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OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę prof. Bernarda Kozi-
róga na temat Iraku, kolejnego kraju biblijnego. Współczesne kraje biblijne to: 
Izrael wraz z Autonomią Palestyńską, Syria, Egipt, Liban, Jordania, Iran, Tur-
cja, Grecja, Włochy, Malta, Cypr i Irak. W krajach tych rozgrywały się sceny 
Starego i Nowego Testamentu.

W starożytności na terenie dzisiejszego Iraku miały miejsce bardzo istot-
ne wydarzenia opisane na kartach Biblii. Pismo Święte wiele stron poświęca 
ludom tam zamieszkałym – Asyryjczykom i Babilończykom, mającym wpływ 
na życie Izraelitów. Wymienia takie miasta jak Ur, z którego pochodził Abra-
ham, Babilon, w którym rządził Nabuchodonozor, czy Niniwę, do której Bóg 
posłał proroka Jonasza.

Do tej pory ukazały się następujące książki prof. Bernarda Koziróga z tej 
serii: Izrael. Historia, religia, archeologia (2003), Starożytna Grecja. Historia, 
filozofia, religia (2004), Malta. Historia i religia (2006), Liban. Historia i reli-
gia (2008), Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia (2008), Starożytna Sy-
ria w Biblii i historii (2012), Cypr. Historia, religia, zabytki (2014), Starożytny 
Iran w Biblii i historii (2014), Starożytny Egipt w Biblii i historii (2014), Jor-
dania w starożytności. Biblia, historia, zabytki (2015), Włochy w starożytności. 
Biblia, historia, zabytki (2015).

Praca Starożytna Mezopotamia w Biblii i historii. Zabytki Iraku jest 48. 
książką autorstwa prof. Bernarda Koziróga.
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WSTĘP

1. Trudności z nazewnictwem

Jednym z dwunastu współczesnych krajów biblijnych1 jest Irak. Krajami 
biblijnymi nazywamy te kraje, gdzie w przeszłości rozgrywały się sceny Stare-
go i Nowego Testamentu.

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 Francji2. De facto bowiem, dopiero po podboju Me-
zopotamii przez muzułmanów, zaczęto używać nazwy Irak. Jej pochodzenie 
nie jest do końca jasne. Według J. Głodka Irak to kraj nasłoneczniony lub kraj 
słońca3. W przeszłości mówiono, że nazwa ma wiele wspólnego z płynącymi 
tam rzekami: Tygrysem, Eufratem i innymi, ponieważ może oznaczać studzien-
nego żurawia4 

Nazwa Mezopotamia pochodzi od starożytnych Greków. W języku grec-
kim słowo mesopotamios oznacza znajdujący się pomiędzy rzekami. Już w tek-
stach klinowych asyryjskiego króla Szamszi Adada I (1815-1782 p.n.e.) na 

1 Oprócz Iraku są to: Iran, Jordania, Syria, Liban, Izrael, Egipt, Cypr, Malta, Włochy, Turcja 
i Grecja.

2 Ancient Iraq, Irak ancienne; por. M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2002, s. 9.
3 Zob. J. Głodek, Irak, Warszawa 1982, s. 21.
4 Zob. M. Dziekan, Historia..., s. 9.
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określenie Mezopotamii pojawia się termin birit narati (między rzekami)5. 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 Na-
harina. Zarówno hebrajska jak i egipska nazwa odnosi się do terenów Północ-
nej Mezopotamii, położonych pomiędzy Eufratem a Orontesem6.

2. Rys geograficzny

Mezopotamia ma bardzo wyraźnie zarysowane naturalne granice. Na pół-
nocy znajdują się Góry Kurdystanu i Płaskowyż Armeński, na wschodzie Wy-
żyna Irańska i Góry Zagros, na południowym wschodzie Zatoka Perska. Połu-
dniową i zachodnią granicę wyznaczają pustynie Syryjska i Arabska. Często 
w pracach geograficznych można spotkać podział na Mezopotamię północną 
i południową. Północna, zwana również Górną, obejmuje tereny pomiędzy gór-
nym biegiem Eufratu i Tygrysu7. Południowa, zwana Dolną, obejmuje dawne 
tereny Babilonii i Sumeru na terenie wybitnie nizinnym. 

Eufrat i Tygrys płyną przez całą Mezopotamię. Eufrat powstaje przez 
połączenie Eufratu Zachodniego (Karas) ze Wschodnim (Murat), które wypły-
wają z Wyżyny Armeńskiej. Eufrat z Muratem ma 2700 kilometrów długo-
ści. 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-Arab8 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-

5 J. Jelito, Historia czasów Starego Testamentu, Poznań 1961, s. 45.
6 Por. A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s.49. W Septuagincie hebr. 

Aram naharajim zostało przetłumaczone jako Mezopotamia. Jednak dopiero znacznie później 
tą nazwą zaczęto określać terytorium pomiędzy Eufratem i Tygrysem.

7 Obecna nazwa Eufratu to Al-Furat, natomiast Tygrysu Didżla.
8 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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stych zmian koryta rzeki, dzisiaj ruiny wielu z tych miast leżą z dala od Eufra-
tu. 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 Tygrysem znaj-
dowały się miasta Aszur i Niniwa.

W północnej Mezopotamii występuje dwukrotnie większa ilość opadów 
(600 mm) niż w południowej (300 mm). Na północy klimat jest podzwrotniko-
wy, 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 Ty-
grysem. Wspomniana w Księdze Ezechiela rzeka Kebar, w rzeczywistości była 
jednym z kanałów nawadniających, połączonych z Eufratem w miejscowości 
Nippur.

Liczne kanały pozwalały uprawiać jęczmień i pszenicę. Ponadto uprawia-
no cebulę, czosnek, ogórki, cykorię, sałatę, figi, winogrona i jabłka. Dużą po-
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 połu-
dniu z Arabią Saudyjską (815 km) i Kuwejtem (242 km). Posiada dostęp do mo-
rza nad Zatoką Perską o długości 68 km. Powierzchnia kraju to 438 317 km2. 
Mieszka na niej blisko 24 mln ludzi, z czego Arabowie stanowią 77%, Kurdo-
wie 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. 

3. Wieki historii

Cywilizację sumeryjską uważa się za najstarszą w Mezopotamii. Prawdo-
podobnie Sumerowie przybyli z północnych Indii i Tybetu. To oni, jako pierw-
si wynaleźli pismo, pismo klinowe. „Stało się ono systemem grafii stosowanym 
przez kolejne tysiąclecia przez inne języki, zarówno semickie (akadyjski i jego 
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dialekty), jak i indoeuropejskie (irańskie). Przez wiele wieków sumeryjski był 
językiem wehikularnym kultury starożytnej Mezopotamii”9.

Sumerowie nigdy nie stworzyli państwowości na miarę Asyrii czy Ba-
bilonii. Utworzyli państwa-miasta, pomiędzy którymi były przestrzenie za-
mieszkane przez plemiona pasterskie. Miasta otoczone murami budowano na 
wzgórzach. 

Najbardziej znane z nich to Uruk (Erech), występujące w Księdze Gene-
sis jako miasto Nimroda. Znajdował się tam nie tylko silny ośrodek życia po-
litycznego, ale również centrum religijne boga nieba Anu oraz bogini matki 
Inany (akad. Isztar). Archeolodzy odkopali tam ziggurat wzniesiony przez Ur-
Nammu, króla III dynastii z Ur. Stary Testament podaje, że mieszkańcy Uruk 
i innych miast Babilonii zostali przesiedleni przez asyryjskiego króla Aszurba-
nipala do Samarii10. Innym ważnym ośrodkiem sumeryjskim było miasto Ur, 
centrum boga księżyca Sina. Mieszkali tam Terach i Abraham, którzy w po-
czątkowym okresie swego życia, mogli być wyznawcami tego bóstwa11. Naj-
starszym jednak miastem sumeryjskim było Eridu12. Sumerowie stworzyli 
wiele mitów. Jednym z najbardziej znanych jest epos o Gilgameszu.

Ok. roku 2370 p.n.e. Sumerowie zostali pokonani przez Sargona Wiel-
kiego, króla Akadu, semickiego państwa, które sięgało od Elamu po górną Me-
zopotamię i być może nawet góry Libanu. Oparte było na świetnie wyszko-
lonej armii. Stolicą było miasto, które nazywało się Akad. Potem, ok. roku 
2200 p.n.e., Akad, podobnie jak Ur, został zniszczony przez Gutejów, prymi-
tywny ale silny lud. Następnie pod wodzą III dynastii z Ur, na ponad 200 lat 
(2230-2000 p.n.e.) Sumer się odrodził, jednak później został pokonany przez 
Elamitów i Amorytów.

Na początku II tysiąclecia plemiona amoryckie stworzyły państwo asyryj-
skie, w którym największą rolę odegrały następujące miasta: Aszur (pierwsza 
stolica), Niniwa, Kalchu (Nimrud) i Durszarrukin (Chorsabad). Asyria zdecy-
dowanie różniła się od Sumeru, nie tylko dlatego, że była państwem jednoli-
tym, ale po raz pierwszy w dziejach cywilizacji oddzielono tam władzę świecką 

9 M. Dziekan, Historia..., s. 20.
10 Zob. Ezd 4, 9-10.
11 Zob. Joz 24, 2.
12 Por. M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1969, s. 59.
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od religijnej. Najwybitniejszym władcą okresu staroasyryjskiego był Szam-
sziadad I (1815-1782 p.n.e.). Po jego śmierci Asyria stopniowo zaczęła tracić 
znaczenie polityczne. W XVI wieku p.n.e. została uzależniona od huryckie-
go państwa Mitanni. Po ok. 100 latach znów stała się państwem niezależnym, 
a w wieku XIII p.n.e. została potęgą militarną na Bliskim Wschodzie. Zdobyła 
m.in. Urartu, Syrię i Palestynę. Uzależniła też od siebie Babilonię i w pewnym 
okresie również Egipt. Nastał dla Asyrii czas niesamowitego rozwoju, nie tylko 
politycznego i militarnego, ale także naukowego i kulturalnego. Budowano pa-
łace, nowe miasta, bite drogi i kamienne mosty. W Niniwie, nowej stolicy pań-
stwa, Aszurbanipal (669-627 p.n.e.) zgromadził ogromną bibliotekę. Niestety, 
wkrótce nastąpiło osłabienie Asyrii wskutek zbyt daleko posuniętych wysiłków 
wojennych. W latach 614-612 p.n.e. została zniszczona przez Babilończyków 
i Medów, którzy podzielili między siebie jej terytorium. Niniwa przestała ist-
nieć i już 200 lat po tym fakcie nikt nie potrafił wskazać, gdzie się znajdowała13.

Głównym konkurentem Asyrii w Mezopotamii była Babilonia, obejmują-
ca nizinną, południową część Międzyrzecza. Jej dzieje można podzielić na dwa 
główne okresy, staro- i nowobabiloński. Najwybitniejszym przedstawicielem 
tego pierwszego był król Hammurabi (1792-1750 p.n.e.). Za jego panowa-
nia nastąpił ogromny rozwój polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Powszech-
nie znanym osiągnięciem jest kodeks praw sporządzony przez Hammurabiego, 
mający na celu usprawnienie systemu zarządzania i wewnętrzną konsolidację 
państwa. Władca prowadził również liczne podboje.

Najwybitniejszym władcą państwo nowobabilońskiego był król Nabu-
chodonozor II (605-562 p.n.e.), za czasów którego Babilon stał się najwięk-
szą metropolią świata. Babilonia była wówczas światowym supermocarstwem.

W roku 539 p.n.e. król Persów Cyrus II Wielki zdobył Babilon, a koali-
cja Persów i Medów rządziła Bliskim Wschodem aż do roku 334 p.n.e., kiedy 
została zwyciężona przez Aleksandra Wielkiego Macedońskiego.

Po śmierci Aleksandra jego monarchia rozpadła się na kilka części. Te-
reny dzisiejszego Iraku przypadły w udziale Seleukosowi i jego następcom. 
Seleukidzi (Seleucydzi) zostali wyparci z Mezopotamii ok. roku 250 p.n.e. 
przez Partów, a Międzyrzecze stało się terenem buforowym pomiędzy Partią 

13 S. Horn, Z archeologią przez kraje biblijne, s. 22.
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a Rzymem. Rzymianie kilkakrotnie zajmowali Mezopotamię, szczególnie za 
Trajana i Marka Aureliusza. Przed przybyciem Arabów terenami dzisiejsze-
go Iraku zawiadywali jeszcze przybyli z Persji Sasanidzi (w pobliżu dzisiej-
szego Bagdadu wybudowali swoją stolicę Ktezyfon), a także Bizantyjczycy.

Od roku 288 n.e. możemy już mówić o historii Mezopotamii pod rządami 
Arabów. Wszystkich zainteresowanych tym okresem odsyłam do znakomitej 
pracy prof. Marka Dziekana Historia Iraku14. 

14 M. Dziekan, Historia Iraku, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2002.
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ROZDZIAł I
ZARyS dZIEjóW

Pierwsze zapisy historyczne z Mezopotamii pochodzą z III tysiącle-
cia p.n.e., jest ich jednak niewiele, stąd dzieje są rekonstruowane głównie na 
podstawie danych archeologicznych. Badacze twierdzą, że na terenie Między-
rzecza pierwsze cywilizacje rozwinęły się już ok. 3300 roku p.n.e., czyli we-
dług chronologii biblijnej w czasach przedpotopowych15. 

1. Sumer i Akad

Pierwszą cywilizacją Mezopotamii była cywilizacja sumeryjska. Pocho-
dzenie Sumerów nie jest znane. Prawdopodobnie przybyli na teren Międzyrze-
cza 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 mitologią16. Religia była 

15 Według chronologii biblijnej, ogólnoświatowy potop miał miejsce ok. 2300 roku p.n.e. Na te-
mat historii starożytnej Mezopotamii zob. M. Roaf, Mezopotamia, Warszawa 1998; G. Roux, 
Mezopotamia, Warszawa 1998; Mezopotamia (red. J. Braun), Warszawa 1971.

16 Wśród mitologii należy wyróżnić Epos o Gilgameszu.
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politeistyczna. Obejmowała kult bóstw poszczególnych miast i terenów. Pan-
teon sumeryjski gromadził kilkaset bóstw, niezliczone zastępy półbogów, he-
rosów, duchów i demonów. Najważniejszymi bogami byli Enlil i Enki. Enlil 
symbolizował powietrze, powstał z połączenia nieba i ziemi. Świątynie budo-
wano na wzgórzach w kształcie piramid, zwanych zigguratami. Człowiek zo-
stał stworzony w jednym celu: aby służyć bogom.

Sumerowie rozwinęli również kulturę materialną. Poza zigguratami ar-
cheolodzy odkopali również bogatą ceramikę i wiele narzędzi przydatnych 
w życiu codziennym.

Na tereny Mezopotamii napływały również ludy semickie, głównie z Pół-
wyspu Arabskiego i Syrii. Za przyczynę tego zjawiska uważa się zmiany kli-
matyczne i pustynnienie ziemi. W ten sposób powstało na terenie Między-
rzecza pierwsze 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 mezo-
potamskiej po czasy hellenizmu. Jest to pierwszy w dziejach udokumentowany 
przykład asymilacji rozwiniętej kultury ludu podbitego przez stojących na niż-
szym stopniu rozwoju cywilizacyjnego, ale politycznie i militarnie silniejszych 
najeźdźców”17.

Stolicą państwa było miasto Akad18. Dzisiaj trudno określić jego położe-
nie. Być może należałoby je identyfikować ze wsółczesnym Iszan-Mizjad19.

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.

17 M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2002, s. 21.
18 W literaturze pojawia się również nazwa Agade.
19 Miasto to istniało jeszcze w czasach babilońskiego króla Hammurabiego. Potem zniknęło 

z mapy.
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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 do-
prowadziło do tzw. renesansu neosumeryjskiego na okres ok. 200 lat. Wiodą-
cą rolę w tym okresie spełniało miasto Lagasz a także Ur, z którego pochodził 
biblijny patriarcha Abraham. Państwo nowosumeryjskie upadło pod naporem 
Elamu i Amurru.

W tym miejscu warto zamieścić listę królów sumeryjskich, akadyjskich 
i gutejskich. Niestety, nie jest ona kompletna. Nie wszystkie imiona królów się 
zachowały.

Władcy przedpotopowi: Alulim, Alalmar, Enmenluanna, Kichunna, 
Enmengalanna, Dumuzi, Sibzianna, Emendueanna, Uburratum, Zinsuddu 
(Ziusudra). 

I dynastia z Kisz: Gaur, Gulla-nidaba-annapad, Nangishlishma, En-ta-
rah-ana, Bahina, Buanum, Kalibum, Galumum, Zukakip, Atab, Mashda, Aru-
rim, Etana, Balih, Enmenunna, Melam-Kish, Barsalnunna, Meszamug, Tizkar, 
Ilku, Iltasadum, Enmebaraggesi, Agga. 

I dynastia z Uruk: Meskiaggasher, Enmerkar, Lugalbanda, Dumuzi, Gil-
gamesh, Urnungal, Udulkalamma, Labasher. 

I dynastia z Ur: Mesannepadda, Meskiagnunna, Elulu, Balulu. 
II dynastia z Kisz: Dadasig, Mamagal, Kalbum, Tuge, Mennumna, Lu-

galmu, Ibbi-Ea. 
II dynastia z Uruk: Lugalure, Argandea. 
II dynastia z Ur: czterech niezidentyfikowanych królów.
Dynastia z Mari: Ilshu i pięciu niezidentyfikowanych królów. 
III dynastia z Kisz: Ku-Bau. 
Dynastia z Akszak: Unzi, Undalulu, Urur, Zuzu, Puzur-Nirah, Ishu-Il, 

Shu-Sin. 
IV dynastia z Kisz: Puzur-Sin, Ur-Zababa, Simudarra, Usiwatar, Ishtar-

muti, Ishme-Shamash, Nannia. 
III dynastia z Uruk: Lugalzaggesi. 
Dynastia akadyjska: Sargon, Rimush, Manishtushu, Naram-Sin, Sharka-

lisharri, Igigi, Nanum, Imi, Elulu, Dudu, Shudurul. 
IV dynastia z Uruk: Urnigin, Urgigir, Kudda, Puzur-ili, Ur-Utu. 
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Dynastia Guti: Imta, Inkishush, Sarlagab, Shulme, Elulumesh, Inimba-
kesh, Igeshaush, Iarlagab, Ibate, Kurum, Irarum, Ibranum, Hablum, Puzur-Sin, 
Iarlaganda. 

V dynastia z Uruk: Utuhegal. 
III dynastia z Ur: Ur-Nammu, Shulgi, Amar-Sin, Shu-Sin, Ibbi-Sin. 
Dynastia z Isin: Ishbi-Erra, Shuilishu, Idin-Dagan, Ishme-Dagan, Lipit-

Ishtar, Ur-Ninurta, Bur-Sin, Lipit-Enlil, Erraimitti, Enlilbani, Zambia, Iterpi-
sha, Urdukuga, Sinmagir. 

2. Asyria

Gdy upadła III dynastia z Ur, zamieszkujący północne rejony Mezopota-
mii Amoryci, postanowili stworzyć niezależne państwo. Tak powstało państwo 
asyryjskie, a pierwszą stolicą zostało miasto Aszur. Bardzo ważną rolę spełnia-
ły 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, oddzielo-
no sacrum od profanum, władzę świecką od władzy religijnej. To oznaczało, 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 Mitanni20. 

20 Mitanni – starożytne państwo założone przez Hurytów w północnej Mezopotamii i północnej 
Syrii w II tysiącleciu p.n.e. ze stolicą w Waszuganni (dotąd nie zidentyfikowana). Dzieje Mi-
tanni nie są dobrze znane, ponieważ informacje o nim można czerpać tylko ze znalezisk ar-
cheologicznych i starożytnych przekazów, które przeważnie dotyczą dziejów Asyrii, Hetytów 
czy Babilonii i tylko wspominają o kraju Hurytów. Cenne są opisy biblijne oraz teksty znale-
zione w Egipcie (np. listy z Amarna). Mitanni, jak wiele innych państw starożytnego Bliskie-
go Wschodu, powstało w wyniku wędrówki ludów w XIX-XVI w. p.n.e. Około 1800-1700 ro-
ku 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 ziemiami, obejmującymi północną Mezopotamię, Le-
want i Asyrię – wówczas niewielkie państwo zajmujące obszary wokół miast Aszur i Niniwa, 
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Ale 200 lat później, w tzw. okresie średnioasyryjskim, Asyria znów stała się 
niezależnym państwem. Gdy królem został Aszurballit I (1365-1330), Asyryj-
czycy nawiązali kontakty dyplomatyczne z Egiptem i Hatti. Szybko umocni-
li się, tworząc znakomitą armię. W XIII wieku p.n.e. stali się bliskowschodnią 
potęgą. Stopniowo rozszerzali obszar państwa aż do wybrzeży Morza Czarne-
go i Śródziemnego, oraz na południu do granic Babilonii.

Na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. imperializm asyryjski został zaha-
mowany przez semickich Aramejczyków21. Uporał się z nimo dopiero król 
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 
nowoasyryjskie22. Szybki wzrost jego potęgi zaczął się w roku 884 p.n.e. za 
panowania Aszurnasirpala II. Jego syn Salmanasar III został królem Babi-
lonu 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 

które musiało uznać zwierzchność huryckich królów. Koniec potęgi Mitanni nastąpił, gdy 
doszło do sporów wewnętrzych o tron. Mitanni uległo podzieleniu pomiędzy Asyryjczyków 
i Hetytów ok. 1350 r. p.n.e. Asyryjska część Mitanni, znana w tekstach pod nazwą Hanigal-
bat, 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 pro-
wincję Asyrii.

21 Aramejczycy – nazwa ludów semickich, które w II tysiącleciu p.n.e. żyły na pustyniach na 
zachód od Mezopotamii. W drugiej połowie II tysiąclecia zaczęły przenikać do Mezopota-
mii i Syrii. Najdawniejsze wzmianki o Aramejczykach pochodzą z listów z Amarna i doku-
mentów akadyjskich z XIV wieku p.n.e. W XIII wieku p.n.e. utworzyły one na terenach Sy-
rii niewielkie 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 Bi-
t-Adini, Bit-Bahiani, Bit-Zamani. Aramejscy koczownicy coraz liczniej osiedlali się również 
w Mezopotamii. W VIII w. p.n.e. państwa aramejskie w Syrii zostały podbite przez Asyrię. 
Jej królowie rozproszyli Aramejczyków przesiedleniami po całym Bliskim Wschodzie, przy-
czyniając się w ten sposób do rozpowszechnienia języka aramejskiego.

22 W okresie nowoasyryjskim w stolicy Niniwie zostało wybudowanych wiele pałaców dla dwo-
ru królewskiego, zdobnych w liczne rzeźby ornamentalne, przedstawiające sceny z polowań, 
wojen czy kultu religijnego. Przepych i bogactwo pałaców miały świadczyć o potędze wład-
ców. Ostatni z wielkich królów asyryjskich Aszurbanipal (668-627) założył ogromną biblio-
tekę w Niniwie, gromadząc w niej około 30 tysięcy zapisanych pismem klinowym glinianych 
tabliczek, zawierających poezje oraz teksty filozoficzne, medyczne, historyczne, astrono-
miczne i administracyjne.
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Mezopotamię, Lewant, Palestynę, Cypr, a także Egipt. Nad tym ostatnim pano-
wali zaledwie 15 lat.

Na zdobytych terenach utworzone zostały prowincje zarządzane przez 
urzędników wyznaczanych przez królów asyryjskich, i zobowiązane do skła-
dania corocznych danin. Aby lepiej się komunikować z prowincjami, budowa-
no 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 
rządzili bardzo surowo, deportując i mordując buntowników. Wiele miast zo-
stało zniszczonych. Los taki spotkał między innymi Babilon zniszczony w ro-
ku 689 p.n.e. przez króla Sennacheryba. Asyryjczycy potrafili również bu-
dować (rękami niewolników i na koszt podbitych ludów) wspaniałe miasta, 
ogromne pałace ze wspaniałymi płaskorzeźbami i wielkie biblioteki, co mia-
ło duży wpływ na zachowanie się wiedzy o ich czasach. W kilkadziesiąt lat po 
osiągnięciu maksymalnych rozmiarów zaczęły się dla Asyrii poważne kłopoty 
wywołane najprawdopodobniej niemożnością zapanowania nad tak ogromnym 
obszarem i wycieńczeniem państwa ciągłymi wojnami.

W roku 652 p.n.e. brat ówczesnego króla Asyrii Aszurbanipala sprzy-
mierzył się z wrogami Asyrii (m.in. państwem Elam) i opanował Babilonię, 
której był królem, chcąc przejąć władzę w całym imperium. Rebelia skoń-
czyła się klęską, a Babilon został ponownie zniszczony. Jeszcze około roku 
646 p.n.e. Asyria zniszczyła państwo Elam, ale gdy zmarł król Aszurbani-
pal (ok. 627 p.n.e.), budowane przez ponad 200 lat mocarstwo zaczęło się 
rozpadać. Trzy lata po śmierci Aszurbanipala Babilon zrzucił jarzmo asyryj-
skie 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 praw-
da jeszcze przez trzy lata wojska asyryjskie wspierane przez Egipcjan stawiały 
w różnych miejscach opór, ale zburzenie Niniwy stało się symbolem upad-
ku Asyrii. Medowie i Babilończycy zburzyli wszystkie większe miasta asyryj-
skie, a ich ludność wymordowali. Zniszczenia były tak wielkie, że przez kil-
ka następnych stuleci ziemie te były słabo zaludnione. Supremację na Bliskim 
Wschodzie przejęło państwo nowobabilońskie.
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Oto lista najważniejszych królów asyryjskich
Okres staroasyryjski (ok. 2000-1750 p.n.e.)

Ušpia (Uszpia) – koniec XXI w. p.n.e. 
Sulili (Sulê) – koniec XXI w. p.n.e. 
Kikkia (Kikkia) – koniec XXI w. p.n.e.
Akia (Akia) – przełom XXI i XX w. p.n.e.  
Puzur-Aššur (Puzur-Aszur I) – 1. poł. XX w. p.n.e. 
Šalim-ahum, Šallim-ahhe (Szalim-ahum) – ok. 1950 p.n.e. 
Ilu-šūma (Ilu-szuma) – 2. poł. XX w. p.n.e. 
Ērišum, Īrišum (Eriszum I) – ok. 1906-1867 p.n.e. 
Ikūnum (Ikunum) – 1. poł. XIX w. p.n.e. 
Šarru-kīn (Sargon I) – ok. 1860 r. p.n.e. 
Puzur-Aššur (Puzur-Aszur II) – 2. poł. XIX.w. p.n.e. 
Narām-Sîn (Naram-Sin) – ok. 1830 p.n.e.  
Ērišum (Eriszum II) – ?-1814 p.n.e. 
Šamši-Adad lub Šamši-Addu (Szamszi-Adad I) – 1813-1781 p.n.e.
Išme-Dagan (Iszme-Dagan I) – 1780-1741? p.n.e.

Okres anarchii (ok. 1750-1700 r. p.n.e.)
Aššur-dugul (Aszur-dugul), Aššur-apla-idi, Naşir-Sîn, Sîn-nāmir, Ipqi-Ištar, 
Adad-şalūlu, Adasi, Aszur-apla-idi, Nasir-Sin, Sin-namir, Ipqi-Isztar, Adad-
salulu i Adasi, Mūt-Aškur (Mut-Aszkur), Rēmu (Remuš?), Talmu-sz(arri), 
Asīnum (Asinum), Puzur-Sîn (Puzur-Sin).

Okres stabilizacji (ok. 1700-1350 r. p.n.e.)
Bēl-bāni – ok. 1700-1691 p.n.e.  
Libāja – ok. 1691-1674 p.n.e.  
Šarma-Adad (I) – ok. 1674-1662 p.n.e.  
Iptar(?)-Sîn – ok. 1662-1650 p.n.e.  
Bazāja – ok. 1650-1622 p.n.e.  
Lullāja – ok. 1622-1616 p.n.e.  
Šū-Ninua – 1616-1602 p.n.e. 
Šarma-Adad II – ok. 1602-1599 p.n.e.  
Erišum III – ok. 1599-1586 p.n.e.  
Šamšī-Adad II (Szamszi-Adad II) – ok. 1586-1580 p.n.e.  
Išme-Dagan II (Iszme-Dagan II) – ok. 1580-1564 p.n.e.  
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Šamšī-Adad III (Szamszi-Adad III) – ok. 1564-1548 p.n.e.  
Aššur-nērāri I (Aszur-nirari I) – ok. 1548-1522 p.n.e.  
Puzur-Aššur III (Puzur-Aszur III) – ok. 1522-1498 p.n.e. 
Enlil-nāṣir I (Enlil-nasir I) – ok. 1498-1485 p.n.e.  
Nūr-ili (Nur-ili) – ok. 1485-1473 p.n.e.  
Aššur-šadûni (Aszur-szaduni) – panował 1 miesiąc  
Aššur-rabî I (Aszur-rabi I) – ok. 1473-1453 p.n.e.  
Aššur-nādin-ahhē I (Aszur-nadin-ahhe I) – ok. 1453-1433 p.n.e.  
Enlil-nāṣir II (Enlil-nasir II) – ok. 1433-1427 p.n.e.  
Aššur-nērāri II (Aszur-nirari II) – ok. 1427-1420 p.n.e.  
Aššur-bēl-nišēšu (Aszur-bel-niszeszu) – ok. 1420-1411 p.n.e. 
Aššur-rēm-nišēšu (Aszur-rem-niszeszu) – ok. 1411-1403 p.n.e.  
Aššur-nādin-ahhē II (Aszur-nadin-ahhe II) – ok. 1403-1393 p.n.e.  
Eriba-Adad I (Eriba-Adad I) – ok. 1393-1365 p.n.e.  

Okres średnioasyryjski
Aššur-uballiṭ (Aszur-uballit I) – 1365-1330 p.n.e.  
Enlil-nārārī (Enlil-narari) – 1330-1320 p.n.e. 
Arik-dīn-ili (Arik-den-ili) – 1320-1308 p.n.e.  
Adad-nārārī (Adad-nirari I) – 1308-1275 p.n.e. 
Salmānu-ašarēd (Salmanasar I) – 1275-1245 p.n.e.  
Tukultī-Ninurta (Tukulti-Ninurta I) – 1245-1208 p.n.e.  
Aššur-nādin-apli (Aszur-nadin-apli) – 1208-1204 p.n.e.  
Aššur-nērārī (Aszur-nirari III) – 1204-1198 p.n.e.  
Enlil-kudurrī-uṣur (Enlil-kudurri-usur) – 1198-1193 p.n.e.  
Ninurta-apil-Ekur (Ninurta-apil-Ekur) – 1193-1180 p.n.e. 
Aššur-dān (Aszur-dan I) – 1180-1134 p.n.e.  
Ninurta-tukultī-Aššur (Ninurta-tukulti-Aszur) – ?  
Mutakkil-Nusku (Mutakkil-Nusku) – ?  
Aššur-rēša-iši (Aszur-resza-iszi I) – 1133-1116 p.n.e.  
Tukultī-apil-Ešarra (Tiglat-Pilesar I) – 1116-1077 p.n.e. 
Ašarēd-apil-Ekur (Aszared-apil-Ekur) – 1077-1075 p.n.e.  
Aššur-bēl-kala (Aszur-bel-kala) – 1075-1057 p.n.e. 
Erība-Adad (Eriba-Adad II) – 1057-1055 p.n.e.  
Šamšī-Adad (Szamszi-Adad IV) – 1055-1051 p.n.e.  
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Aššur-nāṣir-apli (Aszur-nasir-apli I) – 1051-1032 p.n.e.  
Salmānu-ašarēd (Salmanasar II) – 1032-1020 p.n.e.  
Aššur-nērārī (Aszur-nirari IV) – 1020-1014 p.n.e.  
Aššur-rabî (Aszur-rabi II) – 1014-973 p.n.e.  
Aššur-rēša-iši (Aszur-resza-iszi II) – 973-967 p.n.e.  
Tukultī-apil-Ešarra (Tiglat-Pilesar II) – 967-935 p.n.e.  

Okres nowoasyryjski
Aššur-dān (Aszur-dan II) – 934-912 p.n.e.  
Adad-nērārī (Adad-nirari II) – 912-891 p.n.e. 
Tukultī-Ninurta (Tukulti-Ninurta II) – 891-884 p.n.e. 
Aššur-nāṣir-apli (Aszurnasirpal II) – 884-858 p.n.e. 
Salmānu-ašarēd (Salmanasar III) – 858-824 p.n.e.  
Šamšī-Adad (Szamszi-Adad V) – 824-811 p.n.e. 
Adad-nērārī (Adad-nirari III) – 811-783 p.n.e. 
Salmānu-ašarēd (Salmanasar IV) – 783-773 p.n.e.  
Aššur-dān (Aszur-dan III) – 773-755 p.n.e. 
Aššur-nērārī (Aszur-nirari V) – 755-745 p.n.e. 
Tukultī-apil-Ešarra (Tiglat-Pilesar III) – 745-727 p.n.e. 
Salmānu-ašarēd (Salmanasar V) – 727-722 p.n.e.  

Dynastia Sargonidów
Šarru-kīn (Sargon II) – 722-705 p.n.e. 
Sîn-ahhē-erība (Sennacheryb) – 705-681 p.n.e. 
Aššur-aha-iddina (Asarhaddon) – 681-669 p.n.e. 
Aššur-bāni-apli (Aszurbanipal) – 669-627
Aššur-eṭil-ilāni (Aszur-etil-ilani) – 627-623 p.n.e.
Sîn-šum-lišir (Sin-szum-liszir) – 626 p.n.e. (uzurpator)
Sîn-šar-iškun (Sin-szar-iszkun) – 626-612 p.n.e.
Aššur-uballiṭ (Aszur-uballit II) – 612-610 p.n.e.
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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. Rozbudowano 
miasto Babilon, a przede wszystkim świątynię najważniejszego bóstwa babi-
lońskiego, Marduka.

W roku 1595 p.n.e. Babilon zdobyli Kasyci23, którzy panowali do roku 
1026 p.n.e. Ten okres nazwano średniobabilońskim. W Mezopotamii Kasy-
ci po raz pierwszy pojawili się w okresie starobabilońskim, a ich najstarsze 
ślady pochodzą z XVIII w. p.n.e. W początkach panowania babilońskiego króla 
Samsuiluny (1749-1712 p.n.e.) napadli na Babilonię, zajmując Ur i Uruk. Jed-
nak dowody wskazują na to, że Kasyci nie wyparli wcześniej zamieszkującej 

23 Kasyci (Kaššu, Kaszszu, Kaszu) to jeden ze starożytnych ludów, który zamieszkiwał rejon 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-zachodniego Iranu, ale teza 
ta nie jest dostatecznie uzasadniona. Źródła babilońskie podają, że Kasyci byli federacją kilku 
nomadycznych plemion.
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te tereny ludności. Na konsolidację Kasytów miało wpływ sąsiedztwo państwa 
Jamhad24, państewek huryckich i wojowniczych plemion Hana25.

W roku 1595 p.n.e. Babilon został złupiony przez Hetytów, którzy na-
stępnie 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 tradycji dynastii sta-
robabilońskiej. Nie tytułowali się już królami Babilonu, tylko władcami całej 
krainy, którą opanowali. Z Kasytami wiąże się również podział Mezopotamii 
na część północną, Asyrię, i część południową, Babilonię, którą za ich pano-
wania nazywano Karduniasz. Wynikał on m.in. z tego, że władcy kasyccy nie 
zdołali zawładnąć północną Mezopotamią, gdzie z czasem wykształciło się sil-
ne państwo asyryjskie. 

Za panowania Kasytów kultura babilońska uległa procesowi pewne-
go skostnienia. Nie tworzono nowych dzieł, lecz powielano wzorce literackie 
z okresu starobabilońskiego. Sami Kasyci z czasem ulegli wielowiekowej kul-
turze kraju, który podbili, przez co nie zachowało się za wiele śladów pozwa-
lających lepiej poznać ich własną kulturę. Odnosi się to szczególnie do języka 
kasyckiego, po którym pozostały zaledwie dwie kasycko-akadyjskie listy słow-
nikowe zawierające rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Natomiast nie od-
naleziono żadnych tekstów spisanych w tym języku. Kasyci byli elementem 

24 Jamhad, Jamchad to najpotężniejsze państwo w Syrii ze stolicą w Halab (dziś Aleppo) założo-
ne pod koniec XIX w. p.n.e. przez semickich Kananejczyków. Dominacja Jamhadu nad pra-
wie całą północną Syrią trwała aż do najazdów Hetytów w XVII w. p.n.e. i powstania huryc-
kiego imperium Mitanni.

25 Hana w II tys. p.n.e. była starożytną krainą w północnej Mezopotamii, leżącą nad środkowym 
biegiem Eufratu. Jej nazwa pochodzi od plemion Hana (Hanejczyków), na wpół osiadłej lud-
ności pochodzenia amoryckiego, która ją zamieszkiwała. Jak wynika ze źródeł pisanych ple-
miona Hana zasiedlać musiały ten obszar jeszcze przed panowaniem Jahdun-Lima, króla Ma-
ri (1810-1794 p.n.e.), gdyż ten wspomina w swych inskrypcjach o pokonaniu siedmiu królów 
Hana i zaanektowaniu ich ziem. Ziemie te stały się częścią królestwa Mari, a tytuł „króla kra-
iny Hana” włączony został do tytulatury królów Mari. Z listów odkrytych w archiwum w Ma-
ri, w szczególności tych pochodzących z okresu panowania Zimri-Lima (1774-1762 p.n.e.), 
wynika iż Hanejczycy odgrywali ważną rolę w armii królestwa Mari, biorąc udział w wypra-
wach wojennych władców Mari zarówno w północnej Mezopotamii jak i w Babilonii. Wyda-
je się, iż w tym okresie większość ludności Hana wciąż prowadziła tradycyjny, pasterski tryb 
życia, utrzymując swą plemienną organizację.
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napływowym w Babilonii, którzy podobnie jak wcześniej Amoryci ulegli cy-
wilizacji sumeryjsko-akadyjskiej. Długi okres ich panowania przyczynił się do 
ukształtowania się literackiego korpusu języka akadyjskiego. Królowie wspie-
rali skrybów, którzy kopiowali teksty. Sumeryjski nadal pozostał językiem 
kultu, natomiast akadyjski, będący pod silnym wpływem starobabilońskiego 
wykształcił swój literacki dialekt nazywany współcześnie przez uczonych stan-
dardowym babilońskim. Pozostał on dialektem 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 Isin26. 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 Ba-
bilonie, 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 
terytoria Asyrii, włącznie z Syrią, Fenicją i Palestyną.

Szczyt swojej potęgi Babilonia osiągnęła za panowania Nabuchodono-
zora 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 któ-
rej władca ten wzmiankowany jest wielokrotnie, imię to uległo zniekształ-
ceniu i po hebrajsku zapisywane było נְבֻכַדְנֶאצַּר /ne·vu·chad·ne·tzar/ lub 
-ne·vu·chad·re·tzar/, co znaczy w tym języku Niechaj Nebo chro/ נְבּוכַדְרֶאצַּר
ni koronę. W greckim przekładzie Biblii, czyli Septuagincie, używana jest jed-
na forma tego imienia – ναβουχοδονοσορ (Nabouchodonosor). Podobnie jest 
w łacińskim przekładzie Biblii, czyli Wulgacie, gdzie stosowana jest forma 
Nabuchodonosor27.

26 W tym czasie Babilonia była pod władzą Asyrii.
27 W polskich przekładach Biblii stosowana jest zarówno forma imienia oparta na zapisie he-

brajskim (Nebukadnezar w Biblii Poznańskiej, Nebukadnesar w Biblii Warszawskiej, Ne-
bukadneccar i Nebukadreccar w Przekładzie Nowego Świata), jak i forma oparta na zapisie 
greckim/łacińskim (Nabuchodonozor w Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawsko-Praskiej i Biblii 
Tysiąclecia).
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Nabuchodonozor prowadził rozliczne kampanie wojenne. Warto wy-
mienić przynajmniej te najważniejsze. Jeszcze jako następca tronu pokonał 
w 605 p.n.e. faraona Necho II w bitwie pod Karkemisz. Po objęciu tronu pod-
bił 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 Sede-
cjasz. Z powodu buntu Sedecjasza (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. brama 
Isztar, świątynia Marduka E-sagila, potrójny mur Babilonu (strategiczna bu-
dowla na lewym brzegu rzeki Eufrat, licząca 18 km) czy wreszcie ziggurat E-
temenanki. Założył także słynne „wiszące ogrody” w Babilonie. Według trady-
cji greckiej Nabuchodonozor zrobił to dla swojej żony, medyjskiej księżniczki 
Amytis, aby nie czuła się samotna na pozbawionej pagórków, płaskiej równinie 
Mezopotamii. „Wśród dokonań wzmiankowanych w inskrypcjach królewskich 
Nabuchodonozora znajdują się28:

w Babilonie:
– prace zdobniczo-restauracyjne w E-sagili (É.SAG.ÍL, „dom, którego 

szczyt jest najwyższy” ) – świątyni boga Marduka
– prace budowlane przy É.TUŠ.A („dom rozkazów”) – kaplicy Mardu-

ka w E-sagili
– prace przy DU6.KU3 lub parak šīmãti („miejsce przeznaczenia”) – 

kaplicy Marduka należącej do UB.ŠU.UKKIN.NA („dziedziniec 
zgromadzeń”) w E-sagili

– prace zdobnicze w Ezidzie (É.ZI.DA) – siedzibie Marduka i kaplicy 
Nabu w E-sagili

– prace przy É.GIŠNIG.GIDIR.KALAM.MA.SUM.MA („dom który 
nadaje berło nad ziemią”) – świątyni Nabu w Babilonie

28 Cyt. za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nabuchodonozor_II
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– prace zdobnicze w KÁ.HI.LI.SÙ („brama pokryta luksusem”) – sie-
dzibie Sarpanitu w E-sagili

– ukończenie E-temenanki (É.TEMEN.AN.KI, „dom – podstawa nieba 
i ziemi”) – zigguratu w kompleksie świątynnym Marduka

– prace restauracyjne w É.SISKUR lub bīt niqe („dom ofiarny”) – świą-
tyni ofiarnej zajmowanej przez Marduka podczas święta akitu, znaj-
dującej się poza Babilonem

– odbudowa É.DI.KU5.KALAM.MA („dom sędziego ziemi”) – świąty-
ni boga Szamasza

– odbudowa É.MAŠ.DA.RI („dom ofiar zwierzęcych”) – świątyni bogi-
ni Isztar

– odbudowa É.HUR.SAG.SIKIL.LA („dom czystej góry”) – świątyni 
bogini Guli-Ninkarrak w wschodniej części Babilonu

– odbudowa É.KIŠ.NU.GÁL – świątyni boga Sina
– odbudowa É.SA.BAD („dom otwartych uszu”) – świątyni Guli w za-

chodniej części Babilonu
– prace budowlane w É.MAH („wyniosły dom”) – świątyni Bēlet-ili
– odbudowa É.NAM.HÉ („dom obfitości”) – świątyni Adada w dzielni-

cy Kumari
– odbudowa É.KI.TUŠ.GARZA („dom zamieszkany przez uregulowa-

nia”) – świątyni Bēlet-ilī we wgłębieniu murów Babilonu
– budowa domu pisarzy (bīt šutummi ša tupsarrī)
– prace przy Imgurenlil i Nimitenlil – murach Babilonu
– prace przy budowie mostu przez Eufrat
– budowa kanału Libil-hegal wraz z mostem na drodze procesyjnej
– prace przy odnowieniu i ulepszeniu dróg procesyjnych
– prace przy Bramie Isztar i innych bramach
– wzniesienie tzw. „Muru medyjskiego”
– budowa wielkiego muru wschodniego z trzecim nadbrzeżem
– prace restauracyjne przy Starym Pałacu Nabopolasara
– budowa Nowego Pałacu (z m.in. tzw. „Muzeum”)
w Borsippie:
– ozdobienie E-zidy – świątyni boga Nabu
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– budowa kaplicy É.ŠID.DÙ.AN.NA.KI („dom kierownika nieba i zie-
mi”) – komnaty Nabu w E-zidzie

– umieszczenie belek cedrowych nad É.MAH.TI.LA („wyniosły dom, 
który daje życie”) – kapliczką Nabu w E-zidzie

– ukończenie budowy E-urmeiminanki – ziguratu świątyni E-zida
– odbudowa É.DIM.AN.NA („dom, więzy nieba”) – sanktuarium Sina 

w E-zidzie
– odbudowa É.GU.LA („wielki dom”) – świątyni Guli
– odbudowa É.TI.LA („dom, który daje życie”) – świątyni Guli-Ninkarrak
– odbudowa świątyni Adada
– odbudowa É.ZI.BA.TI.LA („prawdziwy dom dający życie”) – świątyni Guli
– odbudowa świątyni Mār-bitī
– ukończenie muru Borsippy i jego fosy
w innych miastach:
– odbudowa E-babbar – świątyni Szamasza i Aji w Sippar
– odbudowa É.UL.LA („dom radowania się”) – świątyni Guli w Sippar
– dbudowa E-babbar – świątyni Szamasza w Larsie
– odbudowa E-ana – świątyni Isztar w Uruk
– odbudowa É KIŠ.NU.GÁL – świątyni Sina w Ur
– prace zdobnicze w E-duba – świątyni Zababy w Kisz
– prace zdobnicze w E-meteursag – celli Zababy w E-duba w Kisz
– odbudowa ÈŠ.URUGAL („dom wielkiego miasta”) – świątyni Eresz-

kigal w mieście Kuta
– prace fortyfikacyjne i zdobnicze przy E-meslam – świątyni Nergala 

i Las w mieście Kuta
– odbudowa É.GAL.MAH („wywyższony pałac”) – świątynia Guli w Isin
– odbudowa É.I.BÍ.AN.NA („dom, w którym Anu wzywa początek”) – 

świątyni Urasza w Dilbat
– odbudowa E-igikalama – świątyni boga Lugal-Marada w Marad
Wśród innych prac budowlanych Nabuchodonozora, które nie są wymie-

nione wśród inskrypcji królewskich, ale które są poświadczone m.in. archeolo-
gicznie, znajdują się:

– Unirkidurmah – zigurat w Kisz, gdzie odnaleziono kilka cegieł 
Nabuchodonozora
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– świątynia Guli w Isin
– świątynia Ningiszzidy w Uruk
– prace w Tall al-Lahm”.
Następcy Nabuchodonozora nie byli w stanie utrzymać w ryzach tego 

ogromnego imperium. Nabonid (556-539 p.n.e.), ostatni król babiloński na do-
datek 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 bar-
dziej był zainteresowany biesiadowaniem i pijaństwem, niż Babilonią. Słabość 
wewnętrzną państwa wykorzystali Persowie, którzy pod przywództwem Cyru-
sa Wielkiego zdobyli Babilon w roku 539 p.n.e., a potem całe imperium.

Oto lista królów panujących w Babilonii:
Dynastia starobabilońska (1894-1595 p.n.e.)

Sumu-abum (1894-1881 p.n.e.)
Sumu-la-El (1881-1845 p.n.e.)
Sabium (1844-1831 p.n.e.)
Apil-Sîn (1830-1813 p.n.e.)
Sin-muballit (1812-1793 p.n.e.)
Hammurabi (1792-1750 p.n.e.)
Samsu-iluna (1749-1712 p.n.e.)
Abi-eszuh (1711-1684 p.n.e.)
Ammi-ditana (1683-1647 p.n.e.)
Ammi-saduqa (1646-1626 p.n.e.)
Samsu-ditana (1625-1595 p.n.e.)

II dynastia z Babilonu (ok. 1730-1475 p.n.e.), rządząca tzw. Krajem 
Nadmorskim, niewielkim obszarem położonym na południu Sumeru, nad Za-
toką Perską. 
Ili-ma-AN (współczesny Samsu-ilunie i Abi-eszuhowi z dynastii 
starobabilońskiej)
Itti-ili-nibi
Damqi-iliszu
Iszkibal
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Szuszszi
Gulkiszar
Peszgaldaramasz
Adarakalama
Akurduana
Melamkurkura
Ea-gamil

dynastia kasycka (ok. 1750-1155 p.n.e.)
Gandasz (2 połowa XVIII w. p.n.e.)
Agum I (przełom XVIII/XVII w. p.n.e.)
Kasztiliasz I (1 poł. XVII w. p.n.e. ?)
Uszszi (1 poł. XVII w. p.n.e. ?)
Abi-Rattasz (2 poł. XVII w. p.n.e. ?)
Kasztiliasz II (2 poł. XVII w. p.n.e. ?)
Urzigurumasz (2 poł. XVII w. p.n.e. ?)
Harba-Szipak (1 poł. XVI w. p.n.e. ?)
Tiptakzi (1 poł. XVI w. p.n.e. ?)
Agum II / Agum-kakrime (1 połowa XVI w. p.n.e. ?)
Burna-Buriasz I (koniec XVII w. p.n.e ? / XVI w. p.n.e. ?) 
Kasztiliasz III (2 połowa XVI w. p.n.e. ? / 1 połowa XV w. p.n.e. ?)
Ulam-Buriasz (1 połowa XV w. p.n.e. ?) 
Agum III (1 połowa XV w. p.n.e. ?) 
Kara-indasz (koniec XV w. p.n.e.) 
Kadaszman-Harbe I (koniec XV w. p.n.e.)
Kurigalzu I (przełom XV/XIV w. p.n.e.) 
Kadaszman-Enlil I (ok. 1374-1360 p.n.e.) 
Burna-Buriasz II (ok. 1359-1333 p.n.e.) 
Kara-hardasz (ok. 1333 p.n.e.) 
Nazi-Bugasz (ok. 1333 p.n.e.) 
Kurigalzu II (ok. 1332-1308 p.n.e.) 
Nazi-Maruttasz (ok. 1307-1282 p.n.e.) 
Kadaszman-Turgu (ok. 1281-1264 p.n.e.) 
Kadaszman-Enlil II (ok. 1263-1255 p.n.e.) 
Kudur-Enlil (ok. 1254-1246 p.n.e.)
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Szagarakti-Szuriasz (ok. 1245-1233 p.n.e.) 
Kasztiliasz IV (ok. 1232-1225 p.n.e.) 
Enlil-nadin-szumi (ok. 1224 p.n.e.) 
Kadaszman-Harbe II (ok. 1223 p.n.e.) 
Adad-szuma-iddina (ok. 1222-1217 p.n.e.) 
Adad-szuma-usur (ok. 1216-1187 p.n.e.) 
Meli-Szipak (ok. 1186-1172 p.n.e.)
Marduk-apla-iddina I (ok. 1171-1159 p.n.e.)
Zababa-szum-iddina (ok. 1158 p.n.e.) 
Enlil-nadin-ahi (ok. 1157-1155 p.n.e.) 

II dynastia z Isin (ok. 1157-1026 p.n.e.)
Marduk-kabit-ahheszu (ok. 1157-1140 p.n.e.)
Itti-Marduk-balatu (ok. 1140-1133 p.n.e.)
Ninurta-nadin-szumi (ok. 1132-1126 p.n.e.) 
Nabu-kudurri-usur I (Nabuchodonozor I, Nebuchadnezzar I) (ok. 1126-1105 p.n.e.) 
Enlil-nadin-apli (ok. 1105-1101 p.n.e.)
Marduk-nadin-ahhe (ok. 1100-1083 p.n.e.) 
Marduk-szapik-zeri (ok. 1082-1070 p.n.e.) 
Adad-apla-iddina (ok. 1069-1048 p.n.e.) 
Marduk-ahhe-eriba (ok. 1047 p.n.e.)
Marduk-zer-... (ok. 1046-1035 p.n.e.)
Nabu-szumu-libur (ok. 1034-1027 p.n.e.)

V dynastia z Babilonu (ok. 1026-1006 p.n.e.)
Ea-mukin-zeri (ok. 1009 r. p.n.e.)
Kaszszu-nadin-ahhe (ok. 1008-1006 p.n.e.)

Dynastia z plemienia Bit-Bazi (ok. 1005-986 p.n.e.)
Eulmasz-szakin-szumi (ok. 1005-989 p.n.e.)
Ninurta-kudurri-usur I (ok. 988-986 p.n.e.)
Szirikti-Szuqamuna (ok. 986 p.n.e.)
Dynastia elamicka (ok. 985-980 p.n.e.)
Mar-biti-apla-usur (ok. 985-980 p.n.e.)

Dynastia E (VIII i IX dynastia z Babilonu) (ok. 979-732 p.n.e.)
Nabu-mukin-apli (ok. 979-944 p.n.e.)
Ninurta-kudurri-usur II (ok. 944 p.n.e.)
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Mar-biti-ahhe-iddina (ok. 943- ? p.n.e.)
Szamasz-mudammiq (koniec X/początek IX w. p.n.e.) 
Nabu-szuma-ukin I (ok. 895- ? p.n.e.) 
Nabu-apla-iddina (ok. 870- ? p.n.e.) 
Marduk-zakir-szumi I (ok. 854-819 p.n.e.) 
Marduk-balassu-iqbi (ok. 818-813 p.n.e.) 
Baba-aha-iddina (ok. 812 p.n.e.) 
5(?) nieznanych królów (imiona nie zachowały się)
Ninurta-apla-[...] (ostatnia część imienia nie zachowała się)
Marduk-B[ēl-zēri(?)] (ostatnia część imienia nie zachowała się)
Marduk-apla-[usur(?)] (ostatnia część imienia nie zachowała się)
Eriba-Marduk (ok. 770 r. p.n.e.)
Nabu-szuma-iszkun (ok. 760-748 p.n.e.)
Nabu-nasir (Nabonassar) (747-734 p.n.e.) 
Nabu-nadin-zeri (733-732 p.n.e.) 
Nabu-szuma-ukin II (732 p.n.e.) 

X dynastia (asyryjska)
Nabu-mukin-zeri (731-729 p.n.e.) 
Tiglat-Pilesar III (Pulu, Pul) (729-727 p.n.e.)
Salmanasar V (Ululaju) (726-722 p.n.e.)
Marduk-apla-iddina II (biblijny Merodach-Baladan) (721-710 p.n.e.)
Sargon II (710-705 p.n.e.)
Sennacheryb (705-703 p.n.e.)
Marduk-zakir-szumi II (703 p.n.e.)
Marduk-apla-iddina II (703 p.n.e.) 
Bel-ibni (702-700 p.n.e.)
Aszur-nadin-szumi (699-694 p.n.e.)
Nergal-uszezib (694-693 p.n.e.)
Muszezib-Marduk (692-689 p.n.e.) 
Sennacheryb (688-681 p.n.e.)
Asarhaddon (680-669 p.n.e.)
Szamasz-szuma-ukin (667-648 p.n.e.)
Kandalanu (647-627 p.n.e.)
Aszur-etel-ilani (630?-626 p.n.e.)
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Sin-szum-liszir (626 p.n.e.)
Sin-szar-iszkun (626 p.n.e.) 

dynastia chaldejska 
Nabu-apla-usur (Nabopolasar) (626-605 p.n.e.) 
Nabu-kudurri-usur II (Nabuchodonozor II) (605-562 p.n.e.)
Amel-Marduk (562-560 p.n.e.)
Nergal-szarra-usur (Neriglissar) (559-556 p.n.e.)
Labaszi-Marduk (556 p.n.e.)
Nabonid (555-539 p.n.e.), współregentem był Baltazar (Belsazar)

4. Panowanie Persów

Persowie panowali nad terenami dzisiejszego Iraku przez ok. 200 lat. Po-
dzielili Mezopotamię na kilka satrapii. Król perski Cyrus tytułował się królem 
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, 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. Trzeba jednak odnotować panowanie per-
skiej dynastii Achemenidów w Babilonie:

Dynastia Achemenidów
Cyrus II Wielki (539-530 p.n.e.)
Kambyzes (530-523 p.n.e.)
Bardija (Smerdis) (522 p.n.e.) 
Nabuchodonozor III (522 p.n.e.) – uzurpator
Nabuchodonozor IV (521 p.n.e.) – uzurpator
Dariusz I (522-486 p.n.e.)
Kserkses I (485-465 p.n.e.) 
Artakserkses I (464-424 p.n.e.) 
Kserkses II (424 p.n.e.) 
Dariusz II (423-405 p.n.e.)
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Artakserkses II (404-359 p.n.e.) 
Artakserkses III (358-338 p.n.e.) 
Artakserkses IV (337-336 p.n.e.) 
Dariusz III (335-330 p.n.e.)

5. Panowanie Macedończyków

Stosunkowo krótkie było panowanie nad Mezopotamią Aleksandra 
Wielkiego 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 dnotujmy jednak panowanie nad Mezopota-
mią królów macedońskich.

Dynastia macedońska
Aleksander Wielki (330-323 p.n.e.)
Aleksander IV (323-309 p.n.e.)

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. Odnotujmy także listę królów z dy-
nastii Seleucydów, którzy panowali nad Mezopotamią.

Dynastia Seleucydów
Seleukos I Nikator (311-305 p.n.e. – satrapa; 305-281 p.n.e. – król)
Antioch I Soter (280-261 p.n.e.)
Antioch II Theos (260-246 p.n.e.)
Seleukos II Kallinikos (245-226 p.n.e.)
Seleukos III Keraunos (225-223 p.n.e.)
Antioch III Wielki (222-187 p.n.e.)
Seleukos IV Filopator (186-175 p.n.e.)
Antioch IV Epifanes (174-164 p.n.e.)
Antioch V Eupator (162 p.n.e.)
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Demetriusz I Soter (162-151 p.n.e.)
Aleksander I Balas (150-146 p.n.e.)
Demetriusz II Nikator (145-141 p.n.e.)

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 stolicę 
o nazwie Ktezyfon wybudowali w okolicy dzisiejszego Bagdadu. W roku 628 
n.e. Niniwą zawładnęło Bizancjum, ale mniej więcej w tym samym czasie ro-
dził się islam, i to arabscy muzułmanie podbili Mezopotamię, a stworzone pań-
stwo nazwali Irak.
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ROZDZIAł II 
MEZOPOTAMIA W BIBLII

1. Od stworzenia świata do patriarchów

Wielu badaczy Pisma Świętego jest przekonanych, że Bóg stwarzając 
człowieka, umieścił go w raju, który znajdował się na terenie Mezopotamii. 
Argumentują to opisem z Księgi Genesis, gdzie stwierdzono, że z Edenu wy-
pływała rzeka, której jedną z odnóg był Eufrat29.

W 11. rozdziale Księgi Genesis 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 wy-
palmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast za-
prawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, 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 spo-
sób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończy-
li budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomie-
szał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej 

29 Gen 2, 14.
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powierzchni ziemi”30. Krainę Szinear utożsamia się z południową Mezopota-
mią, gdzie w późniejszych czasach była Babilonia i stołeczne miasto Babilon. 
Takiej pewności nie ma, ale być może rację mają ci, którzy twierdzą, że mia-
sto zbudowano dokładnie w tym miejscu, gdzie próbowano zbudować wieżę.

Ze starego sumeryjskiego, potem chaldejskiego miasta Ur, pochodził 
Abraham (Abram) i jego rodzina31. „Oto dzieje potomków Teracha. Terach 
był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł 
jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal-
dejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, 
imię zaś żony Nachora – Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą 
córkę imieniem Jiska. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Terach, 
wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota – syna Harana, czyli swego wnuka, 
i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się 
udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam. Te-
rach doczekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w Charanie”32. 

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 starodawnych czasów: Terach, oj-
ciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym”33. A Księga Nehe-
miasza dodaje: „Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama, wypro-
wadziłeś go z Ur Chaldejczyków i nadałeś mu imię Abraham”34. Nawet Nowy 
Testament wspomina to wydarzenie: „A on odpowiedział: „Słuchajcie, bracia 
i ojcowie: Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy żył w Me-
zopotamii, zanim zamieszkał w Charanie. I powiedział do niego: Opuść ziemię 
swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z zie-
mi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go 
[Bóg] do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie”35.

30 Gen 11, 1-9.
31 Szacuje się, że Abraham żył w XIX wieku p.n.e.
32 Gen 11,27-32.
33 Joz 24, 2.
34 Neh 9, 7.
35 Dz 7, 2-4.
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Abraham i jego rodzina opuścili Ur udając się do Charanu36. Dlaczego do 
Charanu, skoro Abraham docelowo miał zamieszkać w Kanaanie? Być może 
jakieś znaczenie odegrała w tym wyznawana religia. W Ur Chaldejczycy czcili 
Nannę37, boga księżyca (w języku akadyjskim występował jako Sin). Dokład-
nie tak samo było w Charanie, gdzie najważniejszym bogiem był Nanna (Sin). 
Być może nie wszyscy z rodziny Abrahama byli przekonani, że należy ruszyć 
z nim dalej w nieznane i służyć Bogu Jahwe. Jego ojciec Terach zmarł w Cha-
ranie, 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 potom-
stwa. Ponieważ był już stary a wciąż nie miał syna, swoim spadkobiercą chciał 
uczynić swego sługę Eliezera z Damaszku38. Było to zgodne z prawem mezo-
potamskim. Bóg jednak stwierdził, że Abraham będzie miał syna. Chcąc Panu 
Bogu „dopomóc”, Abraham i jego żona Sara odwołali się do innego prawa me-
zopotamskiego, dotyczącego tzw. „zastępczej żony”. „Saraj, żona Abrama, nie 
urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, imieniem Ha-
gar. 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 niewolnicę Hagar, Egip-
cjankę, 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”39. 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 mezopotamskim, które stanowiło, że dzie-
ci 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 rze-
kła do męża: «Spraw, abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeć!» 

36 W literaturze można spotkać nazwę miasta zapisaną jako Haran.
37 Wierzono, że Nanna był synem Enlila i zgwałconej przez niego nieletniej bogini Ninlil, 

bogini-ziemi.
38 Gen 15, 2-3.
39 Gen 16, 1-3.
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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 mia-
ła od ciebie potomstwo». Dała mu więc swą niewolnicę Bilhę za żonę, i Jakub 
zbliżył się do niej. A gdy Bilha poczęła i urodziła Jakubowi syna, Rachela rze-
kła: «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 walkę 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 Jakubowi za żonę. 
Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea zawołała: «Szczęśli-
wie!» i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi dru-
giego syna, Lea powiedziała: «Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały 
szczęśliwą». Dała więc mu imię Aser”40. 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 wszystkich 
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 sobie jego pomoc 
i umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku. Menachem uzyskał te 
pieniądze od Izraelitów, od wszystkich ludzi zamożnych – po pięćdziesiąt sy-
klów od głowy – aby je wręczyć królowi asyryjskiemu. Wycofał się więc król 
asyryjski, nie zatrzymując się tam w kraju”41. 

Podczas panowania króla judzkiego Achaza (735-716 p.n.e.) przeciw-
ko Judzie wystąpiła koalicja aramejsko-izraelska, na czele z królem Aramu 

40 Gen 30, 1-13.
41 2 Krl 15, 19-20.
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Resinem (740-732 p.n.e.) i królem Izraela Pekachem (740-732 p.n.e.). Achaz 
postanowił zwrócić się o pomoc do króla asyryjskiego42. Oto relacja biblijna: 
„Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wy-
ruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go po-
konać. W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu. Wy-
pędził 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 skarbcach pałacu kró-
lewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. Król asy-
ryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, 
a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir. Resina zaś kazał zabić”43. Igor Baron 
pisze, że „Asyryjczycy podzielili okupowane przez siebie terytorium Izraela 
na trzy prowincje: Transjordanię obejmującą prowincję Gilead, prowincję Me-
giddo (wraz z Galileą) oraz prowincję Dor, która służyła jako kwatera główna, 
z której Asyryjczycy kontrolowali nadbrzeżną równinę. Terytorium Izraela zo-
stało więc uszczuplone, a ludność z podbitych terenów, które stały się asyryj-
skimi prowincjami deportowano do imperium asyryjskiego. Do Izraela przyna-
leżał od tej pory tylko obszar górski i stolica Samaria”44.

W roku 727 p.n.e. na tronie asyryjskim zasiadł syn Tiglat-Pilesara III, 
Salmanasar V (727-722 p.n.e.). To spowodowało, że w Syro-Palestynie oży-
ły 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 

42 Zamierzał go od tego odwieść prorok Izajasz. „Pan zaś rzekł do Izajasza: „Wyjdźże naprze-
ciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Po-
la 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, przeraźmy 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.

43 2 Krl 16, 5-9.
44 I. Baron, Sumer, Asyria, Babilonia, Podkowa Leśna 2007, s. 145-146.
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asyryjski, a Ozeasz poddał się mu i płacił mu daninę”45. Na tym jednak się nie 
skończyło. Ozeasz próbował się sprzymierzyć z Egiptem, aby walczyć z he-
gemonią asyryjską. Było to jednak bardzo złudne, ponieważ Egipt miał we-
wnętrzne 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 kró-
la egipskiego, So, i nie przysyłał daniny królowi asyryjskiemu, jak każdego ro-
ku. Wtedy król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu. Król asyryjski naje-
chał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym 
roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów 
w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Chalach, nad Chabor – rzekę Gozanu, 
i do miast Medów”46. W ten oto sposób, w roku 722 p.n.e. dobiegło końca ist-
nienie północnego państwa izraelskiego. Na miejsce uprowadzonej ludności, 
następca Salmanasara, król asyryjski Sargon II (722-705 p.n.e.) sprowadził do 
Samarii ludność „z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim, i osie-
dlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie 
Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach”47. 

Dlaczego Izrael doszedł do swego niechlubnego końca? Odpowiedź na to 
pytanie zawarta jest w księgach biblijnych. Oto tylko jedna z wypowiedzi: „Stało 
się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wypro-
wadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych 
i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz kró-
lów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne 
na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swo-
ich miejscowościach – od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Ustawili 
sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zie-
lonym. I składali ofiary kadzielne tamże – na wszystkich wyżynach – podobnie 
jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana. 
I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: «Nie czyńcie tego!» Pan jednak 
ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich 

45 2 Krl 17, 3.
46 2 Krl 17, 4-6.
47 2 Krl 17, 24.
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widzących, mówiąc: «Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie 
poleceń moich i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem wa-
szym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje – proroków». Lecz 
oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy 
nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, 
które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali 
się niczym – naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby 
nie postępowali tak, jak one. Odrzucili wszystkie polecenia Pana, Boga swego, 
i ulali sobie posągi – dwa cielce. Zrobili sobie aszerę i oddawali pokłon całemu 
wojsku niebieskiemu, i służyli Baalowi. Przeprowadzali synów swoich i cór-
ki przez ogień. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu 
tego, co jest złe w oczach Pana, drażniąc Go. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym 
gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko sa-
mo pokolenie Judy. Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana, Boga swego, 
i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. Wtedy Pan odrzucił całe po-
tomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił 
je od swego oblicza. Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał 
sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana 
i doprowadził go do wielkiego grzechu. Izraelici naśladowali wszystkie grze-
chy, które Jeroboam popełnił – nie odstąpili od nich. Aż wreszcie Pan odrzu-
cił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje, 
proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie 
są aż do dnia dzisiejszego”48. 

Sprowadzone do Samarii ludy wymieszały się z resztką Izraelitów, którzy 
nie poszli do niewoli, tworząc z czasem lud zwany Samarytanami, istniejący 
w Palestynie do dzisiaj. W czasach jezusa Chrystusa Żydzi pogardzali Sa-
marytanami. On jednak postępował inaczej, o czym świadczy Jego spotkanie 
z Samarytanką: „A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus 
pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan – chociaż w rzeczy-
wistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie – opuścił Judeę i odszedł 
znów do Galilei. Trzeba Mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do mia-
steczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał 

48 2 Krl 17, 7-23.
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Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony dro-
gą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] ko-
bieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego 
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na 
to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Sa-
marytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają 
się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wie-
działa], kim jest Ten, kto ci mówi: ‘Daj Mi się napić’ – prosiłabyś Go wów-
czas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz 
czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty 
jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił 
i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Je-
zus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». Rzekła 
do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła 
tu czerpać». A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!» 
A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze 
powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego 
masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą». Rzekła 
do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawa-
li cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie 
należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi 
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy 
czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bie-
rze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to 
czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego 
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, 
że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam 
wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Na 
to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże ża-
den nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: – Czemu z nią rozmawiasz?» 
Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: 
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«Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: 
Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem 
prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedze-
nia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie jeden do drugie-
go: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?» Powiedział im Jezus: «Moim 
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzie-
ło. Czyż nie mówicie: ‘Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?’ Oto powia-
dam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz 
otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się 
razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden 
sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzi-
li. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli». Wielu Samarytan z owego 
miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powie-
dział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, 
prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej 
ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzię-
ki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy prze-
konani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata»”49.

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”50. Sancheryb przychylił się do prośby Ezechiasza. „Król asyryj-
ski wymierzył Ezechiaszowi, królowi Judy, trzysta talentów srebra i trzydzieści 
talentów złota. I Ezechiasz dostarczył wszystkich pieniędzy, które znajdowa-
ły 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”51. Na 

49 J 4, 1-42.
50 2 Krl 18, 14.
51 2 Krl 18, 14-16.
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niewiele to się zdało, bo jednak Asyryjczycy ruszyli na Jerozolimę. Tekst bi-
blijny informuje o tym szczegółowo: „Z Lakisz król asyryjski posłał naczel-
nego dowódcę, przełożonego dworzan i rabsaka z licznym wojskiem do Je-
rozolimy, przeciw królowi Ezechiaszowi. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy, 
zatrzymali się przy kanale wyższej sadzawki na drodze Pola Folusznika i po-
lecił zawołać króla. Wyszli do nich: zarządca pałacu Eliakim, syn Chilkiasza, 
pisarz Szebna i pełnomocnik Joach, syn Asafa. Wtedy rabsak odezwał się do 
nich: «Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Cóż to 
za bezpieczeństwo, któremu zaufałeś? Myślisz może, iż próżne słowa zdołają 
zastąpić radę i siłę do walki? W kimże pokładasz ufność, że się przeciwko mnie 
zbuntowałeś? Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcino-
wej, która gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Takim jest 
faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. Jeśli mi powiecie: 
‘W Panu, Bogu naszym, położyliśmy ufność’, to czyż On nie jest tym, które-
go wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując Judzie i Jerozolimie: Przed 
tym tylko ołtarzem w Jerozolimie, będziecie pokłon oddawać [Bogu]? Teraz 
więc, proszę, zrób zakład z panem moim, królem asyryjskim! Dam ci dwa ty-
siące koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich jeźdźców. Jak zmusisz do odwrotu 
namiestnika, jednego z najmniejszych sług pana mego? Lecz ty zaufałeś Egip-
towi, ze względu na rydwany i jazdę. A teraz czyż to ja wbrew woli Pańskiej 
wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je pustoszyć? Pan powiedział do 
mnie: ‘Wyrusz przeciwko temu krajowi i spustosz go!’» Eliakim, syn Chilkia-
sza, Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka: «Mów, prosimy, do sług twoich po 
aramejsku, gdyż rozumiemy [ten język]; nie mów do nas po hebrajsku wobec 
słuchającego ludu, który jest na murach». Lecz rabsak im odrzekł: «Czy do pa-
na twego i do ciebie posłał mię pan mój, abym mówił te słowa? Czy raczej do 
ludzi, którzy siedzą na murach [skazani] na jedzenie swego kału i picie swego 
moczu razem z wami?» Stał więc rabsak i wołał donośnym głosem po hebraj-
sku tymi słowami: «Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego! Tak 
mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechiasz, ponieważ nie potrafi was ocalić 
z mojej ręki, i niech was Ezechiasz nie ożywia nadzieją w Panu, zapewniając: 
Pan wybawi nas na pewno i nie wyda miasta tego w ręce króla asyryjskiego. 
Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną po-
kój i mnie się poddajcie! A będziecie jedli owoce ze swej winorośli i ze swego 
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drzewa figowego, i będziecie pili wodę każdy ze swej cysterny, aż przyjdę za-
brać was do kraju, który jest podobny do waszego – kraju zboża i moszczu, 
kraju chleba i winnic, kraju oliwy i miodu, abyście żyli, a nie umarli. Nie słu-
chajcie Ezechiasza, ponieważ oszukuje was, mówiąc: Wybawi nas Pan! Czy 
naprawdę bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki króla asy-
ryjskiego? Gdzie są bogowie Chamatu i Arpadu, gdzie bogowie Sefarwaim, 
<Heny i Iwwy? Gdzie są bogowie Samarii?> Czy wybawili Samarię z mojej 
ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mo-
jej ręki, żeby miał Pan wybawić z mojej ręki Jerozolimę?» Lud milczał i nie 
odpowiedział mu ani słowa, bo taki był rozkaz królewski: «Nie odpowiadajcie 
mu!» Z rozdartymi więc szatami przyszli do króla zarządca pałacu Eliakim, syn 
Chilkiasza, pisarz Szebna i syn Asafa, pełnomocnik Joach, i oznajmili mu wy-
powiedź rabsaka”52.

Co Ezechiasz mógł przeciwstawić Asyryjczykom? „Ezechiasz wziął list 
z rąk posłów i przeczytał go, następnie poszedł do świątyni Pańskiej i rozwi-
nął go przed Panem. I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem Pańskim, mó-
wiąc: «Panie, Boże Izraela! Który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś 
Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń, Pa-
nie, 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 bo-
gów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich – z drzewa i z ka-
mienia – więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z je-
go ręki! I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, 
o Panie!»”53. 

Odpowiedź na modlitwę była bardzo konkretna: „Tejże samej nocy wy-
szedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysię-
cy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Sanche-
ryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie. 
A gdy oddawał pokłon w świątyni swego boga, Nisroka, [synowie jego], Adra-

52 2 Krl 18, 17-37.
53 2 Krl 19, 14-19.
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melek i Sareser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn zaś je-
go, Asarhaddon, został w jego miejsce królem”54. 

Źródła asyryjskie milczą na temat tej klęski, ale potwierdzenie pozabiblij-
ne znajdujemy u Herodota, choć jego wyjaśnienie jest mniej transcendentalne: 
„Jednej nocy mnóstwo myszy polnych zaroiło się w obozie asyryjskim i pożar-
ło ich kołczany, łuki, klamki i ich tarcze, w takim stopniu, że następnego dnia 
zaczęli oni uciekać nieuzbrojeni i wielu poginęło”55.

Na temat Asyrii czytamy nie tylko w biblijnych księgach historycznych, 
ale również prorockich. Wszystkie zapowiadają, że karą za nieposłuszeństwo 
Izraelitów będzie najazd Asyryjczyków. Zgoła czego innego dotyczy Księga 
Jonasza. jonasz był prorokiem izraelskim żyjącym w VIII wieku p.n.e. Pocho-
dził z Gat-ha-Chefer. Według Księgi Jonasza Bóg kazał mu udać się do Niniwy, 
stolicy Asyrii, gdzie miał nawoływać jej mieszkańców, aby zaniechali 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. Kazał załodze wyrzucić 
się za burtę. Kiedy to uczyniono, sztorm ucichł, a Jonasz 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 rezul-
tacie 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 zostało oszczędzone56.

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 za-
powiadał klęskę z rąk asyryjskich słowami: „Głoście w pałacach w Aszdodzie 
i na zamkach w ziemi egipskiej! Mówcie: «Zbierzcie się na górach Samarii, zo-
baczcie wielkie w niej zamieszanie i gwałty pośród niej!» Nie umieją postępo-
wać uczciwie – wyrocznia Pana – gromadzą nieprawość i ucisk w swych pała-
cach. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Nieprzyjaciel otoczy kraj; zniszczona będzie 

54 2 Krl 19, 35-37.
55 Cyt. za I. Baron, Sumer..., s. 149.
56 Zob. Księga Jonasza w Starym Testamencie.
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moc twoja i ograbione twoje pałace. Tak mówi Pan: Tak jak pasterz z lwiej 
paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni uratowani będą 
synowie Izraela, siedzący w Samarii w rogu łoża i na dywanie z Damaszku”57. 

Prorok Ozeasz pisze o bratobójczej wojnie pomiędzy Izraelem i Judą: 
„Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pospieszył Efra-
im do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla, lecz on was nie może uleczyć 
ani uwolnić od rany”58. „Pobiegli do Asyrii jak osioł dziki, samotny: Efraim ku-
pił sobie sprzymierzeńców. Niech sobie kupują między narodami, lecz ich roz-
proszę i wkrótce przestaną namaszczać królów i książąt”59. 

W czasach króla jozjasza (640-609 p.n.e.) działali prorocy Sofoniasz 
i Nahum, którzy przepowiadali upadek Asyrii: „Oto na górach stopy zwiastu-
na 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 najbardziej 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 błoniach; widok ich – ni-
by 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 otworzyły, a pałac jest przerażony. I wład-
czyni obnażona – będzie uprowadzona, gdy niewolnice jej wzdychające żało-
śnie 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 żerowi-
sko lwiątek, gdzie chodził lew, lwica i szczenię lwie, a nikt nie trwożył. Lew 

57 Am 3, 9-12.
58 Oz 5,13.
59 Oz 8, 9-10.
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dosyć rozszarpał [ofiar] dla swoich szczeniąt i nadusił dla swoich lwic, i wy-
pełnił zdobyczą swe nory, a legowiska swoje grabieżą. «Oto Ja przeciw tobie! 
– wyrocznia Pana Zastępów – i puszczę z dymem twe rydwany, a lwiątka two-
je miecz pochłonie, i wykorzenię z ziemi twój łup, i nie będzie więcej słychać 
głosu twoich posłów»”60. „I wyciągnie On rękę na północ, i zniszczy Asyrię, 
i obróci 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, które bez-
piecznie mieszkało, które mówiło w swym sercu: «Ja, i nikt więcej!» Jakże sta-
ło się pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt? Każdy, kto obok niego prze-
chodzić będzie, zagwiżdże i ręką potrząśnie”61. 

3. Era babilońska

Wspomniany w poprzednim paragrafie król Ezechiasz (Hiskiasz), nie tyl-
ko miał nieprzyjemne kontakty z Asyryjczykami, ale także „zachorował śmier-
telnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mó-
wi 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 doskona-
łym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach». I płakał Ezechiasz 
bardzo rzewnie. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środkowego, 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 pójdziesz do świątyni 
Pańskiej i dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to mia-
sto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na 
Mnie i ze względu na mego sługę, Dawida». Wtedy Izajasz powiedział: «Weź-
cie placek figowy!» Gdy wzięli i położyli na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał”62. 

60 Na 2, 1-14.
61 So 2,13-15.
62 2 Krl 20, 1-7.
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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 zlustrowa-
li Jerozolimę i pałac królewski. Ezechiasz nawiązał stosunki dyplomatyczne 
z Babilończykami. Babilonia w tym czasie nie była potęgą. Dopiero w roku 
612 p.n.e. Babilończycy wespół z Medami zdobyli Niniwę i przejęli suprema-
cję 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, zbro-
jownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, któ-
rej by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie”63. 
Nie podobało się to prorokowi Izajaszowi, który skarcił króla: „Posłuchaj sło-
wa 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 pocho-
dzić od ciebie, <którym dasz życie>, wybierze się na dworzan do pałacu króla 
babilońskiego”64.

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 bliskow-
schodnią 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 Babilo-
nu, Hiskiasz zdecydował się poprzeć plan Merodacha Baladana. Chaldejczyko-
wi zależało na tym, by zgromadzić wokół sibie jak największą ilość władców 
państewek syro-palestyńskich, bo wiedział, że sam nie będzie w stanie oprzeć 
się potędze asyryjskiego króla”65.

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 jednak 

63 2 Krl 20, 13.
64 2 Krl 20, 16-18.
65 I. Baron, Sumer..., s. 217.
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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 wszystkich małych kró-
lestw odebrali hołd i daninę, również od króla judzkiego. Nabuchodonozor do-
tarł do Peluzjum, przy granicy z Egiptem. I pewnie by zaatakował kraj nad Ni-
lem, gdyby nie wiadomość o śmierci ojca. Natychmiast wrócił do Babilonu, by 
23 września 605 roku p.n.e. koronowac 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 straty. Panu-
jący 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. Przestrze-
gał go przed tym prorok Jeremiasz, ale król nie słuchał. W odpowiedzi Babiloń-
czycy w roku 597 p.n.e. oblegli Jerozolimę. Tuż przed oblężeniem zmarł Jeho-
jakim, a królem został jego syn jojakin. Oto sprawozdanie biblijne: „W chwili 
objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy mie-
siące. Matce jego było na imię Nechuszta – córka Elnatana z Jerozolimy. Czy-
nił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec. W owym 
czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Je-
rozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod mia-
stem, 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 babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania. 
Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu 
królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, 
król izraelski, dla świątyni Pańskiej – tak jak Pan przepowiedział. I przesie-
dlił na wygnanie 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 Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju za-
brał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w licz-
bie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowni-
ków król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu. W jego zaś miejsce 



Rozdział II. MEZOPOTAMIA W BIBLII 51

król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię 
na Sedecjasz (597-586 p.n.e.)”66. 

Gdy w Egipcie faraonem został Psametyk II, a potem Apries, w Syro-Pa-
lestynie znów pojawiły się prądy antybabilońskie. Do koalicji antybabilońskiej 
postanowił się przyłączyć również Sedecjasz (Sedekjasz), mimo ostrzeżeń pro-
roka Jeremiasza. Królowie Ammonu, Edomu, Judy i Moabu byli przekonani, 
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 Je-
rozolimie, obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblę-
żone 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 wojow-
nicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej 
ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli 
więc drogą prowadzącą ku Arabie. Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopę-
dziło 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 wy-
dali na niego wyrok. Synów Sedecjasza wymordowano na jego oczach, a [król 
babiloński] rozkazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kaj-
dany z brązu. Następnie uprowadził go do Babilonu. W piątym zaś miesiącu, 
siódmego dnia miesiąca – był to dziewiętnasty rok [panowania] króla babiloń-
skiego, Nabuchodonozora – wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca 
straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię Pańską, pa-
łac królewski i wszystkie domy Jerozolimy – wszystkie wielkie domy spalił 
ogniem. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocz-
nej, zburzyło cały mur dokoła Jerozolimy. Resztę zaś ludu, która pozostała 
w mieście, zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego, oraz resztę tłumu 

66 2 Krl 24, 8-16.
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Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, przesiedlił na wygnanie. Lecz 
spośród biednego ludu ziemi dowódca straży przybocznej pozostawił niektó-
rych jako uprawiających winnice i jako rolników. Chaldejczycy połamali ko-
lumny z brązu w świątyni Pańskiej, podstawy oraz ‘morze’ z brązu w świątyni 
Pańskiej, a brąz z nich przenieśli do Babilonu. Zabrali również kotły, łopatki, 
nożyce, czasze i wszystkie przedmioty z brązu, których używano do służby 
Bożej. Dowódca straży przybocznej zabrał także popielnice i kropielnice, któ-
re 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 stra-
ży przybocznej pojmał Seracjasza, najwyższego kapłana, Sefaniasza, kapłana 
zastępcę, oraz trzech stróżów progów. Z miasta zaś pojmał jednego dworza-
nina, który był dowódcą wojskowym, pięciu ludzi spośród najbliższego oto-
czenia króla, których znaleziono w mieście, pisarza dowódcy wojska, sporzą-
dzającego spis ludności kraju, oraz sześćdziesięciu spośród prostej ludności 
kraju, przebywającej w mieście. Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, 
pojmał ich i zaprowadził do króla babilońskiego do Ribla. Król babiloński 
kazał ich zabić i zamordowano ich w Ribla, w kraju Chamat. Wówczas Ju-
da został uprowadzony do niewoli z dala od własnego kraju. A dla ludności, 
która pozostała w kraju Judy – którą zostawił Nabuchodonozor, król babiloń-
ski, wyznaczył na rządcę Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Wszyscy 
dowódcy wojskowi i ich ludzie dowiedzieli się, że król babiloński wyznaczył 
na rządcę Godoliasza, i przyszli do Godoliasza, do Mispa, mianowicie: Izma-
el, syn Netaniasza, Jochanan, syn Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta z Ne-
tofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty – oni wraz ze swoimi ludźmi. Wtedy Godo-
liasz złożył przysięgę im oraz ich ludziom i powiedział do nich: «Nie lękajcie 
się służyć Chaldejczykom, mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskie-
mu, a będzie się wam dobrze powodziło». Lecz siódmego miesiąca przyszedł 
Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszama, z rodu królewskiego, a z nim dziesię-
ciu ludzi i zabili Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy by-
li z nim w Mispa. Wówczas cały lud – od najmniejszego aż do największego 
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– i dowódcy wojskowi powstali i wyruszyli do Egiptu, ponieważ bali się Chal-
dejczyków. W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jo-
jakina, króla judzkiego, dwunastego miesiąca, dnia dwudziestego siódmego 
miesiąca – Ewil Merodak, król babiloński, w roku objęcia swej władzy ułaska-
wił Jojakina, 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 utrzyma-
nie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia”67. 

Rok 586 p.n.e. był końcem państwowości judzkiej. Jerozolima została 
zburzona, Żydzi uprowadzeni do niewoli. Znajdujemy niewiele tekstów mó-
wiących o egzystencji Żydów w Babilonii. Księga Ezdrasza wymienia niektóre 
miejscowości, gdzie mieszkali: Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Im-
mer68. Ponieważ ustał kult świątynny, zorganizowano nabożeństwa synagogal-
ne. Jeremiasz zachęcał do tworzenia normalnej egzystencji na wygnaniu: „Bu-
dujcie domy i mieszkajcie w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce! 
Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie żony dla waszych sy-
nów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów i córki; pomnażaj-
cie się tam, a niech was nie ubywa! Starajcie się o pomyślność kraju, do które-
go was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy 
wasza pomyślność”69. Ale życie na obczyźnie nie zawsze było łatwe. Świad-
czy 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 ra-
dości ci, którzy nas uciskali: «Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich!» 
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapo-
mnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do pod-
niebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad 
największą moją radość. Przypomnij, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalem, 
kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie – aż do jej fundamentów!» Córo Babilonu, 

67 2 Krl 25, 1-30.
68 Ezd 2, 59.
69 Jr 29, 5-7.
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niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś! Szczę-
śliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci”70.

Wśród osób uprowadzonych do Babilonu był również daniel, jeden z gru-
py młodych ludzi z królewskiego rodu. Z imienia wymienieni są również: Ana-
niasz, 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 Aku71), Meszach (podobny 
do Aku) i Abednego (sługa boga Nabu72). Innym problemem było korzystanie 
ze stołu królewskiego, na którym znajdowało się wino i niekoszerne potrawy. 
Zatem „Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewski-
mi ani winem, które [król] pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by 
nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem 
nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Danie-
la: «Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napo-
je, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż [twarze] młodzieńców w waszym 
wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla». Daniel 
zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorcą służby dworskiej nad 
Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: «Poddaj sługi twoje dziesię-
ciodniowej 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 swoimi 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 spoży-
wali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, 
a podawał im jarzyny”73. 

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. Zapomniał 

70 Ps 137, 1-9.
71 Aku był bogiem księżyca.
72 Nabu był bogiem ognia.
73 Dn 1, 8-16.
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jednak, co mu się śniło. Ponieważ nikt nie potrafił przypomnieć snu, zirytowa-
ny król postanowił zgładzić swoich doradców. Dopiero Daniel, dzięki inter-
wencji Opatrzności, przypomniał treść snu i go wyjaśnił74. To uratowało ma-
gów i wróżbitów. 

74 Cała historia opisana jest w 2. rozdziale Księgi Daniela: „W drugim roku swego panowania 
Nabuchodonozor miał sny; ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. Rozkazał więc przy-
wołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldejczyków, by powiedzieli kró-
lowi, jakie miał sny; ci zaś przyszli i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: «Miałem 
sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć». Odrzekli zaś Chaldejczy-
cy: «Królu, żyj wiecznie! Opowiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie». Odpo-
wiedział król Chaldejczykom: «Wiedzcie o moim postanowieniu: jeśli nie wyjawicie mi snu 
i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. 
Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wiel-
kie 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 chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym mo-
im 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 cza-
sy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego 
znaczenie». Chaldejczycy 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 wymaga 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 roz-
kazał 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 wytra-
cić mędrców babilońskich. Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: «Dlaczego roz-
kaz królewski jest aż tak surowy?» Ariok przedstawił Danielowi sprawę. Daniel udał się do 
króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia [snu]. Następnie 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 mędrcami babilońskimi. Wtedy Daniel 
otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba. (...) Następ-
nie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by pozabijał mędrców babiloń-
skich, 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 kró-
lowi 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 od-
powiedział wobec króla: «Tajemnicy, 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 królowi 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 
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Trzej przyjaciele Daniela przeszli jeszcze jedną ciężką próbę. Na równinie 
Dura król wystawił wielki posąg ze złota, któremu mieli się pokłonić przedsta-
wiciele wszystkich nacji. Na dźwięk muzyki zagranej przez orkiestrę wszyscy 
mieli paść na ziemię. Z tłumu, który tam się znajdował, wyłamali się tylko trzej 
Hebrajczycy: Ananiasz, Miszael i Azariasz. Ponowiono dla nich próbę, ale zno-
wu nie pokłonili się posągowi. Za karę wrzucono ich do rozpalonego pieca, co 
było praktykowane przez Babilończyków. Ale dzięki interwencji Boga, nie zo-
stali spaleni75.

stanie. Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy 
od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli swego 
serca. 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, częścio-
wo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugo-
dził 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, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił 
władcą nad nimi wszystkimi – ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne kró-
lestwo, 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 kru-
szy 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 czę-
ściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny [oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, czę-
ściowo 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 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». 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 zdo-
łałeś wyjawić tę tajemnicę». Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów 
i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrca-
mi Babilonu. Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadra-
kowi, Meszakowi i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim”. 

75 Zob. Dn rozdz. 3.
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Z Księgi Daniela należy przytoczyć jeszcze jedną historię, która wyda-
rzyła 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 zasmako-
wał w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego 
ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich 
pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc zło-
te i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego 
możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków zło-
tych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. W tej 
chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany 
królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, 
myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnie-
niu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Zakrzyknął król, by wprowadzono 
wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów. Zwrócił się król do mędrców babiloń-
skich 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 trzeci76». 
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 we-
szła, na skutek słów króla i możnowładców, do sali biesiadnej. Odezwała się 
królowa i rzekła: «Królu, żyj wiecznie! 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 mą-
drość podobną do mądrości bogów. Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustano-
wił go zwierzchnikiem wykładaczy snów, wróżbitów, Chaldejczyków i astro-
logów, ponieważ stwierdzono u Daniela (...) nadzwyczajnego ducha, wiedzę 
i rozwagę, umiejętność wykładania snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych 
i rozwiązywania zawiłych. Każ więc zawołać Daniela, a on ci wskaże znacze-
nie». Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Danie-
la: «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 
uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Przyprowadzono do 

76 Baltazar był koregentem swego ojca Nabonida, który w tym czasie rezydował w Tema, w Arabii.
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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 odczytać pi-
smo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na 
szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie». Wtedy odezwał się Daniel 
i rzekł wobec króla: «Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym! Jednak-
że 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 pozostawiał przy życiu, kogo 
chciał; kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Gdy jednak jego serce 
uniosło się [pychą], a jego duch utrwalił się w hardości, złożono go z królew-
skiego 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 Naj-
wyższy 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 naczy-
nia Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, 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 obli-
czył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel – zważono cię na wadze i okaza-
łeś się zbyt lekki. Peres – twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom 
i Persom». 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”77. Supremacja babilońska 
się zakończyła. Nastało panowanie Cyrusa, króla Persów.

77 Dn rozdz. 5.
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ROZDZIAł III 
ZAByTKI 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. Pojawiają 
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.

W naszej wędrówce chcę wskazać na miejsca i zabytki związanie z wyda-
rzeniami opisanymi na kartach Biblii. Zdjęcia zamieszczone na okładce zostały 
zrobione przed wojną w Iraku.

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 od-
daliła 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 wpa-
dają 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 wzno-
si się na wysokość 20 metrów. Została wybudowana w III tysiącleciu p.n.e. 
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Pierwotnie miała cztery schodkowe tarasy, z których ostały się dwa. Do gó-
ry prowadzą szerokie schody procesyjne, po których kiedyś wchodzili kapła-
ni i wierni. Wierzyli, że na samej górze mieszka bóg. Ziggurat jest zbudowany 
z wypalanych cegieł, na których widnieją imiona królów, którzy budowali wie-
żę, 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 te-
mu razem z całą świtą, żonami, służącymi i wartownikami. Gdy umierał król, 
razem z nim żywcem zamurowywano wszystkich, którzy byli mu potrzebni za 
życia. Byli ubrani w odświętne szaty, wyposażeni w broń i instrumenty muzycz-
ne. 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, rozwijalo się życie 
kulturalne, ludzie byli wykształceni. Miasto posiadało szkołę, która miała ran-
gę dzisiejszego uniwersytetu.

Z Ur pochodził Abraham, protoplasta dwóch narodów, żydowskiego 
i arabskiego. W Biblii nazywany jest księciem i przyjacielem Boga. Zapewne 
był człowiekiem o wysokim wykształceniu, inteligentnym i kulturalnym. Jako 
syn bogatego człowieka, na pewno otrzymał w Ur dobre wychowanie i ogładę.

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. Ar-
cheolodzy najpierw rozkopali wzgórze Nabi-Junis, gdzie natrafili na kilka za-
pisanych 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 Jonasza78. Wobec tego Botta prze-
niósł się na sąsiednie wzgórze o nazwie Kujundżyk.

78 Według starotestamentowej Księgi Jonasza, prorok został posłany przez Boga do Niniwy, ów-
czesnej stolicy Asyrii, aby ogłosić zniszczenie miasta z powodu grzechu Asyryjczyków.
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Pewnego razu przechodził tamtędy pewien Arab z wioski Chorsabad, któ-
ry powiedział archeologom, że jeżeli chcą znaleźć jakieś starożytności, to po-
winni się przenieść na wzgórze, gdzie znajduje się jego wieś. Tam ludzie cały 
czas wyciągają z ziemi tabliczki wapienne, które wypalają i w ten sposób uzy-
skują zaprawę murarską. 

Botta przeniósł się do Chorsabad. W ciągu dwóch lat (1843-1845) zna-
lazł wiele cennych rzeczy, ale największym odkryciem było odkopanie pała-
cu asyryjskiego króla. Jeszcze nie wiedział którego i był przekonany, że od-
nalazł Niniwę. Potem dopiero się okazało, że się pomylił. W rzeczywistości 
odkrył 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”. Przedtem 
informacje o nim i zdobyciu Samarii, stolicy północnego państwa izraelskiego, 
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 Nimroda79. Wykopano m.in. posąg uskrzydlo-
nego lwa z ludzką głową, który powędrował do Muzeum Brytyjskiego w Lon-
dynie. Znaleziono również czarny obelisk Salmanasara III80. Wykonany został 
z twardego kamienia, a na wszystkich swoich bokach zawiera reliefy i inskryp-
cje, mówiące o płaceniu tyrybutu Asyryjczykom. Jeden z napisów mówi o pła-
ceniu trybutu przez króla izraelskiego Jehu, co potwierdziło relację biblijną.

W Nimrud można oglądać ruiny pałacu i innych budowli tego starożytne-
go miasta. Zachowało się kilkanaście uszkodzonych posągów uskrzydlonych 
byków i lwów. Tam też znaleziono płytki z kości słoniowej, które Asyryjczycy 

79 Gen 10, 11.
80 Można go oglądać w Muzeum Brytyjskim w Londynie.
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skradli z pałacu izraelskiego króla Achaba w Samarii81. Oglądać je można 
w muzeum w Londynie.

4. Niniwa

Niniwa, stolica Asyrii, stanowiła kiedyś centrum świata. Zgodnie z prze-
powiednią proroka Nahuma82, Niniwa została zburzona. W roku 612 p.n.e. Ba-
bilończycy i Medowie pokonali Asyryjczyków i zniszczyli miasto, tak skutecz-
nie, 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. żołnierzy. 
Spostrzegłszy olbrzymie stosy kamieni na miejscu, gdzie stała Niniwa, chciał 
się dowiedzieć, jakiego miasta są to ruiny. Już wówczas rzeczywista nazwa te-
go miasta poszła w zapomnienie. Mieszkający w pobliżu ludzie donieśli Kse-
nofontowi, że było to medyjskie miasto Mespila. Trudno uwierzyć, że już po 
200 latach nazwa Niniwy przepadła bez wieści”83.

Niniwa stała się szerzej znana dzięki archeologicznym pracom wykopali-
skowym prowadzonym od 1845 r. przez Austena H. Layarda. Odkryto bogate 
znaleziska architektoniczne. Ruiny Niniwy znaleziono w pobliżu Mosulu. Od-
kopano tam posągi uskrzydlonych byków, ważące po 40 ton, setki płyt kamien-
nych ozdobionych reliefami, obeliski, posągi przedmioty z kości słoniowej, 
a przede wszystkim bogatą bibliotekę królewską Aszurbanipala – bogaty zbiór 
tekstów zapisanych pismem klinowym na glinianych tabliczkach, które pozwo-
liły lepiej poznać historię nie tylko Asyrii, ale i całej Mezopotamii. Z treści za-
pisanych tabliczek można było dowiedzieć się o potopie84 (wersja zbliżona do 
biblijnej), królach asyryjskich, królach izraelskich i judzkich (wymienione były 
imiona Achaba i Hiskiasza) oraz różnych wydarzeniach z historii Asyrii. Odko-
pano 12 km murów obronnych, pałace królewskie (Sanheriba i Aszurbanipala), 
a także liczne przykłady sztuki asyryjskiej. 

81 Zob. 1 Krl 22, 39.
82 Nah 3, 7. 
83 S. Horn, Z archeologią przez kraje biblijne, Warszawa 1989, s. 22.
84 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 od-
kopano bramę prowadzącą do arsenału Sanheryba. Z kolei w latach 1965-1984 
Irakijczycy prowadzili na szeroką skalę prace wykopaliskowe i rekonstrukcyj-
ne, 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 zachod-
nim 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 ob-
jęty murami miał powierzchnię ok. 80 ha. Miasto podzielone było na dwie czę-
ści, stare i nowe miasto.

Dostępu do Aszur broniły dwa pasy umocnień: mur zewnętrzny oraz mur 
wewnętrzny. Przed murem zewnętrznym znajdowała się dodatkowo potężna 
fosa o szerokości 20 metrów i głębokości 15 metrów. Do miasta prowadziło 
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 archeologiczną o Aszur za-
wdzięczamy przede wszystkim pracy niemieckich archeologów, którzy pod 
kierunkiem Waltera Andrae prowadzili tu wykopaliska w latach 1903-1914. 
Odkryto, że niektóre z odkopanych budowli były użytkowane przez ponad ty-
siąc lat, nawet po tym, jak Aszur przestało być już administracyjną stolicą pań-
stwa. Najważniejszymi odkrytymi tu obiektami są: świątynia Aszura, ziggu-
rat Enlila/Aszura, Stary Pałac, świątynia Sina i Szamasza, świątynia Isztar, 
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świątynia Anu i Adada, Nowy Pałac i fortyfikacje 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 partyj-
ski w południowej części miasta i świątynia Aszura-Szeruy w północnej czę-
ści miasta. 

W latach 2000-2001 dalsze prace wykopaliskowe w centrum miasta 
prowadziła 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 ro-
ku 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 dyna-
stię z Babilonu. Rola miasta wzrosła znacznie za panowania Hammurabiego 
(1792–1750 p.n.e.), szóstego władcy z tej dynastii, który stworzył imperium 
starobabilońskie. W 1595 r. p.n.e. miasto zostało zdobyte, złupione 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 dwu-
krotnie łupem agresorów z zewnątrz. W 1235 r. p.n.e. asyryjski król Tukul-
ti-Ninurta I najechał Babilonię, pojmał jej kasyckiego władcę 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-Nahhunte I, kładąc kres dynastii 
kasyckiej.
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Wieki XI–VIII p.n.e. to okres zamieszania w Babilonii, związany z przy-
byciem i osiedlaniem się na jej obszarze plemion chaldejskich. Babilonem rzą-
dziło kolejno kilka różnych dynastii, których władcy, poza problemami we-
wnętrznymi, 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 Babilonii, zdecydo-
wał się na radykalne rozwiązanie: na jego rozkaz w 689 r. p.n.e. wojska asy-
ryjskie zdobyły i splądrowały Babilon, mordując jego mieszkańców i wydając 
miasto na pastwę płomieni. Babilon odzyskał wspaniałość w pierwszej połowie 
VI wieku p.n.e., odbudowany przez Asarhaddona, syna Sennacheryba, i póź-
niej za panowania dynastii nowobabilońskiej. Z tych czasów pochodzą Brama 
Isztar, zrekonstruowany i powiększony ziggurat Etemenanki czy wiszące ogro-
dy Semiramidy zbudowane przez Nabuchodonozora 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, 
który zamierzał uczynić je stolicą swojej potężnej monarchii. Po jego śmier-
ci 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 któ-
rym 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 od-
budowę miasta z cegieł, na których umieszczono napis: Wybudowano przez 
Saddama Husajna, syna Nabuchodonozora, aby okryć chwałą Irak. W cza-
sie II wojny w Zatoce Perskiej wojska amerykańskie zajęły teren starożytnego 
miasta. Później znajdowała się tam główna baza wojsk polskich w Iraku, tzw. 
Camp Babilon. Spróbujmy opisać najważniejsze babilońskie budowle:
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Brama Isztar została wzniesiona za panowania Nabuchodonozora II, 
który 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 połączone 
przejściem, czyli był to tzw. obiekt bramy, składający się z czterech wież na 
planie kwadratu. Taka konstrukcja miała swoje konkretne, obronne cele i wy-
nikała m.in. z techniki obrony przejścia umieszczonego w dwóch rzędach mu-
rów obronnych, w których odrębne bramy połączono dla skuteczniejszej obro-
ny przed napastnikami. Poza tym pozwalało to lepiej kontrolować przybyszów 
przechodzących przez bramę. Brama Isztar oblicowana była glazurowaną cegłą 
w kolorze niebieskim. Na tym tle, widoczne jako dekoracja, rozmieszczone by-
ły podobizny 575 zwierząt, które symbolizowały poszczególne bóstwa: węże-
smoki – Marduka, byki – Adada i lwy – Isztar. Te reliefowe wyobrażenia zwie-
rząt, które były wymodelowanymi cegłami glazurowanymi, miały określone 
barwy: żółte, zielone, białe i czerwone. Forma architektoniczna Bramy Isztar 
jednoznacznie nawiązuje do tradycji budowlanych Mezopotamii i nie była ni-
czym wyjątkowym w technice obronnej przejść miejskich czy pałacowych. Na 
przykład podobną konstrukcję miała brama Nergala w Niniwie. Natomiast cha-
rakterystyczną cechą Bramy Isztar jest ogromna paleta barw, jakie były zasto-
sowane 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 Mardu-
ka w Babilonie, wzniesiona została przy Drodze Procesyjnej, naprzeciwko zig-
guratu Etemenanki. Zwana była „pałacem nieba i ziemi, siedzibą władzy kró-
lewskiej”. 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 Wiel-
ki. Znajdować się miał tu również szczerozłoty ołtarz. łączną wagę kruszcu, 
z którego wykonano wizerunek boga oraz stół szacowano na 800 talentów85. 

85 Jest to równowartość 5,5 tony.
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W świątyni tej składano bogu bogate ofiary oraz palono kadzidło w ilości 1000 
talentów rocznie. W okresie po podboju państwa perskiego przez Aleksandra 
Wielkiego świątynia ta stała się jednym z ostatnich ośrodków ginącej cywili-
zacji starożytnej Mezopotamii. Budowla o powierzchni 6700 m² składała się 
z wejściowego podwórca i centralnego dziedzińca, dookoła którego umiesz-
czono liczne pomieszczenia i kaplice, w tym pomieszczenie Marduka, zwane 
Ekua, i kaplice jego małżonki Sarpanitu, oraz bogów Ea i Nabu. Umiejscowio-
ne 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 babiloń-
skiego. Zdaniem niektórych badaczy budowla ta stanowiła inspirację dla bi-
blijnej opowieści o Wieży Babel. Wygląd świątyni nie jest dokładnie znany. 
Współczesne rekonstrukcje opierają się na przekazie Herodota oraz badaniach 
wykopaliskowych. Schodkowy, siedmiostopniowy ziggurat wzniesiony zo-
stał z suszonej cegły glinianej na planie kwadratu o boku ok. 90 metrów, we-
dług 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 zawartymi w dziele greckie-
go historyka, znajdował się stół oraz wielkie łoże. Zdaniem Herodota, w ka-
plicy tej nie umieszczono żadnego wizerunku bóstwa, a kult sprawowały tam 
wyłącznie kobiety, co według współczesnej interpretacji może wskazywać, iż 
dokonywano tam niezwykle doniosłego obrzędu świętych zaślubin, mającego 
zapewnić całemu królestwu pomyślność, płodność i dostatek86.

Wiszące ogrody zostały zbudowane na polecenie króla Nabuchodono-
zora II (604-562 p.n.e.), który podarował je swojej żonie, Amytis, ponieważ 
po przyjeździe do Babilonu bardzo tęskniła za bujną zielenią ojczystego kra-
ju – Medii. Nie wiadomo, dlaczego nazwano je imieniem Semiramidy, asy-
ryjskiej królowej, która żyła dwa wieki wcześniej. Ogrody, zaliczone jako je-
den 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 wykopaliska 
przeprowadzone w miejscu ich hipotetycznego położenia wykazały obecność 

86 Zob. www.zigguratetemenanki.com
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pozostałości rozległego pałacu Nabuchodonozora II jak i specjalnej konstruk-
cji tarasów i studni. Założono je na wznoszących się tarasach i podtrzymywa-
nych specjalną konstrukcją, którą tworzyły szeregi wąskich, coraz wyższych 
korytarzy zasklepionych kolebkowo. Każdy taras, na którym zasadzono rośli-
ny, był izolowany smołą i powłoką ołowianą na których umieszczano warstwę 
odsączającą, a następnie grubą warstwę ziemi (do 2 m miąższości), w której ro-
sły drzewa i krzewy, sztucznie nawadniane. Ogrody 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 dostarczano na poszczególne poziomy za po-
mocą przemyślnego systemu kanałów i drenów87.

7. Muzeum w Bagdadzie

Według strony http://voyageforum.pl/threads/1118-Skarby-Iraku  koalicja 
amerykańsko-brytyjska udostępniła po raz pierwszy zwiedzającym tzw. skarb 
z Nimrud – jeden z najpiękniejszych na świecie zespołów zabytków archeolo-
gicznych, który dotychczas był przechowywany w podziemiach banku central-
nego w Bagdadzie. Liczący 3 tys. lat zbiór decyzją reżimu Saddama Husajna 
był trzymany pod kluczem od momentu jego odkrycia pod koniec lat osiem-
dziesiątych. Składają się nań cenne przedmioty znalezione w grobach królo-
wych i księżniczek asyryjskich z IX i VIII wieku p.n.e. 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. Przetrwał tam mimo zalania podziemi 
po upadku Bagdadu i częściowym splądrowaniu banku. Cenne obiekty wyma-
gają 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 tys. obiektów, które 
uważano za zaginione, faktycznie brakuje tylko ok. 3 tys. Na 8 tys. obiektów 
o unikalnej wartości brak tylko 47 – powiedział rzecznik. 

87 Zob. www.wiszaceogrody.com
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Jak podała TVP Info, złota czara sprzed 6500 lat, sumeryjski topór, czy też 
kamień z asyryjskiego pałacu znalazły się wśród 45 zabytków oddanych Irako-
wi przez Niemcy. To zaledwie cząstka rzeczy skradzionych z muzeów i stano-
wisk archeologicznych na początku amerykańskiej inwazji na Irak. Złotą czar-
kę datowaną na połowę V tysiąclecia p.n.e., brązowy topór, tabliczki z pismem 
klinowym, amulety z metalu i inne przedmioty niemiecka policja skonfiskowa-
ła na aukcjach i uroczyście przekazała przedstawicielom Iraku. Ocenia się, że 
na początku wojny w 2003 roku z irackiego Muzeum Narodowego skradziono 
około 15 tys. przedmiotów, a kolejne tysiące zabytków zniknęły wówczas ze 
stanowisk archeologicznych. Do tej pory do Muzeum Narodowego nie wróci-
ło około 10 tys. zrabowanych przedmiotów – powiedziała dyrektor muzeum 
Amira Eidan. W ostatnich latach iracki rząd pomału odzyskuje część złupione-
go dziedzictwa cywilizacji mezopotamskiej – międzyrzecza Tygrysu i Eufratu. 
We wrześniu Irak odzyskał bezgłową figurę sumeryjskiego władcy i ponad 500 
innych zabytków. W dwa tygodnie od tego wydarzenia Muzeum Narodowe od-
nalazło 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).
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