/431 roku p.n.e. w Atenach zapadła 
decyzja o gotowości do wojny.

800	 W.	Lengauer,	Starożytna...,	s.141-142.
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Siły przeciwników były dość wyrównane. Ateny przeważały na morzu, 
miały też więcej pieniędzy. Sparta posiadała przewagę w piechocie. Dzia-
łania wojenne rozpoczęli  w roku 431 p.n.e. Tebańczycy, sojusznicy Sparty, 
którzy w nocy napadli na sprzymierzone z Atenami Plateje. Atak się nie po-
wiódł. Wielu Tebańczyków poległo, a ci, którzy dostali się do niewoli zostali 
straceni. Po tym incydencie Ateńczycy wysłali załogę do obrony Platejów.

Dwa miesiące później wojska Sparty pod dowództwem króla Archidamo-
sa wtargnęły do Attyki i spustoszyły przylegającą do Aten równinę. Szcze-
gólnie pastwiono się nad winnicami i plantacjami drzew oliwnych. Nie było 
ofiar w ludziach, ponieważ cała ludność wiejska schroniła się w Atenach. 
Ludzie ci rozłożyli się w świątyniach, na placach i ulicach. Natomiast ateń-
skie okręty już były w drodze na Peloponez. Pustosząc brzegi Ateńczycy do-
tarli do zachodnich części Elidy i Akarmanii.

Kiedy jesienią wojska spartańskie opuściły Attykę i powróciły do domu, 
skorzystali z tego Ateńczycy i w okrutny sposób rozprawili się z Eginą i Me-
garą, sojusznikami Sparty, a swymi handlowymi konkurentami. Ludność 
wiejska państwa ateńskiego powróciła do swych siedzib, naprawiając to, co 
zostało zniszczone.

W następnym roku wrogowie Aten znów wtargnęli do Attyki, siejąc jesz-
cze większe spustoszenie. Ludność znów uciekła, i to w liczbie jeszcze więk-
szej, zapełniając Ateny do granic możliwości. W mieście skazanym na za-
opatrzenie jedynie drogą morską zapanował głód. Wybuchła też epidemia, 
na którą nie było lekarstwa. Ludzie umierali tysiącami. Podejrzenia padły 
na Lacedemończyków, którzy mieli zatruć cysterny z wodą. Mówiono też o 
przywleczeniu zarazy z Egiptu czy Etiopii. Epidemia wytrąciła Ateńczyków 
z normalnego, praworządnego trybu życia. Tukidydes pisze: „Obecnie każdy 
łatwiej odważał się na to, co przedtem ukrywano dla uniknięcia zarzutu roz-
pusty; ludzie widzieli, jak szybko następowała zmiana losu, jak bogaci nagle 
umierali, a ci, co poprzednio nic nie mieli, natychmiast wchodzili w posiada-
nie ich majątków. [...] Nie wstrzymywał ludzi strach przed bogami ani przed 
prawami ludzkimi, gdyż widzieli, że giną wszyscy jednakowo; uważali prze-
to za rzecz obojętną, czy czcić bogów, czy też nie; nikt nie spodziewał się 
poza tym, że dożyje czasu, kiedy poniesie karę sądową za swe występki”801.

Okręty ateńskie blokowały brzegi Peloponezu, armia zburzyła kilka miast 
i wzięła jeńców. Druga część floty oblegała Potidai na Chalkidyce, kiedy na 
okrętach wybuchła epidemia. Eskadra zmuszona była zawrócić, pozostało 
jedynie wojsko lądowe, które zdobyło miasto zimą 430/429 roku p.n.e.

801	 Tukidydes,	II,	52.
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Z powodu zarazy i innych niepowodzeń wojennych wzrosła niechęć do 
Peryklesa. Zaczęto nalegać o wysłanie delegacji do Sparty celem zawarcia 
pokoju. Wniosek ten nie przeszedł i energiczniej zabrano się do prowadze-
nia wojny. Ale narzekaniom nie było końca. Szczególnie ludzie zamożni, któ-
rzy potracili swoje majątki, oskarżali Peryklesa.

Gdy w roku 430 p.n.e. wybierano strategów, Peryklesa nie wybrano. 
Oskarżono go o nieprawidłowe zarządzanie publicznymi pieniędzmi i ska-
zano na zapłacenie wysokiej grzywny. Później na krótko odzyskał dawny 
autorytet, kiedy w 429 roku p.n.e. znów wybrano go strategiem. Niestety, w 
tym samym roku padł ofiarą epidemii.

Po śmierci Peryklesa jeszcze bardziej pogorszyła się sytuacja w Atenach. 
Do Attyki znów wtargnęli hoplici z Peloponezu, a miasto Mitylena na wyspie 
Lesbos, ważny partner Aten, przestało być ich sojusznikiem.

W Atenach pojawiła się nowa grupa polityków nazwana demagogami. 
Jednym z nich był Kleon, człowiek bogaty, właściciel garbarni, ale nie ma-
jący pochodzenia z kręgów arystokracji. Nie posiadał też wykształcenia, ani 
nie piastował żadnych urzędów. Bardzo możliwe, że potrafił wykorzystać 
niechęć prostego ludu do wykształconej i kulturalnej elity. Doświadczenie 
zdobył podczas obrad ekklezji. A ponieważ był zręcznym mówcą, potrafił 
pociągnąć za sobą prosty lud, czyli demos. Takich polityków zaczęto okre-
ślać mianem demagogos.

Polityka Kleona właściwie nie różniła się od polityki Peryklesa. On rów-
nież działał w interesach suwerennej polis ateńskiej, uważał sprzymierzeń-
ców Aten za ich poddanych. We wszystkim postępował zgodnie z nakazami 
demosu ateńskiego. Różnica polegała na tym, że Kleonowi wypadło działać 
w czasie głębokiego kryzysu ekonomicznego i politycznego. Musiał zatem 
stosować radykalniejsze posunięcia i nie przebierać w środkach, aby zreali-
zować swoje plany.

Ogromnym niebezpieczeństwem pod względem ekonomicznym i poli-
tycznym dla państwa ateńskiego były nie tylko niepowodzenia wojenne, ale 
również oderwanie się sprzymierzeńców, jak choćby Mityleny. Wyczerpane 
zostały wszystkie zasoby państwowe. Skarbiec był pusty, a tymczasem ludzi 
na zasiłku państwowym było coraz więcej.

W roku 429 p.n.e. wojna weszła w nową fazę. Armie Związku Pelopone-
skiego obległy Plateje. Mimo, że miasto poddało się (co prawda dopiero po 
dwóch latach) zostało zupełnie zburzone, a przy tym Spartanie zamordo-
wali 200 bezbronnych Platejczyków i 25 Ateńczyków.  Z kolei w 425 roku 
p.n.e. strateg ateński Demostenes zajął port Pylos i ufortyfikował go. Była 
to nie tylko świetna przystań, ale naturalna twierdza, gdzie mogli się chro-
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nić meseńscy heloci, którzy przechodzili na stronę Ateńczyków. Spartanie 
podjęli próbę zdobycia Pylos, ale bez powodzenia. Liczący 420 hoplitów od-
dział spartański zajął wyspę Sfakterię, leżącą naprzeciwko Pylos, stamtąd je 
atakując. Demostenes wytrwał jednak, aż nadeszły posiłki. Okręty ateńskie 
pokonały flotę peloponeską, co sprawiło, że spartańscy hoplici zostali odcię-
ci na wyspie. Wtedy zawarli rozejm i wysłali do Aten poselstwo z prośbą o 
pokój. Prośba została odrzucona przez Kleona. Decyzja była pochopna i nie-
fortunna, dlatego że sprawy na Peloponezie przybrały obrót niekorzystny 
dla Aten. Demostenes znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Wciąż żądał po-
siłków i wydawało się, że będzie musiał poddać Pylos. Z wytworzonej sytu-
acji szybko skorzystało wrogie Kleonowi stronnictwo pokojowe i wszczęło 
przeciwko niemu kampanię. On jednak się tym nie zraził i wszystkie niepo-
wodzenia przypisał stronnictwu pokojowemu i nie dość energicznemu pro-
wadzeniu wojny. Zaproponowano więc Kleonowi, aby pokazał, jak należy 
dowodzić armią. Sądzono, że Kleon, który nie miał doświadczenia wojsko-
wego, nie podejmie się zadania. On jednak przyjął wyzwanie i popłynął z 
posiłkami do Pylos. Z pomocą Demostenesa w ciągu 20 dni opanował Sfak-
terię i przywiózł wziętych do niewoli hoplitów spartańskich.

W 424 roku p.n.e., gdy Sparta znalazła się w krytycznym położeniu, je-
den z jej wodzów Brasidas podjął wyprawę wojenną, jakiej nikt wcześniej 
się nie podjął. Zebrał armię Peloponezejczyków oraz żołnierzy najemnych 
(po raz pierwszy w historii Grecji) i wyruszył z nimi przez całą Grecję aż 
na wybrzeże trackie. W ten sposób chciał odciągnąć uwagę Ateńczyków od 
Peloponezu. Odniósł tam sukces, zdobywając wiele miast zależnych od Aten, 
m.in. w roku 423 p.n.e. zwyciężył Amfipolis. Na pomoc sprzymierzeńcom 
Aten wyruszył Kleon. W roku 422 p.n.e. pod Amfipolis rozegrała się zacięta 
bitwa między wojskami Kleona i Brasidasa. Obaj wodzowie zginęli. Armia 
ateńska została rozbita. Rok później Sparta i Ateny zawarły pokój, przywra-
cający przedwojenne status quo. Pokój nazwano pokojem Nikiasza, bo to on 
negocjował jego warunki. Na mocy porozumienia Ateńczycy mieli opuścić 
zajęte miejsca na Peloponezie (m.in. Pylos) i przy jego wybrzeżach, Sparta 
oddawała Amfipolis, miasta wybrzeża trackiego miały powrócić do ateń-
skiej arche. Postanowiono też dokonać wymiany jeńców.

Pokój Nikiasa, niestety, nie był trwały. Do porozumienia nie przystąpił Ko-
rynt, który zerwał ze Spartą i wciąż dążył do konfrontacji z Atenami. Zawarł 
pakt z Argos, z którym porozumienie zawarła również Sparta, co odebrano 
jako przygotowanie do wojny z Atenami. Był to rok 420 p.n.e. W tym czasie 
w Atenach nawoływał do wojny Alcybiades (Alkibiades), arystokrata, krew-
ny i wychowanek Peryklesa. Udało mu się doprowadzić do zawarcia przy-
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mierza z Argos, Mantineją i Elidą. Prawdopodobnie wcześniej na poparcie 
tych państw liczył Korynt.

Mimo, że formalnie obowiązywał pokój, i mimo podpisanego układu z 
Argos, Sparta pokonała to miasto w roku 418 p.n.e. Po zawarciu pokoju z 
Mantineją odzyskała hegemonię na Peloponezie. Atenom wiodło się znacz-
nie gorzej zważywszy na klęski poniesione na wybrzeżu trackim. Również 
w stosunkach wewnętrznych nastąpiło silne napięcie pomiędzy zwolenni-
kami Alcybiadesa i Nikiasza. W roku 417 p.n.e. w Atenach postanowiono 
uciec się do ostracyzmu. Obaj politycy doszli do porozumienia, wygnano na-
tomiast demagoga Hyperbolosa.

Ateny jednak przygotowywały się do wojny. Świadczyć o tym może wy-
prawa na wyspę Melos, która chciała zachować neutralność. Oczywiście 
Melos została pokonana, ale Atenom potrzebna była akcja bardziej spekta-
kularna. Gdy więc w roku 416 p.n.e. przybyli wysłannicy z Segesty z proś-
bą o poparcie w walce z Selimuntem, Alcybiades namówił Ateńczyków na 
udzielenie pomocy. Miał nadzieję, ze będzie można rozciągnąć władzę Aten 
(rozszerzyć arche) na część Sycylii. Flota pod dowództwem Alcybiadesa, Ni-
kiasza i Lamachosa wyruszyła w czerwcu 415 roku p.n.e.

Sprawy na Sycylii przybrały jednak obrót niekorzystny dla Ateńczyków. 
Nikias nie radził sobie jako wódz. Na pomoc Syrakuzom przybyli sojusznicy 
ze Sparty i Koryntu. W roku 413 p.n.e. Ateńczycy zostali pobici przez połą-
czone siły Syrakuz oraz Sparty i Koryntu. Do niewoli dostało się 7 tysięcy 
żołnierzy ateńskich, którzy zostali zesłani do kamieniołomów. Nikiasza i 
Demostenesa skazano na śmierć i stracono, Alcybiades uciekł jeszcze przed 
bitwą. Upadł więc mit o niezwyciężonej ateńskiej flocie.

Również w roku 413 p.n.e. Spartanie wtargnęli do Attyki. W Deklei, 20 
kilometrów od Aten, założyli obóz warowny i rozpoczęli blokadę Aten. To 
doprowadziło do zamarcia ateńskiej gospodarki, tym bardziej że z Attyki 
do Sparty zbiegło ok. 20 tysięcy niewolników, głównie rzemieślników. Klę-
ska sycylijska doprowadziła również do rozpadu arche. Wiele miast i wysp 
wcześniej uzależnionych od Aten, uniezależniło się.

Kierownictwo ateńskie wystąpiło do Sparty z prośbą o pokój. Sparta-
nie zażądali zrzeczenia się przez Ateńczyków hegemonii na morzu. Był to 
ogromny cios dla nowych władz. Stoczono jeszcze kilka bitew. Ostatnie zwy-
cięstwo Ateny odniosły koło wysp Arginuz w roku 406 p.n.e. A potem były 
już same przegrane. Ostatnim akordem tej długiej wojny była bitwa u brze-
gów Hellespontu w roku 405 p.n.e., która zakończyła się klęską Aten. Trzy 
tysiące Ateńczyków się poddało, lecz wszyscy zostali straceni. Lizander po-
płynął w kierunku Aten. W zajmowanych po drodze miastach obalał demo-
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krację i przekazywał władzę wyłonionym spośród oligarchów tzw. dekar-
chiom (komitetom dziesięciu), wspieranym przez garnizony spartańskie.

Po kilku miesiącach stanął Lizander pod murami Aten zamykając drogę 
do Pireusu. W tym samym czasie król Sparty Pauzaniasz obległ Ateny od 
strony lądu. W mieście rozgorzał spór pomiędzy demokratami i oligarcha-
mi, jak zachować się w tej sytuacji. Rozwiązanie przyszło w roku 404 p.n.e. 
Głód zmusił Ateńczyków do przyjęcia pokoju na warunkach podyktowanych 
przez Spartę. Ateńczycy zobowiązali się przekazać Sparcie całą swoją flotę 
wojenną i handlową z wyjątkiem 12 okrętów wartowniczych, zburzyć do 
szczętu wszystkie fortyfikacje, w tym długie mury prowadzące z Aten do 
Pireusu oraz uznać hegemonię Sparty w świecie greckim.

Korzystając z poparcia Lizandra władzę w mieście przejęli oligarchowie. 
Dla ułożenia nowej konstytucji wybrano trzydziestoosobową komisję, na-
zwaną później rządem trzydziestu tyranów. Komisja ta, wybrana jedynie w 
celu stworzenia nowej konstytucji, korzystając z ogólnego zamieszania i po-
parcia Lizandra, przekształciła się w faktyczny rząd. Na jej czele stał Kritias, 
uczeń Sokratesa i sofistów, znakomity publicysta i mówca. Państwo uważał 
za instytucję stworzoną do hamowania ludzkiego egoizmu i chciwości, reli-
gię za wynalazek mędrców do okiełzania nieoświeconych mas i rządzenia 
nimi, a terror za środek rządzenia, bez którego nie może się obejść żaden 
rząd. Rzeczywiście były to rządy terroru. Konfiskowano majątki, nakładano 
dodatkowe podatki. Życie straciło kilka tysięcy obywateli.

W końcu Kritias, przywódca tyranów poległ w jednej z bitew, pozostali zgi-
nęli lub się rozproszyli. Rządy w Atenach przejął tzw. komitet dziesięciu, który 
też wkrótce został obalony. W roku 403 p.n.e. przywrócono demokrację.

7. Grecja po wojnie peloponeskiej
Z wojny peloponeskiej zwycięsko wyszła Sparta, która stała się prawdzi-

wym hegemonem na terenie Hellady. W sprzymierzonych ze Spartą pań-
stwach jońskich  wprowadzono ustrój oligarchiczny. Przegrane Ateny od 
roku 403 p.n.e. przez cały czas preferowały jednak ustrój demokratyczny. 
Wydawać by się mogło, że po wojnie poszczególne poleis zajmą się spra-
wami wewnętrznymi, a te które poniosły największe straty, będą dążyć do 
odbudowy i stabilizacji. Tak się jednak nie stało. Nie był to czas pokoju i 
stabilizacji.

Po wojnie peloponeskiej do Sparty wciąż napływały pieniądze perskie.  
Ale nie trafiały one do wszystkich obywateli w podobnej wielkości, stąd po-
głębiały się różnice majątkowe.  Szczególne napięcia wewnętrzne zaistnia-
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ły w roku 403 p.n.e., gdy król Pauzaniasz wystąpił przeciwko Lizandrowi, 
zwycięskiemu wodzowi w wojnie peloponeskiej, popierającemu oligarchów 
ateńskich. Nie były to jednak najważniejsze problemy Sparty.

Sparta związana z Persją układem od roku 412 p.n.e. teraz uwikłała się w 
wewnętrzne sprawy perskie popierając Cyrusa Młodszego w walce o tron 
Persji z jego bratem. Ponieważ Cyrus przegrał i okrzyknięty został buntow-
nikiem, Sparta znalazła się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Także tradycyj-
ni sprzymierzeńcy Sparty, np. Korynt i Beocja, traktowały jej politykę z nie-
chęcią. Korynt i Beocja nie poparły również Sparty w czasie wojny z Elidą.         

W roku 400 p.n.e. perski satrapa Tissafernes zaczął przejmować po Cyru-
sie, popieranym przez Spartę, miasta na terenach Azji Mniejszej. Sparcie nie 
pozostało nic innego, jak podjąć interwencję, jeśli chciała nadal uchodzić za 
hegemona w świecie greckim. Otrzymawszy pomoc dawnych greckich na-
jemników Cyrusa oraz wojsk Ewagorasa (Euagorasa), władcy sprzymierzo-
nego z Egiptem greckiego państewka na Cyprze, spartański król Agesilaos 
wyruszył do Azji Mniejszej.

Persowie byli wciąż silni, a ponadto państwom greckim zaoferowali pie-
niądze za wypowiedzenie wojny Sparcie. I znaleźli sojuszników, przede 
wszystkim w Koryncie, Tebach i Argos, ale też i w Atenach. Te jednak nie 
od razu zdecydowały się na wystąpienie zbrojne. Stworzona za pieniądze 
koalicja antyspartańska zaczęła działania wojenne.

Wojna rozpoczęła się w roku 395 p.n.e. pomiędzy Spartą i Tebami. Lizan-
der, legendarny już wódz spartański, poległ na jej początku, co było ogrom-
ną stratą. Natychmiast odwołano z Azji Mniejszej Agesilaosa. Było to nieod-
zowne, dlatego że do wojny włączyły się Ateny.

W roku 394 p.n.e. odbyły się dwie ważne bitwy, pod Nemeą i Koroneą, 
gdzie Sparta rozbiła siły koalicyjne. Niestety, poniosła srogą porażkę na mo-
rzu koło przylądka Knidos, co stanowiło koniec jej wpływów w miastach 
jońskich i na wyspach. Z Chios, Kos i Mityleny usunięto garnizony spartań-
skie. Miastom greckim na wybrzeżach Azji Mniejszej i na wyspach wyda-
wało się, że odzyskały wolność, lecz była ona jedynie iluzoryczna, bowiem 
znalazły się pod protektoratem Persji.

Wojna toczyła się nadal, głównie na morzu. Ale kiedy wódz ateński Ifi-
krates zajął cały Chersonez Tracki, Persja postanowiła szybko zakończyć tę 
wojnę. W roku 386 p.n.e. podpisano pokój802 na warunkach podyktowanych 
przez Persję. Król perski Artakserkses zatrzymał dla siebie miasta wybrze-
ży Azji Mniejszej, natomiast Skyros, Imbros i Lemnos przyznał Atenom. 
802	 Pokój	ten	nazywany	jest	królewskim	lub	pokojem	Antalkidasa,	od	imienia	spartańskiego	

posła	do	Persji.
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Wszystkim poleis zagwarantowano autonomię, co wykluczało hegemonię 
jakiegokolwiek państwa greckiego. Pokój, który ustanowiono miał posiadać 
charakter pokoju powszechnego (koine eirene).

IV wiek p.n.e. przyniósł jeszcze kilka ważnych inicjatyw politycznych. Jed-
ną z nich było powstanie związku miast beockich pod przywództwem Teb. 
Drugą było utworzenie przez Ateny związku morskiego. Oba istniały obok 
siebie.

 Po raz pierwszy w historii Grecji możemy mówić o hegemonii Teb, które 
zostały poparte nawet przez Ateny, potrzebujące sprzymierzeńca w walce 
ze Spartą a także z Tesalią, Epirem i Macedonią. W Tebach władzę wcześ-
niej sprawowała oligarchia popierana przez Spartę. Oligarchia tebańska 
rządziła w oparciu o spartański garnizon, który stacjonował na akropolu w 
Tebach. Wybitni demokraci tebańscy przebywali w tym czasie na emigracji 
w Atenach. Czekali na sposobność powrotu do swej ojczyzny. Taka chwila 
nadarzyła się pod koniec roku 379 p.n.e. Pod przebraniem chłopów i my-
śliwych powrócili z Aten i połączywszy swe siły z tymi, którzy przebywali 
w Tebach, podczas uczty wymordowali pijanych oligarchów. Kiedy przejęli 
władzę, przywrócili działalność zgromadzenia ludowego, składającego się 
ze wszystkich mieszkańców Beocji, oraz radę siedmiu beotarchów, wodzów 
beockiego pospolitego ruszenia. Spartański garnizon opuścił Teby, które te-
raz dopomogły innym miastom beockim w przywróceniu demokracji i za-
warły z nimi sojusz.

Wydarzenia te były bardzo korzystne dla Aten, które w następnym roku 
postanowiły utworzyć tzw. Drugi Związek Morski. Był on znacznie mniej-
szy i słabszy od pierwszego. Zorganizowany został też na innych zasadach. 
Przede wszystkim przestrzegano autonomii wszystkich miast, które wcho-
dziły w skład związku, a było ich ok. 70. Związek przetrwał 23 lata, od 378 
do 355 roku p.n.e.

Wydarzenia w Tebach nie podobały się Sparcie, która zmusiła niektóre 
miasta beockie do wystąpienia ze związku a od Teb zażądała natychmiasto-
wego jego rozwiązania. Epaminondas, jeden z wodzów demokracji tebań-
skiej odpowiedział, że Teby wyrzekną się hegemonii nad miastami beocki-
mi, jeśli Sparta wyrzeknie się hegemonii nad miastami Peloponezu. Takie 
stanowisko musiało oczywiście doprowadzić do wojny.

W roku 371 p.n.e. w dolinie nieopodal beockiego miasta Leuktry rozegra-
ła się zacięta bitwa pomiędzy Tebami i Spartą, zakończoną klęską tej dru-
giej. W bitwie tej Epaminondas zastosował nowy szyk bojowy, nazywany 
szykiem ukośnym, w którym nie zwracano głównie uwagi na prawe skrzyd-
ło i środek falangii, jak to było do tej pory, lecz przeniesiono punkt ciężkości 
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na lewe skrzydło, wzmocniwszy je w głąb do pięćdziesięciu tarcz. Oprócz 
tego falanga tebańska uzbrojona była w długie dzidy, które również odegra-
ły ogromną rolę w zwycięstwie803.

Klęska Sparty wykazała jej militarne zacofanie jak i wewnętrzną słabość. 
Sprzymierzone z nią miasta wycofywały się ze Związku Peloponeskiego i 
wprowadzały demokrację. Wiele z nich padło zmiażdżonych przez Teby. W 
roku 370 p.n.e. licząca ok. 70 tysięcy armia Epaminondasa wkroczyła na Pe-
loponez, aby zadać ostateczny cios Związkowi Peloponeskiemu. Skutkiem 
czego Mesenia ogłosiła niepodległość a miasta i gminy arkadyjskie nie tylko 
ogłosiły niezależność, ale utworzyły związek ze stolicą w nowo wybudowa-
nym mieście Megalopolis, w południowej części Arkadii. Megalopolis zosta-
ło utworzone w roku 370 p.n.e.

Hegemonia Teb była jednak krótkotrwała. Jak się okazało, była nie tylko 
nie na rękę Sparcie, ale również Atenom, które zerwały sojusz i połączyły 
swoje siły ze Spartą, co oczywiście z góry przesądziło o wyniku konfronta-
cji. Epidamondas jednak za wszelką cenę starał się jej unikać. Dopiero, gdy 
arkadyjskie miasto Mantinea zawarło sojusz z Atenami i Spartą, wyruszył 
ze swoją armią na Peloponez. W roku 362 p.n.e. doszło do rozstrzygającej 
bitwy pod Mantineą. Zwycięstwo odnieśli Tebańczycy, ale zapłacili za nie 
ogromną cenę. Już nigdy Teby nie stanowiły potęgi. W boju zginął też Epa-
minondas. Również Spartanie wyszli z tej bitwy bardzo osłabieni.

Osłabienie Teb i Sparty wykorzystali Ateńczycy, jednak wewnętrzna 
zwartość Związku Ateńskiego nie była dostatecznie trwała. Dążenie Aten do 
odbudowania swej mocarstwowości, nakładanie danin i ciemiężenie sojusz-
ników doprowadziły do tzw. wojny sojuszniczej w latach 358-355 p.n.e., w 
której zwycięstwo odnieśli sojusznicy. Wojna zakończyła się rozpadem Dru-
giego Związku Morskiego, znacznym osłabieniem Aten i de facto wzmocnie-
niem Macedonii.

W roku 406 p.n.e. władzę w Syrakuzach zdobył Dionizjusz, jeden z najpo-
pularniejszych dowódców wojsk najemnych. Obalił oligarchów i skonfisko-
wał ich majątki, które potem otrzymali żołnierze najemni jako tzw. dożywot-
nie nadziały. Konsekwentnie budował państwo chcąc wchłonąć wszystkie 
miasta sycylijskie. Aby to uczynić nie cofał się przed okrucieństwem, prze-
siedlaniem ludności czy sprzedawaniem w niewolę swoich wrogów.

W walce z Kartaginą odnosił sporo sukcesów, nie udało mu się jednak 
zdobyć miast punickich na zachodzie Sycylii. Aż do śmierci w roku 367 p.n.e. 

803	 Być	może	wzorem	dla	słynnej	falangi	macedońskiej	stał	się	tebański	szyk	bojowy.	Przy-
szły	król	macedoński	Filip	II	przebywał	przecież	wówczas	w	Tebach	i	oglądał	wynalazek	
Epaminondasa.
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walczył o zdobycie dla Grecji całej Sycylii, ale się nie udało. Ostatecznie gra-
nica z Kartaginą została ustalona na rzekach Halykos i Himeras.

Trzeba jednak pozytywnie ocenić państwo Dionizjusza. Rozwinęło się go-
spodarczo, zwiększyło się jego terytorium, co sprawiło, że na Sycylii osiedla-
li się Grecy ze wschodu znajdując tam dobrą ziemię do upraw i odpowiednią 
atmosferę do robienia interesów.

Równie ważnym terenem dla Greków, szczególnie pod względem ekono-
micznym, były ziemie nad Morzem Czarnym, w tym na Krymie. Wśród wielu 
wydarzeń, które tam zaistniały, jednym z najważniejszych było powstanie w 
roku 480 p.n.e. państwa bosforańskiego, zjednoczonego pod panowaniem 
władców Pantikapaion, leżącego na obu brzegach Bosforu Kimmeryjskiego 
czyli Cieśniny Kerczeńskiej, oraz na Półwyspie Tamańskim. Pantikapaion, 
podobnie jak wszystkie kolonie położone na północnym wybrzeżu Morza 
Czarnego, zawdzięczało swój rozwój handlowi zbożem, rybami i niewolni-
kami.

Władca bosforański nosił tytuł archonta, ale jego władza była dożywot-
nia i dziedziczna. Do roku 438 p.n.e. władzę sprawowali archontowie z rodu 
Archeanaktydów, pochodzących prawdopodobnie z Miletu. Potem w niewy-
jaśnionych okolicznościach władza przeszła w ręce Spartakosa, być może 
należącego do arystokracji scytyjskiej.

Kiedy w IV wieku p.n.e. osłabione Ateny nie mogły już wywierać wpływu 
na wydarzenia w dalekich krainach nad Morzem Czarnym, zaczął się okres 
rozwoju państwa bosforańskiego.

Wiek V i IV p.n.e. były dla wybrzeża czarnomorskiego okresem rozkwitu 
klasycznej kultury helleńskiej. Między Grecją i miastami czarnomorskimi 
wytworzyła się silna więź kulturalna.

IV wiek p.n.e. przyniósł też wzrost znaczenia Macedonii. Fenomenem po-
zostanie to, że zdobyła ona panowanie nad Grecją lądową na ok. 200 lat. 
A przecież Grecy zaczęli się bliżej interesować Macedończykami dopiero w 
epoce wojen perskich. I co ciekawe, Grecy uważali Macedończyków za lud 
niegrecki, tylko panującą w Macedonii dynastię Argeadów, za grecką. Ale 
przez większość Greków byli uważani za barbarzyńców.

Jak już stwierdziliśmy wcześniej, Macedonię podporządkował sobie Da-
riusz a potem Kserkses, królowie perscy. Po wojnach perskich Macedończy-
cy nadal nie odgrywali żadnej roli politycznej, choć utrzymywali kontakty z 
greckimi poleis. Brali udział w igrzyskach panhelleńskich i byli odbiorcami 
kultury greckiej. Władza królewska była dziedziczna, jednak o wcześniej-
szych królach wiadomo niewiele. Dopiero o Archelaosie (413-399 p.n.e.) 
możemy powiedzieć nieco więcej. Wiemy, że utrzymywał sojusz z Atenami. 
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W roku 407 p.n.e. Ateńczycy uznali go za dobroczyńcę, bowiem pomógł im 
odbudować flotę. W Macedonii budował drogi i twierdze, zreorganizował 
armię. Najwięcej jednak dokonał w sferze kultury. Stolicę przeniósł do Pelli, 
z której uczynił centrum kultury greckiej. Na jego dworze przebywali arty-
ści i poeci, m.in. Zeuksis i Eurypides czy też Agaton.

Nie wiadomo, dlaczego w roku 399 p.n.e. Archelaos został zamordowany. 
Po jego śmierci na krótki czas zapanował chaos spowodowany walką o tron. 
Ostatecznie królem został Amyntas III (394-370 p.n.e.), bratanek Archelao-
sa, ożeniony z Eurydyką, która urodziła m.in. Filipa II, ojca Aleksandra Wiel-
kiego Macedońskiego.

Amyntas III prowadził bardzo energiczną politykę progrecką. Uczestni-
czył we wszystkich ważnych wydarzeniach świata poleis. W latach siedem-
dziesiątych związał się z Atenami. W roku 371 p.n.e. brał udział w spotkaniu 
delegatów państw greckich, które miało doprowadzić do pokoju powszech-
nego. Po jego śmierci panowali krótko jego starsi synowie, Aleksander II i 
Perdykkas.

W roku 359 p.n.e. na tron wstąpił najmłodszy syn Amyntasa Filip II, któ-
ry szybko rozprawił się z innymi jeszcze pretendentami do tronu. Wkrótce 
zmierzył się zwycięsko we wschodniej części kraju z plemieniem Pajonów, 
a potem pokonał Illyrów. Podobno Armia Filipa zabiła 7 tysięcy żołnierzy 
wroga. Był to efekt nowej taktyki wojennej Filipa, który połączył atak jazdy z 
uderzeniem piechoty. Zastosował również nowatorskie ustawienie falangi.

Falanga macedońska składała się z 20 szeregów. Była groźną lawiną po-
suwającą się w kierunku wroga. Żołnierze byli uzbrojeni w dwumetrowe 
dzidy. Skrzydeł falangi broniła lekka piechota i jazda. Obok lekkiej jazdy ist-
niała również w Macedonii ciężka konnica. Tak wyposażona armia wkrótce 
opanowała całe wybrzeże macedońsko-trackie, bardzo bogate w kruszce, a 
zajęte wcześniej przez kolonie greckie.

Bezpośrednim powodem wmieszania się Macedonii w sprawy greckie 
była tzw. święta wojna w latach 355-346 p.n.e. pomiędzy Tebańczykami i 
Fokijczykami, którzy zagarnęli skarby świątyni delfickiej, aby opłacić na-
jemników. Filip odzyskał skarby Delf, a miasta zamienił we wsie. Zawładnął 
też miastami Amfipolis i Pydną oraz złotodajnym obszarem górskim Pan-
gaion. W roku 348 p.n.e. zdobył miasto Olint, stojące na czele związku miast 
tracko-chalkidyckich i sprzymierzone z Atenami. Po zaciętych walkach Olint 
został zdobyty i doszczętnie zburzony, a mieszkańcy sprzedani do niewoli.

Zdobycie kopalń w Pangaion umożliwiło Filipowi przeprowadzenie re-
formy pieniężnej. Polegała ona na wprowadzeniu bimetalizmu, czyli waluty 
srebrnej i złotej. Pierwsza z nich używana była powszechnie w świecie gre-
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ckim, druga w monarchii perskiej. Filip II zrównał wartość srebra z wartoś-
cią złota, przez co obniżył wartość tego drugiego.

W ten sposób Macedonia z drugorzędnego i na wpół barbarzyńskiego 
państwa przekształciła się w mocarstwo, czemu sprzyjała również sytua-
cja międzynarodowa. Stare greckie poleis straciły znaczenie, a między nimi 
i wewnątrz nich wrzała ciągła walka. Niekończące się wojny i przewroty 
wewnętrzne zrujnowały doszczętnie ustrój gospodarczy i polityczny tych 
państw. A do tego wszystkiego w Atenach, Sparcie, Tebach i innych miastach 
greckich nie brakowało stronników króla macedońskiego, który jedynie, w 
ich mniemaniu, mógł wybawić Helladę z anarchii wewnętrznej i słabości 
politycznej.

W Atenach przeciwko Filipowi wystąpił Demostenes, który nawoływał do 
powstania koalicji anty-macedońskiej. Na jego apel odpowiedziały Korky-
ra, Akarnania, Korynt i jego kolonie, miasta Eubei oraz szereg innych miast. 
Niestety, koalicja nie była w stanie sprostać Macedończykom, którzy w bi-
twie pod Cheroneją w Beocji w roku 338 p.n.e. rozgromili wojska greckie. 
Tysiąc żołnierzy padło na polu bitwy, dwa tysiące zostały wzięte do niewoli, 
reszta rozpierzchła się. Wielu historyków uważa, że w tym momencie za-
kończyła się wielkość Hellady i nastała era hellenizmu.

Filip nie tylko pokonał Ateny i ich sojuszników, ale podbił też Peloponez. 
W roku 337 p.n.e. narzucił państwom greckim warunki pokoju powszechne-
go. Powołana została symmachia grecka z Filipem jako hegemonem. Uchwa-
lono też, że zorganizowana zostanie wspólna wyprawa na Persję w celu uka-
rania Persów za zniszczenia świątyń greckich w czasie wyprawy Kserksesa.

8. Monarchia Aleksandra Wielkiego
Niespodziewanie dla świata greckiego, w roku 336 p.n.e. na weselu swej 

córki został zamordowany król macedoński Filip II. Jako przyczynę podaje 
się zemstę jego żony Olimpiady lub macedońskiej arystokracji, niezadowo-
lonej z polityki Filipa. Być może był jeszcze inny powód. Mówiło się również 
o ewentualnym spisku perskim w celu usunięcia inicjatora i organizatora 
wyprawy na Persję.

Królem został ogłoszony Aleksander, zwany później Wielkim, syn Filipa 
i Olimpiady, który wówczas miał 20 lat. Był to człowiek wybitnie zdolny i 
wykształcony. Jego nauczycielem był sam Arystoteles.

Po śmierci Filipa, w Grecji wzrosły nastroje antymacedońskie. Ale zanim 
opozycja zorganizowała opór przeciwko Aleksandrowi, ten był już w Grecji. 
Odnowił sojusz z Tesalią a w Koryncie zaproponował, aby mianowano go 
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naczelnym wodzem w wojnie przeciwko Persom. Tam także odnowił układ 
zawarty przez Filipa. Następnie udał się na północ, aby walczyć z Ilirami, 
którzy wystąpili zbrojnie przeciwko Macedonii.

Podczas nieobecności Aleksandra, finansowana przez Persję opozycja 
rozpuściła plotkę, że Aleksander Macedoński zginął. Wiadomość ta spowo-
dowała wybuch powstania. Przeciwko Macedonii powstały Teby i inne mia-
sta Peloponezu. Do wojny szykowały się także Ateny.

Reakcja Aleksandra była błyskawiczna. Po pokonaniu Traków, w ciągu 
dwóch tygodni szybkim marszem doszedł do Teb. Miasto wziął szturmem i 
zburzył. Oszczędził  jedynie świątynie i dom poety Pindara. Od Ateńczyków 
zażądał m.in. wydania Demostenesa, ale pod wpływem swoich zwolenni-
ków w Atenach, zmienił decyzję.

Na przełomie roku 335/334 p.n.e. Aleksander śpiesznie przygotowywał 
się do wojny z Persją. Jego ogromnym atutem było szybkie działanie. Na po-
śpiech wpływ miała również obawa, że Persowie zablokują wybrzeża Mace-
donii i Grecji, wszak dysponowali świetną flotą na Morzu Egejskim. Trzonem 
armii Aleksandra była ciężko i lekkozbrojna piechota, która współpracowa-
ła z kawalerią. Król obiecał swoim żołnierzom ogromne zdobycze w Per-
sji. Aleksander był mistrzem propagandy. Aby przekonać, że udział w jego 
wyprawie przyniesie znaczne gratyfikacje, przed wyruszeniem na wojnę 
rozdał wszystkie swoje posiadłości ziemskie, dochody, niewolników i bydło. 
Na pytanie, co mu pozostało odpowiadał, że nadzieja na większe skarby w 
Persji. Za przykładem poszli też jego najbliżsi współpracownicy.

W Persji panował wówczas Dariusz III Kodoman (336-330 p.n.e.), król 
który nie posiadał ani specjalnych zdolności do rządzenia ani inicjatywy. 
Państwo Achemenidów przeżywało głęboki kryzys. Można powiedzieć, że 
znajdowało się w przededniu rozpadu. Wiedząc o tym, perskie prowincje 
zachodnie takie jak Egipt, Fenicja czy Azja Mniejsza, związane z miastami 
greckimi głównie przez handel, postanowiły przyłączyć się do Greków, w 
których widziały wybawców spod jarzma perskiego. Do tego wszystkiego 
trzeba dodać, że wyposażenie armii perskiej było przestarzałe a dyscyplina 
wojskowa w stanie rozkładu. Znaczna siłę w armii perskiej stanowili chłopi, 
którzy niechętnie szli na wojnę i bardzo często dezerterowali z pola walki. 
Wszyscy satrapowie działali na własną rękę, bowiem król był daleko i prak-
tycznie nie miał wpływu na podejmowane przez nich decyzje, tak politycz-
ne jak i wojskowe. Najsilniejszą formację wojsk perskich stanowiły greckie 
wojska najemne, którymi dowodził Grek Memnon, co mogło być bardzo nie-
bezpieczne dla Persów w wypadku konfliktu z Grekami.
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W przeciwieństwie do armii perskiej, wojska Aleksandra Macedońskiego 
były starannie przygotowane do wojny. Jako pretekst do wystąpienia zbroj-
nego podano odwet za znieważenie świątyń greckich w czasie wojen gre-
cko-perskich oraz zemstę za zamordowanie Filipa II. Wszystkim narodom 
znajdującym się pod jarzmem perskich obiecano wolność.

Wiosną roku 334 p.n.e. Aleksander wraz z 35 tys. armią przekroczył Hel-
lespont i zaraz nad rzeką Granik starł się z nieprzyjacielem. Armia mace-
dońsko-grecka nie była zbyt liczna, ale dobrze zorganizowana. Ponad 30 
tysięcy stanowiła piechota, 5 tys. jazda. Główną siłą piechoty była ciężko-
zbrojna falanga. Część hetairoi804 i kilka tysięcy piechoty pozostała jednak 
w Macedonii pod dowództwem Antypatrosa, aby utrzymywać w posłuszeń-
stwie zaplecze.

Bitwę pod Granikiem Persowie przegrali, głównie z tego powodu, że nie 
usłuchali rady Memnona, który nalegał, aby nie wdawać się z Macedończy-
kami w otwartą walkę, lecz wciągnąć ich w głąb kraju. Satrapowie małoazja-
tyccy obawiali się jednak zrujnowania kraju i opowiedzieli się za natychmia-
stową bitwą. Jazda perska została rozbita i rozproszona, spora część dostała 
się do niewoli. Zaciężne wojska Memnona w ogóle nie wzięły udziału w bi-
twie. Zostały błyskawicznie otoczone przez wojsko Aleksandra i częściowo 
wycięte. 2 tys. wzięto do niewoli i posłano na ciężkie roboty.

Po bitwie pod Granikiem Aleksander ruszył na Sardes, które poddało się 
bez walki. Tak więc Lidia i Frygia znalazły się w rękach Macedończyków. 
Większość miast greckich nie stawiała oporu. Jedynie w Milecie i Halikarna-
sie natrafiono na opór najemnych wojsk greckich w służbie króla perskiego. 
W zdobytych miastach greckich ogłaszano wolność i wprowadzano zasady 
demokratyczne. Większość ludności helleńskiej bardzo szybko przechodzi-
ła na stronę Aleksandra.

Po zdobyciu Halikarnasu wojska macedońskie podbiły krainy leżące w 
środkowej części Azji Mniejszej, przeprawiły się przez Tauros i zajęły Tars. 
Tam Aleksander został złożony chorobą, musiał więc pozostać przez pewien 
czas. Potem wyruszył w kierunku Syrii. Jesienią roku 333 p.n.e. Dariusz ze-
brał wielką armię i zajął doskonałą pozycję przy ujściu rzeki Pinaros pod 
miastem Issos, na tyłach wojsk Aleksandra. Ale i to nie pomogło, by pokonać 
wojska grecko-macedońskie. Aleksander złamał lewe skrzydło i centrum ar-
mii perskiej, gdzie walczył sam Dariusz. Drugie skrzydło perskie broniło się 
zaciekle, bowiem walczyli tam najemnicy greccy. O zwycięstwie Aleksandra 
zadecydowały posiłki rzucone przez króla macedońskiego i wieść o uciecz-
804	 Dosł.	towarzysze,	rekrutująca	się	spośród	arystokracji	macedońskiej	gwardia	przyboczna	

monarchy.
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ce Dariusza. Wojsko perskie się rozpierzchło, pozostawiając bardzo bogaty 
obóz. Wśród osób wziętych do niewoli znalazły się żona, dzieci i matka króla 
perskiego. Sam Dariusz uciekł za Eufrat.

Aleksander ruszył do Fenicji, gdzie zajął Arados, Byblos i Sydon, w tym 
czasie właściwie miasta już zhellenizowane. Głównym czynnikiem, który 
zadecydował o przejściu miast fenickich na stronę Macedonii, było rozpad-
nięcie się floty perskiej po bitwie pod Issos. Okręty cypryjskie i fenickie 
przeszły na stronę Aleksandra. Największy opór stawiał Tyr, stare fenickie 
miasto, na długi czas zatrzymując pochód armii grecko-macedońskiej. Do-
piero po siedmiu miesiącach, w roku 332 p.n.e., miasto zdobyto od strony 
lądu i morza, i doszczętnie zniszczono. Przy zdobywaniu Tyru prowadzono 
oblężenie. Sprowadzono katapulty, usypano groblę, aby połączyć ląd z wy-
spą, na której leżała ważna część miasta. 8 tysięcy mieszkańców, głównie 
mężczyzn zabito, 30 tysięcy, głównie kobiet i dzieci sprzedano jako niewol-
ników. Po Tyrze padła inna twierdza — Gaza, którą spotkał taki sam los.

Z Gazy Aleksander ruszył do Egiptu, gdzie spędził całą zimę. Nie napotkał 
tam oporu, ponieważ Egipcjanie niechętnie znosili poddaństwo Persom. Sa-
trapa perski oddał bez walki twierdzę w Memfis oraz skarb państwa. Alek-
sander dzięki prezentom i uprzejmemu obejściu pozyskał sympatię kapła-
nów egipskich, którzy dzięki temu ogłosili go synem słońca i prawowitym 
następcą dawnych faraonów. W roku 332 p.n.e. Macedończycy wybudowali 
w Egipcie nowe miasto nad Morzem Śródziemnym, nazwane Aleksandrią. 
Aleksandria stała się głównym ekonomicznym i kulturalnym ośrodkiem 
świata hellenistycznego.

Wiosną roku 331 p.n.e. Aleksander opuścił Egipt kierując się poprzez 
Palestynę i Fenicję w kierunku Eufratu, aby dojść do Mezopotamii i Babi-
lonu. W pobliżu starożytnej Niniwy, koło osady Gaugamela Macedończycy 
w krwawej bitwie pokonali Persów805. Sam Dariusz uciekł do Medii. Droga 
do Babilonu i Suzy stała otworem. Oba miasta wraz z ogromnymi skarbami 
znalazły się w rękach Aleksandra.

805	 O	bitwie	pod	Gaugamelą	w	roku	331	p.n.e.	czytamy	w	biografii	Aleksandra	napisanej	przez	
Plutarcha:	„Aleksander	popędził	rozbite	wojska	w	kierunku	centrum,	gdzie	stał	Dariusz.	
Aleksander	zobaczył	go	z	daleka,	w	głębi	stojących	na	przedzie	szwadronów	gwardii	kró-
lewskiej.	Dariusz	był	pięknym	mężczyzną	słusznego	wzrostu;	stał	na	wysokim	rydwanie	
w	otoczeniu	mnóstwa	jeźdźców	odzianych	w	błyszczące	zbroje,	którzy	stając	w	zwartych	
szeregach	dookoła	rydwanu,	gotowi	byli	odeprzeć	nieprzyjaciela.	Napadłszy	na	nich	z	bli-
ska	Aleksander	wzniecił	niesłychane	przerażenie	spychając	uciekających	na	tych,	którzy	
jeszcze	stali	w	szeregach.	Większość	rzuciła	się	w	przerażeniu	do	ucieczki.	Lecz	najodważ-
niejsi	i	najznakomitsi	z	nich,	zabijani	na	oczach	króla,	przeszkadzali	w	pościgu.	Walcząc	ze	
śmiercią,	czepiali	się	jeźdźców	i	koni”	(Plutarch,	Aleksander Wielki,	33).



375Grecja

Ostatnim wielkim miastem perskim, które padło przed Macedończykami 
było Persepolis. Wydarzenie miało miejsce w roku 330 p.n.e. Na tysiącu mu-
łów i trzech tysiącach wielbłądów wywieziono stamtąd ogromne bogactwa 
warte, jak się szacuje, 120 tys. talentów. Potem miasto spalono i zrównano z 
ziemią, co miało być zemstą za zniszczenie Aten przez Kserksesa.

Po opuszczeniu Persepolis Aleksander ruszył na Ekbatanę, stolicę Medii. Z 
Ekbatany, w pościgu za Dariuszem, przeszedł ostrym marszem przez Bramę 
Kaspijską i wkroczył do Partii i Baktrii przechodząc przez trudno dostępne 
tereny górskie i pozbawione wody obszary pustynne. Niestety, nie udało się 
Aleksandrowi pojmać Dariusza. Za to satrapa baktryjski Bessos uprowadził 
króla perskiego, a kiedy doganiał ich Aleksander, zabił Dariusza a sam siebie 
ogłosił królem Persji przybierając imię Artakserksesa IV. Bessos został jed-
nak pojmany przez Ptolemeusza, dowódcę gwardii przybocznej Aleksandra 
i skazany na śmierć poprzedzoną okrutnymi torturami w Ekbatanie.

Wraz ze śmiercią Dariusza wygasła dynastia Achemenidów. Jedynym 
władcą państwa perskiego został Aleksander Wielki Macedoński, który 
połączył Macedonię, Grecję i Persję w jedno państwo. Sukces wyprawy w 
pierwszych jej etapach, a szczególnie zagarnięcie skarbów króla perskiego 
spowodowały wielki napływ do armii Aleksandra nie tylko nowych żołnie-
rzy, ale też handlarzy i różnego rodzaju kombinatorów. Wszyscy oni żądni 
byli nowych podbojów, łupów i ziemi. Na stronę macedońską przeszło wielu 
satrapów perskich wraz z oddziałami wojska. Ponieważ wśród świty Alek-
sandra zaczęły wzrastać ich wpływy i panować wschodnie obyczaje, upoka-
rzające dla nawykłego do wolności możnowładztwa macedońskiego, odczu-
li to przede wszystkim Aleksandra przyjaciele i towarzysze broni z dawnych 
lat, którzy praktycznie zostali zepchnięci do rzędu sług królewskich. Stosun-
ki te były przyczyną wielu rozdźwięków, zaczęło więc dochodzić do różnego 
rodzaju spisków. Podczas, gdy Aleksander nalegał na kontynuowanie wy-
prawy na wschód, stara arystokracja macedońska domagała się przerwania 
marszu i usunięcia Persów z otoczenia króla. Przejawem opozycji był spisek 
z roku 330 p.n.e., który zakończył się śmiercią Parmeniona i jego syna Filo-
tasa. Innym przykładem jest wydarzenie z roku 328 p.n.e., kiedy na jednej 
z uczt królewskich uniesiony gniewem Aleksander zabił swego najlepszego 
przyjaciela Kleitosa, który wcześniej uratował mu życie pod Granikiem. Kle-
itos czynił królowi zarzuty z powodu jego przyjaźni z Persami.

Aleksander podbił już całą zachodnią część terytorium Achemenidów i 
zamierzał dokonać podboju części wschodniej. Ale dalsza ofensywa w kie-
runku wschodnim zależała w znacznej mierze od sytuacji w Grecji. Ok. roku 
331 p.n.e. głównym ośrodkiem ruchu antymacedońskiego była Sparta. Jej 
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król Agis przeciągnął na swoją stronę niektóre spośród państw Peloponezu. 
Bunt nie trwał długo. Rozprawił się z nimi Antypatros w bitwie pod Megalo-
polis. Zginął sam Agis, a ruch antymacedoński załamał się.

Na przełomie roku 330/29 p.n.e. przez Baktrię i Hindukusz dotarł Alek-
sander do doliny rzeki Oksus (Amu-Daria), a następnie przez Marakandę 
(Samarkandę) skierował się na północny wschód w kierunku rzeki Jak-
sartes (Syr-Daria). W dorzeczu Jaksartesu mieszkały plemiona scytyjskie, 
które zajmowały duże obszary ziemi i nieustannie niepokoiły granice pań-
stwa perskiego. Udało mu się dotrzeć aż do Doliny Fergańskiej, leżącej w 
północno-wschodniej części państwa perskiego. Jednak w tym samym 
czasie w podbitych już okręgach Sogdiany wybuchło powstanie przeciwko 
najeźdźcom. Przeciwko Macedończykom i Grekom wystąpili też Massage-
towie, Dahowie, Sakowie i in. Załogi wojskowe, które Aleksander zostawił 
w miejscowościach, stanowiących wcześniej punkty oporu, zostały wycięte 
przez powstańców. Na ich czele stanął Spitamenes, który wcześniej poma-
gał Bessosowi. Obległ on liczną załogę, która znajdowała się w Marakandzie. 
Otrzymawszy wiadomość o zbliżaniu się oddziału wysłanego przez Alek-
sandra zaniechał oblężenia i pozorując odwrót uczynił zasadzkę, w której 
wybił cały oddział idący z odsieczą, następnie wznowił oblężenie, które 
trwało aż do przybycia samego Aleksandra. Wtedy wycofał się w pustyn-
ne okolice Turkiestanu. Aleksander kazał stracić kilka tysięcy powstańców 
wziętych do niewoli.

Podczas gdy zimą roku 329/28 Aleksander przebywał w Baktrii, miesz-
kańcy Sogdiany przygotowywali się do nowego powstania. Na wiosnę 
wojsko macedońsko-greckie zaatakowało w Marakandzie powstańców, a 
następnie Aleksander wyprawił specjalną ekspedycję karną pod dowódz-
twem namiestnika Sogdiany przeciwko Spitamesowi. Przegrawszy batalię, 
Sogdyjczycy i Baktrowie porzucili Spitamenesa, a przywódcy Massagetów 
obcięli mu głowę i posłali ją Aleksandrowi.

Innym ważnym wydarzeniem w podbojach Aleksandra było w roku 327 
p.n.e. oblężenie twierdzy, w której znajdował się możnowładca sogdyjski 
Oksyartes. Oblężeni czuli się bezpieczni w swej górskiej fortecy, która wy-
dawała się niedostępna. Z murów wołali do Macedończyków, że tylko lata-
jący ludzie mogą ich pokonać. Jakież było ich zdziwienie następnego ranka, 
kiedy zobaczyli swoich wrogów na skałach nad twierdzą. W nocy trzystu 
ochotników wdarło się z pomocą lin na górę. Obrońcy się poddali. Do niewo-
li został wzięty Oksyartes i jego niezwykle urodziwa córka Roksana, która 
wkrótce została żoną Aleksandra. Natomiast Oksyartes został mianowany 
satrapą Baktrii. Była to część polityki Aleksandra w celu pozyskania sobie 
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miejscowej arystokracji i jej oddziałów wojskowych. Jest rzeczą charaktery-
styczną, że Aleksander starał się zbliżyć ze Wschodem przez wprowadzenie 
całego szeregu poczynań, jak np. proskinezy, czyli padania na twarz przed 
królem czy używanie królewskich szat medyjskich. Było to działanie bar-
dzo skuteczne. Zaowocowało m.in. wcieleniem do armii macedońskiej jazdy 
baktryjskiej i sogdyjskiej, jak również Dahów i Saków806.

Uczyniwszy z Sogdiany zależne królestwo i zabezpieczywszy inne obsza-
ry podbitego przez siebie państwa, wyrzekł się Aleksander podbicia pół-
nocy, a Scytowie zachodni sami przysłali do niego posłów w celu zawarcia 
sojuszu i nawiązania przyjaznych stosunków.

W przeciągu trzech lat, od roku 330 do 327 p.n.e. Aleksander Macedoński 
zawładnął wschodnimi obszarami państwa perskiego i zbliżył się do granic 
Indii. Podbój satrapii wschodnich związany był z ogromnymi nakładami i 
wysiłkiem. Sytuacja na Wschodzie diametralnie różniła się od tej na Zacho-
dzie. W Egipcie, Fenicji czy Azji Mniejszej Aleksandra uważano za wybawcę 
od jarzma perskiego. W satrapiach wschodnich natomiast był postrzegany 
jako grabieżca, stąd liczne powstania miejscowej ludności.

Aleksander wykorzystał okoliczność zwaśnienia radżów indyjskich 
i wiosną roku 327 p.n.e. armia macedońsko-grecka wkroczyła do Indii. 
Pierwsze starcie nastąpiło z Porosem. W krwawej bitwie radża utracił wielu 
ludzi, dużą ilość słoni oraz ekwipunku bojowego. Przekazy mówią, że Alek-
sander wziął do niewoli aż 70 tysięcy jeńców, co wydaje się rzeczą mało 
prawdopodobną. Faktem jest jednak, że Aleksander pozostawił Porosowi 
jego królestwo, licząc że ten pomoże mu w przyszłości.

Następnie armia macedońska skierowała się ku rzece Hyfasis. Po drodze 
niszczyła i grabiła, co stało na drodze. Ginęło sporo miejscowej ludności, 
która stawiała opór. Dalszy marsz w głąb Indii okazał się jednak niemożliwy. 
Nastał czas deszczów tropikalnych, wylały rzeki, kraj obfitował w jadowite 
węże, żołnierze zapadali na tropikalne choroby. W wojsku zaczęła się sze-
rzyć demoralizacja, jego liczebność zmniejszała się. Było wielu chorych, ran-
nych i inwalidów. „Zaledwie niewielu Macedończyków pozostało przy ży-
ciu, a i ci, którzy przetrwali, byli bliscy ostatecznej rozpaczy. Dalsze marsze 
zdarły kopyta koni, niezliczone bitwy stępiły broń walczących. Nikt nie miał 
greckiej odzieży; łachmany pochodzące z łupów barbarzyńskich i indyj-
skich, szczepione byle jak, okrywały pokryte bliznami ciała zdobywców”807. 
„Już od 70 dni z nieba lały ulewne strumienie deszczu, któremu towarzyszy-

806	 Zob.	Historia powszechna,	t.	II,	Warszawa	1964,	s.232.
807	 Kwintus	Kurcjusz	Rufus,	Historia Aleksandra Wielkiego, IX,	2.
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ły wichury i burze”808. Aleksander czynił nadludzkie wysiłki, aby namówić 
żołnierzy do dalszego podboju. Na nic się jednak one zdały. Nawet najbliżsi 
współpracownicy namawiali go do powrotu. Tak więc załadowano wojsko 
na statki i skierowano na południe z biegiem Indu. Po dziewięciu miesią-
cach dotarto do jego ujścia, gdzie złożono bogom ofiary i wyprawiono ucztę. 
Armię podzielono na dwie części. Jedna pod dowództwem Nearchosa od-
płynęła morzem do ujścia Eufratu, druga, dowodzona przez Aleksandra, po-
dążyła przez pustynię Gedrozji809, Karmanię i Persję właściwą do Babilonii. 
Ale droga przez pustynię była niezwykle trudna. Armia  prawie uległa roz-
kładowi. Żołnierze byli narażeni nie tylko na głód i brak wody, ale również 
choroby spowodowane odmiennymi warunkami klimatycznymi, ukąszenia 
wężów, napady wrogów i dzikich zwierząt. Konie i zwierzęta juczne pada-
ły z wyczerpania. Nieustannie żołnierze buntowali się. Aby temu zapobiec 
organizowano gry, zabawy, zawody sportowe, obchody świąt czy zwykłe pi-
jatyki. Plutarch pisze, że „nie można tu było zobaczyć ani tarczy, ani hełmu, 
ani włóczni. Przez całą drogę żołnierze czerpali wino z wielkich beczek i z 
pucharów korynckich, pili jeden za zdrowie drugiego. Jedni w dalszym ciągu 
szli naprzód, inni padali na ziemię. Wszędzie rozlegały się dźwięki fujarek i 
fletów, śpiewy i gry na harfie; na każdym kroku spotkać można było pijane 
kobiety. W tej rozpasanej wędrującej procesji napotykało się zupełną swo-
bodę, jaka panowała podczas bakchanaliów. Wydawało się, że sam Dionizos 
bierze udział w tej procesji i że jej towarzyszy”810.

Kiedy wojsko dotarło do Pury, głównego miasta Gedrozji, zatrzymano się 
na odpoczynek. W Karmanii spotkano Kraterosa z resztą armii. Dopłynęła 
tam również flota Nearchosa, o której myślano, z powodu braku kontaktu 
przez długi czas, że zatonęła. Po spotkaniu Aleksandra z Nearchosem zdecy-
dowano, że flota popłynie dalej i dotrze do ujść Tygrysu i Eufratu. Hefaistion 
miał poprowadzić główne siły armii z taborami i słoniami brzegiem morza 
do Persji, natomiast Aleksander z lekkozbrojną piechotą, z hetairoi i z częś-
cią łuczników udał się szybkim marszem do Pasargadów, a stamtąd do Per-
sepolis, Suzy i Babilonu. W roku 325 p.n.e., po dziesięciu latach, wyprawa 
została zakończona.

Gdy Aleksander zakończył działania wojenne, stanęło przed nim zada-
nie równie trudne: utrwalenie władzy na olbrzymim terenie oraz ułożenie 
stosunków między Macedończykami i Grekami a ludnością we wschodniej 

808	 Diodor,	XVII,	94.
809	 Przemarsz	 przez	 pustynną	 i	 dziką	Gedrozję	 był	 konieczny	 ze	względu	 na	 utrzymanie	

łączności	z	flotą	Nearchosa	i	zaopatrywania	jej	od	czasu	do	czasu	w	żywność.
810	 Plutarch,	Aleksander Wielki,	67.
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części imperium. Starał się zjednoczyć Europejczyków z Azjatami, m.in. po-
przez namawianie do zawierania związków małżeńskich. Miejscową arysto-
krację powoływał na stanowiska w administracji państwowej i armii. Starał 
się połączyć, co nie zawsze się udawało, wschodni despotyzm z formami 
ustrojowymi państw greckich. „Aleksander wykorzystał teorię boskiego 
pochodzenia władzy królewskiej, wytworzoną na Wschodzie od niepamięt-
nych czasów. Jego prerogatywy jako hegemona związku ogólnogreckiego 
i króla Macedonii ustąpiły na dalszy plan wobec nieograniczonej władzy, 
przysługującej deifikowanemu monarsze olbrzymiego państwa. Rozwój idei 
politycznych w Helladzie szedł zresztą w tym samym kierunku, co ułatwi-
ło zastosowanie wschodniej teorii władzy. Heroizacja i deifikacja działaczy 
politycznych (np. Lizandra, Timoleona i in.) rozpowszechniały się coraz bar-
dziej w związku z ogólnym upadkiem miast-państw greckich i utratą przez 
nie bytu niepodległego.

Centralny zarząd olbrzymiego imperium znajdował się w rękach króla i 
arystokracji macedońskiej, towarzyszy króla w jego wyprawach i wyższych 
urzędników administracyjnych. Osobny urzędnik zarządzał finansami pań-
stwa; był to jeden z przyjaciół Aleksandra, Harpalos, który po pewnym cza-
sie zbiegł do Aten z ogromną sumą pieniędzy. Wysoką godność chiliarchy, 
najbliższego pomocnika króla, piastował w ostatnich latach panowania 
Aleksandra jego przyjaciel Hefaistion. Wielkiego znaczenia nabrała kance-
laria królewska, którą zarządzał główny sekretarz”811.

Aleksander przeprowadził reformę armii. Wcielono do niej 30 tysięcy 
młodych Persów, tzw. epigonów, wyszkolonych po macedońsku i uzbrojo-
nych w macedońską broń. Najlepsi jeźdźcy perscy, baktryjscy i sogdyjscy, 
weszli w skład jazdy macedońskiej.

Po zakończeniu działań wojennych nie obyło się bez buntów w armii. Alek-
sander postanowił wynagrodzić i odesłać do domu  wysłużonych, chorych i 
inwalidów. To wywołało niezadowolenie pozostałych. Domagano się rozpusz-
czenia całej armii i hojnego wynagrodzenia. Znane było wówczas zawołanie, 
że Aleksander może dalej wojować razem „ze swym ojcem Amonem”. Protest 
ogarnął wszystkich żołnierzy greckich i macedońskich. Mimo, że Aleksander 
kazał zabić podżegaczy do buntu, to i tak był zmuszony wypłacić każdemu 
żołnierzowi żołd nie tylko za ubiegłą służbę, ale i z góry, za czas potrzebny na 
powrót do domu. 10 tys. żołnierzy skorzystało z takiej możliwości.

Pilną potrzebą było uregulowanie stosunków z miastami greckimi, któ-
re wysłały na Wschód licznych żołnierzy. Wciąż tkwiło w nich zarzewie an-

811 Historia powszechna...,	s.	236.
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tymacedońskie, z którym Aleksander do końca nie potrafił sobie poradzić. 
Trzeba jednak stwierdzić, że dzięki wyprawom Aleksandra, miasta greckie 
zyskały gospodarczo. Otworzyły się szerokie możliwości w handlu, który 
przynosił zysk.

Wyprawy Aleksandra przyniosły również wiele odkryć geograficznych. 
Na przykład podróż Nearchosa od ujścia Indusu do ujść Tygrysu i Eufra-
tu ukazała nowe drogi morskie. Wysłano także ekspedycję w celu zbadania 
wybrzeży Morza Kaspijskiego, zwanego wtedy Hyrkańskim. W roku 324 
p.n.e. Aleksander osobiście wziął udział w ekspedycji do ujścia Eufratu. Wy-
słano ekspedycje rozpoznawcze, mające zbadać drogę do Arabii. Zbudowa-
no wiele nowych miast, gdzie mieściły się nie tylko garnizony wojskowe, ale 
osiedlała się również ludność cywilna, kupcy oraz rzemieślnicy.

Przy okazji działań wojennych prowadzono również badania naukowe. 
Zapisywano wydarzenia, przeprowadzano badania nad poszczególnymi 
krajami, zbierano rzadkie okazy roślin i zwierząt. Zebrano wiele materiału 
sprzyjającemu rozwojowi geografii, botaniki, zoologii.

Państwo Aleksandra Macedońskiego swymi rozmiarami przerastało 
znacznie państwo perskie. W jego skład bowiem wchodziły państwa greckie 
oraz nowo podbite krainy wschodnie graniczące z Indiami. Rozciągało się 
od Italii aż do łańcucha Himalajów i Indii. Stolicą imperium został Babilon, 
znajdujący się w jego centrum. Struktura administracyjna pozostała podob-
na jak u Achemenidów. Zachowany został podział na satrapie, a nawet na 
stanowiskach satrapów pozostało wielu dawnych perskich urzędników.

W roku 323 p.n.e. Aleksander przebywał w Babilonie. Planował kolejne 
wyprawy, m.in. chciał zbadać wybrzeża Arabii, rozszerzyć system iryga-
cyjny Eufratu, połączyć Morze Kaspijskie z oceanem, zbudować olbrzymie 
świątynie w Babilonie, na wyspie Delos i w Delfach. Z różnych stron świata 
przybywały poselstwa z wyrazami uznania i hołdu. Podobno nawet Kartagi-
na i młoda republika rzymska miały wysłać swoich posłów.

Aleksander pożenił dowódców macedońskich z córkami magnatów ba-
bilońskich i perskich, a sam zawarł związek małżeński ze Stateirą, zwaną 
też Barsine, córką Dariusza. Macedończycy, którzy poślubili dziewczęta 
azjatyckie, otrzymali zwolnienie od podatków; toteż ok. 10 tys. żołnierzy 
i oficerów macedońskich skorzystało z tej możliwości. Konstanty Bulli pi-
sze, że „dalsze dzieje Aleksandra stały pod znakiem dekadencji. Ponieważ 
nic już nie pozostało do zdobycia, spędzał Aleksander czas na zabawach i 
uciechach. Zachęcał swych współtowarzyszy do tak nadmiernego picia, że 
po jednej z tego rodzaju libacji zmarło ich aż dwudziestu. Wreszcie biorąc 
udział w jednej długotrwałej pijatyce, został bezpośrednio zaproszony na 
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drugą, gdzie po wypiciu z każdym z 20 obecnych gości, wypił jeszcze [...] 
dwa pełne herkulańskie puchary, zawierające 1,5 l. Nawiedziła go wówczas 
gwałtowna gorączka, w której zmarł 11 dni później, tj. 13 czerwca 323 r.”812.

Po śmierci Aleksandra, która była strasznym szokiem dla wszystkich, 
władzę przejęło wojsko. Najważniejsze stanowiska w armii i na dworze 
królewskim zajmowali przyjaciele i członkowie gwardii przybocznej króla. 
Byli to m.in.: Antypatros, dowodzący wojskiem w Macedonii i Grecji, i jego 
syn Kassandros (Kassander); Perdikkas, naczelny wódz w Azji; Antygonos, 
satrapa Wielkiej Frygii; Ptolemeusz, jeden z wodzów armii; Seleukos, do-
wódca hetairoi; Lizymach, dowódca macedoński i in. W wyniku porozumie-
nia obwołano królem niezbyt rozgarniętego umysłowo przyrodniego brata 
Aleksandra, Arridaiosa, który przyjął imię Filip. Zgodzono się też, że jeśli 
będąca wówczas w ciąży żona Aleksandra Wielkiego Roksana urodzi syna, 
to również on zostanie ogłoszony królem. Urodził się po dwóch miesiącach 
i otrzymał imię Aleksander. De facto jednak władzę na terenach azjatyckich 
sprawował Perdikkas. Jednocześnie rozstrzygnięto obsadzenie stanowisk 
satrapów. Część prowincji pozostała w rękach dawnych zarządców. Anty-
gonos oprócz Frygii otrzymał jeszcze Pamfilię i Likię, Eumenes dostał Pafla-
gonię i Kapadocję. Egiptem zarządzał Ptolemeusz, Tracją i Jonią Lizymach a 
Babilonią Seleukos.

Nie był to jednak stały podział wpływów. Wodzowie Aleksandra Wielkie-
go, zwani tez diadochami, rozpoczęli otwartą walkę o wpływy w imperium. 
Wojnę prowadzono z niesłychanym okrucieństwem. W krainach, gdzie była 
toczona, wyrządziła ogromne szkody. Szczególnie ucierpiała Grecja, która 
kilkakrotnie przechodziła z rak do rąk. W międzyczasie zarówno słaby na 
umyśle Filip, jak i Roksana z synem Aleksandrem zostali zamordowani.

Największe szanse na zwycięstwo i przywrócenie monarchii posiadali 
Antygonos i jego syn Demetrios. Ale wzrost ich potęgi zmusił pozostałych 
diadochów, czyli Ptolemeusza, Seleukosa, Kassandra i Lizymacha, do zanie-
chania sporów i utworzenia koalicji przeciwko Antygonosowi i Demetrio-
sowi. W roku 301 p.n.e. miała miejsce jedna z najbardziej krwawych bitew 
świata starożytnego. Do starcia doszło pod Ipsos we Frygii. Demetrios, któ-
ry dowodził jazdą, odniósł zwycięstwo na jednym skrzydle, ale oddalił się 
zbytnio od Antygonosa, który poniósł całkowitą klęskę w starciu z falangą 
i słoniami Seleukosa. Antygonos zginął, a jego wojsko poszło w rozsypkę. 
Demetrios ratował się ucieczką. Wiadomo już było, że Ptolemeusz, Seleukos, 

812	 K.	Bulli,	Księga Daniela,	Warszawa	1966,	 s.79.	 Por.	D.	Sacks,	Encyklopedia  świata 
starożytnych Greków,	Warszawa	2001,	s.30.	Inne	przekazy	mówią,	że	zmarł	na	malarię.	
Zob.	Encyklopedia Katolicka,	t.	I,	k.329.
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Kassander i Lizymach podzielą między siebie imperium Aleksandra Wiel-
kiego Macedońskiego. Ptolemeusz objął władzę w Egipcie, Seleukos w Syrii 
i Babilonii, Kassander w Macedonii i krajach sąsiednich, Lizymach w Azji 
Mniejszej. W późniejszym czasie najważniejszą rolę odgrywali Seleucydzi, 
potomkowie Seleukosa i Ptolemeusze.

9. Sytuacja po upadku monarchii Aleksandra
Jak już wspomnieliśmy, po śmierci Aleksandra Wielkiego jego monarchia 

rozpadła się na kilka części. Największą częścią zawiadywała dynastia Se-
leukosa. W porównaniu z poleis, rządy w państwach hellenistycznych opie-
rały się na zasadach silnej centralizacji. Wszędzie ośrodkiem politycznym 
był dwór królewski. Tam decydowano o wszystkich ważnych sprawach. Tam 
również mianowano kandydatów na ważne stanowiska państwowe.

Największa terytorialnie i najbardziej skomplikowana pod względem 
struktury wewnętrznej była monarchia Seleucydów. Założycielem dynastii 
był Seleukos Nikator (312-280 p.n.e.), jeden z najwybitniejszych wodzów 
Aleksandra. Już po jego śmierci Seleukos zorganizował wyprawę do Indii, 
gdzie wtedy panował radża Czandragupta813. Czandragupta zjednoczył po-
siadłości innych radżów pod swoim panowaniem i stał się twórcą wielkiego 
państwa indyjskiego. Kiedy okazało się, że inni radżowie są niezadowoleni 
z rządów Czandragupty, Seleukos wykorzystał sytuację, ruszył do Indii i od-
niósł kilka zwycięstw, za co otrzymał przydomek Nikator, czyli zwycięzca.

Seleukos w roku 305 p.n.e. zawarł pokój z Czandraguptą na warunkach 
korzystnych dla tego ostatniego, ponieważ zmusiła go do tego sytuacja, jaka 
powstała na zachodzie jego państwa. Na mocy porozumienia pokojowego 
Czandragupta zatrzymał swoje posiadłości w Pendżabie, ponadto otrzymał 
wschodnie okręgi Gedrozji i Arachozji oraz Paropamissos. Z kolei Seleukos 
otrzymał od radży 500 słoni, obietnicę przyjaźni i jego córkę za żonę. Za-
warcie pokoju z radżą Czandraguptą pozwoliło mu ruszyć na zachód, gdzie 
w bitwie pod Ipsos odegrał decydującą rolę. Do opanowanej przez siebie 
satrapii babilońskiej dołączył teraz jeszcze Syrię, Mezopotamię, Armenię 
i południową część Azji Mniejszej. W ten oto sposób jego państwo objęło 
większą część obszarów tworzących niegdyś monarchię Aleksandra, z wy-
jątkiem Europy, Indii i Egiptu. Na stolicę swego państwa Seleukos wybrał 
Antiochię, leżącą nad rzeką Orontes. Portem Antiochii była Seleukeia Nad-
morska. Był to krańcowy punkt na szlakach karawanowych łączących Indie 
i Chiny z basenem Morza Śródziemnego.

813	 Czandraguptę	można	spotkać	w	literaturze	pod	greckim	imieniem	Sandrakottos.
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Z powodu ogromnego obszaru swego królestwa Seleukos mógł czuć się 
następcą Aleksandra Macedońskiego, chociaż jego marzeniem było zdobycie 
europejskiej części Tracji i Macedonii. Wszak Macedonia była ojczyzną Seleu-
kosa. Z tego powodu w roku 281 p.n.e. podjął się wyprawy do Europy, wcześ-
niej złożywszy władzę w Azji na ręce swego syna Antiocha I (280-261 p.n.e.). 
Niestety, nie udało mu się opanować Macedonii. Został zdradziecko zamor-
dowany przez Ptolemeusza Keraunosa, brata króla egipskiego. To stało się 
powodem jeszcze większej nienawiści pomiędzy władcami hellenistycznymi.

Z takiego obrotu spraw najbardziej korzystały plemiona barbarzyńskie, 
które otaczały państwa hellenistyczne, m.in. w tym czasie przybrał na sile 
napór plemion celtyckich, które wdarły się na Półwyspy Apeniński i Bałkań-
ski, spustoszyły Macedonię, Grecję, Trację i przedostały się do Azji Mniej-
szej. Z tego powodu miasta małoazjatyckie poprosiły o pomoc Antiocha. W 
krwawej bitwie w Kapadocji Antioch pokonał Galów i wyparł ich do Galacji.

Sytuacja w Azji Mniejszej wciąż była niepewna. Już Antioch I musiał się 
zrzec niektórych krain i miast należących do jego państwa. Za Antiocha II 
(261-247 p.n.e.) odpadły Baktria i Partia, zanotowano również straty na 
rzecz Egiptu. Antioch III próbował odebrać Ptolemeuszom Fenicję i Celesy-
rię, ale poniósł klęskę pod Rafią. Bardziej szczęściło mu się na wschodzie. Po 
wyprawie do Baktrii zyskał wiele bogactw i przydomek Wielki. W sojuszu 
z królem Macedonii Filipem V próbował wyprzeć Egipt z Morza Egejskiego. 
Wtedy zagarnął Fenicję i Palestynę. Jego powodzenie zaniepokoiło Rzymian, 
którym nie podobały się nie tylko sukcesy Antiocha, ale również jego sojusz 
z Filipem, przyjacielem Kartaginy, która była wrogiem Rzymu. W roku 109 
p.n.e. w bitwie pod Magnezją Rzymianie pokonali Antiocha i położyli kres 
jego ekspansji terytorialnej. Po śmierci Antiocha III Wielkiego państwo Se-
leucydów zaczęło się kurczyć.

Podczas wojen pomiędzy diadochami Macedonia była w głębokim kry-
zysie politycznym i ekonomicznym. Pogłębiły to jeszcze najazdy plemion 
celtyckich, które pustoszyły kraj. Zmiana na lepsze zaczęła się dopiero od 
panowania Antigonosa Gonatasa (283-239 p.n.e.), syna Demetriosa Po-
liorketesa. W tym czasie ogromnego znaczenia nabrały trzy miasta: Pella, 
Kassandreia i Tessalonika. Za następców Antigonosa Gonatasa, a więc De-
metriosa, Antigonosa Dosona, Filipa V, i wreszcie Perseusza — ostatniego 
króla macedońskiego, Macedonia wdała się w długoletnią wojnę o panowa-
nie nad Morzem Egejskim, nad Hellespontem i wyspami walcząc z Egiptem, 
Syrią, Pergamonem, a także z Rzymem.

W skład państwa macedońskiego wchodziła wówczas Grecja właściwa. 
Ateny, Sparta i Korynt przeżywały olbrzymi kryzys, lepiej powodziło się Be-
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ocji, Fokidzie, Etolii i in. Dzieje Grecji w II i II wieku p.n.e. wypełniają prze-
wroty, zmiany władców, powstania niewolników, niszczycielskie wojny itp.

Ateny przez cały czas były ogniskiem ruchu antymacedońskiego, bowiem 
tam zachowało się najwięcej tradycji demokratycznych, których nie dało się 
pogodzić z panowaniem macedońskim. Przywódcą ruchu antymacedoń-
skiego był Hypereides. I to właśnie w Atenach dano sygnał do wojny z Ma-
cedonią. Za pieniądze zwerbowano doborowy oddział najemny, który pod 
dowództwem znanego wodza Leostenesa, właśnie przybyłego z Azji, szyb-
kim marszem podążył do Tesalii. Macedonią rządził wówczas Antipatros. 
Dysponował niewielką armią i zajęty był wojną z nadgranicznymi plemio-
nami. Stanął jednak do walki z wojskiem ateńskim. Poniósł jednakże klęskę 
i wraz z całym wojskiem schronił się w twierdzy Lamii. Stąd wojna ta nosi 
nazwę wojny lamijskiej (323-322 p.n.e.).

Zwycięstwo nad Antipatrosem wywołało olbrzymi entuzjazm w Ate-
nach814 i innych miastach greckich, również na Peloponezie. Rozpadł się 
Związek Koryncki, będący propagatorem idei macedońskich, na jego miej-
sce powstał związek helleński. Niestety, oblężenie Lamii było nieskuteczne. 
Zginął Leostenes, a Antipatros otrzymał posiłki. Podczas bitwy w dolinie 
Krannonu Antipatros odniósł zdecydowane zwycięstwo nad siłami helleń-
skimi. Poszczególne państwa związku helleńskiego zawarły pokój z Mace-
donią. Jako ostatni poddali się Ateńczycy i Etolowie. Prawo ateńskie została 
zmienione w duchu oligarchicznym, podobnie jak konstytucje innych miast, 
w których wprowadzono rządy oligarchiczne lub rządy tyranów sprzyjają-
cych Macedonii. Hypereides i Demostenes uciekli z Aten. Pierwszego z nich 
pochwycono na Eginie i stracono, drugi sam popełnił samobójstwo na wy-
spie Kalaurii.

Ateny długo nie mogły się otrząsnąć z tej porażki. Po ok. 140 latach pod-
jęto nową próbę wyzwolenia się spod jarzma macedońskiego. Sojusznikami 
Aten zostały Sparta i Egipt. Niestety, wojna zakończyła się porażką koalicji. 
Nazwana została wojną chremonidejską, od imienia jej inicjatora Ateńczyka 
Chremonidesa. Trwała w latach 266-263 p.n.e.

Porażka koalicji ateńsko-spartańsko-egipskiej nie była równoznaczna 
z zakończeniem walk przeciwko Macedonii. Powstały nowe dwa związki, 
Etolski i Achajski, które zdecydowanie różniły się od tych, jakie tworzyły 
dawne poleis. Zwiazek Etolski powstał jako przymierze gmin Grecji środko-
wej oraz kilku okręgów Peloponezu, na zasadach pełnej autonomii. Nowym 
było to, że żaden z członków związku nie posiadał hegemonii. Najwyższa 
814	 W	Atenach	na	mocy	uchwały	zgromadzenia	ludowego	wezwano	do	powrotu	Demostene-

sa,	który	po	ucieczce	z	Aten	przebywał	na	Eginie.
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władza należała do zgromadzenia ogólnozwiązkowego, które zbierało się 
raz do roku w mieście Termon, w Etolii. W zgromadzeniu mogli uczestni-
czyć wszyscy obywatele gmin sojuszniczych. Władzę wykonawczą sprawo-
wał dowódca wojsk — strateg. Na podobnych zasadach oparty był Związek 
Achajski. Należały do niego m.in. Korynt, Sikyon i Megara.

W wieku III i II p.n.e. trudna sytuacja była w Sparcie. Mimo prób prze-
prowadzonych przez królów Agisa IV (245-241 p.n.e.) oraz Kleomenesa 
(235-221 p.n.e.) nie udało się na dłuższą metę przeprowadzić reform i unie-
zależnić od wpływów Macedonii. Sparta otrzymała rozkaz wejścia w skład 
Związku Macedońsko-Achajskiego, na czele którego stał król macedoński. 
Zniesiono urząd króla Sparty. Z czasem pojawiła się tyrania. Najsłynniej-
szym tyranem spartańskim był Nabis (207-192 p.n.e.), który próbował 
uniezależnić Spartę od potęg zewnętrznych. Walczył ze Związkiem Achaj-
skim, królem macedońskim i Rzymianami. W końcu został zamordowany a 
Sparta straciła niezależność.

Od roku 146 p.n.e. Grecja została włączona do republiki rzymskiej jako 
prowincja Achaja. Części północne weszły w skład prowincji Macedonia i 
Epir.

II. Biblia
1. Stary Testament
Stary Testament nie opisuje wydarzeń na terenie starożytnej Grecji, ale w 

Księdze Daniela znajdujemy przepowiednie dotyczące tej potęgi. Zaczniemy 
od rozdziału 2, gdzie prorok wyjaśnia sen króla babilońskiego Nabuchodo-
nozora:

„Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku 
stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czyste-
go złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z 
żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto 
odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w 
jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skrusze-
niu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto — i stały się jak plewy na klepisku w 
lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, któ-
ry uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest 
sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, które-
mu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał 
w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i 
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którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi — ty jesteś głową ze złota. Po 
tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie 
królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś 
królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i roz-
rywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce 
częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że] królestwo ulegnie 
podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żela-
zo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo 
zaś z gliny [oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś 
kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmie-
szają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, 
podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. W czasach tych królów 
Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego wła-
dza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te 
królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień 
oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, 
miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; 
prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne»”815.

Komentatorzy biblijni sa zgodni, że złota głowa symbolizuje Babilonię, 
piersi i ramiona ze srebra — Medo-Persję, brzuch i biodra z miedzi — Gre-
cję, a golenie (nogi) z żelaza — Rzym. Palce u nóg po części z żelaza i gliny 
symbolizują państwa powstałe po upadku zachodniego cesarstwa rzym-
skiego. Natomiast kamień, który oderwał się z góry (bez udziału człowieka) 
jest symbolem powtórnego przyjścia Chrystusa816.

Kolejna przepowiednia znajduje się w rozdziale 7:
„Daniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry 

nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a 
jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła 
orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i 
postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. A oto dru-
ga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, 
a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: ‚Podnieś się! 
Pożeraj wiele mięsa!’ Potem patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pan-
tery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery 
głowy; jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych 
widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej 

815	 Dn	2,31-44.
816	 Zob.	na	ten	temat:	H.	Heinz,	Epoki, mocarstwa i władcy. Kryzys, czy zmierzch dziejów,	

Podkowa	Leśna,	bez	daty	wydania.
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sile. Miała wielkie zęby z żelaza <i miedziane pazury>; pożerała i kruszyła, 
depcąc nogami to, co pozostawało. (...) Ja, Daniel, popadłem z tego powodu 
w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do 
jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. 
On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. ‚Te wielkie bestie w liczbie 
czterech — to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak 
otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na 
wieki wieków’. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmien-
nej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane 
pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę”817.

Komentatorzy biblijni twierdzą, że proroctwo z rozdziału 7. jest paralelne 
z tym z rozdz. 2. Lew symbolizuje Babilonię, niedźwiedź — Medo-Persję, 
pantera — Grecję, a bestia o żelaznych zębach — Rzym818.

Kolejnym proroctwem, gdzie jest zapowiedź powstania potęgi greckiej, 
jest rozdział 8: „W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem wi-
dzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy patrzałem podczas 
widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. 
Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. Podniosłem oczy i 
spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wy-
sokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później.  Ujrzałem barana 
bodącego [rogami] ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie 
mogło mu sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, 
co chciał, i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł 
kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały 
róg między oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego wi-
działem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, 
jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i 
złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc 
on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał bara-
na z jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg 
uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne — ku czterem stro-
nom świata. Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie 
ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. (...) Baran, którego 
widziałeś z dwoma rogami, [oznacza] królów Medów i Persów. Kozioł zaś - 
króla Grecji, a wielki róg między jego oczami — pierwszego króla. Róg zaś, 
który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery kró-
lestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. 

817	 Dn	7,2-7.15-19.
818	 H.	Heinz,	Epoki...,	s.63-64.
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A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie 
król o okrutnym obliczu”819.

Tutaj częściowo sam tekst biblijny wyjaśnia, że baran symbolizuje Medo-
-Persję a kozioł — Grecję820.

Jeszcze jeden fragment Księgi Daniela n temat Grecji. Tym razem prezen-
tując tekst, naniesiemy w nawiasach kwadratowych imiona postaci histo-
rycznych, które według komentatorów, a szczególnie Konstantego Bullego, 
zawarte są w tych wersetach821. „Powstanie jeszcze trzech królów w Persji 
[Kambyzes, Smerdys, Dariusz I Wielki], a czwarty [Kserkses I] zdobędzie 
większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bo-
gactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu822. Wtedy wystąpi 
potężny król [Aleksander Wielki] i będzie panował nad wielkim królestwem, 
postępując według swego upodobania. Gdy tylko on wystąpi, jego państwo 
upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba [Ptolemeusz, Kassan-
der, Lizymach, Seleukos], jednak nie między jego potomków. Nie będą nim 
rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i 
przypadnie w udziale nie im, lecz innym. A król z południa wzrośnie w po-
tęgę [Ptolemeusz], lecz jeden z jego książąt [Seleukos, inni widzą tu Rzym] 
przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne”823.

2. Nowy Testament
Do Grecji dotarł Paweł podczas swej drugiej podróży misyjnej. Kiedy 

przebywał w Troadzie, w pobliżu dawnej Troi, doznał wizji, aby udać się 
do Europy824. Z Troady przeprawił się łodzią do Macedonii, ojczyzny Alek-
sandra Wielkiego. Spędziwszy noc na Samos, skalistej wyspie u wybrzeży 
Tracji, udał się do Neapolis (dzisiejsza Kavalla), stanowiącej port dla Filippi. 
Miasto w IV wieku p.n.e. zdobył Filip II Macedoński, stąd jego nazwa. Na 
równinie na południe od Filippi w roku 42 p.n.e. rozegrała się wielka bitwa 
pomiędzy Augustem i Antoniuszem z jednej strony a Brutusem i Kasjuszem 
z drugiej. Miasto zamieszkiwała spora gmina żydowska.

Ponieważ w swoich podróżach misyjnych Paweł zwracał się najpierw do 
Żydów, w Filippi uczynił podobnie. Żydzi spotykali się nad brzegami rzeki 

819	 Dn	8,	1-9.20-23.
820 Bible Commentary,	Waszyngton	1955,	t.	IV,	s.	826.
821	 Zob.	K.	Bulli,	Księga…,	s.	353-465.	K.	Bulli	jest	jedynym	komentatorem	Księgi Daniela 

w	Polsce,	który	tak	szczegółowo	opisał	11.	rozdział	tej	księgi.
822	 Jawan	=	Grecja.
823	 Dn	11,2-6.
824	 Dz	20,6-7.
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Gangit (Angista), w miejscu przeznaczonym do rytualnych obmywań. Tam też 
apostoł nawrócił na chrześcijaństwo pierwszą osobę w Europie. Była to Lidia, 
prozelitka judaizmu, kobieta interesu. Zajmowała się handlem purpurą825.

W Filippi spotkało Pawła również nieprzyjemne zdarzenie. Razem z Sy-
lasem zostali uwięzieni, ponieważ z młodej kobiety, przynoszącej pewnym 
ludziom ogromne korzyści finansowe, wypędzili „ducha wieszczego”. W na-
stępstwie tego wydarzenia nawrócił się strażnik więzienia i jego bliscy826.

W późniejszym czasie Paweł odwiedził Filippi jeszcze raz, gdzie obcho-
dził Święto Przaśników827. Gmina chrześcijańska przesłała Pawłowi upo-
minki. W odpowiedzi napisał list do Filipian, który znajdujemy w Nowym 
Testamencie.

Po opuszczeniu Filippi Paweł wraz z towarzyszącymi osobami udali się 
Drogą Egnatejską, wielkim szlakiem wojskowo-handlowym, łączącym Egeę 
z Adriatykiem. Na jeden dzień zatrzymali się w Amfipolis, nad rzeką Stry-
mon, ok. 50 kilometrów od Filippi. Amfipolis założyli Ateńczycy w roku 437 
p.n.e. W późniejszym czasie miasto stanowiło scenę jednej z bitew w wojnie 
peloponeskiej.

Podążając dalej szlakiem egnatejskim, Paweł przybył do Apolonii, gdzie 
zatrzymał się na jedną noc828. Wreszcie dotarł do Tessaloniki, najważniej-
szego portu morskiego w północnej części Zatoki Termaickiej. Nazwa mia-
sta pochodzi od imienia żony Kassandra, siostry Aleksandra Wielkiego. 
Wcześniej miasto nazywało się Therma, czyli ciepłe źródła. Zmiana nazwy 
nastąpiła w roku 315 p.n.e. Port w Tessalonice miał bardzo dobre położenie. 
W czasach rzymskich miasto otrzymało autonomię w sprawach wewnętrz-
nych, a jej władców nazywano politarchami.

W Tessalonice Paweł spotkał grupę wpływowych Żydów, którzy posia-
dali własną synagogę i pozyskali dla wiary znaczną liczbę Greków. W ciągu 
trzech tygodni apostoł nawrócił wielu z nich na chrześcijaństwo829, co nie 
spodobało się niektórym Żydom, w związku z czym poskarżyli się władzom. 
Politarchowie nakłonili Pawła do opuszczenia miasta. W późniejszym czasie 
jednak odwiedził je powtórnie830, a do zboru napisał jeden ze swoich listów.

Z Tessaloniki udał się Paweł do Berei (współczesna Verria). Oba miasta 
oddalone są od siebie o ok. 80 kilometrów. W synagodze berejskiej spotkał 
Paweł gorliwszych Żydów w badaniu Pisma Świętego niż w Tessalonice.

825	 Dz	14,16.
826	 Dz	16,25-34.
827	 Dz	20,6.
828	 Dz	17,1.
829	 Dz	17,4.
830	 1	Kor	16,5.
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Stamtąd udał się do Achai, aby dotrzeć do Aten i Koryntu. W czasach rzym-
skich stolicą Achai był Korynt, natomiast Ateny stanowiły centrum kultural-
ne. W owym czasie Ateny były połączone ze swym portem w Pireusie tzw. 
długimi murami. Podczas kilkukilometrowej drogi z Pireusu do Aten Paweł 
zauważył ołtarze dedykowane różnym bóstwom, w tym „nieznanemu bogu”. 
Wykorzystał to w kazaniu na Wzgórzu Marsowym, czyli Areopagu. Został 
potraktowany jako zwiastun nowej filozofii. Niestety, nie osiągnął wielkich 
wyników misyjnych. Nawróciło się zaledwie parę osób.

Z Aten udał się Paweł do Koryntu, gdzie zjeżdżali się awanturnicy i kom-
binatorzy z całego świata. Miasto położone nad dwoma morzami, Jońskim 
i Egejskim, zawsze było pełne marynarzy. Koryntianie żyli w luksusie, ale i 
rozwiązłości. Było to znakomite pole misyjne. Przez półtora roku mieszkał 
Paweł w domu Akwili i Pryscylli, Żydów przesiedlonych przez cesarza Klau-
diusza z Rzymu831.

Podczas pobytu w Koryncie apostoł miał okazję rozmawiać z ludźmi 
wszystkich stanów. Chociaż wyrzucony z synagogi, nawrócił na wiarę chrześ-
cijańską jej przełożonego Kryspusa. Pierwsza gmina chrześcijańska nabożeń-
stwa odbywała w domu nawróconego Rzymianina o imieniu Justus. Innym 
nawróconym był dobrze znany Koryntianom skarbnik miasta Erastus.

Żydzi z Koryntu oskarżyli Pawła o nakłanianie ludzi do czczenia Boga nie-
zgodnie z prawem i z tego powodu stawili go przed rzymskim prokonsulem 
Gallionem. Ten jednak nie doszukał się przestępstwa. Gallion był bratem 
rzymskiego filozofa Seneki. Pliniusz podaje, że po zakończeniu służby w Ko-
ryncie, Gallion udał się do Egiptu, gdzie zmarł.

Z Koryntu, gdzie Paweł założył duży zbór chrześcijański, popłynął do Efe-
zu. Ale w późniejszym czasie odwiedził jeszcze Korynt. Do chrześcijan w 
tym mieście napisał dwa listy.

Efez był jednym z największych miast na wschodnim wybrzeżu Morza 
Śródziemnego. Tutaj zbiegały się szlaki morskie i lądowe. Tutaj również 
było centrum kultu bogini lidyjskiej, zbliżonej do fenickiej Asztarte. Grecy 
czcili ją jako Artemidę, Rzymianie jako Dianę. Jej świątynia w Efezie uważa-
na była za jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Grecki geograf Pau-
zaniasz uważał ją za największą budowlę istniejącą w jego czasach.

Pierwsza wizyta Pawła w Efezie była krótka. Na dłużej przybył tam pod-
czas swej trzeciej podróży misyjnej. Jego praca przyniosła efekt. Pozyskał 
do chrześcijaństwa wielu ludzi, i mimo, że Żydzi byli mu nieprzychylni, zor-
ganizował zbór chrześcijański w tym mieście. Ponieważ działalność Pawła 

831	 Dz	18,2.



391Grecja

zaczęła przynosić straty złotnikom produkującym posążki Artemidy, zorga-
nizowali oni potężny wiec pod wodzą Demetriusza, przez kilka godzin skan-
dując: „Wielka jest Artemida Efeska”. Paweł został ocalony przez sekretarza 
miasta, który wytłumaczył, że apostoł nie jest bluźniercą wobec Artemidy, 
i rozwiązał zgromadzenie832. Z Efezu udał się Paweł do Troady, a być może 
wstąpił również do Filippi, Tessaloniki i Berei.

Z Troady Paweł poszedł pieszo do Assos, portu położonego ok. 30 kilome-
trów na południowy wschód od Troady. Stamtąd popłynął do Mityleny, naj-
ważniejszego miasta na wyspie Lesbos. Kolejną noc spędził na Chios, gdzie 
urodził się Homer. Krótko zabawił również na wyspie Samos, która była 
ważnym greckim ośrodkiem handlu. Na dwa dni zatrzymał się w Milecie. 
Miasto znane jest z urodzenia się tam Talesa i Anaksymandra. Archeolodzy 
odkryli w Milecie jeden z największych amfiteatrów. Korzystając z postoju, 
Paweł spotkał się ze starszyzną Kościoła chrześcijańskiego w Efezie i wygło-
sił do nich pożegnalną mowę.

Statek, którym płynął apostoł, zatrzymał się na wyspie Kos. Wyspa była 
znana z powodu istniejącego tam sanktuarium boga zdrowia Asklepiosa i 
szkoły medycznej. Sama zaś wyspa była ojczyzną ojca medycyny, Hipokra-
tesa.

Kolejnym przystankiem była wyspa Rodos, słynąca w starożytności z po-
sągu Kolosa, jednego z siedmiu cudów starożytnego świata, uczynionego ku 
czci boga słońca. W roku 224 p.n.e. Rodos nawiedziło trzęsienie ziemi, które 
zmiotło z powierzchni również posąg. Podobno na Rodos studiowali Cycero 
i Juliusz Cezar, a wyspa był eksporterem wina.

Statek Pawła zakończył swą podróż w Patarze, na wschód od Rodos. Pa-
tara była znana z powodu  znajdującej się tam wyroczni Apollina. W Patarze 
Paweł przesiadł się na statek płynący do Fenicji. Tak zakończyły się jego 
podróże misyjne po ziemiach greckich.

III. Miejsca i zabytki związane z Biblią
1. Ateny
Najsłynniejszy zabytek Aten to Akropol. W starożytności ulokowane zo-

stały tam świątynie takie, jak Erechtejon, Parthenon czy Naos Athena Nike. 
W średniowieczu Parthenon najpierw został zamieniony na kościół chrześ-
cijański, potem na meczet. W pobliżu Akropolu znajduje się wzgórze Areo-

832	 Dz	19,35-40.



pagu. W 52 roku św. Paweł na tym wzgórzu dyskutował z filozofami stoicki-
mi i epikurejskimi833. W pobliżu jest też Kościół św. Apostołów, zbudowany 
w XI wieku, w miejscu, gdzie również Paweł miał nauczać.

2. Korynt
W Koryncie można zobaczyć pozostałości agory, gdzie nauczał apostoł Pa-

weł, siedem kolumn świątyni Apollina oraz ruiny Akrokoryntu, gdzie urzę-
dowały słynne „córy Koryntu”, kapłanki uprawiające tzw. nierząd sakralny.

3. Patras
Działalność św. Andrzeja w Grecji została upamiętniona przez zbudowa-

nie największego kościoła w tym kraju, w Patras. Znajduje się w nim złota 
szkatuła, gdzie umieszczona jest głowa apostoła. Natomiast św. Łukasz zo-
stał uczczony wybudowaniem kościoła nazwanego jego imieniem w zespole 
bizantyjskiego klasztoru z XI wieku znajdującego się przy drodze z Livadii 
do Itei.

4. Filippi
W IV wieku p.n.e. założono miasto Filippi. Najwspanialszymi pozostałoś-

ciami po starożytności jest rzymska agora i kolumnada chrześcijańskiego 
kościoła, którego budowę rozpoczęto w VI wieku, ale nigdy jej nie zakoń-
czono, gdyż promień budowli był zbyt duży, by mogła utrzymać kopułę. W 
Filippi apostoł Paweł założył pierwszą w Europie gminę chrześcijańską.

5. Tesaloniki (Saloniki)
W Tesalonikach również działał św. Paweł, ale nie pozostały tam jakie-

kolwiek zabytki związane z tą działalnością. Można oglądać kilka kościołów 
chrześcijańskich z późniejszych czasów, m.in. bazylikę św. Demetriosa z V 
wieku, czy bazylikę św. Zofii z VIII wieku.

6. Veria
W Verii (biblijnej Berei) znajduje się pomnik upamiętniający pobyt apo-

stoła Pawła w tym mieście. Biblia mówi, że mieszkali tam gorliwi badacze 
Starego Testamentu.

833	 Zob.	Dz	17,22-34.
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7. Kreta
Na Krecie apostoł Paweł pozyskał do chrześcijaństwa niejakiego Tytu-

sa, późniejszego wieloletniego współpracownika. W Iraklionie znajduje 
się kościół św. Tytusa, a w nim w złotej szkatule przechowuje się czaszkę 
pierwszego biskupa Krety. Pochowany jednak został w Gortynie, gdzie znaj-
duje się bazylika św. Tytusa, wybudowana z polecenia cesarza Justyniana.

8. Inne wyspy greckie
Apostoł Paweł nauczał jeszcze na innych wyspach greckich, takich jak 

Kos, Lesbos, Chios czy Rodos. Niestety, nie zachowały się jakiekolwiek pa-
miątki związane z jego pobytem.

Na wyspę Patmos został zesłany apostoł Jan, który pod koniec życia napi-
sał tam Apokalipsę, czyli Objawienie św. Jana. Warto zobaczyć Grotę Apoka-
lipsy i Klasztor św. Jana Teologa. Grota Apokalipsy jest to jaskinia znajdująca 
się w połowie wysokości góry na wyspie w drodze między miejscowościami 
Chora i Skala. Uważa się, że w tym miejscu Jan Ewangelista przeżył wizję 
opisaną w Apokalipsie. Natomiast spisał ją w miejscu, gdzie jest Klasztor św. 
Jana Teologa. Miejsce jest czczone zarówno przez wyznawców prawosławia 
jak i katolików.

Klasztor zbudowany został w 1088 roku. Według katalogu zbiorów bi-
bliotecznych z początku XII wieku w bibliotece klasztoru przechowywanych 
było 330 rękopisów, z których 267 pisanych było na pergaminie, a 63 na pa-
pierze. Kolejny katalog pochodzi z 1335 i zawiera m.in. dzieła starożytnych 
filozofów. Obecnie w bibliotece przechowywanych jest ponad tysiąc ręko-
pisów, najstarsze z nich pochodzą z V wieku, 194 dotyczy bizantyjskiego 
okresu. Ponadto w zbiorach znajduje się 120 inkunabułów. Przechowywa-
ne są tu 82 rękopisy greckiego Nowego Testamentu, a także unikalne doku-
menty dotyczące historii klasztoru. Jest to jedna z najcenniejszych bibliotek 
chrześcijańskich.

W 1999 roku UNESCO wpisało Grotę Apokalipsy wraz z Klasztorem Świę-
tego Jana Teologa na listę światowego dziedzictwa.



Rozdział X

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 (Lido-
wie). 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. Turcja kształtem zbliżona jest do pro-
stokąta, mierzy ok. 1500 km długości i 600 km szerokości. Graniczy z na-
stępującymi państwami: Armenią (268 km), Azerbejdżanem (9 km), Bułga-
rią (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 kra-
ju 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 gór-
skimi. Na zachodzie kraju góry są krótkie i silnie porozcinane dolinami. Na 
północy 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 frag-
menty lodowców. Na południu Turcji ciągną się góry Taurus, których pasma 
mają około 1500 km długości. Góry te zbudowane są z wapieni, skał mag-
mowych i piaskowców. Największe wysokości osiągają w środkowej części 
(Taurus Środkowy), najwyższym szczytem jest Kaldi Dag — 3734 m n.p.m. 
Występuje tam bardzo urozmaicona rzeźba terenu, zaś na wschodzie do-
minują długie grzbiety z ostro opadającymi stokami. Na zachodzie Taurusu 
dominują wysokie płaskowyże.

Turcja
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We wschodniej części kraju leży turecka część Wyżyny Armeńskiej, zwa-
na Wschodnią Anatolią. Obszar ten wznosi się od 1000 do 2000 m n.p.m. i 
jest poprzecinany licznymi pasmami górskimi, które urozmaicają stożki wy-
gasłych 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, ponieważ 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 wybrze-
żu 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 wo-
dostan ulega silnym zmianom. Zimą wiele rzek gwałtownie przybiera, czego 
efektem są katastrofalne powodzie. Turcja należy do kilku zlewisk. Wschod-
nia 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 do-
pływ 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 Śródziem-
nego. Największą rzeką Turcji 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 tere-
nach górskich żyją wilki, niedźwiedie, kozice i dzikie owce. Występują także 
hieny pręgowane i jeżozwierze indyjskie. Wśród ptaków spotyka się sępy 
i orły. Liczne są węże, jaszczurki skalne, agamy kaukaskie i żółwie, a także 
żaby i salamandry.

 

I. Historia
W starożytności terytorium dzisiejszej Turcji zamieszkiwały osiadłe ple-

miona, których członkowie trudnili się uprawą roli oraz pasterstwem. Ple-
miona 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 upra-
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wę roli i obróbkę metali. Ich państwo zaczęło się rozrastać, sięgając swoimi 
granicami od Morza Egejskiego do Eufratu, granicząc między innymi z Egip-
tem. Hatti upadło około XII wieku p.n.e., głównie za sprawą bratobójczych 
walk. Na jego gruzach, własne państwo ze stolicą w Gordion założyli Frygo-
wie. 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 pań-
stwo 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 impe-
rium 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 Se-
leucydów ze stolicą w Mezopotamii. W II w. p.n.e. terytorium to znalazło się 
w imperium rzymskim, a po jego podziale — bizantyjskim.

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 pań-
stwo ze stolicą w Hattusas (dzisiejsze Boğazkale) w Anatolii. Potęga państwa 
opierała się na świetnie wyszkolonej i uzbrojonej armii. Żołnierze posiadali 
broń z żelaza i doskonałe rydwany bojowe834. W okresie swojej największej 
świetności Hetyci kontrolowali Anatolię, północną Mezopotamię, Syrię i 
Palestynę. Państwo Hetytów upadło około roku 1200 p.n.e835. 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 pis-
mem hetyckim.

W 1906 roku niemiecki archeolog Hugo Winckler, który prowadził ba-
dania w Boğazköy, potwierdził tezę Texiera, iż ruiny były pozostałością po 

834	 Jako	pierwsi	używali	koni.	Pierwsi	również	stworzyli	rydwany,	które	na	polu	walki	speł-
niały	taką	rolę,	jak	dzisiaj	czołgi.

835	 Nieliczne	hetyckie	miasta-państwa	w	północnej	Syrii	przetrwały	do	roku	708	p.n.e.
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mieście Hattusas. W trakcie wykopalisk odkryto archiwa państwowe, skła-
dające się z około 25 tysięcy tabliczek z pismem klinowym. Część z nich za-
pisana była w języku akadyjskim, pozostałe w języku hetyckim, który odszy-
frował 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 o kulturze hetyckiej przyniosły wykopaliska w Alacahöyük, Ka-
rakhöyük, Beycesultan i Alişar Hüyük.

Hetyci przybyli na tereny dzisiejszej Turcji ze swoich rdzennych ob-
szarów przez Bałkany i cieśniny Bosfor albo Dardanele. W początkowym 
okresie osadnictwa w Anatolii podzieleni byli na małe, autonomiczne mia-
sta-państwa. 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 siedzi-
bą. 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 przeło-
mie 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. Hattusi-
li 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 kil-
ka 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,  poko-
nał 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 
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p.n.e.). W czasie jego panowania Huryci odebrali Hetytom północną Syrię. 
Jego następcą był Zidanta I (1560–1550 p.n.e.), który wcześniej wymor-
dował ewentualnych pretendentów. Po gwałtownej śmierci Zidanty I z rąk 
własnego syna Ammuny (1550–1530 p.n.e.), nastąpił okres znacznego osła-
bienia 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, koncentro-
wali 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. Wykorzy-
stując waśnie dynastyczne w królestwie Mitanni, Suppiluliuma I, umieścił 
na tronie w Waszukanni swojego kandydata na króla — Szattiwazę. Nieste-
ty, w roku 1346 p.n.e. Suppiluliuma I umarł podczas zarazy, która nawiedzi-
ła państwo hetyckie.

Od dłuższego czasu wiadomo było, że Egipt i Hatti były skazane na zbroj-
ną 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 so-
bie 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 te-
rytorialne 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 upad-
kowi. W wyniku bratobójczych walk wielkie imperium hetyckie przestało 
istnieć, a stolica Hattusas uległa zniszczeniu. Zburzenie Hattusas spowodo-
wało, że centra kultury hetyckiej przeniosły się do południowo-wschodniej 
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 nie-
zależność 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.
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Warto wspomnieć zwyczaje religijne Hetytów. Głównymi cechami ich re-
ligii były politeizm, antropomorfizm i synkretyzm. Hetyci adoptowali na po-
trzeby 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 he-
tycką 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 bu-
rzy, który władał chmurami, deszczem i błyskawicami. Jego partnerką i za-
razem 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 płasz-
czu z rękawami, w tiarze i z litusem. Królewska władza była darem bogów, 
a monarcha strzegł boskich porządków w państwie i przestrzegał ceremo-
nialnego 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 Hu-
rytów 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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2. Frygowie
Frygowie zamieszkiwali starożytną krainę w zachodniej części Azji Mniej-

szej, 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 Fry-
gii było miasto Gordion. Aż do roku 700 p.n.e. Frygia była niezależnym kró-
lestwem. 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 Mace-
doński. Po jego śmierci w roku 323 p.n.e. była pod rządami diadochów. W 
III wieku p.n.e. na jej terytorium osiedlili się celtyccy Galatowie. W roku 188 
p.n.e. Frygia znalazła się w granicach Pergamonu i wraz z nim została prze-
kazana w roku 133 p.n.e. Rzymowi przez ostatniego króla Pergamonu, At-
talosa 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 po-
zostaje częścią Turcji.

3. Lidyjczycy
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 doskona-
łe 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 kontynu-
owali 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 so-
bie 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 
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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. Pań-
stwo lidyjskie, którego królem był Krezus, zawarło sojusz z Egiptem, Babi-
lonią 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 na-
miestnikiem Lidii. W roku 334 p.n.e. Lidia została zdobyta przez Aleksandra 
Macedońskiego, a w 133 p.n.e. przez Imperium Romanum.

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 File-
tajros. W roku 283 p.n.e. opanował Pergamon, odrywając jego terytorium 
od państwa Lizymacha. Panowanie Filetajrosa oraz jego siostrzeńca i na-
stępcy Eumenesa I to czas walki o utrwalenie niezależności, głównie prze-
ciwko monarchii Seleucydów. Następny władca Attalos I prowadził liczne 
wojny z Galatami, Seleucydami, Macedonią, a podstawą jego polityki stała 
się współpraca polityczna i militarna z Rzymem. Za jego czasów miał miej-
sce początek intensywnego rozwoju kulturalnego i naukowego Pergamo-
nu, 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 Seleucy-
dów, utraconych przez Syrię w wyniku pokoju w Apamei w roku 188 p.n.e. 
Polityka sojuszu z Rzymem i walki o osłabienie Seleucydów kontynuowa-
na 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 antyrzym-
skiego przybrało również cechy rewolucji socjalnej, walki biednych prze-
ciwko bogatym.

Pergamon był wielkim, ważnym hellenistycznym ośrodkiem kultury i na-
uki. Dwór w Pergamonie przyciągał literatów, filozofów, architektów, rzeź-
biarzy i malarzy oraz rzemieślników, stając się jednym z najważniejszych 
ośrodków nadających ton ówczesnej kulturze. Znajdowała się tutaj biblio-
teka, druga co do wielkości i znaczenia po aleksandryjskiej. Rozwinęła się 
znacznie sztuka rzeźbiarska, znana nam ze słynnych rzymskich kopii rzeźb 
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wotywnych Attalosa I — Umierający Gal i Gal zabijający żonę oraz równie 
słynnego Ołtarza Pergamońskiego836.

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 Herso-
nezu Mitrydatesa, założył tam niezależne królestwo. Władcy Pontu prowa-
dzili 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 Rzy-
mem, trwające w latach 88-63 p.n.e. Podczas 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., kie-
dy 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 tra-
ckiego 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, nieda-
leko 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 w pro-
wincję 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 
836	 Dzisiaj	znajduje	się	w	Muzeum	Pergamońskim	w	Berlinie.
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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 Arme-
nia  pochodzi od imienia ormiańskiego przywódcy Arama. W rzeczywisto-
ści 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 właś-
ciwa 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 Per-
sowie, 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 kró-
la Tigranesa II z dynastii Artaksydów Armenia stała się najpotężniejszym 
państwem Azji Mniejszej, sięgającym od Morza Kaspijskiego do Śródziem-
nego 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 pań-
stwową, 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 kró-
lestwa armeńskiego w roku 428 zachodnia część Armenii znalazła się pod 
panowaniem Bizancjum, a wschodnia – Persji. Perski ucisk narodowy i reli-
gijny, 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 jed-
nocześnie 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 prze-
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kłamań 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 niepod-
ległe ormiańskie królestwo o nazwie Ani, podbite później przez Bizancjum. 
W roku 1071 Armenia została podbita przez Turków.

8. Partia
Po rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego Macedońskiego, tereny 

dzisiaj należące do wschodniej Turcji zostały przejęte przez Armenię i Par-
tię. Dzieje Partów zostały omówione w rozdziale VII.

9. Troja
Troja (inna nazwa Ilion) w starożytności była miastem położonym w 

Troadzie u zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej nad rzeką Skamander. Dzi-
siaj tam, na wzgórzu Hisarlık, w pobliżu wsi Tevfikiye, w prowincji Çanakka-
le, w Turcji, znajduje się stanowisko archeologiczne.

To państwo-miasto jest szczególnie znane z wojny, opisanej w starogre-
ckim poemacie epickim Iliada, napisanym przez Homera. Odniesienia do 
Troi można znaleźć także w innym eposie Homera, Odysei. Homerycka le-
genda o Troi została wykorzystana przez rzymskiego poetę Wergiliusza w 
jego 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 nie-
miecki 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 opracowa-
nie 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 identy-
fikują Troję z miastem nazwanym przez Hetytów Wilusa. Ostatnie miasto, 
czyli Troja nr IX, zostało założone przez cesarza rzymskiego Oktawiana Au-
gusta w I wieku n.e. i upadło ostatecznie 300 lat później w czasach Bizan-
cjum.
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II. Biblia
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 obni-
żyły. Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na gó-
rach Ararat”837.

Na terenach dzisiejszej Turcji, Syrii i Palestyny, rozciągało się w starożyt-
ności królestwo Hetytów. Stary Testament w kilku miejscach mówi o przed-
stawicielach tego ludu. Po raz pierwszy, gdy Abraham otrzymał obietnicę, 
że jego potomstwo dostanie w Kanaanie ziemie należące do zamieszku-
jących 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, Hety-
tami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami 
i Jebusytami»”838. 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, posłuchaj-
cie mnie! Proście za mną Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę 
Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola; za odpowiednią cenę nie-

837	 Rdz	8,1-4.
838	 Rdz	15,18-20.
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chaj 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, któ-
rą ten wymienił w obecności Hetytów: czterysta syklów srebra, jakie były 
wówczas w obiegu”839.

Wnuk Abrahama, Ezaw, ożenił się z dwiema Hetytkami, nad czym ubo-
lewała 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!»”840.

Gdy Jozue wysłał 12 szpiegów do Kanaanu, ci stwierdzili m.in, że Hetyci 
mieszkają w górach841. W rezultacie izraelskiej inwazji na Kanaan, również 
Hetyci zostali pokonani842. Ale nie dokonano całkowitej eksterminacji, stąd 
sprawozdanie biblijne mówi: „Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczy-
ków, 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”843. „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, Salo-
mon zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień”844.

Jest jeszcze jedna opowieść starotestamentowa, którą trzeba wspomnieć, 
gdzie tragicznym bohaterem jest Uriasz, który był Hetytą: „Pewnego wie-
czora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królew-
skiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo 
piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To 

839	 Rdz	23,3-16.
840	 Rdz	27,46.
841	 Lb	13,29.
842	 Joz	24,11.
843	 Sdz	3,5-6.
844	 1	Krl	9,20-21.
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jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty». Wysłał więc Dawid po-
słańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyś-
ciła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała 
więc, by dać znać Dawidowi: «Jestem brzemienna». Wtedy Dawid wypra-
wił 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? Dla-
czego nie wstępujesz do własnego domu?» Uriasz odpowiedział Dawido-
wi: «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: «Po-
zostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę». Uriasz został więc w Jerozolimie 
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, po-
tem 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 Hetyta. 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 Abimele-
ka, 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 nie-
go z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście 
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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. Dlatego to zginęło kilku ze 
sług królewskich. Zginął też sługa twój, Uriasz Hetyta». Dawid oznajmił po-
słańcowi: «Tak powiesz Joabowi: “Nie trap się tym, co się stało. Miecz dosię-
ga 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”845.

2. Nowy Testament
Pierwszą podróż misyjną (lata 45-49) Paweł, Barnaba i Jan Marek roz-

poczęli w Antiochii Syryjskiej, skąd udali się na Cypr. Przemierzyli Cypr i 
popłynęli do Azji Mniejszej, która dziś należy do Turcji. Pierwszym miej-
scem, gdzie prowadzili działalność misyjną była miejscowość Perge, w któ-
rej 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 Pa-
fos, 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 od-
czytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzie-
li: «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 wywyż-
szył 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 sło-
wach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we 
wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietni-
cy, 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 

845	 2	Sm	11,2-27.
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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, od-
czytywane co szabat.  Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej 
na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali 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 na-
pisane 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. Dlatego i w innym miej-
scu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu. Dawid jednak, za-
służywszy 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 odejdź-
cie, bo za dni waszych dokonuję dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzy-
li, 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: «Na-
leżało 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. Sło-
wo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne 
a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowa-
nie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy 
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na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch 
Święty”846.

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 wiel-
ka liczba Żydów i pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, pod-
burzali 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 uka-
mienować, uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice, i 
tam głosili eewangelię”847.

Listra znajdowała się 30 km na zachód od Ikonium. Była to kolonia rzym-
ska założona przez Oktawiana Augusta. „W Listrze mieszkał pewien czło-
wiek 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 no-
gach!» A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłu-
my zaczęły wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do 
nas!» Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on prze-
mawiał. 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, po-
dobnie 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 świade-
ctwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was 
i radością napełniał wasze serca». Tymi słowami ledwie powstrzymali tłu-
my 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 z Barnabą do Derbe”848. To, co zrobiono 
Pawłowi, pozostało dla niego bolesnym wspomnieniem do końca życia, o 
czym pisze w II Liście do Tymoteusza 3,11.
846	 Dz	13,13-52.
847	 Dz	14,1-7.
848	 Dz	14,8-20.
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W Derbe, najdalej wysuniętym punkcie tej podróży, „głosili ewangelię 
i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do An-
tiochii,  Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo 
przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każ-
dym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich 
Panu, w którego uwierzyli.  Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pam-
filii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii”849. 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 At-
talii (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 lą-
dem. Wyruszyli z Antiochii Syryjskiej na północ do Cylicji, w rodzinne strony 
apostoła Pawła, który urodził się w Tarsie. Po drodze odwiedzali już istnie-
jące gminy chrześcijańskie. Prawdopodobnie istniał także zbór chrześcijań-
ski w Tarsie, o czym może świadczyć tekst z Dz 15,41. Później Paweł z Syla-
sem 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 Je-
rozolimie 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 My-
zji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli 
więc Myzję i zeszli do Troady”850. Troada to kraina, w której znajdowała się 
antyczna Troja, znana z utworów Homera. Wszystko wskazuje na to, że Pa-
weł pozyskał w Troadzie nowych chrześcijan. Tam też dołączył do  zespołu 
misyjnego lekarz o imieniu Łukasz, późniejszy historyk Kościoła, autor jed-
nej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W Troadzie „w nocy miał Paweł wi-
dzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: «Przepraw się do 
Macedonii i pomóż nam!»”851. Paweł posłuchał wezwania i razem ze swoimi 
towarzyszami udali się do Europy.

849	 Dz	14,21-26.
850	 Dz	16,1-8.
851	 Dz	16,9.
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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. Pa-
weł zatrzymał się krótko w tym mieście, obiecując Żydom, że przybędzie na 
dłużej.

W tym czasie „pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, czło-
wiek uczony i znający świetnie Pisma przybył do Efezu. Znał on już drogę 
Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co doty-
czyło 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, wy-
kazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem”852.

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 uwie-
rzyli 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 syna-
gogi i odważnie 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 roz-
prawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak że wszyscy 
mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pańskie. Bóg czynił też nie-
zwykłe 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 Jezu-

852	 Dz	18,24-28.
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sa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?» I rzucił się na nich człowiek, w któ-
rym 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. Przy-
chodziło 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 potęż-
nie 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 rze-
mieślnikom 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 niebez-
pieczeństwo, 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 nie pozwolili. Również niektórzy z azjarchów, którzy 
mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Każ-
dy 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, któ-
ry by nie wiedział, że miasto Efez oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągo-
wi, który spadł z nieba? Temu nie można zaprzeczyć. Dlatego winniście za-
chować 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 zebra-
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niu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żad-
nego 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”853.

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 na-
przód i czekali na nas w Troadzie. A my odpłynęliśmy z Filippi po Święcie 
Przaśników i po pięciu dniach przybyliśmy od nich do Troady, gdzie spędzi-
liśmy 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 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, zabra-
liśmy 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 zasa-
dzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożytecz-
ne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołu-
jąc 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 utrapie-
nia, 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 

853	 Dz	19,1-20,1.
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Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem kró-
lestwo, już mnie nie ujrzycie.  Dlatego 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 po-
wstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą 
uczniów. Dlatego 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 wszystki-
mi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, 
że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim po-
kazałem 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 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”854. Stamtąd poprzez Tyr, Pto-
lemajdę (Akko) i Cezareę, powrócił Paweł do Jerozolimy. Tak zakończyła się 
jego trzecia podróż misyjna.

W drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy, czyli Objawienia św. Jana, znaj-
dujemy listy do siedmiu Kościołów, leżących się na terenie Azji Mniejszej: 
Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

Efez jest przez historyków łączony ze stolicą hetyckiego królestwa Arza-
wa, Apasas. Nazwa ta jest tłumaczona jako Miasto Królowej Matki. Jednak 
najstarsze zabytki archeologiczne, odnalezione w okolicach wzgórza Ayasu-
luk, to fragmenty ceramiki mykeńskiej. Legendarne początki Efezu wiązane 
są także z Amazonkami, które wymieniane są w niektórych mitach jako za-
łożycielki miasta.

Efez rozwinął się jako miasto portowe i ośrodek handlowy. W VII wie-
ku 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. 

854	 Dz	20,2-38.
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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. Apo-
stoł Paweł pracował tam jako misjonarz, zakładając prężny Kościół, które-
go 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:

„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”855.

65 kilometrów na północ od Efezu znajdowała się Smyrna (obecnie tu-
reckie miasto Izmir). Miasto założone przez Greków eolskich, zostało roz-

855	 Ap	2,	1-7.
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budowane 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 —
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”856.

Miasto Pergamon (po rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego króle-
stwo), 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 (obec-
nie w Muzeum Pergamońskim w Berlinie). Oto list do Kościoła pergamoń-
skiego:

„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.

856	 Ap	2,8-11.
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Nawróć się zatem!
Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie niebawem
i będę z nimi walczył mieczem moich ust.
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”857.

Tiatyra usytuowana była przy drodze z Pergamonu do Sardes. Założona 
została przez Seleukosa I w III wieku p.n.e. Obecnie znajduje się tam ture-
ckie 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,
to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę.

857	 Ap	2,12-17.
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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”858.

Miasto Sardes znajdowało się 50 km na południe od Tiatyry. Zostało zało-
żone 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 przeżywa-
ła podczas panowania dynastii Mermnadów założonej przez Gygesa, żyją-
cego 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,
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”859.

858	 Ap	2,18-29.
859	 Ap	3,1-6.
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Filadelfia znajdowała się 45 km na południowy wschód od Sardes. Obec-
nie 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,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”860.

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 róż-
nych zakątków imperium rzymskiego. W mieście mieszkalo wielu bankie-

860	 Ap	3,7-13.
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rów, stąd gdy w roku 60 n.e. trzęsienie ziemi zniszczyło Laodyceę, miesz-
kańcy 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.
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»”861.

861	 Ap	3,14-22.
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Wielu teologów uważa, że siedem kościołów Apokalipsy symbolizuje sie-
dem okresów w historii Kościoła chrześcijańskiego. Na przykład Efez ma 
być symbolem Kościoła apostolskiego, Laodycea Kościoła w czasach po-
przedzających powtórne przyjście Jezusa. Zainteresowanych odsyłam do 
bardzo dobrych prac Antoniego Godka i Jonatana Dunkiela862.

III. Miejsca, które należy zobaczyć
1. Hattusas
Hattusas, stolica imperium hetyckiego, w literaturze występuje również 

pod nazwami Hattusa, Hattuşaş i Hattusza. Obecne tam stanowisko arche-
ologiczne, 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 wyko-
paliska 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 ad-
ministracyjnymi i świątyniami, oraz właściwego miasta opasanego mura-
mi z trzema potężnymi bramami. Zachodnia brama była ozdobiona relie-
fem lwa, wschodnia reliefem 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.

862	 A.	Godek,	Apokalipsa,	wyd.	II,	Warszawa	1990;	J.	Dunkiel,	Apokalipsa. Ostatnie wyda- 
rzenia na ziemi w proroctwach Pisma Świętego,	bez	miejsca	wydania	2001.	Wielu	bi-
blistów	historię	Kościoła	dzieli	na	siedem	okresów,	które	są	symbolizowane	przez	sie-
dem	Kościołów	z	Ap	2-3:	okres	efeski	(lata	31-100),	okres	smyrneński	(101-313),	okres	
pergamoński	 (314-538),	 okres	 tiatyrski	 (538-1517),	 okres	 sardeski	 (1517-1798),	 okres	
filadelfijski	(1798-1844),	okres	laodycejski	(1844-powtórne	przyjście	Chrystusa).
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2. Troada i Troja
Troada (Troas) to starożytna kraina w Azji Mniejszej, pomiędzy Morzem 

Egejskim a Hellespontem. W Troadzie kilkakrotnie przebywał apostoł Pa-
weł. Nie zachowały się jednak żadne ślady jego pobytu.

Troja (Ilias), dziś stanowisko archeologiczne, w starożytności państwo-
-miasto 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 człowie-
kiem, 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”863.

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 mu-
zułmańscy Turcy. Z czasów starożytnych zachowało się niewiele zabyt-
ków. Warto zobaczyć bazylikę Hagia Sofia. Jej budowę zaczęto w roku 325 
za panowania pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu, Konstantyna 

863	 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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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 podwój-
ny 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 do-
starczano 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 mężowi wspaniały grobowiec, 
który 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 Fa-
ros, koło Aleksandrii, słynną latarnię morską, zaliczaną do siedmiu cudów 
starożytnego świata. Z Knidos pochodził również grecki matematyk Eudok-
sos, który pierwszy wyznaczył obwód ziemi.

Wykopaliska w Knidos zapoczątkował Charles Newton, który wywiózł do 
British Museum wszystkie ważniejsze znaleziska, w tym posąg bogini De-
meter. Dzisiaj można jedynie oglądać ruiny świątyń, teatrów i murów miej-
skich.
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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 uważa się Talesa z Miletu, który jednocześnie 
był matematykiem. Sławni byli również geograf Hekajtos i urbanista Hippo-
darmos. W tym mieście przebyłał także apostoł Paweł.

W Milecie można oglądać teatr z przełomu II i III wieku na 25 tys. miejsc, 
ruiny świątyni Ateny, termy Faustyny i trzy agory.

8. Efez
Na terenie Turcji, najlepiej zachowane rzymskie ruiny, znajdują się w Efe-

zie. 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 prowa-
dziła święta droga. 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, pod-
czas 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 nielicz-
ne elementy, np. pojedyncze kolumny z fragmentem belkowania i łuk nad 
przejściem.

Droga Święta do świątyni Artemidy, prowadzi od odeonu w kierunku bi-
blioteki Celsusa. Zgodnie z tradycją przechodziła tędy procesja kapłanów  
niosących drewno do podtrzymywania świętego ognia. Wzdłuż drogi zacho-
wały się liczne pomniki. Świątynia Domicjana, którą zbudowano w latach 
jego panowania, należała do największych w mieście. Przed nią, na dwu-
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metrowym 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 po-
święcono jego ojcu — Wespazjanowi.

Świątynia Hadriana zbudowana została w II wieku dla uczczenia tego ce-
sarza. Płaskorzeźby przedstawiają sceny z mitologii, które opowiadają o lo-
sach bogów i herosów. Przedstawione są tam postacie: Androklosa, Herakle-
sa, 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 ko-
biet. 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 zaopatrzone były w system kanalizacyjny, przez który przepływa-
jąca woda spłukiwała odchody zbierane w specjalnym basenie. W latrynach 
odbywały się spotkania ówczesnych biznesmenów, stąd ukuto powiedzenie 
pecunia non olet (pieniądz nie śmierdzi)864.

Przy Drodze Marmurowej znajduje się fasada Biblioteki Celsusa. Front 
budynku był zwrócony na wschód, aby już od rana wpadało słońce do czy-
telni. Bibliotekę zbudował bogaty Rzymianin Aquila, abu uczcić pamięć swe-
go ojca Celsusa, prokonsula prowincji Azji. Jej zbiory były jednymi z naj-
większych 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 korzy-
stać z domu uciech.

Droga Marmurowa prowadziła dalej od biblioteki Celsusa, wzdłuż han-
dlowej agory, w kierunku teatru. Pozostał wykładany marmurowymi pły-
tami odcinek Świętej Drogi, która prowadziła aż do świątyni Artemidy. Za-
chowany 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.

864	 Według	 innej	wersji,	 łacińska	 sentencja	Pecunia non olet	 (pieniądz	nie	 śmierdzi),	 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	źró-
deł	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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Wielki amfiteatr został wkomponowany w zbocze góry Pion. Budowę te-
atru rozpoczęto podczas sprawowania władzy przez Lizymacha w III wieku 
p.n.e. Z tego okresu zachowała się orchestra i w prawie niezmienionym ukła-
dzie widownia, którą nieco zmodyfikowano podczas odbudowy prowadzo-
nej przez Klaudiusza i Trajana.  Pierwsze i drugie piętro fasady zbudowano 
podczas panowania Nerona a trzecie dopiero pod rządami Septymiusza Se-
wera. Fasadę sceny ozdobiono kolumnami i niszami, w których umieszczo-
no rzeźby. Widownia teatru została podzielona na trzy części, promieniście 
rozmieszczone przejścia wprowadzają podział na 12 sektorów. Przygoto-
wano miejsca dla 24 tys. widzów. Na galerii były dodatkowe miejsca dla 
około 1 tys. osób. Był to jeden z największych amfiteatrów jońskich.

W pobliżu portu wybudowano bazylikę. Było to miejsce handlu o wygod-
nej lokalizacji dla przypływających do portu kupców. Po uznaniu chrześci-
jaństwa 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 za-
wody 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 zwiedzają-
cych, 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 mia-
sta, a także centrum działań artystycznych i edukacyjnych. Agora Smyrny 
została zbudowana w epoce hellenistycznej. Po trzęsieniu ziemi w roku 178 
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n.e., Smyrna została przebudowana w okresie panowania cesarza Marka 
Aureliusza, według planu przygotowanego przez Hippodamosa z Miletu.

10. Pergamon
Pergamon (Pergamos) był jednym z najpiękniejszych miast hellenistycz-

nych. Za panowania dynastii Attalidów rozbudowano akropol pergamoński, 
położony na wzgórzu o wysokości 300 m. Rozplanowanie licznych budow-
li 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 Galatami. 
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. Zbudo-
wana 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 pergami-
nu, materiału który rozsławił miasto.

11. Tiatyra (Ackisar)
W Tiatyrze odkopano pozostałości po budynkach pochodzących z cza-

sów 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 Kre-

zus, dzisiaj nie istnieje. W latach 1910-1914 ekspedycja archeologiczna Uni-
wersytetu w Princeton odkryła w miejscu, gdzie było miasto, świątynię Ar-
temidy oraz ponad 1000 grobów. Kolejne badania odsłoniły ulicę rzymską, 
resztki gimnazjonu, teatru, stadionu, żydowskiej synagogi z III w., bizantyj-
skiego kościoła oraz pozostałości akropolu. W pobliżu Sardes znajduje się 
nekropola królów lidyjskich z VII-VI w. p.n.e.
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13. Filadelfia (Alashehir)
Tam, gdzie znajdowała się starożytna Filadelfia, dzisiaj jest tureckie mia-

sto 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 przydom-
ka Filadelfos, co po grecku znaczy ‘ten, który kocha swojego brata’. Niektó-
rzy 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 bi-
zantyjskich i resztki chrześcijańskich mozaik.

14. Laodycea
Laodycea znajduje się w pobliżu tureckiego miasta Denizli. Została zało-

żona w III wieku p.n.e. przez króla Antiocha II z dynastii Seleucydów. Naj-
większy rozkwit miasta przypada jednak na okres rzymski, kiedy to wzbo-
gaciło się głównie dzięki produkcji wełny. W I wieku n.e. ery miasto było tak 
bogate, że w przeciwieństwie do Hierapolis, bez pomocy z zewnątrz podnio-
sło się po trzęsieniu ziemi w 60 roku.

W Laodycei zamieszkiwało sporo Żydów, dzięki czemu dobry grunt do 
działania miało tam chrześcijaństwo. Prawdopodobnie w Laodycei miesz-
kał 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, gim-
nazjonu i łaźni rzymskich z czasów Hadriana oraz dwóch teatrów. Zachowa-
ła się również rzymska droga.

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 te-
atru na południowym brzegu rzeki oraz nekropolii i zespołu budynków na 
drugim brzegu.
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 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 niewol-
nik Onezym i najprawdopodobniej jego pan Filemon, adresat Listu do File-
mona.

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 zało-
żyli swoje królestwo. Około 690 r. p.n.e. miasto zostało zajęte przez Kimme-
rów, 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 do-
stało się pod panowanie Seleukosa I Nikatora. W okresie hellenistycznym 
miasto było rządzone przez władców z Pergamonu. Kiedy Attalos III, ostat-
ni 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.

17. Tars
Tars (obecnie tureckie miasto Tarsus) w Cylicji, nad rzeką Kydnos, zało-

żone zostało między X a IX w. p.n.e. Obok niego przebiegał ważny trakt han-
dlowy 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 włada-
nie Seleucydów. W roku 64 p.n.e. został stolicą rzymskiej prowincji Cylicji 
(Cilicia).

Tars jest rodzinnym miastem św. Pawła, co jest odnotowane na pamiątko-
wej 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.
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18. Derbe
Derbe zostało wymienione w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostol-

skich. Odwiedzili je Paweł i Barnaba. Znajdowało się na szlaku prowadzącym 
z Tarsu do Ikonium. Dzięki działalności ewangelizacyjnej w mieście rozwi-
nęła się wspólnota chrześcijańska. Chrześcijańskich mieszkańców miasta 
dotknęło prześladowanie w czasach Dioklecjana. Dzisiaj pozostałości Derbe 
lokalizuje się 24 km na północ od tureckiego Karamanu (starożytna Laran-
da), na kopcu Kerti Hüyük.

19. Listra
Listra sąsiadowała z Derbe. Położona była na południowy zachód od Iko-

nium, w krainie Likaonia. Pozostałości miasta odkryto w 1885 roku, kie-
dy to J.R.S. Sterrett odkopał na wzgórzu położonym na północ od tureckiej 
wsi Hatun Sarai kamienny ołtarz z łacińską inskrypcją. Miejsce było praw-
dopodobnie zamieszkane od czasów prehistorycznych, nigdy jednak nie 
przeprowadzono porządnych badań archeologicznych. Od 6 roku n.e. Listra 
stanowiła kolonię rzymską w ramach prowincji Galacja. Zgodnie z relacją 
biblijną865 miejscowa ludność posługiwała się własnym dialektem. Miasto 
przetrwało do czasów bizantyjskich. Po wschodniej stronie wzgórza odko-
pano 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 wciele-
niem Hermesa, a Barnabę nazwali Zeusem.

Do miasta przybyli Żydzi, którzy ukamienowali wówczas Pawła i wywle-
kli go poza mury miejskie, sądząc, że zmarł. Paweł przybył ponownie do Li-
stry 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 helleni-
stycznych znajdowało się pod panowaniem Seleucydów. W wyniku poraż-
ki Antiocha III w wojnie z Rzymem w 188 p.n.e., miasto znalazło się w po-
szerzonych granicach królestwa Pergamonu, sojusznika Rzymu. W roku 35 

865	 Dz	14,11.
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p.n.e. zostało przekazane przez Marka Antoniusza Amyntasowi, władcy Ga-
lacji, 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 Mop-

sosa i Kalhasa, którzy byli uchodźcami spod Troi. Aż do roku 333 p.n.e. mia-
sto pozostawało w strefie wpływów perskich. Później poddało się bez walki 
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 wie-
ku 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 Per-
ge przyniósł św. Paweł.  

Do miasta wchodziło się przez bramy w murach obronnych. Mury obron-
ne 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 oryginal-
nej wysokości.

22. Attalia (Antalya)
Dzisiejsza Antalya, dawniej Adalia, starożytna Attaleja, Attalia, to miasto 

w południowo-zachodniej Turcji, 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 panowa-
niem Rzymu, będąc ważnym portem w rzymskiej prowincji Pamfilia.

Zabytki warte obejrzenia to brama Hadriana ze 130 roku n.e. i pozostało-
ści murów obronnych rzymsko-bizantyjskich.



Rozdział XI

Cypr nazywany jest wyspą Afrodyty. Według mitologii greckiej bogini 
wyłoniła się na muszli z morza, niedaleko Pafos. A ponieważ była boginią 
miłości, dlatego Cypr nazwano wyspą miłości. Afrodyta nie tylko podarowa-
ła ludziom drzewa granatu, ale też obdarzała ich miłością. Jednym z takich 
szczęśliwców był młody pasterz Adonis, z którym bogini miała romans. Jej 
świątynia wznosiła się na szczycie najwyższej góry cypryjskiej, Olimposu 
(1952 m n.p.m.), który jest najwyższym szczytem łańcucha górskiego Tro-
odos. Cypr, którego powierzchnia wynosi 9251 km2, jest trzecią co do wiel-
kości wyspą na Morzu Śródziemnym, po Sycylii i Sardynii. Leży w odległości 
ok. 100 km od Syrii i 70 km od Turcji.

Klimat jest umiarkowany, typu śródziemnomorskiego. Latem temperatu-
ry przekraczają 30 stopni Celsjusza, zimą przeciętnie wynoszą 15 stopni. Na 
wyspie uprawia się awokado, pomidory, ziemniaki, opuncje, paprykę, bakła-
żany, drzewa cytrusowe i granaty. Rosną też palmy i agawy, cyprysy, sosny i 
inne drzewa. Wśród wielu gatunków kwiatów dominują storczyki. A wśród 
zwierząt największym ssakiem jest muflon cypryjski. Wciąż można spotkać, 
szczególnie na wsiach, wiele osłów, którymi transportuje się towary i ludzi.

I. Historia
Najprawdopodobniej Cypr był zaludniony już w okresie neolitu. Świad-

czą o tym szczątki odkopanego cmentarzyska, gdzie zbiorowo grzebano 
zmarłych, kolorowa ceramika, oraz figurki bóstw. Odkrycia archeologiczne 
świadczą o powiązaniu pierwotnej ludności Cypru z Syrią, Anatolią, Egip-

Cypr
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tem, Kretą i Mykenami. Znaleziono broń i przedmioty codziennego użytku. 
Pismo cypryjskie stworzono w XV wieku p.n.e. Używano go do III wieku 
p.n.e. 

Pierwszym mocarstwem, które dokonało inwazji na Cypr, był Egipt. W XV 
wieku p.n.e. za panowania faraona Totmesa III z XVII dynastii, Egipcjanie 
przybyli na Cypr zmuszając miejscową ludność do poddaństwa i płacenia 
trybutu, ale ich głównym celem była eksploatacja bogactw naturalnych.

Ok. roku 1400 p.n.e. na Cyprze zaczęli się osiedlać pierwsi Grecy, którzy 
stopniowo zamieniali wyspę w kolonię grecką, mimo że wciąż panowali tam 
Egipcjanie. Kiedy w XII wieku p.n.e. doszło do konfliktu zbrojnego pomiędzy 
Fenicjanami i Egiptem, ludność cypryjska wsparła tych pierwszych, jednak 
nie udało się obalić na Cyprze władzy egipskiej. Stało się to dopiero w VIII 
wieku p.n.e. Wówczas Fenicjanie przejęli kontrolę nad wyspą. Założyli nowe 
miasta portowe: Amatus, Idalion, Lapetos, Tamassos i Kition (współczesna 
Larnaka), przyczynili się do rozwoju żeglugi i handlu, z czego słynęli nie 
tylko na Cyprze. Panowali tam do początków wieku VII p.n.e. Warte pokre-
ślenia jest, że w czasie panowania fenickiego nastąpił gwałtowny przypływ 
Greków, którzy osiedlali się na wyspie.

Kolonizacja grecka trwała również za panowania asyryjskiego na Cyprze. 
Powstawały greckie miasta, posiadające szeroką autonomię. Wśród nich na-
leży wymienić Salaminę (Salamis), Pafos, Kurium, Marion i Arsinoe. Kiedy 
w roku 668 p.n.e. doszło do wojny asyryjsko-egipskiej, miasta greckie na 
Cyprze wsparły Asyrię. Przez blisko sto lat odpierano ataki egipskie, jednak 
w roku 568 p.n.e. Egipcjanie zwyciężyli i ponownie zapanowali na Cyprze. 
Ówczesny faraon Amasis II bardzo zyskał w oczach cypryjskich Greków, po-
nieważ oddał hołd greckiej bogini Afrodycie i sprawił wiele prezentów dla 
świątyń greckich na Cyprze, jednak nie zwalniało to ludności od płacenia 
wysokich podatków.

W roku 525 p.n.e. król perski Kambyses podbił Egipt i przyłączył Cypr do 
Persji, co było szczególnie niekorzystne dla państw-miast w Grecji. Obawia-
no się, że Ateny i inne poleis będą atakowane z terenów Cypru, który stał się 
morską bazą wypadową Persów. Kiedy w roku 502 p.n.e. w Jonii wybuchło 
powstanie greckie przeciwko Persji, przyłączyli się do niego również Grecy 
cypryjscy. I mimo, że Grecy wygrali wiele potyczek, głównie na morzu, osta-
tecznie zwyciężyli Persowie i zachowali panowanie na Cyprze.

Przez następnych blisko sto lat na wyspie wytworzył się głęboki podział 
pomiędzy kolonistami greckimi i fenickimi. W roku 410 p.n.e. w najważniej-
szym mieście cypryjskim, Salamis, na tronie zasiadł król Ewagoras, który 
pochodził z rodu Telamona, jednego z greckich bohaterów wojny trojań-
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skiej, wielki propagator hellenizacji na Cyprze. Nawiązał kontakty z Atena-
mi i innymi miastami greckimi, rozwinął kontakty handlowe i kulturowe. 
Król perski Dariusz tolerował te posunięcia, ponieważ daniny z Cypru wpły-
wały regularnie, a poza tym zajęty był utrzymaniem zwierzchnictwa nad 
Egiptem.

Ewagoras próbował zjednoczyć pod swoim berłem cały Cypr, co zaniepo-
koiło następnego władcę perskiego Artakserksesa, który wysłał na wyspę 
swoje wojska i przywołał do porządku Ewagorasa. Ten musiał zapłacić spe-
cjalny trybut, ale nadal mógł być królem Salaminy.

Cypr pozostał pod panowaniem perskim do roku 333 p.n.e., kiedy to Alek-
sander Wielki Macedoński pokonał króla perskiego Dariusza III Kodoma-
na. Wtedy po raz pierwszy wyspa zamieszkana przez greckich kolonistów 
stała się częścią imperium hellenistycznego. Miasta cypryjskie natychmiast 
wsparły Aleksandra w podbojach, m.in. podczas zdobywania Tyru, gdzie 
wśród tysiąca okrętów atakujących miasto, sto dwadzieścia należało do Cy-
pryjczyków.

Po śmierci Aleksandra w roku 323 p.n.e. Cyprem władał Antygon, jeden z 
dowódców Aleksandra, by po dwóch latach wyspa przeszła pod panowanie 
Ptolemeuszy i zarządzana była z Aleksandrii przez kolejnych 250 lat.

W roku 58 p.n.e. Cypr zaanektowali Rzymianie i włączyli go do prowincji 
Cylicja. Jedenaście lat później Juliusz Cezar podarował wyspę królowej Egiptu 
Kleopatrze VII, która rządziła nim przez siedemnaście lat. Po śmierci Cezara 
rozgorzały boje pomiędzy Markiem Antoniuszem popieranym przez Kleopa-
trę a Oktawianem Augustem. Po zwycięstwie tego ostatniego Cypr przeszedł 
pod panowanie rzymskie. Za rządów Oktawiana Augusta nastąpił szybki roz-
wój Cypru. Dużo budowano i restaurowano, m.in. w Pafos odbudowano świą-
tynię Artemidy, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi.

Za panowania rzymskiego na Cypr dotarli pierwsi misjonarze chrześci-
jańscy w osobach Pawła z Tarsu, Barnaby i Jana Marka, o czym więcej w 
dalszej części.

W roku 364, po podziale Cesarstwa Rzymskiego na część zachodnią, którą 
rządził Walentynian, i część wschodnią, zarządzaną przez Flawiusza Walen-
sa, Cypr został włączony do Cesarstwa Bizantyjskiego. Ponieważ admini-
stracyjnie wyspa była podporządkowana Antiochii, jej gubernator miano-
wał konsula Cypru. Wyspa przynależała do Bizancjum przez blisko 900 lat. 
Był to czas rozwoju Cypru w wielu dziedzinach.
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II. Biblia
Pierwsze wzmianki apokryficzne na temat Cypru znajdują się w Księgach 

Machabejskich. Mówią o panowaniu Ptolemeuszy, którzy mieli swoją stolicę 
na Cyprze w Salaminie866. Wspominają Antiocha IV Epifanesa, który zapano-
wał nad Cyprem w roku 168 p.n.e.867. Biblia pisze o Rzymianach, którzy za-
władnęli Cyprem w roku 58 p.n.e., czyniąc z niego prowincję cesarską, a od 
roku 22 senacką, z prokonsulem na czele i stolicą w Pafos868. Z Cypru pocho-
dził lewita Józef, znany lepiej pod imieniem Barnaba (Dz 4,36), który wraz 
z Pawłem z Tarsu i Janem Markiem wyruszył w I podróż misyjną. Podróż ta 
zaczęła się od Cypru. Z Cypru pochodził również Mnazon, chrześcijanin z 
gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie869.

1. Paweł z Tarsu
Saul (Szaweł), bo takie było jego pierwotne imię, urodził się w Tarsie, w 

Cylicji (obecnie w Turcji) w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Pochodził z 
pokolenia Beniamina i od początku związany był ze stronnictwem faryzeu-
szy.

Tars, będący stolicą rzymskiej prowincji, leżał na słynnym szlaku handlo-
wym, który poprzez przełęcz tauryjską, zwaną Wrotami Cylicyjskimi, łączył 
Syrię z Azją Mniejszą. Miasto było znane nie tylko jako ośrodek handlu i 
rzemiosła, ale w tamtym okresie należało do najlepszych ośrodków nauko-
wych w cesarstwie rzymskim, przewyższających nawet Ateny i Aleksandrię. 
Wszystko wskazuje na to, że w Tarsie Paweł zaznajomił się z filozofią grecką, 
szczególnie epikurejską i stoicką. Później, gdy spotykamy go w Atenach na 
Areopagu, dyskutuje z ateńskimi filozofami, epikurejczykami i stoikami, jak 
równy z równym. Można mniemać, że musieli wiedzieć o jego pochodzeniu 
z Tarsu i uzyskanym tam wykształceniu. Świadczą o tym również jego no-
wotestamentowe listy. Wprawdzie chlubił się tym, że jest Hebrajczykiem z 
Hebrajczyków a nie Żydem hellenistycznym, to jednak w stosunku do ota-
czającego go świata hellenistycznego zajmował zupełnie inną pozycję niż 
zwierzchnicy szkół faryzejskich, rabini jerozolimscy a nawet apostołowie. 
Listy, które napisał, świadczą o tym, że doskonale znał język świata helleni-
stycznego, grekę koine, a także myślenie, kulturę i retorykę hellenistyczną. 
Jego listy świadczą o głębi myśli i świetnym wykształceniu autora.

866	 2	Mch	10,13.
867	 2	Mch	4,29;	10,13;	12,2.
868	 Dz	13,4-12.
869	 Dz	21,16.
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Rodzina Pawła prawdopodobnie należała do wyższej warstwy społecz-
nej, posiadała bowiem obywatelstwo miejskie tarsyjskie, jak i państwowe 
rzymskie. Niestety, nic nie wiemy o jej liczebności. W Dziejach Apostolskich 
23, 16 czytamy jedynie o siostrzeńcu Pawła, który mieszkał w Jerozolimie i 
uratował go od zamachu. Zatem musiał Paweł mieć siostrę.

Nie wiemy nawet, kiedy Paweł się urodził. Ponieważ po raz pierwszy w 
Biblii jest ukazany podczas kamienowania Szczepana jako młodzieniec, nie 
mógł mieć wtedy więcej niż 24 lata, ponieważ ten wiek uważano za granicę 
młodości. Tak więc był młodszy od Jezusa o ok. 10 lat.

Paweł otrzymał również bardzo staranne wykształcenie rabinistyczne. 
Studiował w szkole Gamaliela, znanego w Jerozolimie ze swej mądrości. To 
on wypowiedział słynne słowa w odniesieniu do działalności apostołów 
Piotra i Jana: „Jeśli bowiem (…) ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; 
jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się 
okazać, że walczycie z Bogiem”870. Ponadto Paweł, jak każdy faryzeusz, wy-
uczony był rzemiosła, w tym przypadku chodziło o wyrób namiotów.

Z chrześcijanami zetknął się Paweł w Jerozolimie. Był ich zdecydowanym 
wrogiem. Na kartach Pisma Świętego po raz pierwszy pojawia się podczas 
procesu i kamienowania diakona chrześcijańskiego Szczepana, w roku 
34. Aby wykazać się — w jego mniemaniu — troską o czystość religii ży-
dowskiej, postanowił udać się do Damaszku, aby wytępić znienawidzone 
chrześcijaństwo. Od Rady Najwyższej otrzymał w tym celu odpowiednie 
upoważnienie. Gdy był już blisko celu podróży, przeżył swoje nawrócenie. 
Już w Damaszku zwiastował o Jezusie, a później w Jerozolimie poznał się 
z Piotrem i Jakubem. Tam również poznał Barnabę, z którym także działał 
na polu ewangelizacyjnym. Zanim wyruszyli w podróż misyjną poza Syrię i 
Palestynę, działali w Antiochii Syryjskiej871.

W roku 45, w towarzystwie Jana Marka, krewnego Barnaby, Paweł i Bar-
naba opuścili metropolię Syrii, udając się w stronę Seleucji, która była por-
tem na usługach Antiochii, oddalonym o 25 kilometrów. Tam wsiedli na sta-
tek, który zawiózł ich do Salaminy, znajdującej się na wschodnim wybrzeżu 
Cypru872. W Salaminie udali się do synagogi żydowskiej, gdzie zwiastowali 
ewangelię, podobnie jak w innych miejscach na szlaku do Pafos, leżącym w 
zachodniej części Cypru873.

870	 Dz	5,38-39.
871	 Dz	13,1-3.
872	 Dz	13,4.
873	 Dz	13,5-6.
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W Pafos, stolicy wyspy i centrum rzymskiej administracji, spotkali się z 
rzymskim prokonsulem Sergiuszem Pawłem, który był bardzo podatny na 
słuchanie ewangelii874. Z jego otoczenia pochodził Elymas, nazywany ma-
giem bądź czarnoksiężnikiem, który próbował chronić prokonsula przed 
treściami ewangelicznymi. Na nic się to jednak zdało. Sergiusz Paweł przyjął 
chrześcijaństwo po przedstawieniu mu ewangelii przez Pawła i Barnabę875.

Apostołowie odpłynęli z Pafos, ale zwiastowane przez nich na Cyprze Sło-
wo Boże, zostało przyjęte przez wielu ludzi. Powstały lokalne gminy chrześ-
cijańskie, które później stanowiły silny Kościół. O tym, że chrześcijaństwo 
bardzo rozwinęło się na Cyprze świadczy chociażby fakt, że na sobór do Ni-
cei w roku 325 Kościół cypryjski wysłał aż trzech biskupów.

Paweł z Barnabą kontynuowali swą pierwszą podróż misyjną po Azji 
Mniejszej. Odwiedzili m.in. Perge, Antiochię Pizydyjską, Ikonium, Listrę i 
Derbe. Zakończyli ją w Antiochii Syryjskiej.

Paweł odbył jeszcze dwie podróże misyjne i później, już jako więzień po-
dróż do Rzymu. Nigdy więcej nie popłynął na Cypr. Na wyspie działał jego 
towarzysz z pierwszej podróży, Barnaba. Paweł dokonał żywota w Rzymie, 
w przedziale lat 63-67. Daty tej nie da się jednoznacznie ustalić.

Apostoł Paweł jest uznawany za pierwszego chrześcijańskiego teologa i 
filozofa. Przemierzył wielkie połacie Azji i Europy, zwiastując ewangelię Je-
zusa Chrystusa, napisał kilkanaście listów znajdujących się w Nowym Testa-
mencie. Zginął za wiarę jako męczennik. Został ścięty.

2. Barnaba
Barnaba, zwany wcześniej Józefem, pochodził z Cypru. Imię Barnaba z 

hebrajskiego oznacza syna proroctwa lub proroka. Na jego temat najwię-
cej wzmianek znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. Pojawiają się 
również w I Liście do Koryntian, Liście do Galacjan i Liście do Kolosan. Był 
apostołem, podobnie jak Paweł, z którym współdziałał. Zaangażował się w 
działalność ewangelizacyjną i charytatywną. To on przedstawił Pawła apo-
stołom w Jerozolimie. Razem z Pawłem głosili ewangelię w Antiochii, gdzie 
również przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz ubogich. Zebrane dary 
zawieźli do Jerozolimy. W gminie chrześcijańskiej w Antiochii Barnaba i Pa-
weł byli uważani za proroków i nauczycieli.

Barnaba razem z Pawłem i Janem Markiem udali się w pierwszą podróż 
misyjną poza tereny Syrii i Palestyny. Ich droga wiodła przez Cypr, który 

874	 Dz	13,7.
875	 Dz	13,8-12.
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przeszli od Salaminy na wschodzie do Pafos na zachodzie. Barnaba brał 
również udział w Soborze Jerozolimskim. Z Pawłem rozstał się z powodu 
Jana Marka, który podczas I podróży misyjnej wystraszył się trudów i za-
wrócił do Jerozolimy. Gdy mieli udawać się w następną podróż, Barnaba po-
nownie chciał zabrać Jana Marka, na co Paweł się nie zgodził. Wówczas ich 
drogi się rozeszły.

Źródła pozabiblijne mówią, że Barnaba miał działać ewangelizacyjnie w 
Rzymie, Aleksandrii i Mediolanie. Tertulian przypisywał mu nawet autor-
stwo Listu do Hebrajczyków. Dziś wiemy na pewno, że apokryficzny List Bar-
naby, nie jest jego autorstwa. Takiej pewności nie ma co do apokryficznej 
Ewangelii Barnaby.

W roku 488 w Salaminie tamtejszy biskup ogłosił, że znalazł grób Barna-
by, który miał zostać ukamienowany przez Żydów podczas prześladowań 
za Nerona. W tym miejscu wybudowano bazylikę, będącą później centrum 
kultu Barnaby. W ikonografii przedstawiano go jako apostoła o siwych wło-
sach i z brodą.

3. W okresie bizantyjskim
Pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa na Cyprze owiane są tajemnicą. Ale 

już z IV wieku posiadamy informacje o zorganizowanym Kościele, który po-
siadał 15 biskupstw i metropolię w Salaminie. Szczególnie w historii zapisał 
się biskup Epifaniusz, obrońca ortodoksji i uczestnik soboru powszechnego 
w roku 381, który też w roku 399 w Salaminie zorganizował synod metro-
politalny.

Kościół cypryjski dążył do uniezależnienia od patriarchy antiocheńskie-
go. Stało się to na soborze w Efezie, w roku 431. Autokefalię potwierdził  ce-
sarz Zenon po odnalezieniu w roku 488 grobu Barnaby, co miało świadczyć 
o apostolskim pochodzeniu Kościoła cypryjskiego.

W roku 643 biskupi cypryjscy potępili monoteletyzm, natomiast sto lat 
później na Cypr zostali zesłani przez cesarza Konstantyna V Kopronima 
mnisi, którzy byli zwolennikami czci obrazów.

Aż pięciu biskupów cypryjskich wzięło udział w soborze nicejskim II, w 
roku 787. Ale stopniowo rozwój chrześcijaństwa na Cyprze był hamowany 
przez Arabów, którzy panowali tam od wieku VII do X. Dopiero po ich usu-
nięciu w roku 964 przez wodza bizantyjskiego Nicefora II Foksasa, nastąpił 
ponowny rozwój chrześcijaństwa.
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III. Miejsca, które należy zobaczyć na Cyprze
Ponieważ Cypr ma bardzo bogatą historię, zachowało się wiele zabytków, 

które podczas wizyty na wyspie należy zobaczyć.

A. W części greckiej
Po upadku muru berlińskiego, Nikozja jest jedynym miastem w Europie 

sztucznie podzielonym na dwie części. To utrudnia zwiedzanie, ale nie unie-
możliwia. To samo dotyczy całego kraju. Zaczynamy od wędrówek po połu-
dniowej części Cypru.

1. Nikozja
W Nikozji jest niewiele pamiątek ze starożytności. W pobliżu bramy Pa-

fos znajduje się Muzeum Cypru, w którym należy zobaczyć posąg bogini 
Afrodyty z Soli (miejscowości na północy Cypru), posąg cesarza rzymskiego 
Septymiusza Sewera (193-211 n.e.) z brązu, kolekcję wotów znalezionych w 
świątyni z epoki archaicznej w Agia Eirini (Akdeniz), berło królewskie oraz 
klejnoty z Myken, a także odkryty w Salaminie tron z kości słoniowej.

W drodze do Pałacu Arcybiskupiego znajduje się świątynia Agios Tripio-
tis, niegdyś kościół zamożnych sfer Nikozji, o czym zaświadczają złocone 
ikony, ozdobne okna i inne dary bogatych wiernych. Kościół ożywiają ele-
menty gotyckie i bizantyjskie, które można dostrzec w rzeźbionych porta-
lach i reliefie, przedstawiających zwierzęta, potwory morskie i syreny.  Na-
przeciwko Muzeum Bizantyjskiego stoi Stary Pałac Arcybiskupi, urządzony 
w zabudowaniach XIV-wiecznego klasztoru Benedyktynów. Mieści się tu 
Muzeum Etnograficzne Cypru, obrazujące kulturę materialną obu części 
wyspy.

2. Pafos
W starożytności miasto Pafos było siedzibą Ptolemeuszy i władz rzym-

skich na Cyprze. Nieopodal portu znajdują się odrestaurowane wille rzym-
skie, w których można oglądać słynne mozaiki podłogowe, kunsztownie 
ułożone z drobnych kamyków, szkła i innych tworzyw. Jedna z willi, Willa 
Tezeusza (każda ma nazwę pochodzącą od jakiejś postaci mitologicznej) 
była prawdopodobnie siedzibą rzymskiego prokonsula. Mozaika podłogo-
wa w Willi Dionizosa ma aż 2 tys. metrów kwadratowych. Zrobiono specjal-
ne wiszące kładki i chodniki, aby można było je oglądać. Można podziwiać 
triumfalną procesję Dionizosa, który jedzie na rydwanie ciągniętym przez 
dwa lamparty, Narcyza wpatrującego się nad sadzawką w swoje oblicze, 
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Neptuna szalejącego za Amymone i Apollina szalejącego za Dafne, oraz wie-
le innych. Z kolei w Willi Ajona można oglądać Zeusa pod postacią łabędzia, 
małego Dionizosa, Apollina, który skazuje na śmierć flecistę Marsjasza, bo 
ten ośmielił się stanąć z nim do konkursu muzycznego, oraz boga Ajona 
przyglądającego się rywalizacji Kasjopei i Nereid o miano najpiękniejszej. 
Obok znajduje się Willa Tezeusza, która w wersji oryginalnej miała po-
wierzchnię 9, 6 tys. metrów kwadratowych. Składała się z wielu sal i łaź-
ni oraz pomieszczeń gospodarczych i dla służby. W jednej z sal zachowała 
się okrągła mozaika, przedstawiająca Tezeusza walczącego w kreteńskim 
labiryncie z Minotaurem. Na innej Posejdon ze swą małżonką Amfitrytą do-
siadają morskiego potwora. Można też zobaczyć kąpiel małego Achillesa. 
W Willi Orfeusza znajduje się mozaika przedstawiająca mitycznego poetę, 
który pięknym śpiewem oczarowuje dzikie zwierzęta, a Herkules walczy z 
lwem. Jest też Amazonka uzbrojona w topór.

Wśród innych zabytków Pafos należy wymienić Dom Pór Roku, znajdu-
jący się za Willą Orfeusza, ruiny bazyliki Panagia Limeniotissa (Matki Bo-
skiej Opiekunki Portów) z V wieku, oraz częściowo odrestaurowany odeon, 
czyli teatr rzymski. W pobliżu znajdują się kolumny korynckie i fragmenty 
murów, co pozwala przypuszczać, że rozciągała się tutaj agora, główny plac 
miasta, przy którym stała świątynia Asklepiosa.

Na północ od Starego Miasta, nad morzem znajdują się Groby Królów. Jest 
to nekropolia wykorzystywana w epoce hellenistycznej i rzymskiej. Składa 
się z ok. stu grobów wykutych w skale, gdzie pochowani zostali prominentni 
obywatele Pafos, w okresie od III wieku p.n.e. do III wieku n.e. W tym czasie 
królów w Pafos nie było, ale nazwa jest właśnie taka.

W dolnym Pafos znajdują się ruiny siedmionawowej katedry, która zo-
stała zburzona w VII wieku. Do dziś zachowało się kilka kolumn, z których 
jedna — według tradycji — jest kolumną, do której przywiązano św. Pawła, 
by mu wymierzyć chłostę. Tekst biblijny tej opowieści nie potwierdza. Na 
terenie dawnej katedry wznosi się mały kościółek prawosławny, nazwany 
imieniem apostoła Pawła.

Niedaleko Pafos znajduje się mityczne miejsce przyjścia na świat bogini 
Afrodyty. To  Petra tou Romiou, czyli skała Romiosa, znana wśród turystów 
pod nazwą Skały Afrodyty. To właśnie w tym miejscu z morza miała wyłonić 
się Afrodyta na muszli. Nazwa Petra tou Romiou wywodzi się od legendar-
nego bohatera ludowego z czasów panowania Bizancjum, Digenisa Akritasa, 
zwanego Romiosem, który miał unieszkodliwić flotę arabskich najeźdźców, 
zrzucając na okręty wielkie odłamki skał. Dwa kilometry od morza znajdują 
się ruiny Sanktuarium Afrodyty, które wznosiło się na pagórku i składało 
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się z dwóch głównych pomieszczeń, połączonych portykami. W centralnym 
miejscu znajdował się ołtarz. Herodot napisał, że z Pafos podążały tu pro-
cesje pielgrzymów, którym w świątyni w seksualnych obrzędach oddawa-
ły się młode dziewczęta. Każda mieszkanka Cypru miała mieć tu udział w 
sakralnej prostytucji. Orgiastyczne praktyki trwały od XII wieku p.n.e. do 
czasu, gdy cesarz Teodozjusz w roku 390 n.e. zakazał pogańskich kultów w 
imperium.

3. Góry Troodos
Kto wybiera się na najwyższy szczyt cypryjski Olimpos (1952 m n.p.m.) 

ma ułatwione zadanie. Droga jest wygodna. Nie ma mowy o mozolnej wspi-
naczce czy niebezpiecznych przepaściach. Prawie cały czas idzie się w cie-
niu drzew. Ale po dojściu do celu następuje rozczarowanie, bowiem góra 
zwieńczona jest potężną kopułą radaru armii brytyjskiej, bunkrem Cypryj-
skiej Gwardii Narodowej, wieżą obserwacyjną straży pożarnej oraz masz-
tami przekaźnikowymi różnych stacji. Wszystko jest dokładnie ogrodzone.

Natomiast nie zawiedziemy się zwiedzając kościoły i klasztory w górach 
Troodos. Dziewięć z nich wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
tury. Wśród wyróżnionych kościołów są budowle bardzo proste, niektóre 
przypominają stodoły, ale w środku kryją bezcenne skarby. Przepiękne ma-
lowidła przedstawiają sceny z Biblii i wizerunki świętych. Dzieł sztuki jest 
tak dużo, że można powiedzieć, iż wypełniają każdy centymetr kwadratowy 
ścian i sufitu.

We wsi Pedoulas, w dolinie Marathasa, znajduje się kościół Archangelos 
Michail (św. Michała Archanioła) z roku 1474. Freski zawierają sceny z ży-
cia Abrahama (ofiarowanie Izaaka) i Jezusa (chrzest w Jordanie, zdradzie-
cki pocałunek Judasza, aresztowanie, Piotr obcinający mieczem ucho sługi 
arcykapłana). Kościół Panagia tou Moutallos (Matki Boskiej z Moutallos), 
jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w Moutallos. Został wybudowany 
w latach 1279-1280. Warto zwrócić uwagę, że na jednym z fresków Maria 
została przedstawiona z małym Jezusem w kołysce. Dalej na północ jest 
dawny klasztor Agios Ioannis Lampadistis (św. Jana z Lamapadou) z XI wie-
ku, w którym można oglądać freski z życia Świętej Rodziny i działalności 
Chrystusa, m.in. wjazd na osiołku do Jerozolimy. W Dolinie Solea jest usy-
tuowany kościółek Agios Nikolaos (św. Mikołaja), pochodzący z XVII wieku. 
Na freskach widać sceny biblijne, m.in. wskrzeszenie Łazarza, wjazd Jezusa 
do Jerozolimy, Marię karmiącą małego Jezusa i Przemienienie Pańskie. Na 
kopule wyjątkowy wizerunek Chrystusa Pantokratora (podobne są na ko-
pułach innych kościołów). Kilometr niżej znajduje się Galata – odnowiony 
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zajazd z czasów osmańskich (Hani Kaliana) i kilka białych domków, a jesz-
cze kilometr dalej, zupełnie w szczerym polu, kościół Panagia tis Podythou, 
zwany też Panagia Eleousa (Matki Boskiej Miłosierdzia) z roku 1502. Obok 
wart zwiedzenia jest też mały kościółek Archangelos Michail (św. Michała 
Archanioła). Niedaleko Nikitari, w odludnym lesie, stoi również mały koś-
ciół Panagia tou Asinou (Matki Boskiej od Pastwisk) z XII wieku. Wspania-
łe freski zostały namalowane przez najlepszych malarzy sprowadzonych z 
Konstantynopola. Przedstawiają Ostatnią Wieczerzę i Wniebowstąpienie. Z 
kolei w Pelendri można zwiedzić mały trzynawowy kościółek Timios Stav-
ros (Prawdziwego Krzyża). Pochodzi on z XIV wieku. Relikwią jest drzewo z 
krzyża Chrystusa. Freski przedstawiają żywot Marii, matki Jezusa Chrystu-
sa. Pomiędzy miejscowościami Lagoudera i Salanti znajduje się XII-wieczny 
kościół Panagia tou Araka (Matki Boskiej od Grochu). Freski w tym koście-
le — jak mówią znawcy — są najpiękniejsze na Cyprze. Zostały wykonane 
przez Leona Authentou w roku 1192. Ukazują sceny z życia Chrystusa. Jest 
też obraz przedstawiający św. Barnabę, który wraz z apostołem Pawłem 
przyniósł chrześcijaństwo na Cypr. Ostatnim z kościołów, który trzeba wy-
mienić jest Stavros tou Agiasmati (św. Krzyża) z XV wieku, sześć kilometrów 
od miejscowości Platanistasa. Freski przedstawiają sceny biblijne. Ich auto-
rem jest Libańczyk Philoppos Goul.

Oprócz kościołów należy wymienić niektóre klasztory. W miejscowości 
Omodos zbudowano klasztor Timios Stavros, ufundowany w roku 327 przez 
św. Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego. Wierni Kościoła prawosławne-
go pielgrzymują tu do dwóch krucyfiksów. Na jednym z nich, jak się uważa, 
są włókna ze sznura, którym Jezusa przywiązano do krzyża, drugi zawie-
ra drzewo z krzyża Golgoty. Trzy kilometry dalej znajduje się miejscowość 
Vasa. W pobliżu odkopano cmentarz z czasów rzymskich, gdzie znaleziono 
monety, biżuterię i amfory. Można je oglądać w Muzeum Cypru w Nikozji.

Najpotężniejszym i najbogatszym klasztorem cypryjskim jest Panagia 
tou Kykkou (Matki Boskiej z Kykkou), założony przez pustelnika Izajasza w 
roku 1100. Klasztor wielokrotnie ulegał spaleniu. Ponadto gdy w roku 1821 
wybuchło powstanie, na Cypr spadły represje tureckie. Arcybiskupa i bisku-
pów stracono, klasztor w Kykkou obrabowano. Na szesnastu wielbłądach 
wywieziono złoto, srebro i wyroby z drogich kamieni. Stąd dziś w klasztorze 
niewiele jest zabytków. Najważniejszym jest ikona Matki Boskiej Miłosier-
dzia, której autorstwo przypisuje się św. Łukaszowi Ewangeliście. Pustelnik 
Izajasz otrzymał ją od cesarza Aleksego I Komnena za wyleczenie córki z 
podagry. W roku 1795 stworzono dla ikony oprawę ze złota, srebra i masy 
perłowej, zza której obrazu wcale nie widać. W Muzeum Klasztornym moż-
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na oglądać zgromadzone kosztowności. W tym klasztorze odbywał nowicjat 
późniejszy arcybiskup i prezydent Cypru Makarios III. Stąd dwa kilometry 
dalej w grocie zwanej Throni tis Panagias (Tron Matki Boskiej) jest grób 
Makariosa. Kolejnym klasztorem, który obowiązkowo trzeba zobaczyć jest 
Machairas (miecz), który zbudowano na miejscu znalezienia przez dwóch 
pustelników jaśniejącej ikony Matki Boskiej. Fundatorem był cesarz Manuel 
I Komnen. Dzisiaj ikona ta (ubrana w srebrną koszulę) jest adorowana przez 
rzesze wiernych. Naszą wędrówkę po klasztorach kończymy na wierzchoł-
ku 700-metrowego wzniesienia na wschodnim krańcu masywu Troodos, 
gdzie znajduje się monastyr Stavrovouni (Góry Krzyża), ufundowany przez 
św. Helenę w roku 327. Znajduje się tam krucyfiks z fragmentem drzewa z 
krzyża Chrystusowego. Kobiety nie mają wstępu do klasztoru.

4. Na południowym wybrzeżu
Na południowym wybrzeżu Cypru, od Przylądka Aspro do Przylądka 

Gkreko, jest sporo cennych zabytków. Tu wymienimy najważniejsze. Należy 
rozpocząć od starożytnego miasta Kourion i sąsiadującego z nim sanktua-
rium Apollina Hylatesa. Już zapiski z XII wieku p.n.e. mówią o związkach Ko-
urion z faraonem Ramzesem III. Królowie tego państwa-miasta byli wasala-
mi Egiptu, Asyrii i Persji. Kroniki podają imię króla Stazanora, który w czasie 
powstania miast cypryjskich przeciwko Persom, zdradziecko przeszedł na 
stronę Persów podczas bitwy pod Salaminą w roku 498 p.n.e. Szczególny 
rozwój miasta nastąpił w okresie grecko-rzymskim. Pod panowaniem rzym-
skim miasto nazywało się Curium. Wtedy też zaszczepione zostało w nim 
chrześcijaństwo. Za Dioklecjana chrześcijanie byli tam prześladowani m.in. 
zamęczono biskupa Filonidesa. W roku 365 miasto zostało zniszczone przez 
trzęsienie ziemi. Odbudowano je i do najazdu Arabów w VII wieku rozwija-
ło się pomyślnie. Najeźdźcy splądrowali i zrujnowali miasto. Od tego czasu 
jest opustoszałe. Zachował się teatr rzymski wybudowany na miejscu teatru 
greckiego, który zniszczyło trzęsienie ziemi. 3,5 tys. widzów mogło oglądać 
sztuki a także walki gladiatorów. Za teatrem przetrwały resztki willi Eusto-
liosa, gdzie można oglądać mozaikę w formie medalionu, przedstawiającą 
młodą kobietę z miarką, co ma symbolizować ducha stworzenia. Można też 
oglądać ruiny bazyliki chrześcijańskiej z V wieku, stojącej na szczycie spa-
dającego do morza urwiska. Została wzniesiona przez biskupa Zenona, któ-
ry reprezentował Kościół cypryjski na soborze efeskim w roku 431. Ruiny 
bazyliki obejmują główną nawę, kaplicę, baptysterium i pałac biskupi. Do 
bazyliki przylega rzymskie forum, gdzie można podziwiać zrekonstruowany 
portyk z korynckich kolumn, cysternę z czasów hellenistycznych, rzymskie 
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nimfeum z fontanną oraz pozostałości innych budowli publicznych i domów 
prywatnych. Nieco dalej można oglądać Dom Mozaiki z Achillesem czy Dom 
Gladiatora. W obu willach zachowały się piękne mozaiki, przedstawiające 
sceny z Odysei i walczących zawodników. Na zachód od głównego terenu 
wykopalisk zachowały się fundamenty stadionu, gdzie rozgrywano zawody 
sportowe, które mogło oglądać 6 tys. widzów.

W Kourion znajdują się również pozostałości sanktuarium Apollina Hy-
latesa, opiekuna lasów, stąd miejsce, gdzie składano ofiary było zalesione. 
Takie pozostało do dnia dzisiejszego. Świątynia funkcjonowała od VII wieku 
p.n.e. do końca IV wieku n.e., kiedy to cesarz Teodozjusz Wielki zlikwidował 
wszystkie kulty pogańskie. Obok świątyni znajdowały się schroniska dla 
pielgrzymów i sala do ćwiczeń gimnastycznych. Były również łaźnie i po-
mieszczenia magazynowe. Obok znajdują się ruiny pomieszczeń należących 
do najwyższego kapłana i skarbiec. W kierunku północnym prowadzi Świę-
ta Droga do świątyni Apollina. Niezadaszony ołtarz jest otoczony dwiema 
kolumnami. Znajdujemy tam również fragmenty muru i fronton. Podobno 
każdego postronnego człowieka, który dotknął tego ołtarza, chronionego 
świętym kręgiem, zwanym temenosem, zrzucano z urwiska do morza.

Na Półwyspie Akrotiri znajduje się klasztor Agios Nikolaos ton Gaton (św. 
Mikołaja od Kotów), ufundowany przez św. Helenę w IV wieku. Podarowała 
mnichom również koty, które miały walczyć z plagą węży. Z czasem mni-
chów zamieniły mniszki, a sam obiekt został gruntownie przebudowany.

Na wschód od Limassol, nad brzegiem morza, znajdują się ruiny starożyt-
nego miasta Amathous. Założone ok. roku 1000 p.n.e. było twierdzą Feni-
cjan. Później w czasie najazdu Persów, opowiedziało się po ich stronie. W VII 
wieku zostało zniszczone przez Arabów. Niewiele pozostało do dzisiejszych 
czasów. Można oglądać wielką, wyłożoną białymi płytami agorę oraz resztki 
okalających ją portyków. Zachowało się też trochę kolumn, ruiny akropolu, 
łaźni i wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Nieopodal znajdują się również ru-
iny świątyń Afrodyty, Adonisa i Herkulesa.

Na północny wschód od Amathous leży neolityczna osada Choirokoitia. 
Żyli tu pierwotni mieszkańcy Cypru, którzy zajmowali się uprawą ziemi i 
myślistwem. Z odkryć archeologicznych wynika, że nie znali jeszcze sztu-
ki garncarstwa, natomiast kobiety nosiły ozdoby z muszli. Figurki bożków 
płodności wykonywano z kamienia. Zmarłych chowano w pozycji embrio-
nalnej pod podłogą domów, kładąc im na piersiach ciężki kamień, aby unie-
możliwić powrót do żywych. Zachowały się sklecone z kamieni i mułu fun-
damenty, nad którymi wznosiły się kiedyś okrągłe domostwa.
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Larnaka jest jednym z ważniejszych miast Cypru. W starożytności nazy-
wała się Kition. Stąd pochodził słynny filozof stoicki Zenon. Biskupem Ki-
tion miał być biblijny Łazarz, wzbudzony z martwych przez Chrystusa. Jego 
szczątki spoczywają w kościele św. Łazarza.

B. W części tureckiej
1. Kyrenia i Belapaïs
Najważniejszym zabytkiem Kyrenii (Girne) jest zamek. Powstał w cza-

sach bizantyjskich, później kilkakrotnie przebudowywany. Obwarowania 
zostały wzmocnione przez Lusignanów a potem Wenecjan. W roku 1571 
bez walki przejęli go Turcy. Od bramy zamku biegnie w górę tunel, którym 
się dochodzi do placu parad, a stamtąd na mury i do budynku, gdzie mieściły 
się apartamenty Lusignanów. W podziemiach są lochy i magazyny. Na za-
mku znajduje się Muzeum Wraku Morskiego. Jest tam prezentowany statek 
handlowy wydobyty z dna morskiego, który zatonął koło Kyrenii ok. roku 
300 p.n.e. W specjalnie klimatyzowanym pomieszczeniu przechowuje się 
drewniany kadłub. Wyłowiono nietknięty ładunek, w tym sporo żywności. 
Z murów zamku rozciąga się przepiękny widok na port. Na jego zachodnim 
krańcu znajduje się barokowa dzwonnica kościoła św. Archanioła z roku 
1860, przekształcona w Muzeum Ikon. Są tam zgromadzone dzieła z wiej-
skich kościołów, które były wokół Kyrenii.

Belapaïs jest typową cypryjską wsią, położoną wśród gajów cytrusowych 
w górach Pentadaktylos. Najważniejszym zabytkiem Belapaïs jest Opactwo 
Premonstratensów z XI wieku. Wieś zawdzięcza klasztorowi nazwę, która 
pochodzi z języka francuskiego Abbaye de la Paix (opactwo pokoju). Zacho-
wały się kuchnia i część mieszkalna oraz część kościelna. W zrujnowanych 
krużgankach rosną cztery wielkie cyprysy.

Na południowy zachód od Kyrenii, w górach Pentadaktylos, na 700-me-
trowej skale nad przełęczą, wznosi się zamek Agios Ilarion (sw. Hilariona). 
Zbudowano go w XI wieku za panowania Cesarstwa Bizantyjskiego. Rozbu-
dowali go krzyżowcy, a później został letnią rezydencją Lusignanów. Posia-
da potrójne mury obronne i wieże.

Na zachód od Kyrenii w Palaia Kastro znajdują się pozostałości sanktua-
rium z epoki brązu. Archeolodzy znaleźli tysiące figurek wotywnych z tera-
koty, które obecnie są przechowywane w Muzeum Cypru, w Nikozji.

Nad zatoką Morfou, na zachodzie północnego Cypru, jest miejscowość 
Vouni, gdzie znajdują się ruiny perskiego pałacu obronnego w stylu orien-
talnym. Vouni powstało, aby ujarzmić pobliskie Soli, które zbuntowało się 
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przeciwko Persom w roku 498 p.n.e.  W VII wieku Soli padło podczas ataku 
Arabów. Zachowała się bazylika wczesnochrześcijańska z mozaikami podło-
gowymi oraz teatr rzymski.

2. Salamina
Osiem kilometrów na północ od Famagusty znajdują się ruiny starożytnej 

Salaminy, które zostało złupione w VII wieku przez Arabów. Wśród pozosta-
łości trzeba wymienić budynek gimnazjonu, łaźnie z basenami i fontanna-
mi oraz teatr rzymski. Pozostały też mury dwóch bazylik chrześcijańskich, 
Agios Epifanios i Kampanopetia.  W pierwszej jest grób św. Epifaniosa. W 
tej drugiej znajdujemy interesującą mozaikę podłogową z figurami geome-
trycznymi. Po agorze pozostało ponad dwadzieścia kolumn. Kilka kilome-
trów od tego miejsca jest klasztor Apostolos Varnavas (św. Barnaby), który 
wzniesiono w miejscu, gdzie w roku 488 arcybiskup Salaminy odkrył grób 
Barnaby, prekursora chrześcijaństwa na Cyprze. Obecnie w obiekcie znajdu-
je się Muzeum Ikon i Muzeum Archeologiczne.

W pobliżu cypla półwyspu Karpasia, na północny wschód od Famagusty, 
nad skalnym brzegiem góruje klasztor Apostolos Andreas (św. Andrzeja). 
Legenda mówi, że w tym miejscu św. Andrzej uderzył laską o skałę, z której 
wytrysnęło źródełko leczniczej wody. W tej samej okolicy była kiedyś neoli-
tyczna osada Kastros. Odkryto tam również pozostałości świątyni Afrodyty.



Rozdział XII

Autorzy różnych dzieł historycznych, gdy nie potrafią sprecyzować naj-
starszych dat związanych z jakimś obszarem, uciekają w miliony lat, a w 
najlepszym przypadku w setki czy dziesiątki tysięcy. To samo dotyczy Malty. 
Na przykład sir Arthur Keith twierdził, że wyspy archipelagu maltańskie-
go zamieszkane były już 100 tysięcy lat temu876, ponieważ archeolodzy 
wygrzebali tam osiem ludzkich zębów, z których dwa jakoby miały przy-
pominać zęby człowieka neandertalskiego. Zęby z jaskini obejrzał jeden z 
maltańskich dentystów i stwierdził, że wielu z jego pacjentów ma podobne 
siekacze. Po dokładnych oględzinach okazało się, że miał absolutną rację877.

I. Historia
Dokładnie nie wiadomo kim byli pierwsi mieszkańcy Malty. Być może 

byli to Sycylijczycy (z Sycylii na Maltę jest ok. 90 km). Widać to chociażby z 
podobieństwa glinianych garnków. Z Sycylii mogli się dostać prostymi tra-
twami, nawet z udomowionymi zwierzętami. W osadach Ghar Dalam zna-
leziono kości kóz, owiec, świń i bawołów. Prawdopodobnie przywieźli ze 
sobą soczewicę i jęczmień, które uprawiali. Łowili też ryby i zamieszkiwali 
w grotach878. Zapewne korzystali również z darów lasów rosnących na ar-
chipelagu, wyciętych później przez Fenicjan.
876	 Kłóci	się	to	z	chronologią	biblijną,	która	podaje,	że	człowiek	został	stworzony	ok.	6	ty-

sięcy	lat	temu.
877	 Zob.	P.	Zralek,	Malta,	Białystok	2001,	s.7.
878	 Na	Malcie	nigdy	nie	brakowało	grot	i	jaskiń.	Część	z	nich	była	zamieszkana	również	w	

średniowieczu	i	nawet	później.	Na	przykład	z	groty	Ghar	il-Kbir	rząd	brytyjski	przesiedlił	
jaskiniowców	dopiero	w	XIX	wieku!
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Trudno ocenić, jak wyglądała organizacja życia pierwszych mieszkańców. 
A że była to dobra organizacja, świadczą wznoszone przez lata wspaniałe 
budowle, przede wszystkim świątynie. Badacze sugerują, że uprawiano kult 
solarny oraz kult matki ziemi, o czym mają zaświadczać rzeźby kobiet o ob-
fitych kształtach. Maltańskie świątynie megalityczne są starsze od egipskich 
piramid. Jest ich tam około czterdziestu. Wszystkie ważą po wiele ton i mają 
do 7 metrów wysokości. Niestety, nie wiadomo jakie bóstwa, oprócz słońca i 
matki ziemi, były czczone przez Maltańczyków. Kultura budowniczych świą-
tyń ginie na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. Nie wiadomo dlaczego. Uczeni 
zasugerowali takie przyczyny, jak kataklizm, głód, epidemie, najazdy innych 
ludów a nawet zbiorowe samobójstwo. Najbardziej prawdopodobna wydaje 
się sugestia archeologów z Gozo Project, którzy jako przyczynę podali erozję 
gleby, uniemożliwiającą uprawę ziemi.

Pisząc o najstarszych cywilizacjach na Malcie, nie sposób nie wspomnieć 
o tajemniczych koleinach, wyżłobieniach na skale. Kanały są wyżłobione w 
skale równolegle i występują w grupach. Niektóre rozgałęziają się, zaczy-
nają i kończą na urwiskach skalnych. Odległość pomiędzy poszczególnymi 
kanałami wynosi ok. 140 cm a kształt koleiny przypomina literę U lub V. 
Głębokość waha się od 8 do 15 cm, choć są i przeszło 50 cm głębokości. 
Uczeni są zgodni, że koleiny zostały zrobione przez człowieka, a następnie 
pogłębione przez pojazdy. Jakie? Tego nie wiadomo. Prawdopodobnie były 
to pojazdy kołowe bądź kołowo-płozowe, które były ciągnięte lub pchane. 
Podobne koleiny występują na Sycylii, Sardynii, w Grecji i południowej Fran-
cji. Bardzo trudno ustalić ich wiek. Mogą być równie stare jak świątynie lub 
młodsze. Ale hipotezę, że pochodzą z czasów arabskich raczej należy od-
rzucić. Wyżłobienia zostały bez wątpienia pogłębione przez jeżdżące nimi 
pojazdy. Zagadką pozostaje, co mogło być ich środkiem napędowym. Nie 
ma bowiem żadnych śladów obecności ludzi czy zwierząt pociągowych, za-
równo między koleinami jak i w ich najbliższym sąsiedztwie. Jak słusznie 
zauważyli archeolodzy, nawet bosa stopa pozostawiłaby jakiś ślad na po-
wierzchni skały.

Fenicjanie przybyli na Maltę, ponieważ miała ona dobre naturalne por-
ty. Ich kolonia znajdowała się w pobliżu dzisiejszych miast Mdiny i Rabatu. 
Do Fenicjan należało też Gozo. Archipelag maltański Fenicjanie traktowa-
li bardziej jako port przeładunkowy niż kolonię. Handlowali tam purpu-
rą tyreńską, kosztownościami i drewnem. Malta zawdzięcza swoją nazwę 
Fenicjanom, pochodzi bowiem od fenickiego maleth, co oznacza kryjówkę, 
schronienie, przystań. Na Malcie znajdowała się świątynia fenickiego boga 
o imieniu Melqart, który był odpowiednikiem Herkulesa, opiekunem ko-
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lonistów w zamorskich krajach i protektorem przedsięwzięć handlowych. 
Fenicjanie założyli cały szereg kolonii na wybrzeżach Morza Śródziemnego. 
Najbardziej znaną z nich była Kartagina, która walczyła z Rzymem (słynne 
wojny punickie).

Rzymianie przejęli Maltę w roku 218 p.n.e. Ale niewiele danych na jej te-
mat można znaleźć w źródłach rzymskich. Odnosi się wrażenie, że najbar-
dziej byli zainteresowani hodowlą piesków salonowych, tzw. maltańczyków.

Znana była również sprawa niejakiego Verresa, który okazał się złodzie-
jem. Pełnił on w latach 73-71 p.n.e. funkcję gubernatora prowincji, w skład 
której wchodziła Malta. Sam nigdy nie był na wyspie, ale rozkazał, aby ob-
darto świątynię Junony z kości słoniowej. Na rozprawie, która odbywała się 
w Rzymie, mowę oskarżycielską wygłosił sam Cyceron, największy orator 
antyku. Zapadł wyrok skazujący, ale Verres uciekł z Rzymu.

Po podziale cesarstwa rzymskiego na zachodnie i wschodnie, Malta za-
rządzana była z Konstantynopola, aby w końcu wejść do obszaru Bizancjum. 
Około roku 870 zawładnęli nią Arabowie pod przywództwem niejakiego ibn 
Khafadsza. Muzułmanie wprowadzili uprawy bawełny i cytrusów. Ulepszyli 
też rzymski system nawadniania pól. Wprowadzili uprawy na tarasach. Po-
nieważ zamieszkiwali głównie tereny Mdiny i Rabatu, tam też znajdujemy 
po nich pamiątki. Na przykład poza murami Mdiny jest ich cmentarz, a w 
muzeum w Rabacie są ich nagrobki.

W roku 1091 władzę przejęli Normanowie. Przy dźwiękach Hosanny do 
Mdiny, stolicy Malty, wstępował Roger, trzynasty syn Tancreda d’Hauteville i 
brat Roberta Guiscarda. Nie wiadomo, w jaki sposób zdobył Maltę. Najpraw-
dopodobniej jednak pokojowo. Być może po prostu ją kupił. Zralek pisze: 
„Normanowie stworzyli na Sycylii wielokulturowe państwo, gdzie nie liczy-
ło się pochodzenie, religia czy odcień skóry obywatela, a tylko jego przy-
datność wspólnocie. Przejęcie władzy na Malcie mogło odbyć się bardzo 
pokojowo, szczególnie, że ówcześni władcy arabscy wykazywali świetne 
rozeznanie w geopolityce”879.

Po Normanach Maltą rządzili królowie południowoeuropejskich dynastii, 
ale też Hohenstaufowie ze Szwabii. Jeden z nich, Fryderyk, sprowadził na 
wyspę całą ludność sycylijskiego miasta Celano. Wyspą zarządzali jeszcze 
francuscy Andegawenowie oraz hiszpańscy Aragończycy i Kastylijczycy. I to 
za ich panowania, w roku 1530, Maltę od Karola V otrzymali rycerze św. 
Jana.

879	 P.	Zralek,	Malta,	Białystok	2001,	s.11.
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II. Biblia
W roku 60 n.e. zupełnie przypadkowo na Maltę przybył apostoł Paweł. 

U wybrzeży Malty rozbił się statek, którym wraz z 275 innymi pasażerami 
płynął z Cezarei do Rzymu. Paweł, jako obywatel rzymski, odwołał się do 
cesarza, gdzie chciał udowodnić swoją niewinność. Był bowiem zatrzymany 
z powodu niesłusznych oskarżeń o łamanie zakonu Mojżesza, wniesionych 
przez Żydów. Ponieważ płynęli porą zimową (w tamtych czasach właściwie 
się tego nie praktykowało), warunki pogodowe były niezwykle trudne i po-
dróż stała się niebezpieczna. Z Cezarei dopłynęli do Sydonu, gdzie setnik 
Juliusz, eskortujący więźniów, pozwolił Pawłowi zejść na ląd do przyjaciół, 
aby zatroszczyli się o niego.

Stamtąd płynęli pod osłoną Cypru, dlatego że wiatry były przeciwne. Ot-
warte morze przepłynęli na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybijając do Miry 
w Licji880. Tam nastąpiła przesiadka na statek aleksandryjski, który płynął 
do Italii. Płynęli wolno, docierając z trudem na wysokość Knidos. Ponieważ 
wiatr nie pozwalał posuwać się do przodu, popłynęli, począwszy od Salonu, 
pod osłoną Krety, a posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobili do pewnego 
miejsca zwanego Pięknymi Przystaniami, w pobliżu miasta Lasea881.

Zastanawiano się, kiedy wyruszyć dalej, ponieważ stracono wiele czasu. 
Paweł ostrzegał, że żegluga o tej porze będzie niebezpieczna882. Ale właści-
ciel statku i sternik przekonali Juliusza, że można płynąć dalej, tym bardziej, 
że przystań nie nadawała się do przezimowania. Postanowiono wyruszyć w 
drogę i dostać się do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-
-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. Kiedy więc po-
wiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli 
kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety.

Wkrótce jednak od strony lądu nadszedł huragan Eurakylon. Okręt został 
porwany i nie mógł sprostać nawałnicy. Załoga przestała nad nim panować. 
Kiedy statek pędził w pobliżu wysepki Klauda, z trudem zabezpieczono 
łódź ratunkową. Statek udało się opasać linami i zrzucono kotwicę, aby nie 
wpaść na mielizny Syrty. I tak ich niosło na pełne morze883.

Następnego dnia, kiedy nawałnica jeszcze bardziej napierała, zaczęto wy-
rzucać ładunek, a trzeciego dnia wyrzucono cały osprzęt statku. Wkrótce 

880	 Dz	27,4-5.
881	 Dz	27,6-8.
882	 Powiedział:	„Mężowie,	przewiduję,	że	dalsza	żegluga	będzie	związana	z	niebezpieczeń-

stwem	i	z	wielką	szkodą	nie	tylko	dla	towaru	i	statku,	ale	i	dla	naszego	życia”	(Dz	27,10).
883	 Dz	27,14-17.
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zaczęła znikać nadzieja na ocalenie. Zaprzestano nawet przyjmować poży-
wienie. I wtedy apostoł Paweł stanął pośrodku nich i przemówił, aby zachę-
cić do przetrwania: „Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać 
z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego 
położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli; bo nikt z was nie zginie, 
tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego 
należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem 
stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto 
bądźcie dobrej myśli, mężowie; ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi 
powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę”884.

Rzeczywiście, po czternastu dniach, około północy żeglarze zobaczyli za-
rysy lądu. Spuścili sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a potem 
już tylko 15. Zaczęto obawiać się, że statek może wpaść na skały. Zarzucono 
więc z tyłu cztery kotwice i oczekiwano nastania dnia. W tym czasie żegla-
rze, pod pozorem spuszczenia kotwicy z przodu, opuścili łódź ratunkową 
chcąc uciec ze statku. Na szczęście dla pozostałych, zauważono ich działania 
i doniesiono o tym setnikowi Juliuszowi, który nakazał odciąć łódź. Gdyby 
bowiem żeglarze nie uciekli ze statku, nikt z pozostałych nie zostałby ura-
towany885.

Ap. Paweł wezwał wszystkich, aby się posilili, bo praktycznie od dwóch 
tygodni niczego nie jedli. Powiedział także, żeby byli dobrej myśli, bo nikt 
nie zginie. Po zjedzeniu posiłku, wyrzucili resztę zboża, odcięli kotwice, roz-
luźnili wiązania sterowe i nastawili przedni żagiel pod wiatr, aby dotrzeć 
do wybrzeża. Niestety, wpadli między dwoma prądami na mieliznę. Dziób 
statku zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa ulegała rozbiciu przez bał-
wany.

Wówczas żołnierze powzięli zamiar pozabijania więźniów, obawiając się 
ich ucieczki wpław. Setnik jednak tego zabronił i rozkazał, aby ci, którzy po-
trafią pływać, pierwsi rzucili się do morza i dopłynęli do brzegu. Inni mieli 
skorzystać z desek, bądź innego wyposażenia, które pomogłoby dopłynąć 
do brzegu. W ten sposób uratowali się wszyscy886.

Dopiero na brzegu dowiedzieli się, że wyspa nazywa się Malta. Jej miesz-
kańcy okazali się bardzo gościnni. Rozpalili ognisko, bo było zimno i desz-
czowo. I wówczas rozegrała się niezwykła scena. Gdy Paweł zgarniał chrust 
i wrzucał do ognia, wtedy jego ręki uczepiła się żmija, która wypełzła nie 
wiadomo skąd. Maltańczycy widząc to stwierdzili, że człowiek ten jest za-

884	 Dz	27,21-26.
885	 Dz	27,27-32.
886	 Dz	27,42-44.
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pewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska 
żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. 
Oni zaś oczekiwali, że spuchnie i umrze. Ale, gdy wiele czasu minęło i nic się 
nie stało, zmienili zdanie i stwierdzili, że musi być bogiem887.

Gdy o całym wydarzeniu dowiedział się namiestnik wyspy Publiusz, goś-
cił rozbitków u siebie przez trzy dni. Wówczas ojciec Publiusza był chory na 
czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modląc się uzdrowił go. A gdy to się 
stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy, i byli 
uzdrawiani888.

Przez trzy miesiące ap. Paweł i inni rozbitkowie przebywali na Malcie. 
Prawdopodobnym miejscem pobytu Pawła i innych więźniów była grota, 
dzisiaj znajdująca się pod kościołem św. Pawła w Rabacie, która w tamtych 
czasach stanowiła rzymskie więzienie. Kiedy po okresie zimowym Paweł i 
inni odpłynęli do Rzymu na aleksandryjskim statku noszącym godło bliź-
niąt, Maltańczycy zaopatrzyli ich we wszystkie potrzebne rzeczy889.

Ten krótki epizod wbił się mieszkańcom Malty głęboko w pamięć. Św. Pa-
weł jest tam wręcz hołubiony. W każdym mieście i miasteczku jest kościół, 
ulica czy plac jego imienia. Niektórzy nie znają treści ewangelii, ale dosko-
nale mogą wyrecytować historię ap. Pawła.

III. Miejsca, które należy zobaczyć
1. La Valletta
Powszechnie się uważa, że pomysł wybudowania tego miasta-twier-

dzy powstał po roku 1565, czyli po odparciu najazdu tureckiego na Mal-
tę. Wcześniej jednak, już za rządów wielkiego mistrza Juana de Homedesa 
(1536-1553), włoski inżynier o nazwisku Ferramolino zaproponował, aby 
na wzgórzu, na którym stoi dziś miasto, wybudować siedzibę zakonu joan-
nitów, zamiast fortyfikować Birgu, gdzie rycerze się sprowadzili. Niestety, 
nie było na to funduszy. Znalazły się dopiero po roku 1565, gdy zauważono 
jak ważne jest utrzymanie Malty w rękach chrześcijańskich.

Na wyspę przybył, wysłany przez papieża, architekt Francesco Laparelli 
da Cortona, uczeń samego Michała Anioła, aby zaprojektować miasto-twier-
dzę. I uczynił to w bardzo krótkim czasie. Po nim nadzór i projekt dalszej 
rozbudowy przejął Gerolamo Cassar. Zdecydowano, że ulice będą się prze-

887	 Dz	28,1-6.
888	 Dz	28,7-9.
889	 Dz	28,10.
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cinać pod kątem prostym, tak by bryza morska mogła schładzać miasto. 
Każdego dnia przy budowie pracowało do ośmiu tysięcy ludzi. Wykonano 
znakomite fortyfikacje. La Valletta z trzech stron jest otoczona morzem. Od 
strony lądu przekopano największą na świecie fosę. Jej rozmiary były impo-
nujące: prawie 1000 metrów długości, 20 metrów szerokości i 18 metrów 
głębokości. Miasto zajmuje obszar 55 ha, na którym znajduje się aż 320 po-
mników. Mieszka w nim niespełna 10 tysięcy ludzi.

Głównym kościołem La Valletty jest świątynia konwentualna pod wezwa-
niem św. Jana, zbudowana za pieniądze wielkiego mistrza Jeana de La Cassie-
re (1572-1581). Budynek o rozmiarach 56,7 m długości i 35,4 m szerokości 
zaprojektował Gerolamo Caspar. Bogate wnętrze zostało okradzione przez 
Napoleona. Bonaparte zabrał m.in. komplet srebrnych posągów przedsta-
wiających apostołów. Podobno furty Kaplicy Najświętszego Sakramentu z 
kutego srebra pokryto naprędce czarną farbą, aby wyglądały jak wykonane 
z żelaza i w ten sposób uniknięto grabieży. Od roku 1816 kościół ma status 
katedry, dzieląc ten tytuł z katedrą w Mdinie. Najznakomitszych 364 ryce-
rzy joannitów zostało pochowanych pod posadzką katedry. W krypcie pod 
główną nawą złożono ciała 12 wielkich mistrzów, w tym Jeana de La Valette 
(1557-1568). Sklepienie pokryte jest malowidłami Matnia Preti, przedsta-
wiającymi sceny z życia patrona zakonu Jana Chrzciciela. Z nim związana 
też jest najważniejsza relikwia znajdująca się w tym kościele, przedramię 
św. Jana. Jest tam również arcydzieło Jana Caravaggio, obraz przedstawiają-
cy ścięcie Jana Chrzciciela. Na pewno jest to główne płótno artysty, jedno z 
najważniejszych w historii malarstwa.

Po joannitach pozostał też pałac wielkiego mistrza, dziś siedziba parla-
mentu i prezydenta. Podanie głosi, że ziemię pod budynek dzierżawili jo-
annici od rodu Sceberras za 5 ziaren zboża i szklankę wody rocznie. Pałac 
składający się z kilku ze sobą połączonych gmachów nie jest arcydziełem 
budownictwa. Ale warto zwrócić uwagę na zbrojownię i tzw. apartamen-
ty stanu. W Sali Czerwonej, zwanej też Ambasadorską, gdzie wielki mistrz 
przyjmował posłów, na suficie znajdują się malowidła opisujące dzieje za-
konu.

Rycerze maltańscy często nazywani byli szpitalnikami, ponieważ już w 
Jerozolimie prowadzili przytułki i szpitale. W roku 1574 zbudowali szpital 
Sacra Infermeria w La Valletcie. Najdłuższa z sal miała 161 metrów i mogła 
przyjąć 900 chorych, do których zwracano się per pan chory bez względu 
na majątek czy pochodzenie. Każdy z nich miał swoje łóżko, co było ewe-
nementem w tamtych czasach. Funkcję tzw. Wielkiego Szpitalnika zawsze 
pełnił rycerz francuski, ale obowiązki usługiwania przekazywano sobie ro-
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tacyjnie, każdego dnia pełnili je rycerze innej narodowości. W nocy dyżuro-
wali zawsze trzej lekarze. Szpital był także placówką badawczą, gdzie pro-
wadzono badania w zakresie anatomii, chirurgii, okulistyki i farmacji. Jako 
pierwszy na świecie wprowadził gotowanie instrumentów chirurgicznych 
przed ich użyciem. Posiłki podawano na półmiskach srebrnych bądź cyno-
wych, co także podnosiło poziom higieny. W późniejszym okresie sir Themi-
stocles Zammit pracował tam nad maltańską febrą, którą potem nazwano 
falującą. Chorowali na nią głównie wioślarze z galer. Szukano bakterii, która 
chorobę powoduje. Dopiero w roku 1887 odkrył ją David Bruce i od jego 
nazwiska nazwano ją Brucellą. Umiejscawia się ona w nie pasteryzowanych 
produktach mlecznych.

2. Floriana
Floriana graniczy bezpośrednio z La Vallettą. Posiada 2 tysiące mieszkań-

ców. Swą nazwę wywodzi od nazwiska włoskiego inżyniera Paolo Florianie-
go, który na zlecenie wielkiego mistrza Antoine de Paule (1623-1636) miał 
wzmocnić fortyfikacje stolicy. Patronem miasta jest św. Publiusz, uznawany 
za pierwszego chrześcijańskiego biskupa Malty. W kościele nazwanym jego 
imieniem znajduje się obraz Favray’a, dokończony przez jego ucznia Pace, 
przedstawiający męczeństwo Publiusza w Atenach. Podania mówią, że Pub-
liusz miał zginąć w Atenach podczas prześladowań cesarza Trajana ok. roku 
112 n.e. Inne legendy podają nawet, że nie był on pierwszym biskupem Mal-
ty lecz Aten.

W pobliżu kościoła położone są ocembrowane drewnem spichlerze, w 
których rycerze przechowywali dwuletnie zapasy zboża. W latach 1847-
1851 na polecenie gubernatora Malty Richarda More O’Farrela przebudo-
wano je i używano aż do pierwszej wojny światowej.

Przy tym samym placu stoi Middle Sea Mouse, budynek w którym nara-
dzali się przed spotkaniem ze Stalinem w Jałcie w roku 1945 premier Wiel-
kiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor 
Roosevelt.

3. Birgu (Vittoriosa)
Przed przybyciem joannitów na Maltę Birgu było wioską, którą później 

inżynier Ferramolino zamienił w twierdzę. Tam znajduje się kościół św. 
Wawrzyńca, pierwsza świątynia zakonu. Prawdopodobnie kościół ten zbu-
dowano za panowania Rogera, władcy z linii Normanów, w roku 1090. W 
każdym bądź razie na obchody 900-lecia przybył w roku 1990 sam papież 
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Jan Paweł II. Obecny wygląd świątynia zawdzięcza architektowi o nazwisku 
Lorenzo Gafa. W kościelnej kaplicy św. Józefa przechowywane są m.in. kape-
lusz i szpada wielkiego mistrza Jeana de La Valette.

Na samym końcu przylądka w Birgu leży fort St. Angelo, wsławiony w 
wojnie z roku 1565. Wcześniej w tym miejscu stała świątynia Junony, ta 
sama, którą okradł Verres, rzymski namiestnik. Świątynia czczona była rów-
nież przez barbarzyńców, wśród których wymienia się także Massyne, króla 
Numidii. Jednak jakaś twierdza musiała tam znajdować się wcześniej, bo-
wiem już w dokumentach z roku 1274 jest wymieniona jako Castrum Maris, 
ale prawdopodobnie znajdowały się tam jeszcze wcześniejsze fortyfikacje 
zbudowane przez Arabów, wszystko wskazuje, że w IX wieku.

W twierdzy kawalerowie uwięzili swego przywódcę, wielkiego mistrza 
Jeana de La Cassiere, który wprowadził w swoim życiu surowe obyczaje i 
nakazywał je innym. Za wielkim mistrzem ujęli się mieszkańcy Malty, któ-
rzy doprowadzili do jego uwolnienia. Zorganizowali 2 tysiące zbrojnych, o 
wiele za dużo, aby rycerze mogli im sprostać. Sam de La Cassiere odwołał 
się do papieża Grzegorza XIII, który zaprosił go do Rzymu, aby zażegnać 
konflikt. Niestety, wielki mistrz w Rzymie zmarł. Na Maltę powrócił w trum-
nie, a wraz z nim na wyspę sprowadzili się inkwizytorzy. Do opuszczenia 
Malty przez rycerzy, urząd wielkiego inkwizytora pełniło tam 63 zaufanych 
mężów Kościoła.

4. Tarxien
W Tarxien znajdujemy świątynie neolityczne, które pochodzą z lat 2400-

1800 p.n.e. Do roku 1914 znajdowały się pod ziemią. Przypadkowo zostały 
odkryte przez pewnego rolnika, który zdenerwowany faktem, ze co chwila 
na wzgórzu pług zahaczał mu o jakiś kamień, postanowił te kamienie powy-
ciągać. I wtedy okazało się, że to nie kamienie a całe kamienne bloki, któ-
re ustawili tu przed wiekami ludzie. Ściany świątyń pokrywały wizerunki 
zwierząt. Wszędzie też powtarzał się motyw spirali. Znaleziono fragmen-
ty posągu kobiety o obfitych kształtach, która miała symbolizować Matkę 
Ziemię, boginię płodności, której kult tam uprawiano. Na ołtarzach także 
wszędzie znajdowały się rysunki zwierząt. Przeważały owce, kozy i świnie. 
Ale można było również znaleźć byki. Niestety, nie wiemy jak wyglądały ob-
rzędy. Pewnie ofiarowano zwierzęta i odmawiano modlitwy.

W Tarxien można zobaczyć jeszcze inną świątynię — Hypogeum. Jest to 
tajemnicza, podziemna budowla, o której Werner Betz pisze, że odkryto tam 
coś, czego w żaden sposób nie można pokazać zwiedzającym. Hypogeum  
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łączone bywa z kosmitami lub demonami. Tak czy inaczej, o. Emanuel Magri, 
pierwszy badacz Hypogeum, zmarł nagle w Tunezji w roku 1907, a jego no-
tatek nigdy nie odnaleziono. W świątyni znaleziono kości ok. 7 tysięcy ludzi. 
Skąd się wzięły i dlaczego, nie wiadomo.

5. Hagar Qim i Mnajdra
W Hagar Qim znajdujemy dwie świątynie, jak się szacuje, starsze od egip-

skich piramid. Hagar Qim oznacza kamienie stojące pionowo. Bloki wapie-
nia globigerynowego mają po pięć metrów wysokości. Ważą po kilka ton, 
najcięższy aż 20 ton. Ponieważ są porozrzucane, trudno odwzorować pier-
wotny wygląd. Rzeźbiony blok skalny z dekoracją przedstawiającą doniczki, 
pewnie służył jako ołtarz. Prawdopodobnie czczono tu bóstwa płodności.

W kompleksie Mnajdra znajdują się trzy obiekty świątynne. Przybytki 
wzniesiono ze skały wapienia koralowego, który jest twardszy od globi-
gerynowego. Jest tam cały szereg absyd i nisz, w których prawdopodobnie 
stały posągi bóstw. Jedna z tych świątyń, nazwana The Lower Temple, jest 
najpiękniejsza na całej Malcie.

W okolicy Hagar Qim i Mnajdry, nad brzegiem morza, znajdujemy wieżę 
wartowniczą z czasów joannitów oraz w głębi lądu, na grani wzgórza, zbior-
niki na wodę z czasów rzymskich.

6. Mdina
Mdina była najważniejszym miastem Malty do czasu, kiedy jej rolę prze-

jęła La Valletta. Dziś mieszka tam zaledwie kilkaset osób, z których co drugi 
nosi tytuł hrabiego bądź barona.

„Aleksandryjski geograf Ptolemeusz wspomina o czterech miastach na 
wyspie. Największe nazywa Melitą (podobnie jak i wyspę). Leżało ono na 
tym samym wzgórzu, na którym dziś stoi Mdina i Rabat. Miasto, wybudo-
wane przez Rzymian, podzielili Arabowie w IX wieku, kiedy jego dzielni-
ce położone wyżej obwiedli murem i otoczyli fosą bez wody. Obwarowana 
część była więc arabską mediną, to co znalazło się poza jej murami, przed-
mieściami (arab. rabat). Historyk Abela wymienia jej wspaniałą świątynię 
Apollina. Na sąsiednim wzgórzu, zwanym Mtarfa, leżała inna, poświęcona 
Proserpinie, bogini Podziemia. Można ją sobie wyobrazić patrząc na wzgó-
rze z Mdiny (najlepiej z platformy strzelniczej od północy). Największemu 
budynkowi wzniesienia, szpitalowi wojskowemu Davida Bruce’a, trzeba do-
robić tylko kilka kolumn. Świątynię odnowił namiestnik Chrestion za cza-
sów cesarza Augusta. Gubernatorzy rzymscy mieszkali w pałacu, który być 
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może stał w miejscu dzisiejszej katedry. Tam tez miał zostać przyjęty św. 
Paweł w roku 60. Rzymianie byli ludźmi praktycznymi. Ich pełne zgiełku 
miasto miało targowisko, łaźnie, karczmy. Inskrypcje w muzeum mówią też 
o teatrze.

Wyspa wymieniona jest przez starożytnych pisarzy, Cycerona, Liwiusza, 
Diodorusa. Nie uniknie się jednak wrażenia, że był to zapadły kąt imperium. 
Poza miastem znaleziono ślady dwudziestu willi. Po upadku cesarstwa do-
stała się Malta w ręce bizantyjskie i o tych czasach wiemy jeszcze mniej niż o 
Arabach, którzy zawitali tu w roku 870. Saraceni przybyli z północnej Afryki 
i musieli zupełnie nieźle radzić sobie z rządami, bo kiedy dociera do archi-
pelagu normandzki hrabia Roger, zachowuje ich w administracji (są na wy-
spie do roku 1224, kiedy zostają przepędzeni przez władcę germańskiego 
Fryderyka II). Za czasów hrabiego Hauterville, który miał przekazać wyspie 
swe barwy rodowe (tworzące dziś flagę narodową Malty), pierwsze tytu-
ły szlacheckie i nadania ziemi, zbudowano pierwszy system feudalny. Dziś 
arystokracja maltańska to 28 rodzin, większość z tytułami otrzymanymi od 
wielkich mistrzów w XVI i XVII wieku. Najstarszym rodem jest Inguanez 
ze szlachectwem nadanym przez Ludwika sycylijskiego w 1350 roku (za 
poskromienie powstania mieszkańców Gozo przeciwko Aragończykom). 
Rodzinie przewodniczy dr Carmelo Apap-Bologna Sceberras d’Amico In-
guanez, 23. Baron Djar Il-Bniet i Buqana. Jest to według maltańskiej księgi 
rekordów też najdłuższe nazwisko w kraju. Inne nie mniej zacne rodziny to 
Testaferrata i Stagno.

Wyspę można przejechać wzdłuż samochodem w ciągu godziny, więc ty-
tularne posiadłości baronów, hrabiów i markizów są nierzadko lilipucich 
rozmiarów, jak Hrabina Ghan Tuffieha, rezydująca na dwóch piędziach zie-
mi i na małej plaży za wioską Mgarr.

Maltańska arystokracja i jej tytuły uznane zostały przez Koronę Brytyjską 
i potwierdzone przez Komisję Królewską w roku 1875. Tytułów arystokra-
tycznych nie używa się na Malcie oficjalnie od roku 1976, kiedy kraj stał 
się republiką. Czterokrotny premier Malty Dom Mintoff próbował je zresztą 
znieść nawet w kontaktach prywatnych. I podobnie jak chińscy komuniści 
zakazać też używania tytułów naukowych (czy zwrotów jak np. Przewieleb-
ny w stosunku do księży). Rodzina Sant Manduca wytoczyła mu wtedy pro-
ces i wygrała.

Niewiele domów pamięta jeszcze czasy Normanów, czyli wiek XI czy XII. 
Większość z nich legła w gruzach w trakcie trzęsienia ziemi w styczniu roku 
1693. Do odbudowy zabrał się z zapałem wielki mistrz de Vilhena (1772-
1736). Główne fortyfikacje miasta pochodzą z wieków średnich. Rycerze 
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dobudowywali m.in. trzy wielokątne bastiony od południa i jeden na tyłach 
katedry”890.

Przy wejściu do Mdiny, na portalu bramy, można zauważyć płaskorzeźby 
trzech patronów wyspy: św. Pawła, Publiusza i św. Agaty. O Pawle i Publiu-
szu już wspominaliśmy. Kim była św. Agata? Była to chrześcijańska męczen-
nica, która była torturowana i zgładzona, ponieważ nie chciała wyjść za mąż 
za rzymskiego żołnierza.

Po przekroczeniu bramy, po prawej stronie znajduje się muzeum św. in-
kwizycji, gdzie przedstawione są różne sposoby torturowania ludzi. Figury 
przedstawione są tak naturalnie (z głośników dochodzą nagrane przez ak-
torów krzyki i jęki), że robi to makabryczne wrażenie.

Od roku 1530 Kościół katolicki odgrywa na Malcie ogromną rolę, co moż-
na zaobserwować i dzisiaj. W Mdinie znajduje się katedra i pałac arcybi-
skupa, kilka kościołów i klasztorów. Stojąca przy pl. Św. Pawła katedra w 
kształcie łacińskiego krzyża została zaprojektowana przez Lorenzo Gafa 
na początku XVIII wieku. Obowiązkowo ma dwa zegary, co wynika z zabo-
bonności Maltańczyków, którzy wierzyli, że tak skomplikowane urządzenie 
mechaniczne jak zegar (a jeszcze lepiej dwa) odstrasza diabła. Z poprzed-
niej katedry, która runęła w trakcie trzęsienia ziemi w roku 1693, ostała 
się absyda z malowidłami Matnia Preti. Oczywiście włączono ją do obecnej 
budowli. Cała budowa trwała pięć lat.

7. Rabat
W kilkutysięcznym Rabacie znajduje się kościół pod wezwaniem św. 

Pawła, pod którym jest grota, spełniająca w czasach rzymskich więzienie. 
Wszystko wskazuje na to, że Paweł spędził w niej trzy miesiące, o czym 
wspomina księga Dziejów Apostolskich w Nowym Testamencie. W roku 1990 
grotę odwiedził papież Jan Paweł II.

Niedaleko od kościoła znajdują się katakumby św. Pawła. Jest to podziem-
ny cmentarz, w którym chrześcijanie chowali swoich zmarłych.

8. Ggantija
Pierwsze wykopaliska prowadzono tu w roku 1827. Znaleziono olbrzy-

mie bloki skalne, które są ustawione jedne na drugich, a te na jeszcze innych. 
Materiał budowlany (wapień globigerynowy) pochodził z oddalonych o 5 
kilometrów kamieniołomów Ta’Cenc.

890	 	P.	Zralek,	Malta,	s.105-106.
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Obie istniejące w Ggantija świątynie, które stykają się bokami, datowane 
są na lata 3600-3200 p.n.e., co nie zgadza się z chronologią biblijną891, ale 
mimo wszystko świadczy, że są to jedne z najstarszych, a może najstarsze 
budowle kamienne na ziemi, jakie przetrwały do naszych czasów. Świąty-
nie były zadaszone, posiadały stoły ofiarne oraz misy, gdzie składano ofiary 
inne niż zwierzęce. Wokół znaleziono mnóstwo kości owiec i kóz, co świad-
czy, że głównie te zwierzęta składano na ofiarę. Nie wiemy nic o kapłanach 
(kapłankach?) ani osobach, które przychodziły do świątyni.

9. Xaghra
Nazwa Xaghra oznacza otwartą przestrzeń. Badania archeologiczne pro-

wadzono tu w latach 1987-1994. Najważniejszym znaleziskiem był tzw. 
święty okrąg. Oprócz tego odkryto jaskinie, w których znaleziono ok. 200 
tysięcy fragmentów kości ludzkich, naszyjniki z alpejskiego jadeitu i 60 steli 
z wizerunkami ludzkich twarzy.

891	 	Według	chronologii	biblijnej	ok.	roku	2400	p.n.e.	miał	miejsce	potop,	który	zniszczył	
wszystko	co	było	na	ziemi.	Jeżeli	świątynie	te	zbudowano	zaraz	po	potopie,	to	i	tak	były-
by	o	ok.	1000	lat	młodsze	niż	się	powszechnie	sądzi.
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