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Macheront to twierdza nadgraniczna położona ok. 1100 m.n.p. Morza Martwego, ok. 24 km 

na południowy wschód od ujścia Jordanu. Była widziana z Masady, a jej sygnały dymne były 

widoczne nawet w Jerozolimie. Twierdza ta jest ze wszystkich stron otoczona głębokimi 

wąwozami, została zbudowana przez Aleksandra Janneusza (zm. 76 r. przed Chr). Umocnił 

on wzniesienie, zabezpieczając w ten sposób granicę przed napadami koczowniczych plemion 

pustynnych. Zniszczył ją Gabiniusz, jeden z dowódców Pompejusza w 57 r. przed Chr. 

Później, twierdzę pierwotnie hasmonejską, ok. 30 r. przed Chr. rozbudował Herod Wielki. 

Umocnił on budowlę murami i wieżami obronnymi, co uczyniło z niej fortecę nie do 

zdobycia. Herod w jej wnętrzu postawił także pałac, urządzony z wielkim, 

charakterystycznym dla siebie przepychem.  



 

Rekonstrukcja twierdzy Heroda Wielkiego w czasie jej największej świetności. Na liście udogodnień, których 
budowę zarządził znajdował się dziedziniec z ogrodem, wanna w stylu rzymskim, jadalnia w formie triclinium, 
oraz perystyl – dziedziniec otoczony kolumnami. 

 

Zgodnie z relacją Józefa Flawiusza wokół szczytu góry Herod wybudował mur, a w jego 

rogach wzniósł wieże, z których każda osiągała wysokość ok. 27 m. W środku tej obudowy 

zbudował pałac „o zapierającym dech w piersiach pięknie i wielkości". W górnym mieście 

znajdował się pałac i co najmniej trzy wieże. Główna konstrukcja była podzielona na dwa 

skrzydła. Skrzydło wschodnie miało centralny dziedziniec, w którym mieściła się cysterna z 

termami lub łaźniami na południu i podłużnymi pokojami od strony północnej. W zachodnim 

skrzydle znajdowało się peristilium (otwarty ganek i ogród), zbudowane na szczycie cysterny, 

połączone z triclinium (jadalnią) o wymiarach 25x9,5 m na południu. Na dnie wspomnianej 

cysterny odnaleziono szczyty i zwieńczenia kolumn jońskich i doryckich. W końcowej fazie 

istnienia twierdzy wokół górnego miasta zbudowano wielokątny mur obronny. 

Jeżeli chodzi o dolne miasto odnaleziono jedynie pozostałości kilku domów. Dolne miasto 

połączone było z górnym za pomocą mostu o wysokości 15 m, który służył też jako akwedukt 

doprowadzający wodę z wykutych w północnym zboczu góry cystern.  



 

Komputerowy model twierdzy 

 

 

Rekonstrukcja perystylu na Macheroncie autorstwa Győző Vörös i jego zespołu z Węgierskiej Akademii Sztuki. 
Prawdopodobnie tam Herod Antypas oglądał taniec Salome, który okazał się być tragiczny w skutkach dla Jana 
Chrzciciela. Rekonstrukcja została dokonana na podstawie wykopalisk, z uwzględnieniem setek fragmentów 
czerwonego pokrycia dachowego pałacu Heroda.  

 

Była to twierdza pałacowa najbardziej wysunięta na wschód ze wszystkich fortec Heroda 

Wielkiego. Często przebywał w zamku, a na kilka dni przed swoją śmiercią w pobliskich 

źródłach Kallirroe, oddalonych od twierdzy o ok. 12 km szukał ulgi w nękającej go chorobie. 

Były to słynne źródła termalne opisywane przez Pliniusza Starszego oraz Józefa Flawiusza. 

Ten ostatni pisał o cieplnych źródłach, które różnią się od siebie smakiem wody: w jednych 



jest ona gorzka, w innych zupełnie słodka. Jednak tym, na co szczególnie zwracał uwagę, są 

dwa źródła, jedno z wodą bardzo zimną, drugie z bardzo ciepłą. Po ich zmieszaniu powstaje 

woda bardzo przyjemna do kąpieli, które, zdaniem Flawiusza, miały właściwości lecznicze 

oraz wzmacniające nerwy. Znajdowały się tam też kopalnie siarki i ałunu. 

Ze względu na bliskość Arabii i lokalizację nad drogą biegnącą od Morza Czerwonego do 

Damaszku twierdza miała strategiczne znaczenie dla Heroda Antypasa, syna Heroda 

Wielkiego, tetrarchy Galilei i Perei. Jego małżeństwo z córką króla Nabatejskiego Aretasa IV 

zabezpieczało granicę południową. Sytuacja zmieniła się, gdy żona Antypasa uświadomiła 

sobie knowania Herodiady, zbiegła wtedy z Macherontu i wróciła pod opiekę swojego ojca. 

Wywołało to wojnę z Antypasem, która zakończyła się jego klęską.  

Macheront jest znany głownie z tego, że był miejscem śmierci Jana Chrzciciela. Ewangelie 

wprawdzie nie wymieniają ani razu tego miejsca z nazwy, ale wspomina o nim Józef 

Flawiusz w Dawnych dziejach Izraela:  

Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając 

królowi karę za zgładzenie Jana, zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, 

był zacnym mężem; zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu 

przystępowali zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych i gorliwie czcząc Boga. 

Miły Bogu będzie taki chrzest, głosił, jeśli potraktują go nie jako przebłaganie za jakieś 

występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem dogłębnie oczyściwszy 

sprawiedliwością. Gdy zewsząd nadciągały rzesze, bo nauki Jana roznieciły wśród ludzi 

niesłychany entuzjazm, Herod uląkł się, by tak wielki autorytet owego męża nie popchnął ich 

do buntu przeciw władzy; wyglądało bowiem na to, że na wezwanie Jana gotowi byliby ważyć 

się na wszystko. Dlatego wolał raczej pozbyć się go zanim zażegwi on jakiś niepokój w 

państwie, niż potem, wobec nieodwołalnych już wydarzeń, być zmuszonym do zmiany 

postępowania. Z powodu więc takiego podejrzenia Heroda, spętano Jana i zaprowadzono do 

wyżej wspomnianej twierdzy Macheront, gdzie go też zabito, a Judejczycy potem uznali, iż 

zagłada wojska była pomstą Bożą na Herodzie za śmierć owego męża (Ant. XVIII 5, 2). 

Mimo że Ewangelie nie podają nazwy twierdzy Macheront mówią o śmierci Jana Chrzciciela 

np. w Mt 14,3-12. 

3Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była 

Herodiada, żona brata jego, Filipa. 4Jan bowiem upomniał go: «Nie wolno ci jej 



trzymać». 5Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za 

proroka. 6Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i 

spodobała się Herodowi. 7Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek 

poprosi. 8A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: «Daj mi - rzekła - tu na misie 

głowę Jana Chrzciciela!» 9Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na 

współbiesiadników kazał jej dać. 10Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w 

więzieniu.11Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej 

matce.12Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli 

o tym Jezusowi.  

Rzymianie zdobyli Macheront dopiero w roku 72. Podczas powstania żydowskiego żydowscy 

rebelianci zaszyli się w jego pozornie niezdobytych murach. Ale Rzymianie, pod wodzą 

Luciliusa Bassusa, zbudowali działa oblężnicze i rozstawili je wokół podstawy twierdzy. 

Kiedy dolna część twierdzy została zdobyta i spalona, ludzie, którzy byli obecni w górnym 

mieście poddali się. Zdaniem znawców swoje zwycięstwo Rzymianie zawdzięczali jednak 

bardziej przypadkowi. Jej upadek w 72 r. był spowodowany raczej zdradą niektórych z jej 

obrońców, niż kunsztem wojennym agresorów. Z czasem twierdza utraciła na swoim 

znaczeniu i uległa stopniowemu zniszczeniu. Obecnie pozostałości fortecy ukazuje Chirbet el-

Mukawer, odpowiadające dokładnie położeniu twierdzy. Józef Flawiusz tak pisał o walorach 

obronnych Macherontu oraz o tym, jakie wrażenie robiła twierdza: 

„(…) Twierdzę tę należało bezwzględnie zburzyć, ponieważ swoją wielką siłą obronną mogła 

niejednego przywieść do odszczepieństwa. Sama bowiem natura tego miejsca mogła w 

obrońcach wzbudzać silne poczucie bezpieczeństwa, a w napastnikach nastroje wahania i 

obawy. Jest to bowiem obwarowana góra skalista wzbijająca się na ogromną wysokość i już 

przez to samo trudna do zdobycia, a przy tym przyroda tak otoczenie jej ukształtowała, że nie 

ma w ogóle dostępu do niej. Ze wszystkich stron otaczają ją tak przepastne wąwozy, że oko 

nie dosięga dna ich głębi. Toteż niełatwo przez nie przedostać się, a o zasypaniu ich ziemią w 

ogóle nie może być mowy. Od zachodu odgranicza je dolina, która ciągnie się na 

sześćdziesiąt stadiów i kończy się aż na Jeziorze Asfaltowym. W tej właśnie stronie także sam 

Macheront ma swój najwyższy, strzelający w górę szczyt. Wąwozy od północy i południa nie 

są tak rozległe jak ten, o którym mówiliśmy wyżej, ale tak samo wszelki szturm tędy czynią 

niemożliwym. Wąwóz biegnący po stronie wschodniej nie ma mniej niż sto łokci głębokości i 

kończy się przy górze wznoszącej się naprzeciwko Macherontu” (Bell. VII, 6,1) 
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