
ΣΧΟΛΗ





ΣΧΟΛΗ

Ziemia obiecana
  

Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności 

REDAKCJA

Dominika Lewandowska
Hanna Rajfura

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa i Koło Starożytnicze UW • Warszawa 2017



© Copyright by Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
© Copyright by Koło Starożytnicze UW, 2017

Redakcja: Dominika Lewandowska, Hanna Rajfura
Projekt logo KS UW: Tomasz Siwiński
Projekt okładki: Paweł Pietrzyk

Publikacja dofinansowana przez 
Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW 

ISBN 978-83-64003-77-6

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
www.sublupa.pl
sublupa@sublupa.pl

Łamanie i organizacja druku:
PanDawer (www.pandawer.pl)



Pamięci Agnieszki Heinricht





XI Studencka Konferencja Starożytnicza  
Ziemia obiecana

Barbara Kokurewicz, Indyjski Olimp, czyli mityczne góry i ich odbicia 
w sztuce starożytnych Indii  ................................................................... 11

Marcin Stankiewicz, Przestrzeń rzymskich świątyń Izydy na przykładzie 
Iseum Campense w Rzymie oraz iseum w Pompejach  ........................... 21

Filip Taterka, Kraina Punt – Ziemia Boga starożytnych Egipcjan  .................. 37

Jakub Wolak, Upadek bytów rozumnych i stworzenie świata materialnego 
w Περί Ἀρχῶν Orygenesa z Aleksandrii  ................................................ 51

XII Studencka Konferencja Starożytnicza  
Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności

Anna Bartol, Przemijanie wykute w kamieniu. Możliwości interpretacyjne 
mitu Medei na sarkofagach rzymskich  ................................................... 81

Aleksandra Grzegorska, Na zawsze w pamięci, na wieki pod podłogą – 
analiza pochówków w obrębie murów miejskich Megiddo w środkowej 
i późnej epoce brązu  .............................................................................. 97

Krzysztof Kałek, Wojna o Melid (676–675 p.n.e.)  ....................................... 105

Spis treści

 



8

Spis treści

Filip Taterka, Rola potomków w podtrzymywaniu pamięci o zmarłych 
w starożytnym Egipcie na przykładzie steli Pa-di-Sebeka z Hawary  ....... 113

Kacper Ziemba, Obraz Pinchasa w Pierwszej Księdze Machabejskiej jako 
element propagandy religijnej dynastii hasmonejskiej  ........................... 123



XI Studencka Konferencja Starożytnicza 
Ziemia obiecana  

Łódź 2015





11

W mitologii indyjskiej, tak jak w wielu innych mitologiach ludów starożytnych, 
występuje motyw mitycznej góry, która odgrywa specjalną funkcję w kształtowa-
niu boskiej przestrzeni oraz budowaniu mitologicznej geografii świata. Motyw 
góry pojawia się w wielu mitach, a boskie góry odgrywają istotną rolę jako miejsca 
zamieszkania bóstw oraz jako swoista oś świata, wokół której kręci się wszechświat. 
W cywilizacji indyjskiej góry stanowiły specjalny, tajemniczy element, obszar na 
granicy świata, oddzielający półwysep od ludów ościennych, obcy i niedostępny, 
przez co chętnie osadzano na nich postacie bogów nieosiągalne dla ludzi. Góry 
zawsze wzbudzały wzniosłe uczucia i pobudzały wyobraźnię dzięki swej wielkości 
i niedostępności, a także odległości od siedzib ludzkich  i usytuowaniu na dalekiej 
północy, niemalże poza zasięgiem mieszkańców odległych regionów południo-
wych. W sposób naturalny stanowiły pewną granicę i inny, odrębny świat, jakże 
różny od tego na półwyspie.

Kreowanie boskich siedzib oraz mitycznych krain miało swoje odzwierciedle-
nie w formach plastycznych. Motyw góry, tak chętnie wykorzystywany w mito-
logii, miał też swój udział w tworzeniu form plastycznych występujących w ar-
chitekturze. W  starożytnych Indiach, zwłaszcza w  architekturze skalnej, został 
stworzony specjalny kształt świątyni mającej nawiązywać swą złożoną symboliką 
formy i dekoracji do mitycznej góry, siedziby bogów. Widoczne jest to najlepiej 
w architekturze śiwaickiej1.

1  Bóg Śiwa, jako pan góry Kajlasa, często był łączony ze zjawiskami atmosferycznymi oraz rejonami 
górskimi. Z tego powodu bardzo popularne świątynie Kajlasanathy, czyli poświęcone władcy góry 

Barbara Kokurewicz
Uniwersytet Wrocławski

IndyjSKI OlImp, czylI mItyczne góry I Ich OdbIcIa 

w Sztuce StarOżytnych IndII
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mityczne krainy i rola góry w kształtowaniu geografii wszechświata

Góry odgrywają istotną rolę w mitologii hinduskiej i kosmografii. Tak jak w wie-
lu innych mitologiach, ze względu na swoją bliskość nieba uważane są za miejsce 
styku nieba z ziemią. Góra znajduje się więc w centrum wszechświata i względem 
niej określa się podstawowe kierunki2. Osadzona jest głęboko w  podziemiach, 
przenika sferę ziemską, sięga wierzchołkiem najwyższych niebios, pełni rolę osi 
świata – axis mundi3. Łączy wszystkie sfery trójświata, umożliwiając komunikację 
między nimi i zapewniając porządek i stabilność kosmosu4.

Mityczne góry próbuje się zidentyfikować w dzisiejszej geografii; i tak mitycz-
ną górę Meru znaleziono w północno-wschodnim Kaszmirze, Kajlasa zaś ma być 
podobno w Tybecie5. Wielu ludzi podejmuje się w dzisiejszych czasach pielgrzy-
mek do świętych gór, choć często kończą się one na ich stokach ze względu na 
trudności terenowe, jak i przeświadczenie o ich nietykalności i świętości6. W li-
teraturze indyjskiej góry pojawiają się bardzo często. W jednej z najważniejszych 
epopei bohaterowie wspinają się po stokach góry, co jest ich ostatnim wyzwa-
niem. Wędrówka Draupadi i Pandawów po jej stokach do nieba jest istotnym 
i symbolicznym epizodem w Mahabharacie7.

W mitologii indyjskiej występuje wiele mitycznych gór. Bardzo trudno niekie-
dy zidentyfikować je i powiązać ze sobą, gdyż przebogata mitologia często ukazuje 
różne sposoby kreacji świata, oboczne wersje mitów z życia bogów często wyklu-
czające się nawzajem. Dlatego nie można z  całą pewnością przypisywać tytułu 
axis mundi jednej konkretnej górze. Podobnie odpowiedź na ciekawe pytanie, czy 
mityczna góra Meru, uważana za centrum indyjskiego wszechświata, jest tożsama 
z najpopularniejszą w mitologii i architekturze górą Kajlasą, siedzibą boga Śiwy 

Kajlasa, były świątyniami śiwaickimi. Można wysunąć wniosek, że to właśnie architektura śiwaicka 
upodobała sobie najbardziej motyw boskiej góry.
2  Słownik mitologii hinduskiej, red. A. Ługowski, Warszawa 1994, s. 73–74.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
5  Szczyt Kajlas o  wysokości 6714 m n.p.m. znajduje się na Wyżynie Tybetańskiej, za to Meru 
o wysokości 6660 m n.p.m. w stanie Uttarakhand w Indiach. Umiejscowienie mitycznej góry Meru 
w Kaszmirze jest pretekstem do rozmów roszczeniowych na temat tego terytorium pomiędzy zain-
teresowanymi państwami.
6  A. Jakimowicz, Sztuka Indii, Warszawa 1967, s. 85.
7  M. Albanese, Starożytne Indie. Historia kultury hinduskiej, tłum. N. Ossowska, Barcelona 2008, 
s. 61.
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i jego dworu, jest trudna do znalezienia8. Jednak to właśnie Kajlasa zyskała naj-
większą popularność i miała swoje odbicia w sztuce starożytnych Indii, zwłaszcza 
w architekturze sakralnej poświęconej Śiwie9.

W mitologii indyjskiej góry kształtowały boski krajobraz i budowały rzeczy-
wistość. W pobliżu mitycznych gór lub na ich stokach widniały mityczne krainy, 
stolice bogów, krainy nieśmiertelnych10. Opis tych krain jest bardzo szczegółowy, 
chętnie podejmowany w literaturze. Znajdziemy tam najczęściej opisy trzech gór: 
Meru, Kajlasy i Mandary. Kajlasa znajduje się w Himalajach. Na jej zboczach 
widnieje Alaka, stolica boga Kubery, który był bogiem skarbów11. Wybudowana 
przez Wiśwakarmana, budowniczego bogów, słynna była jako najbogatsze miasto 
świata, pełne przepychu i  skarbów. Odwołania do splendoru Alaki znajdziemy 
w literaturze przy porównaniach niezwykłych siedzib głównych bohaterów, kró-
lów i ich potężnych stolic. Bardzo często porównywano z Alaką Ajodhję, siedzibę 
króla Ramy, jako najdoskonalsze z ziemskich miast12.

Innym miastem leżącym w pobliżu mitycznych gór jest Amarawati, niebiań-
ska siedziba boga Indry, która z kolei leży w pobliżu góry Meru. „Amarawati” 
z sanskrytu oznacza siedzibę nieśmiertelnych, jest także nazwą późniejszego stylu 
rzeźbiarskiego13. Miasto to opisywane jest jako pełne przepychu, o tysiącu bra-
mach i stu pałacach zamieszkiwanych przez istoty niebiańskie, bogów, wieszczów 
i nimfy14. Do Amarawati przybywają umarli, gdzie mieszkają do czasu swoich po-
nownych narodzin. W literaturze często pojawia się piękna metafora „wstępować 
do Amarawati”, co oznacza po prostu „umrzeć”15.

W  literaturze staroindyjskiej motyw mitycznej góry jest bardzo popularny, 
podobnie jak w  wielu innych starożytnych mitologiach. Według Mahabharaty 
istnieją cztery wyspy w oceanie mleka oddzielone od siebie i od góry Meru. Na-
zwy wysp miały pochodzić od drzew rosnących na ich ziemi16. Według Puran 

8  W literaturze indyjskiej nie ma konkretnych wzmianek o tym, że obie góry są tożsame.
9  Liczne świątynie Kaljasanathy, jako pana konkretnej, znanej z mitologii góry, pozwalają sądzić 
o jej największej popularności w sztuce hinduskiej. R. C. Craven, A Concise History of Indian Art, 
London 2006, s. 137–144. 
10  W. Erman, E. Tiomkin, Mity starożytnych Indii, tłum. Z. Reszelewski, Bydgoszcz 1987, s. 29.
11  Słownik mitologii…, s. 90.
12  M. Albanese, op. cit., s. 62.
13  Słownik mitologii…, s. 22.
14  Ibidem.
15  Ibidem.
16  Ibidem, s. 125.
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wysp tych jest siedem i są ułożone koliście, środkiem jest zaś góra Meru. Wokół 
gór budowana jest geograficzna przestrzeń i  jej wyobrażenia. Jednak nie tylko 
góry pojawiają się w mitologii, są także inne elementy krajobrazu, które budują 
mityczną przestrzeń. Mamy więc Manasasarowara – jezioro Manasa, jezioro my-
śli, święte jezioro w Himalajach17. Umieszcza się je na górze Kajlasa lub Meru, 
usytuowanej na północ od Kajlasy. Mit podaje, że pewnego razu ocean spadł na 
górę Meru i, okrążywszy ją czterokrotnie, podzielił się na cztery rzeki spływające 
na cztery strony świata18. Utworzył też cztery wielkie jeziora. Elementy mityczne 
mają swoje odzwierciedlenie we współczesnej geografii Indii, jak np. źródła wiel-
kich indyjskich rzek w Himalajach, które pobudzały wyobraźnię zarówno ludów 
starożytnych, jak i dzisiejszych mieszkańców Indii.

Istotną górą w indyjskiej mitologii jest góra Meru. Nazywana Meru lub Su-
meru jest mityczną, świętą górą, siedzibą bogów i osią oraz centrum wszechświa-
ta19. W  literaturze znana jest z mnogości epitetów. Nazywana m.in. Hemadri, 
czyli „złotą górą”, Ratnasanu – „szczytem klejnotów”, Karnikaćala – „lotosową 
górą”, Amaradri – „górą nieśmiertelnych”, Dewaparwata – „górą bogów”20. Jako 
oś świata osadzona jest w podziemnym świecie – Patala; przenika sferę ziemską 
i  sięga najwyższych niebios21. Według kosmografii hinduskiej położona jest na 
południe od Himalajów, wokół niej rozpościerają się wyspy-kontynenty. Góra 
jest cała ze złota i drogocennych kamieni, znajduje się tam gaj – Nandana. Meru 
otaczają cztery inne góry wyznaczające strony świata22. Dzięki niej tworzy się mi-
tyczna geografia i porządek wszechświata.

Meru jest górą kosmiczną, symbolicznym obrazem świata; składa się, jak on, 
z  trzech sfer. Jest siedzibą bogów, zarówno ogólnoindyjskich, jak i  lokalnych, 
a nawet istot półboskich23. Na górze Meru znajdują się rezydencje największych 
bogów, takich jak Brahma, Wisznu i Śiwa24. 

Kajlasa to mieszczące się w Himalajach niebo boga Śiwy, gdzie mieszka on 
ze swoją żoną Parwati i  synami Ganeśią i  Kartikejem, którzy bronią obszaru 

17  Ibidem, s. 121.
18  W. Erman, E. Tiomkin, op. cit., s. 133–139.
19  Słownik mitologii…, s. 125.
20  Ibidem.
21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
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niebiańskiego raju przed zastępami złych duchów25. Modlący się do niego zawsze 
zwraca twarz na północ, ku górze Kajlasie. Wajkuntha zaś to rajska siedziba boga 
Wisznu położona na górze Meru26. Kraina jest zrobiona całkowicie ze złota. Są 
sadzawki z lotosami, a Wisznu siedzi na tronie ze swą małżonką Lakszmi. Góry 
stanowią więc idealne siedziby bóstw, które mogą tam cieszyć się spokojem w gro-
nie rodzinnym.

Poza Kajlasą i Meru w mitologii znajdziemy także inne góry, czego przykła-
dem jest Mandara, mityczna góra w Himalajach, miejsce zamieszkania bogów 
Wisznu i Śiwy oraz innych istot półboskich27. Wznosi się ona na wschód od mi-
tycznej góry Meru. Ma dwa wierzchołki i to właśnie nią bogowie ubijali ocean 
w jednym z najważniejszych mitów kosmologicznych28. W tradycji dźinijskiej zaś 
to ona jest osią wszechświata. Zaskakujące jest to, że w wielu mitach informacje 
sobie zaprzeczają, np. bóg Śiwa zamieszkuje trzy różne góry, co nikogo nie dziwi.

Widzimy więc, że motyw boskiej góry jako siedziby bogów i  istotnego ele-
mentu w konstrukcji wszechświata jest bardzo popularny w literaturze indyjskiej, 
a co za tym idzie, znajduje też przełożenie na formy powstającej w Indiach sztuki.

góry jako mieszkania bogów  
i ich symboliczna rola w budowaniu historii bóstw

W mitologii hinduskiej góry powiązane są z groźnymi aspektami bóstw i ich na-
tury. Dlatego też zamieszkują je bóstwa groźne, takie jak Rudra czy Śiwa, związa-
ne z burzą i deszczem29. Ten związek sprawia, że górę uważa się za źródło deszczu 
i wód. Z gór pochodzą rzeki, tam mają swój początek. Ganga, najświętsza rzeka 
Indii, obecna jest w mitologii jako córka Himawanta, boga gór, personifikacji 
Himalajów30. Bogini Parwati też jest jego córką oraz małżonką Śiwy, z którym 
mieszka na stokach Kajlasy. Góry uważano za peryferie cywilizowanego świata, 
nie tylko za siedziby bogów, ale też ich naturalne świątynie. Górę Meru zamiesz-
kują także Lokapalowie, strażnicy czterech stron świata, a ich wizerunki pojawiają 

25  A. L. Basham, Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, tłum. Z. Kubiak, War-
szawa 1973, s. 366.
26  Słownik mitologii…, s. 125.
27  Ibidem, s. 122.
28  W. Erman, E. Tiomkin, op. cit., s. 29–32.
29  W późniejszym czasie Śiwa został utożsamiony z wedyjskim Rudrą.
30  W. Erman, E. Tiomkin, op. cit., s. 16–18.
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się na przedstawieniach rzeźbiarskich czy architektonicznych, w  miejscu zależ-
nym od tego, jakiej stronie służą31.

Z racji tego, że góry stanowiły obszar niedostępny oraz odległy, w mitologii 
zamieszkiwali je groźni bogowie lub asceci. Śiwa został związany z górami jako 
ten mieszkający w dziczy, dzierżący łuk i strzały, niebezpieczny dla wyznawców, 
którzy proszą go o łaskawość, by nie zranił modlącego się do niego wyznawcy lub 
jego krewnych32. To właśnie na stokach Kajlasy uprawiał ascezę, ale i kochał się 
ze swoją żoną Parwati. Postać Śiwy jest bardzo złożona; ukazywany jest jako pan 
ascetów, ale z drugiej strony widoczny jest u niego silny erotyzm33. Uwidacznia 
się wewnętrzny kontrast tej postaci. Paradoks widoczny jest nie tylko w postaci 
bóstwa, który z jednej strony posypany popiołem medytuje na górze, a z drugiej 
uprawia miłość ze swoją żoną Parwati przez tysiąc lat. Pojawia się także w posta-
ci wyznawcy, który również musi pogodzić te dwa pragnienia. Na płaszczyźnie 
ludzkiej rozwiązanie tego konfliktu może zachodzić w  różnych okresach życia. 
W Śiwie kumuluje się jedność przeciwieństw. Złożoność postaci boga pokazuje 
złożoność problemów i życia ludzkiego.

Ze względu na niejednoznaczność postaci Śiwy zyskał on wielką popularność 
i wysunął się na czoło hinduskiego panteonu w okresie starożytnym. Wraz z bo-
giem Wisznu stanowili parę bogów, dla których powstało najwięcej świątyń.

Odzwierciedlenie w formie i dekoracji architektury

W mitologii hinduskiej istnieje góra Meru leżąca w  środku wszechświata, nad 
którą świeci Gwiazda Polarna, a wokół niej krążą Słońce, Księżyc i gwiazdy34. Jed-
nak to Kajlasa bardzo często pojawia się w architekturze śiwaickiej. Nawiązanie 
do niej zawarte jest już w nazwie świątyni, najczęściej poświęconej bogu Śiwie, 
określanym jako Pan góry Kajlasa – czyli Kajlasanatha35. Świątynie Kajlasanathy 
możemy zobaczyć na całym terytorium Indii, od północy aż po dalekie południe. 
W  starożytności świątynie Kajlasanathy powstawały w  kamieniu. Ze względu 
na specyfikę techniki, jak i  symboliczne aspekty, świątynie te miały konkretny, 

31  A. L. Basham, op. cit., s. 372.
32  Hymny Rigwedy, oprac. F. Michalski, Wrocław 1971, s. 63 (hymn 46 Do Rudry).
33  A. L. Basham, op. cit., s. 366.
34  Słownik mitologii…, s. 125.
35  A. Jakimowicz, op. cit., s. 83–91.
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zaplanowany kształt36. Mityczna góra, siedziba boga Śiwy, jako centrum wszech-
świata odwzorowywana jest w symbolice architektury świątynnej w postaci wieży 
– śikhary, wznoszącej się nad głównym sanktuarium – garbhagryhą, które jest 
mieszkaniem boga37. Tam zazwyczaj znajduje się główny wizerunek bóstwa, 
w przypadku Śiwy bardzo często pod postacią lingi38.

Samo rozpoczęcie budowy nowej świątyni wiązało się z pewnymi koniecznymi 
do przeprowadzenia rytuałami. Jednym z podstawowych była garbhadhana, wy-
siewanie bądź przygotowywanie do siewu zarodka, przedstawionego za pomocą 
zbiornika wypełnionego symbolicznymi przedmiotami i  zakopanego pod pod-
łogą na prawo od drzwi39. Sanktuarium jest pierwszym przedstawieniem boga, 
także jego mieszkaniem, a  jego łaska przenika cały budynek dzięki śakti, mocy 
sprawczej40. Obecność śakti podkreślona jest przez szeroko rozpowszechniony 
symbolizm wody. Przed wejściem do wielu świątyń indyjskich znajdują się zbior-
niki z wodą, aby wyznawca przed wstąpieniem do sanktuarium dokonał rytual-
nych ablucji, które są mocno zakorzenione w indyjskiej tradycji.

Poszczególne warstwy budowli, jak i jej detale, mają określony, symboliczny 
charakter41. Ich forma ma nawiązywać do boskości, przez co każdy element jest 
częścią całości podporządkowanej konkretnemu założeniu. Hierarchiczne war-
stwy różnych części budowli, wschodzące od podstawy do szczytu, odwołują się 
do różnorodności w jedności boskości42. Cała skomplikowana mitologia ma swo-
je odzwierciedlenie w  formie świątyni. Poszczególne pomieszczenia i  elementy 
budynku, takie jak np. mandapy, śikhary, gopury, konkretne przedstawienia na 
płaskorzeźbach, mają głębsze znaczenie w kontekście całego założenia43.

36  Więcej na temat rozbudowanej konstrukcji i  ideologicznego znaczenia poszczególnych części 
świątyni hinduskiej możemy znaleźć w literaturze, vide G. Michell, The Hindu Temple. An Introduc-
tion to Its Meaning and Forms, London 1977.
37  M. Albanese, op. cit., s. 108–111.
38  Wizerunki bóstw mogły być przedstawiane nie tylko w formie antropomorfizującej, ale również 
pod postacią symboli, takich jak np. linga w przypadku Śiwy, co jednak nie wykluczało innych, 
licznych przedstawień boga w obrębie tej samej świątyni. S. Kramrisch, Manifestations of Shiva, 
Philadelphia 1981,  s. 1–13. 
39  M. Albanese, op. cit., s. 109.
40  M. Albanese, Starożytne Indie. Sztuka, religia i życie codzienne, tłum. N. Ossowska, Barcelona 
2008, s. 67.
41  S. Kramrisch, The Hindu Temple, New Delhi 1976, t. 1, s. 88.
42   Ibidem, s. 89.
43  Więcej na temat złożoności symboliki świątyni hinduskiej można znaleźć w  literaturze, vide 
S. Kramrisch, op. cit., passim; D. L. Eck, Darśan: Seeing the Divine Image in India, New York 1998; 
G. Michell, op. cit., passim.



18

Barbara Kokurewicz

Jedność w  wielości widoczna jest dokładnie w  założeniach poświęconych 
Śiwie. Świątynia ma celebrować obraz wszechświata jako wyobrażenie idealnej 
harmonii, odwołując się do mitycznej góry Meru jako osi wszechświata i siedzi-
by bogów.  Trzy modele świątyń z  dwudziestu znanych i  opisanych w  najstar-
szych dziełach, tekstach antycznych, nazwano Meru, Mandara i Kajlasa – są to 
odpowiedniki trzech najczęściej występujących w mitologii świętych gór44. Jako 
reprodukcja góry, świątynia jest pełną, solidną masą, osadzoną mocno na zie-
mi, z piwnicą-grotą, sanktuarium – garbhagryhą, w którym wszechmoc świata 
przybliżona jest odbiorcy w postaci panującej tam ciemności, tak jak w mitach, 
gdzie mulaprakriti – podstawowa natura, gotowa jest, by się objawiać i  rozwi-
nąć45. W sanktuarium nie ma okien, więc główny wizerunek oświetlają jedynie 
lampki ofiarne. Wizualna forma świątyni była bardzo ważna i miała wpływać na 
wyznawców, wzbudzając odpowiednie uczucia poprzez formy, które ukazywały 
się ich oczom46.

Świątynie reprezentuje osiowość, budowla nie powinna mieć fasady, jednak 
zasadniczo wejście zwrócone jest na wschód, w kierunku, z którego przychodzi 
światło47. Wimana, czyli główna część świątyni, jest ciałem boga, a jednocześnie 
jego wahaną – niebiańskim rydwanem, a także jego pałacem48. Śikhara, czyli wie-
ża, nie tylko symbolizowała górę, ale i boskie pałace49. Widoczne jest to zwłaszcza 
w architekturze skalnej, gdzie śikharę wieńczą rzędy miniaturowych budowli.

Świątynie skalne poświęcone bogowi Śiwie możemy znaleźć zarówno na 
północy, jak i południu kraju. Najbardziej spektakularne, w doskonały sposób 
odzwierciedlające założenia bogatej symboliki zawartej w  ich złożonej formie, 
znajdują się w Mahabalipuram i Kańcipuram w stanie Tamilnadu na południu 
Indii oraz w Ellorze i na Elefancie w Maharasztrze50.

Świątynie poświęcone Śiwie w swej dekoracji płaskorzeźbionej zawierają mo-
tywy z życia boga. Wśród nich bardzo popularne były te związane z jego życiem 
na szczycie góry Kajlasy. Zarówno w grotach na Elefancie, jak i w Ellorze można 
zauważyć liczne płaskorzeźby przedstawiające tronującego Śiwę na szczycie góry 

44  M. Albanese, Starożytne Indie. Historia kultury…, s. 109.
45  Ibidem. 
46  D. L. Eck, op. cit., s. 3–4.
47  S. Kramrisch, The Hindu…, s. 29.
48  M. Albanese, Starożytne Indie. Historia kultury…, s. 110.
49  Ibidem, s. 115.
50  A. L. Basham, op. cit., s. 414–417.
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Kajlasa51. Często towarzyszy mu jego małżonka Parwati. Ukazani są jako boska 
para siedząca na szczycie góry, na tronie, otoczona niebiańskimi orszakami52.

Przedstawienie to łączy się z innym epizodem, równie chętnie realizowanym 
w płaskorzeźbie. Mianowicie poniżej tronującej pary bogów można zauważyć de-
mona Rawanę, który, pragnąc zakłócić spokój bogom, potrząsa całą górą53. De-
mon ten ukazany jest jako postać o wielu ramionach i twarzach, znajdująca się 
poniżej odpoczywającej na szczycie pary bogów. Motyw ten możemy spotkać we 
wspomnianych już kompleksach skalnych świątyń na Elefancie czy w Ellorze.

Poza dekoracją nawiązującą do motywu boskiej góry sama forma świątyni ma 
głęboki wydźwięk symboliczny. Najidealniejszymi formami są świątynie Kajlasa-
nathy w Mahabalipuram, Kańcipuram i Ellorze.

Rzeźbiarze południowoindyjscy stworzyli unikalną formę śikhary, wieńczącą 
główne sanktuarium. Konstrukcja ta, charakteryzująca się multiplikowanymi mi-
niaturkami świątyni na zwężającej się ku górze wieży, zawędrowała aż do stanu 
Maharasztra w środkowych Indiach. Tam widoczna jest ona w największym za-
łożeniu śiwaickim starożytnych Indii, czyli w zwieńczeniu świątyni Kajlasanathy 
w Ellorze54. Śikhary w świątyniach na południu Indii swoją formą nawiązywały 
do mitycznej góry. Nie tylko ze względu na swój kształt, ale i miniaturki setek 
świątyń wieńczących całą wieżę55. Miały one symbolizować główną zasadę hin-
duizmu, czyli jedność w wielości, ale i dosłownie, boskie pałace znajdujące się na 
zboczach góry. W tak odległym stanie, na drugim końcu półwyspu, gdzie nie wy-
stępują wysokie góry, motyw ten przyjął się w architekturze jako coś niezwykłego, 
odległego, a zarazem boskiego.

Najznamienitszym przykładem zrealizowania bogatej symboliki góry w  for-
mie świątyni jest wspomniana świątynia Kajlasanathy w Ellorze. Samo założenie 
już nawiązuje do symboliki boskiej góry. Potężna świątynia wykuta jest w zboczu 
skalnym, czym odwołuje się do górskiego mieszkania Śiwy. Forma całego zało-
żenia, złożona z wielu elementów, zaczyna się od potężnej bramy, która broni 
dostępu do wnętrza. Całe założenie jest dwukondygnacyjne i łączy w sobie ele-
menty stylów indyjskich z północy i południa. Płaska wimana i strzelista śikhara 

51  M. Albanese, Starożytne Indie. Sztuka, religia…, s. 64–71.
52  R. C. Craven, op. cit., s. 140.
53  M. Albanese, Starożytne Indie. Historia kultury…, s. 67.
54  R. C. Craven, op. cit., s. 137.
55  M. Albanese, Starożytne Indie. Sztuka, religia…, s. 140–144.
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doskonale współgrają ze sobą, tworząc unikalną konstrukcję56. Przebogata de-
koracja płaskorzeźbiona opowiada historię Śiwy, ale też i innych bogów. Jest to 
swoista historia hinduizmu wykuta w kamieniu, stanowiąca zapis tamtych cza-
sów.  Symbolika góry, mieszkania bogów, jej niedostępności, potęgi, bogactwa 
i złożoności, widoczna jest w każdym elemencie świątyni.

Motyw mitycznej góry jako siedziby bogów i  osi wszechświata obecny jest 
w indyjskiej architekturze już od czasów starożytnych. Zarówno formy, jak i de-
koracja architektury były podporządkowane związkom ideowym, symbolicznym, 
które definiowały ich kształt. Poszczególne elementy budowli miały tworzyć sym-
boliczną przestrzeń i kreować mitologiczny świat na ziemi. Odwołania do mi-
tycznej góry są niekiedy bezpośrednie, widoczne np. w nazwie świątyni, niekiedy 
i symboliczne, często niedające się odczytać bez znajomości historii i mitologii in-
dyjskiej. Formy architektoniczne nawiązują do boskich siedzib i mitologicznego 
wszechświata, ale także ukazują boskie, górskie siedziby w dekoracji płaskorzeź-
bionej. Motyw góry istotnie wpłynął na indyjską sztukę starożytną i jest jednym 
z najczęściej wykorzystywanych w tym okresie.

Il. 1. Świątynia Kajlasanathy w Ellorze. Fot. Barbara Kokurewicz.

56  Ibidem, s. 68.
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Elementem kształtowania postaw religijnych społeczeństwa jest wydzielenie ze 
zwykłej przestrzeni strefy uświęconej. Przestrzeń sacrum jest wyrażeniem potrzeby 
wyróżnienia konkretnego obszaru. W przypadku świątyni sacrum charakteryzuje 
się gradacją – możliwe jest wykazanie różnic pomiędzy stopniem świętości po-
szczególnych stref. Gradacja ta wpływa na prowadzone czynności kultowe oraz 
warunkuje dostęp wiernych do kontaktu z  sacrum. Niniejszy tekst podejmuje 
próbę scharakteryzowania przestrzeni sacrum w ramach wybranego kultu staro-
żytnego: rzymskiego kultu Izydy. W analizie wykorzystane zostaną dwa wybra-
ne przykłady ośrodków kultowych egipskiej bogini: Iseum Campense w Rzymie 
i iseum w Pompejach. W pierwszej części nakreślone zostaną warunki działania 
kultu na terenie Italii. Następnie zostaną zaprezentowane wybrane aspekty funk-
cjonowania obu świątyń, które pozwolą na wskazanie charakteru i relacji prze-
strzeni sacrum rzymskiego kultu Izydy.

Początki funkcjonowania egipskich kultów na terenie Italii datowane są na 
schyłek II w. p.n.e.1 Wiązane są one ze wzmożeniem kontaktów z miastami grec-
kimi, w których działały społeczności wyznawców egipskich bóstw. W przypadku 
Izydy najważniejszym hellenistycznym ośrodkiem kultu była wyspa Delos. Prze-
prowadzona w 88 r. p.n.e. kampania Mitrydatesa miała wymusić przeniesienie się 
do Italii grupy wyznawców złożonej z Greków i Italików2. Kult egipskiej bogini 
szybko zyskiwał na popularności, co potwierdzać mogą wzmianki dotyczące po-
wtarzających się działań senatu, mających na celu usunięcie obiektów sakralnych 

1  Zachowane jest świadectwo, że w Puteoli w 105 r. p.n.e. istniała świątynia Serapisa, CIL X 1781.
2  R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, Oxford 1996, s. 82–85.
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poświęconych Izydzie z Miasta3. Oficjalne działania nie przynosiły jednak skut-
ku, a grono wyznawców stało się grupą, o której przychylność ubiegali się nawet 
członkowie II triumwiratu obiecujący wybudowanie nowych świątyń dla Izydy 
i Serapisa4. Pomimo nieprzychylnej opinii władców i zdarzających się nadal re-
presji wyznawcy kultu pozostawali stałym elementem życia religijnego Italii. Na 
przestrzeni I w. n.e. kult nadal zyskiwał na znaczeniu, by z represjonowanej religii 
stać się oficjalnie usankcjonowanym wyznaniem. Sama Izyda zaczęła być uznawa-
na za bóstwo opiekuńcze domu panującego. Charakterystyczną cechą rzymskiego 
kultu Izydy była jego synkretyczność. Tradycja wyznania stanowiła amalgamat 
elementów egipskich, greckich i rzymskich. Znajdowało to swoje odzwierciedle-
nie w sferze praktyk kultowych oraz w architekturze świątyń. Religia Izydy wpi-
sywała się w tradycję grecko-rzymskich kultów misteryjnych, charakteryzujących 
się ścisłą hierarchią wiernych z kapłanami na szczycie, członkami stowarzyszeń 
wtajemniczonymi w  różnym stopniu zaawansowania i  zwykłymi wyznawcami. 
Elementami charakterystycznymi kultu Izydy były jego stosunkowa otwartość 
oraz osobisty wymiar wiary. W gronie wyznawców znaleźć można było zarówno 
niewolników, jak i osoby stanu senatorskiego. Uczestnictwo w najbardziej pod-
stawowych czynnościach kultowych było dostępne szerokiej publiczności. Osoby 
pragnące zaangażować się bardziej w praktyki znajdowały swoje miejsce w gronie 
wtajemniczonych. Bez względu na stopień zaangażowania kult umożliwiał na-
wiązanie indywidualnego kontaktu z Izydą, której opieka miała zagwarantować 
długie życie doczesne oraz szczęśliwy pobyt w zaświatach5.

Na potrzeby analizy funkcjonowania przestrzeni sakralnej rzymskiego kultu Izy-
dy zostały wybrane dwa isea – są nimi Iseum Campense na Polu Marsowym w Rzy-
mie oraz iseum z Pompejów. Różniły się one pod wieloma względami – wielkością, 
umiejscowieniem w przestrzeni miejskiej oraz samym stylem założenia architekto-
nicznego. Pod względem kultowym spełniały one jednak te same funkcje wobec 
społeczności wyznawców. Dla celów badawczych istotne jest zaznaczenie zróżni-
cowania pod względem rodzajów źródeł pozwalających uzyskać wiedzę dotyczącą 
obu świątyń. Pompejańskie iseum – dzięki temu, że zostało przykryte przez pył 
wulkaniczny – zachowało się w bardzo dobrym stanie, łącznie z zakonserwowanymi 

3  Senat podejmował działania przeciwko kultom egipskim w latach: 58, 53, 50, 48 p.n.e; S. A. Ta-
kács, Isis and Sarapis in the Roman World, Leiden – New York – Köln 1995, s. 57–64; M. D. Donal-
son, The Cult of Isis in the Roman Empire. Isis Invicta, Lewiston 2003, s. 120–121.
4  M. D. Donalson, op. cit., s. 87.
5  Apul. Met. XI 6.22–31; J. G. Griffiths, The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI), Leiden 1975, 
s. 166.
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freskami. Głównym źródłem informacji o iseum w Pompejach pozostają ustalenia 
badań archeologicznych ogniskujące się na ruinach budowli, przedmiotach oraz 
nielicznych inskrypcjach. Rzymskie Iseum Campense, w czasach późnoantycznych 
jeszcze rozpoznawalne w krajobrazie miejskim, stało się w kolejnych wiekach źró-
dłem materiałów budowlanych. Z  tego powodu utrudnione jest poznanie planu 
pomieszczeń świątyni, a współczesna rekonstrukcja archeologiczna koncentruje się 
na zewnętrznym wyglądzie założenia. Znacznie więcej informacji można uzyskać 
o artefaktach, które przechowywano w obejściu ośrodka kultowego. Zachowane są 
także wzmianki literackie pozwalające odnieść konkretne wydarzenia historyczne 
do losów Iseum Campense. Świątynia została również uwieczniona na kartach Me-
tamorphoses Apulejusza, których ostatnie rozdziały odnoszą się do udziału w życiu 
religijnym tego konkretnego ośrodka kultu Izydy6.

Iseum Campense było najważniejszą świątynią Izydy znajdującą się w  sto-
licy imperium. Nieznana jest data jej wzniesienia, jednak inicjatywa triumwi-
rów z 43  r. p.n.e. o wybudowaniu przybytku Izydy sugeruje brak publicznych 
obiektów sakralnych kultu egipskiej bogini w ówczesnym Mieście7. Potwierdze-
niem funkcjonowania iseum są wzmianki zawarte w  utworach poetów okresu 
augustowskiego8. Za panowania Tyberiusza w 19  r. n.e. przybytek miał zostać 
zniszczony – odbudowano go za panowania Klaudiusza9. Kolejna klęska dotknę-
ła świątynię w 80 r. n.e., za panowania Tytusa, lecz założenie przywrócono do 
stanu użytkowego w czasach Domicjana10. W późniejszym okresie Iseum Cam-
pense było kilkukrotnie odnawiane z  inicjatywy cesarzy i  zachowało się aż do 
IV w. n.e.11 Świątynia Izydy razem z przybytkiem poświęconym Serapisowi stano-
wiły jedno założenie architektoniczne połączone wspólnym dziedzińcem (il. 1, 2).

Początki kultu Izydy w  Pompejach mogą być datowane na pierwsze dekady 
I w. p.n.e. Jeszcze przed nadaniem ośrodkowi statusu kolonii w 80 r. p.n.e. miała 
istnieć tam świątynia egipskiej bogini. O znaczeniu orientalnego kultu dla społecz-
ności może świadczyć fakt, że była to jedyna świątynia całkowicie odnowiona po 
trzęsieniu ziemi, które dotknęło Pompeje w 62 r. n.e.12 Kolejny kataklizm, jakim 

6  Apul. Met. XI 26–30.
7  Cass. Dio, XLVII 15.4.
8  Tib. I 3.27–30; Ovid. Ars. I 77; Mart. II 14.7, X 48.1.
9  Ios. AI, XVIII 65–80; M. D. Donalson, op. cit., s. 96, 138.
10  Cass. Dio, LXVI 24.2.
11  M. D. Donalson, op. cit., s. 96.
12   E. A. Peters, Seeing Egypt in Italy: The Temple of Isis in Pompeii as Architectural Aegyptiaca, „Monta-
ge” 5 (2011), s. 64; R. Laurence, Roman Pompeii. Space and Society, London – New York 1996, s. 32.
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był wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e., paradoksalnie przyczynił się do zachowania 
oryginalnego kompleksu świątynnego; świątynia umieszczona była pośrodku dzie-
dzińca otoczonego portykiem i szeregiem mniejszych zabudowań (il. 3, 4, 5).

Najważniejszym elementem grecko-rzymskiej świątyni, który definiował jej 
uświęcenie, był posąg bóstwa13. Przedstawienie boga stanowiło fizyczną manife-
stację jego obecności. Tradycja egipska kultywowana przez rzymskich kapłanów 
Izydy przywiązywała najwyższą wagę do postępowania ze statuą bogini. Najważ-
niejsze czynności kultu odprawiane były zawsze w odniesieniu do wyobrażenia 
umieszczonego w centrum naosu świątyni. Codziennie o poranku dokonywano 
ceremonii obudzenia bóstwa. Posąg był odziewany w  szaty, a następnie wysta-
wiano  go na widok publiczny14. Zogniskowanie kultu wokół wyobrażenia bo-
gini znajduje swoje potwierdzenie we wzmiance opisującej sprofanowanie Iseum 
Campense w 19 r. n.e. Akt przemocy wymierzony w egipski kult został skupiony 
na przedstawieniu Izydy. Rozwścieczony tłum wywlókł posąg bogini ze świątyni, 
a następnie wrzucił go do Tybru. Cześć oddawana Izydzie przez zwykłych wy-
znawców wyrażana była poprzez wpatrywanie się w posąg, co mogli czynić pod-
czas otwartego dostępu do naosu. Adoracje bogini miały być popularne zwłaszcza 
wśród kobiet, których obecność w świątyni stanowi motyw literacki powtarzający 
się w dziełach antycznych15. Publiczne zasłonięcie rzeźby, połączone z przygoto-
waniem bóstwa do snu, kończyło publiczną część doby rytualnej. Poza godzinami 
przeznaczonymi dla publiczności dostęp do posągu Izydy był zarezerwowany dla 
kapłanów i wybranych wtajemniczonych. Wypełniali oni rygorystycznie ustalone 
rytuały, zależne od godzin dnia i nocy. Składały się na nie modlitwy, ofiary oraz 
hymny. Szerszy dostęp do naosu świątyni możliwy był podczas wybranych świąt, 
kiedy odprawiano misteria mogące rozgrywać się w  nocy16. Podczas Hilariów, 
odbywających się od 28 października do 3 listopada, w obrzędach poza wtajem-
niczonymi brały udział również dzieci17. W obrębie świątyni przechowywane były 
także pomniejsze posągi otaczane kultem. Wykorzystywane były one w procesjach 
lub wystawiane w pronaosie18. Wyjątkową ozdobą pronaosu iseum w Pompejach 

13  J. G. Griffiths, op. cit., s. 264.
14  Apul. Met. XI 20.5.
15  Ovid. Ars. III 393; Iuv. VI 522; Tib. I 3.23; Prop. II 33.
16  M. D. Donalson, op. cit., s. 40.
17  R. Turcan, op.cit., s. 116; M. D. Donalson, op. cit., s. 79–81.
18  Przedstawienie posągu Izydy umieszczonego w  wejściu do świątyni ukazane jest na monecie 
Wespazjana oraz na fresku z Herkulanum (il. 7); A. Roullet, The Egyptian and Egyptianizing Monu-
ments of Imperial Rome, Leiden 1972, s. 31.
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była inskrypcja hieroglificzna z okresu ptolemejskiego, która została sprowadzona 
z  Herakleopolis (il. 6)19. Nie była ona poświęcona Izydzie, lecz bogowi Heri-
szefowi. Tekst zawierał podziękowanie dla boga za jego dary, w tym za ochronę 
podczas podboju greckiego. Artefakt ten nie może być powiązany bezpośrednio 
z kultem Izydy. Pozwala to sądzić, że inskrypcja była postrzegana jako obiekt re-
ligijny ze względu na samo egzotyczne egipskie pochodzenie. Dodatkową cechą 
wyróżniającą iseum była obecność licznych ołtarzy bóstw powiązanych z Izydą20. 
Świątynie grecko-rzymskie posiadały zazwyczaj tylko główny ołtarz. W przypad-
ku religii egipskich akcentowano najwyraźniej silne powiązania pomiędzy różny-
mi bóstwami. Najważniejsze ołtarze pomocnicze były umieszczone bezpośrednio 
w naosie świątyni, podczas gdy mniej znaczące zajmowały miejsce poza budyn-
kiem, przylegając do jego zewnętrznych ścian lub stanowiąc część portyku.

Drugą kategorią uświęconych przedmiotów kultu Izydy były elementy wypo-
sażenia świątynnego. Składały się na nią m.in. ubrania dla bogini i dla kapłanów, 
naczynia rytualne, relikwiarze, ołtarzyki oraz papirusy zawierające opisy czynności 
kultowych. Ze względu na wartość religijną i materialną przedmioty te przecho-
wywano w specjalnym pomieszczeniu: sacrarium21. Dostęp do niego był możliwy 
tylko dla kapłanów oraz wybranych wtajemniczonych. Nie jest znane umiejsco-
wienie skarbca na terenie Iseum Campense. W Pompejach stanowił on osobne po-
mieszczenie znajdujące się poza budynkiem właściwej świątyni. Co ciekawe, freski 
w tamtejszym sacrarium wykonano z mniejszą wprawą niż te, które zdobią pozosta-
łe ściany kompleksu. Pozwala to sądzić, że zostały one stworzone przez innego arty-
stę dopuszczonego do tajemnic kultu, lecz wykazującego mniejszy kunszt malarski 
(il. 8, 9)22. Obok funkcji skarbca sacrarium mogło być również wykorzystywane do 
przeprowadzania inicjacji wtajemniczonych. W naturalny sposób była to przestrzeń 
odgrodzona od profanów, co gwarantowało bezpieczeństwo zachowania tajemnic 
kultu. Dodatkowo malowidła zdobiące jego ściany mogły być wykorzystywane 
w procedurze objaśniania zasad wiary. Ukazywały one bóstwa egipskie: Izydę, Ozy-
rysa, Besa, Apisa, orientalne zwierzęta oraz przedmioty kultowe23. Opis Apulejusza 

19  M. Swetnam-Burland, Egyptian Objects, Roman Contexts: A Taste for Aegyptiaca in Italy, [w:] Nile 
into Tiber. Egypt in the Roman World. Proceedings of the 3rd International Conference of Isis Studies, Le-
iden, May 11–14 2005, red. L. Bricault, M. J. Versluys, P. G. P. Meyboom, Leiden 2007, s. 126–128.
20  M. D. Donalson, op. cit., s. 94.
21  Inwentarz świątyni Izydy z Nemi wskazuje, że ubiór przeznaczony dla bogini miał wartość po-
równywalną do odzieży noszonej na dworze cesarskim, vide R. Turcan, op. cit., s. 111.
22  E. M. Moormann, The Temple of Isis at Pompeii, [w:] Nile into Tiber…, s. 152.
23  Ibidem, s. 148.
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dotyczący procesu wtajemniczania zawiera wzmiankę o widzialnym poznaniu ta-
jemnic24. Adept był przygotowywany psychicznie poprzez ścisły post i modlitwy. 
Zastrzeżona przestrzeń sacrarium mogła być miejscem, w  którym uczeń słuchał 
wykładu nauk ilustrowanego malowidłami.

Atmosfera uświęcenia przybytku Izydy nie wynikała tylko z faktu przebywania 
w nim bóstwa oraz odprawiania stałych rytuałów. Reputacja kultu i świątyni była 
potwierdzana wizualnie poprzez samych wyznawców w  formie wotów.  Oranci 
dziękujący za uleczenie umieszczali wewnątrz świątyni przedstawienia uzdrowio-
nych części ciała25. Wierni, których prośby wysłuchała bogini, ofiarowywać mieli 
posążki uszu26. Popularność tabliczek wotywnych ofiarowywanych Izydzie miała 
być na tyle duża, by zapewniać stałe utrzymanie wykonującym je artystom27.

Obydwie świątynie otoczone były dziedzińcami, które mogły być wykorzy-
stywane do różnych celów. Ich podstawową funkcją było zapewnienie przestrzeni 
do zgromadzeń. Podczas niektórych świąt, np. Navigium Isidis, uroczystości gro-
madziły tłumy osób niekoniecznie będących uczestnikami kultu. Podczas takich 
okazji kapłani zajmowali miejsce u  szczytu schodów prowadzących z  poziomu 
gruntu do pronaosu, gdzie odprawiali modły i  błogosławili zgromadzonych28. 
Wystawiano tam również jeden z posągów bogini, by umożliwić zgromadzonym 
oddanie czci poprzez ucałowanie wyobrażenia bóstwa (il. 10). Ze względu na pu-
bliczny charakter dziedziniec pełnił również funkcję reprezentacyjną. Elementy 
ozdobne czerpały z tradycji orientalnej – zaliczały się do nich rzeźby, malowidła, 
a nawet żywe egzotyczne zwierzęta. Iseum Campense posiadało dromos prowa-
dzący do frontowego wejścia. Ozdabiały go pary rzeźbionych lwów, sfinksy oraz 
małe obeliski29. Budynek posiadał tylne wyjście otwierające się na dojście do pla-
cu oddzielającego iseum od świątyni Serapisa. Podobne drugorzędne wejście znaj-
dowało się iseum w Pompejach i wykorzystywane było przez kapłanów (il. 11)30. 
Świątynia otoczona była prawdopodobnie murem z  wewnętrznym portykiem, 
w którym znajdowały się pomniejsze ołtarze31. Niestety nieznane jest rozmiesz-
czenie pomocniczej infrastruktury sanktuarium. Z pewnością świątynia posiadała 

24  Apul. Met. XI 23.21–34.
25  Tib. I 3.27–28.
26  M. D. Donalson, op. cit., s. 95.
27  Iuv. XI 24–28.
28  Apul. Met. XI 17.
29  A. Roullet, op. cit., s. 29.
30  R. Turcan, op. cit., s. 107.
31  A. Roullet, op. cit, s. 27.



27

Przestrzeń rzymskich świątyń Izydy…

swoje sacrarium, cysternę na wodę oraz kwatery kapłanów, lecz nie wiadomo, 
czy znajdowały się one w obrębie głównego budynku, czy posiadały osobne kon-
strukcje w obrębie dziedzińca świątynnego.

Znacznie lepszy stan zachowania, a  co za tym idzie: cenniejszy dla rekon-
strukcji, prezentuje obszar wokół świątyni w Pompejach. Obok elementów de-
koracyjnych zachowane zostały tam konstrukcje wykorzystywane w czynnościach 
kultowych. Spośród nich najbardziej charakterystyczny jest nilometr – cysterna 
gromadząca wodę wykorzystywaną w rytuałach oczyszczenia32 (il. 12). Przyjmo-
wał on formę małej świątyni z otwartym dachem, we wnętrzu której znajdowały 
się schody prowadzące poniżej poziomu gruntu33. Woda czerpana z świątynnego 
źródła uznawana była za poświęconą. Wierni przechowywali ją w specjalnych na-
czyniach – hydraionach, i zabierali do swoich domów. Wokół dziedzińca rozcią-
gał się portyk zawierający sześć pomniejszych ołtarzy (il. 13, 14)34. Bezpośrednio 
z niego prowadziły wejścia do szeregu pomieszczeń użytkowych. Wykorzystywane 
były one jako kwatery mieszkalne dla kapłanów, wtajemniczonych oraz pielgrzy-
mów35. Największe z nich – eklesiastreon – był salą przeznaczoną do zebrań. Or-
ganizowano w nim uczty rytualne – na przykład inaugurujące przyjęcie do grupy 
wtajemniczonych. Wykorzystywały go również stowarzyszenia religijne36.

W kulcie Izydy dziedzińce były miejscami gromadzącymi liczne grono człon-
ków społeczności. Oranci przybywali w  wyznaczone godziny, by uczestniczyć 
w ceremoniach. Inni pojawiali się, aby złożyć ofiary, pozostawić wota lub pozy-
skać poświęconą wodę. Najbardziej oddani przebywali na terenie świątyni przez 
dłuższy czas. Niektórzy wtajemniczeni mieszkali razem z kapłanami i uczestniczy-
li w ich dziennej rutynie. Manifestowanie religijnej postawy w obrębie świątyni 
mogło przyjmować skrajne formy. Za przykład może posłużyć kazus procedury 
pokuty związany z  Iseum Campense. Wyznawczynie Izydy miały dokonywać 
ablucji w zimnych wodach Tybru, a następnie na kolanach udawać się przez Pole 
Marsowe do świątyni37. Teren świątynny kultu Izydy mógł być wykorzystywa-
ny również do celów niezwiązanych bezpośrednio z  pobożnością. Świadectwa 

32  R. A. Wild, Water in the Cultic Worship of Isis and Sarapis, Leiden 1981, s. 44–47.
33  Budynek nilometru mógł być również nawiązaniem do egipskich świątyń mammisi – „miejsca 
narodzin” – w formie modelu głównej świątyni umieszczonego na terenie sanktuarium, np. w File. 
Vide E. A. Peters, op. cit., s. 66–67. Apul. Met. XI 20.4.
34  M. D. Donalson, op. cit., s. 94.
35  Apul. Met. XI 19; M. D. Donalson, op. cit., s. 93.
36  Ibidem, s. 93–94; R. Turcan, op. cit., s. 106–107.
37  Iuv. VI 522; M. D. Donalson, op. cit., s. 40–41.
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literackie wskazują na to, że Iseum Campense posiadało reputację miejsca scha-
dzek. Owidiusz polecał świątynię osobom poszukującym kochanków38. Według 
Józefa Flawiusza ta sama świątynia miała być miejscem gwałtu na obywatelce, 
co sprowokować miało władze Miasta do podjęcia radykalnych kroków przeciw-
ko kultowi w postaci zniszczenia przybytku39. Juwenalis zaś wprost nazwał Izydę 
stręczycielką40.

Świątynia Izydy w Pompejach znajdowała się w okolicy innych budowli pu-
blicznych – teatru oraz palestry41. Wierni przybywający do iseum wkraczali na 
teren sanktuarium poprzez małe wejście. Prowadziło ono do portyku, ukazując 
tylko południowy skraj budynku świątyni. Aby znaleźć się na osi prowadzącej 
bezpośrednio ku iseum, należało wkroczyć do portyku i pokonać drogę, mając 
widok sanktuarium z boku42. Rozwiązanie to mogło być wykorzystane do wy-
muszenia przebiegu ruchu wiernych43. Wymóg pokonania dłuższej drogi pośred-
nio wydłużał czas, podczas którego obserwator był pod wpływem egzotycznego 
wystroju świątyni. Podobne założenie zrealizowane zostało w przypadku Iseum 
Campense. By dostać się do świątyni, należało skorzystać z wewnętrznego dzie-
dzińca, do którego prowadziły dwa przejścia ozdobione łukami44. Wierny był 
zmuszony obejść portykiem całe założenie, gdyż główne wejście znajdowało się 
po przeciwnej stronie świątyni45.

Przestrzeń sacrum w rzymskich świątyniach Izydy kształtowała wygląd przy-
bytków bogini oraz zachowanie wiernych. Dostęp do poszczególnych części 
założenia sakralnego uzależniony był od przynależności do hierarchii wyznaw-
ców. Przestrzeń świątyń Izydy odizolowana była od otaczających ją zabudowań 
miejskich. By dostać się na ich teren, należało pokonać wąskie przejścia wyzna-
czające granice pomiędzy zwykłym obszarem publicznym a ziemią poświęconą. 
Wrażenie odmienności kompleksu iseum wzmacniane było przez wykorzystanie 
licznych elementów egipskich, które zaznaczały egzotyczny charakter kultu. Uzy-
skany kontrast był wzmacniany poprzez wydłużoną drogę do samej świątyni, któ-
ra wymuszała zetknięcie się z zewnętrznymi ołtarzami i dekoracjami. Dziedziniec 

38  Ovid. Ars. I 77, III 393.
39  Ios. AI, XVIII 65–80.
40  Iuv. VI 489.
41  E. A. Peters, op. cit., s. 65.
42  E. M. Moormann, op. cit., s. 138.
43  E. A. Peters, op. cit., s. 65.
44  R. Turcan, op. cit., s. 105–107.
45  Ibidem, s. 109.
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był obszarem pośrednim – znajdowały się na nim symbole bóstw, lecz służył rów-
nież wyznawcom, stanowiąc miejsce zgromadzeń. By zbliżyć się do bogini, wierny 
musiał pokonać kolejną granicę – schody prowadzące do pronaosu. Wkraczając 
do świątyni, znajdował się na obszarze bezpośredniej obecności Izydy. W określo-
nych warunkach wyznawcy mogli wejść do najważniejszego miejsca kultu – na-
osu. Wszelkie działania podejmowane wewnątrz niego skoncentrowane były na 
posągu bogini. Wierny mógł zyskać możliwość intensywniejszego obcowania ze 
świętością, stając się wtajemniczonym. Uzyskanie nowego statusu przekładało się 
bezpośrednio na dostęp do przestrzeni sacrum. Wtajemniczony mógł przebywać 
w  świątyni podczas czynności niedostępnych dla zwykłych wiernych. Wybrani 
zyskiwali przywilej zamieszkania w obrębie świętego kompleksu oraz dostęp do 
relikwii przechowywanych w sacrarium. Poświęcenie się służbie bogini gwaran-
towało najbardziej gorliwym bliższe przebywanie w boskiej obecności. Miejsce 
w przestrzeni sacrum było wyznacznikiem pobożności członków kultu.
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Od czasu odkrycia słynnych reliefów z Deir el-Bahari, ukazujących wyprawę do 
krainy Punt zorganizowaną w czasach Hatszepsut z XVIII dynastii, w II połowie 
XIX w. przez Auguste’a Mariette’a1, badacze spierają się o dokładną lokalizację tej 
na poły mitycznej krainy. Zdaniem odkrywcy Punt mieścił się na kontynencie 
afrykańskim, na południowy wschód od Egiptu2, i zdanie to, z pewnymi zastrze-
żeniami w kwestii ostatecznej lokalizacji, podziela dziś zdecydowana większość 
badaczy3. Jednakże jeszcze w XIX w. Heinrich Brugsch doszedł do wniosku, iż 
kraina Punt musiała znajdować się po drugiej stronie Morza Czerwonego, na 

1  A. Mariette, Deir-el-Bahari: documents topographiques, historiques et ethnographiques recueillis dans 
ce temple pendant les fouilles, Leipzig – Le Caire – Paris 1877.
2  A. Mariette, Les listes géographiques des pylônes de Karnak comprenant la Palestine, l’Éthiopie, le pays 
des Somâl, Leipzig – Le Caire – Paris 1875, s. 60–66.
3  R. Herzog, Punt, Glückstadt 1968 (ADAIK 6); K. A. Kitchen, Punt and How to Get There, 
„Orientalia” 40 (1971), s. 185–188; idem, Punt, [w:] Lexikon der Ägyptologie IV, red. W. Helck, 
E. Otto, W. Westendorf, Wiesbaden 1982, kol. 1119–1200; idem, The Land of Punt, [w:] The 
Archaeology of Africa: Food, Metals and Towns, red. T. Shaw, P. Sinclair, B. Andah, A. Okpoko, 
London – New York 1993 (One World Archeology 606), s. 603–604; idem, Further Thoughts on 
Punt and Its Neighbours, [w:] Studies on Ancient Egypt in Honour of H. S. Smith, red. A. Leahy, 
J. Tait, London 1999, s. 173–178; R. Fattovich, The Problem of Punt in the Light of Recent Fiel-
dwork in the Eastern Sudan, [w:] Akten des vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses München 
1985 IV: Geschichte, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte, Rechtsgeschichte, Nachbarkulturen, 
red. S. Schoske, Hamburg 1991 (BSAK 4), s. 257–272; idem, Punt: The Archaeological Perspecti-
ve, [w:] Sesto Congresso Internazionale di Egittologia: Atti II, Torino 1993, s. 399–405; S. Balanda, 
The So-Called “Mine of Punt” and Its Location, „Journal of American Research Center in Egypt” 
42 (2005–2006), s. 36–44.
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terenie Półwyspu Arabskiego4, a opinia ta wciąż ma swoich zwolenników wśród 
egiptologów5.

Nie mniej kontrowersji wzbudzała w przeszłości kwestia tego, w jaki sposób 
Egipcjanie docierali do krainy Punt. I choć panuje dziś niemal powszechna zgoda 
co do tego, iż droga do Puntu wiodła przez wody Morza Czerwonego6, to jednak 
nadal istnieją badacze opowiadający się za szlakiem rzecznym7 lub lądowym8.

4  H. Brugsch, Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler gesammelt während der auf Befehl 
seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen unternommenen wissenschaftlichen Reise 
in Ägypten I: Das alte Ägypten: die Geographie des alten Ägypten, Leipzig 1857, s. 48–49; idem, Geo-
graphische Inschriften altägyptischer Denkmäler gesammelt während der auf Befehl seiner Majestät des 
Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen unternommenen wissenschaftlichen Reise in Ägypten II: Das 
Ausland: die Geographie der Nachbarländer Ägyptens, Leipzig 1858, s. 15–16; idem, Geographische 
Inschriften altägyptischer Denkmäler gesammelt während der auf Befehl seiner Majestät des Königs Frie-
drich Wilhelm IV. von Preußen unternommenen wissenschaftlichen Reise in Ägypten III: Die Geographie 
nach den Denkmälern aus den Zeiten der Ptolemäer und Römer nebst einem Nachtrage zum ersten und 
zweiten Bande, enthaltend die geographischen Ergebnisse einer zweiten Reise nach Ägypten in den Jahren 
1857 und 1858 und vollständigen Registern zu dem ganzen Werke: die Geographie der Ägypter nach 
den Denkmälern aus den Zeiten der Ptolemäer und Römer nebst einem Nachtrage zur Geographie der 
Ägypter nach den altägyptischen Denkmälern, Leipzig 1860, s. 63–64.
5  Cf. D. Meeks, Coptos et les chemins du Pount, [w:] Autour de Coptos: Actes du colloque organisé au 
Musée des Beaux-Arts de Lyon (17–18 mars 2000), red. M.-F. Boussac, M. Gabolde, G. Galliano, 
Paris 2002 (Topoi: Orient-Occident, Supplément 3), s. 270–283; idem, Locating Punt, [w:] Mysterious 
Lands, red. D. O’Connor, S. Quirke, London 2003, s. 53–80; idem, Où chercher le pays de Pount?, 
[w:] L’Égypte: parfums d’histoire, red. M.-Ch. Grasse, Paris 2003, s. 54–57 oraz, do pewnego stopnia, 
P. Tallet, Deux notes sur les expéditions au pays de Pount à la lumière de nouvelles données archéologiques, 
„Revue d’égyptologie” 64 (2013), s. 199–203. Przegląd różnych propozycji lokalizacji Puntu na prze-
strzeni dziejów daje A. Diego Espinel, Abriendo los caminos de Punt: Contactos entre Egipto y el ámbito 
afroárabe durante la Edad del Bronce (ca. 3000 a.C.–1065 a.C.), Barcelona 2011, s. 59–120.
6  K. A. Kitchen, Punt and…, s. 188–202; K. A. Bard, R. Fattovich, Synthesis, [w:] Harbor of the 
Pharaohs to the Land of Punt: Archaeological Investigations at Mersa/Wadi Gawasis, Egypt, 2001–
2005, red. iidem, Napoli 2007, s. 239–253; iidem, Ships Bound for Punt, [w:] The Red Sea in Pha-
raonic Times: Recent Discoveries along the Red Sea Coast: Proceedings of the Colloquium Held in Cairo/
Ayn Soukhna 11th/12th January 2009, Le Caire 2012 (BdE 155), s. 27–33; R. Fattovich, Egypt’s Trade 
with Punt: New Discoveries on the Red Sea Coast, „British Museum Studies in Ancient Egypt and 
Sudan” 18 (2012), s. 1–59.
7  A. Nibbi, Henu of the Eleventh Dynasty and wAD-wr, „Göttinger Miszellen” 17 (1975), s. 39–44; 
eadem, Remarks on the Two Stelae from the Wadi Gasus, „The Journal of Egyptian Archaeology” 62 
(1976), s. 45–56; eadem, Some Remarks on the Assumption of Ancient Egyptian Sea-Going, „Mariner’s 
Mirror” 65 (1979), s. 201–208; eadem, Some Remarks on the Two Monuments from Mersa Gawasis, 
„Annales du Service des Antiquités de l’Égypte” 64 (1981), s. 69–74; C. Vandersleyen, Ouadj-our 
(wAD-wr): Un autre aspect de la vallée du Nil, Bruxelles 1999 (CEA 7), s. 77–79; idem, Le delta et la 
vallée du Nil: Le sens de ouadj our (wAD wr), Bruxelles 2008 (CEA 10), s. 101–103.
8  Przypuszczenie to wydaje się częściowo uzasadnione dla późniejszych okresów egipskiej historii, 
cf. D. Meeks, Coptos…, s. 295–309; P. Tallet, op. cit., s. 199–203.
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Najsłynniejszą ze wszystkich egipskich wypraw do Puntu była niewątpli-
wie wspomniana już ekspedycja zorganizowana przez Hatszepsut, która jednak 
bywa często niedoceniana przez badaczy. Można się bowiem spotkać z opinią, 
iż Hatszepsut, jako kobieta brzydząca się wszelkimi formami przemocy, nie była 
w stanie przeprowadzić żadnej wyprawy wojskowej, zamiast tego wysyłając ra-
czej mało znaczącą pokojową ekspedycję do Puntu9, skuszona chęcią zdobycia 
luksusowych i cennych towarów oraz egzotycznych zwierząt10. Tego rodzaju in-
terpretacja jest jednak w dużej mierze nietrafna. Wiadomo bowiem, że w rze-
czywistości Hatszepsut nie tylko wysyłała wyprawy wojenne do obcych krajów, 
ale w  przynajmniej jednej z  nich brała osobisty udział11. Co więcej, nowsze 
badania wskazują, że tradycja wysyłania wypraw do Puntu istniała w Egipcie 
przynajmniej od czasów Starego Państwa, a więc na długo przed panowaniem 
Hatszepsut.

Pierwszym faraonem, który zorganizował tego rodzaju ekspedycję, mógł być 
król Seneferu, założyciel IV dynastii, który na ścianach swej tzw. dolnej świątyni 
w Dahszur został przedstawiony w scenie dokonywania inspekcji drzew sprowadzo-
nych z obcych krajów: cedru z Libanu oraz drzew antiu (antjw)12, które, jak wiemy 
z późniejszych źródeł, były głównym produktem sprowadzanym właśnie z Puntu. 
Pierwsza nie budząca wątpliwości co do swej historyczności ekspedycja do Puntu 
została jednak wysłana w czasach króla Sahu-Ra z V dynastii, o czym informują 
nas zarówno reliefy ze świątyni grobowej króla w Abusir, ukazujące władcę przed 

 9  H. E. Winlock, The Egyptian Expedition 1925–1927: The Museum’s Excavation at Thebes, „The 
Metropolitan Museum of Art Bulletin” 23/2/2 (1928), s. 51; J. A. Wilson, The Culture of Ancient 
Egypt, Chicago–London 1951, s. 174–176.
10  Na temat fauny Puntu vide K. A. Kitchen, Punt and…, s. 187–188, D. Meeks, Coptos…, s. 275–
283; idem, Locating Punt…, s. 55–56 uzupełnione o Ch. Cannuyer, Tempête en Nil! Nouvelle note 
sur le grain qui fit sombrer le navire du Naufragé, [w:] Regard sur l’orientalisme belge suivis d’études 
égyptologiques et orientales: Mélanges offerts à Claude Vandersleyen, red. Ch. Cannuyer, N. Cheprion, 
Bruxelles 2012 (Acta Orientalia Belgica 25), s. 178, przyp. 13.
11  D. B. Redford, History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt: Seven Studies, Toronto 
1967, s. 57–87; F. Taterka, „Czy kiedykolwiek kobiety zebrały oddziały?” – czyli wyprawy wojenne 
króla Hatszepsut, [w:] Wojna i pokój w świecie starożytnym, red. A. K. Prostko-Prostyńska, Ł. Bartko-
wiak, Ł. Hajdrych, Poznań 2014, s. 13–41.
12  E. Edel, Studien zu den Relieffragmenten aus dem Taltempel des Königs Snofru, [w:] Studies in Ho-
nor of William Kelly Simpson I, red. P. Der Manuelian, Boston 1996, s. 200–204. Zorganizowanie 
wyprawy w czasach Seneferu zdają się potwierdzać również przedstawienia z grobowców prywat-
nych (P. Tallet, op. cit., s. 190–198), choć kwestia ta wciąż pozostaje niejasna; A. Diego Espinel, 
op. cit., s. 182–186.
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sprowadzonymi z Puntu drzewami aned (and)13, jak i jeden z fragmentów tzw. Ka-
mienia z Palermo. To ostatnie źródło wskazuje, że oprócz przedstawionych na ścia-
nach świątyni grobowej Sahu-Ra w Abusir drzew aned z kraju Punt sprowadzono 
do Egiptu 80 000 (miar) mirry, 6 000 (miar) elektronu, 2 900 (miar) malachitu oraz 
23 020 (miar) innej, trudnej do zidentyfikowania substancji14. Dzięki świadectwu 
dostojnika Her-chufa15 z czasów VI dynastii wiadomo również, że kolejna wyprawa, 
dowodzona przez urzędnika o imieniu Ba-ur-dżeded16, odbyła się w czasach króla 
Dżed-ka-Ra Izeziego pod koniec V dynastii17. W czasach samej VI dynastii wysła-
no natomiast dalsze ekspedycje do Puntu, jak zaświadczają inskrypcje biograficzne 
w grobowcach Pepi-necheta18, zwanego Heqa-ibem w Qubbet el-Hawa, oraz Chui 
w Saqqarze19, lecz ich dokładna liczba pozostaje trudna do ustalenia20.

Ze względu na wewnętrzny kryzys Egiptu w I Okresie Przejściowym zanie-
chano wysyłania ekspedycji do Puntu21. Tradycja ta została jednak odnowiona po 
ponownym zjednoczeniu kraju przez władców tebańskich w początkach Średnie-
go Państwa22. Pierwsza ze średniopaństwowych wypraw zorganizowana została 

13  T. El Awady, Sahure – The Pyramid Causeway: History and Decoration Program in the Old King-
dom, Prague 2009 (Abusir 16), s. 55–186 oraz pl. 5–7. Wbrew opinii badacza, ibidem, s. 252–257 
(opublikowane również jako: idem, King Sahura with the Precious Trees from Punt in a Unique Scene, 
[w:] The Old Kingdom Art and Archaeology: Proceedings of the Conference Held in Prague, May 31 – 
June 4, 2004, red. M. Bárta, Prague 2006, s. 37–44), drzewa aned i antiu to prawdopodobnie ten 
sam gatunek rośliny.
14  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w: T. A. H. Wilkinson, Royal Annals of Ancient 
Egypt: The Palermo Stone and Its Associated Fragments, London – New York 2000, fig. 3. Wszystkie 
tłumaczenia tekstów egipskich zawarte w niniejszym artykule są dziełem autora.
15  Na temat biografii Her-chufa vide F. Taterka, Biografia egipskiego dostojnika z  okresu Starego 
Państwa na przykładzie inskrypcji z grobowca Her-chufa, „Scripta Biblica et Orientalia” 5 (2013), 
s. 25–49.
16  Na temat tego urzędnika vide M. Marcolin, A. Diego Espinel, The Sixth Dynasty Biographic In-
scriptions of Iny: More Pieces to the Puzzle, [w:] Abusir and Saqqara in the Year 2010 II, red. M. Bárta, 
F. Coppens, J. Krejči, Prague 2011, s. 583–585.
17   K. Sethe, Urkunden des ägyptischen Altertums I: Urkunden des Alten Reichs, Leipzig 19332, 
s. 128,14–129,1 (dalej cyt. jako Urk. I); M. Verner, Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth 
Dynasty, Prague 2014, s. 87.
18  Urk. I, 134,13–17.
19  P. E. Newberry, Three Old-Kingdom Travellers to Byblos and Pwenet, „The Journal of Egyptian 
Archaeology” 24 (1938), s. 182–183; Urk. I, 140,16–141,3.
20  A. Diego Espinel, op. cit., s. 192–200.
21  Ibidem, s. 200–202.
22  Szczegółowe omówienie ekspedycji do Puntu z czasów Średniego Państwa znaleźć można w: 
L. Bradbury, Reflections on Traveling to “God’s Land” and Punt in the Middle Kingdom, „Jour-
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w ósmym roku panowania Sanch-ka-Ra Mentuhotepa III z XI dynastii. Dowo-
dzący nią dostojnik He(ne)nu w graffito odnalezionym na terenie Wadi Hamma-
mat opisuje to w sposób następujący:

Oto posła[ł mnie pan mój – oby żył, oby mu się wiodło,] oby był zdrów! 
– abym powiódł statki do Puntu, aby sprowadzić dla niego świeżą mirrę 
z ręki władców zarządzających Czerwoną (Ziemią)23, za sprawą strachu, (jaki 
wzbudza) on pośród obcych krajów24.

Dzięki odkryciom misji egipskiej25, a  następnie włosko-amerykańskiej26, pra-
cujących na terenie Mersa Gawasis i Wadi Gawasis nad Morzem Czerwonym, 
udało się ustalić, że niemal wszyscy władcy kolejnej, XII dynastii, również wy-
słali wyprawy do Puntu. Dokładna liczba ekspedycji pozostaje jednak nieznana. 
Wydaje się, że po jednej wyprawie zorganizowali: Amenemhat II27, Senuseret II28,  

nal of American Research Center in Egypt” 25 (1988), s. 127–156; A. Diego Espinel, op. cit., 
s. 246–297.
23  Jest to ogólne określenie obcych krajów.
24  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w: J. Couyat, P. Montet, Les inscriptions hiéroglyphi-
ques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât, Le Caire 1912 (MIFAO 34), s. 82.
25  A. M. A. H. Sayed, Discovery of the Site of the 12th Dynasty Port at Wadi Gawasis on the Red 
Sea Shore (Preliminary Report on the Excavations of the Faculty of Arts, University of Alexandria, in 
the Eastern Desert of Egypt – March 1976), „Revue d’égyptologie” 29 (1977), s. 138–178; idem, 
New Light on the Recently Discovered Port on the Red Sea Shore, „Chronique d’Égypte” 58/115–116 
(1983), s. 23–37.
26  K. A. Bard, R. Fattovich, Recent Excavations at the Ancient Harbor of Saww (Mersa/Wadi Gawasis) 
on the Red Sea, [w:] Offerings to the Discerning Eye: An Egyptological Medley in Honor of Jack A. Jose-
phson, red. S. H. D’Auria, Leiden–Boston 2010 (CHANE 38), s. 33–38; iidem, Archaeological In-
vestigations at Wadi/Mersa Gawasis, Egypt 2006–2007, 2007–2008 and 2009 Field Season, [w:] The 
Red Sea in Pharaonic Times…, s. 21–26; K. A. Bard, R. Fattovich, A. Manzo, The Ancient Harbor at 
Mersa/Wadi Gawasis and How to Get There: New Evidence of Pharaonic Seafaring Expeditions in the 
Red Sea, [w:] Desert Road Archaeology in Ancient Egypt and Beyond, red. F. Förster, H. Riemer, Köln 
2013 (Africa praehistorica 27), s. 533–556. Cf. również szczegółowe raporty zebrane w: K. A. Bard, 
R. Fattovich, Harbor of the Pharaohs… .
27  Ekspedycja miała miejsce w dwudziestym ósmym roku panowania króla; A. Nibbi, Remarks…, 
pl. IX; A. M. A. H. Sayed, Discovery on the Site…, s. 139, pl. 8b; C. Obsomer, Sésostris Ier: Étude 
chronologique et historique du règne, Bruxelles 1995 (CEA 5), s. 709–710; El-S. Mahfouz, New 
Epigraphic Material from Wadi Gawasis, [w:] The Red Sea in Pharaonic Times…, s. 119 oraz 125, 
fig. 3.
28  Wyprawa wyruszyła w pierwszym roku panowania Senusereta II; A. Nibbi, Remarks…, pl. X; 
A.  M. A. H. Sayed, Discovery on the Site…, s.  139, pl. 8a; C. Obsomer, op. cit., s.  710–711; 
El-S. Mahfouz, New Epigraphic Material…, s. 119–120 i 126, fig. 4–5.
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Senuseret III29 oraz Amenemhat IV30, natomiast w  przypadku Senusereta I31, 
a zwłaszcza Amenemhata III32, liczba ta mogła być większa. Prawdopodobnie po 
wygaśnięciu XII dynastii ponownie wstrzymano wysyłanie wypraw do Puntu, co 
związane było z niestabilną sytuacją wewnętrzną w II Okresie Przejściowym33.

Co zatem skłoniło Hatszepsut do wysłania ekspedycji do Puntu po wielowie-
kowej przerwie? Według inskrypcji z jej świątyni milionów lat w Deir el-Bahari 
towarzyszącej scenie ogłoszenia decyzji o  zorganizowaniu wyprawy królewskim 
dostojnikom, Hatszepsut powołała się na bezpośredni rozkaz ze strony swego bo-
skiego ojca Amona-Ra34. W  innej inskrypcji sam bóg zwraca się do władczyni 
w następujących słowach:

Dałem ci cały Punt, jak również ziemie bogów: Ziemię Boga, która (nigdy) 
nie została przemierzona (i) Tarasy Mirry, których nie znają ludzie. Oto sły-
szało się o niej z ust do ust jako opowieści [przod]ków. Zaprawdę, cudowno-
ści, które sprowadzono stamtąd, sprowadzane były (także) za (czasów) ojców 
twoich, królów Dolnego Egiptu, jedno po drugim, od czasów praojców, dla 
królów Górnego Egiptu, którzy istnieli wcześniej, (lecz) w zamian za wielką 
zapłatę. (Nikt jednak) nie osiągnął tego (miejsca), poza tragarzami twymi. Ja 
zaś sprawię, (że) przemierzy ją ekspedycja twa, którą powiodłem wodą (i) lą-
dem, otwierając dla nich tajemne drogi, (gdy) dotarłem do Tarasów Mirry, 

29  Wydaje się, że ekspedycja miała miejsce w piątym roku panowania króla; El-S. Mahfouz, L’expé-
dition de Sésostris III au pays de Pount, [w:] Between the Cataracts: Proceedings of the 11th Conferen-
ce for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August – 2 September 2006 II/2: Session Papers, red. 
W. Godlewski, A. Łajtar, Warsaw 2010 (PAM Supplement Series 2.2/2), s. 431–438; idem, New 
Epigraphic Material…, s. 120–121.
30  Wyprawa odbyła się w ósmym roku panowania Amenemhata IV; K. A. Bard, R. Fattovich Recent 
Excavations…, s. 37, fig. 4; El-S. Mahfouz, New Epigraphic Material…, s. 122–123 oraz 131–132, 
fig. 14–17.
31  Wiadomo, że jedna ekspedycja miała miejsce w dwudziestym czwartym roku panowania Senuse-
reta I. Nie jest jednak jasne, czy wszystkie źródła odnoszą się do tej samej wyprawy; A. M. A. H. Say-
ed, Discovery on the Site…, s. 153, pl. 12b; s. 155, pl. 13d–e; s. 165, pl. 14; s. 167, pl. 15d–f; s. 171, 
pl. 16a; C. Obsomer, op. cit., s. 711–716; El-S. Mahfouz, New Epigraphic Material…, s. 117–119 
oraz 124, fig. 1–2.
32  Na temat wypraw do Puntu w czasach Amenemhata III vide R. Pirelli, Two New Stelae from 
Mersa Gawasis, „Revue d’égyptologie” 58 (2007), s. 87–106 oraz pl. XVII–XVIII; El-S. Mahfouz, 
New Epigraphic Material…, s. 121–122 oraz 127–130, fig. 6–13.
33  A. Diego Espinel, op. cit., s. 292–297.
34  É. Naville, The Temple of Deir El Bahari III: End of Northern Half and Southern Half of the Mid-
dle Platform, London 1898 (EEF 16), pl. LXXXV–LXXVI; K. Sethe, Urkunden des ägyptischen 
Altertums IV: Urkunden der 18. Dynastie, Leipzig 1906, s. 349,16–354,3 (dalej cyt. jako Urk. IV).
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(a) jest to święty obszar Ziemi Boga. Jest to, zaiste, moja siedziba ulżenia 
sercu, którą uczyniłem dla siebie, aby uradować serce swe wraz z matką twą 
Hathor, panią Białej Korony, panią Puntu, panią [nieba], Wielką Magią, 
panią wszystkich bogów35.

Uderzające jest to, że wyprawa do Puntu opisywana tu jest jako wydarzenie 
o wielkiej wadze teologicznej czy wręcz religijny obowiązek króla. Pokazuje to, że 
ekspedycja ta nie była jedynie zwykłą wyprawą handlową, jak się czasami uważa, 
ale jej znaczenie było dużo głębsze. Z cytowanego właśnie tekstu wynika jasno, 
że kraina Punt, jako część Ziemi Boga (Ta Neczer; tA nTr)36 była silnie związana 
z najważniejszymi egipskimi bóstwami, a więc Amonem-Ra, królem bogów (lub, 
w sensie szerszym, z bogiem słońca) oraz z Hathor, która, jako uosobienie pier-
wiastka żeńskiego w przyrodzie, była niejako żeńskim dopełnieniem boga-stwór-
cy. Pozwala to zrozumieć, dlaczego w organizację wypraw do Puntu zaangażowani 
byli zatem nie tylko królewscy urzędnicy, ale również najwyżsi kapłani, w tym 
główny kapłan Amona-Ra w Karnaku, Hapu-seneb37.

Z inskrypcji z południowej ściany Środkowego Portyku Południowego (zwa-
nego też Portykiem Puntu) w świątyni w Deir el-Bahari dowiadujemy się rów-
nież, że Hatszepsut rozkazała wykonać specjalny posąg, który miał zostać zabrany 
do krainy Punt:

[Uczyniono zatem posąg tego boga] wraz z bliźniaczym posągiem króla Gór-
nego i Dolnego Egiptu ([Ma‘at-ka]-Ra[)|38. Oto siedzibę (jego wykonano) 
z jednego kawałka kamienia] w twardym granicie, (aby) była Wielka Dzie-
wiątka Bogów, [która (jest) w P]uncie, w [Pałacu wokół nich, (aby) trwali] 
(i) pozostali na zawsze i na wieki w [siedzibie] swej na czele Tarasów Mirry 
[P]untu, świętej siedziby [ulżenia sercu, którą uczynił dla niego] Majestat 

35  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego z Urk. IV, 344,10–345,9.
36  Ziemia Boga to określenie oznaczające tereny leżące poza terytorium znanego świata, a  więc 
krańce ziemi; R. Nutz, Zur ideologischen Verortung von &A nTr und Punt, „Studien zur Altägyp-
tischen Kultur” 39 (2010), s.  281–288; J. Cooper, The Geographic and Cosmographic Expression 
&A nTr, „The Bulletin of the Australian Centre of Egyptology” 22 (2011), s. 47–66.
37  N. M. Davies, A Fragment of a Punt Scene, „The Journal of Egyptian Archaeology” 47 (1961), 
s. 19–23 oraz pl. IV; T. A. Bács, Researches in the Funerary Complex of Hapuseneb, High Priest of 
Amun at Thebes (TT 67): An Interim Report, [w:] Publications of the Office of the Hungarian Cultural 
Counsellor in Cairo 2014–2015: Current Research of the Hungarian Archaeological Mission in Thebes, 
red. Anonim, Cairo 2015, s. 16 oraz fig. 10a.
38  Jest to tronowe imię Hatszepsut.
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tego dostojnego boga. Uczynił to Jej Majestat wtedy, gdy wysyłał ekspedycję 
do tego kraju, jak przewidział (to) dla niej [ojciec jej już dawno], aby spra-
wić, (że) oglądać będzie kraj ten [Jej Majestat i ojca jej, władcę Puntu, przy] 
świetle każdego dnia za sprawą [wielkości] potęgi jego, za sprawą dobroczyn-
ności potęgi jego, za sprawą [doskonałości potęgi] jego, (która większa jest) 
niż (potęga) wszystkich [bogów], ponieważ miłuje (on) córkę [swą (Ma‘at-
-ka]-Ra)| (bardziej) niż królów, którzy istnieli wcześniej39.

Granitowy posąg przedstawiający Hatszepsut w  towarzystwie jej boskiego ojca 
Amona-Ra, który mógłby rzucić nowe światło na kwestię lokalizacji Puntu, nie 
został, niestety, nigdy odnaleziony. Samo jego wykonanie jest jednak niezwykle 
istotne, gdyż dzięki niemu Hatszepsut podkreślała panowanie Egiptu nad odle-
głymi krańcami świata, stając się zarazem obiektem kultu dla mieszkańców Pun-
tu. Przypuszczać można, że Hatszepsut, jako pani Puntu, do pewnego stopnia 
identyfikowała się tu z boginią Hathor40, która związana była nie tylko z krainą 
Punt, ale ze wszystkimi południowymi obcymi krajami.

Gdy egipska ekspedycja pod wodzą Nehesa41 dotarła do kraju Punt, Egipcja-
nie spotkali tam lokalnych przywódców: Parahu oraz jego żonę Iti42, zwanych 
często królem i  królową Puntu. Określenie to jest jednak mylące, w  rzeczy-
wistości bowiem nie wiemy właściwie nic o  ustroju Puntu; nie da się więc 
powiedzieć, czy Parahu i  Iti byli przywódcami całego Puntu, grupy plemion 
zamieszkujących dany obszar, czy też tylko jednego puntyjskiego plemienia 

39  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego z Urk. IV, 319,11–320,12.
40  Na temat identyfikacji Hatszepsut z Hathor i innymi egipskimi boginiami vide G. Robins, The 
Names of Hatshepsut as King, „The Journal of Egyptian Archaeology” 85 (1999), s. 103–112.
41  Na temat tego urzędnika vide A. Zivie, Un chancelier nommé Nehesy, [w:] Mélanges Adolphe Gut-
bub, Montpelier 1984, s. 245–252.
42  Przedstawienia wyjątkowo otyłej Iti budziły podziw już wśród starożytnych Egipcjan, o czym 
świadczy graffito na ostrakonie z  czasów XX dynastii przedstawiające właśnie „królową” Puntu 
(C. H. Roehrig, Ostracon with Drawing of the Queen of Punt, [w:] Hatshepsut: From Queen to Phara-
oh, red. C. H. Roehrig, R. Dreyfus, C. A. Keller, New York – New Haven – London, s. 152–153). 
Nie wiadomo, czy wygląd Iti jest objawem choroby (np. słoniowacizny), czy też raczej jest to wynik 
obowiązującego na terenie Puntu kanonu piękna; P. Ghalioungui, Sur deux formes d’obésité représen-
tées dans l’Égypte ancienne, „Annales du Service des Antiquités de l’Égypte” 49 (1949), s. 303–316; 
P. Scholz, Fürstin Iti – „Schönheit” aus Punt, „Studien zur Altägyptischen Kultur” 11 (1984), s. 529–
556. Oba przedstawienia Iti zostały skradzione już po opublikowaniu scen przez Auguste’a Mariet-
te’a. Odnaleźć udało się, niestety, tylko jedno z nich; obecnie przechowywane jest ono w Muzeum 
Egipskim w  Kairze; cf. W. Stevenson Smith, The Land of Punt, „Journal of American Research 
Center in Egypt” 1 (1962), s. 59–60.
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akurat napotkanego przez Egipcjan. Jakkolwiek było, Egipcjanie po przybyciu 
do Puntu wyprawili wielką ucztę, na którą zaproszeni zostali również przedsta-
wiciele lokalnej społeczności. Inskrypcje z Deir el-Bahari opisują to w sposób 
następujący:

Rozstawianie namiotu dla królewskiego wysłannika wraz z wojskiem jego 
na Tarasach Mirry Puntu nad brzegami Wielkiej Zieleni43, aby przyjąć star-
szych z kraju tego. Poczęstowano ich chlebem, piwem, winem, mięsem, 
owocami (i) wszystkimi rzeczami, które (są) w Ukochanej Ziemi Upraw-
nej44, zgodnie z tym, co rozkazano w Pałacu – oby żył, oby mu się wiodło, 
oby był zdrów!45

Wbrew pozorom celem owego przyjęcia nie była wyłącznie chęć okazania radości 
z powodu szczęśliwego dotarcia do odległego obcego kraju. Wręcz przeciwnie, jej 
głównym zadaniem było podkreślenie, po raz kolejny, potęgi egipskiego króla, 
który zdolny jest wyżywić nie tylko swych poddanych, ale także obcokrajowców 
na odległym krańcu ówcześnie znanego świata46.

Głównym celem ekspedycji do Puntu było sprowadzenie rozmaitych cennych 
towarów, określanych ogólnie jako „cudowności kraju Punt”. Inskrypcje z Deir 
el-Bahari opisują więc:

Ładowanie statków w wielkiej ilości cudownościami kraju Punt: wszystki-
mi pięknymi roślinami z Ziemi Boga, stosami wyciągu z mirry, kwitnącymi 
drzewami balsamowca, hebanem, czystą kością słoniową, zielonym złotem 

43  Jest to egipskie określenie morza, w  tym wypadku chodzi o Morze Czerwone, cf. F. Taterka, 
„Historia rozbitka” – najstarsza opowieść żeglarska, [w:] „Navigare necesse”. Morze – Podróż – Przej-
ście – Przemiana, red. D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, Warszawa 2015 (ΣΧΟΛΗ 10), 
s. 97–98.
44  Jest to jedno z określeń Egiptu; M.-Th. Derchain-Urtel, &A-Mrj – «Terre d’héritage», [w:] L’a-
telier de l’orfèvre: Mélanges offerts à Philippe Derchain, red. M. Broze, Ph. Talon, Leuven 1992, 
s. 55–61.
45  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego z Urk. IV, 325,12–17.
46  M. Liverani, International Relations in the Ancient Near East, 1600–1100 BC, Houndmills 2001, 
s. 166–169. Na temat roli króla egipskiego jako żywiciela swego ludu cf. F. Taterka, The Role of the 
Pharaoh as the Feeder of His People, [w:] The Land of Fertility: South-East of Mediterranean from the 
Beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest: Proceedings of the 1st International Post-Graduate 
Conference, red. M. Kajzer, Ł. Miszk, M. Wacławik, Cambridge 2016, s. 33–50.
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z  Amu47, cynamonem48, rośliną chesa’it49, przyprawą ihmut50, kadzidłem, 
czarną farbą do malowania oczu, pawianami, zielonymi koczkodanami, psa-
mi, skórami pantery południowej (oraz) miejscowymi ludźmi wraz z dzieć-
mi ich. Nigdy (wcześniej) nie sprowadzono czegoś podobnego do tego dla 
jakiegokolwiek króla, który istniał od pradawnych czasów51.

Niewątpliwie najważniejszym ze wszystkich wspomnianych towarów było an-
tiu, a więc mirra52, którą sprowadzano zarówno w postaci gotowej do użycia, jak 
i w postaci drzew balsamowca, które miały zostać zasadzone na terenie świątyni 
w Karnaku, by, jak głoszą egipskie teksty, ustanowić dla niego Punt wewnątrz Domu 
jego (i) zasadzić drzewa (z) Ziemi Boga po obu stronach świątyni jego w ogrodzie 
jego, zgodnie z tym, co rozkazał, oraz by uczynić dla niego Punt w ogrodzie jego53. 
Ogromną wagę antiu w kulcie Amona-Ra i innych bóstw najlepiej obrazuje fakt, 
że magazyn, w którym miano je przechowywać na terenie Karnaku, wzniesiono 
nie z cegły mułowej czy niskiej jakości kamienia (jak zwykle w takich przypad-
kach), ale z granitu, a więc jednego z najtwardszych i najtrudniejszych w obróbce 
rodzajów kamienia o wyraźnych konotacjach solarnych54. Wszystko to raz jeszcze 
dowodzi bezpośredniego związku wyprawy do Puntu z kultem Amona-Ra.

W wyprawie do Puntu nie chodziło jednak wyłącznie o sprowadzenie mirry 
dla egipskich świątyń. W  takim przypadku Egipcjanie mogli przecież sprowa-
dzać mirrę w inny sposób, na przykład za pośrednictwem Nubii, co zresztą i tak 
robili, o czym świadczy fakt prawdopodobnego występowania antiu w Egipcie 

47  Identyfikacja oraz dokładne tłumaczenie terminu nebu uadż (nbw wAD) sprawiają trudności. 
S. Bojowald, Zur Bedeutung der Eigenschaft wAD beim nbw – Gold, „Discussions in Egyptology” 65 
(2012), s. 3–5 proponuje rozumieć to albo jako „rudę złota”, albo jako „czerwone” lub „białe złoto”. 
Z kolei D. Falk, The Products of Hatshepsut’s Trade Mission to Punt: An Alternative Translation of the 
Punt Reliefs at Deir el-Bahari, „Göttinger Miszellen” 238 (2013), s. 51–61, sądzi, że w rzeczywisto-
ści chodzi tu o dwa różne produkty, odpowiednio „złoto” i „malachit”.
48  Na temat tego produktu vide A. Lüchtrath, tj-Sps, der Kampferbaum Ostafrikas, „Göttinger Mi-
szellen” 101 (1988), s. 43–48.
49  Jest to niezidentyfikowany rodzaj rośliny, z której wytwarzano balsam o tej samej nazwie.
50  Substancji tej nie udało się, niestety, zidentyfikować.
51  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego z Urk. IV, 328, 17–329,12.
52  Na temat identyfikacji antiu vide D. M. Dixon, The Transplantation of Punt Incense Trees in Egypt, 
„The Journal of Egyptian Archaeology” 55 (1969), s. 55–65; F. N. Hepper, Arabian and African 
Frankincense Trees, „The Journal of Egyptian Archaeology” 55 (1969), s. 66–72.
53  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego z Urk. IV, 353,3–5 oraz 16.
54  P. Lacau, Deux magasins à encens du temple de Karnak, „Annales du Service des Antiquités de 
l’Égypte” 52 (1952), s. 185–190.
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także w okresach, gdy wypraw do Puntu nie organizowano55. W okresie Starego 
i Średniego Państwa Egipcjanie mogli chcieć wyeliminować nubijskich pośred-
ników, ale przecież w czasach panowania Hatszepsut Nubia, w całości podbita 
przez Egipcjan w  czasach Thotmesa I56, była już częścią egipskiego imperium, 
a tym samym nie była już rywalem w kontaktach z Puntem. Oczywiście, wypra-
wy wojskowe do Nubii zorganizowane w czasach Hatszepsut pokazują, że kraina 
ta nadal pozostawała niespokojna, ale, mimo wszystko, sprowadzanie towarów 
za pośrednictwem Nubii nie mogło być bardziej ryzykowne niż zorganizowanie 
morskiej ekspedycji do odległego kraju, do którego Egipcjanie nie podróżowali 
od setek lat. Poza tym trudno przypuszczać, by jedna ekspedycja zorganizowa-
na przez Hatszepsut zaspokoiła wszystkie egipskie potrzeby związane z wykorzy-
staniem antiu na kolejne lata. Dlatego wydaje się, że samo wysłanie ekspedycji 
do Puntu było dużo ważniejsze na płaszczyźnie symbolicznej i ideologicznej niż 
sprowadzenie nawet ogromnych ilości antiu na poziomie praktycznym. Najlep-
szym tego dowodem może być sposób wykorzystania produktów przywiezionych 
z Puntu opisany przez inskrypcje z Deir el-Bahari:

Król sam, król Górnego i Dolnego Egiptu (Ma‘at-ka-Ra)| chwyta pręt mier-
niczy z elektronu (i) wyciąga rękę, aby zmierzyć stosy. (Oto) pierwszy raz 
czynienia dobra (i) odmierzania świeżej mirry wobec Amona, Pana Tronów 
Obydwu Krajów, Pana Nieba, na początku wszystkich zbiorów, [które spro-
wadzono] jako cudowności kraju Punt. Pan Chemenu57 utrwalił na piśmie, 
(a) Siedmioroga58 rachowała ilości. Jej Majestat sama działa rękami swymi, 
(nakładając) przednią mirrę na wszystkie swe członki. Zapach jej jest boskim 
aromatem, gdy woń jej łączy się z Puntem, (a) skóra jej lśni elektronem, 
jaśniejąc, jak (to) czynią gwiazdy we wnętrzu dziedzińca świątecznego przed 
obliczem ziemi (tej) aż po kres jej. Wymachiwał więc cały lud rękami, odda-
jąc cześć Panu Bogów (i) wznosząc ręce na cześć (Ma‘at-ka-Ra)| przy każdej 
okazji, w której (przejawia się) boskość jej z powodu wielkości cudów, które 
stały się dla niej. Nigdy nic podobnego nie stało się za (czasów) bogów, któ-
rzy (byli) wcześniej od pradawnych czasów59.

55  A. Diego Espinel, op. cit., s. 200–202 oraz 292–297.
56  R. O. K. Baligh, Tuthmosis I, niepublikowana rozprawa doktorska, Yale University 1997, s. 216–
256.
57  Chodzi tu o Thota, boga mądrości i pisma.
58  Chodzi tu o boginię Seszat, opiekunkę królewskich annałów.
59  Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego z Urk. IV, 339,4–340,8.
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Nakładając mirrę na swe ciało, Hatszepsut łączyła swą królewską woń z  zapa-
chami Puntu, która, jak wiemy z innych tekstów z tej samej świątyni, jest wonią 
samego Amona-Ra60. W ten sposób Hatszepsut do pewnego stopnia podkreślała 
swą własną boską naturę jako żeńskie słońce (Rat; ra.t), czyli żeńskie dopełnienie 
króla bogów, którym to mianem została określona przez teksty towarzyszące re-
liefom z Portyku Puntu61.

Co więcej, wydaje się, że po ponownym zjednoczeniu Egiptu przez Jahme-
sa II62, ustabilizowaniu wewnętrznej sytuacji w kraju przez Amenhotepa I63 oraz 
ostatecznym wyeliminowaniu zewnętrznych wrogów Egiptu przez Thotmesa I64, 
wysłanie ekspedycji do Puntu powinno być interpretowane jako ostateczny krok 
mający na celu przywrócenie Egiptowi jego dawnej świetności z  czasów Stare-
go i Średniego Państwa. Organizując wyprawę do Puntu, Hatszepsut nie chciała 
więc tworzyć nowej tradycji65, ale, wręcz przeciwnie, wpisać się w  tradycję już 
istniejącą, ukazując się jako wierna córka Amona-Ra, która dba o zapewnienie 
mu wszelkich produktów niezbędnych w jego codziennym kulcie, ale także jako 
prawowita dziedziczka wcześniejszych królów66. Warto zauważyć, że podobna 
sytuacja miała miejsce w początkach Średniego Państwa, kiedy to Sanch-ka-Ra 

60  Urk. IV, 220,5–6.
61  Urk. IV, 332,11.
62  C. Vandersleyen, Les guerres d’Amosis, fondateur de la XVIIIe dynastie, Bruxelles 1971 (MRE 1); 
Ch. Barbotin, Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie, Paris 2008; na temat odkrytego niedawno 
króla Senechet-en-Ra Jahmesa I z XVII dynastii vide S. Biston-Moulin, Le roi Sénakht-en-Rê Ahmès 
de la XVIIe dynastie, „Égypte Nilotique et Méditerranéenne” 5 (2012), s. 61–71.
63  F.-J. Schmitz, Amenophis I.: Versuch einer Darstellung der Regierungszeit eines ägyptischen Herr-
schers der frühen 18. Dynastie, Hildesheim 1978 (HÄB 6).
64  R. O. K. Baligh, op. cit., s. 213–286.
65  Wbrew opinii V. G. Callender, The Innovations of Hatshepsut’s Reign, „The Bulletin of the Austra-
lian Centre of Egyptology” 13 (2002), s. 30–32. O nawiązaniu do wcześniejszych tradycji świad-
czy również sam sposób przedstawienia relacji z wyprawy do Puntu w świątyni w Deir el-Bahari; 
F. Breyer, Vorlagen zur „Punthalles” von Dair al-Baḥrī aus dem Alten Reich: philologisch-epigraphische, 
textkritische und ikonographische cruces im Zusammenspiel von Darstellungen und Inschriften, „Stu-
dien zur Altägyptischen Kultur” 43 (2014), s. 47–91.
66  Na temat innych sposobów nawiązywania przez Hatshepsut do wcześniejszych czasów vide 
D. Laboury, Citations et usages de l’art du Moyen Empire à l’époque thoutmoside, [w:] Vergangenheit 
und Zukunft: Studien zum historischen Bewusstsein in der Thutmosidenzeit, red. S. Bickel, Basel 2013 
(AegHelv 22), s. 11–28; M. Müller, Hatschepsut und der Umgang mit der Vergangenheit: Zur ange-
blischen Mittleren-Reich-Vorlage für Hatschepsuts Darstellung ihrer Erhebung zur Koregentin, [w:] ibi-
dem, s. 187–202; A. Ćwiek, Old and Middle Kingdom Tradition in the Temple of Hatshepsut at Deir 
el-Bahari, „Études et travaux” 27 (2014), s. 61–93; J. Iwaszczuk, The Legacy of Senwosret I During 
the Reign of Hatshepsut and Thutmose III, „Études et travaux” 27 (2014), s. 162–178.
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Mentuhotep III mógł wysłać wyprawę do Puntu po ponownym zjednoczeniu 
i ustabilizowaniu kraju, jak również pokonaniu wrogów zewnętrznych przez jego 
poprzednika, Neb-hepet-Ra Mentuhotepa II.

Zorganizowanie wyprawy do Puntu było niewątpliwie osobistym osiągnię-
ciem Hatszepsut, a odnowienie bezpośrednich kontaktów zaowocowało trwało-
ścią owych relacji w późniejszych czasach. Wyprawy do Puntu organizowano więc 
przynajmniej do czasów Ramzesa III67, a niekiedy to sami Puntyjczycy przybywali 
do Egiptu, by oddać cześć faraonowi68.

Wstępne obserwacje zawarte w niniejszym artykule zostaną z całą pewnością 
pogłębione dzięki nowemu projektowi zmierzającemu do pełnej dokumentacji 
reliefów i inskrypcji ze Środkowego Portyku Południowego w Świątyni Hatszep-
sut, rozpoczętemu niedawno przez Polsko-Egipską Misję Archeologiczno-Kon-
serwatorską w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Celem projektu jest przygo-
towanie nowoczesnej i aktualnej publikacji, która z pewnością rzuci nowe światło 
na wiele dyskutowanych tu kwestii69.

67  A. Diego Espinel, op. cit., s. 439–495 oraz 534–586.
68  L. Bradbury, Kpn-Boats, Punt Trade, and a Lost Emporium, „Journal of the American Research 
Center in Egypt” 33 (1996), s. 37–60; K. A. Kitchen, Further Thoughts on Punt…, s. 173–178.
69  Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej http://www.templeofhat-
shepsut.uw.edu.pl/pl/wyprawa_do_puntu_w_swiatyni_hatszepsut.html (dostęp: 23.09.2015). 
Chciałbym w  tym miejscu bardzo podziękować Panu Doktorowi Zbigniewowi E. Szafrańskie-
mu, kierownikowi Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszep-
sut w Deir el-Bahari za możliwość prowadzenia badań nad Środkowym Portykiem Południowym 
w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari.
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Datacja

Data powstania Περί Ἀρχῶν (O  zasadach), syntetycznego, kompensacyjnego 
traktatu teologiczno-filozoficznego, powszechnie uznawanego za opus magnum 
urodzonego najprawdopodobniej ok. 185 r.1 Orygenesa z Aleksandrii, jest kwe-
stią sporną. Euzebiusz z Cezarei podaje2, iż powstało ono przed opuszczeniem 
Aleksandrii przez autora w 231 lub 233 r., na podstawie zaś przesłanek zawar-
tych w innych pracach Orygenesa jako terminus ante quem przyjmuje się na ogół 
230 r.3 Crouzel natomiast uważa, że początek aktywności literackiej Orygenesa 
należy datować na okres obejmujący lata 215–220, kiedy to zasobny konwertyta 
z walentynianizmu, Ambroży, głodny zrozumienia prawd wiary, miał zapewnić 
Orygenesowi utrzymanie i warunki do pracy, aby ten zaspokajał jego intelektu-
alno-duchowe potrzeby4. Preusch twierdzi, że tekst powstał w latach 212–2155, 
Harnack i  Koetschau zadowalają się szerokim przedziałem 218–2306, Bardy 

1  H. Crouzel, Orygenes, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1996, s. 17.
2  Eus. HE, VI 24.
3  S. Kalinkowski, Starożytne spory o grecki tekst i łacińskie przekłady „De Principiis”, [w:] Orygenes, 
O zasadach, Kraków 1996 (Źródła myśli teologicznej 1), s. 7.
4  H. Crouzel, op. cit., s. 37–38.
5  Za: S. Kalinkowski, op. cit., s. 7.
6  A. Harnack, Geschichte der altchristlicher Literatur bis Eusebius: Die Chronologie, t.  2, Leipzig 
1901–1904, s. 32; P. Koetschau, Einleitung, [w:] Origenes‘ Werke. De Principiis, t. 5, red. P. Koet-
schau, [w:] Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der Ersten Drei Jahrhunderte (= GCS), Leipzig 
1913, s. XI–XIII (za: S. Kalinkowski, op. cit., s. 8).
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opowiada się za okresem 225–2307, zaś Harl, Dorival i Le Boulluec8 ustalają czas 
powstania Περί Ἀρχῶν na lata 230–231, przyjmując późniejszą datę opuszczenia 
Aleksandrii przez autora.

Źródła

Większość tekstu greckiego nie zachowała się, całość dostępna jest nam jedynie 
w o niemal dwa wieki późniejszym (398–399 r.) łacińskim tłumaczeniu Rufina 
z Akwilei opatrzonym tytułem De Principiis. List 124 Hieronima zawiera frag-
menty alternatywnego przekładu, zamierzonego jako polemika z wersją Rufina9. 
Ani jeden, ani drugi przekład nie oddają w pełni treści oryginału. Myśl Orygene-
sa, atakowana już za jego życia, stała się przedmiotem polemik i kontrowersji od 
początku IV w., herezję zaś zarzucano mu od II poł. IV w.10 Nieprzychylna recep-
cja odbiła się na tłumaczeniu – Rufin we wstępie zaznacza, iż pomija sformułowa-
nia sprzeczne z tym, co [Orygenes – przyp. JW] na temat Trójcy w innych miejscach 
stwierdził w sposób ortodoksyjny11 jako sfałszowane i nie pochodzące od niego12 albo 
przedstawia, uzgodniwszy je z poglądem, który, jak można zauważyć, sam w wielu 
innych miejscach potwierdził13. Twierdzi bowiem, iż wiele ustępów zostało sfał-
szowanych przez heretyków i przeciwników aleksandryjczyka (faktycznie, w Li-
ście do przyjaciół w Aleksandrii Orygenes skarży się na przypadki fałszerstw jego 
pism14). Wedle uznania rozjaśnia też niejasności, włączając w  miejscach, gdzie 
takowe w jego ocenie występują, inne wypowiedzi autora (często nie pochodzą-

 7  G. Bardy, Recherches sur l’histoire du texte et des versions latines du „De principiis” d’Origène, Lille 
1923, s. 8 (za: S. Kalinkowski, op. cit., s. 8).
 8  Origène, Traité des principes, tłum. M. Harl, G. Dorival, A. Le Boulluec, Paris 1976, s. 7 (za: 
S. Kalinkowski, op. cit., s. 8).
 9  Hier. Ep. 124, 3–14.
10  S. Longosz, Orygenizm i  spory wokół Orygenesa (w  1800-lecie urodzin), „Vox Patrum” 8–9/5 
(1985), s. 397–398.
11  O Zasadach…, s. 47; Or. Princ., Praef. 3: contra id (…), quod ab ipso in ceterislocis pie de trinitate 
fuerat definitum (wyd.: Origenes’ Werke. De Principiis, t. 5, red. P. Koetschau, [w:] GCS, Leipzig 
1913, wszystkie cytaty z tłumaczenia Rufina pochodzą z tego wydania).
12  O Zasadach…, s. 47; Or. Princ., Praef. 3: velut adulteratum hoc et alienum aut praetermisimus.
13  O Zasadach…, s. 47; Or. Princ., Praef. 3: secundum eam regulam protulimus, quam ab ipso fre-
quenter invenimus adfirmatam.
14  Cf. Rufin z Akwilei, O sfałszowaniu pism Orygenesa, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1996, s. 111; 
Ruf. De adult. 7; Orygenes, Korespondencja, red. i tłum. H. Pietras, Kraków 1997, s. 37–38.
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ce z Περί Ἀρχῶν) dotyczące problematycznej kwestii. Efektem tłumaczenia ma 
być więc tekst jak najklarowniejszy, najbliższy temu, co uważał za ortodoksję, 
i najlepiej oddający myśl aleksandryjczyka. Co do tłumaczenia Hieronima, miało 
ono na celu ukazanie nieprawidłowości doktrynalnej Περί Ἀρχῶν i, o ile można 
stwierdzić na podstawie zawartych w Liście 124 ekscerptów, było mniej obiektyw-
ne niż wersja Rufina – przede wszystkim przedstawia hipotezy jako twierdzenia, 
a także przypisuje aleksandryjczykowi poglądy, których ten w tłumaczeniu Rufina 
nie podziela, tylko wymienia jako krążące w określonych środowiskach, a nawet 
potępia.

Fragmenty greckie zachowały się w sporządzonej przez Bazylego i Grzegorza 
z Nazjanzu antologii Filokalia (dwa obszerne, acz niekontrowersyjne fragmenty 
– ks. III, rozdz. 1 i cała ks. IV – stanowiące około 1/6 treści dzieła), w potępia-
jącym nauczanie Orygenesa Liście do Menasa cesarza Justyniana (kilka wątpli-
wej wartości fragmentów być może podsuniętych cesarzowi przez przeciwników 
autora), w Herezjach Epifaniusza z Salaminy (kilka fragmentów przytoczonych 
w ramach oskarżenia o herezję), w Listach paschalnych Teofila z Aleksandrii (kilka 
fragmentów, także w tonie oskarżycielskim), w O stworzeniu człowieka i w O du-
szy i zmartwychwstaniu Grzegorza z Nyssy (kilka fragmentów, autor był entuzjastą 
i obrońcą myśli Orygenesa), w Dekretach synodu nicejskiego pióra Atanazego (dwa 
fragmenty), a także w cytatach z Marcelego z Ancyry w Przeciw Marcelemu Euze-
biusza (też dwa fragmenty)15. Wszystkie fragmenty pochodzą od oskarżycieli lub 
obrońców aleksandryjczyka, co w oczywisty sposób rzutuje na ich interpretację.

Dokonane przez Crouzela i Rista analizy porównawcze tłumaczenia Rufina 
i fragmentów greckich pochodzących z Filokalia zweryfikowały przekład łaciński 
jako niedoskonały, acz dobrze oddający ducha oryginału16. Ponadto Crouzel i de 
Lubac twierdzą, iż uznanie jego komplementarności jest konieczne dla owocnej 
pracy nad myślą aleksandryjczyka17. Nieufni wobec przekładu byli wcześniej Ko-
etschau i Butterworth, czemu pierwszy dał wyraz, uzupełniając swoje krytyczne 

15  S. Kalinkowski, op. cit., s. 8. Odpowiednie fragmenty wymienionych tekstów w: O Zasadach…, 
passim.
16  H. Crouzel, Comparisons précises entre les fragments du „Peri Archon” selon la „Philocalie” et la tra-
duction de Rufin, [w:] Origeniana. Premier colloque international des études origéniennes (Montserrat 
18–21 septembre 1973), red. H. Crouzel, G. Lomiento i J. Rius-Camps, Bari 1975, s. 113–121. 
J. M. Rist, The Greek and Latin Texts of the Discussion on Free Will in „De Principiis”, Book III, [w:] 
ibidem, s. 97–111.
17  H. Crouzel, Orygenes…, s. 226; H. de Lubac, Histoire et Esprit: L’intelligence de l’Ecriture d’après 
Origène, Paris 1950, s. 42.
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wydanie wieloma fragmentami przypisywanymi Orygenesowi, a  pochodzący-
mi z  innych źródeł18, drugi zaś określił przekład Rufina jako garbled version of 
Origen’s work19. Niezależnie od oceny pracy tłumacza pewne jest, że w związku 
z  użyciem charakterystycznych dla literatury teologiczno-filozoficznej bardzo 
swoistych greckich terminów, często nieposiadających dokładnych łacińskich od-
powiedników, brak dostępu do oryginału znacznie utrudnia rekonstrukcję myśli 
Orygenesa.

Autor i dzieło

Orygenes najprawdopodobniej pochodził z  chrześcijańskiej rodziny20, a  poza 
otrzymaniem gruntownej formacji intelektualnej w  aleksandryjskiej szkole ka-
techetycznej znał dzieła Platona i Chryzypa21, niektóre z zapisanych wykładów 
Muzoniusza Rufusa i Epikteta, miał także czytać dzieła neopitagorejczyków22. Za-
pewne znał hebrajski i utrzymywał kontakty ze współczesnymi sobie rabinami23. 
Περί Ἀρχῶν jest najpełniejszym wyrazem jego poglądów, nie jest to jednak próba 
summy teologicznej. To raczej pomyślany w  formule θεολογία γυμναστικής – 
teologii ćwiczeń – zbiór obfitych w  alternatywne hipotezy rozważań nad filo-
zoficznymi podstawami wiary, dążących do obudowania chrześcijańskich prawd 
objawionych mniej lub bardziej systematyczną, zachowującą ortodoksję spekula-
cją kosmologiczną. Nie jest to zwarty zbiór twierdzeń czy łańcuch precyzyjnych 
rozumowań, a raczej szeroka filozoficzna wizja, z której drogą dedukcji wyszcze-
gólnia się różne, często niekompatybilne wnioski na dane tematy; zarysy całości 
są ostre, ogólne prawa dość jasne – kosztem budzących kontrowersje szczegółów. 
Autor używa dwóch równoprawnych dyskursów: teologiczno-filozoficznego (spe-
kulacje) i  alegoryczno-egzegetycznego, polegającego na uzasadnianiu spekula-
cji za pomocą metaforycznej interpretacji Pisma, będącą rozwinięciem metody 

18  P. Koetschau, op. cit., s. CXXVIII.
19  G. W. Butterworth, Introduction, [w:] Origen, On first principles, red. G. W. Butterworth, Eu-
gene 2012, s. XIX.
20  H. Crouzel, Orygenes…, s. 27.
21  H. Chadwick, Myśl wczesnochrześcijańska a tradycja klasyczna, tłum. P. Siejkowski, Poznań 2000, 
s. 75, 107.
22  Ibidem, s. 107.
23  Ibidem, s. 74–75.
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Filona z Aleksandrii oraz typologicznych metod Justyna Męczennika i Ireneusza 
z Lyonu24.

Byty niestworzone. Relacja Ojciec-Syn

Źródłem stworzenia są trzy byty niestworzone25: Ojciec, Syn i  Duch Święty 
(a w szczególności Ojciec26 i Syn27), które później, na Soborze konstantynopo-
litańskim I  (381  r.), ogłoszone zostaną osobami Trójcy Świętej. Orygenes jako 
pierwszy z pisarzy kościelnych filozoficznie dowodzi niematerialności Boga28. Na-
tura cielesna podlega bowiem zmianie i zniszczeniu, gdyby zaś Bóg był material-
ny, byłby zmienny i zniszczalny, znaczy niedoskonały. Bóg jest niezłożoną Mona-
dą (μόνος) i Jednią (ἑνάς), jest substancjalnie dobry, przysługują mu także miana 
Rozumu i Źródła29. Konceptualizację stosunków między Ojcem a Synem rozpo-
czyna od zauważenia implicite relacyjnego charakteru pojęć Ojcostwa i Synostwa. 
Ojciec, będąc zarazem niezmiennym Bogiem, nie mógł stać się Ojcem – musiał 
być nim od zawsze. Aby mógł być Ojcem od zawsze, musiał od zawsze istnieć 
Syn. Syn musi więc odwiecznie współistnieć z  Ojcem – jest „odwiecznie zro-
dzony”30. Relacja Synostwa-Ojcostwa jest pozbawiona kontekstu historycznego 
(nie wynika ze zdarzenia zrodzenia) – stanowi raczej immanentną, strukturalną 
cechę Trójcy, a „zrodzenie” tudzież „rodzenie” należy rozumieć raczej w katego-
riach procesu. Przymioty Syna to Mądrość, Sprawiedliwość i Słowo. Σοφία cieszy 
się tu zdecydowanym prymatem, podobnie jak w Księdze Przysłów (Prz 8,22) 
mówi się o niej jako o ἀρχή, Chrystus jest zaś nazywany jedyną Bożą Mądro-
ścią – mądrością samą w sobie (αὐτοσοφία)31. Trzecia Osoba Trójcy, wielokrotnie 
wzmiankowany na kartach Pisma Świętego Duch Święty, jest konceptualizowana 
przede wszystkim w eschatologii Orygenesa. Na tym etapie opisu aleksandryjczyk 

24  Ibidem, s. 78.
25  Or. Princ. I 1.6; I 2.2–3; I 3.3.
26  Or. Princ. I 7.1.
27  Or. Princ. II 9.4.
28  E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w  wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 
1987, s. 37.
29  Or. Princ. I 1.6.
30  G. Bostock, Origen’s Philosophy of Creation, [w:] Origeniana Quinta. Papers of the 5th International 
Origen Congress, Boston College, 14–18 August 1989, red. R. J. Daly, Leuven 1992, s. 255.
31  J. Duda, op. cit., s. 57–58.
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ogranicza się do wykazania braku biblijnych wzmianek na temat jego stworzenia, 
wnioskując ex silentio o jego odwiecznym współistnieniu z Ojcem i Synem w jed-
nej Bożej substancji. Określa go także mianem samoistnego bytu duchowego32.

Byty w preegzystencji i ich upadek

Poza substancjalną jednością i dobrem kolejną cechą Trójcy jest jej odwieczne, 
nieustanne, dobroczynne działanie33. Orygenes zauważa konieczność istnienia ze-
wnętrznego przedmiotu takowego działania:

Unde consequens est fuisse semper quibus bene faceret, conditionibus vide-
licet vel creaturis suis, et bene faciens ordine et merito in his sua beneficia 
virtute providentiae dispensaret. Et per hoc consequens videtur quod neque 
beneficus neque providens deus aliquando non fuerit34.

Wynika stąd konsekwentny wniosek, że zawsze też istniały byty, którym ta 
moc czyniła dobrze – mianowicie jej stworzenia; a czyniąc dobrze udzielała 
im dobrodziejstw mocą opatrzności w porządku i wedle zasługi. Trzeba też 
przyjąć, że nie było takiego momentu, w którym Bóg nie był Stworzycielem, 
Dobroczyńcą i Opiekunem35.

Jednak odwieczne istnienie przedmiotu owego odwiecznego działania obala-
łoby twierdzenie o absolutnej pierwotności Bożego istnienia. W związku z tym 
wprowadza do Trójcy preegzystujące w  Jej Drugiej Osobie – Mądrości – idee 
przyszłego Stworzenia, tworzące κόσμος νοητός, a  niebędące bytem zewnętrz-
nym w stosunku do Trójcy:

In hac igitur sapientia, quae semper erat cum patre, descripta semper inerat 
ac formata conditio, et numquam erat quando eorum, quae futura erant, 
praefiguratio apud sapientiam non erat36.

32  Or. Princ. I 1.3.
33  Or. Princ. I 4.3.
34  Ibidem.
35  O Zasadach…, s. 95.
36  Or. Princ. I 4.4.
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W tej więc Mądrości, która zawsze była z Ojcem, zawsze tkwiło określone 
i ukształtowane stworzenie, i nie było nigdy takiego momentu, w którym 
Mądrość nie posiadała uprzednio utworzonych idei istot mających zaistnieć 
w przyszłości37.

Następnie (ale w dalszym ciągu na początku38) w akcie pierwszego stworzenia 
powstaje z niebytu – w przeciwieństwie do istniejących od zawsze w Mądrości 
idei przyszłego Stworzenia – κόσμος νοερός (do którego odnosił będę również 
oznaczający zarówno akt, jak i jego konsekwencję – termin pierwsze stworzenie):

(…) rationabiles istae naturae, quas in initio factas supra diximus, factae 
sunt cum ante non essent, hoc ipso, quia non erant et esse coeperunt (…)39.

(…) owe natury rozumne, uczynione – jak powiedzieliśmy – na początku, 
zostały stworzone z niebytu, przez samo to, że nie istniały i zaczęły istnieć 
(…)40.

Bóg tworzy byty rozumne (λογικοί) na swój obraz i podobieństwo, istniejące jako 
λόγοι σπερματικοί w Mądrości Bożej i posiadające własną, odgraniczoną sub-
stancję (οὐσία κατά περιγραφή)41. Jakkolwiek Orygenes nie wspomina o ciałach 
duchowych w kontekście preegzystencji bytów rozumnych, to pisze:

(…) materialem vero substantiam opinione quidem et intellectu solo sepa-
rari ab eis et pro ipsis vel post ipsas effectam videri, sed numqam sine ipsa 
eas vel vixisse vel vivere: solius namque trinitatis incorporea vita existere recte 
putabitur42.

(…) substancję materialną można odłączyć od nich jedynie w teorii i w my-
śli; można sądzić, że materia została utworzona przed albo po stworzeniu 

37  O Zasadach…, s. 96.
38  Or. Princ. II 9.2.
39  Ibidem.
40  O Zasadach…, s. 198.
41  H. Pietras, Argumentacja filozoficzna za wiecznością Syna Bożego u Orygenesa, [w:] Ojcowie Ko-
ścioła wobec filozofii i  kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, 
M. Szram, Lublin 1998, s. 94.
42  Or. Princ. II 2.2.



58

Jakub Wolak

duchów, jednakże duchy nigdy nie istniały i nie istnieją bez niej: słusznie bo-
wiem uznamy, że jedynie Trójca Święta wiedzie życie w stanie bezcielesnym43.

Biorąc pod uwagę to stwierdzenie, a  także stwierdzenia o  ciałach duchowych 
w kontekście soteriologicznym (wtedy natura naszego obecnego ciała zostanie do-
prowadzona do chwały „ciała duchowego” 44) oraz powszechną symetrię początku 
i końca (stworzenia rozumne miały początek podobny do końca45), można mniemać, 
że preegzystujące λογικοί posiadały spełniające funkcję περιγραφή ciała ducho-
we. Jak widać, problem odwieczności Stworzenia został niejako przeniesiony na 
problem stosunków między Ojcem, Synem i λογικοί. W związku z tym, że Ory-
genes nie mówi jeszcze o stworzeniu materii, ciężko orzec, skąd miałyby pocho-
dzić wspomniane ciała duchowe, eteryczne – z materii tak lekkiej, że prawie już 
niematerialnej (nieostrość ontycznego statusu materii równie wyraźnie zaznacza 
się w filozofii Plotyna)46. Problem statusu ciał duchowych wydaje się po prostu 
echem problemu (nie)odwieczności stworzenia – mamy do czynienia z materią 
istniejącą przed stworzeniem materii, będącą istotnym elementem stworzenia ist-
niejącego przed stworzeniem świata. Orygenes pisze także:

(…) hoc ipso, quia non erant et esse coeperunt, neccesario convertibiles et 
mutabiles substiterunt, quoniam quaecumque illa inerat substantiae earum 
virtus, non naturaliter inerat sed beneficio conditoris effecta. Quod sunt 
ergo, non est proprium nec sempiternum, sed a deo datum. Non enim sem-
per fuit, et omne quod datum est, etiam auferri et recedere potest47.

(…) przez to samo, że nie istniały i zaczęły istnieć, z konieczności są zmienne 
i niestałe, bo istota ich substancji, jakakolwiek by ona była, nie zawierała się 
w nich w sposób naturalny, lecz powstała dzięki dobrodziejstwu Stworzycie-
la. Istnienie zatem nie jest ich wieczną własnością, lecz darem Bożym: nie 
było go zawsze, a wszelki dar może zostać odebrany i może przepaść48.

43  O Zasadach…, s. 146.
44  O Zasadach…, s.  315; Or. Princ. III 6.6: tunc etiam natura huius corporis nostri in „spiritalis 
corporis” gloriam perducetur.
45  O Zasadach…, s. 304; Or. Princ. III 5.4: simile etiam initium rationabiles creaturas habuisse cen-
sendum est.
46  Or. Princ. I 6.4.
47  Or. Princ. II 9.2.
48  O Zasadach…, s. 198.
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Verum quoniam rationabiles ipsae creaturae, sicut frequenter ostendimus et 
in loco suo nihilominus ostendemus, arbitrii liberi facultate donatae sunt, 
libertas unumquemque voluntatis suae vel ad profectum per imitationem 
dei provocavit vel ad defectum per neglegentiam traxit49.

Stworzenia owe jednak, jak to już często dowodziliśmy i jeszcze w stosow-
nym miejscu wykażemy, zostały obdarzone wolną wolą, i właśnie wolna wola 
pociągnęła każdą poszczególną istotę albo do rozwoju poprzez naśladowanie 
Boga, albo popchnęła ku upadkowi wskutek niedbałości50.

Λογικοί jako cecha substancjalna przysługiwała więc wolna wola – nie przysługi-
wało im zaś, jako bytom stworzonym, substancjalne odwieczne i wieczne istnienie 
oraz uczestnictwo w dobroci Boga. Wolna wola tudzież moc sprawcza pozwoliła 
niektórym oddalić się od Bożej dobroci. Nastąpił upadek bytów rozumnych, cen-
tralne pojęcie kosmologii Orygeńskiej. Orygenes podaje trzy hipotezy na temat 
przyczyn upadku – trzy przedstawienia.

Przyczyny upadku bytów rozumnych

Znużenie

W monografii Orygenes Crouzel pisze, że pierwszym wyjaśnieniem jest „satietas”, 
kontemplacyjny przesyt, znużenie oglądaniem Boga. To łacińskie słowo jest prze-
kładem greckiego „koros”, dając przypis do fragmentów I 3.8 i I 4.151. Osąd ten 
powtarzają badacze tacy jak Pietras52 i Szczerba53. Crouzel twierdzi, że analizy 

49  Or. Princ. II 9.6.
50  O Zasadach…, s. 202.
51  H. Crouzel, Orygenes…, s. 258.
52  H. Pietras, Szatan a początek świata materialnego w koncepcji Orygenesa, [w:] Demonologia w na-
uce Ojców Kościoła. Hipolit, O Antychryście, red. S. Kalinkowski, Kraków 2000 (Źródła Myśli Teo-
logicznej 17), s. 59.
53  W. Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła, To-
ruń 2014, s. 223.
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Harl54 (do których niestety nie mam dostępu) dowodzą, iż κόρος i satietas ozna-
czają u Orygenesa znużenie kontemplowaniem, coś w  rodzaju acedii, która dla 
mnichów Wschodu stanowiła jedną z  wielkich pokus klasztornego życia, znuże-
nie duchowością i ostatecznie wszystkim55. Niezależnie od wyników rzeczonych 
analiz, należy zapytać o  ich punkt wyjścia. W  Περί Ἀρχῶν bowiem satietas 
występuję zaledwie cztery razy – we fragmencie I 3.8 w kontekście dobroczyn-
nego oddziaływania Osób Trójcy na istoty uświęcone przez Ducha Świętego, we 
fragmentach III 1.13 i III 1.17 w kontekście relacji grzesznika z Bogiem oraz 
kary za grzechy. Satietas nie występuje więc nigdy w kontekście upadku bytów 
rozumnych. Co więcej, fragment I 4.1, na który powołuje się Crouzel, nie za-
wiera tego terminu, a czasowniki dissimulet i neglegat ((…) si vero dissimulet ab 
exercitiis et neglegat ab industria (…))56. Zaś we fragmencie mówiącym o znu-
żeniu kontemplacją jako przyczynie upadku λογικοί wymienia desidia, taedium 
i neglegentia, a nie satietas:

Voluntarios enim et liberos motus a se conditis mentibus creator indulsit, 
quo scilicet bonum in eis proprium fieret, cum id voluntate propria serva-
retur; sed desidia et laboris taedium in servando bono et aversio neglegentia 
meliorum initium dedit recedendi a bono [podkr. – JW]57. 

Stwórca bowiem zezwolił stworzonym przez siebie umysłom na dobrowolne 
i swobodne działanie, aby powstało w nich ich własne dobro, gdyby zacho-
wywały je z własnej woli; jednakże lenistwo i wstręt do wysiłku w zacho-
waniu dobra oraz niechęć i  lekceważenie wyższych wartości dały początek 
odchodzeniu od tego, co dobre [podkr. – JW]58. 

Natomiast greckie κόρος, niewystępujące w  tekście Filokalia (pomimo zacho-
wania fragmentów III 1.13 i III 1.17), pojawia się dopiero w drugim z piętna-
stu anatematyzmów przeciw Orygenesowi z Soboru konstantynopolitańskiego II 
(553 r.):

54  M. Harl, Recherches sur l’origénisme d’Origène: la „satiété” (koros) de la contemplation comme motif 
de la chute des âmes, „Studia Patristica” 8 (1966), s. 374–405.
55  H. Crouzel, Orygenes…, s. 259.
56  Or. Princ. I 4.1; O Zasadach…, s. 94: jeśli zaś zaniecha ćwiczeń i zaniedba pilność.
57  Or. Princ. II 9.2.
58  O Zasadach…, s. 198.
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Κόρον δέ αὐτὰς λαβεῖν τῆς θείας ἀγάπης καὶ θεωρίας, καὶ πρὸς τὸ χεῖρον 

τραπῆναι κατὰ τὴν ἑκάστου ἀναλογίαν τῆς ἐπὶ τοῦτο ῥοπῆς, καὶ εἰληφέναι 

σώματα λεπτομερέστερα ἢ παχύτερα καί ὄνομα κληρώσασθαι διὰ τὸ ὡς 

ὀνομάτων οὕτω καὶ σωμάτων διαφορὰς εἶναι τῶν ἄνω δυνάμεων [podkr. 
– JW]59. 

(…) że sprzykrzyły sobie oglądanie Boga i zwróciły się ku złemu stosownie 
do tego, jakie były skłonności każdej z nich; że przybrały ciała delikatniejsze 
lub masywniejsze oraz otrzymały różne nazwy zależnie od różnic zachodzą-
cych między poszczególnymi nazwami oraz ciałami mocy niebieskich60.

Najprawdopodobniej więc właśnie z  popularności tekstu anatematyzmów 
wynika powszechne użycie terminu κόρος jako desygnatora stanu, jaki dopro-
wadził λογικοί do upadku. Wypada wspomnieć, że w De coenobiorum institutis 
Jan Kasjan podaje pojawiające się w  tłumaczeniu Rufina taedium jako łaciński 
odpowiednik ἀκηδία61, którą z κόρος w  swoich analizach kojarzy wymieniana 
przez Crouzela Harl.

Jakimkolwiek słowem go nie opisać, zaniedbanie w dobrym miało automa-
tycznie skutkować formowaniem się w złym62 (co jest wyrazem charakterystycz-
nego dla platoników utożsamienia braku dobra ze złem), a w końcu – upadkiem.

Stygnięcie

Na użytek kolejnej hipotezy Orygenes wykorzystuje wspominaną przez Ary-
stotelesa w Περί Ψυχῆς63 etymologię, łączącą ψυχή z ψύχω (‘wiać’, ‘oddychać’, 
‘oziębiać’)64. Etymologia ta jest podstawą alegorycznej koncepcji „stygnięcia dusz” 
w miłości do łączonego w Piśmie Świętym z żywiołem ognia Boga65. Jakkolwiek 
obecnie większość badaczy uważa znaczenia ‘oddychać’ i ‘wiać’ za wcześniejsze od 

59  II anatematyzm przeciw Orygenesowi z 553 r., cf. Or. Princ. II 8.3, ed. P. Koetschau.
60  O Zasadach…, s. 394.
61  Cassian. Inst. X 1.
62  Or. Princ. II 9.2.
63  Arist. De an. I 2.405b 29.
64  Or. Princ. II 8.3.
65  Pwt 4,24; Or. Princ. I 1.1; Or. Princ. II 8.3.
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‘chłodzić’66, Mumm i Richter kwestionują to stanowisko67. Twierdzą, że pierwot-
nym znaczeniem ψύχω nie było ‘oddychać’, a ‘wiać’68. Proponują także „Kaltwer-
den” jako możliwe tłumaczenie ψυχή69. Analizując tekst ze złotej tabliczki (tzw. 
Totenpass) z Hipponion, wnioskują, że jeszcze na przełomie V i IV w. p.n.e. ψυχή 
rozumiano jako ‘oziębienie’ („Abkühlung”)70. Zauważają także, że niemal wyłącz-
nie w  tym znaczeniu używa go tradycja hippokratejska71 (w kwestiach związa-
nych z oddychaniem w De Flatibus wykorzystuje się wyłącznie słowo πνεῦμα72), 
a u Homera pojawia się głównie w kontekście przejścia ze świata żywych do świa-
ta podziemnego (a nie w kontekście duszy ożywiającej, znanej w łacinie jako ani-
ma)73, co współgra z powszechnym w hippokratejskiej medycynie postrzeganiem 
oziębienia krwi jako podstawowego objawu śmierci74. Konkludując, twierdzą, że 
powszechny wśród badaczy consensus co do ‘oddychać’ jako pierwotnego znacze-
nia ψύχω jest nieuprawniony, a ψυχή oznacza raczej „Schattenseele” czy „Kälte-
seele” niż „Atemseele”75. Orygenes pisze zaś:

Si ergo ea quidem, quae sancta sunt, ignis et lumen et ferventia nominantur, 
quae autem contraria sunt, frigida, et „caritas” peccatorum dicitur „refriges-
cere”, requirendum est ne forte et nomen animae, quod graece dicitur ψυχή, 
a refrigescendo de statu diviniore ac meliore dictum sit et translatum inde, 
quod ex calore illo naturali et divino refrixisse videatur, et ideo in hoc quo 
nunc est et statu et vocabulo sita sit76.

Jeżeli więc to, co święte, nazywa się ogniem, płomieniem i żarem, a wszel-
kie przeciwieństwo świętości jest określane jako coś zimnego, i powiedzia-
no przy tym, że miłość grzeszników „ziębnie”, to trzeba się zastanowić, czy 

66  R. S. P. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Leiden–Boston 2010, s. 1671–1672.
67  Cf. P.-A. Mumm, S. Richter, Die Etymologie von griechisch ψυχή, „International Journal of Dia-
chronic Linguistics and Linguistic Reconstruction” 5 (2008), s. 33–108.
68  Ibidem, s. 36.
69  Ibidem, s. 88.
70  Ibidem, s. 89–90.
71  Ibidem, s. 47 i Hipp. Nat. hom. II 14.
72  P.-A. Mumm, S. Richter, op. cit., s. 41.
73  Ibidem, s. 36–39.
74  Ibidem, s. 41–42.
75  Ibidem, s. 92–95.
76  Or. Princ. II 8.3.
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przypadkiem nazwa „dusza”, po grecku psyche, nie pochodzi od „oziębienia” 
lepszego, boskiego stanu, a to dlatego, iż dusza oziębła w naturalnym boskim 
żarze, i z tego właśnie powodu posiada taką istotę i nazwę77.

Biorąc pod uwagę, że Orygenes miał zapewne dostęp do bogatej spuścizny filolo-
gów aleksandryjskich (pytanie, czy z niej korzystał), praca Mumma i Richter po-
zwala sądzić, że jego hipotezy etymologiczne mogą mieć solidniejsze, niż się wydaje, 
podstawy, a także być pewnym argumentem na korzyść opinii wymienionych bada-
czy. Ponadto kontekst, w jakim używa ψυχή i ψύχω wydaje się być pokrewny i wy-
rażać podobne intuicje semantyczne co kontekst, który Mumm i Richter przypisują 
Homerowi – u aojdy mamy zstępowanie człowieka ze świata żywych do Hadesu, 
u teologa upadek λογικοί z pierwszego do drugiego stworzenia; w obydwu przypad-
kach ruch w dół, ku gorszemu. Kolejny związek: Bremmer zauważa, że u Homera 
ψυχή wymieniana jest jako przynależna żywemu człowiekowi wyłącznie, gdy ten 
znajduje się w kryzysie78. Orygenes pisze to samo o Piśmie Świętym:

Denique proprie laudabiliter animam poni in scripturis sanctis, require si 
facile invenias; culpabiliter autem frequenter occurrit, ut ibi: „Anima mala 
perdit eum, qui possidet eam”, et „Anima quae peccat, ipsa morietur”79.

Zresztą niełatwo jest znaleźć w Piśmie świętym chwalebne określenie du-
szy, gdy tymczasem określenia naganne spotykamy dość często, choćby na 
przykład w takich zdaniach: „Zła dusza gubi tego, kto ją posiada”80, „Dusza, 
która grzeszy, sama umrze”81.

Addat autem et hoc qui legit ad tractatum, quod etiam de salvatoris anima ex 
his quidem, quae in evangelio scripta sunt, observatur quod alia sunt quae ei 
sub animae nomine adscribuntur, et alia quae sub spiritus nomine deputan-
tur. Nam cum passionem aliquam vel conturbationem sui vult indicare, sub 
nomine animae indicat, cum dicit: „Nunc anima mea turbata est” et „Tristis 
est anima mea usque ad mortem” et „Nemo tollit a me animam meam, sed 

77  O Zasadach…, s. 191.
78  J. N. Bremmer, The Soul in Early and Classical Greece, [w:] Der Begriff der Seele in der Religion-
swissenschaft, red. J. Figl i H.-D. Klein, Würzburg 2002, s. 159.
79  Or. Princ. II 8.3.
80  Syr 6,4.
81  Ez 18,4; O Zasadach…, s. 191.
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ego pono eam abs me”. „In manus” autem „patris commendat” non ani-
mam sed „spiritum”, et cum „carnem” dicat „infirmam”, non dicit animam 
promptam esse sed „spiritum”; unde videtur quasi medium quiddam esse 
anima inter „carnem infirmam” et „spiritum promptum”82.

I jeszcze co do duszy Zbawiciela: niechaj czytelnik zwróci uwagę na fakt, iż 
w Ewangelii inne cechy przypisuje się Jego duszy, a inne Jego duchowi: otóż 
gdy jest tam mowa o cierpieniu albo o lęku, odnosi się to do duszy; Chry-
stus powiada na przykład: „Teraz dusza moja doznała lęku”83, „Smutna jest 
dusza moja aż do śmierci”84, „Nikt nie zabiera mi duszy mojej, lecz ja sam 
odsuwam ją od siebie”85. Natomiast „w ręce Ojca” oddaje nie duszę, lecz „du-
cha”86, a mówiąc o „słabym ciele” nie przeciwstawia mu ochoczej duszy, lecz 
„ochoczego ducha”87; zatem dusza jest jak gdyby czymś pośrednim między 
„słabym ciałem” a „ochoczym duchem”88.

„Duch” to w wersji Rufina spiritus („In manus” autem „patris commendat” non 
animam sed „spiritum”(…)), w oryginale zapewne πνεῦμα, która wedle Mikody 
ma u Orygenesa pozytywne, podobne co νοῦς, konotacje i jest niejako ukrytym 
w ψυχή potencjałem, ujawniającym się na skutek tego, co w O modlitwie nazywa 
Orygenes μεταμορφουμένην89. Kontrast ów zaznacza się także w traktacie O za-
sadach, we fragmencie mówiącym o odebraniu duszy daru Ducha:

(…) auferetur profecto ab anima donum spiritus, et „pars” reliqua quae su-
perest, id est animae substantia, „cum infidelibus” ponetur, divisa ac separata 
ab eo spiritu, cum quo „adiungens se domino unus spiritus esse”90 debuerat 
[podkr. – JW]91.

82  Or. Princ. II 8.4.
83  J 12,27.
84  Mt 26,38.
85  J 10,18.
86  Cf. Łk 23,46.
87  Cf. Mt 26,41.
88  O Zasadach…, s. 192.
89  T. Mikoda, A Comparison of the Demonologies of Origen and Plutarch, [w:] Origeniana Quinta…, 
s. 329–330.
90  1 Kor 6,17.
91  Or. Princ. II 10.7.
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(…) dar Ducha zostanie bez wątpienia odebrany duszy, a pozostała część, 
czyli substancja duszy, będzie umieszczona „wśród niewiernych” po odłącze-
niu i oddzieleniu od owego Ducha, wraz z którym dusza „przyłączając się do 
Pana winna była być jednym duchem” [podkr. – JW]92. 

Znaczenia pierwotnego w stosunku do πνεῦμα czasownika πνέω: ‘wiać’ (patrz: 
τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ93), ‘oddychać’, ‘dąć’ (także: w instrument dęty)94 są 
znacznie mniej problematyczne; πνεῦμα wydaje się w związku z tym semantycz-
nie znacznie od ψυχή bliższa temu, co Mumm i Richter nazywają „Atemseele”, 
a zatem duszy związanej z życiem, nie ze śmiercią. Tym samym kontrast pomiędzy 
używaną w Περί Ἀρχῶν w kontekście dążenia człowieka do Boga πνεῦμα a ma-
jącą raczej negatywne konotacje ψυχή odzwierciedlałby Homerycki kontrast po-
między duszą żywego a duszą zstępującą do Hadesu, wpisując się w ogólny ideowy 
schemat chrześcijańskiego przewartościowania, w którym „tamten świat”(ἕτερος 
κόσμος) jest dobry, upragniony i wyższy, „ten świat”(οὗτος κόσμος) zaś zły i ze-
psuty, przeciwnie niż u Homera, gdzie „ten świat” jest dobry i obfity, „tamten” 
– zły, ciemny i niższy.

Odstępstwo diabła

Poszukując w księgach objawionych oparcia dla koncepcji upadku λογικοί z pre-
egzystencji w drugie stworzenie, Orygenes dokonuje egzegezy proroctw o upadku 
księcia Tyru95 i Lucyfera96, podsumowując drugie z nich następująco:

Hoc ergo modo erat etiam iste lux aliquando, antequam praevaricaretur et 
caderet in hunc locum et „gloria eius converteretur in pulverem”, quod est 
proprie impiorum, sicut et propheta dixit, ex quo et „princeps huius mundi”, 
id est terrenae habitationis, appellatus est; principatum namque egit in eos, 
qui eius malitiae obsecuti sunt, quoniam quidem „totus hic mundus” (mun-
dum autem nunc terrenum istum appello locum) „in maligno positus est”, 

92  O Zasadach…, s. 212.
93  J 3,8.
94  G. H. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, A Greek-English Lexicon (=LSJ), Oxford 1996, s.v. „πνέω”, 
s. 1424–1425.
95  Ez 26,28.
96  Iz 14,12.
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in hoc scilicet apostata. Quod autem „apostata” sit iste (id est refuga), etiam 
dominis in Iob ita dicit: „Adduces autem in hamo draconem apostatam” (id 
est refugam). Certum est autem quia draco ipse diabolus intellegitur97.

A zatem również szatan był kiedyś światłością, zanim zgrzeszył i spadł tutaj, 
a „chwała jego obróciła się w proch”98; to właśnie stanowi cechę istot bez-
bożnych, jak powiedział prorok; dlatego zły duch został nazwany „władcą 
tego świata”99, czyli ziemskiego mieszkania; sprawuje on bowiem władzę nad 
tymi, którzy ulegli jego występkowi, ponieważ „cały ten świat” – a światem 
nazywamy teraz to ziemskie miejsce – „leży w mocy Złego”100, czyli w mocy 
tego odstępcy. O tym, że jest on odstępcą, czyli buntownikiem, również Pan 
tak mówi u Hioba: „Przyciągnij na wędce węża-odstępcę”, czyli buntowni-
ka101. A niewątpliwie wąż ten oznacza diabła102.

Czyni więc Szatana pierwszym spośród upadłych bytów rozumnych, pociągają-
cym swym odstępstwem upadek reszty, nad częścią której w następstwie upad-
ku obejmuje władzę. Wymienia jego alegoryczny epitet „węża”, a także, później, 
„smoka”103, oznaczający zresztą bestie najzimniejsze ze wszystkich stworzeń104 – 
czym łączy teorię odstępstwa diabła z  hipotezą stygnięcia. Klarowniej niż sam 
Orygenes o odstępstwie pisze Pseudo-Leoncjusz z Bizancjum:

(…) πρὸ τῶν αἰώνων νόες ἦσαν πάντες καθαροὶ, καὶ οἱ δαίμονες, καὶ αἱ 

ψυχαὶ καὶ οἱ ἄγγελοι, λειτουργοῦντες τῷ Θεῷ, καὶ τάς ὲντολὰς αὐτοῦ 

ποιοῦντες. Ὁ δὲ διάβολος εἶς ὢν, ἐπειδὴ τὸ αὐτεξούσιον εἶχεν, ἠβουλήθη 

ἀντιστῆναι τῷ Θεῷ, καὶ ἀπώσατο αὐτὸν ὁ Θεός, συναπέσησαν δὲ αὐτῷ 

πᾶσαι αἱ ἄλλαι δυνάμεις105.

97  Or. Princ. I 5.5.
98  Cf. Iz 14,11.
99  Cf. J 12,31.
100  1 J 15,19.
101  Cf. Hi 40,20.
102  O Zasadach…, s. 104–105.
103  Or. Princ. I 8.3 i III 2.1.
104  Or. Princ. II 8.3.
105  Ps.-Leont. Byz. Lib. de sec. X 5, [w:] Patrologia Graeca (= PG), t. 86, cz. 1, red. J.-P. Migne, 
Lutetiae Parisiorum 1865, s. 1264–1265. Redaktor PG wbrew późniejszym badaczom uważa Lib. 
de sec. za oryginalne dzieło Leoncjusza z Bizancjum.
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Przed wiekami wszystkie demony, dusze i aniołowie byli czystymi umysła-
mi, które służyły Bogu i spełniały Jego rozkazy. Jeden tylko diabeł korzysta-
jąc z wolnej woli zapragnął współzawodniczyć z Bogiem i Bóg go odtrącił, 
a wraz z nim odstąpiły wszystkie inne moce106.

Sformułowanie Pseudo-Leoncjusza, ponad trzy wieki starsze od Περί Ἀρχῶν (Rees 
wyznaczył terminus post quem na 579 r.107), jest zdecydowanie mocniejsze i bar-
dziej jednoznaczne; na pewno nie w duchu Orygeńskiej θεολογία γυμναστικής. 
Mówi, że Szatan zapragnął współzawodniczyć z Bogiem, a  także, że wraz z nim 
odstąpiły wszystkie inne moce, podczas gdy Orygenes jedynie, że „zgrzeszył”, i że 
wolna wola pociągnęła każdą poszczególną istotę albo do rozwoju poprzez naślado-
wanie Boga, albo popchnęła ku upadkowi wskutek niedbałości108 – nie znamy natury 
grzechu diabła (choć przydomek „odstępca” sugeruje coś więcej niż niedbałość, 
biorąc zaś pod uwagę konstrukcję świata pierwszego stworzenia, gdzie zasadniczą 
różnicą pomiędzy bytem Boga a bytem stworzeń była niesubstancjalność istnienia 
i zależność od Boga tych drugich, można interpretować wymienianą przez Pseu-
do-Leoncjusza chęć współzawodnictwa jako świadome skierowanie woli Lucyfera 
poza Boga na rzecz emancypacji i uzyskania substancjalnego, niezależnego istnie-
nia), zaś wymieniany przez Orygenesa dwojaki los λογικοί wyraźnie przeczy opinii 
Pseudo-Leoncjusza, jakoby wraz z nim odstąpiły wszystkie inne moce. Jakkolwiek 
upadek stał się udziałem wszystkich bytów rozumnych (nawet, w pewnym sensie, 
będącego doskonale stopionym z wolą Ojca λογικός Chrystusa109), który w akcie 
Bożego samoogołocenia – κένωσις – przyobleka się w ciało110), funkcja aniołów 
(najwyższej spośród trzech klas λογικοί po upadku) opiera się wyłącznie na ich 
zasługach111, a w drugim stworzeniu umieszczono je do świadczenia pewnych usług 
wobec stworzeń znajdujących się w takim stanie [upadku – przyp. JW]112.

106  O Zasadach…, s. 131.
107  S. Rees, The „De Sectis”: A Treatise Attributed to Leontius of Byzantium, „Journal of Theological 
Studies” 40 (1939), s. 358–360.
108  Or. Princ. II 9.6: libertas unumquemque voluntatis suae vel ad profectum per imitationem dei pro-
vocavit vel ad defectum per neglegentiam traxit; O Zasadach…, s. 202.
109  Or. Princ. II 6.3–4.
110  Or. Princ. II 5.6.
111  Or. Princ. I 8.4: neque ergo angelorum officium nisi ex merito constat; O Zasadach…, s. 127.
112  Or. Princ. III 5.5: praestare officia quaedam his, qui in hunc statum desiderant; O Zasadach…, 
s. 305.
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Warto zaznaczyć, iż poza różnicami natury metodologicznej (spekulacja i ale-
goreza) wymienione przedstawienia różnią się również pod względem struktury. 
Stygnięcie i zaniedbanie są dobrym procesem, odstępstwo Szatana – aktem. O ile 
ujęcia procesualistyczne wyjaśniają, w  jaki sposób odbywało się odchodzenie 
λογικοί od Boga, o tyle nie dają wyraźnej cezury upadku rozgraniczającej pierw-
sze i drugie stworzenie (o którym za chwilę) ani nie określają przyczyny bezpo-
średniej, tak jak czyni to ujęcie ewentystyczne. Co prawda w metaforze geometry 
i medyka Orygenes mówi o upadku jako o postępującym procesie, który moż-
na zatrzymać113 – zdaje się jednak, iż jest to stwierdzenie ekstrapolujące ogólne 
zjawisko występujące w życiu duchowym na poziom spekulacji kosmologicznej. 
Dla opisu kosmologicznego użyteczna jest wszakże hipoteza pozwalająca na jasne 
rozgraniczenie światów przed upadkiem i po nim.

Drugie stworzenie – καταβολή

Kluczowy termin w opisie drugiego stworzenia, καταβολή, pochodzi z teologii 
Pawłowej114. Orygenes wyraźnie protestuje przeciwko tłumaczeniu go na łacinę 
jako constitutio (będącego raczej odpowiednikiem κτίσις):

(…) dicentes καταβολήν mundi (quod latine satis inproprie translatum con-
stitutionem mundi dixerunt; καταβολή vero in graeco magis deicere signifi-
cat, id est deorsum iacere, quod latine inproprie, ut diximus, constitutionem 
mundi interpraetati sunt), sicut in evangelio secundum Iohannem, cum di-
cit salvator: „Et erit tribulatio in illis diebus, qualis non fuit a constitutione 
mundi”115 (hic constitutio καταβολή dicta est, quod ita intellegendum est, 
sicut superius exposuimus). Sed et apostolus in epistola ad Ephesios codem 
sermone usus est, cum ait: „Qui elegit nos ante constitutionem mundi”116 
(et hic constitutionem mundi καταβολήν dixit, eodem sensu quo superius 
interpraetati sumus intellegendam). (…) Ex hoc ergo communiter omnium 

113  Or. Princ. I 4.1.
114  Ef 1,4.
115  Mt 24,21.
116  Ef 1,4.
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per hanc significantiam, id est per καταβολήν, a superioribus ad inferiora 
videtur indicari deductio117.

(…) mówiąc o  tak zwanej „kataboli” świata. Nazwę tę przetłumaczono 
niewłaściwie jako „założenie świata”, gdy tymczasem grecki wyraz katabole 
oznacza raczej strącenie, czyli zrzucenie z  góry; łacińscy tłumacze jednak, 
jak powiedziałem, niewłaściwie przełożyli go jako „założenie świata”. Tak 
właśnie mówi Zbawiciel w Ewangelii Jana: „I będzie ucisk w owych dniach, 
jakiego nie było od założenia świata”. Na oznaczenie założenia świata użyto 
tutaj słowa katabole, które pojmować należy tak, jak to wyżej wyjaśniliśmy. 
Również Apostoł posłużył się tym wyrażeniem w Liście do Efezjan: „On nas 
wybrał przed założeniem świata”. On także założenie świata określił słowem 
katabole, które należy pojmować tak, jak to powyżej przedstawiliśmy118.

Proponuje więc deicere, ‘zrzucenie’. Faktycznie, καταβολή pochodzi od 
καταβάλλω – ‘zrzucać’119. A  Patristic Greek Lexicon Lampego podaje trzy zna-
czenia rzeczownika120. Pierwsze z  nich to ‘zrzucenie’, szczególnie nasienia przy 
propagacji (sam Orygenes pisze: Ἰησοῦν τὸν γεννηθέντα ἐκ τῆς παρθένου ἄνευ 
καταβολής σπέρματος ἀνδρός121) – co nabiera szczególnej wymowy, biorąc 
pod uwagę wykorzystanie przez Orygenesa koncepcji λόγος σπερματικός do 
opisania istnienia bytów rozumnych w preegzystencji, a  także częste wzmianki 
o  kiełkujących w  λογικοί „nasionach grzechu”122 i  zaznaczających się w  kon-
strukcji drugiego stworzenia „nasionach różnorodności”123. Kolejne znaczenie to 
jednak „założenie”, którego używają: będący prawdopodobnie uczniem Oryge-
nesa Grzegorz Cudotwórca124, piszący w podobnym co aleksandryjczyk duchu 

117  Or. Princ. III 5.4.
118  O Zasadach…, s. 303–304.
119  Cf. H. Estienne, Thesaurus Graecae Linguae ab Henrico Stephano constructus (= TGL), t. 4, Paris 
1831–1865,  s.v. „κατάβολος”, s. 1030.  Z dostępnych mi słowników etymologię tę potwierdzał 
jeszcze P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris 2009, ale jedynie poprzez 
zaznaczenie, że jest analogiczna do etymologii słowa ἐπήβολος (s. 340 i 485).
120  G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1968, s.v. „καταβολή”, s. 705.
121  Or. Fr. 27 in Jo; Cf. PG, t. 14, s. 568df (za: G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 
1968, s. 705); tłum. własne: (…) Jezusa, który urodził się z Dziewicy bez [rzucenia – przyp. JW] 
nasienia mężczyzny.
122  Or. Princ. III 1.13 i III 3.2.
123  Or. Princ. II 9.2.
124  Gr. Thaum. Pan. or. 7; Cf. PG, X s. 1076b.
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Grzegorz z Nyssy125, jak i sam Orygenes (tu z adnotacją Lampego: interpreted as 
implying descent126; Duda wydaje się nadużywać tego akcentu w  swej propozy-
cji interpretacji καταβολή jako ‘uniżenie’127). Wreszcie znaczenie trzecie: ‘wysła-
nie’, ‘zejście’ („sending forth, descent”) – Cyryl Aleksandryjski pisze na przykład 
ἡ χειρός ἐπίθεσις τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος εἰς ἡμᾶς καταβολής128. Szero-
kie pole semantyczne terminu czyni go bardzo użytecznym dla teorii Orygenesa. 
Odpowiednio rozumiane καταβολή może dotyczyć wszystkich λογικοί, nawet 
doskonałego Jezusa Chrystusa129, który w akcie κένωσις schodzi do świata wysłany 
(oczywiście wymienienie Osoby Trójcy jako przedmiotu zewnętrznego działania 
– w  tym wypadku wysłania – jest dyskusyjne wobec problematyki tożsamości 
woli Ojca z wolą Syna) jako odkupiciel130.

Warto zwrócić uwagę na wspólny rdzeń καταβολή i διάβολος. Pierwsze po-
chodzi, jak wspomniałem, od καταβάλλω, drugie – od διαβάλλω131. Καταβάλλω 
odnosi się do różnych form ruchu zstępującego (‘zrzucić’, ‘przewrócić’, ‘obalić’, 
‘upuścić’) i jego abstrakcyjnych pochodnych (‘burzyć’, ‘pozbawiać nadziei’ – ‘let 
down’, ‘unicestwiać’, ‘ujarzmić’, ‘pokonać’, ‘zabić’, ‘wymyślać’, ‘lżyć’, ‘zaniechać’ 
– ‘drop’, ‘zapomnieć’, ‘zostawić’, ‘składać’, ‘zakładać’ – ‘set down’ itd.)132. Przy 
διαβάλλω na pierwszy plan wysuwają się znaczenia abstrakcyjne – ‘przeciwsta-
wiać’, ‘poróżnić się’, ‘być źle nastawionym’, ‘oczerniać’, ‘spotwarzać’ ‘oskarżać’, 
‘oszukać’, ‘zwieść’, a także – co ciekawe w kontekście upadku bytów – ‘odrzucić 
(doktrynę, teorię)’133. Pierwotne znaczenie dotyczące ruchu wydaje się być zatar-
te, zarówno LSJ, jak i Abramowiczówna podają m.in. przykłady: (…) τὰς νέας 
(…) ἐς τὴν Νάξον διαβάλοι134 i  (…) ἦν τύλος διαβεβλημένος διὰ τοῦ ῥυμοῦ 

125  Gr. Nyss. Hex.; cf. PG, t. 44, s. 120a (za: G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 
1968, s. 705).
126  G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1968, s. 705.
127  J. Duda, op. cit., s. 179.
128  Cyr. Ador. II (za: G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1968, s. 705); tłum. wła-
sne: nałożenie ręki zesłania na nas Ducha Świętego.
129  Or. Princ. II 6.3–4.
130  Or. Princ. III 5.6.
131  Cf. TGL, t. 2, s.v. „διάβολος”, s. 1118.
132  Słownik grecko-polski, t. 2, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1960, s.v. „καταβάλλω”, s. 567–
568; LSJ, s.v. „καταβάλλω”, s. 884.
133  Słownik grecko-polski, t. 1, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958, s.v. „διαβάλλω”, s. 520.
134  Hdt. V 33; aby (…) przeprawić się okrętami na Naksos (wyd.: Herodotus, The Histories, ed. and 
transl. A. D. Godley, t. 3, The Loeb Classical Library, Cambridge, Mass. – London 1982, cf. Słow-
nik grecko-polski, t. 1, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958, s. 520, tłum. własne).
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διαμπάξ (…)135. W pierwszym mowa o przeprawie przez morze, w drugim zaś 
– o  kołku przetkniętym przez dyszel. Poza tym Abramowiczówna podaje cza-
sowniki ‘przeprawić’, ‘skierować’, ‘przebyć’, ‘wsunąć, ‘przesunąć (przez coś)’, LSJ: 
‘throw’, ‘carry over’, ‘carry across’, ‘pass over’, ‘cross’, ‘put through’136. Wydaje 
się więc, że w pierwotnym znaczeniu chodzi o ruch-poprzez-coś – „prze-bywać 
coś”, „prze-prawiać się” „prze-tykać coś”, ruch-na-wskroś-czegoś (w określonym 
kierunku lub bez kierunku), od którego to znaczenia pochodzą pejoratywne zna-
czenia abstrakcyjne (w polszczyźnie również istnieje widoczny związek pomiędzy 
neutralnym ‘przedzierać się’ i pejoratywnym ‘drzeć’ implikującym czynność de-
struktywną; także kolokwializm ‘pruć’ – szczególnie w odniesieniu do żeglugi). 
Jak wobec tego rozszerzyć nasze rozumienie słowa διάβολος w kontekście Ory-
geńskiej koncepcji diabła-odstępcy jako przyczyny upadku i terminu καταβολή? 
Otóż wykorzystując cytowane wyżej ustępy Pseudo-Leoncjusza137i przekładu Ru-
fina138 oraz mój do nich komentarz, można rzec, iż Szatan dążąc ku/przedzierając 
się ku substancjalnej niezależności od Boga wbrew porządkowi pierwszego stwo-
rzenia (tak jak okręt przeprawia się wbrew morzu), sprzeciwił się temu porządko-
wi i zniszczył go, rozdarł/zerwał więź między λογικοί a Bogiem, co poskutkowało 
„wysypaniem się” (aby konsekwentnie pozostać przy wynikającym z natury do-
ciekań kinetycznym obrazowaniu) bytów rozumnych poza będącą ośrodkiem jej 
preegzystencji Mądrość – upadkiem (będącym formą ruchu zstępującego) i nastę-
pującym po nim καταβολή.

Λογικοί w drugim stworzeniu

Powstały w wyniku καταβολή świat jest czasowym (i, rzecz jasna, niedoskonałym) 
odbiciem wiecznego porządku, odzwierciedlającym wybory bytów rozumnych 
dokonane w pierwszym stworzeniu. Λογικοί zostają, zależnie od stopnia swojego 
odstępstwa lub zasług, podzielone na trzy klasy: aniołów (świętych mocy), ludzi 
i demonów (złych mocy). O aniołach pisze Orygenes:

135  Arr. An. II 3.7; kołek (…), który przechodził przez ten dyszel (wyd.: Flavius Arrianus, Anabasis 
Alexandri, ed. A. G. Roos, Teubner, Lipsiae 1907, cf. Słownik grecko-polski, t. 1, red. Z. Abramowi-
czówna, Warszawa 1958, s. 520, tłum. własne).
136  LSJ, s.v. „διαβάλλω”, s. 389–390.
137  O Zasadach…, s. 131.
138  Or. Princ. I 5.5.
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Sed hoc tantum scire sufficit ad dei aequitatem et iustitiam demonstran-
dam, quia secundum sententiam apostoli Pauli „personarum acceptio non 
est apud deum”, quin potius omnia pro meritis singulorum profectibusque 
dispensat. Neque ergo angelorum officium nisi ex merito constat, (…) et est 
unus iste summus et excellentissimus ordo in caelestibus rationabilis creatu-
rae gloriosa officiorum varietate dispositus139.

Dla wykazania jednak sprawiedliwości i prawości Boga wystarczy wiedzieć 
tylko tyle, że zgodnie ze zdaniem apostoła Pawła „u Boga nie ma względu na 
osobę”140, lecz Bóg udziela wszystkiego raczej stosownie do zasług i rozwoju 
poszczególnych istot. A zatem funkcja aniołów opiera się wyłącznie na ich 
zasługach, (…); wśród bytów niebieskich istnieje więc jeden najwyższy i naj-
wspanialszy stan rozumnego stworzenia postawiony w chwalebnej różnorodności 
obowiązków141.

Aniołami są więc λογικοί, które nie zawiniły w preegzystencji, a wobec reszty dru-
giego stworzenia, do którego również należą, są duchami usługującymi, przezna-
czonymi do pomocy tym, którzy mają posiąść zbawienie142. Bowiem z wysokości w dół 
zstąpiły (…) także te istoty, które nawet wbrew własnym chęciom zostały sprowadzone 
od bytów wyższych i niewidzialnych do niższych i widzialnych, po to, by usługiwały 
całemu światu143. Jak widać, upadek objął całość klasy posiadających identyczny 
status ontyczny bytów rozumnych.

Similiter sane etiam de adversariis virtutibus sentiendum est, quae se in id 
loci atque officii praebuerunt, ut hoc quod vel „principatus” vel „potesta-
tes” vel „mundi rectores tenebrarum” vel „spiritalia nequitiae” vel „spiritus 
maligni” vel „daemonia inmunda” sunt, non substantialiter id habeant, 
neque quia tales creati sint, sed pro motibus suis et profectibus, quibus in 
scelere profecerunt, hos in malitia sortiti sunt gradus. Et est alter iste ordo 

139  Or. Princ. I 8.4.
140  Rz 2,11.
141  O Zasadach…, s. 127–128.
142  Or. Princ. I 5.1: quos Paulus „ministeriales spiritus” appellat „ad ministerium destinatos propter eos, 
qui hereditatem capient in salutem”; O Zasadach…, s. 98; cf. Hbr 1,14.
143  Or. Princ. III 5.4: de superioribus ad inferiora descensum est non solum ab his (…) verum et ab his, 
qui ad totius mundi ministerium ex illis superioribus et invisibilibus ad haec inferiora et visibilia deducti 
sunt, licet non volentes; O Zasadach…, s. 304.
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rationabilis creaturae, qui se ita praeceps nequitiae dedit, ut revocari nolit 
magis quam non possit, dum scelerum rabies iam libido est et delectat144.

Jeśli zaś chodzi o wrogie moce, które oddały się takiemu zadaniu i powin-
ności, to o nich też trzeba myśleć podobnie [jak o aniołach – uzup. JW], 
a mianowicie, że nie jest ich substancjalną przypadłością to, iż są „Zwierzch-
nościami, Władzami, rządcami świata ciemności, duchowymi pierwiastkami 
zła, złymi duchami lub nieczystymi demonami”145, i że nie zostały takimi 
stworzone, lecz stosownie do swych uczynków i postępów w zbrodni takie 
właśnie otrzymały stopnie zła. Istnieje więc i drugi stan rozumnego stworze-
nia, który tak bardzo pogrążył się w niegodziwości, że raczej nie chce, niż nie 
może wycofać się stamtąd, ponieważ szaleństwo zbrodni jest już dla niego 
rozkoszą i uciechą146.

Orygenes podkreśla więc, że status bytu rozumnego w drugim stworzeniu nie 
jest jego atrybutem substancjalnym i może ulec zmianie zależnie od uczynków 
(nie ma takiego stworzenia rozumnego, które nie byłoby zdolne do przyjęcia zarówno 
dobra, jak i zła147), czym niejako przenosi do świata materialnego opisującą jego 
stworzenie koncepcję statusu λογικοί jako odzwierciedlenia wyborów w preegzy-
stencji. Na stan bytu rozumnego w danej chwili wpływa więc cała historia jego 
postępowania w obydwu światach. Pośredni w stosunku do świętych i wrogich 
mocy ludzie mogą być przyjęci do stanu anielskiego:

Tertius vero creaturae rationabilis ordo est eorum spirituum, qui ad huma-
num genus replendum apti iudicantur a deo, id est animae hominum, ex qu-
ibus per profectum etiam in illum angelorum ordinem quosdam videmus as-
sumi, illos videlicet, qui „filii dei” facti fuerint vel „filii resurrectionis” (…)148.

Trzecim natomiast stanem rozumnego stworzenia jest stan tych duchów, 
które Bóg uznał za odpowiednie do napełnienia ludzkiego rodzaju; chodzi 
tu o dusze ludzkie; niektóre z nich dzięki postępowi zostają przyjmowane, 

144  Or. Princ. I 8.4.
145  Cf. Ef 6,12; Łk 7,21; Łk 4,33.
146  O Zasadach…, s. 128.
147  Or. Princ. I 8.3: nihil est in omni rationabili creatura, quod non tam boni quam mali sit capax; 
O Zasadach…, s. 126.
148  Or. Princ. I 8.4.
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jak widzimy, do stanu anielskiego: te mianowicie, które stały się „synami 
Bożymi”149 lub „dziećmi zmartwychwstania”150 (…)151.

Pogląd, że dusze dochodzą niekiedy do tak wielkiej własnej zagłady, iż zapomniawszy 
o rozumnej naturze i godności staczają się nawet do rzędu nierozumnych stworzeń, 
dzikich zwierząt albo bydląt152, Orygenes zdecydowanie potępia i zapowiada jego 
odparcie z wykorzystaniem autorytetu Pisma Świętego. Zakładając, że tłumacze-
nie Rufina w  tym punkcie wiernie odzwierciedla oryginał, aleksandryjczyk nie 
zgodziłby się zapewne również z tym, co na temat jego koncepcji twierdzi Pseudo-
-Leoncjusz z Bizancjum:

Καὶ τέως περὶ τῆς προῦπάρξεώς ἑδοξαζεν οὓτως, ὅτι πρὸ τῶν αἰώνων 

νόες ἦσαν πάντες καθαροὶ, καὶ οὶ δαίμονες, καὶ αἱ ψυχαὶ καὶ οὶ ἄγγελοι, 

λειτουργοῦντες τῷ Θεῷ, καὶ τὰς ὲντολὰς αὐτοῦ ποιοῦντες. (…) Καὶ οἱ 

μὲν πάνυ ἁμαρτήσαντες, δαίμονες ἐγένοντο, οἱ δὲ ἔτι ἔλαττον, ἄγγελοι, οἱ 

δὲ ἔτι ἔλαττον, ἀρχάγγελοι, καὶ οὕτως ἐφεξῆς ἕκαστος πρὸς τὴν οἰκείαν 

ἁμαρτίαν ἀπέλαβεν.Ὑπελείποντο δὲ αἱ ψυχαὶ, αἵτινες οὐδὲ τοσαῦτα ἦσαν 

ἁμαρτήσασαι, ἵνα δαίμονες γένωνται. Ουδὲ πάλιν οὕτω κουφοτέρως, ἵνα 

ἄγγελοι γένωνται. Ἐποίησεν οὖν τὸν παρόντα κόσμον, καὶ τὴν ψυχὴν 

συνέδησε τῷ σώματι πρὸς κόλασιν. Οὐδὲ γὰρ, φησὶ, προσωπολήπτης 

ὁ Θεὸς, ἱνα πάντα ταῦτα μιᾶς φύσεως ὅντα (πάντα γὰρ λογικά εἰσι τὰ 

ἀθάνατα) τοὺς μὲν ποιήσοι δαίμονας, τοὺς δὲ, ψυχὰς, τοὺς δεἀγγέλους. 

Ἀλλὰ δῆλον, ὅτι ἕκαστον πρὸς ὃ ἤμαρτε τιμωρούμενος, τὸν μὲν ἐποίηση 

δαίμονα, τὸν δὲ, ψυχήν, τὸν δὲ, ἄγγελον153.

Na temat preegzystencji uczył [Orygenes – uzup. tłum.] tak: Przed wiekami 
wszystkie demony, dusze i aniołowie byli czystymi umysłami, które służyły 
Bogu i spełniały Jego rozkazy. (…) Te, które zgrzeszyły bardzo ciężko, stały 
się demonami, te których grzech był lżejszy, stały się aniołami, a te, które 
zgrzeszyły najmniej – archaniołami: w ten sposób każdy po kolei otrzymał 

149  Cf. Rz 8,14.
150  Cf. Łk 20,36.
151  O Zasadach…, s. 128.
152  Or. Princ. I  8.4: animae in tantum sui decessum veniant, ut naturae rationabilis ac dignitatis 
oblitae etiam in ordinem inrationabilium animantium vel bestiarum vel pecudum devolvantur; O Za-
sadach…, s. 128.
153  Ps.-Leont. Byz. Lib. de sec. X 5, [w:] PG, t. 86, cz. 1, s. 1264–1265.
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wedle swego grzechu. Pozostały jednak dusze, które nie popełniły aż tak wiel-
kiego grzechu, żeby stać się demonami, ale też grzech ich nie był tak mały, 
żeby mogły zostać aniołami. Bóg zatem stworzył ten świat i aby ukarać du-
sze, ubrał je w ciało. Otóż wszystkie istoty rozumne są nieśmiertelne, a „Bóg 
nie ma takiego względu na osoby”154, iżby miał pośród istot posiadających tę 
samą naturę jedne tworzyć w postaci demonów, inne w postaci dusz, a jesz-
cze inne w postaci aniołów. Jest rzeczą oczywistą, że uczynił demona, duszę 
i anioła wówczas, gdy karał poszczególne istoty za popełnione grzechy155.

Po pierwsze, Pseudo-Leoncjusz raz wymienia trzy klasy bytów rozumnych (demo-
ny, dusze i aniołowie), następnie cztery, dodając archaniołów. W tłumaczeniu Ru-
fina podział jest klarowniejszy. U Pseudo-Leoncjusza każdy po kolei otrzymał we-
dle swego grzechu, a dusze, które zgrzeszyły najmniej, zostały archaniołami. Według 
przekładu Rufina najwyższa klasa bytów rozumnych nie zawiniła w preegzystencji 
i  została zrzucona do usługiwania, Pseudo-Leoncjusz – że zgrzeszyły wszystkie 
λογικοί. Pseudo-Leoncjusz nie wspomina także o tym, że świat nie został stworzo-
ny jedynie jako kara, ale także jako wyraz miłości Boga do stworzeń – nie mogły 
one bowiem dalej egzystować w pierwszym stworzeniu. O stworzeniu świata ma-
terialnego mówi dopiero w kontekście umiejscowienia w nim dusz, które nie po-
pełniły aż tak wielkiego grzechu, żeby stać się demonami, ale też grzech ich nie był tak 
mały, żeby mogły zostać aniołami. Można mniemać więc, że jedynie ludzi uważa 
za obleczonych w ciała; archanioły, anioły i demony zaś – za istoty niematerialne, 
co rozmija się ze znanym z przekładu Rufina poglądem Orygenesa na cielesność 
zarówno ludzi, jak i  aniołów i  demonów156, który silniej niż pogląd Pseudo- 
-Leoncjusza odzwierciedla ten sam status ontyczny wszystkich bytów rozumnych. 
Wreszcie Pseudo-Leoncjusz w zupełnie innym znaczeniu używa terminu „dusza”: 
demony, dusze i aniołowie byli czystymi umysłami, też: jedne (…) w postaci demo-
nów, inne w postaci dusz, a jeszcze inne w postaci aniołów. Podczas gdy u Oryge-
nesa dusza jest atrybutem wszystkich upadłych bytów rozumnych (również de-
monów), dzięki któremu mogą dążyć do jej przemiany w νοῦς tudzież πνεῦμα157, 
Pseudo-Leoncjusz myli pojęcia „dusza” i  „człowiek” (dlatego właśnie pisząc, że 
Bóg zatem stworzył ten świat i aby ukarać dusze, ubrał je w ciało już po opisaniu 

154  Cf. Dz 10,34.
155  O Zasadach…, s. 131.
156  Cf. Or. Princ. II 2.1–2.
157  Or. Princ. II 8.4.
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powstania aniołów i demonów, Pseudo-Leoncjusz wskazuje świat materialny jako 
ośrodek istnienia wyłącznie ludzkiego). W jaki sposób więc, jeśli demony i anioły 
pozbawione byłyby dusz, mogłaby się odbywać zmiana statusu, np. przemiana 
człowieka w  anioła? Wydaje się, że według Pseudo-Leoncjusza taka możliwość 
po prostu jest wykluczona. Wynika to ze skrajnie odmiennej niż w przekładzie 
Rufina egzegezy cytatu biblijnego. Warto zauważyć, że, choć podobnie brzmiące, 
są to dwa inne cytaty. W przekładzie Rufina cytat pochodzi z Listu do Rzymian, 
a  rozumowanie jest takie: skoro u  Boga nie ma względu na osobę (personarum 
acceptio non est apud deum158; w kontekście uniwersalizmu i wspólnego losu do-
brych i złych niezależnie od pochodzenia), to znaczy, że Bóg nie faworyzuje w ża-
den sposób konkretnych bytów rozumnych, ale sprawiedliwie nagradza i karze 
zasługi i grzechy. Wykorzystany w Liber de sectis Pseudo-Leoncjusza cytat pocho-
dzi z Dziejów Apostolskich, rozumowanie zaś jest takie: skoro Bóg nie ma takiego 
względu na osoby ((…) οὐδὲ γὰρ (…) προσωπολήπτης ὁ Θεὸς159; w podobnym 
kontekście co u Pawła, jako element mowy Piotra do wspólnoty w Cezarei na 
okoliczność nawrócenia Korneliusza), to nie tworzyłby z  istot o  identycznym 
statusie ontycznym trzech różnych klas bytów. A że pomiędzy aniołami, ludźmi 
a demonami są istotne różnice, muszą być one istotami odmiennymi w zakresie 
statusu ontycznego (w przekładzie Rufina na odwrót: podkreśla się, że wiele wy-
powiedzi (…) dowodzi, że wszystkie stworzenia rozumne mają jedną naturę, to zaś 
pozwala bronić sprawiedliwości Bożej (…)160). Przedstawione koncepcje różnią się 
radykalnie, mamy bowiem do czynienia z dwoma odmiennymi pojęciami Bożej 
sprawiedliwości. W przekładzie Rufina sprawiedliwość poza karą zawiera moż-
liwość poprawy własnego losu. W tekście Pseudo-Leoncjusza wyklucza się taką 
możliwość, ponieważ Bóg nie ma takiego względu na osoby. Myśl jest zapewne 
taka: równe traktowanie przez Boga grzechów i zasług w drugim stworzeniu (kie-
dy to, według przekładu Rufina, kara za grzechy w preegzystencji dokonała się 
i sprawiedliwości stało się zadość) byłoby przekreśleniem stopniowanej zależnie 
od występków (a więc nierównej i sprawiedliwej) kary za grzechy w preegzysten-
cji. Pochodzenie tej koncepcji od aleksandryjczyka jest jednak mało prawdopo-
dobne, powiela ona bowiem schemat poglądów walentyniańskich (a konkretnie: 

158  Or. Princ. I 8.4; O Zasadach…, s. 131, cf. Dz 10,34.
159  Ps.-Leont. Byz. Lib. de sec. X 5, [w:] PG, t. 86, cz. 1, s. 1264–1265; O Zasadach…, s. 127, cf. 
Rz 2,11.
160  Or. Princ. III 5.4: unius namque naturae esse omnes rationabiles creaturas, ex multis adsertionibus 
conprobatur; O Zasadach…, s. 304.
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predestynującej przynależności do klasy podziału hylicy-psychicy-pneumatycy 
jako cechy substancjalnej osoby), ostro przez Orygenesa krytykowanych161.

Problem materii w spekulacji kosmogonicznej Orygenesa.  
Konkluzje

Powstanie świata materialnego implikuje powstanie materii (ὕλη), określanej 
przez Orygenesa zgodnie z tradycją filozoficzną jako coś, co stanowi podłoże ciał, 
to znaczy coś, z  czego po przybraniu jakości powstają ciała162. Wprowadza cztery 
Arystotelejskie jakości kształtujące materię: ciepło, zimno, suchość i wilgoć, do-
dając później twardość i miękkość163. Krytykuje platoński pogląd o odwieczności 
materii jako niekompatybilny ze wszechmocą i samowystarczalnością odwiecznie 
aktywnego Boga – konieczność istnienia materii przy dziele stworzenia deabso-
lutyzowałaby bowiem Boga jako Stwórcę wszechrzeczy164. Odrzuca argument, że 
świat materialny jako dzieło Boga nie może być zniszczalny, twierdząc, że znisz-
czeniu nie podlega jedynie świat pierwszego stworzenia165. Materia, zewnętrzna 
w stosunku do Boga, w przeciwieństwie do preegzystujących idei, jest stworzona 
ex nihilo166. W przekładzie Rufina czytamy, że natura cielesna (…) nosi w  sobie 
życie duchowych i rozumnych istot oraz obejmuje ich poruszenia167. „Poruszenia” nie 
oznaczają tu wyłącznie fizycznej zdolności ruchu. W innym miejscu stoi:

(…) quos motus sine dubio rursum varietas corporum et diversitas prose-
quetur, ex qua mundus semper adornatur, nec umquam poterit mundus 
nisi ex varietate ac diversitate constare; quod effici nullo genere potest extra 
materiam corporalem168.

161  Cf. Or. Princ. I 3.5; I 5.3; II 7.1; II 9.5; III 1.8.
162  Or. Princ. II 1.4: quae subiecta est corporibus, id est ex qua inditis atque insertis qualitatibus corpora 
subsistunt; O Zasadach…, s. 142.
163  Or. Princ. IV 4.7.
164  Or. Princ. II 1.4.
165  Or. Princ. II 3.6.
166  Or. Princ. II 1.4.
167  Or. Princ. II 2.1: haec ipsa natura corporea, quae spiritalium et rationabilium mentium vitas fert et 
continet motus; O Zasadach…, s. 145.
168  Or. Princ. II 3.3.



78

Jakub Wolak

(…) poruszeniom tym [istot podlegających namiętnościom – przyp. JW] 
bez wątpienia znów będzie towarzyszyć wielka różnorodność ciał, które za-
wsze stanowią ozdobę świata, a świat musi być zawsze zmienny i różnorodny 
– tego zaś żadną miarą nie można dokonać poza sferą materii cielesnej169.

Zatem istnienie materii jest warunkiem koniecznym zmienności i różnorodności 
świata, które to umożliwiają z kolei poruszenia istot rozumnych – czyli dążenia ku 
lepszej lub gorszej z trzech klas λογικοί. Argumentem na rzecz takiej interpretacji 
są również różne ciała różnych klas bytów – gdy materia należy do złych mocy, 
przyjmuje postać gęstego i masywnego ciała170, na aniołach zaś lśni blaskiem „ciał 
niebieskich”171 – i jest to jedna i ta sama materialna substancja, która ze wszystkiego 
może przekształcić się we wszystko172.

Choć stworzenie materii i ciał nie było koniecznością – wszak jedynie dzię-
ki nieskrępowanej koniecznością woli Bożej istnieją na świecie173 – Orygenes nie 
wymienia, co mogłoby się stać z λογικοί, gdyby nie utworzono dla nich materii. 
Brak, przynajmniej na poziomie spekulacji, wyraźnych wzmianek o poprzedza-
jącym upadek istnieniu czegokolwiek poza pierwszym stworzeniem nakazuje są-
dzić, iż upadłe λογικοί po prostu przestałyby istnieć, a świat wróciłby do stanu 
sprzed ich stworzenia.

169  O Zasadach…, s. 151.
170  Or. Princ. II 2.2: incrassiorem corporis statum solidioremque formatur; O Zasadach…, s. 146.
171  Or. Princ. II 2.2: in fulgore „caelestium corporum” micat; O Zasadach…, s. 146.
172  Or. Princ. II 1.4: possit ex ominibus in omnia transformari; O Zasadach…, s. 141.
173  Or. Princ. II 1.4: quae esse deus voluit; O Zasadach…, s. 142.
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W Rozmowach tuskulańskich Cyceron w dialogu ze Słuchaczem wspomina leżące 
w pobliżu Porta Capena (przy współczesnej Via di Porta San Sebastiano) gro-
bowce znamienitych rzymskich rodzin: Serwiliuszów, Metellusów i Scypionów1. 
W jednym z nich, grobowcu Scypionów, odkryto w 1782 r. najstarszy rzymski 
sarkofag, w którym złożono szczątki Lucjusza Korneliusza Scypiona Barbatusa2. 
Powszechnie przyjmuje się, że sarkofag powstał na początku III w. p.n.e. Zabytek 
ten, obecnie znajdujący się w zbiorach watykańskich, stanowi niezwykle ważny 
wyjątek w sztuce sepulkralnej okresu republikańskiego oraz wczesnocesarskiego3. 
Do końca I w. n.e. sarkofagi pojawiają się w Rzymie jedynie sporadycznie. Wpływ 
na małą popularność tego typu grobów miał panujący ówcześnie na terenie La-
cjum obrządek grzebalny – kremacja.

Zmiana w obrządku zachodzi na przełomie I i II w. n.e. Wtedy stopnio-
wo zaczyna wzrastać liczba sarkofagów. Początkowo w  dekoracji dominują 
motywy girland, bukranionów, gryfów oraz erotów. Dopiero w II w. n.e. roz-
powszechnia się zdobienie tych kamiennych skrzyń reliefami ukazującymi 
historie mityczne. Z czasem liczba motywów mitycznych wykorzystywanych 

1  Cic. Tusc. I 13.
2  Oprócz całkowicie zachowanego sarkofagu Scypiona Barbatusa w grobowcu odkryto fragmenty 
ok. 30 innych, późniejszych sarkofagów. F. Coarelli, Rome and Environs. An Archaeological Guide, 
Berkeley – Los Angeles – London 2007, s. 367–369.
3  O  wyjątkowości sarkofagu Scypiona Barbatusa świadczy zarówno dekoracja motywami archi-
tektonicznymi, jak również forma ołtarza. Dotychczas nie odnotowano analogii dla tego zabytku 
w Lacjum oraz Etrurii. Więcej na ten temat: V. Saladino, Der Sarkophag des Lucius Cornelius Scipio 
Barbatus, Würzburg 1970.
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Uniwersytet Warszawski

przemIjanIe wyKute w KamIenIu.  

mOżlIwOścI Interpretacyjne mItu medeI  

na SarKOfagach rzymSKIch



82

Anna Bartol

przez twórców wzrosła, by pod koniec IV w. ustąpić miejsca ikonografii 
chrześcijańskiej4.

Początki zainteresowania tematyką przedstawień mitologicznych na sarkofa-
gach sięgają XVI w., czego owocem jest znany do dziś Codex Coburgensis. Jest to 
pierwszy systematyczny korpus reliefów sarkofagowych. W późniejszych czasach 
prace nad tym zagadnieniem kontynuowali badacze tacy jak G. Rodenwaldt, 
C. Robert, G. Koch, K. Fittschen czy P. Zanker. Wyrazem ich znacznego wkładu 
w badania nad sarkofagami pogańskimi jest wydawane od końca XIX w. monu-
mentalne dzieło Die Antiken Sarkophag-Reliefs.

Nie sposób podejmować studiów nad reliefami sarkofagowymi, nie zadając 
sobie pytania, co decydowało o wyborze tematu dekoracji. Niestety znane dziś 
antyczne źródła pisane nie podają wielu informacji związanych z  sarkofagami. 
Na potrzeby artykułu przyjęłam, że przy doborze przedstawień na sarkofagach 
nie kierowano się wyłącznie walorami estetycznymi, lecz przede wszystkim ale-
gorycznym charakterem treści mitu. Idąc za opinią wielu współczesnych badaczy, 
przyjmuję, że przedstawienia mitologiczne na sarkofagach należy interpretować 
jako exempla głównych rzymskich cnót: pietas, concordia, virtus5. Uważam jednak, 
że nie można zapominać o indywidualnym charakterze każdego zabytku. Studiu-
jąc przedstawienia konkretnego mitu na sarkofagach, szczególną uwagę należy 
zwrócić na różniące je detale, które stanowią wskazówkę przy odczytywaniu sym-
bolicznego znaczenia danej dekoracji.

W zrozumieniu przedstawień zdobiących sarkofagi pomagają inskrypcje na-
grobne z okresu cesarstwa. Na sarkofagach epitafia pojawiają się rzadko, jednak 
powszechnie występują na stelach grobowych lub urnach. Owe inskrypcje uzmy-
sławiają, że dla Rzymian ważniejsze od losu pośmiertnego było zachowanie pa-
mięci po swoim istnieniu w umysłach żywych. Świadczy o tym również forma 
„cmentarzy”, które powstawały wzdłuż głównych arterii, tak by każdy przecho-
dzień mógł przeczytać inskrypcję upamiętniającą złożoną w danym miejscu oso-
bę6. Napisy wykute na stelach opowiadają o wieku, zawodzie, miłości, a nawet 
rodzaju śmierci, nierzadko skarżąc się na niesprawiedliwy los, często w pierw-
szej osobie, jak gdyby mówił sam zmarły. Pojawiają się informacje na temat 

4  P. Zanker, B. Ch. Ewald, Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage, München 
2004, passim.
5  G. Gessert, Myth as Consolatio: Medea on Roman Sarcophagi, [w:] „Greece & Rome” 51/2 (2004), 
s. 217–249.
6  J. Pudliszewski, Prywatne uroczystości nagrobne w świetle epitafiów łacińskich w okresie wczesnego 
Cesarstwa Rzymskiego, Gdańsk 1997, s. 33.
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fundatora, którym w wielu przypadkach bywał sam zainteresowany, wystawiając 
sobie pomnik już za życia. Ci, którzy tego nie uczynili, a ich życia nie przerwał 
nagły, nieprzewidywalny wypadek, zwykli zostawiać testamenty, w których zleca-
li potomkom wystawienie grobowca wedle szczegółowych zaleceń. Jak zauważa 
J. Pudliszewski, troskę Rzymianina o miejsce spoczynku wyraża bohater Satyrico-
nu, Trymalchion: bo to całkiem fałszywie, żeby za życia mieć wspaniałe domy, a nie 
troszczyć się o mieszkanie, w którym dłużej przyjdzie nam przebywać7. Studiując 
epitafia rzymskie, trudno traktować przedstawienia mityczne na sarkofagach je-
dynie jako dekorację podkreślającą status majątkowy. Tam, gdzie nie było miejsca 
na długą inskrypcję, o zmarłym opowiadał obraz.

Przystępując do interpretowania mitu Medei na sarkofagach rzymskich, na-
leży zastanowić się, jak przez rzymskiego odbiorcę w II w. n.e. była postrzegana 
postać kolchijskiej księżniczki. Już w  okresie republiki historia Medei nieobca 
była rzymskim arystokratom. Świadectwo temu daje proces przeciwko Markowi 
Celiuszowi. Cyceron w mowie Pro Caelio przytacza słowa Marka Krassusa8, który, 
narzekając na przybycie Ptolemeusza, zacytował pierwszy wers tragedii Enniusza 
(III/II w. p.n.e.) Medea exul9. Ponadto Cyceron nazwał Klodię palatyńską Me-
deą, odnosząc się w ten sposób do charakteru samej Klodii, jak i nawiązując do 
złośliwej uwagi Atratina, w której nazwał on Celiusza pięknym Jazonem10. Poeci 
doby cesarstwa (Owidiusz, Seneka Młodszy, Waleriusz Flakkus) często podejmują 
temat silnych namiętności rządzących Medeą. W jej postaci wyraźnie widać kon-
flikt pomiędzy skrajnymi elementami ludzkiej natury: rozumem a uczuciami, mi-
łością i nienawiścią, macierzyństwem i żądzą zemsty. Jak do żadnej innej postaci 
literackiej okresu cesarstwa pasują słowa XIX-wiecznego poety Ch. Baudelaire’a: 
ja jestem zbrodnią – oraz karą11.

Pierwsze sarkofagi prezentujące cykle Medei i  Jazona powstają w  połowie 
II w. n.e. Do dziś znanych jest 12 całych reliefów sarkofagowych, 12 fragmentów 
oraz dwie urny, których tematem przedstawień jest mit Medei. Trzy z sarkofagów 

 7  Petroniusz, Satyryki, przeł., oprac. M. Brożek, Wrocław 2005, s. 88. Petr. Sat. 71: valde enim 
falsum est vivo quidem domos cultas esse, non curari eas, ubi diutius nobis habitandum est (wyd.: Petro-
nius Arbiter, Satyricon Reliquiae, ed. K. Mueller, Teubner, Stutgardiae–Lipsiae 1995).
 8  Tłum. własne: oby nigdy w lesie Pelionu (…). Cic. Cael.18: utinam ne in nemore Pelio (…) (wyd. 
M. Tullius Cicero, Pro M. Caelio Oratio, ed. R. G. Austin, Oxford 1960).
 9  Należy pamiętać, iż tragedia Enniusza w dużej mierze opierała się na dziele Eurypidesa.
10  Mowy Marka Tulliusza Cycerona, tłum., oprac. E. Rykaczewski, t. 3, Paryż 1870, s. 100, przyp. 9.
11  Ch. Baudelaire, Heautontimoroumenos, [w:] Kwiaty zła, wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski, 
posłowie J. Brzozowski, Kraków 1994, s. 213, w. 21 (tłum. M. Leśniewska). 
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ukazują cykl Jazona, natomiast pozostałe nawiązują do wydarzeń, które rozegrały 
się w Koryncie na dworze króla Kreona. Najwięcej znanych zabytków pochodzi 
z lat 150–170 n.e. Wszystkie, oprócz fragmentu skrzyni produkcji galijskiej, po-
chodzą z warsztatów rzymskich.

Sarkofagi prezentujące cykl Jazona najpewniej miały stanowić miejsce spo-
czynku ciała mężczyzny, a rola przedstawionej na nich postaci Medei jest jedy-
nie drugorzędna. Najważniejszym przedstawieniem umieszczonym na reliefach 
z tego cyklu są zmagania Jazona z bykami (il. 1). Pomimo iż scena pojawia się na 
połowie z omawianych zabytków, Medea obserwująca walkę Jazona pojawia się 
tylko na sarkofagu z Katakumb Pretekstata (il. 2).

Nieobecność Medei w ilustracji zapasów z bykami wzmaga wydźwięk oma-
wianej sceny – Jazon samodzielnie pokonujący spiżowe byki uosabia męską siłę 
i odwagę – cenioną przez Rzymian virtus. Dla starożytnych Greków byk był sym-
bolem potencji i władzy. W świecie rzymskim odnajdujemy podobne znaczenie, 
np. w kulcie Mitry. Tauromachia w micie o Medei pełniłaby rolę symbolu po-
bocznego – exemplum virtutis.  W  przypadku sarkofagu w  Luwrze, na którym 
stanowiła centrum kompozycji, główny nacisk został położony właśnie na taką 
symbolikę. Wydaje się, że oprócz podkreślenia męskiej virtus, zadanie herosa po-
wierzone mu przez króla Ajetesa symbolizuje również ludzkie życie, podobnie jak 
ukazywane na sarkofagach prace Heraklesa12.

W  scenie obrazującej cel wyprawy Argonautów – zdobycie złotego runa 
w Gaju Aresa – Medea została ukazana jako kapłanka, na co wskazuje szata na-
krywająca jej włosy (il. 3)13. Księżniczka stoi obok Jazona przy drzewie, na którym 
spoczywa złote runo, a którego konary oplata smok. M. Schmidt zwraca uwagę, 
że Medea usypia smoka za pomocą ziół, a nie zabija go, jak zwykle czynili to he-
rosi14. Kolchijka, jako czarownica i kapłanka Hekate, według starożytnych miała 
moc obłaskawiania węży i  innych potworów. U Apolloniosa w Argonautyce, by 
uśpić smoka, Medea używa gałązki jałowca – krzaku, który w starożytności ucho-
dził za antidotum na jad węży i żmij15.

12  O znaczeniu przedstawień prac Heraklesa na sarkofagach rzymskich: G. Koch, H. Sichtermann, 
Römische Sarkophage. Handbuch der Archäologie, München 1982, s. 149.
13  M. Schmidt, Der Basler Medeasarkophag. Ein Meisterwerk spätantoninischer Kunst, Tübingen 
1968, s. 9.
14  Ibidem.
15  Apollonios z Rodos, Wyprawa Argonautów po złote runo, tłum., oprac. E. Żybert-Pruchnicka, 
Wrocław 2012, s. 192, przyp. 213.
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Warto zwrócić uwagę, że w scenie zdobycia złotego runa Jazon wygląda nieco 
inaczej niż w scenie poprzedniej: sięga po cel wyprawy jako dojrzały mężczyzna 
z wyraźną brodą i w hełmie lub w zbroi i hełmie16. Niejednolity sposób ukazania 
Jazona w omawianych scenach nie jest wynikiem niekonsekwencji twórcy, lecz 
próbą przekazania treści symbolicznej. Podobny zabieg odnajdujemy na sarkofa-
gach ukazujących prace Heraklesa – podczas każdej kolejnej sceny młodzieńczy 
heros pokazany jest jako coraz dojrzalszy mężczyzna z brodą, zwiększa się również 
jego muskulatura (il. 4). W ten sposób ukazano ewolucję bohatera wynikającą 
z  doświadczenia nabywanego podczas wykonywania zadań, a  co za tym idzie, 
rozwój jego męskiej virtus.

Na czterech z  omawianych sarkofagów pojawia się scena zaślubin Jazona 
i Medei. Przedstawienie dextrarum iunctio umieszczone na sarkofagu w Luwrze 
(nr inw. Mr 805) w prawej części dekoracji odpowiada zaślubinom dokonywanym 
w rzymskim obrządku17. Jazon, ubrany w strój rzymskiego żołnierza, podaje pra-
wą rękę Medei. Nova nupta, jak się określa pannę młodą, ma twarz „wstydliwie” 
przysłoniętą pallą. Pomiędzy Jazonem i Medeą ukazano postać Junony Pronuby. Po 
prawej stronie, obok panny młodej, stoi towarzysząca jej w czasie zaślubin pronuba 
– funkcję tę zwykle pełniła matrona ciesząca się dobrą sławą i będąca żoną tylko 
jednego mężczyzny przez całe życie (univira) – świadczy o tym dojrzały wiek ko-
biety i jej usytuowanie względem panny młodej. Nakrycie głowy, charakterystyczne 
dla mamek, pozwala przypuszczać, że rolę pronuby pełni opiekunka Medei, która 
udała się razem z nią w podróż, a która wielokrotnie pojawia się zarówno w tragedii 
Medea, jak i w sztuce rzymskiej. Z lewej strony pary na drugim planie widoczna jest 
postać młodego mężczyzny, najpewniej świadka pana młodego (pronubus). Obok 
Jazona przedstawiono Erosa z pochodnią. Dextrarum iunctio występowało w kon-
tekście funeralnym już w Grecji klasycznej, jednak na szeroką skalę spotykane jest 
w Rzymie na sarkofagach. W kontekście grobowym oznaczało pożegnanie, jak i za-
powiedź przyszłego połączenia się małżonków w życiu pośmiertnym – w końcu ubi 
tu Gaius, ego Gaia18. Takie znaczenie ma również scena zaślubin Medei z Jazonem. 

16  Sarkofag „Jazona” z Katakumb Pretekstata, brak nr inw. Sarkofag z Kunsthistorisches Museum 
Wien, nr inw. AS I 172, niestety twarz Jazona uległa zniszczeniu, więc nie wiadomo, czy wyrzeź-
biono również brodę.
17  Obszernie na temat rzymskiego obrzędu zawierania małżeństwa w: J. Carcopino, Życie codzienne 
w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, tłum. M. Pąkcińska, Warszawa 1960, s. 99–105; K. Hersch, 
The Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity, Cambridge – New York 2010.
18  S. D. Ricks, Dexiosis and Dextrarum Iunctio: The Sacred Handclasp in the Classical and Early Chri-
stian World, „Foundation for Ancient Research and Mormon Studies Review” 18/1 (2006), s. 432.
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Szczególnie podkreślone zostało to na fragmencie sarkofagu w  Palazzo Altemps 
w Rzymie, którego większa część nie przetrwała do czasów współczesnych. Przód 
skrzyni jest nieznany, jednak dzięki temu, że zachowany jest drugi z boków przed-
stawiający Medeę i Jazona przy drzewie ze złotym runem, postaci kobiety i mężczy-
zny mogą być identyfikowane z tymi bohaterami. Szczegół, który odróżnia tę scenę 
dextrarum iunctio od pozostałych przedstawień zaślubin Medei i Jazona, potęguje 
żałobny wydźwięk całego przedstawienia – kobieta, trzymając w rękach zmięty skraj 
szaty, ociera z łez lewy policzek (il. 5). Na sarkofagach z tego okresu gest ociera-
nia twarzy pojawia się głównie w scenach opłakiwania zmarłych osób19, natomiast 
w przedstawieniu dextrarum iunctio jest nietypowy.

Na obu sarkofagach reprezentujących cykl argonautycki kompozycja scen 
zmagania z bykami, zdobycia złotego runa oraz zaślubin Jazona i Medei jest po-
chwałą virtus tak męskiej, jak i kobiecej, wzajemnego wsparcia małżonków, życia 
w harmonii i miłości. Medea występuje w tych przedstawieniach w roli pomocni-
cy, stanowi uosobienie wiernej kobiety, w której mąż odnalazł oparcie (obrazuje 
to scena zdobycia złotego runa). Wydźwięk reliefu odpowiada inskrypcjom na-
grobnym opisującym miłość małżeńską, np.:

Nam nunc queror aput Manes eius et flagito Ditem, aut et me reddite coniu-
gi meae, quae mecum vixit tan concorde ad fatalem diem. Mevia Sophe, im-
petra, si quae sunt Manes, ne tam scelestum discidium experiscar diutius20.

Bowiem teraz skarżę się jej Manom i  błagam bóstwo podziemne: i mnie 
zwróćcie małżonce mojej, która ze mną przeżyła w zgodzie aż do dnia śmier-
ci. Mewio Zofio, uzyskaj, jeśli istnieją Many, żebym dłużej nie cierpiał z po-
wodu tak nieszczęsnej rozłąki21.

W artykule zostały już omówione najważniejsze sceny występujące poza głów-
nym reliefem cyklu korynckiego, który jest najliczniej reprezentowany w grupie 

19  Cf. sarkofag przedstawiający śmierć Patroklosa (Ostia, The Ostiense Museum, nr  inw. SBAO 
43504, 160  r. n.e.), na którym został przedstawiony identycznie ukazany mężczyzna opłakują-
cy bohatera; podobnie na sarkofagu prezentującym lament nad ciałem Hektora (Palermo, Museo 
Nazionale, ok. 160 r. n.e., vide P. Zanker, B. Ch. Ewald, Living with Myths: The Imagery of Roman 
Sarcophagi, Oxford 2012, s. 69, il. 57, 58).
20  CIL VI, 2, 7579. Inskrypcja pochodzi z Rzymu ze steli nagrobnej wystawionej Mewii Zofii przez 
jej męża Gajusza Meniusza Cymbra, I w. n.e.
21  Tłum. własne.
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interesujących nas sarkofagów. Za każdym razem na sarkofagach ukazujących 
dramat Kreona i jego córki przedstawiane są sceny: przyniesienia darów dla Kreu-
zy przez dzieci Medei i Jazona, śmierć Kreuzy wraz z jej ojcem, monolog Medei, 
aż w końcu scena ucieczki czarodziejki.

Warto przyjrzeć się scenie ukazującej chłopców z darami, aby zobaczyć, jak 
przedstawienie zaczerpnięte z literatury poprzez subtelne symbole zostało dosto-
sowane do kontekstu funeralnego. Na większości sarkofagów pierwszy postępuje 
chłopiec niosący szatę. Ta tkanina utkana ze złota należała do ojca Medei – Aje-
tesa. Król Kolchidy otrzymał ją od swojego rodzica Heliosa, gdy urodziła mu się 
Medea. Wraz z nią dostał złotą przepaskę, którą niesie drugi z  chłopców. Oba 
dary Medea postanowiła wręczyć Kreuzie, nasączywszy je uprzednio magią tru-
jącą22. Należy zwrócić uwagę, że u Eurypidesa i Seneki ów wieniec określany jest 
greckimi słowami στέφανος oraz πλόκος, które mogą się odnosić zarówno do 
wieńca, jak i diademu lub przepaski23. U Seneki jednak pada określenie monile, 
które oznacza kosztowny naszyjnik czy przepaskę24. U obu autorów pojawia się 
informacja, że przepaska została wykonana ze złota i klejnotów. A zatem wyobra-
żenie przepaski jako wieńca/girlandy jest celowym odstępstwem, by dostosować 
mit do sztuki sepulkralnej. Dzieci, które w micie pełniły funkcję posłańców, na 
sarkofagach nasuwają skojarzenia z odwiedzającymi grób, którzy z okazji świąt 
niosą ze sobą wieńce do jego przyozdobienia. Szczególnie taki wydźwięk ma scena 
na sarkofagu w Luwrze, na którym cała kompozycja sceny nasuwa skojarzenia 
z  przedstawieniami zmarłych: Kreuza w  prawej ręce trzyma malutką girlandę, 
jaka często się na nich pojawia25, a Jazon trzyma makówki – kwiaty symbolizujące 
sen, które licznie rosły w świecie umarłych nad rzeką zapomnienia Lete26. Zdarza 
się, że oprócz makówek w drugiej ręce Jazona znajduje się zwój, który podkreśla 
jego wykształcenie, jak na sarkofagu w Mantui (il. 6). Na tym samym zabytku, 
pod krzesłem Kreuzy, umieszczono odnoszący się do niej symbol wykształcenia 
– tabula cerata. Na sarkofagu z Bazylei obok nóg Kreuzy widoczna jest lira, któ-
ra ma informować o  wykształceniu i  wrażliwości dziewczyny. Wybitny badacz 
dekoracji rzymskich sarkofagów H. Sichtermann łączy przedstawiane wieńce ze 

22  Seneka, Medea, tłum., oprac. E. Wesołowska, Poznań 2000, s. 30. Sen. Med. 576: (…) diris 
inlita ac tincta artibus (wyd. L. Annaeus Seneca, Tragoediae, ed. O. Zwierlein, OCT, Oxford 1986).
23  Eur. Med. 949, 1065.
24  Sen. Med. 572.
25  Więcej na temat przedstawień girland na sarkofagach rzymskich: G. Koch, H. Sichtermann, 
op. cit., passim; P. Zanker, B. Ch. Ewald, op. cit., passim.
26  Ovid. Met. XI 605.
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zwyczajem ucztowania na grobach (Totenmahl). Girlanda sama w sobie symboli-
zowała, podobnie jak drzewo, siły życiowe oraz wieczne odradzanie, a co za tym 
idzie – nieśmiertelność27.

Na wszystkich sarkofagach prezentujących cykl koryncki pojawia się scena 
śmierci Kreuzy. Umierająca dziewczyna i  towarzyszący jej ojciec ukazywani są 
zawsze w ten sam sposób: córka kieruje w górę swoją twarz wyrażającą cierpie-
nie, co nasuwa skojarzenia z lamentem skierowanym do bogów niebiańskich nad 
bolesną i niesprawiedliwą śmiercią. Prawa ręka Kreona uniesiona do skroni oraz 
lewa rozpaczliwie wyciągnięta w stronę Kreuzy podkreślają ból i bezradność ro-
dzica patrzącego na śmierć dziecka (il. 7). Podobne ułożenie ciała do sylwetki 
córki oraz przeplatające się ze sobą i tworzące jedność szaty Kreona oraz Kreuzy 
zwiastują jego śmierć. Taki zabieg pojawiający się w sztuce antycznej nosi miano 
synoptycznego – jest to dokonany przez artystę świadomy wybór jakiegoś do-
datkowego, istotnego szczegółu, który oglądającemu przypomni wydarzenia i ich 
skutki28. Postać zrozpaczonego ojca-króla bezradnie unoszącego ręce wzmacnia 
efekt bezsilności wobec losu. Motyw śmierci, której człowiek nie jest w  stanie 
się przeciwstawić, pojawia się w inskrypcjach nagrobnych29, często jest też obra-
zowany za pomocą mitów na sarkofagach. Ponadto scena nawiązuje do reliefów 
nagrobnych klasyfikowanych jako przedstawienia mors immatura – analogiczny 
wydźwięk charakteryzuje upadek Faetona, historię Niobidów, a nawet porwanie 
Persefony.

Scena ukazująca płonącą dziewczynę (unaocznia to płomień nad jej głową) 
należy do nietypowych w sztuce rzymskiej i pojawia się tylko w kontekście fu-
neralnym. Ten sposób przedstawienia Kreuzy, ginącej od ognia w dniu zaślubin, 
mogła podsunąć rzymskim twórcom gra słów. Welon, który panna młoda zakła-
dała w dniu ślubu, nosił nazwę od swojego ognistoczerwonego koloru – flam-
meum, a samo słowo flammeus oznacza ‘płonący’, ‘płomienny’, ‘ognisty’. Zamiast 
welonu na głowie płonącej dziewczyny ukazano kilka płomieni.

Śmierć Kreuzy w płomieniach pojawia się nie tylko na sarkofagach, ale rów-
nież na urnie znajdującej się w Muzeum w Ostii, w której, jak informuje umiesz-
czona inskrypcja, złożono prochy młodej dziewczyny – Geminii. Ogień postrze-
gany był jako uwolnienie duszy i odpowiada idei kremacji. Ciałopalenie Kreuzy 

27  M. Schmidt, op. cit., s. 19–20.
28  J. Boardman, Sztuka grecka, tłum. M. Burdajewicz, Toruń 1999, s. 110.
29  CIL VI 12652: crudelia fata – bezlitosny los; CIL II 4314: (…) crudelia fata, fata quibus nequeas 
opposuisse manus; tłum. własne: bezlitosny los, los, któremu nie możesz się oprzeć.
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ma wydźwięk eschatologiczny – symbolizuje wyzwolenie duszy poprzez wyzbycie 
się śmiertelnej powłoki, która ulega rozkładowi.

Na sarkofagu w Anconie widoczny jest fragment łóżka, z którego zsuwa się 
płonąca Kreuza. Na widocznym fragmencie przedstawiono Jazona zmagającego 
się z bykami. Podobnie na sarkofagu z Bazylei, w tej samej scenie na ramie do-
brze widocznego κλίνη ukazano leżącą Tellus z małym dzieckiem. Scena walki 
herosa z bykami i personifikacja ziemi w scenie śmierci nabierają symbolicznego 
znaczenia. Praca herosa powinna być odczytywana jako alegoria ludzkiego życia, 
a  bogini ziemi jako znak, że Kreuza, umierając, opuszcza świat doczesny. Per-
sonifikacja Tellus pojawia się również w scenie finalnej, pod rydwanem Medei, 
o czym będzie mowa poniżej.

Z  ukazanych na sarkofagach scen prezentujących cykl koryncki najczęściej 
spotykane w sztuce rzymskiej zdaje się być przedstawienie tzw. monologu Medei. 
Przedstawienia momentu rozdarcia bohaterki pomiędzy uczuciami macierzyński-
mi a żądzą zemsty na niewiernym mężu znane są już z wcześniejszego malarstwa 
pompejańskiego.

Na sarkofagach z Luwru i Bazylei Medea została ukazana w wyjątkowy spo-
sób – z odsłoniętą lewą piersią (il. 8). W ten sposób ukazywano Wenus Genetrix 
– obnażona pierś podkreślała jej rolę jako matki-karmicielki. Należy się również 
odwołać do słów, które padają w rzymskiej wersji tragedii z ust Medei: mknę jak 
Menada z obnażoną piersią, / w szale ramiona świętym nożem raniąc30. Odsłonięta 
pierś Medei przypomina o jej wewnętrznym ikcie – macierzyństwie z jednej stro-
ny i szale kobiety ogarniętej żądzą zemsty z drugiej.

Ostatnia i  najpóźniejsza w narracji mitu scena umieszczana na sarkofagach 
i urnach ukazuje Medeę odlatującą z Koryntu wraz z ciałami synów na rydwa-
nie zaprzężonym w węże. Ciała chłopców, które opuszczają ziemię wraz Medeą, 
świadczą o tym, że scena opiera się, najpewniej pośrednio, na tragedii Eurypidesa, 
ponieważ w dziele Seneki Medea zostawia nieżywych synów Jazonowi. Na więk-
szości zabytków funeralnych Medea ma w tej scenie rozwiane włosy, co nasuwa 
skojarzenia ze słowami wypowiadanymi przez nią w sztuce Seneki: teraz wezwa-
na mym zaklęciem, przybądź, / bogini nocy i przywdziej najgorszą / twarz, chociaż 
strasznaś ty w każdej postaci. / Tobie w hołdzie rozplatam swe włosy związane31.

30  Seneka, Medea, s. 39. Sen. Med. 806–807: (…) tibi nudato pectore maenas / sacro feriam bracchia 
cultro.
31  Seneka, Medea, s. 37. Sen. Med. 750–752: nunc meis vocata sacris, noctium sidus, veni / pessimos 
induta vultus, fronte non una minax. / Tibi more gentis vinculo solvens comam (…).
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W rzymskiej sztuce nagrobnej rydwany stanowiły symbol apoteozy. Ponadto 
przy zestawieniu sekwencji scen ukazujących zaślubiny, śmierć i odjazd na rydwa-
nie, powóz traktuje się jako alegorię zwycięstwa nad śmiercią, początek nowego 
życia – i w taki sposób należy interpretować zaprzęg Medei. Symboliczne zna-
czenie rydwanu odnaleźć można w  wielu dawnych religiach. Homer, opisując 
igrzyska zorganizowane w ramach pogrzebu zmarłego Patroklosa, wśród dyscy-
plin sportowych wymienia zawody rydwanów. Sceny obrazujące wyścigi lub wy-
padki zaprzęgów pojawiają się w etruskich grobowcach. Echo tych przedstawień 
stanowi grupa dziecięcych sarkofagów rzymskich ukazujących wyścigi zaprzęgów. 
Warto również przypomnieć platońską wizję apoteozy duszy. W Fajdrosie Plato-
na Sokrates określa duszę ludzką mianem woźnicy prowadzącego skrzydlaty za-
przęg32. W sztuce rzymskiej rydwany zaprzężone w odpowiednią liczbę koni (lub 
innych stworzeń ciągnących) charakteryzowały odpowiednie bóstwa: kwadryga 
zarezerwowana była dla boga Słońca (Sol), tryga dla bóstw Podziemia, biga zaś 
dla bóstw astralnych, Selene i Aurory, oraz bogini miłości – Wenus33. W związku 
z tym biga Medei nie nawiązuje do ponurego świata podziemnego, lecz stanowi 
pozytywny symbol nadziei na życie wieczne – tak jak Selene, która rozświetla noc, 
i Aurora, która całkowicie rozprasza ciemności, przynosząc nowy dzień. Ponadto 
na związki rydwanu z symboliką apoteozy wskazuje jeden z najbardziej znanych 
zabytków sztuki rzymskiej – gemma z czasów panowania Klaudiusza: cesarz jako 
Triptolemos unosi się w rydwanie zaprzężonym w węże, powożonym przez Mes-
salinę ukazaną jako Ceres34.

Na sarkofagach z Museo delle Terme di Diocleziano, Bazylei i urnie z Bowdo-
in College pod wężowym zaprzęgiem ukazano postać Tellus. Na urnie znajdującej 
się w  Muzeum w  Ostii przedstawienie Tellus widnieje pod tabulą zawierającą 
inskrypcję, która rozdziela obraz płonącej Kreuzy od odlatującej Medei. Ukazana 
w ten sposób Tellus symbolizuje opuszczanie świata ziemskiego. Na wielu przed-
stawieniach nagrobnych bogini umieszczona pod rydwanem symbolizującym 
apoteozę duszy wyciąga rękę, jakby chciała ją zatrzymać, wyrażając w ten sposób 
żal żywych pozostawionych na ziemi. W ten sposób Tellus została przedstawiona 
na obu urnach oraz na sarkofagu z  Museo delle Terme di Diocleziano (il. 9), 

32  Plat. Phaedr. 246a–246e.
33  R. Hurschmann, s.v. „bigae”, [w:] Brill’s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World, red. 
H. Cancik, H. Schneider, t. 2, Leiden–Boston 2003, s. 641–642.
34  St. De Angeli, s.v. „Ceres/Demeter”, [w:] Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (= LIMC), 
red. N. Gialurēs, t. 4, Zürich–München 1986, s. 898.
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natomiast fryz sarkofagu z Bazylei ukazuje boginię odmiennie: w prawym dol-
nym rogu, pod rydwanem, widać wyłącznie głowę i prawe ramię postaci, której 
wyraz twarzy ukazuje sprzeciw lub rozpacz wobec okrucieństwa czynu, jakiego 
dokonała matka, za to szyję kobiety okala wąż. Gest, który wykonuje Tellus, okre-
śla się mianem benedictio Latina.

Gest błogosławieństwa w  połączeniu z  personifikacją Ziemi odnosi się do 
symbolicznego znaczenia Medei i rydwanu, stanowiąc dopełnienie alegorycznej 
apoteozy zmarłego. Jest to znak życzenia pomyślności od Tellus (reprezentującej 
żywych) dla duszy, która, opuszczając ziemię (świat doczesny), unosi się w Eter, 
by przejść w Zaświaty. Znak błogosławieństwa wskazuje na pozytywne postrzega-
nie miejsca, do którego dusza się udaje.

Warto zwrócić uwagę, że ikonografia Tellus, która w tym przypadku odbiega 
od większości znanych jej przedstawień35 sposobem wyrzeźbienia włosów z wę-
żem owiniętym wokół szyi, przypomina rzymskie przedstawienia Gorgony, któ-
rych wizerunki w kontekście grobowym pełniły funkcję apotropaiczną36.

wnioski

Sarkofagi, których dekoracja przedstawia mityczne losy Medei, reprezentują 
dwa różne typy interpretacyjne w zależności od tego, który cykl wydarzeń stał się 
głównym tematem reliefu. W cyklu argonautyckim Medea stanowi uosobienie 
kobiecej virtus. Za pomocą prac Jazona, w których dopomogła mu Medea, oraz 
sceny dextrarum iunctio ukazano alegorię życia małżeństwa – pokonywania tru-
dów we wzajemnym wsparciu, przyjaźni i miłości. W tym cyklu postać Medei 
wyraża wyłącznie pozytywne cechy, a Jazon stanowi exemplum virtutis. Taką in-
terpretację roli Medei narzuca scena dextrarum iunctio, dlatego gdy na sarkofagu 
z Bazylei oba cykle mityczne zostają połączone (pokrywa przedstawia wydarzenia 
w Kolchidzie, a Fryz główny w Koryncie), scena zaślubin Jazona i Kolchijki nie 
pojawia się.

Dla większości omawianych zabytków można zaryzykować identyfikację po-
staci siedzącej Kreuzy i ustawionego obok niej Jazona ze zmarłą oraz fundatorem 

35  Ale nie wszystkich – postać Tellus z wężem owiniętym wokół szyi pojawia się np. na mozaikach 
z  okresu cesarstwa. Cf. E. Ghisselini, s.v. „Tellus”, [w:] LIMC, red. G. Camporeale et al., t.  7, 
Zürich–München 1986, s. 879–889.
36  G. Koch, H. Sichtermann, op. cit., passim.
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jej sarkofagu. Dary, które są niesione przez dzieci, mogą mieć znaczenie symbo-
liczne związane z wierzeniami pośmiertnymi lub samym obrządkiem pogrzebo-
wym i jednocześnie być przypomnieniem o odwiedzaniu zmarłego (a dzięki temu 
pielęgnowaniu jego pamięci). Możliwość łączenia zmarłej z Kreuzą wprowadzają 
szczegóły dekoracji, kompozycja reliefu (centralne przedstawienie sceny śmier-
ci córki Kreona) oraz urna z Muzeum w Ostii. Na tym zabytku zachowała się 
inskrypcja, dzięki której wiadomo, że zostały w nim złożone kości nastoletniej 
dziewczyny – Geminii37. To oraz czas śmierci Kreuzy – dzień zaślubin – wskazują 
na młody wiek zmarłej38. Biorąc pod uwagę szereg elementów i scen podkreślają-
cych męską virtus Jazona oraz zalety ducha obojga, można zaproponować hipote-
zę, że sarkofagi przedstawiające śmierć Kreuzy fundowali umiłowanej dziewczy-
nie mąż lub jej rodzice.

Medea może być odczytywana na sarkofagach jako uosobienie Mors – Śmier-
ci, która dotyka wszystkich, bez względu na wiek i rangę. Zabija ona własne dzie-
ci, starego króla Kreona, niewinną i młodą Kreuzę. Ponadto postać bezwzględnej 
Kolchijki, która przezwyciężyła w sobie nawet miłość do własnych dzieci, uosabia 
bezlitosny los, często pojawiający się w inskrypcjach nagrobnych.

Przede wszystkim jednak Medea na rydwanie symbolizuje apoteozę duszy za-
równo męskiej, jak i żeńskiej, jednocześnie stanowiąc alegorię okrutnego losu.

Sarkofagów nie należy łączyć z  żądną konkretną doktryną religijną. Reliefy 
z cyklu korynckiego przedstawiają ogólny podział na, posługując się orficką ideą 
zaczerpniętą z kościanej tabliczki z Olbii, bios – thanathos – bios39, czyli ‘życie – 
śmierć – życie’. Alegorię życia odnajdujemy po lewej stronie sarkofagów, głównie 
poprzez detale wskazujące na wykształcenie Jazona i Kreuzy (tabula cerata, zwoje, 
lira), girlandy oraz samą treść przedstawień (przygotowania do ślubu). Śmierć 
Kreuzy oznacza nie tylko śmierć w rozumieniu dosłownym jako mors immatu-
ra, ale poprzez oczyszczający ogień symbolizuje uwolnienie duszy przez spalenie 
śmiertelnej powłoki. Uciekająca na rydwanie Medea, postrzegana jako ulatująca 
dusza, wyraża wiarę w jej nieśmiertelność i nowe, lepsze życie pośmiertne.

Kończąc, należy zaznaczyć, że w artykule zostały poruszone tylko niektóre za-
gadnienia związane z możliwościami interpretacyjnymi mitu Medei w rzymskiej 

37  K. Herbert, A Roman Cinerary Urn at Bowdoin College, „American Journal of Archaeology” 64/1 
(1960), s. 76–78.
38  Trzeba pamiętać, że według starożytnych Greków i Rzymian dziewczyna stawała się w pełni ko-
bietą dopiero dzięki zamążpójściu.
39  A. S. Rusjaeva, Orfizm i kul’t Dionisa v Ol’vii, „Vestnik Drevnei Istorii” 1 (1978), s. 87–103.
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sztuce sepulkralnej. Nie przedstawiono również wszystkich sarkofagów związa-
nych z historią Kolchijki. Powinno się uwzględnić, iż każdy z zabytków oprócz 
schematycznych scen mitologicznych wzbogacony został o szczegóły nadające mu 
własny charakter oraz wymuszające indywidualną interpretację.

Należy również pamiętać, że interpretacja ikonograficznych motywów sepul-
kralnych jest niezwykle trudna i dyskusyjna, ponieważ przedmiot symbolu jest bez-
graniczny, tajemniczy, poznawalny tylko w części i nie tylko przez intelekt40.

materiał ikonograficzny

Il. 1. Kunsthistorisches Museum Wien, nr inw. AS I 172, 170–180 r., źródło: M. Schmidt,  
s.v. „Aietes”, [w:] Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, red. J. Boardman et al., t. 1, 

Zürich–München 1981, s. 354 (il. 5).

40  J. Pudliszewski, op. cit., s. 48.
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Il. 2. Fragment sarkofagu, Rzym, Katakumby Pretekstata, 150–170 r., źródło: M. Schmidt,  
Der Basler Medeasarkophag. Ein Meisterwerk spätantoninischer Kunst, Tübingen 1968, s. 10 (il. 29).

Il. 3. Rzym, Museo 
Nazionale Romano – 

Palazzo Altemps, nr inw. 
8647, 150–180 r., źródło: 

fotografia Anny Bartol.
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Il. 4. Rzym, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, nr inw. 8642, 240–260 r., źródło: 
http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6623 (dostęp: 13.05.2016).

Il. 5. Rzym, Museo Nazionale Romano  
– Palazzo Altemps, nr inw. 8648, 150–180 r.,  

źródło: fotografia Anny Bartol.

Il. 6. Mantua, Palazzo Ducale, 130–150 r., źródło: http://ancientrome.ru/art/artworken/img.
htm?id=6860 (dostęp: 13.05.2016).
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Il. 7. Bazylea, Antikenmuseum, nr inw. BS 203, 
180–200 r., źródło: https://www.flickr.com/photos/

pelegrino/16336169875 (dostęp: 13.05.2016).

Il. 8. Bazylea, 
Antikenmuseum, nr inw. 

BS 203, 180–200 r., 
źródło: https://www.
flickr.com/photos/

pelegrino/16336148665 
(dostęp: 13.05.2016).

Il. 9. Rzym, Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, nr inw. 222, 170–180 r.,  
źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Sarcophagus_Medea_Terme.jpg 

(dostęp: 13.05.2016).
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Megiddo utożsamiane jest z biblijnym Armagedonem1. Jest to jedno z najważ-
niejszych stanowisk archeologicznych na terenie współczesnego Izraela. Obejmu-
jące 20 ha2 ufortyfikowane miasto jest unikalne nie tylko ze względu na swoją 
rolę w historii regionu, ale również z powodu znajdujących się tam różnego typu 
pochówków. Szczególnie interesujące wydają się groby położone w obrębie mu-
rów miejskich pod podłogami domów. Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie teorii dotyczących okoliczności powstania pochówków pod domami 
i  ich znaczenia dla mieszkańców miasta. Odpowie on na pytanie, czy pamięć 
o  zmarłych była w Megiddo kultywowana oraz co mogło wpływać na zmiany 
obrządku pogrzebowego. Przedstawione wnioski wynikają z analizy stratygrafii, 
pozostałości architektury oraz wyposażenia grobowego, które posłużyło do prze-
prowadzania badań statystycznych.

Podczas wykopalisk prowadzonych w latach 1935–1939 misja z uniwersytetu 
w Chicago odkryła 2783 pochówków datowanych na środkową i późną epokę 
brązu (1950 r. p.n.e. – 1150 r. p.n.e.4) umieszczonych pod budynkami. Miasto 

1  Ap. 16,16. Tłum.: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z  języków oryginalnych, 
oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 20005, s. 1621.
2  The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, t. 3, red. E. Stern, New York 
– London – Toronto – Sydney – Tokyo – Singapore 1993, s.v. „Megiddo”, s. 1003.
3  Na podstawie spisu obiektów można przypuszczać, że było ich więcej, nie zostały jednak oznaczo-
ne na planach i nie opisano ich w raporcie.
4  G. Loud, Megiddo. II. Seasons of 1935–39. Text, Chicago 1948 (Oriental Institute Publications 
[=OIP] 62), s. 5.
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było już w tym okresie rozwiniętym ośrodkiem o dużym znaczeniu. Niewielka 
liczba grobów w obrębie murów miejskich może zaskakiwać, gdyż w połączeniu 
z faktem, że w pobliżu istniały inne cmentarzyska, oznacza to, że mieszkańcy Me-
giddo dokonywali selekcji i jedynie część zmarłych chowana była pod domami. 
Co zatem wyróżniało tę grupę? Czemu ich szczątki nie zostały umieszczone na 
cmentarzu?

Pomimo powszechności występowania zwyczaju grzebania zmarłych w obrę-
bie osiedla na wielu stanowiskach nie tylko w regionie5, ale również na świecie6, 
jest to obyczaj, którego pochodzenie i znaczenie wciąż nie jest rozpoznane.

Otwarte pozostaje też pytanie o to, kim byli zmarli chowani w ten sposób, 
jaką rolę pełnili w społeczeństwie. Mógł być to rodzaj wyróżnienia, nagroda do-
stępna jedynie dla wybranych. W  obrębie murów Megiddo odkryto szkielety 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku7. Wydaje się zatem, że w przy-
padku tego stanowiska można odrzucić teorie głoszące, że były to pochówki pier-
worodnych synów8. Z kolei ze względu na występowanie pochówków niemowląt 
można założyć, że nie była to nagroda za zasługi zmarłych. Nie sposób ocenić, 
czy o wyborze miejsca pochówku wewnątrz miasta decydowała zamożność zmar-
łych. W przypadku 251 grobów liczba artefaktów wchodzących w skład wypo-
sażenia nie przekraczała czterech9. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie ci nie 
mogli być w oczach innych majętni, jednak fakt, że kruszce szlachetne (srebro 

5  R. Gonen, Burial Patterns and Cultural Diversity in Late Bronze Age Canaan, Eisenbrauns 1992 
(American Schools of Oriental Research [=ASOR] 7), fig. 3.
6  Np. pochówki dzieci pod domami z Grecji datowane na epokę brązu (P. J. P. McGeorge, Intra-
mural Infant Burials in the Aegean Bronze Age: Reflections on Symbolism and Eschatology with Parti-
cular Reference to Crete, [w:] 2èmes rencontres d’archéologie de l’IFÉA. Le Mort dans la ville. Pratiques, 
contextes et impacts des inhumations intra-muros en Anatolie, du début de l’Âge du Bronze à l’époque 
romaine, red. O. Henry, Istanbul 2013, s. 1–20), w dolinie Eufratu w III tys. p.n.e. (N. Laneri, In-
tramural Tombs: A Funerary Tradition of the Middle Euphrates Valley During the IIIrd Millennium BC, 
„Anatolica” 25 (1999), s. 221–241), w Chaco Canyon w Nowym Meksyku w IX–X w. (K. Mar-
den, Human Burials of Chaco Canyon: New Developments in Cultural Interpretations through Skeletal 
Analysis, [w:] Chaco Revisited: New Research on the Prehistory of Chaco Canyon, New Mexico, red. 
C. C. Heitman, S. Plog, New Mexico 2015, s. 162–168), w okresie anglosaskim w Anglii (N. Ma-
rafioti, The King’s Body: Burial and Succession in Late Anglo-Saxon England, Toronto 2014).
7  G. Loud, op. cit., s. 119–134.
8  Teoria ta może znajdować potwierdzenie na stanowisku Ain Ghazal. G. O. Rollefson, Reply to 
Commentators, ,,Neo-Lithics” 2 (2005), s. 51.
9  A. Grzegorska, Pochówki w obrębie murów miejskich Megiddo od środkowej do późnej epoki brązu, 
niepublikowana praca licencjacka, Uniwersytet Warszawski 2016, s. 13, 82–130.
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i złoto) odkryto zaledwie w czterech grobach10 może sugerować, że praktyka ta 
rzadko dotyczyła bogatych. Najpopularniejszym darem grobowym była cerami-
ka, która znajdowała się w 247 pochówkach. Występowały wśród nich zarówno 
źle wypalone naczynia, jak i ceramika wysokiej jakości. Być może o wyborze prze-
sądzały aspekty nieuchwytne w materiale archeologicznym, tak jak decydowało 
to w przypadku zwyczaju chowania pokrytych gipsem czaszek obecnym w tym 
regionie w okresie neolitu preceramicznego11. Mogły być to osoby ważne dla spo-
łeczności, założyciele bądź też dobroczyńcy rodziny12 lub osoby posiadające we-
dług wspólnoty magiczne moce. Prawdopodobnie posiadanie szczątków przodka 
pod podłogą domu wzmacniało pozycję klanu bądź też rodziny13. Bliskość po-
chówków można również wyjaśnić chęcią pozostania w kontakcie ze zmarłym, co 
w szczególności tyczy się pochówków niemowląt. Nie można również wykluczyć, 
że powodem umieszczania bliskich pod podłogami domów była chęć oddawa-
nia czci przodkom. W okresie nasilenia tradycji chowania zmarłych w obrębie 
murów miejskich w Megiddo nie odnaleziono śladów świątyni14. Można zatem 
przypuszczać, że wszelkie obrządki miały charakter prywatny i mogły się odbywać 
w zaciszu domowym. Groby mogły pozostawać widoczne z poziomu podłogi nie 
tylko w celu ponownego otwierania pochówków, ale również ze względów religij-
nych15. Jest to zgodne z opinią K. Kenyon16 i R. Hallote17, które uważają, że groby 
umieszczano pod podłogami budynków, gdy te wciąż pozostawały w użytku.

Warto w  tym miejscu zaznaczyć, że nie wszyscy archeolodzy zgadzają się 
z  hipotezą, że zmarłych chowano pod wciąż zamieszkałymi domami. Według 
Y. Nagara wybierane były puste obszary, na których dopiero później wznoszono 

10  Groby nr: 2104, 2108, 2117, 5250.
11  E. Strouhal, Five Plastered Skulls from Pre-Pottery Neolithic B Jericho: Anthropological Study, ,,Pa-
léorient” 1/2 (1973), s. 231.
12  I. Kuijt, The Regeneration of Life: Neolithic Structures of Symbolic Remembering and Forgetting, 
,,Current Anthropology” 49/2 (2008), s. 186.
13  N. Laneri, Defining Residential Graves. The case of Titriş Höyük in Southeastern Anatolia During 
the Late IIIrd Millennium BC, [w:] 2èmes rencontres d’archéologie de l’IFÉA. Le Mort dans la ville…, 
s. 45.
14  R. S. Hallote, Tombs, Cult, and Chronology: A Reexamination of the Middle Bronze Age Strata 
of Megiddo, [w:] Studies in the Archaeology of Israel and Neighboring Lands in Memory of Douglas 
L. Esse, red. S. R. Wolff, Chicago–Atlanta 2001 (Studies in Ancient Oriental Civilizations [=SAOC] 
59), s. 200.
15  Ibidem, s. 200.
16  Ibidem, s. 206.
17  Ibidem, s. 210.
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domy18. R. Gonen proponuje inne wyjaśnienie: uważa, że ludność miasta cho-
wała swych bliskich w opuszczonych dzielnicach, które z  czasem mogły zostać 
ponownie zamieszkałe19.

W przypadku pierwszej teorii wydaje się, że groby w takiej sytuacji powinny 
znajdować się nie tylko pod podłogami, ale również pod murami domów lub na-
wet poza ich obrysem, a część z nich powinna nosić ślady uszkodzeń związanych 
z reorganizacją lub zabudową obszaru. Ciężko wyobrazić sobie również sytuację, 
w której mieszkańcy miasta wznoszą na dawnych grobach domy, a następnie są 
w stanie wskazać dokładną lokalizację tych pochówków z wnętrz budynków. Dla-
tego też, gdyby jednak postanowiono chować zmarłych dalej na tym samym ob-
szarze pomimo stojącej tam zabudowy, można by oczekiwać wyboru całkowicie 
innych lokalizacji grobów, podyktowanego nowym wyglądem i sposobem zago-
spodarowania okolicy. Nie można jednak wykluczyć, że ludność mogłaby rów-
nież zaprzestać chowania zmarłych na tym obszarze do czasu jego ponownego 
opuszczenia, a na cmentarz wybrałaby nowy, niezagospodarowany jeszcze teren. 
Wszelkie zmiany tego typu, zarówno przesunięcie grobów w kolejnych okresach, 
jak i nagły zanik zwyczaju na danym terenie powinny być widoczne przy analizie 
kolejnych warstw.

Druga z teorii również wydaje się w tym przypadku mało prawdopodobna. 
Przyjęło się uważać, że groby powstałe już po opuszczeniu budowli lokalizowane 
były wewnątrz murów lub gruzowisk20. Jeśli, jak twierdzi Gonen, niezamieszkałe 
obszary byłyby wykorzystywane jako cmentarze, to po zawaleniu starszych bu-
dowli i wniesieniu w tym miejscu nowych pamięć o miejscu z łatwością mogłaby 
zostać utracona. Zgodnie z tym tokiem myślenia należałoby przypuszczać, że ko-
lejne pochówki powinny być umieszczane w innych, również niezamieszkałych 
w tym okresie obszarach, co powinno być widoczne przy analizie planów miasta. 
Choć obydwie teorie mogą w mojej opinii uzasadniać znaleziska z innych stano-
wisk21, nie znajdują one potwierdzenia w przypadku Megiddo.

Ze względu na wzajemne wykluczanie się teorii głoszonych przez Gonen, Na-
gara i Hallote przeanalizowałam charakter tych miejsc oraz pamięć o nich. Wydaje 
się, że gdyby ludność miasta postanowiła ponownie wykorzystać niezamieszkałą 

18  Y. Nagar, Re: Bronze Age burials [on-line], wiadomość mailowa przesłana autorce artykułu 
2 grudnia 2015 r. (dostęp: 20.05.2016).
19  R. Gonen, op. cit., s. 106.
20  Ibidem, s. 119.
21  Np. w Tel Hazor, Tell el-Ajjul.
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dotąd dzielnicę, to pochówki byłyby lokalizowane zarówno pod domami prywat-
nymi, jak i budowlami o  innym przeznaczeniu, gdyby natomiast była to część 
kultu prywatnego lub próba zachowania pamięci o  ważnych dla rodziny oso-
bach, groby powinny być lokalizowane pod domami. P. M. Michèle Daviau22 na 
podstawie odkrytych artefaktów przeanalizowała charakter dzielnic miasta, a gdy 
tylko było to możliwe, również pojedynczych pomieszczeń. Wszystkie typy zabyt-
ków zostały podzielone na kategorie związane z ich funkcjami, np. brązowe ostrza 
zaklasyfikowane zostały jako narzędzia, a igły i gliniane ciężarki jako przedmioty 
służące do produkcji tekstyliów. Z badań Daviau wynika, że najwięcej grobów 
znajdowało się pod domami mieszkalnymi, które zostały rozpoznane na podsta-
wie procentowej zawartości przedmiotów łączonych z przetwarzaniem, przecho-
wywaniem i konsumpcją żywności w zespołach pochodzących z tych obiektów23, 
czego przykładem mogą być m.in. obszary: AA i BB z warstwy XI oraz warstwy 
XIII A i XIII B.

Kolejnym etapem pozwalającym na analizę hipotez związanych z pytaniem, 
na którym etapie funkcjonowania domostwa powstawały znajdujące się pod nimi 
groby, była analiza kultywowania pamięci o miejscu. W okresie średniego i póź-
nego brązu rozplanowanie miasta prawie nie ulegało zmianom, a budynki były 
zamieszkiwane przez wiele pokoleń. Wcześniejsze ściany były często ponownie 
wykorzystywane. Z tego względu przeanalizowałam plany Megiddo24 sporządzo-
ne przez badaczy z uniwersytetu w Chicago. Na ich podstawie możliwe było usta-
lenie kontekstu architektonicznego 213 pochówków25. Większość zlokalizowana 
była w  narożnikach pomieszczeń bądź przy ich ścianach. Często występowały 
skupiska składające się z  kilku grobów26. Niestety dalsze rozważania dotyczące 
tych pochówków utrudnia niewielka ilość danych. Głównym źródłem informacji 
były znajdujące się w  raporcie wykopaliskowym fotografie27 i  towarzyszące im 
podpisy, jednak tylko niewielka część odkrytych przez ekspedycję grobów została 
zaprezentowana nawet w tak ograniczonym zakresie. Co ważniejsze w kontekście 
późniejszych rozważań, nieznany pozostaje dokładny wiek zmarłych (badacze po-
sługiwali się jedynie pojęciami „dziecko” i „dorosły”) oraz ich płeć.

22  P. M. M. Daviau, Houses and their Furnishings in Bronze Age Palestine: Domestic Activity Areas 
and Artefact Distribution in the Middle and Late Bronze Ages, Sheffield 1993, s. 88–132, 259–299.
23  Ibidem, s. 91.
24  G. Loud, op. cit., fig. 375–383, 394–403.
25  A. Grzegorska, op. cit., s. 27.
26  Ibidem, wyk. 1.
27  G. Loud, op. cit., fig. 280–372.
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W celu określenia, czy dane miejsca zostały wybrane pod przyszły pochówek 
jeszcze przed wzniesieniem budowli, w trakcie ich użytkowania, czy po ich opusz-
czeniu, przeanalizowałam pamięć miejsca, która w tym przypadku rozumiana jest 
jako ciągłość używania przestrzeni pod podłogą jako miejsca umieszczania po-
chówków w kolejnych warstwach stratygraficznych. Gdyby okazało się, że w na-
stępujących po sobie okresach groby znajdowały się dalej w tych samych obsza-
rach, oznaczałoby to, że informacja o nich została przekazana kolejnym pokole-
niom. Równie ważne było pytanie, czy zaobserwować można ciągłość zwyczajów 
pogrzebowych, np. układanie zmarłych w  tej samej pozycji bądź orientowanie 
pochówków wedle tych samych stron świata. Druga część badań przeprowadzo-
na była nie tylko w przypadku lokalizacji grobów w  tym samym obszarze, ale 
również tam, gdzie wielu zmarłych znajdowało się w jednym pomieszczeniu. Po-
równanie planów udowodniło, że w kilku miejscach widoczna jest kontynuacja, 
jednak w żadnym nie udało się ustalić, czy oprócz wykorzystania tych samych 
stref podtrzymywano też inne tradycje. Wynika to z braku dokumentacji opiso-
wej i niekompletnej dokumentacji fotograficznej, które pozwoliłyby na porów-
nanie ułożenia szkieletów. Następnie pod uwagę wzięłam jedynie te pochówki, 
które zlokalizowane były w tym samym obszarze28. Wiele grobów musiało zostać 
odrzuconych i nie wziętych pod uwagę w kolejnych analizach ze względu na brak 
możności rekonstrukcji przebiegu ścian budynków, pod którymi odkryto groby. 
Choć ostatecznie udało się wyodrębnić pochówki z sześciu warstw, po raz kolejny 
problemem okazał się brak danych dotyczących szczątków ludzkich. Niezbędne 
informacje znane były jedynie w odniesieniu do dwóch pomieszczeń, w których 
znajdowały się kości trzech osobników pochowanych w dwóch grobach29. Wydaje 
się, że zauważalna jest tu pewna prawidłowość: w obydwu przypadkach w ten sam 
sposób ułożeni byli osobnicy dorośli (na boku – każdy na innej stronie lub na 
plecach), trzeci szkielet miał natomiast zawsze inną pozycję. Niestety nie można 
potwierdzić, czy w obu przypadkach były to dzieci. Ze względu na równie czę-
ste układanie zmarłych na prawym i lewym boku widoczne w przypadku każdej 
grupy wiekowej można przypuszczać, że pozycja ta mogła nieść ze sobą dodat-
kowe informacje, np. dotyczące płci osobnika30. Ponadto nie można wykluczyć, 

28  We wstępnej analizie pod uwagę brane były obszary: AA, BB, CC i DD, w których Uniwersytet 
z Chicago prowadził badania wykopaliskowe. Porównanie kolejnych warstw było jednak możliwe 
tylko w przypadku obszaru BB.
29  Groby: 2108 i 2109, 3027 i 3028.
30  A. Grzegorska, op. cit., s. 37.
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że różnice mogły wynikać np. z późniejszego wykopania grobu bądź aspektów 
nieuchwytnych archeologicznie.

Podczas eksploracji odkryte na stanowisku groby kopane były bez uwzględ-
nienia jam grobowych, w konsekwencji czego nie sposób ocenić relacji między 
poszczególnymi szkieletami. Ze względu na to jednym z podstawowych źródeł 
pozwalających ocenić, czy któryś pochówek był ponownie otwierany, jest pocho-
dząca z różnych okresów ceramika31. W niektórych przypadkach może też na to 
wskazywać różnorodność pozycji szkieletów, która mogła być wynikiem później-
szego umieszczenia jednego z nich32.

Co ciekawe, pomimo tak niewielkiej liczby pochówków zlokalizowanych 
w obrębie murów miejskich widoczna jest wśród nich duża różnorodność zarów-
no pod względem konstrukcji, jak i wyposażenia. W Megiddo wyróżnić można 
następujące typy pochówków:
• pochówki wewnątrz naczyń o skromnym wyposażeniu – do sześciu naczyń, 

biżuteria,
• wewnątrz konstrukcji (ang. structural tombs33), są to m.in. groby komoro-

we34 – różnorodne wyposażenie od jednego naczynia po 59, biżuteria, broń, 
narzędzia, inkrustacje (prawdopodobnie części pudełek o  bliżej nieznanym 
przeznaczeniu),

• groby jamowe – pojedyncze naczynia, biżuteria, broń, narzędzia.
Najprostszym wytłumaczeniem występującej na stanowisku rozmaitości ty-

pów pochówków może być wspomniany już kult przodków. Jego prywatny cha-
rakter może tłumaczyć zróżnicowanie pozycji, w których układano zmarłych, oraz 
różnorodność wyposażenia grobowego. Wynikająca z niego separacja poszczegól-
nych rodzin lub klanów mogła spowodować powstanie odosobnionych zwycza-
jów dotyczących ułożenia zmarłych czy towarzyszących im darów grobowych. 
Wyjaśniałoby to również, czemu na pochówki w kolejnych latach wybierano te 
same obszary oraz dlaczego ponownie otwierano wcześniejsze groby. Co równie 
ważne, zmiany ułożenia szczątków ludzkich w następujących po sobie warstwach 
nie dyskwalifikują od razu tej tezy. Zwyczaje tego typu mogły ewoluować na wiele 
sposobów. Najbardziej prawdopodobne wydaje się założenie, że wszelkie zmiany 

31  Np. groby: 3070, 4043.
32  Np. groby: 2104, 3004, 3027, 5130.
33  G. Loud, op. cit., s. 92.
34  Ze względu na brak dokładnej dokumentacji nie sposób ocenić, czy wszystkie groby wewnątrz 
struktur były grobami komorowymi. Na podstawie planów wydaje się, że należałoby tu wyróżnić 
kilka podtypów, dlatego pozostanę przy nazewnictwie stosowanym przez badaczy z Chicago.
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były konsekwencją np. zawierania związków małżeńskich, w wyniku których ro-
dziny przejmowały bądź też łączyły wcześniejsze zwyczaje.

Megiddo jest jednym z 13 stanowisk35 ze środkowego brązu na terenie współ-
czesnego Izraela, w obrębie których zlokalizowano pochówki pod podłogami do-
mów. Jest to zwyczaj o wciąż nieznanym pochodzeniu i znaczeniu, a to, na jakim 
etapie powstawały groby, wciąż pozostaje źródłem spekulacji. Wydaje się, że ana-
lizując początki tej tradycji, należy postrzegać poszczególne stanowiska za osobne 
całości i dopiero na późniejszym etapie można tworzyć uogólnienia, które po-
zwolą w przyszłości prześledzić związane z tym wzorce. Obserwując następujące 
po sobie etapy rozwoju miasta, można dostrzec pewne preferencje dotyczące cho-
wania zmarłych w obrębie tych samych obszarów w kolejnych okresach. Sugeruje 
to podtrzymywanie przez mieszkańców pamięci dotyczącej miejsca pochówku. 
Następnym dowodem potwierdzającym tę tezę mogą być ponownie otwierane 
groby. Niestety trudno ocenić, do jak wielu spośród nich dołożono nowe szczątki 
ludzkie, co nie pozwala w pełni określić skali zjawiska. W każdym razie wydaje 
się pewnym, że ludzie zamieszkujący Megiddo przekazywali z pokolenia na poko-
lenie informacje o dokładnej lokalizacji pochówków, a być może również o tym, 
kim byli zmarli.

35  R. S. Hallote, Real and Ideal Identities in Middle Bronze Age Tombs, ,,Near Eastern Archaeology” 
65/2 (2002), s. 109.
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KUR Aššur ana KUR Milidu ittalkū2 (Asyria wyruszyła przeciw Melid) – to wła-
śnie wydarzenie babilońscy kronikarze uznali za najważniejsze w  szóstym roku 
panowania asyryjskiego króla Asarhaddona. Po ponownym odczytaniu pisma 
klinowego konflikt ten pozostawał jednak na marginesie zainteresowania asyrio-
logów, nigdy nie doczekał się bowiem samodzielnego opracowania, poświęcano 
mu jedynie kilka akapitów w pracach zbiorowych3 oraz syntezach poświęconych 
dziejom Asyrii4 lub państw post-hetyckich5. Badacze zgodnie przyznawali, że 
konflikt ten nie został odnotowany w inskrypcjach królewskich, stąd naturalny 
wniosek, że powodem tego przemilczenia była porażka wojsk asyryjskich. Pogłę-
biona analiza tych tekstów pozwala jednak odnaleźć fragment, który można by 
łączyć z wyprawą przeciw Melid.

47 ak-bu-us ki-šá-di UN.MEŠ KUR.ḫi-lak-ki
48 šad-du-u-a a-ší-bu-te ḫur-šá-a-ni pa-áš-qu-u-ti

1  Wszelkie daty, pojawiające się w niniejszym artykule, odnoszą się czasów p.n.e.
2  A. K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, New York 1975, s. 83 (Texts 
from Cuneiform Sources 5). Ittalkū pominięte jest w tekście oryginalnym, ale występuje w paralel-
nej Kronice Asarhaddona.
3  A. Fuchs, s.v. „Mugallu”, [w:] The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, t.  2, cz. 2, red. 
H. D. Baker, Helsinki 2001, s. 761–762, oraz J. D. Hawkins, s.v. „Mugallu” i  „Melid A”, [w:] 
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, t. 7, red. D. O. Edzard, Berlin – New 
York 1987–1990, odpowiednio s. 39, 406.
4  The Cambridge Ancient History, t. 3, cz. 2, red. J. Boardman, I. E. S. Edwards et al., Cambridge 
2006, s. 127–128.
5  B. J. Collins, The Hittites and Their World, Atlanta 2007, s. 85.

Krzysztof Kałek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wOjna O melId (676–675 p.n.e.)1



106

Krzysztof Kałek

49 šá ṭe-ḫi KUR.ta-ba-la LÚ. ḫat-te-e lem-nu-ú-ti
50 ša UGU KUR.MEŠ-ni-šú-nu dan-nu-u-ti tak-lu-ú-ma
51 ul-tu u4-me pa-ni la kit-nu-šú a-na ni-i-ri
52 21 URU.MEŠ-šú-nu dan-nu-ti ù URU.MEŠ TUR.MEŠ šá li-me-ti-šú-nu
53 al-me KUR-ud aš-lu-la šal-lat-sún ap-pul aq-qur ina dGIŠ.BAR aq-mu
54 si-it-tu-te-šú-nu šá ḫi-iṭ-ṭu ù gul-lul-tú la i-šú-ú
55 kab-tu ni-ir be-lu-ti-ia e-mid-su-nu-u-ti6.

Nastąpiłem na karki ludzi z Cylicji, górali, którzy żyją w niedostępnych gó-
rach w  sąsiedztwie kraju Tabal. Źli Hetyci, którzy we wcześniejszych cza-
sach nie byli poddani jarzmu, zawierzyli swym potężnym górom. Otoczy-
łem, zdobyłem, splądrowałem, zburzyłem, zniszczyłem i  spaliłem ogniem 
21 umocnionych miast i osady w ich pobliżu. Pozostałym, które nie popeł-
niły grzechu ani przestępstwa, narzuciłem ciężkie jarzmo mego panowania7.

Kluczowym wyrażeniem, które pozwalałoby identyfikować opisywany obszar 
z krainą Melid, jest KUR.ḫi-lak-ki (…) šá ṭe-ḫi KUR.ta-ba-la8. Jeśli spojrzymy na 
lokalizację kraju Tabal9 i połączymy ją z zasięgiem asyryjskiego panowania, łatwo 
dostrzeżemy, że należy wykluczyć kierunek zachodni i północny, bowiem Asyryjc-
zycy musieliby wcześniej przekroczyć południowy Tabal, gdzie znajduje się Morze 
Śródziemne, oraz południowo-wschodni, gdzie skoncentrowana w Que (Quwe) 
władza asyryjska była stabilna (vide infra). Stąd jedynym obszarem pasującym do 
tego opisu były ziemie leżące na wschód od Tabal, a więc te, których centrum 
było miasto Melid, którego lokalizacja ze stanowiskiem w Arslantepe została po-
twierdzona archeologicznie10. Wprawdzie nazwa KUR. ḫi-lak-ki dało początek 
greckiej nazwie Κιλικία, która z czasem stała się rzymską Cylicją11, jednak w opi-
sywanym okresie ḫi-lak-ki mogło oznaczać szerszy obszar. Świadczy o tym fakt, 

 6  E. Leichty, The Royal Inscriptions of Esarhaddon, King of Assyria (680–669 BC), Winona Lake 
2011, s. 18.
 7  Tłum. własne na podstawie tłum. i transliteracji E. Leichtyego, op. cit., s. 18.
 8  Tłum. własne: Cylicja, która przy Tabal (leży).
 9  S. Parpola, M. Porter, The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian Period, Winona Lake 
2001, s. 1–3.
10  M. Frangipane, s.v. „Melid B”, [w:] Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, 
t. 7, red. D. O. Edzard, Berlin – New York 1987–1990, s. 42–52.
11  T. Bryce, The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, Oxford – New 
York 2012, s. 240.
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że Asarhaddon określa górali z ḫi-lak-ki jako żyjących obok Tabal, według Parpoli 
zaś państwo to znajdowało się właśnie na obszarze Cylicji.

Asyryjskie inskrypcje królewskie cechują się nie najwyższym stopniem wiary-
godności, w związku z tym potwierdzenia płynących stamtąd informacji należy 
szukać w innych źródłach. Jeśli chodzi o opisywany konflikt, to dotychczasowi 
autorzy czerpali przede wszystkim z zapytań wróżebnych, a więc tekstów powsta-
jących w momentach, kiedy król Asyrii chciał skonsultować swoje plany lub oba-
wy ze znającym przyszłość bogiem Szamaszem. W związku z tym, że to bóstwo 
jest adresatem tego rodzaju tekstów, oraz faktem, że znajomość ich treści była 
ograniczona do zaledwie kilku osób, możemy uznać te źródła za wysoce wiary-
godne. Niemniej pamiętać należy, iż przekazują nam one przede wszystkim myśli 
i zamierzenia władcy, a niekoniecznie rzeczywiste, podjęte przez niego działania. 
Innego rodzaju źródła wzmiankujące Melid w czasach Asarhaddona nie przed-
stawiają szczególnej wartości, za to w jednym z proroctw, którego używano do 
datowania konfliktu, trudno w ogóle dopatrzeć się nazwy Melid, a jej rekonstru-
owanie można uznać za wysoce spekulatywne12.

Dla opisywanego tematu posiadamy czternaście tabliczek z  zapytaniami za-
chowanych na tyle dobrze, by uzyskać z nich wartościowe informacje13. Jednym 
z faktów przemilczanych przez inskrypcje jest postać Mugallu wyrastającego na 
głównego wroga Asyrii w  tym regionie. Interesujące jest, że jedyne jego okre-
ślenie, jakie pojawia się w tekstach z czasów Asarhaddona, to mi-li-da-a-a, po-
przedzone determinatywem LÚ lub KUR. Pierwszy oznacza w tym przypadku 
Melidyjczyka, a więc człowieka z Melid, nie precyzuje jednak, czy chodzi o Melid 
jako miasto, czy też o krainę geograficzną o tej samej nazwie. Drugi zaś z tych 
znaków jasno wskazuje, że pochodzenie Mugallu należy łączyć przede wszystkim 
z ziemią, a nie z miastem. Patrząc na jego przypuszczalny młody wiek14 oraz spo-
sób prowadzenia walki, przypomina on lokalnego watażkę, który zebrał znaczące 
siły w górach, na skraju cywilizowanego świata, by w zbrojny sposób wzbogacić 
się, zdobyć chwałę, a może nawet władzę nad oderwaną asyryjską prowincją lub 
post-hetyckim państewkiem. Nasuwa się tu analogia do znanych z drugiego ty-
siąclecia przywódców hapiru, jak choćby Idrimiego z Alalach15. Możliwe, że rów-

12  S. Parpola, Assyrian Prophecies, Helsinki 1997 (State Archives of Assyria 9), s. 23.
13  I. Starr, Queries to the Sungod: Divination and Politics in Sargonid Assyria, Helsinki 1990 (State 
Archives of Assyria 4), s. 3–21.
14  Vide infra.
15  E. L. Greenstein, D. Marcus, The Akkadian Inscription of Idrimi, „Journal of the Ancient Near 
East Society” 8 (1976), s. 59–96.
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nież w Mugallu płynęła krew dawnych anatolijskich wodzów, co tłumaczyłoby 
jego przywództwo nad armią, która przynajmniej przez pewien czas była w stanie 
przeciwstawiać się asyryjskiej potędze16.

Zdecydowana większość zapytań wróżebnych nie była datowana. Ponadto, 
nawet jeśli na tabliczce zapisano imię urzędującego limmu, to zwykle znajdo-
wało się ono na krawędzi lub pod koniec tekstu, czyli w miejscach najbardziej 
podatnych na uszkodzenia. Z tego względu przypisanie daty rocznej do danego 
zapytania jest wyjątkowo trudnym problemem. Dzięki kronikom możemy łą-
czyć tego rodzaju teksty dotyczące Anatolii z  szóstym rokiem panowania Asar-
haddona, jednak, jak pokażemy w dalszej części artykułu, jest to działanie nieco 
pochopne. Rok powstania zapytania oczywiście nie zamyka całkowicie kwestii 
datowania. Równie ważny, lub być może ważniejszy, jest dzień i miesiąc, w któ-
rym tabliczka została spisana. Ta informacja bywa podana wprost nieco częściej 
niż imię eponima, jednak ze względu na to, że występuje w  tych samych (po-
datnych na uszkodzenia) miejscach, zwykle pozostaje niemożliwa do odczytania. 
W większości przypadków możemy jednak poznać dzień i miesiąc spisania tekstu 
na podstawie innej przesłanki. Bardzo często treść zapytania obejmuje jedynie pe-
wien konkretny czas, trwający zwykle kilkadziesiąt dni. Porównanie zachowanych 
dat oraz początków tych okresów pokazuje, że okres ten rozpoczyna się w dniu 
przeprowadzenia wróżby.

Do samego miasta Melid odnoszą się bezpośrednio dwa teksty, które I. Starr 
oznaczył numerami 1 i 3.W pierwszym z nich Asarhaddon pyta bóstwo, czy Me-
lid zagrożone jest atakiem ze strony Mugallu, Kimmerów lub króla Frygii. Począ-
tek okresu zapytania ma miejsce w trzecim17 miesiącu, można stąd wnioskować, 
że właśnie w tym czasie władca Asyrii konsultował się z Szamaszem w tej spra-
wie. Z kolei tekst nr 3 zawiera pytanie, czy dowódca asyryjski przepędzi wojska 
Mugallu spod Melid. Tabliczka ta datowana jest na 10 II, jednak jest wysoce 
nieprawdopodobne, by władca najpierw pytał o sukces odsieczy dla, zapewne ob-
leganego, miasta, a miesiąc później o jego zagrożenie ze strony różnych nieprzy-
jaciół. Wysnuć z tego można prosty wniosek: konflikt toczący się wokół Melid 
nie ograniczał się wyłącznie do jednego roku, jak to wzmiankują kroniki. Jako 
że wspominają one o wyruszeniu wojsk Asyrii w szóstym roku panowania króla, 
to zapytanie nr 1 musiało być wykonane wcześniej, a więc w  roku piątym, co 

16  Losy Melid do końca VIII w. zostały opisane w: J. D. Hawkins, Inscriptions of the Iron Age, Berlin 
– New York 2000 (Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions 1, 1), s. 282–288.
17  Podawane numery i nazwy miesięcy odnoszą się do kalendarza mezopotamskiego.
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– przy pewnej chronologii pierwszego tysiąclecia – daje nam, obecne w  tytule 
niniejszego artykułu, lata 676–675.

Teksty nr  4 i  5 odnoszą się do najwcześniejszej fazy opisywanego konflik-
tu. Pierwszy z nich zawiera pytanie o atak Mugallu na człowieka o imieniu roz-
poczynającym się od „Mannu-ki…”. Jako że status miasta Melid na początku 
panowania Asarhaddona jest trudny do ustalenia (mogło być stolicą buforowe-
go terytorium wasalnego albo asyryjskiej prowincji), również nie można ściśle 
stwierdzić, kim był „Mannu-ki…”. Z całą pewnością był to asyryjski dowódca 
wojskowy blisko związany z regionem Melid. Według tekstu nr 5 w II miesiącu 
(czyli miesiąc po pytaniu nr  4) oblegał on twierdzę „Ba…” (reszta nazwy nie 
zachowała się), która została opuszczona przez Mugallu. W tej sytuacji Asarhad-
don chciał dowiedzieć się, czy wysłane przez niego wojska zostaną zaatakowane 
przez poprzedniego właściciela fortecy. Na podstawie zapytań nr 1, 3 i 5 możemy 
wyciągnąć wnioski względem taktyki, którą mógł zastosować Mugallu w pierw-
szym półroczu piątego roku panowania Asarhaddona. Zebrawszy zbrojną wata-
hę i zdobywszy „Ba…”, leżącą gdzieś w okolicach północnej granicy asyryjskiej 
strefy wpływów, opuszcza ją, by sprowokować wojska „Mannu-ki…” do opusz-
czenia bezpiecznego terytorium. Początek babilońskiego roku stanowi najlepszy 
okres na tego rodzaju prowokację. Warunki klimatyczne w tym czasie wydają się 
najtrudniejsze dla poruszającej się armii. W marcu i kwietniu, odpowiadającym 
I miesiącowi i początkowi II miesiąca mezopotamskiego, opady w regionie Melid 
są najwyższe w ciągu roku, co w regionie górskim, poprzecinanym licznymi rze-
kami, musiało mocno opóźnić marsz i negatywnie wpłynąć na morale asyryjskiej 
armii. Nastroje wśród żołnierzy mogła również pogarszać temperatura; jeszcze 
w marcu mróz w tym regionie nie jest niczym szczególnym18. Po dotarciu pod 
mury „Ba…” wojska „Mannu-ki…” najprawdopodobniej zostały zaatakowane 
przez Mugallu. Asyryjczycy zostali rozbici, na co wskazują kolejne zapytania oraz 
milczenie źródeł na temat dalszych losów „Mannu-ki…”. Po tym zwycięstwie 
Mugallu mógł zająć się przejmowaniem kontroli nad regionem.

Asarhaddon nie pozostawał bierny wobec tej klęski. O kolejnej wyprawie do 
Anatolii świadczą zapytania nr 7–9. Dowiadujemy się z nich, że drugą armią, 
zapewne złożoną przede wszystkim z żołnierzy zawodowych19, dowodzić miał Ša-

18  Dane klimatyczne za: https://en.wikipedia.org/wiki/Malatya#Climate (dostęp: 23.09.2016).
19  Armia prowincjonalna, którą zapewne dowodził „Mannu-ki…”, bazowała na żołnierzach z po-
boru. Na temat struktury armii asyryjskiej vide P. Biziuk, Babilon 729–648 p.n.e., Warszawa 2005, 
s. 32–62.
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-Nabu-šu, mający swój istotny udział także w wyprawach przeciw Medom i Egip-
towi. Kwestią sporną pozostawał jednak dokładny kierunek natarcia, stąd pytania 
z tekstów nr 7 i 8 o to, które miasto należy zaatakować. Drugi z  tych tekstów 
datować można na V miesiąc roku.

W tekście nr 9 pojawia się nowy przeciwnik – Iškallû z Tabal. Państewko to 
leżało na zachód od Melid, na północno-wschodnim wybrzeżu Morza Śródziem-
nego, i sąsiadowało z Asyrią od południowego wschodu. Zapytanie nr 9 poka-
zuje, że Mugallu zawarł z Iškallû przymierze wymierzone przeciw graniczącemu 
z ich ziemiami imperium. Asarhaddon obawiał się ataku ze strony Tabal, w związ-
ku z czym nakazał przeprowadzenie wróżb, najpierw w sprawie bezpieczeństwa 
miasta Que, a potem w kwestii konieczności wysłania tam dodatkowych wojsk 
(teksty nr 14 i 16). Nie wiadomo, czy miasto rzeczywiście zostało wzmocnione 
dodatkowymi oddziałami, natomiast z  całą pewnością na skutek sukcesów Ša-
-Nabu-šu stosunki między Iškallû a Mugallu zaczęły się psuć. Teksty nr 10 i 11 
sugerują nawet, że między oboma władcami mogło dojść do otwartego konfliktu. 
Jest to o tyle prawdopodobne, że Mugallu w czasach panowania Aszurbanipala 
określany jest mianem króla Tabal20.

Sukcesy armii asyryjskiej oraz rozpad antyasyryjskiej koalicji doprowadziły do 
sytuacji, w której Mugallu zmuszony był zaproponować Asarhaddonowi zawarcie 
pokoju, o czym świadczy tekst nr 12. Jest mało prawdopodobne, by w sytuacji 
przewagi król nie skorzystał z możliwości narzucenia swoich warunków, w związ-
ku z  tym należy raczej uznać, że konflikt był kontynuowany aż do odzyskania 
kontroli nad Melid przez Asyrię. Sam Mugallu najprawdopodobniej wycofał się 
na tereny pozostające poza zasięgiem władzy Asarhaddona. Król nie wspomina 
o nim ani słowem w swych inskrypcjach, co przy zestawieniu choćby z losem Ab-
di-Mikultiego, władcy Sydonu21, może prowadzić do konkluzji, że Asarhaddon 
po prostu nie miał czym się pochwalić w kwestii swojego głównego wroga w Me-
lid. Ponadto możliwe, że ten sam Mugallu jest poświadczony w okresie panowa-
nia Aszurbanipala jako król Tabal i wasal Asyrii. Nie należy wykluczać, że wrogość 
między Iškallû a Mugallu, sygnalizowana przez teksty nr 10 i 11, była stymulo-
wana pragnieniem rozszerzenia przez tego drugiego swoich wpływów o kraj na 
zachodzie. Fakt, że w późniejszym okresie Mugallu jawi się jako asyryjski wasal, 

20  M. Streck, Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige bis zum Untergang Niniveh’s. Die In-
schriften Assurbanipals und der letzten assyrischen Könige, Leipzig 19752 (Vorderasiatische Bibliothek 
7, 2), s. 19.
21  E. Leichty, op. cit., s. 16.
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sugeruje też, że to z „błogosławieństwem” Asarhaddona watażka ten obrócił się 
przeciw niedawnemu sojusznikowi, dzięki czemu z jednej strony mógł zrealizo-
wać marzenia o  własnym państwie, a  z  drugiej uniknąć kary za zaatakowanie 
Asyrii. Niestety, na tę chwilę taką tezę należy uznać za wysoce spekulatywną i nie 
można jej w żaden sposób potwierdzić.

Mimo upadku monarchii i państwa Hetytów centralna część Anatolii nie stała 
się po tym zdarzeniu pozbawioną cywilizacji pustynią. Pojawiły się tam stosunko-
wo niewielkie państwa zdominowane przez ludność mówiącą językami spokrew-
nionymi z luwijskim lub greką. Jednym z nich była Frygia22. Zapytanie nr 13 jest 
znacznie uszkodzone, natomiast mowa w nim o wysłanniku króla tego państwa 
imieniem Midas oraz o  jego wojskach. Przeprowadzenie wróżby w Kalhu oraz 
obecność w tekście Ilu-taklak, człowieka o ewidentnie akadyjskim imieniu, któ-
ry miałby za owe wojska odpowiadać, sugeruje, że posłaniec Midasa przybył do 
Asarhaddona i zaoferował wsparcie Asyrii przeciw Tabal. Dzięki temu imperium 
zyskałoby kolejnego wasala, Frygia zaś miałaby możliwość powiększenia swojego 
terytorium. Biorąc pod uwagę końcowy sukces wojsk Ša-Nabu-šu, takie rozwią-
zanie jest bardzo prawdopodobne.

Dla większej klarowności powyższy rekonstruowany przebieg konfliktu przed-
stawiono w tabeli.

teksty data przebieg działań

4 rok V, miesiąc I Asarhaddon rozważa możliwość ataku Mugallu na 
„Mannu-ki…”, asyryjskiego dowódcę-urzędnika 
z pogranicza z Anatolią.

5 rok V, miesiąc II „Mannu-ki…” oblega opuszczoną (celowo?) twier-
dzę Mugallu, król obawia się ataku, który kończy się 
rozbiciem armii asyryjskiej.

1 rok V, miesiąc III Mugallu szykuje się do wyprawy przeciw miastu 
Melid.

7, 8, 9 rok V, miesiąc V Przeciw Mugallu zostaje wysłana armia pod do-
wództwem Ša-Nabu-šu. Być może jej pierwszym 
celem jest miasto Quhna.

22  C. Brixhe, Phrygian, [w:] The Ancient Languages of Asia Minor, red. R. D. Woodard, Cambridge 
2008, s. 72.
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teksty data przebieg działań

14, 16 rok V, miesiąc VI/
VII

Asarhaddon wysyła wojska do Que leżącego blisko 
granicy z państwem Tabal, obawiając się ataku z tego 
kierunku.

13 rok V, miesiąc IX Midas zawiązuje sojusz z Asyrią i rozpoczyna wojnę 
z Mugallu i państwem Tabal.

3 rok VI, miesiąc II Ša-Nabu-šu pokonuje Mugallu pod Melid.

10, 11 rok VI Ze względu na brak sukcesów następuje pogorszenie 
stosunków między Mugallu a królem Tabal.

12 rok VI Mugallu proponuje zakończenie wojny. Asarhaddon 
kontynuuje działania, by ostatecznie narzucić prze-
ciwnikom twardsze warunki pokoju. Melid staje się 
stolicą asyryjskiej prowincji, a Tabal i inne państew-
ka zostają zmuszone do płacenia trybutu.

Dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie odtworzyć pełen sens przekazu, 
który zawarł w swoich inskrypcjach Asarhaddon. Na początku znajdujemy infor-
macje na temat kraju Melid i jego lokalizacji: nastąpiłem na karki ludzi z Cylicji, 
górali, którzy żyją w niedostępnych górach w sąsiedztwie kraju Tabal. Źli Hetyci, któ-
rzy we wcześniejszych czasach nie byli poddani jarzmu, zawierzyli swym potężnym 
górom. Następnie władca przedstawia dokonania, które w  jego imieniu uczynił 
Ša-Nabu-šu: otoczyłem, zdobyłem, splądrowałem, zburzyłem, zniszczyłem i spaliłem 
ogniem 21 umocnionych miast i  osady w  ich pobliżu. Na koniec zaś wspomina 
o losie Frygii i, jeżeli rzeczywiście wystąpiło zbrojnie przeciw Asyrii, Tabal: pozo-
stałym, które nie popełniły grzechu ani przestępstwa, narzuciłem ciężkie jarzmo mego 
panowania.

Zakłamywanie rzeczywistości i prawdziwego przebiegu konfliktów jest częstym 
zjawiskiem w asyryjskiej propagandzie królewskiej. Niemniej dzięki wykorzystaniu 
źródeł o charakterze nieoficjalnym udało się potwierdzić prawdziwość fragmentu 
inskrypcji, który dotychczas pozostawał poza zainteresowaniem badaczy.
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Starożytny Egipt kojarzy nam się dziś przede wszystkim z monumentalnymi gro-
bowcami, w których złożono niegdyś mumie faraonów w otoczeniu wspaniałych 
skarbów, takich jak ten odkryty w grobowcu Tutanchamona w Dolinie Królów1, 
które do dziś pobudzają wyobraźnię. Kultura kraju nad Nilem znana jest również 
dzięki zbiorom zaklęć zaświatowych, zarówno tym wykutym na ścianach gro-
bowców, jak i tym zapisanym na papirusach składanych wraz z ciałem zmarłego 
do grobu2. Wszystko to powoduje, że często uważa się, iż starożytni Egipcjanie 
owładnięci byli swego rodzaju obsesją na punkcie śmierci, podporządkowując jej 
wszystkie sfery swej ziemskiej egzystencji. Tego rodzaju interpretacja jest jednak 
ze wszech miar nietrafna. W rzeczywistości bowiem starożytni Egipcjanie kochali 
przede wszystkim życie, zarówno to doczesne, jak i to, które mieli nadzieję osią-
gnąć w zaświatach. Śmierć traktowali jedynie jako chwilową niedogodność, której 
należało doświadczyć, by móc rozpocząć nowy, wieczny etap życia3. Najlepszym 
tego dowodem może być następujący ustęp z nauk przypisywanych Dedef-Heru4, 

1  Na temat skarbu Tutanchamona vide H. Carter, A. C. Mace, The Tomb of Tut-Ankh-Amen Dis-
covered by the Late Earl of Carnarvon and Howard Carter, t. 1–3, London 1923–1933; N. Reeves, 
The Complete Tomb of Tutankhamun: The King – The Tomb – The Royal Treasure, London 1990.
2  O tego rodzaju kompozycjach vide E. Hornung, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife, tłum. 
D. Lorton, Ithaca, New York – London 1999.
3  O stosunku Egipcjan do śmierci traktuje szeroko J. Assmann, Death and Salvation in Ancient 
Egypt, tłum. D. Lorton, Ithaca, New York – London 2001.
4  Ściśle rzecz biorąc, syn Chufu (Cheopsa) nazywał się Dżedef-Heru, Dedef-Heru to imię nadane 
mu w czasach Średniego Państwa; więcej o tej postaci vide V. Ritter, Hordjédef ou le glorieux destin 
d’un prince oublié, „Égypte, Afrique & Orient” 15 (1999), s. 41–50.
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synowi króla Chufu z IV dynastii, budowniczego Wielkiej Piramidy w Gizie, któ-
re jednak, jak się wydaje, pochodzą raczej z okresu Średniego Państwa:

Powinieneś zbudować dom swój dla syna twego, * albowiem (ja) uczyniłem 
miejsce, w którym jesteś. [Przygotuj dom swój] na nekropoli * (i) uczyń 
doskonałą swą siedzibę na Zachodzie5! * Przyjmij (te słowa, gdyż) gorzka 
(jest) dla nas śmierć! Przyjmij (je, gdyż) [radosne (jest) dla nas] życie, * a dom 
śmierci (jest) dla życia6!

Aby zatem osiągnąć szczęśliwe bytowanie w zaświatach, należało zatroszczyć 
się o budowę własnego grobowca, która powinna rozpocząć się jeszcze za życia 
właściciela. Oprócz tego grobowiec powinien zostać zaopatrzony we wszystkie 
elementy wyposażenia grobowego, które miały ułatwić zmarłemu egzystencję po 
śmierci. Najbardziej znanym przykładem tego rodzaju wyposażenia grobowego 
są tak zwane figurki szabti (w późniejszym okresie zwane także uszebti), których 
zadaniem było zastąpienie zmarłego we wszelkich pracach, jakie mogły mu zostać 
przydzielone w zaświatach7.

Samo miejsce ostatecznego spoczynku, nawet najlepiej zaopatrzone, nie wy-
starczało jednak do tego, by zapewnić wieczne trwanie w zaświatach. Każdy egip-
ski grobowiec, zarówno królewski, jak i  prywatny, składał się w  rzeczywistości 
z  dwóch niezbywalnych części. Jedną było miejsce, w  którym składano ciało 
zmarłego (jak piramida lub grobowiec wykuty w skale w przypadku królewskich 
zespołów grobowych lub komora grobowa w grobowcach prywatnych), a drugim 
miejsce, w którym dbano o utrzymanie kultu zmarłego (w przypadku królew-
skich zespołów grobowych była to świątynia grobowa, a w przypadku grobowców 

5  Zgodnie z  wierzeniami egipskimi na Zachodzie znajdowało się wejście do Krainy Umarłych, 
dlatego też grobowce egipskie wznoszono z reguły na zachodnim brzegu Nilu.
6  Dedef-Heru II 1–4. Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w: W. Helck, Die Lehre des Dje-
defhor und Die Lehre eines Vaters an seinen Sohn, Wiesbaden 1984, s. 6–7. Gwiazdki (*) oznaczają 
stosowane przez Egipcjan od czasów Nowego Państwa punkty wersowe; cf. N. Tacke, Verspunkte 
als Gliederungsmittel in ramessidischen Schülerhandschriften, Kairo–Heidelberg 2001 (Studien zur 
Archäologie und Geschichte Altägyptens 22). Wszystkie tłumaczenia tekstów egipskich zawarte 
w niniejszym artykule są dziełem autora.
7  O figurkach szabti vide H. D. Schneider, Shabtis: An Introduction to the History of Ancient Egyptian 
Funerary Statuettes with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiqu-
ities at Leiden, t. 1–3, Leiden 1977. O innych przedmiotach wchodzących w skład wyposażenia 
grobowego vide S. Ikram, Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, tłum. J. Aksamit, Warszawa 2004, 
s. 81–116.
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prywatnych – kaplica grobowa)8. Właśnie do tego ostatniego przynoszono najroz-
maitsze ofiary, które dusza zmarłego odbierała każdego dnia, przechodząc przez 
tzw. ślepe wrota, znajdujące się w każdym grobowcu, stanowiące bramę łączącą 
światy żywych i umarłych9.

Jest więc jasne, że, chcąc osiągnąć szczęśliwe bytowanie w zaświatach, należało 
zatroszczyć się o ciągłość swego kultu, a zatem zarówno o same ofiary, jak i o to, 
aby ktoś je zmarłemu składał. Tego rodzaju działalnością zajmowała się specjalna 
klasa kapłanów zwana kapłanami ka10, a więc kapłanami dbającymi o składanie 
ofiar witalnej sile zmarłego. Jest rzeczą oczywistą, że egipscy królowie mogli li-
czyć zarówno na stały i nieprzerwany dostęp do najrozmaitszego rodzaju ofiar11, 
jak i na cały zastęp kapłanów, którzy sprawowali ich kult nawet wiele wieków 
po śmierci danego władcy. Podobnie rzecz się miała w przypadku najwyższych 
urzędników państwowych. Co jednak mieli zrobić zwykli Egipcjanie? Przeciętny 
mieszkaniec kraju nad Nilem liczyć mógł przede wszystkim na pomoc swych 
potomków, a zwłaszcza najstarszego syna, ponieważ to właśnie do niego należał 
obowiązek troski o kult pośmiertny jego rodziców. Egipskie teksty bardzo często 
wspominają, iż to właśnie dzięki najstarszemu synowi żyje ka jego rodziców12.

Do obowiązków najstarszego syna należało więc wyprawienie pogrzebu swym 
rodzicom. Aby mogli oni wejść do krainy Ozyrysa, najstarszy syn, jako kapłan ka, 
musiał również odprawić specjalne rytuały zwane sachu13, za sprawą których ka 

 8  O grobowcach w starożytnym Egipcie vide A. Dodson, S. Ikram, The Tomb in Ancient Egypt: 
Royal and Private Sepulchres from the Early Dynastic Period to the Romans, London 2008; S. Snape, 
Ancient Egyptian Tombs: The Culture of Life and Death, Chichester 2011.
 9  O  roli ślepych wrót vide G. Haeny, s.v. „Scheintür”, [w:] Lexikon der Ägyptologie, t.  5, red. 
W. Helck, E. Otto, W. Westendorf, Wiesbaden 1984, kol. 563–575.
10  Ka to określenie siły witalnej przekazanej przez Atuma pierwszej parze bogów podczas stworzenia 
świata; L. Greven, Der Ka in Theologie und Königskult der Ägypter des Alten Reiches, Glückstadt – 
Hamburg – New York 1952 (Ägyptologische Forschungen 17); A. O. Bolshakov, Man and His 
Double in Egyptian Ideology of the Old Kingdom, Wiesbaden 1997 (Ägypten und Altes Testament 
37); E. Kusber, Der altägyptische Ka – ‘Seele’ oder ‘Persönlichkeit’?, niepublikowana rozprawa doktor-
ska, Universität Tübingen 2005.
11  O rozmaitości ofiar składanych zmarłemu świadczyć mogą tzw. listy ofiar zapisywane na ścia-
nach grobowców, wymieniające w swej najbardziej rozbudowanej wersji niemal setkę produktów; 
W. Barta, Die altägyptische Opferliste von der Frühzeit bis zur griechisch-römischen Epoche, Berlin 
1963 (Münchner Ägyptologische Studien 3).
12  R. el-Sayed, Formules de piété filiale, [w:] Mélanges Gamal eddin Mokhtar, t. 1, red. P. Posener-
-Kriéger, Le Caire 1985 (Bibliothèque d’Étude 97/1), s. 271–292.
13  Na temat zaklęć sachu vide M. Barwik, Księga Wychodzenia za Dnia. Tajemnice egipskiej Księgi 
Umarłych, Warszawa 2009, s. 85–92.
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zmarłego (a więc jego siła witalna) łączyło się z jego ba (a więc osobowością)14, 
doprowadzając do przemiany zmarłego w nowy byt: świetlistego ducha ach15. Po 
wyprawieniu pogrzebu i odprawieniu wszystkich związanych z nim rytuałów naj-
starszy syn musiał również dbać o utrzymanie kultu zmarłych rodziców poprzez 
zapewnianie stałego dostępu do ofiar.

To samo zjawisko zaobserwować można nie tylko w sferze prywatnej, ale rów-
nież królewskiej. Każdy nowy faraon po wstąpieniu na tron zobowiązany był bo-
wiem wyprawić pogrzeb swemu poprzednikowi oraz dbać o podtrzymanie kultu 
grobowego nie tylko swego bezpośredniego poprzednika16, ale wszystkich królew-
skich przodków. Najlepszym przykładem tego rodzaju dbałości o kult przodków 
mogą być listy dawnych władców umieszczone w świątyniach Nowego Państwa: 
w Komnacie Przodków z Ach-menu z czasów Thotmesa III oraz w świątyniach 
Sethiego I i Ramzesa II w Abydos17.

Królowie, posiadający haremy wypełnione młodymi i  pięknymi kobietami, 
zwykle nie musieli się troskać o brak następcy, gdyż w czasie swego panowania za-
zwyczaj doczekiwali się całej gromadki zarówno męskich, jak i żeńskich potomków. 
Co jednak zrobić miał zwykły Egipcjan, który nieszczęśliwym zrządzeniem losu 
nie miał żadnego potomka? Jeśli było się wystarczająco zamożnym, można było 
sobie wynająć kapłana ka, który za odpowiednią zapłatą sprawował kult zmarłego. 
Niekiedy można było liczyć również na pomoc najbliższej rodziny, jak Senenmut18, 
dostojnik z czasów Hatszepsut z XVIII dynastii, który, nie mając żony ani dzieci, na 
kapłana kultu grobowego wyznaczył swego młodszego brata, Imen-em-hata19. Co 

14  Na temat ba vide L. V. Žabkar, A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968 
(Studies in Ancient Oriental Civilization 34).
15  O ach vide E. Otto, s.v. „Ach”, [w:] Lexikon der Ägyptologie, t. 1, red. W. Helck, E. Otto, W. We-
stendorf, Wiesbaden 1975, kol. 49–52.
16  Działając tym samym jak Horus dla Ozyrysa; H. Frankfort, Kingship and the Gods: A Study of 
Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society & Nature, Chicago–London 19782; J. As-
smann, op. cit., s. 23–63.
17  Na temat tego rodzaju źródeł vide D. B. Redford, Pharaonic King-Lists, Annals and Day Books: 
A Contribution to the Study of the Egyptian Sense of History, Mississauga 1986, s. 1–64 oraz 165–201.
18  O tym dostojniku vide F. Taterka, Hatshepsut and Senenmut or the Secret Affairs of Egyptian State, 
[w:] „Cupido dominandi”. Żądza władzy – władza nad żądzą. Lust for Power – Power over Lust, red. 
D. Lewandowska, K. Marciniak, H. Rajfura, Warszawa 2015 (ΣΧΟΛΗ 10), s. 23–35 oraz prace 
tam cytowane.
19  Ch. Meyer, Senenmut: Eine prosopographische Untersuchung, Hamburg 1982, s. 8–9; P. F. Dorman, 
The Monuments of Senenmut: Problems in Historical Methodology, London – New York 1988, s. 166.
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jednak w sytuacji, gdy nie było się ani na tyle bogatym, by wyjąć kapłana ka, ani nie 
miało się rodziny, na której pomoc można by liczyć?

To właśnie w tym kontekście powinniśmy spojrzeć na stelę wspomnianą w ty-
tule niniejszego artykułu. Monument ten odnaleziony został w początkach XX w. 
przez francuskiego egiptologa G. Daressy’ego na terenie nekropoli w Hawarze, 
położonej w żyznym rejonie Fajum20. To właśnie tam król Amenemhat III z XII 
dynastii wzniósł liczne monumenty poświęcone bóstwom związanym z ideą ży-
zności i urodzaju: Sobkowi z Szedet21 oraz Renenutet22. W samej Hawarze władca 
wzniósł zaś jeden ze swych zespołów grobowych23, w którym według wszelkiego 
prawdopodobieństwa został pochowany24. Kompleks ten, ze względu na swe wy-
jątkowe, nawet jak na warunki egipskie, rozmiary, został w późniejszych czasach 
nazwany przez Greków Labiryntem25.

Wykonana z wapienia stela mierzy 64 cm wysokości, 42 cm długości i 12 cm 
szerokości26. Paleografia znaków hieroglificznych oraz analiza języka inskrypcji 
wskazuje, że powstanie steli należy datować na Okres Ptolemejski. Monument 
wykonany został dla Pa-di-Sebeka, kapłana Neith27, bogini wojny, który najwy-
raźniej wywodził się z niższych warstw społecznych. Świadczyć o tym może fakt, 
że imię ojca Pa-di-Sebeka, Usir-ura28, choć wymienione na steli wielokrotnie, 
w  żadnym wypadku nie zostało poprzedzone jakimkolwiek, choćby najmniej 

20  G. Daressy, Une stèle de Hawara, „Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéolo-
gie égyptiennes et assyriennes pour servir de bulletin à la mission française du Caire” 36 (1914), 
s. 73–82. Obecnie stela przechowywana jest w Muzeum Egipskim w Kairze (nr inw. JE 44065).
21  Na temat tego bóstwa vide M. Zecchi, Sobek of Shedet: The Crocodile God in the Fayyum in the 
Dynastic Period, Todi 2010.
22  O Renenutet vide J. Broekhuis, De godin Renenwetet, Groningen 1971.
23  Drugim był zespół wzniesiony przez króla na terenie Dahszur; Di. Arnold, Der Pyramidenbezirk 
des Königs Amenemhet III. in Dahschur I: Die Pyramide, Mainz am Rhein 1987 (Archäologische 
Veröffentlichungen 53).
24  O zespole grobowym Amenemhata III w Hawarze vide idem, Das Labyrinth und seine Vorbilder, 
„Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde in Kairo” 35 (1979), s. 1–9; 
M. Lehner, The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries, London 1997, s. 181–183.
25  A. B. Lloyd, The Egyptian Labyrinth, „The Journal of Egyptian Archaeology” 56 (1976), s. 81–
100.
26  G. Daressy, op. cit., s. 73.
27  Na temat bogini Neith vide R. H. Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, 
London 2003, s. 156–159.
28  Właściwe odczytanie imienia ojca Pa-di-Sebeka jest jednak przedmiotem sporów wśród badaczy 
ze względu na nietypową grafię, która może być różnie odczytywana. Lekcja Pa-di-Usir zapropono-
wana przez G. Daressy’ego, op. cit., s. 77 nie wydaje się jednak słuszna, cf. F. R. Herbin, Le Livre de 
parcourir l’éternité, Leuven 1994 (Orientalia Lovaniensia Analecta 58), s. 22.
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istotnym tytułem, natomiast matka kapłana, Neferu-Sebek, poszczycić się mogła 
jedynie tytułami muzykantki Sobka z Szedet oraz pani domu. Ten ostatni noszo-
ny był zazwyczaj przez kobiety, które nie posiadały żadnego bardziej prestiżowego 
tytułu.

Obie strony steli pokryte są dekoracją. Recto monumentu zdominowane jest 
przez długą inskrypcję stanowiącą kopię tekstu zwanego Księgą życia przez całą 
wieczność – kompozycji zaświatowej z późnego okresu, która znana jest głównie 
z papirusów z czasów grecko-rzymskich29. Dla celów niniejszego artykułu dużo 
bardziej interesujące jest jednak to, co znajduje się na verso steli. Tutaj również 
wyryto długą inskrypcję, jednakże o zasadniczo odmiennym charakterze. Tekst 
rozpoczyna się następującymi słowami:

Słowa mówione przez Ozyrysa-kapłana Neith Pa-di-Sebeka, usprawiedli-
wionego głosem30, syna Usir-ura, usprawiedliwionego głosem, zrodzonego 
z  pani domu (i) muzykantki Sobka z  Szedet Neferu-Sebek, usprawiedli-
wionej głosem: ‘O, wszyscy kapłani uab31, wszyscy kapłani hem-neczer32, 
wszyscy kapłani-lektorzy33, [wszyscy ludzie] (i) wszyscy [pisarze] (z) Domu 
Życia34, balsamiści, słudzy, kapłani ka, budowniczowie grobowców (i) wszy-
scy uczestnicy pogrzebu, którzy będą zmierzać do Menmenet (i) którzy 
będą mijać Szedet w porze składania ofiar dla swoich zmarłych, (a) którzy 
zobaczą tę stelę (i) odczytają na głos jej inskrypcje, obyście wysłuchali proś-
by, którą czynię przed wami w uniżeniu, (abyście) wymawiali, wspominali 
(i) rozgłaszali imię moje35 jako dobrego (człowieka, aby) wynagrodził was 

29  Na temat tej kompozycji vide Herbin, op. cit., passim.
30  Usprawiedliwiony głosem to określenie zmarłego, który pomyślnie przeszedł sąd Ozyrysa w za-
światach.
31  Kapłani uab (dosł. ‘czyści’) to niższa klasa kapłanów; H. de Meulenaere, s.v. „Priester, Priesteror-
ganisation, Priestertitel”, [w:] Lexikon der Ägyptologie, t. 4, red. W. Helck, E. Otto, W. Westendorf, 
Wiesbaden 1982, kol. 1086.
32  Kapłani hem-neczer (dosł. ‘słudzy boży’) to wyższa klasa kapłanów, ibidem, kol. 1084.
33  Kapłani-lektorzy (dosł. ‘nosiciele zwoju’) to grupa kapłanów zajmująca się komponowaniem i re-
cytacją świętych tekstów; E. Otto, s.v. „Cheriheb”, [w:] Lexikon der Ägyptologie, t. 1, op. cit., kol. 
940–943.
34  Dom Życia to instytucja przyświątynna zajmująca się gromadzeniem i studiowaniem świętych 
tekstów; A. H. Gardiner, The House of Life, „The Journal of Egyptian Archaeology” 24 (1938), 
s. 157–179.
35  Jako element pozwalający odróżnić daną osobę od innych bytów imię było jednym z najważ-
niejszych składników istoty ludzkiej. Stąd też wymówienie imienia zapewniało zmarłemu trwanie 
w zaświatach; P. Vernus, s.v. „Name”, [w:] Lexikon der Ägyptologie, t. 4, op. cit., kol. 320–326.



119

Rola potomków w podtrzymywaniu pamięci o zmarłych…

za to Wielki Bóg, Pan Zachodu36. Albowiem ja (jestem) dobroczynnym 
zmarłym, który wyświadcza przysługę temu, który wyświadczył mu przy-
sługę (i) który działa dla towarzysza swego (i) który zaprzyjaźnia się z tym, 
który działa dla niego, (człowiekiem) czystym (i) nieprzychylnym kłamstwu 
(i) nie (ma) we mnie zła’37.

Znajdujemy tu więc rozbudowaną wersję tak zwanego apelu do żywych, który 
już od czasów Starego Państwa umieszczany był w kaplicach grobowych należą-
cych do dostojników38. Jego celem było zachęcenie wszystkich osób mogących 
odwiedzać grobowiec (lub, jak w  tym przypadku, mijających stelę) do wypo-
wiedzenia formuły ofiarnej39, co z kolei powodowało materializację produktów 
w niej wymienionych tak, aby zmarły mógł z nich korzystać w zaświatach.

Zwykle po apelu do żywych należałoby się spodziewać tzw. biografii, która 
składała się z dwóch głównych części40. Pierwszą stanowiła tzw. biografia idealna, 
która może brzmieć na przykład tak:

Wyszedłem z miasta mego (i) zstąpiłem z nomu41 mego, czyniłem Ma‘at dla 
pana jej (i) zaspokajałem boga za pomocą tego, co kocha (on). Mówiłem to, 
co dobre, (i) powtarzałem to, co dobre. Mówiłem Ma‘at (i) czyniłem Ma‘at. 
Dawałem chleb głodnemu (i) odzienie nagiemu42.

36  Chodzi tu o Ozyrysa, władcę Krainy Umarłych.
37  Stela JE 44065, vrs. l. 1–5. Wszystkich tłumaczeń ze steli Pa-di-Sebeka dokonano na podstawie 
tekstu egipskiego w: G. Daressy, op. cit., s. 78–79 z uwzględnieniem uwag M. Lichtheim, Maat in 
Egyptian Autobiographies and Related Studies, Freiburg–Göttingen 1992 (Orbis Biblicus et Orien-
talis 120), s. 191–201.
38  Na temat apelu do żywych vide J. Sainte Fare Garnot, L’appel aux vivants dans les tertes funéraires 
égyptiens, des origines à la fin de l’Ancien Empire, Le Caire 1938.
39  O formule ofiarnej vide W. Barta, Aufbau und Bedeutung der ägyptischen Opferformel, Glückstadt 
1968 (Ägyptologische Forschungen 24).
40  Szczegółowo o biografii egipskiej vide N. Kloth, Die (auto-) biographischen Inschriften des ägyp-
tischen Alten Reiches: Untersuchungen zu Phraseologie und Entwicklung, Hamburg 2002 (Studien 
zur Altägyptischen Kultur, Beihefte 8). Cf. także F. Taterka, Biografia egipskiego dostojnika z okresu 
Starego Państwa na przykładzie inskrypcji z  grobowca Her-chufa, „Scripta Biblica et Orientalia” 5 
(2013), s. 25–31.
41  Nom (eg. sepat) to jednostka terytorialna w starożytnym Egipcie odpowiadająca naszym woje-
wództwom; W. Helck, Die altägyptische Gaue, Wiesbaden 1974.
42  Tekst ten pochodzi z mastaby Idu z czasów VI dynastii w Gizie; tłumaczenie na podstawie tekstu 
egipskiego w: K. Sethe, Urkunden des ägyptischen Altertums I: Urkunden des Alten Reichs, Leipzig 
19332, s. 204,2–7.
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W ten sposób, za pomocą stałych i skonwencjonalizowanych fraz, zmarły za-
pewnia wszystkie osoby odwiedzające jego grobowiec, że jego postępowanie było 
zgodne z Ma‘at, a więc porządkiem etycznym, polityczno-społecznym i kosmicz-
nym, ustanowionym przez boga Ra w momencie stworzenia świata43. W dalszej 
kolejności następuje druga część biografii, zwana biografią zawodową, w której 
zmarły przedstawia główne wydarzenia ze swej kariery urzędniczej. Mogą to być 
na przykład ekspedycje wojenne czy wyprawy do kamieniołomów, którymi kie-
rował lub w  których brał udział dany urzędnik, lub też wszelkie inne zadania 
powierzone mu przez króla. O ile w biografii idealnej zmarły pokazywał, że swym 
postępowaniem wpisał się w obowiązujący w starożytnym Egipcie ideał etyczny 
i społeczny, o tyle teraz, w biografii zawodowej, stara się ukazać osobom odwie-
dzającym jego grobowiec, w  jaki sposób wyróżnił się na tle innych zmarłych. 
Wszystko to stanowić ma dodatkową zachętę dla osób odwiedzających grobowiec 
do wymówienia formuły ofiarnej z korzyścią dla zmarłego.

Co jednak znajdujemy na steli Pa-di-Sebeka? Nie ma tam wcale biografii, ani 
idealnej, ani zawodowej; jest za to tekst niespotykany i wyjątkowy w całej lite-
rackiej spuściźnie kraju nad Nilem. Pa-di-Sebek przedstawia bowiem powód, dla 
którego zdecydował się na wystawienie swej steli:

Mówię, (aby) sprawić, (że) dowiecie się w słowach dalekich od nieprawdy, 
(dlaczego) spisałem [słowa] te na niej. Spędziłem czas mego życia w nieszczę-
ściu (i) [chorobie] z bólami, które powodują (one) od rana do nocy, (i) nie 
znajdowałem przyjemności w stosunkach (z kobietami) […] z miasta mego. 
Nie mam następcy, który mógłby sprawić, że przemienię się w ducha ach 
przy Bramie Horyzontu za sprawą (właściwych) czynności (i) pracy Anu-
bisa44 w dniu […] wodą na ofiarę […], który podniósłby drabinę45, który 
wysławiałby mnie w dniu połączenia się (z) ziemią, który wymówiłby for-
muły zmieniające (człowieka) w ducha ach […] dla pana swego, który wpro-
wadziłby mnie do grobowca mego, który złożyłby mnie, abym odpoczywał 
podczas swego snu, który odprawiałby dla mnie rytuały, który odwiedzał-
by grobowiec mój przez wzgląd na mnie, który składałby dla mnie ofiary 

43  Szczegółowo na temat Ma‘at, vide J. Assmann, Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice socia-
le, Paris 1989, s. 62–65; idem, Ma‘at: Gerechtigkeit und Unterblichkeit im Alten Ägypten, München 
19952.
44  Chodzi tu o mumifikację, której patronem był właśnie Anubis.
45  O roli drabiny w rytuałach grobowych vide D. Kessler, s.v. „Leiter”, [w:] Lexikon der Ägyptologie, 
t. 3, red. W. Helck, E. Otto, W. Westendorf, Wiesbaden 1980, kol. 1002–1005.
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(i) wodę, jak czyni syn dla ojca. (Chociaż bowiem) byłem człowiekiem czci-
godnym w nomie moim, nie mam córki, która by mnie opłakiwała w dniu 
ofiarowania roślin, która łkałaby (i) rozpaczała z  mego powodu w  czasie 
udręki, jaką jest odejście. Przydarzyło mi się to dlatego, że nie (było) nikogo, 
kto działałby dla mnie46.

W dalszej części tekstu znajdujemy drugi apel skierowany do żywych, w któ-
rym Pa-di-Sebek przedstawia swe zalety jako kapłana:

Ja (jestem) kapłanem, który zna obowiązki swe (i) w którym nie ma zła; 
(człowiekiem) o czystych palcach w czynach ręki swej, który nie uczynił (ni-
czego) niegodziwego; (człowiekiem) czystym, który chodził na wodzie pana 
swego47; który nie zaniedbuje zadania swego (i) nie męczy się na służbie, 
(człowiekiem) czystym w czasie swej zmiany podczas przybycia wizerunku 
pana jego48; który nie pokrywa się brudem; który dostępuje oczyszczenia 
w czasie składania boskich ofiar; który nie zna przerwy w działaniach swych. 
Jestem człowiekiem, w którym nie znaleziono winy, który wydaje wyrok bez 
stronniczości, dzielnym kapłanem uab, w którym nie (ma) niegodziwości, 
który rozsądza strony sporu bez stronniczości; tym, który rozsiewa Nasienie 
Byka na żyznych polach, (a) dla którego odrazą jest kłamstwo49.

Następnie Pa-di-Sebek stwierdza:

Umieściłem to przed wami, aby sprawić, (że) poznacie mój charakter i moją 
postać, przez co utwierdzą się usta wasze w przywoływaniu imienia mego 
przez wzgląd na prośbę, którą uczyniłem wobec was. Spójrzcie, co do czło-
wieka, któremu nie urodziło się dziecko, (to) nie istnieje (on i  jak gdyby) 
sam się nie narodził. Nie zostanie zapamiętane to, co uczynił, (i) nie będzie 
przywoływane imię jego, niczym tego, który (nigdy) nie istniał. (Oto) [je-
stem] drzewem wyrwanym razem z korzeniami swymi z powodu tego, co 

46  Stela JE 44065, vrs. l. 5–10.
47  Wyrażenie to oznacza albo bycie zależnym od kogoś (W. Westendorf, ‘Auf jemandes Wasser sein’ = 
‘von ihm abhängig sein’, „Göttinger Miszellen” 11 [1974], s. 47–48), albo też bycie lojalnym wobec 
kogoś (W. V. Davies, Readings in the Story of Sinuhe and Other Egyptian Texts, „The Journal of Egyp-
tian Archaeology” 61 [1975], s. 45–46). 
48  Chodzi tu zapewne o procesję z boskim wizerunkiem.
49  Stela JE 44065, vrs. l. 10–14.
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mi się przydarzyło. Uczyniłem (więc) prośbę przed wami w tej sprawie, aby 
sprawić, (że) wyświadczać mi będą przysługę ci, którzy istnieją (i) ci, którzy 
istnieć będą w przyszłości. (Jeśli) istotnie stanie się to dla mnie, (to) nie znużą 
się serca wasze wykonaniem tego, nie zakrztuszą się gardła wasze podczas 
wypowiadania tego, nie zmęczą się języki wasze wymawianiem tego (i) nie 
ucierpią [usta] wasze podczas powtarzania tego! Nie stracicie (żadnej) rzeczy 
z ręki waszej podczas czynienia tego (i) nie [zostanie opróżniony] spichlerz 
wasz z zapasów z tego powodu! Albowiem powietrze z [ust wyświadcza przy-
sługę] zmarłym […] ożywa bowiem zmarły, gdy wypowiada się imię jego 
(i) oddycha duch ach, gdy wzywa się […]50.

Trudno o bardziej przejmujący, a jednocześnie trafniejszy opis tego, jak wielką 
traumą był dla starożytnego Egipcjanina brak potomstwa, które dbałoby o jego 
kult pośmiertny, zapewniając mu szczęśliwe bytowanie w zaświatach. Dlatego też, 
gdy następnym razem podziwiać będziemy wspaniałe świątynie i zapierające dech 
w piersi monumentalne grobowce starożytnych królów kraju nad Nilem, pamię-
tajmy także o ludziach takich jak Pa-di-Sebek, kapłan z Hawary, który nie miał 
dzieci. 

50  Stela JE 44065, vrs. l. 14–20.
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Pierwsza Księga Machabejska (dalej: 1 Mch) zawiera opis wydarzeń związanych 
z tzw. wojną machabejską od jej wybuchu w 167 r. p.n.e1 do śmierci Szymona 
w 135 r. Zgodnie z przeważającą opinią jest oficjalnym dokumentem propagan-
dowym dynastii hasmonejskiej2. Dysponujemy tekstem greckim, choć pierwotna 
wersja powstała w  języku hebrajskim, na co wskazują liczne hebraizmy obecne 
w  tekście3. Jej oryginalny tytuł według Historii Kościelnej Euzebiusza z Cezarei 
miał brzmieć Sarbethsabanaiel4. Nazwa ta była różnie interpretowana5. Dyskusyj-
ny jest czas jej powstania. Chociaż współcześnie uważa się, że napisano ją przed 
rządami Aristobulosa (104–103) i Aleksandra Iannaiosa (103–76), a więc w czasie 
panowania ich ojca Jana Hirkana (135–104)6, to istnieją również próby datowa-
nia jej na czasy Iannaiosa7. Ostatni rozdział tekstu, w którym opisane są okolicz-
ności przejęcia rządów przez Jana Hirkana, zawiera stwierdzenie, że wszystko, cze-
go dokonał po nim [tj. po przejęciu władzy – przyp. KZ], jest spisane w rocznikach 
jego arcykapłaństwa8, może wskazywać na powstanie 1 Mch w czasach Hirkana.

1  Tak samo jak ta, wszystkie kolejne daty w tekście dotyczą wydarzeń, które miały miejsce p.n.e.
2  Cf. V. Babota, The Institution of the Hasmonean High Priesthood, Leiden–Boston 2014, s. 9–10; 
J. A. Goldstein, I Maccabees: A New Translation, with Introduction and Commentary, Garden City 
(New York) 1976, s. 64.
3  Cf. J. R. Bartlett, 1 Maccabees, Sheffield 1998, s. 18–19.
4  Eus. HE, VI 25.2.
5  Dotychczasowe propozycje przedstawił Bartlett, op. cit., s. 17–18.
6  Cf. V. Babota, op. cit., s. 12.
7  Cf. J. A. Goldstein, op. cit., s. 72.
8  1 Mch 16, 24; tłum. wg: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), Poznań–
Warszawa 1980 (dalej: BT ), s. 516.

Kacper Ziemba
Uniwersytet Warszawski

Obraz pInchaSa w pIerwSzej KSIędze machabejSKIej 

jaKO element prOpagandy relIgIjnej  

dynaStII haSmOnejSKIej



124

Kacper Ziemba

Jako tekst propagandowy dynastii 1 Mch miała przedstawiać rolę rodu hasmo-
nejskiego w konflikcie, którego rezultatem było powstanie niepodległego państwa 
żydowskiego w 141 r. Jednocześnie zawarta w niej narracja legitymizowała uzy-
skaną przez ród w trakcie wojny wysoką pozycję, której formalnym wyrazem było 
sprawowanie od 151  r. stanowiska arcykapłana, monopolizowanego wcześniej 
przez ród Oniadów. Okoliczności te sprawiły, iż Hasmoneusze musieli podjąć 
wysiłek dowiedzenia swojego prawa do sprawowania funkcji arcykapłańskiej.

W 1 Mch dwukrotnie pojawia się postać kapłana znanego z kart Starego Te-
stamentu – Pinchasa. Po raz pierwszy wspomniany jest w  trakcie opisu wyda-
rzeń w Modin, kiedy to nestor rodu hasmonejskiego, Matatiasz, zabija urzędnika 
królewskiego nakłaniającego mieszkańców miejscowości do złożenia niezgodnej 
z Prawem ofiary oraz Judejczyka, który chciał ją złożyć. Czyn Matatiasza przyrów-
nany jest przez autora tekstu do czynu Pinchasa (Fineesa według greckiej nomen-
klatury tekstu), który zabił Zimriego9. Analogia ta odsyła do wydarzeń znanych 
z Księgi Liczb (dalej: Lb). Po raz drugi Pinchas pojawia się w mowie wygłoszonej 
przez Matatiasza do jego synów na łożu śmierci. Matatiasz wymienia w niej po-
staci znane z narracji biblijnej, podkreślając ich zasługi10. Wśród nich znajduje się 
nasz ojciec Pinchas [który – uzup. KZ] za swoją wielką gorliwość otrzymał obietnicę 
kapłaństwa na wieki11. Zdaniem autora 1 Mch Pinchasa charakteryzowała zatem 
gorliwość w obronie Prawa, za którą otrzymał od Boga obietnicę wiecznego ka-
płaństwa dla siebie i swoich potomków. Ten element opisywanej postaci można 
wstępnie uznać za istotny wątek propagandowego obrazu rodu hasmonejskiego. 
Należy jednak poddać go dokładniejszej analizie.

Kluczowa dla zrozumienia znaczenia postaci Pinchasa jest pierwsza wzmianka 
w tekście 1 Mch, odsyłająca nas do wydarzeń z Peor opisanych w Lb, przedsta-
wiających ostatnie etapy wędrówki Izraelitów przez pustynię, gdy docierają oni 
do granic Moabu. Niektórzy Izraelici zaczęli wówczas utrzymywać kontakty sek-
sualne z Moabitkami i Midianitkami oraz oddawać cześć Baalowi z Peor i innym 
obcym bóstwom. W odpowiedzi Bóg nakazał Mojżeszowi egzekucję tych, którzy 
popełnili wyżej opisane wykroczenia. Wówczas Pinchas zauważył Izraelitę Zim-
riego idącego z Midianitką Kozbi do namiotu. Podążył za nimi i zabił ich, dzięki 

 9  1 Mch 2,15–27.
10  Analiza mowy Matatiasza w: F. V. Reiterer, Die Vergangenheit als Basis für die Zukunft Mattatias’ 
Lehre für Seine Söhne aus der Geschichte in 1 Makk 2:52–60, [w:] The Books of the Maccabees: History, 
Theology, Ideology: Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa, 
Hungary, 9–11 June, 2005, red. G. G. Xeravits, J. Zsengellér, Leiden 2007, s. 78–100.
11  1 Mch 2,54; BT, s. 488.
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czemu uśmierzył gniew Boga. W nagrodę za ten czyn Pinchas i jego potomstwo 
otrzymali od Pana obietnicę kapłaństwa na wieki12.

Analogia między tymi wydarzeniami a  czynem Matatiasza (1 Mch) jest na 
pierwszy rzut oka całkiem oczywista. Tak jak Pinchas zabił Zimriego za czyny 
niezgodne z Prawem, tak też postąpił Matatiasz wobec Judejczyka. Jednocześnie 
w obydwu sytuacjach ponoszą śmierć Kozbi i urzędnik, którzy z oczywistego po-
wodu nie łamią Prawa (nie są Izraelitami), lecz narracyjnie pełnią funkcję postaci, 
które nakłoniły Zimriego i Judejczyka do popełnienia wykroczenia. O ile w Lb 25 
kontekst kultowy całej sytuacji jest oczywisty (autor sugeruje związek między re-
lacjami Izraelitów z obcymi kobietami a pojawieniem się kultu obcych bogów), 
o  tyle sam czyn Pinchasa wydaje się mieć na celu jedynie niedopuszczenie do 
stosunku seksualnego Zimriego z Kozbi. W tekście czytamy bowiem: i poszedł 
[Pinchas – uzup. KZ] za tym mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego 
męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska 
od synów izraelskich13. Zarówno autor Septuaginty (dalej: LXX), jak i autor Wul-
gaty nie mieli wątpliwości, że w Lb 25,8 kapłanowi przyświecał właśnie taki cel. 
W LXX 25,8 czytamy, iż: εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ισραηλίτου εἰς τὴν 
κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους, τόν τε ἄνθρωπον τὸν Ισραηλίτην καὶ 
τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας αὐτῆς· καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ14. 
Ten sam werset w  przekładzie Hieronima brzmi następująco: ingressus est post 
virum israhelitem in lupanar et perfodit ambos simul virum scilicet et mulierem in 
locis genitalibus cessavitque plaga a filiis Israhel15. Obydwa użyte terminy, κάμινος16 
oraz lupanar17, wskazują bez wątpienia, że namiot był przez autorów rozumiany 
jako dom publiczny. Należy zatem porównać powyższe passusy z tekstem maso-
reckim. Brzmi on następująco: תא רקדיו הבקה לא לארשי שיא רחא אביו 
 לעמ הפגמה רצעתו התבק לא השאה תאו לארשי שיא תא םהינש

12  Lb 25,8.
13  Lb 25,8; BT, s. 161.
14  Septuaginta: editio altera, red. A. Rahlfs, R. Hanhart, Stuttgart 2006 (dalej: LXX); tłum. własne: 
i wszedł za mężczyzną izraelickim do namiotu i  przebił oboje, mężczyznę izraelickiego oraz kobietę 
przez jej łono; i ustała plaga wśród synów Izraela.
15  Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem: editio quinta, red. R. Weber, R. Gryson et al., Stuttgart 
2007; tłum. własne: wszedł za mężczyzną izraelickim do domu publicznego i przebił oboje, jednocze-
śnie mężczyznę i kobietę przez jej łono, i ustała plaga wśród synów Izraela.
16  Cf. The Brill Dictionary of Ancient Greek, red. F. Montanari, Leiden–Boston 2015, s.v. „κάμινος”, 
s. 1029.
17  Cf. Oxford Latin Dictionary, red. P. G. W. Glare, Oxford 2004, s.v. „lupanar”, s. 972.
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 Interesujący nas termin, który starożytne przekłady oddawały jako .18לארשי ינב
‘dom publiczny’, a współczesne jako ‘namiot’, to הבק (qubbah), które tworzy grę 
słów z frazą התבק לא (el qubbatah) tłumaczoną jako ‘w jej podbrzusze’ (διὰ τῆς 
μήτρας / in locis genitalibus).

W 1971 r. S. C. Reif zaproponował inne odczytanie Lb 25,8. Opisując dotych-
czasowe propozycje odczytania dwóch terminów uznał, iż zarówno הבק, jak i התבק 
(nb. hapax legomena) mają to samo znaczenie i, opierając się na badaniach J. Morgen-
sterna, stwierdził, że są etymologicznie powiązane ze znanym źródłowo od V w. termi-
nem qubba, oznaczającym miejsce kultu znajdujące się w namiocie (tent-shrine). Qub-
ba miała być ponadto ołtarzem używanym do wróżbiarstwa, zwłaszcza w sytuacjach 
kryzysowych, obsługiwanym przez żeński personel kapłański wywodzący się z elity 
plemiennej. Często była ustawiana blisko namiotu wodza. Namiot, do którego weszli 
Zimri z Kozbi, mógł zatem pełnić w zamyśle autora Księgi Liczb funkcje kultowe – 
Zimri w momencie kryzysowym (Bóg gniewa się na Izrael u wrót Ziemi Obiecanej) 
przyjął obcą kobietę w celach wróżbiarskich i ustawił jej namiot-ołtarz w obozie izra-
elickim19. Taka lektura terminu הבק pozwala również na bardziej spójne odczytanie 
wydarzeń z Lb 25. Wyjaśnia, dlaczego w Lb 25,6 Izraelici płaczą przed Namiotem 
Zgromadzenia, widząc Zimriego z Kozbi – opłakują upadek właściwego kultu, za-
grożonego przez pojawienie się obcego. Bardziej zrozumiałe staje się również podjęcie 
działania przez Pinchasa – wszak to kapłan, wnuk Aarona, powinien troszczyć się o za-
chowanie czystości kultu. Zgodnie z zaproponowaną przez Reifa rekonstrukcją passus 
z Lb 25,8 brzmiałby zatem następująco: podążając za Izraelitą ku ołtarzowi, przebił 
obydwoje, Izraelitę i kobietę, przy jej ołtarzu20. Chociaż zaproponowane utożsamienie 
znaczeniowe terminów הבק i התבק może być dyskusyjne21, (zwłaszcza pamiętając, 
że są to hapax legomena, co utrudnia sformułowanie wniosków) to uznanie pierwszego 
za tent-shrine jest współcześnie przyjęte22.

18  Biblia Hebraica Stuttgartensia, red. K. Elliger, W. Rudolph, Stuttgart 1997; tłum. własne: i wszedł 
za mężczyzną izraelickim do namiotu i przebił oboje, mężczyznę izraelickiego i kobietę przez jej pod-
brzusze, i ustała plaga wśród synów Izraela.
19  Cf. S. C. Reif, What Enraged Phinehas? A Study of Numbers 25:8, „Journal of Biblical Literature” 
90 (1971), s. 200–206.
20  S. C. Reif, op. cit., s. 206: following the Israelite into the shrine, he ran them both through, the Isra-
elite and the woman in her shrine.
21  Np. B. A. Levine uważa, że התבק może znaczyć tyle co ‘brzuch’ (belly). Cf. B. A. Levine, Numbers 
21–36: A New Translation with Introduction and Commentary, New York 2000, s. 287.
22  Cf. np. B. A. Levine, op. cit., s. 279–280: qubbah – tent where they were engaging in flagrant pagan 
worship; D. R. Cole, Numbers: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, Nashville 
2000, s. 441: el-haqqubbu – tent-shrine.
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Takie odczytanie wydarzeń z  Lb 25 umożliwia również lepsze zrozumienie 
analogii z 1 Mch 2,26. Nie tylko bowiem gorliwość Matatiasza w walce o Pra-
wo dorównywała gorliwości Pinchasa. Również czyny obydwu postaci okazują 
się bardzo podobne. Obaj bohaterowie zabijają obcego oraz Izraelitę/Judejczyka 
w sytuacjach kultowych, które należy rozumieć w szerszym kontekście narracyj-
nym. W narracji Pięcioksięgu kult Baala z Peor grozi wybuchem gniewu Bożego 
w momencie, w którym Izraelici zbliżają się do granic Ziemi Obiecanej. Mata-
tiasz zaś zabija urzędnika w sytuacji, gdy dekrety Antiocha IV Epifanesa likwidują 
religię żydowską. Można zatem stwierdzić, że Pinchas i Matatiasz zażegnują ka-
tastrofę, która grozi Izraelitom/Żydom. Pierwszy z nich otrzymał za swoje czyny 
obietnicę wiecznego kapłaństwa. Matatiasz natomiast rozpoczyna walkę w obro-
nie religii przodków, która doprowadzi jego rodzinę do piastowania stanowiska 
arcykapłańskiego. Bezpośredni związek między tymi wydarzeniami jest podkre-
ślony właśnie w 1 Mch 2,54, kiedy nestor rodu mówi, że nasz praojciec Finees za 
swoją wielką gorliwość otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki23 (Φινεες ὁ πατὴρ 
ἡμῶν ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον ἔλαβεν διαθήκην ἱερωσύνης αἰωνίας). Pozostaje pro-
blem odczytania tej analogii przez autora oraz odbiorców 1 Mch. Jak widzieliśmy 
powyżej, co najmniej od czasu redakcji Septuaginty słowo הבק nie musiało być 
rozumiane w kontekście kultowym24. Tym samym w pewnym momencie musiała 
utracić go cała opowieść z Lb 25. Możemy jednak założyć, że w momencie na-
pisania 1 Mch, a więc na przełomie II/I w., był on jeszcze czytelny. Wykluczenie 
rozumienia przez autora i odbiorców 1 Mch rozumienia kultowego charakteru 
czynu Pinchasa sprawia, że analogia z 1 Mch 2,26 staje się nieco płytka. W celu 
zrozumienia znaczenia, jakie autor 1 Mch nadaje postaci Pinchasa i jego związ-
kom z Hasmoneuszami, należy również zwrócić uwagę na inne epizody narracji 
biblijnej, w których pojawia się postać kapłana. Poniższa analiza oparta jest na 
założeniu, że zarówno autor, jak i odbiorcy znali wątki w niej opisane. W Lb Pin-
chas pojawia się poza wzmiankowanym rozdziałem 25 ponownie w rozdziale 31, 
w którym opisana jest nakazana przez Boga ekspedycja karna przeciwko Midia-
nitom. Izraelici zabili wszystkich midianickich mężczyzn, lecz wzięli do niewoli 
kobiety, które – poza najmłodszymi – Mojżesz kazał zabić, gdyż to one przy-
wiodły Izraelitów do kultu Baala z Peor. Pinchas brał udział w tej ekspedycji25. 
Pojawia się też w wydarzeniach opisanych w Księdze Jozuego 22,9–34. Po zajęciu 

23  1 Mch 2,54; BT, s. 488.
24  Cf. S. C. Reif, op. cit., s. 206.
25  Lb 31,6.
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Ziemi Obiecanej Rubenici, Gadyci oraz połowa plemienia Manassesa udała się za 
Jordan, gdzie wznieśli ołtarz. Dowiedziawszy się o tym, reszta Izraelitów zaczęła 
przygotowywać się do wyprawy wojennej. Za Jordan wysłano jednak Pinchasa 
z naczelnikami 10 plemion w celu wyjaśnienia budowy ołtarza. Po otrzymaniu 
zapewnienia, iż nie miał on spełniać funkcji kultowych, lecz symboliczne, jako 
znak łączności z plemionami, które pozostały po zachodniej stronie rzeki, Pinchas 
zdecydował, że plemiona zajordańskie nie popełniły wykroczenia, a ołtarz może 
pozostać. Po raz ostatni kapłan wspomniany jest w 20 rozdziale Księgi Sędziów, 
gdzie opisane są wydarzenia związane z wojną z plemieniem Beniamina, którą 
prowadziły pozostałe plemiona w odwecie za zgwałcenie żony Lewity przez miesz-
kańców beniaminickiej Gibea. Po poniesieniu dwukrotnej klęski Izraelici posta-
nowili skonsultować decyzję o ponownym podjęciu wyprawy z Bogiem. Udali się 
do Betel, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. W imieniu wszystkich Izraelitów 
pytanie zadał Pinchas26. Po otrzymaniu odpowiedzi pozytywnej wyruszyli na wy-
prawę, która zakończyła się klęską Beniamina.

Podsumujmy kompleks tradycji związanych z Pinchasem. Jest kapłanem, wnu-
kiem Aarona, zabija odstępców od prawdziwego kultu, uczestniczy w karnej ekspe-
dycji przeciwko obcym, których działania doprowadziły do rozprzestrzenienia się 
obcego kultu. Bierze również udział w ekspedycji za Jordan, podczas której decydu-
je się kwestia kultowej jedności Izraela. Jest również kluczową postacią w momencie 
konsultacji w  sprawie dalszego prowadzenia wojny. Te wątki wskazują, dlaczego 
Hasmoneusze – kapłani ukazujący się jako przywódcy powstania przeciwko obcym 
wrogom religii ojców, niszczący samarytańską świątynię na górze Garizim, zdecy-
dowali się użyć tej postaci dla celów własnej propagandy. Zwłaszcza Jan Hirkan, 
którego panowanie jest czasem podbojów i wzrostu terytorialnego nowego pań-
stwa, mógł być zainteresowany podkreślaniem jednego z aspektów postaci Pinchasa 
– jego wojowniczości. Jest faktem rzucającym się w oczy, że Pinchas pojawia się 
zawsze w kontekście sytuacji związanej z przemocą – czy to gdy zabija Zimriego, czy 
to gdy przewodzi wyprawie wojennej27. Ten aspekt jego postaci został już zauważo-
ny w pracach poświęconych epoce hasmonejskiej28. Uznanie Pinchasa za swojego 

26  Sd 20,28.
27  Militarne cechy postaci Pinchasa można również rozpatrywać w szerszym kontekście cech Lewitów 
w całej Biblii. Są oni bowiem wyjątkowo walecznymi kapłanami. Na ten temat cf. Ł. Niesiołowski-
Spanò, Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych, Toruń 2012, s. 143–149.
28  O militarnym charakterze postaci Pinchasa vide: The Anchor Bible Dictionary, red. D. N. Fre-
edman, t. 5, New York 1992, s.v. „Phinehas”, s. 6951–6953; V. Babota, op. cit., s. 283–285, który 
określa go terminem warrior – priest.
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przodka mogło również pełnić funkcję polemiczną w propagandzie Hasmoneuszy. 
Wydaje się prawdopodobne, że jednym z argumentów wytaczanych przez przeciw-
ników tej dynastii mógł być fakt łączenia przez nich stanowiska arcykapłańskiego 
z rolą przywódców wojskowych biorących udział w kampaniach wojennych. Tym 
samym łamali zawarte w Księdze Kapłańskiej regulacje dotyczące zakazu kontaktu 
kapłanów z ciałami zmarłych29. Pinchas jako kapłan mający kontakt z ciałami zabi-
tych mógł służyć jako dowód na możliwość pogodzenia funkcji kapłańskiej i wojen-
nej, jakże istotnych dla charakteru władzy sprawowanej przez Hasmoneuszy.

29  Kpł 21,1–4,11.




