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Przedmowa

„Od Dan do Beer-Szewy” stanowi siódmy tom wydawanego przez Koło Naukowe Doktorantów
Biblistyki biuletynu, w którym prezentowane są prace badawcze członków Koła. Tym razem młodzi
naukowcy skupili się na wieloaspektowym przedstawieniu wybranych miejscowości, pojawiających się na
kartach Starego Testamentu.
Tytuł biuletynu został zaczerpnięty od nazw dwóch miast Dan i Beer-Szewy, znajdujących się kolejno
na północnym i południowym skraju terytorium Palestyny. Impulsem do stworzenia tego typu zbioru
opracowań był wyjazd naukowo-badawczy Doktorantów Biblistyki do Ziemi Świętej na przełomie czerwca
i lipca 2014 r. Ta ciekawa, a zarazem niezwykle pouczająca podróż do kolebki chrześcijaństwa, zachęciła do
tego by podzielić się zdobytą wiedzą na temat wybranych biblijnych terytoriów.
Omawiany tom stanowi zbiór 8 artykułów, będących podsumowaniem prac badawczych członków
KNDB. Każdy z autorów opracował wybraną starotestamentową miejscowość, pod kątem: historycznym,
archeologicznym, topograficznym, geograficznym, teologicznym oraz etymologicznym. Dodatkowo każdy
artykuł jest poparty autorską dokumentacją fotograficzną, będącą owocem powyżej wspomnianego wyjazdu
naukowo-badawczego.
Pierwszy artykuł zatytułowany „Dan” autorstwa Mateusza Krawczyka, prezentuje najbardziej
wysunięte na północ, malowniczo otoczone pasmami górskimi miasto. Historię pierwotnego miasta Dan
kreślą m.in. liczne wojny izraelsko-aramejskie czy budowa sanktuarium przez króla Jeroboama I. Wśród
wykopalisk archeologicznych autor zwraca szczególną uwagę na najstarsze pozabiblijne źródło mówiące
o królu Dawidzie – tzw. Stellę z Dan.
W kolejnym opracowaniu autorka Ewa Skóra przedstawia niezwykłe miasto Chasor, na temat którego
możemy znaleźć informacje w licznych, pozabiblijnych źródłach. Chasor jako miasto kananejskie, powstałe
na sztucznym wzniesieniu funkcjonowało zarówno jako ośrodek strategiczny jak i handlowy. Badania ukazują
bogactwa archeologicznych odkryć starożytnego miasta: m.in. pozostałości czterech świątyń, budowanych
w różnych okresach czy największy, stworzony przez człowieka, podziemny system wodny w Izraelu.
Trzeci artykuł zatytułowany „Góra Karmel” autorstwa Justyny Słowińskiej, przedstawia malowniczo
położony łańcuch górski. Góra Karmel często przywoływana jako symbol dobroci i hojności Boga, swą
historię wiąże z życiem proroków Eliasza i Elizeusza. Góra Karmel uważana była od najdawniejszych czasów
za miejsce sacrum, gdzie czczono Balla, a w czasach hellenistycznych sprawowano tutaj kult Zeusa.
Stanowiska archeologiczne Góry Karmel zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Wśród odkryć archeologicznych należy wyróżnić: liczne szkielety ludzkie oraz groby datowane na ok. 10 tys.
lat przed Chr.
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W następnym artykule Katarzyna Kozera odkrywa wraz z czytelnikiem historię imponującego
stanowiska archeologicznego Megiddo, wpisanego wraz z miastami Chasor i Beer-Szewa na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Megiddo, z uwagi na położenie i najbardziej żyzne ziemie na terytorium
Palestyny, było przecinane wieloma szlakami komunikacyjnymi. Wśród wykopalisk archeologicznych,
skrupulatnie opisanych przez autorkę, na uwagę zasługuje kompleks świątynny i pałacowy oraz brama typu
syryjskiego.
W kolejnym opracowaniu wspomnianego autora – Mateusza Krawczyka, przedstawia interesujące
zwłaszcza pod kątem odkryć archeologicznych miasto – Lakisz. To, jedno z najlepiej ufortyfikowanych
osiedli miejskich na ówczesnych terenach, narażone było na liczne ataki i zniszczenia. Wśród znalezisk na
terytorium tego warownego miasta, autor zaznacza szczególną rolę Listów z Lakisz, które są zapisem
korespondencji wojennej z ostatnich dni przed upadkiem Królestwa Judy.
Artykuł pt. „Masada” ponownie autorstwa Ewy Skóry przybliża historię pięknej i tajemniczej
twierdzy. Ta potężna warowania położona na płaskowyżu Pustyni Judzkiej nie tylko była trudna do zdobycia,
ale także zachwycała mnogością zdobień i bogatą ornamentyką. Świadczą o tym chociażby wykopaliska
archeologiczne, do których zaliczyć należy np. pozostałości łaźni oraz okazałego pałacu Heroda Wielkiego.
W opracowaniu pt.: „Arad” Jolanta Czarzasta przedstawia miasto, które jako jedno z pierwszych
spełniało funkcje twierdzy. To usytuowane na wodoodpornej formacji skalnej miasto, było otoczone
solidnymi murami obronnymi. W artykule czytelnik może zapoznać się z tamtejszym osadnictwem i stylem
budowania domów mieszkalnych. Wśród wykopalisk na uwagę zasługują m.in. ostraki z wyrytymi
inskrypcjami, zawierającymi imiona ówczesnych dowódców i zarządców oraz wykaz miast znajdujących się
wówczas na pustyni Negew.
W ostatnim artykule „Beer-Szewa” powyżej wspominana Jolanta Czarzasta prezentuje miasto, które
w starożytnych czasach wyznaczało południowy kraniec kraju. Beer-Szewa jako jedno z ważniejszych miejsc,
o których wspomina Biblia, odgrywa ważną rolę w historii patriarchów. Wśród odkryć tego miasta, ważnego
na szlaku wędrowców i pasterzy, autorka wymienia ociosany ołtarz z czterema rogami oraz wskazuje na
doskonale zachowany układ urbanistyczny miasta Beer-Szewy.
Prezentowany biuletyn stanowi pierwszą część opracowań poświęconych wybranym terenom Ziemi
Świętej. Planowane jest wydanie kolejnej części, która swą tematyką obejmie zagadnienia związane
z miejscowościami, o których wspomina Nowy Testament.
Zamysłem autorów poszczególnych prac, umieszczonych w tym wydaniu biuletynu KNDB, było
zaproszenie czytelników nie tylko do podróży po Ziemi Świętej, ale także do podróży w głąb Pisma Świętego,
które wciąż kreśli nieprzeniknione bogactwo wiedzy. Serdecznie zachęcam do lektury.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Anna Jagusiak
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Dan
Mateusz Krawczyk
iasto położone na żyznych, północnych

Góry Hermon (2814 m n.p.m.) i od wschodu

krańcach

Wzgórzami Golan.

M

ziem

starożytnego

ludu

wybranego, okalane niemal ze wszystkich stron
górami. Miejsce to przez setki lat kryło ruiny

Gdzie znajduje się Dan na mapie Google?

jednego z dwóch sanktuariów Północnego Izraela
oraz najstarsza z odkrytych do dzisiaj inskrypcję
zawierającą odniesienie do króla Dawida.

Etymologia nazwy
Tel Dan (hebr.  ;)תל דןhebrajski termin może
znaczyć „sąd”, „ten, który sądzi”.
Po lekturze artykułu dowiesz się:
1. Co oznaczają słowa „od Dan do Beer
Szewy”?
2. Dlaczego

Jeroboam

I

zbudował

sanktuarium w Dan?
3. Czym wyróżnia się obszar, na którym
zbudowano miasto Dan na tle reszty ziem
Izraela?
Wzmianki o Dan w Biblii
Położenie geograficzne miasta
Dan jest najbardziej na północ wysuniętym
miastem ziemi, którą Bóg dał biblijnemu ludowi

Po raz pierwszy nazwa miasta pojawia się
podczas pościgu Abrahama „aż do Dan” za
uprowadzonym krewnym (por. Rdz 14,14).

Izraela. Znajduje się w północno-wschodniej

Kolejne użycia biblijne odnoszą się do

części Galilei na terenie niezwykle żyznej Doliny

opisu kraju: ukazania przez Boga Mojżeszowi

Hula, przez którą płynie górny bieg rzeki Jordan.

z góry Nebo całej ziemi Gilead – „aż po Dan” (por.

Obszar, na którym położone jest miasto, bywa

Pwt 34,1); nadania nazwy miastu od imienia Dana,

określany potocznie mianem „Palca Galilei” –

syna Jakuba (por. Sdz 18,29). Starotestamentowi

ograniczonego od zachodu Górami Naftali (około

autorzy bardzo często stosują określenia „od Dan

900 m n.p.m.), od północnego wschodu masywem

do Beer Szewy”, gdzie Dan oznacza najdalszy
kraniec kraju na północ (Sdz 20,1; 1 Sm 3,20; 2 Sm
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3,10; 17,11; 24,2; 24,15; 1 Krl 5,5; por. również 2
Sm 24,6; 1 Krn 21,2; 2 Krn 30,5; Jr 4,15; 8,16).

Aż do czasów podboju ziem Północnego
Królestwa przez imperium nowoasyryjskie w VIII

Nie sposób wreszcie pominąć odniesień do

w. przed Chr. o miasto niejednokrotnie toczyły się

budowy sanktuarium w Dan i umieszczenia w nim

walki między Izraelitami a Aramejczykami.

złotego cielca (por. 1 Krl 12,29.30; 2 Krl 10,29)

Archeologowie uważają, że Dan przechodziło

oraz opisów związanych z prowadzonymi wojnami

z jednych rąk do drugich nawet cztery razy. Z tego

(natarcie Ben-Hadada, króla Aramu, na Dan; por.

czasu pochodzi jedno z najważniejszych znalezisk

1 Krl 15,20; 2 Krn 16,4).

archeologicznych z Dan – fragmenty aramejskiej

Pozostałe użycia: Tob 1,5; Ez 27,19.

inskrypcji, tzw. Stella z Dan.

Nazwa

Dan

nie

występuje

w

Nowym

Testamencie.

zostało

prawdopodobnie

zniszczone

w 733/732 r. przed Chr. podczas najazdu
nowoasyryjskiego władcy Tiglat Pilesera III
(hipoteza ta jest wspierana dzisiaj przez większość

Historia starożytnego Dan
Pierwotne miasto Dan rozwinęło się,

badaczy, choć nie zachowały się żadne źródła

podobnie jak wiele wielkich miast kananejskich,

biblijne ani pozabiblijne mówiące o zdobyciu Dan

w okresie środkowego brązu II B-C (1800/1750-

przez

1550

wykopaliska

archeologicznych dowodzą, że miasto było jeszcze

archeologiczne świadczą o tym, że już we

zamieszkane pod koniec epoki żelaza (VII-VI w.

wczesnym brązie – czyli nawet tysiąc lat wcześniej

przed Chr.).

przed

Chr.).

Jednak

– miasto było podobnych rozmiarów, na co

tego

władcę).

Owoce

wykopalisk

Jednym z najbardziej istotnych wydarzeń

wskazywałby obecny kształt wzgórza. Niektórzy

związanych

archeolodzy twierdzą, że odizolowane niemal ze

sanktuarium przez Jeroboama I, co miało miejsce

wszystkich stron górami miasto jest pochodzenia

w

nie kananejskiego, a raczej fenickiego, co

zjednoczonego królestwa nastąpił niedługo po

poświadczałyby zachowane przekazy o sojuszu

śmierci Salomona, ok. 920 r. przed Chr.).

z

(jednego

W zamyśle Jeroboama I, pierwszego króla

z najważniejszych i prawdopodobnie najstarszego

Królestwa Izraela (Królestwo Północne), budowa

z miast fenickich).

sanktuariów w Dan i Betel miała służyć

mieszkańcami

Sydonu

z

okresie

miastem

podzielonej

Dan

jest

monarchii

budowa

(rozpad

Tekst starotestamentowy podaje, że miasto

odseparowaniu życia religijnego od Jerozolimy,

Lajisz zostało zdobyte i zniszczone w trakcie

która – wraz ze Świątynią – znalazła się

podboju ziemi Kanaan przez lud Izraela przez

w

pokolenie Dana. Zastali oni „lud bez obrony

Południowe). Budowa sanktuarium i umieszczenie

i ziemię przestronną. (…) miejsce, któremu nie

w nim złotego cielca, przez analogię do czasów

brakuje niczego, co tylko można mieć na ziem”

pobytu Izraela pod Synajem, będą niejednokrotnie

(Sdz 18,10). Po podboju Izraelici zbudowali na tym

potępiane przez starotestamentowych proroków

samym miejscu własne miasto, nadając mu nazwę

jako odstępstwo od prawowitego kultu.

granicach

Królestwa

Judy

(Królestwo

Dan od imienia protoplasty rodu.
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Zniszczenie

sanktuarium

nastąpiło

wraz

widać

również

we

wznoszeniu

murów

z destrukcją całego miasta podczas najazdu Asyrii

kazamatowych (budowanie domów w taki sposób,

(732 r. przed Chr.). Potem, choć odrestaurowane

żeby tworzyły pierścień okalający miasto) w X w.

w czasach helleńskich służyło czynnościom

przed Chr.

kultycznym, nie miało już odegrać równie
znaczącej roli.

W Dan odkryto sanktuarium izraelskie, co
stanowi potwierdzenie opisów biblijnych budowy
miejsca kultu przez Jeroboama I. Wykopaliska

Historia wykopalisk archeologicznych

archeologiczne pokazują, że sanktuarium w Dan

Wykopaliska archeologiczne na wzgórzu,

wzniesiono na ruinach poprzedniej świątyni.

które dzisiaj określa się mianem Tell el-Qādī,

Składało się z ono trzech części: podium

zapoczątkował w 1963 r. Z. Yeivin. Jednak krótkie

świątynne, ogrodzenie z ołtarzem pod gołym

badania tego archeologa nie przyniosły znaczących

niebem

odkryć. Trzy lata później, w 1966 r., na miejsce

Sanktuarium było dwukrotnie przebudowywane

przyjechał Avraham Biran, ówczesny dyrektor

w czasach podzielonego królestwa (stratum III i II).

Israel Department of Antiquities and Museums

Pozostałe ważne znaleziska archeologiczne

oraz

pomieszczenie

towarzyszące.

(IDAM; dzisiaj: Israel Antiquities Authority, IAA),

z Dan:

by przeprowadzić pierwszy z 33 sezonów

– ceramika o wpływach mykeńskich oraz pieczęcie

wykopaliskowych.

ze skarabeuszami, świadczące o kontaktach
handlowych miasta (XIV w. przed Chr.);

Do najważniejszych odkryć w Dan należą:

–

mur

obronny

zbudowane

w

systemie

Jednym z najważniejszych odkryć na

fortyfikacyjnym Hyksosów – podwójne mury,

terenie Tell el-Qādī jest aramejska inskrypcja

kamienny i ceglany, połączone nasypem z ubitej

datowana na poł. IX w. przed Chr. (inni podają IX-

ziemi pokrytym marglem; był to charakterystyczny

VII w. przed Chr.). Roztrzaskana bazaltowa stela z

dla Hyksosów sposób budowania umocnień miast,

napisem została odnaleziona w trakcie prac

który uniemożliwiał wykonywanie podkopów;

archeologicznych prowadzonych w 1993 i 1994 r.

– studnie oraz doły do magazynowania żywności;

Jej archeologiczna i historyczna wartość opiera się

– urządzenia do produkcji brązu (stratum VI-V).

na użytym w tekście sformułowaniu „Dom
Dawida” – jeśli napis, jak twierdzi znacząca

Odpowiedzi na pytania:

większość badaczy, rzeczywiście przywołuje króla

1. Słowa „od Dan do Beer-Szewy” określają całą

z dynastii dawidowej, stela stanowi najstarsze

Palestynę, tj. cały kraj z północy na południe.

pozabiblijne źródło wspominające króla.

„Od Dan” dlatego, że jest to najbardziej na

Do innych istotnych odkryć należą tzw.
słoiki kołnierzykowe (stratum VI-V) – rodzaj
ceramiki o charakterystycznie zakończonej szyjce

północ

wysunięte

miasto

ziem

Ludu

Wybranego w starożytności.
2. Jeroboam I zbudował w rzeczywistości dwa

– który świadczy o obecności Izraelitów w Dan we

sanktuaria

wczesnym żelazie. Wpływ kultury izraelskiej

Królestwie Izraela – w Dan oraz w Betel.
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Powodem budowy świątyń był fakt, że po

pierwotnej wysokości – 7 m. Jej nazwa –

podziale

na

„Brama Abrahama” – odwołuje się do

północne i południowe Jerozolima i znajdująca

wydarzeń opisanych w Księdze Rodzaju, gdy

się w niej Świątynia znalazły się w Królestwie

Abraham wyrusza aż do Dan na ratunek

Judy. Oznaczało to brak miejsca kultu dla

swojemu krewnemu, który został porwany.

Zjednoczonego

Królestwa

dziesięciu pokoleń Izraela, które obrały na



W Biblii zachowała się wzmianka o tym, że

króla Jeroboama, odłączając się od pokoleń

pierwotnie miast o nosiło nazwę Lajisz (por.

Judy i Beniamina.

Joz 19,47; Sdz 18,29).

3. Tym, co zdecydowanie odróżnia teren, gdzie



Roczna suma opadów w dolinie Hula, gdzie

zbudowano miasto Dan, czyli dolinę Hula, od

znajduje się Dan, sięga 800 mm, podczas gdy

innych rejonów Izraela, jest żyzność terenów.

na południu Palestyny wynosi ona zaledwie

Ma to związek z jednymi z największych

50 mm.

w całej Palestynie rocznych sum opadów oraz
sprzyjającym położeniu doliny.



Najstarsze znaleziska archeologiczne w Tel
Dan to bazaltowe naczynia, krzemienne
narzędzia oraz prymitywna ceramika; są one

Czy wiesz, że...


datowane ok. 5 tys. lat przed Chr.

Brama miasta Dan, która powstała 4 tys. lat
temu, została w 2000 r. odbudowana do swojej
Zdjęcia współczesnego wyglądu miasta

Mury i droga, fot. Tomasz Borkowski
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Studnia, fot. Tomasz Borkowski

Zabudowa mieszkalna, fot. Tomasz Borkowski

Fragmenty zabudowy, fot. Tomasz Borkowski

Brama z glinianych cegieł, fot. Tomasz Borkowski

BIULETYN KNDB 7 (2014)

Strona 10

M. Krawczyk – Dan

Pozostałości zabudowy, fot. Tomasz Borkowski
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Chasor
Ewa Skóra
iasto Chasor jest niezwykłe ze względu na

M

Gdzie znajduje się Chasor na mapie Google?

swoją długą i bogatą historię oraz

znaczenie

i

kontakty

międzypaństwowe

z Babilonią i Asyrią. Chasor było największym
ufortyfikowanym miastem w Izraelu i jednym
z

najważniejszych

w

Żyznym

Półksiężycu.

W księdze Jozuego Chasor jest opisane jako
„stolica wszystkich królestw".

Etymologia nazwy
Tel Hazor (Tel Chazor, Chasor), samo
słowo hazor może znaczyć „osłonięte” lub, od
hebr. chacor, „zagroda”.
Po lekturze artykułu dowiesz się:
1. Ile warstw ma tel, wzgórze powstałe sztucznie
w wyniku nawarstwienia się w jednym miejscu
ruin kolejnych osad?
2.

Kto

zaczął

wykopaliska

archeologiczne

Wzmianki o Chasor w Biblii i innych źródłach
Miasto

w Chasor?
3.

w

Kto doprowadził do upadku miasta?

Starym

jest

wzmiankowane

Testamencie,

jak

i

zarówno
pismach

pozabiblijnych. W Biblii pojawia się w kontekście
zdobycia go przez Jozuego (por. Joz 11,10nn)

Położenie geograficzne miasta
Chasor

i włączeniu go do Neftalego (por. Joz 19,36).

położone są na północ od Jeziora Tyberiadzkiego

Zostało wzmocnione przez króla Salomona (por.

w Górnej Galilei, w południowej części Izraela.

1 Krl 9,15). Zdobyte w późniejszym czasie przez

Obecnie wchodzą w skład Parku Narodowego Tel

asyryjskiego władcę Tiglat Pilesera III, zostało

Chacor.

wyludnione przez deportację ludności do Asyrii

Ruiny

starożytnego

miasta

(por. 2 Krl 15,29). Wzmiankowane w Tb 1,1 jako
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Asser i Mch 11,67 – Asor. Fragment Joz 11,1

wspominana jest jego świetność. Dopiero w wieku

wspomina o Jabinie z Chasoru i zniszczeniu miasta

XIII przed Chr. Chasor uległo zagładzie – zostało

przez Izraelitów (por. Joz, 11,10.11.13). Nazwa

całkowicie spalone. Po tym wydarzeniu Salomon

występuje także w wykazie pokonanych królów

odbudował tylko górne miasto (X w. przed Chr.).

(por. Joz 12,19). Ponadto Chasorami nazywano

W

Arabów prowadzących osiadły tryb życia, którzy

Aramejczyków zostało ponownie wskrzeszone

zostali pokonani przez Nabuchodozora (por. Jr

przez Omriego. Istniało sto lat, dopóki trzęsienie

49,28-33).

ziemi i najazd Asyryjczyków w 733 r. nie

W

pozabiblijnych

źródłach

egipskich

885

r.

przed

Chr.

zniszczone

przez

doprowadziły do jego całkowitego upadku.

nazwa miasta pojawia się w młodszej grupie
tekstów złorzeczących z okresu XIII dynastii.

Historia wykopalisk archeologicznych

Znaleźć ją można również w listach z archiwum

Chociaż J.L. Porter zidentyfikował rozległe

w Marii (Mezopotamia), które powstały za czasów

ruiny Tell Waqqas jako Tel Chazor już w połowie

Zimriliama (1717-1695 r. przed Chr.): jeden z nich

XIX w., to właściwe wykopaliska zaczęto znacznie

dotyczył

wspominał

później. Na północ od telu odkryto zabudowę

o ambasadorze Hammurabiego w Chasor. Nazwa

dolnego miasta, którego powierzchnia wynosiła

miasta jest poświadczona w spisach miast Totmesa

około 80 ha. Funkcjonowało ono od okresu

III, Amenhotepa II (Papirus Petersburski 1116A)

późnego brązu do końca środkowego brązu, na

i Setiego I oraz w korespondencji dyplomatycznej

wzgórzu

Amenhotepa III i Amenhotepa IV. Najmłodszym

z wczesnego brązu, natomiast sama osada na telu

dokumentem zawierającym tekst o Chasor jest

była datowana na epokę żelaza. Pierwsze wykopy

Papirus Anastasi I z końca XIII w. przed Chr.

sondażowe powstały w 1928 r. pod kierownictwem

eksportu

cyny,

drugi

zidentyfikowano

ślady

osadnictwa

J. Garstanga. Prace archeologiczne na szeroką
Historia starożytnego Chasor
Chasor

było

początkowo

skalę rozpoczął dopiero w 1955 r. Y. Yadin, trwały
miastem

Kananejskim. Funkcjonowało nie tylko jako

one

do

1958

r.,

kolejne

wykopaliska

przeprowadzono w 1968 r.

ośrodek handlowy, ale miało także strategiczny
charakter w czasie swojej świetności (XVIII – XIII

Do najważniejszych odkryć w Tel Chasor

w. przed Chr.) i obejmowało obszar około 200

należą:

akrów.

Badacze
Na początku na wzgórzu znajdowało się

małe osiedle, które prosperowało przeszło tysiąc lat

odkryli

górne

miasto

o

powierzchni 25 akrów i dolne o powierzchni 200
akrów.

zanim w XVIII w. przed Chr. stało się metropolią

Współcześnie na terenie dolnego miasta

na tyle znaczącą, że nawet w czasie dominacji

można oglądać ziemny wał okalający miasto

egipskiej (XV w. przed Chr.) zachowało swojego

z rdzeniem z cegieł, pozostałości fundamentów,

króla. Silne miasto-państwo powoli traciło na

kamiennych domów. Ruiny czterech świątyń

znaczeniu, ale jeszcze w czasach Jozuego

zbudowanych w tym samym miejscu jedna nad
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drugą oraz pięciu bram, które powstały w tym

Salomona), kwadratową fortecę (czasy Omriego),

samym miejscu co pierwsza, jednak w innych

uliczkę, budowle pomocnicze i bramę. W VIII w.

okresach czasu. Na całej powierzchni dolnego

przed Chr. dobudowano także wieżę i pełny mur.

miasta zachowały się świadectwa czterech warstw

Latem 1969 r. odkryto podziemny system

osadniczych. Pierwsza, tj. najstarsza pochodzi

wodny z czasów izraelskich, największy tego typu

z połowy XVIII w. przed Chr., najmłodsza zaś

w Izraelu (dwa razy większy od podobnego

z XIII w. W XIII w. mieszkało w Chasor około 30

systemu w Megiddo). Tunel ma 25 m długości, 4

osób,

się

m wysokości i 4 m szerokości. Ponadto znaleziono

zidentyfikować skąd pochodzili oraz kim byli

wykonany z brązu relief boga trzymającego

przybysze.

w dłoniach węże oraz kościaną rączkę będącą

tys.

jednak

nadal

nie

udało

W górnym mieście (Sektor G) zachowały

częścią lusterka albo berła z wizerunkiem anioła

się fragmenty fosy z XVIII w. przed Chr., inne

lub bóstwa opiekuńczego drzewa życia z VIII/IX

pozostałości pochodzą z IX-VIII w. przed Chr.,

w. przed Chr. Innym znaleziskiem jest stela

a należą do nich: podwójny mur z wieżami (czasy

z

Omriego lub Achaba), szczątki bramy prowadzącej

słonecznym

w kierunku dolnego miasta, silos na ziarno

znajdowała się w świątyni kananejskiej z XIV w.,

i masywny mur dodatkowo chroniący miasto.

w miejscu „świętego świętych”.

dwiema

rękami

położonymi

zawierającym

na

emblematy,

dysku
która

W innej części górnego miasta (Sektor A)
znajduje

się

świątynia

z

epoki

brązu,

Odpowiedzi na pytania:

pałac/cytadela, kanał ściekowy, schodki i mur

1. W Tel Chasor archeolodzy odkryli aż różnych

miejski o szerokości 7,5 m. Z czasów Salomona

21 warstw, czyli tak zwanych strat. Świadczą

zachowały się fundamenty bramy, dwóch wież

one o wzlotach i upadkach miasta oraz

i muru oraz budowli z kolumnami (magazyn) z IX

o ciągłości zamieszkania tego miejsca.

w. Z VIII w. przetrwał budynek mieszkalny
z

rzędem

mieszkalnej,

kolumn,

pozostałość

odnaleziono

też

zabudowy
wyposażenie

gospodarcze z epoki żelaza.

2. Pierwsze

wykopaliska

w

Chasor

zaczął

brytyjski archeolog J. Garstang.
3. Do upadku miasta przyczyniło się trzęsienie
ziemi i najazd Asyryjczyków w 733 r. przed

W kolejnym sektorze (Sektor L) znajduje

Chr.

się prostokątny szyb o długości 19 m oraz stromy
tunel (25 m), który miał zapewniać mieszkańcom

Czy wiesz, że…

dostęp do wody (czasy Omriego), jest on

Miasto było co najmniej tak ważnym ośrodkiem

usytuowany obok budynku czteroizbowego.

kulturowym i administracyjnym jak Megiddo.

W innej części wzgórza (Sektor B) widać
ślady

cytadeli,

mury
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Zdjęcia współczesnego wyglądu pozostałości miasta

Fragmenty murów, fot. Tomasz Borkowski

Pozostałości zabudowy mieszkalnej, fot. Tomasz Borkowski

Wykopaliska archeologiczne, fot. Tomasz Borkowski

Tłocznia oliwy, fot. Tomasz Borkowski

Prywatny dom, fot. Tomasz Borkowski
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Wykopaliska archeologiczne, fot. Tomasz Borkowski
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Góra Karmel
Justyna Słowińska

G

óra, a właściwie łańcuch górski mający ok.

i E. Friedmana, badaczy języka hebrajskiego

25 km długości i 6 km szerokości położony

termin

„karmel”

oznacza

szczególny

typ

w Galilei, opada swymi stromymi zboczami do

roślinności pomiędzy midbar (step, obszar prawie

Morza

kadłub

pustynny) i ya'ar (las o drzewach wysokopiennych,

okrętu wypływającego w morze. Piękno tego

podobny do cedrowych lasów Libanu), określany

Śródziemnego,

miejsca

zdumiewa,

przypominając

przywołując

w

pamięci

jako makia, czyli las o bujnej roślinności, w którym

obietnicę Boga JHWH o ziemi mlekiem i miodem

większość

roślinności

płynącej. Karmel w większości pokrywa warstwa

i niewielkie drzewa.

stanowią

krzewy

żyznej ziemi, co sprawia, że w porze deszczowej
wzgórza porasta różnorodna i bujna roślinność.

Po lekturze artykułu dowiesz się:

Góra stanowiła granicę terytorium, które Jozue

1. Dlaczego Góra Karmel została w Biblii

podzielił między pokolenia Izraela. U stóp wzgórza
płynął wspomniany w Biblii potok Kiszon. Pocięte
wąwozami

klify pełne

są

grot,

które

od

porównana do kobiety?
2. Jakie ważne kultury starożytne miały na
wzgórzu swoje miejsce kultu?

najdawniejszych czasów, służyły ludziom za

3. Co oznacza określenie anachoreci?

schronienie.

4. Jaki barwnik wykorzystywany w kulcie
izraelskim był produkowany u wybrzeży Góry
Karmel?

Etymologia nazwy
Filolodzy

spierają

się

o

etymologię

i dokładne znaczenie nazwy „karmel”. Większość

Położenie geograficzne miasta

z nich wywodzi hebrajskie słowo „karmel”

Góra Karmel stanowi jeden ze szczytów

z rdzenia krm, oznaczającego „winnicę”. Niektórzy

pasma górskiego położonego w północnym Izraelu

tłumacze sugerują także „ogród” czy „sad”.

nad Morzem Śródziemnym. Szczyt wznosi się nad

W tradycji przez wiele wieków powodzeniem

Zatoką Hajfy na wysokość 546 metrów n.p.m.

cieszyła

również hipoteza, wyjaśniająca

Szerokość masywu górskiego Karmelu wynosi ok

powstanie nazwy „karmel” z połączenia dwóch

8 km i wchodzi w skład pasma górskiego

słów: kerem + 'el, co znaczyłoby „ogród Boga”.

ciągnącego się 39 km na południowy wschód od

Św. Hieronim i Orygenes twierdzili, że Karmel

miasta Hajfy.

się

oznacza „wiedzę obrzezania”. Zdaniem P. Jouona
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Gdzie znajduje się Góra Karmel na mapie

świątynia Zeusa. O ołtarzu i wyroczni w tym

Google?

miejscu pisał również Tacyt (Historiae, II, 78).
Góra Karmel jest obecna w wielu księgach Starego
Testamentu.

W

Księdze

Jozuego

zostaje

wymieniona w wykazie podbitych obszarów, jako
siedziba zwyciężonego króla Jokneama (Joz
12,22).

Terytorium

to

stanowiło

obszar

przydzielony po podboju Kanaanu pokoleniu Asera
(Joz 19,26). Karmel zostaje również wymieniony
w

Jdt

1,8,

gdy

mowa

o

podbojach

Nabuchodonozora. W księgach prorockich Góra
Karmel,

ze

względu

na

swój

związek

z rzeczownikiem kerem (hebr. winnica, ogród, sad)
jest obrazem wykorzystywanym dla przywołania
idei piękna i płodności. W Księdze Izajasza autor
wykorzystuje ten motyw do opisania wielkiej
radości powracających z wygnania i chwały
Jeruzalem (Iz 35,1-2). Góra Karmel często była
Wzmianki o Górze Karmel w Biblii i innych

wykorzystywana jako symbol dobroci i hojności

starożytnych źródłach

Boga. Widać to bardzo wyraźnie w Septuagincie

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to

(zob. Iz 32,15-20). Obraz płodności i bogactwa

właśnie o Górze Karmel pisał Weni, generał króla

zostanie również użyty, przez przeciwstawienie, na

Egiptu Fiopsa, opisując „pysk gazeli”, widoczny

określenie czasu klęski i niebezpieczeństwa, gdy

z palestyńskich wybrzeży Morza Śródziemnego.

ogród stanie się pustynią ( Iz 33,9; Jr 4,26; por. Am

Także na liście podbojów Totmesa III miejsce to

1,2). W Pieśni nad Pieśniami obraz Góry Karmel

widnieje jako „Ziemia Święta” lub „Święte”.

dominującej nad doliną Izreel posłuży do opisania

O zdobyciu pasma górskiego przez Hasmoneusza

posagowej postawy oblubienicy (Pnp 7,6). Autor

Aleksandra

skojarzy

Jannaja

pisał

Józef

Flawiusz

charakterystyczną

formę

przylądka

w Dawnych dziejach Izraela. Góra Karmel określił

Karmelu z głową dziewczyny (Arabowie nazywają

mianem „Góry Tyrejczyków” (Dawne dzieje

go anf el-jebel, "nos góry"), a obfitą roślinność

Izraela, XIII, 396). W 64 r. p.n.e. Pompejusz

góry Karmel, opadającej ku południowemu

przywrócił je eparchii Ako, o czym również pisał

wschodowi, z długimi kobiecymi włosami. Według

Józef Flawiusz (Wojna żydowska, III, 35). Istnieją

tradycji biblijnej na Górze Karmel mieszkał prorok

również pozabiblijne przekazy o sakralnym

Eliasz. Na południowo-wschodnim krańcu pasma

charakterze tego miejsca. Według Scylaksa,

górskiego miał dokonać się spektakularny sąd nad

w czasach hellenistycznych istniała w tym miejscu

prorokami Baala za czasów króla Achaba (1 Krl
18,20-40). Góra Karmel była również miejscem
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życia i działalności proroka Elizeusza (2 Krl 4,8-

oblicza”. Na jednym ze zboczy góry Karmel

37). Fragment rozmowy z 2 Krl 4,23 może

archeolodzy

sugerować, iż na wzgórzu istniała świątynia lub

z żydowskiej wioski Husifa, która istniała w tym

szczególne

miejscu w czasach bizantyjskich.

miejsce

zgromadzeń

okolicznej

odkryli

pozostałości

synagogi

ludności.
W Nowym Testamencie Góra Karmel nie została

Historia wykopalisk archeologicznych

wymieniona, jednak, co potwierdzają odkrycia

Pierwsze wykopaliska archeologiczne na

archeologiczne, od początków chrześcijaństwa,

Górze Karmel prowadzone były w latach 20. XX

w licznych grotach przebywali tutaj anachoreci,

w. Prowadziła je grupa brytyjskich archeologów

prowadzący życie kontemplacyjne na wzór proroka

pod kierownictwem Dorothy Garrod. Największe

Eliasza i Jana Chrzciciela.

efekty przyniosły badania w jaskiniach Tabun, El
Wad, Skhul i Kebara, w których zidentyfikowano
ślady osadnictwa Homo Sapiens.

Historia starożytna Góry Karmel
Pierwsza oficjalna wzmianka o Górze
Karmel pojawia się w spisie zdobyczy faraona

Do najważniejszych odkryć archeologicznych

Tutmosisa III z XVI w. przed Chr. Już

na Górze Karmel należą:

w najdawniejszych świadectwach Góra Karmel

Prawdopodobnie

z

okresu

mezolitu

uważana była za miejsce szczególne, święte,

pochodzi 25 szkieletów ludzkich odkrytych na

otoczone swoistym sacrum. Pierwszym znanym

wzgórzu w 1928 r., określanych mianem Homo

bóstwem czczonym na Górze był Baal, co

carmeliticus, związanych tzw. kulturą natufijską.

potwierdzają teksty biblijne. W czasach perskich

W

2013

r.

grupa

archeologów

Karmel stanowił północny kraniec satrapii Dora,

z Uniwersytetu w Hajfie pod kierunkiem Daniela

zaś w czasach hellenistycznych znalazł się

Nadela odkryła groby datowane na okres 10 tys.

w granicach eparchii Ako. W miejscu tym rozwinął

przed Chr. Co ciekawe, ciała zmarłych ułożono na

się wówczas kult Zeusa. Świadczy o tym

posłaniu z kwiatów, mięty i szałwii oraz innych

pochodząca z końca IV w. inskrypcja mówiąca

roślin o intensywnym zapachu.

o Karmelu jako „świętej górze Zeusa”. Innym

W 2012 roku stanowiska archeologiczne

świadectwem potwierdzającym istnienie kultu jest

położone na górze Karmel zostały wpisane na Listę

datowana na II-III w. przed Chr. wotywna stopa

Światowego Dziedzictwa UNESCO.

z napisem „Zeus Carmelus Hieropolitanus”.
Istnienie

na

wzgórzu

ołtarza

poświęconego

Odpowiedzi na pytania:

Zeusowi potwierdzają w swoich pismach Tacyt

1. Góra Karmel w wielu miejscach Biblii jawi się

i Swetoniusz. Jak podają rzymskie świadectwa,

jako miejsce piękne, przyciągające uwagę,

około roku 68 przed Chr. generał Wespazjan

majestatycznie wznoszące się nad brzegiem

przygotowując się do antyżydowskiej kampanii

morza. Dotyczy to szczególnie okresu pory

złożył na wzgórzu uroczystą ofiarę lokalnemu

deszczowej, kiedy wzgórza zielenią się, a na

bóstwu, które historycy określili mianem „boga bez

równinie rozkwitają różnobarwne dywany
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kwiatów. Obraz ten posłużył autorowi Pieśni

4. Wybrzeże Morza Śródziemnego u stóp Góry

nad pieśniami do opisania piękna Oblubienicy,

Karmel było w czasach starożytnych miejscem

która nosi dumnie uniesioną głowę, podobnie

produkcji purpury. Jest to barwnik uzyskiwany

jak

z szkarłatnika – ślimaka zamieszkującego

Karmel

dominuje

nad

okolicznymi

dolinami.

cieple

morza.

Wytwarzanie

purpury

2. Góra Karmel była uważana za miejsce święte

z szkarłatników jest procesem niezwykle

już przez najstarsze ludy zamieszkujące

kosztownym, dlatego barwione nią materiały

Kanaan. Wiara w szczególność tego wzgórza

były w czasach biblijnych wykorzystywane

pojawiała się we wszystkich okolicznych

prawie wyłącznie do celów kultycznych lub na

kultach.

dworach królewskich (por. Wj 25,4; Jr 10,9;

Badania

archeologiczne

oraz

starożytna literatura potwierdzają w tym
miejscu

istnienie

świątyni

Baala,

świątyni

najważniejszego

Est 1,6; 8,15).

kananejskiego
boga

w greckiej mitologii – Zeusa i żydowskiej

Czy wiesz, że…

synagogi.



Według archeologów, grób sprzed 12 tysięcy
lat

3. Anachoreci (do V w. zwani eremitami) to

na

Górze

Karmel

jest

najstarszym

inaczej pierwsi pustelnicy, mnisi. Stworzyli

rozpoznanym przykładem dekoracji ludzkiego

najstarszą formę życia w odosobnieniu, często

grobu przy pomocy kwiatów.

w

skrajnej

ascezie,

praktykując

posty



Obecny stan bujnej roślinności na Karmelu jest

i modlitwy w celu zbliżania się do Boga. Góra

wynikiem intensywnych działań zalesiania

Karmel, ze względu na liczne występujące

masywu zapoczątkowanych w latach 20. i 30.

groty,

XX w.

stała

anachoretów

się

miejscem

nawiązujących

przebywania
do

tradycji

proroka Eliasza.
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Megiddo
Katarzyna Kozera

J

edno z najbardziej imponujących stanowisk

Położenie geograficzne miasta

archeologicznych Ziemi Świętej, od 2005 r.

Megiddo

to

stanowisko

obszar ten, wraz z ruinami miast Chacor i Beer

archeologiczne znajdujące

się

na

Szewy, został zarejestrowany na liście światowego

dzisiejszego Parku

dziedzictwa kultury UNESCO.

Wzgórze z ruinami miasta Megiddo jest położone

Narodowego w

terenie
Izraelu.

na wysokości 155 m n.p.m, na granicy płaskowyżu
Menassesa w Dolnej Galilei oraz Doliny Jizreel.

Etymologia nazwy
Etymologia nazwy Megiddo nie jest pewna.

Dolina ta jest najbardziej urodzajnym obszarem

Prawdopodobnie może ona oznaczać „miejsce

Palestyny ze względu na występowanie tam

wojsk” ze względu na jego strategiczne położenie

żyznych gleb oraz licznych źródeł i potoków

na

nawadniających

wzniesieniu.

W

1938

r.

C.C.

Torrey

ziemię.

Przecinały

ją

zasugerował, że greckie μαγεδων może być

w starożytności liczne szlaki komunikacyjne.

odpowiednikiem hebrajskiego mo’ed użytego m.in.

Jednego z takich szlaków, zwanego Via Maris,

w Iz 14,13, gdzie sformułowanie har-mo’ed

strzegła twierdza Megiddo. Była ona doskonale

tłumaczone jest jako „góra spotkania” lub „góra

usytuowana na naturalnym wzgórzu, skąd miała

zgromadzenia”. Natomiast współczesną arabską

widok na przychodzące ze wszystkich stron

nazwę tego miejsca, czyli Tell el-Mutesellim,

karawany kupieckie, jak również na armie

należy tłumaczyć jako „góra przywódcy”. Nazwa

najeźdźców, którzy próbowali przejąć kontrolę nad

może także oznaczać „miejsce tłumów”.

tym

obszarem.

Powodem

tak

dużego

zainteresowania obcych wojsk tym miastem była,
Po lekturze artykułu dowiesz się:

wspomniana już, żyzna gleba dająca nieraz

1. Czy w starożytności bramy miejskie pełniły

stokrotny plon, ale też dochody uzyskiwane z opłat

również inne funkcje niż tylko obronne?
2. Skąd pewność, że to, co archeolodzy nazywają

pobieranych

od

kupców

za

przejście

i bezpieczeństwo podróży.

kompleksem świątynnym, było rzeczywiście
miejscem kultu dla mieszkańców Megiddo?
3. Na czym polegała rola wybudowanego w IX w.
przed Chr. tunelu Achaba?
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Gdzie znajduje się Meggido na mapie Google?

także bratobójczych. Przykładem jest np. Sdz 5,19.
Fragment ten jest częścią pieśni Baraka i Debory,
która sławi Boga za okazaną Izraelowi pomoc
w walkach. 2 Krl 9,27 mówi o śmierci Ochozjasza,
króla judzkiego, będącej wynikiem zamachu stanu.
Fragmenty 2 Krl 23,29-30 i 2 Krn 35,22 opisują
walkę Jozjasza z królem egipskim Neko, która
odbyła się „na równinie Megiddo”.
Kolejna grupa odniesień do tego miasta dotyczy
życia i działalności króla Salomona, który
niezwykle przysłużył się jego rozwojowi. 1 Krl
9,15 opowiada o budowie przez Salomona murów
miejskich wokół Megiddo. W 1 Krl 4,12 nazwa
miasta pada w kontekście listy nadzorców króla
Salomona,

którzy

zaopatrywali

jego

dwór

w żywność.
Ostatnią grupą są wzmianki o charakterze
Wzmianki o Meggido w Biblii
Megiddo

jest

wspominane

eschatologicznym. W jej skład wchodzi fragment
zarówno

m.in. Za 12,11. Tekst ten mówi o dniu Pańskim

w Starym jak i Nowym Testamencie w różnym

oraz o Jego sądzie nad ziemią, a chrześcijanie

kontekście. Nazwa tego miasta pojawia się

interpretują

kilkakrotnie w narracjach dotyczących podboju

Mesjasza. Podobną wymowę posiada Jl 4,14.

i podziału ziemi Kanaan oraz działań militarnych

W tym fragmencie Megiddo nie jest wprawdzie

Izraela. Tego typu wzmianki są obecne w Joz

nazwane bezpośrednio, jednak w kontekście

12,21, gdzie nazwa miasta pada w wykazie

wcześniejszych wzmianek nie ma wątpliwości, że

pokonanych przez Izraelitów królów Kanaanu oraz

to właśnie o tym miejscu mówi autor biblijny.

w Joz 17,11, gdzie Megiddo pojawia się w opisie

Ostatnim fragmentem wspominającym Megiddo

podziału ziemi obiecanej pomiędzy synów Jakuba.

jest Ap 16,16. Jest to jedyne nowotestamentowe

Megiddo jest także wzmiankowane w Sdz 1,27; ten

miejsce dotyczące tego miasta. Jego nazwa pada

fragment z kolei mówi o nieudanej próbie podboju

tutaj w zapowiedzi ostatecznej walki dobra ze

przez pokolenie Manassesa takich miejscowości

złem, której świadkiem będzie „miejsce, zwane po

jak Bet-Szean, Tanak, Dor, Jibleam oraz właśnie

hebrajsku Har-Magedon”.

go

jako

proroctwo

dotyczące

Megiddo. Ciekawą wzmianką jest 1 Krn 7,29, która
jest swoistą antytezą dla Sdz 1,27. 1 Krn 7,29

Historia starożytnego Megiddo

wymienia te same miejscowości, co Sdz 1,27,

Historia tell Megiddo rozpoczęła się już

jednak w przeciwieństwie do Sdz uważa je za

w chalkolicie (4000-3200 przed Chr.) i można bez

należące do Izraela. Megiddo było miejscem walk,

cienia przesady stwierdzić, że dzieje tego miasta
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zmieniały się sinusoidalnie. Okres świetności

Mówią one o jednym z istotniejszych wydarzeń

miasta niemal regularnie był zastępowany czasem

z tego okresu, czyli o zdobyciu miasta przez

stagnacji lub nawet zniszczenia. W Megiddo

Egipcjan. Przyczyną najazdu i podbicia Megiddo

można wyróżnić 20 warstw zasiedlenia (stratuum).

był fakt, że to właśnie tutaj schronili się książęta

O warstwie XX, reprezentującej okres miedzi

koalicji 330 miast przeciwko Egiptowi. Późny brąz

wiemy bardzo mało. Megiddo należało wówczas

to także czas buntów wywołanych przez to, że

do tzw. kultury centralnej, który charakteryzowała

Palestyna była wtedy częścią państwa egipskiego.

kształtowana na kole wolnoobrotowym ceramika,

W związku z tym Megiddo było dwukrotnie

szorstka bądź polerowana.

zniszczone, jednak nie upadło całkowicie. Liczba

Zupełnie inaczej jest w przypadku kolejnej

ludności na terenie całej Palestyny się zmniejszała,

epoki – okresu wczesnego brązu (3200-2300 przed

także w Megiddo. Warto również wspomnieć, że

Chr.). Jest to czas dużego rozkwitu Megiddo, które

okres późnego brązu to czas wejścia Izraelitów do

jest jednym z najważniejszych stanowisk tego

Kanaanu.

okresu. Jest to czas silnych kontaktów Palestyny
z Egiptem oraz Syrią, podczas którego nastąpił
rozkwit

urbanizacyjny

dotyczący

terenów

nadmorskich.

Było

W kolejnej epoce, zwanej okresem żelaza
(1200-586

przed

Chr.),

Megiddo

zostało

zwłaszcza

rozbudowane przez króla Salomona i dziś jest

wówczas

najlepiej zachowanym osiedlem z tego okresu.

niezwykle wydajne rolniczo. Dużym atutem było

W tym czasie istniały bardzo silne wpływy tzw.

również, wspomniane już wcześniej, położenie

ludów morza na całą Palestynę, w tym na Megiddo.

ono

przy szlaku komunikacyjnym.
Okres średniego brązu (2300-1200 przed

Historia wykopalisk archeologicznych

Chr.). W tym czasie Megiddo było przynajmniej

Pierwsze wykopaliska na terenie Megiddo

5 razy całkowicie zniszczone, nie wiadomo ile razy

prowadził w latach 1903-1905 G. Schumacher.

częściowo. Zniszczenia były wynikiem działań

Następnie w latach 1925-1939 C.S. Fisher, P.L.

wojennych,

Guy i G. Loud usunęli w całości górne warstwy, co

ale

nigdy

nie

spowodowały

całkowitego opuszczenia miasta i powstania nowej

było

warstwy gruzów. Brąz środkowy to czas zaniku

przedsięwzięć archeologicznych. W latach 1960-

cywilizacji miejskiej w Palestynie (w tym

1970 na zlecenie Uniwersytetu Hebrajskiego prace

w Megiddo), która staje się rzadko zaludniona, a jej

wykopaliskowe w Megiddo prowadził Y. Yadin.

mieszkańcy to głównie koczowniczy pasterze.
Megiddo

było

wówczas

wówczas

jednym

z

największych

Z wczesnego brązu pochodzi osobliwość

nieufortyfikowanym

fortyfikacyjna w postaci bramy twierdzy z dwoma

osiedlem, a jego żyzne tereny lessowe prawie

lub trzema przejściami oflankowanymi filarami.

wcale nie były zasiedlone.

Wszystkie filary były takich samych rozmiarów

Ważnym etapem w historii Megiddo był czas

oraz były rozmieszczone symetrycznie. Ten typ

późnego brązu (1550-1200 przed Chr.). Z tego

bramy

okresu pochodzi najstarsza pisana wzmianka

charakterystyczny dla całej Palestyny. Bardzo

o Megiddo, utrwalona w rocznikach Totmesa III.

ważnym odkryciem archeologicznym również
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pochodzącym z wczesnego brązu jest kompleks

były aż 4 sanktuaria. Sanktuarium z warstwy IX

świątynny.

trzech

wyglądało tak jak w poprzednim okresie – trzy

jednopomieszczeniowych świątyń na podobnym

części, przedsionek, korytarz i sala główna,

planie otoczonych murem. Trzy świątynie z tego

zorientowana na osi północ-południe. Przedsionek

okresu miały wymiary ok. 17x18 m, ich mury ok.

przechodził w wąski korytarz, przez który

1,8 m. Świątynie zawierały przedsionek wsparty na

wchodziło się do pomieszczenia głównego – tam

kolumnach, który prowadził do obszernego holu

był ustawiony posąg bóstwa, do którego wszyscy

(14x9 m). W środku pomieszczeń znajdowały się

mieli dostęp.

Jest

on

złożony

z

kolumny i podium, które mogło być miejscem dla

Najwięcej

odkryć

archeologicznych

bóstwa. Najbliższą paralelą dla tego kompleksu

Megiddo pochodzi z okresu żelaza. Z tego okresu

świątynnego jest kompleks z Baalat w Byblos.

pochodzą trójdzielna brama wzniesiona w stylu

Odkryciem

kompleksem

fenickim, dwa pałace i inne budowle publiczne.

świątynnym jest okrąg ołtarzowy (bama). Miał on

W 1929 r. odkryto obszerne stajnie z cementowymi

wysokość 1,5 m, średnicę ok. 10 m, prowadziły na

podłogami należące do królów izraelskich, które

niego schody. Okrąg zlokalizowany był poza

zostały prawdopodobnie wybudowane w czasach

świątynią.

Salomona. Wielu uczonych uważa jednak, że

powiązanym

z

Ze średniego brązu pochodzi brama typu
syryjskiego,

którą

chlubiło

się

dobrze

dokonał tego król Achab, który posiadał wiele koni
i dysponował tysiącami rydwanów.

ufortyfikowane Megiddo. Była to brama oparta na
Hyksosów.

rezydencję namiestnika, otoczoną murem w formie

Składały się one zazwyczaj z dwóch wież,

zbliżonej do kwadratu o boku 60 m. Styl

w których znajdowały się pomieszczenia dla

budowania został zapewne zapożyczony od

straży.

Fenicjan. Charakterystyczne dla niego jest użycie

Ok. 1350 r. przed Chr., w okresie późnego brązu

dobrze

Megiddo zostało gruntownie przebudowane, z tego

kładzionych na przemian grupami po dwa lub trzy,

też czasu pochodzi ogromny pałac z prostokątnym

oraz stosowanie konstrukcji narożnej – układanie

dziedzińcem, grubymi murami i silnymi bocznymi

filarów i narożników ze starannie ciosanych po

wieżami, co może świadczyć o jego warownym

zewnętrznej stronie (możliwie pod kątem prostym)

charakterze. W skład kompleksu pałacowego,

bloków kamiennych oraz wypełnianie przestrzeni

który początkowo był tylko zespołem pomieszczeń

między nimi kruszywem kamiennym. Celem było

rozlokowanych dookoła dziedzińca, a dopiero

uzyskanie

później rozbudowanych do pokaźnych rozmiarów,

nakładu. Z późnego żelaza pochodzi też brama

wchodziły pomieszczenia mieszkalne służące do

z Megiddo III. Jest to typ bramy miejskiej mającej

organizacji przyjęć oraz łaźnie.

dwie pary bocznych filarów. W okresie podzielonej

Jeśli chodzi o budownictwo sakralne świątynia

monarchii

z Megiddo rozwijała się etapami. Według

o szerokości 3 m i posiadało bramę. W zachodniej

niektórych uczonych w późnym brązie w Megiddo

części miasta odkryto tunel prowadzący ze

wzorze

systemu

fortyfikacyjnego

Odkryto także inne budynki z tego okresu,
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wzgórza do znajdującego się u jego podnóży

3. Tunel

świadczy

Achaba

o

geniuszu

źródła. Z okresu żelaza pochodzi też spichlerz

architektonicznym

starożytnych

zbożowy, datowany na VIII w. przed Chr., który

budowniczych. W IX w. przed Chr. Achab

miał pojemność ok. 450 m3.

wybudował ogromny kanał z 30-metrowym
wałem i 70-metrowy tunel, który był w użyciu

Odpowiedzi na pytania:

aż do końca epoki żelaza. Tunel ten łączył dno

1. Starożytne bramy miejskie musiały przede

szybu ze źródłem, dzięki czemu mieszkańcy

wszystkim umożliwić swobodne wejście do

nie musieli wychodzić poza mury miasta w celu

miasta w czasie pokoju oraz skuteczną obronę

zaopatrzenia się w wodę. Tak zabezpieczone

w czasie ataku najeźdźców. Bramy swoim

miasto mogło stawić czoła bardzo długiemu

kształtem często przypominały dwie litery „E”

oblężeniu.

ułożone w formie lustrzanego odbicia, a puste
przestrzenie

pomiędzy

nimi

były

wykorzystywane m.in. jako miejsca handlu,

Czy wiesz, że…


sądów itp.

scenami końca świata Harmagedon to inna

2. Istnienie trzech pomieszczeń świątynnych
może sugerować, że mieszkańcy Megiddo

Znany wszystkim doskonale i kojarzony ze
nazwa Har-Megiddo (Góra Megiddo).



Tunel Achaba był wykuwany z obu stron w tym

czcili triadę bóstw, co było zjawiskiem znanym

samym

i powszechnym dla tamtejszych kultur. Warto

budowniczowie

też wspomnieć, że na powierzchni ołtarza

długości tunelu rozmijając się tylko o jedną.

odnaleziono ślady kości zwierząt. Wskazuje to,



czasie.

W

trakcie

spotkali

się

pracy
w

jego

połowie

Stajnie królewskie odkryte w Megiddo na

że elementem kultu było składanie krwawych

początku XX w. mogły pomieścić co najmniej

ofiar bóstwom, co dodatkowo potwierdza fakt,

400 koni.

że ołtarz znajdował się na zewnątrz kompleksu
świątynnego.

BIULETYN KNDB 7 (2014)

Strona 25

K. Kozera – Megiddo

Zdjęcia współczesnego wyglądu miasta

Droga wiodąca na szczyt, fot. Tomasz Borkowski

Schody na tel, fot. Tomasz Borkowski

Fragmenty fundamentów, fot. Tomasz Borkowski

Fragmenty starożytnej stajni, fot. Tomasz Borkowski

BIULETYN KNDB 7 (2014)

Strona 26

K. Kozera – Megiddo

Fundamenty budynków, fot. Ewa Skóra
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Lakisz
Mateusz Krawczyk
daniem archeologów drugie pod względem

nachylone zbocza stanowiły naturalną obronę dla

ważności

po Jerozolimie – miasto

miasta przed najazdami nieprzyjaciela. Założone

w starożytnym Królestwie Judy. Przez wieki było

i rozbudowywane miasto zajmowało szczyt

istotnym miejscem warownym, posiadało jedne

wzgórza i rozciągało się na bliskiej prostokątowi

z najpotężniejszych fortyfikacji w regionie. Jest

powierzchni ponad 7 ha (ok. 18 akrów).

Z

słynne

z

–

wielu

zachowanych

odkryć

archeologicznych, w tym tzw. Listów z Lakisz,

Gdzie znajduje się Lakisz na mapie Google?

które stanowią nie tylko cenne źródło pisane
datowane na początek VI w. przed Chr., ale
również są potwierdzenie informacji zawartych w
Biblii.

Etymologia nazwy
Tel Lakisz (hebr.  ;תל לכישgr. Λαχις; lat. Tel
Lachis); hebrajska nazwa może oznaczać „ten,
który idzie”.
Po lekturze artykułu dowiesz się:
1.

Dlaczego Izraelici postanowili odbudować
miasto i znacznie je ufortyfikować?

2.

Który fragment Starego Testamentu jest
bezpośrednio

potwierdzony

przez

Listy

z Lakisz?
Wzmianki o Lakisz w Biblii
Nazwa miasta Lakisz pojawia się w tekście

Położenie geograficzne miasta
Starożytne miasto Lakisz było położone na

Starego Testamentu około 24 razy. Największe

jednym ze wzgórz judzkich w regionie znanym

nagromadzenie użycia nazwy odnotować można w

jako Szefela – między górami centralnej Palestyny

Księdze

a Filisteą nad Morzem Śródziemnym. Pagórek, na

10,3.5.23.31.32.33.34.35;

którego

Lakisz,

w odniesieniu do opisu podboju ziemi Kanaan.

większość

Miasto jest wspominane, gdy autor pisze o jego

archeologów z Tell el-Duweir, znajduje się ok. 40

władcy – kilkukrotnie wspominany jest „król

km na pd.-zach. od Jerozolimy. Jego ostro

Lakisz”; niejednokrotnie nazwa powraca podczas

szczycie

identyfikowany

znajdowało
dzisiaj
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relacji oblężenia i zdobycia go przez Izraelitów;

W drugiej połowie XII w. przed Chr. miasto zostało

wreszcie gdy mamy do czynienia z wypisem

najechane i doszczętnie zniszczone. Istnieją dwie

wszystkich zdobytych miast.

teorie dotyczące tego podboju, po którym nastąpiła

Wśród innych ksiąg Starego Testamentu,

przerwa w zasiedleniu aż do X/IX w. przed Chr.

w których narracji obecne jest miasto Lakisz,

Jedna z nich mówi o tzw. „ludach morza” (ang.

należy wymienić 2 Księgę Królewską, 2 Księgę

„Sea Peoples”), druga zaś o Izraelitach i ich

Kronik, Księgę Nehemiasza oraz pisma proroków:

podboju ziemi Kanaan. Ta ostatnia znajduje

Izajasza, Jeremiasza oraz Micheasza. W dziele

potwierdzenie w biblijnej narracji zdobycia „ziemi

historycznym Lakisz pojawia na przykład, gdy

obiecanej” przez Naród Wybrany.

mowa jest o królu Amazjaszu (zob. 2 Krl 14,19)

Miasto zostało odbudowane pod koniec X

czy też Roboamie (w czasach podzielonej

lub na początku IX w. przed Chr., co wiąże się

monarchii; zob. 2 Krn 11,9) oraz podczas opisu

z osiedleniem na wzgórzu Izraelitów. Z tego czasu

wojny z Asyrią (najazd Sennacheryba w 701 r.

pochodzi brama i umocnione mury, a także –

przed Chr.; mowa do Ezechiasza przed atakiem na

prawdopodobnie – pozostałości pałacu lub fortu

Jerozolimę; zob. 2 Krn 25,27; 32,9). Podobnie w

Roboama. Nie są znane dokładne przyczyny

przypadku ksiąg prorockich – Lakisz powraca, gdy

odbudowania i znacznego umocnienia Lakisz

mowa o podbojach – tych dokonanych przez

w tym czasie. Możliwe, że przyczyniły się ku temu

Asyrię (zob. Iz 36,2; 37,8) oraz przez Babilon (zob.

niepokoje na granicy z Filisteą, przez którą biegła

Jr 34,7) lub też, jeden raz, u proroka Micheasza,

droga do Egiptu. Nie ma jednak co do tego

gdzie

ucieczki

pewności, faktem jest natomiast, że odtąd miasto to

Amazjasza (opisanej w 2 Krl 14,19) do tego

stanowiło jeden z najważniejszych przyczółków

właśnie miasta (zob. Mi 1,13).

militarnych w regionie.

znajdujemy

Nazwa

nie

nawiązanie

występuje

do

w

Nowym

Testamencie.

Nie dziwi zatem, że stało się obiektem
najazdów i było kilkukrotnie niszczone – z czego
należy wspomnieć najpierw atak Sennacheryba,

Historia starożytnego Lakisz
Zaznaczyć należy, że już w okresie

władcy Asyrii, w 701 r. przed Chr., po którym
następuje

przerwa

w

zamieszkaniu

Lakisz.

prehistorycznym (od chalkolitu) okolice Lakisz

Odbudowane miasto upadło po raz kolejny – tym

były zamieszkane, o czym świadczą liczne groty

razem pod naciskiem imperium babilońskiego –

skalne, które znajdują się w zboczach Tell el-

ok. 586 r. przed Chr.

Duweir. Osadnictwo rozwijało się we wczesnym

Późniejsza historia Lakisz w starożytności

oraz środkowym brązie, kiedy to Lakisz stanowiło

to panowanie Persów, którzy – podobnie jak to

jedną z ważnych fortec Hyksosów. Jednak dopiero

uczynili Izraelici – zbudowali na tym miejscu

późny brąz był okresem największego rozkwitu

ufortyfikowane miasto. Wreszcie najwcześniejsze

miasta przed starożytnością (z tego okresu

warstwy

pochodzą trzy świątynie, tzw. świątynie fosowe).

zamieszkania w okresie hellenistycznym, tj. po

wykopaliskowe

pokazują

ślady

zwycięstwie Aleksandra Wielkiego nad Dariuszem
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III. Z tego okresu pochodzi świątynia solarna oraz

i zdobycia miasta przez Asyryjczyków. Jeśli zaś

–

chodzi o słynną tabliczkę zawierającą jeden

już

kolejne

w

historii

tego

miasta

–

z Listów z Amarna (EA 333), wiodącą jest dzisiaj

ufortyfikowane mury oraz brama.

hipoteza, że list ten został wysłany z Lakisz do
Egiptu, jednak posłaniec nie zdołał go dostarczyć –

Historia wykopalisk archeologicznych
Opis

historii

badań

i

archeologicznych dotyczących miasta

odkryć

dlatego znaleziono go w miejscu oddalonym od

Lakisz

samego miasta, niemniej – co wspiera hipotezę –

trzeba rozpocząć od, choćby tylko skrótowego,

na szlaku wiodącym właśnie do Egiptu.

wspomnienia

miasta

Na wzgórzu Tell el-Duweir przeprowadzono w XX

miejscem

w. trzy znaczące ekspedycje wykopaliskowe.

z

niełatwej

identyfikacji

wzgórzem

konkretnym

–

Pierwszą kierował – w latach 1932-1938 – James

archeologicznych wykopalisk.
Źródła biblijne i pozabiblijne (wśród tych

Starkey (asystenci: Olga Tufnell oraz G. Lankester

ostatnich należy wspomnieć Listy z Amarna,

Harding). Badacz, dzięki dokładnej analizie

reliefy z pałacu Sennacheryba w Niniwie oraz –

architektonicznej, był w stanie rozróżnić siedem

przede wszystkim – dzieło Euzebiusza z Cezarei pt.

warstw zamieszkania.

Onomasticon)

pozwoliły

na

określenie

Niestety

ekspedycja

zakończyła

się

przybliżonej odległości od starożytnego miasta

niespodziewanie i w sposób tragiczny w 1938 r.,

Eleutheropolis wynoszącej ok. 7 mil rzymskich

gdy J.

czyli ok. 11 km, znaczenia miasta Lakisz

bandytów w drodze do Jerozolimy na otwarcie

w starożytności oraz pojęcia o jego fortyfikacjach

Palestine Archaeological Museum (dzisiejsze

(por. kamienne reliefy w Niniwie).

Rockeffeller Museum).
Drugi szereg wykopalisk poprowadził

znalezienie tabliczki wspominającej nazwę miasta1

w latach 60. Yohanan Aharoni, były one jednak

oraz dane, których dostarcza Euzebiusz z Cezarei,

dość ograniczone w swoim zakresie. Trzecią

w połączeniu z wykopaliskami sprawiły, że w XIX

ekspedycją kierował David Ussishkin z Tel Aviv

w. oraz na początku XX w. ruiny miasta

University w latach 1973-1994 i to właśnie jemu

identyfikowano z Tell el-Hesi.

zawdzięczać należy najwięcej odkryć, ich opisanie

informacje,

Jednak

od

czasu

w

zamordowany przez

szczególności

Te

a

Starkey został

publikacji

badań

oraz analizę. Kontynuował on w swoich badaniach

W.F. Albrighta z 1929 r. większość badaczy

wykopaliskowych

prace

rozpoczęte

przez

skłania się ku powiązaniu starożytnego miasta

J. Starkey'a, korzystając zarówno z metody

Lakisz z innym wzgórzem oddalonym od Tell el-

horyzontalnej (która skupia się na architekturze)

Hesi o ok. 10 km na wschód, nazwanym Tell el-

jak i wertykalnej (akcentującej kolejne warstwy

Duweir. Hipotezę tę potwierdzają liczne odkrycia

zasiedlenia, przez tworzenie tzw. przekrojów

archeologiczne, których dokonano w tym miejscu,

wzgórza; jej największym propagatorem stała się

zgodne choćby z biblijnymi opisami oblężenia

Kathleen Kenyon). Wiele miejsca D. Ussishkin

Por. tzw. Listy z Amarna – dokładnie chodzi o list nr EA
333, który zawiera imię: Zimredda z Lakisz.
1
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poświęcił w swoich badaniach również ceramice,

mówiący, że znaki ogniowe z Azeki przestały być

której analiza i porównanie pozwalają na dość

widoczne. Prawdopodobnie skryba był świadkiem

dokładne datowanie warstw archeologicznych

upadku jednego z ostatnich miast Judy, co

i znalezisk.

odpowiada świadectwu biblijnemu zawartemu w Jr
34,7: „Wojsko zaś króla babilońskiego prowadziło

Do najważniejszych odkryć w Lakisz należą:

walkę przeciw Jerozolimie i wszystkim miastom

Podjazd oblężniczy oraz kontr-podjazd –

judzkim, które broniły się jeszcze: przeciw Lakisz

stanowi świadectwo ataku władcy asyryjskiego

i Azeka. Tylko bowiem te miasta obronne

Sennacheryba w 701 r. przed Chr. Wobec

utrzymywały się spośród miast judzkich” (zob.

położenia miasta na wzgórzu o stromych zboczach

BT4).

oraz dobrze ufortyfikowanych murów obronnych

Świątynia fosowa III – ostatnia z trzech

i bramy miasta, zdobycie miasta przez wojska

świątyń kananejskich zbudowanych na tym samym

asyryjskie było możliwe dzięki usypaniu podjazdu

miejscu na terenie fosy miasta, niepełniącej już

dla żołnierzy i machin oblężniczych. Zostało to

swojej funkcji. Zbudowana na osi północ-południe,

wykonane

było

składała się z czterech pomieszczeń – przedsionka,

najbardziej łagodne. Co ciekawe, obrońcy miasta,

głównej sali oraz dwóch magazynów/zapleczy.

widząc prace wojsk nieprzyjaciela, zbudowali

Cztery kolumny stanowiły podparcie dachu

w

miejscu,

drugiej

zbocze

murów

największego pomieszczenia, zaś pod ścianami

obronnych, dzięki czemu miasto mogło się bronić

znajdowały się ławki z ziemi – prawdopodobnie

dłużej i skuteczniej. Świadectwa obydwu nasypów

służące do siedzenia dla kapłanów i wiernych oraz

są dobrze widoczne i udokumentowane w pracach

do

archeologicznych

Centralnym miejscem był ołtarz usytuowany przy

kontr-podjazd

po

gdzie

i

stronie

stanowią

świadectwo

ówczesnych technik oblężniczych i obronnych.

pozostawiania

odkrycie

pośród ruin

ofiary.

ścianie południowej świątyni.

Listy z Lakisz – stanowią one bodaj
najważniejsze

przynoszonych

Badania archeologiczne potwierdzają, że

miasta.

budowla została zniszczona przez gwałtowny

Podczas pierwszej ekspedycji, prowadzonej przez

pożar i już więcej nie odbudowana. Niemniej

J. Starkey'a, badacz – po usunięciu gruzu z małego

zachowały się w jej ruinach fragmenty ceramiki,

pomieszczenia w kompleksie ufortyfikowanej

szkła, fajansu oraz egipskie skarabeusze.

bramy miasta – odkrył setki fragmentów naczyń

Świątynia na Akropolu – dość słabo

glinianych, z których osiemnaście zawierało

zachowana

starożytne inskrypcje sporządzone atramentem.

Prawdopodobnie część kompleksu pałacowego

Ostraki te stanowią zapis korespondencji wojennej

królów

z ostatnich dni przed upadkiem Królestwa Judy,

Jerozolimska również stanowiła część kompleksu

gdy Nabuchodonozor, król Babilonu, był już

pałacowego Salomona). Możliwe, że zastąpiła

w trakcie podboju.

doszczętnie zniszczoną w pożarze „świątynię

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej
dramatycznych Listów z Lakisz (nr 4) zawiera opis
BIULETYN KNDB 7 (2014)

–

zrabowana

kananejskich

w

i

Lakisz

zniszczona.
(Świątynia

fosową”. Zajmowała bliski prostokątowi obszar ok.
15x12 m.
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Kartusz z imieniem egipskiego władcy
Ramzesa III z XX Dynastii oraz inne przedmioty

Czy wiesz, że…

związane kulturowo z Egiptem – świadczą one o



częstych kontaktach miasta z Egiptem.

Pierwszy badacz Lakisz – J. Starkey – wziął
asyryjski

nasyp

podjazdowy,

zbudowany

podczas oblężenia miasta w 701 r. przed Chr.,
Odpowiedzi na pytania:

za zawalone fortyfikacje. Dlatego podczas

1. Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Izraelici

swoich prac wykopaliskowych – nieświadom

postanowili odbudować miasto i znacznie je

znaczenia

ufortyfikować?”, jest w istocie trudna do

rozebrał go w znacznej części.

udzielenia. Archeologowie przypuszczają, że



archeologicznego

podjazdu

–

Belki stropowe świątyni na Akropolu w Lakisz,

prawdopodobnie uczynili to ze względu na

jak stwierdzili archeologowie, zostały zrobione

niepokoje przy zachodniej granicy kraju –

ze

granicy z Filisteą.

najsłynniejszego

2. Chodzi o werset z Jr 34,7: „Wojsko zaś króla
babilońskiego

prowadziło

walkę

cedrów
i

z

Libanu

najdroższego

–

drewna

starożytności (wiele lat później sprowadzał je

przeciw

również

Jerozolimie i wszystkim miastom judzkim,
które broniły się jeszcze: przeciw Lakisz

słynnych

Salomon

do

budowy

Świątyni

Jerozolimskiej).


U stóp murów starożytnego miasta odkopano

i Azeka. Tylko bowiem te miasta obronne

bardzo dużą liczbę grotów strzał oraz kamieni

utrzymywały się spośród miast judzkich” (zob.

do proc – znaleziska te świadczą o tym, jak

BT ). List z Lakisz o numerze 4 wspomina, że

ważne

nie widać już sygnałów wysyłanych z Azeki,

terytorium stanowiło miasto Lakisz oraz

potwierdza to zatem przekaz biblijny o tym, że

potwierdzają niejednokrotne walki, które o nie

jednymi z ostatnich niezdobytych miast

prowadzono.

4

miejsce

w

obronie

okalającego

podczas podboju Palestyny przez imperium
babilońskie były właśnie Lakisz i Azeka.
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Masada
Ewa Skóra

T

wierdza

Masada,

to

do

dzisiaj

jedno

Gdzie znajduje się Masada na mapie Google?

z najbardziej tajemniczych i pięknych miejsc

Ziemi Świętej. Nie trudno jej nie zauważyć
ponieważ ulokowana na samotnym płaskowyżu
wyróżnia się na Pustyni Judzkiej. Dostęp do miasta
leżącego na płaskim szczycie jest możliwy dzięki
schodom zamontowanym w skałach i kolejce
linowej. Wstępu do twierdzy bronią strome
kilkusetmetrowe zbocza – do 410 metrów ponad
poziom Morza Martwego. Z racji swojej bogatej
historii
z

miejsce

najpopularniejszych

to

jest

atrakcji

jednym

turystycznych

w Izraelu.

Etymologia nazwy
Nazwa miejsca może oznaczać zarówno
górę, jak i fortecę.
Wzmianki o Masadzie w Biblii i innych tekstach
Masada jako nazwa własna nie występuje

Po lekturze artykułu dowiesz się:
1. Na co przysięgają Izraelscy żołnierze podczas

Flawiusza, Dawne Dzieje Izraela (14,296. 358.

zaprzysiężenia?
2. Jakiego

w Biblii, pojawia się natomiast w dziełach Józefa

dramatycznego

wydarzenia

była

361. 390. 396. 397. 400. 413. 15,184) i Wojna
Żydowska (1,237. 238. 264. 266. 286. 292. 293.

świadkiem Masada?

294. 303. 2,408. 433. 447. 653. 4,399. 404. 504.
506. 516. 555. 7,252. 275. 285. 303. 305. 407).

Położenie geograficzne miasta
Masada

znajduje

się

na

naturalnym

Jako słowo góra w Biblii pojawia się 11 razy (Sdz

skalistym wzniesieniu o płaskim wierzchołku w

6,2; 1 Sm 23,14; 19;29; 1 Krn 11,7; 12,8; 12,16; Iz

kształcie rombu, na Pustyni Judzkiej w pobliżu

33,16; Jr 48,41; 51,30; Ez 33,27).

Morza Martwego, na południe od Ein Gedi
w części wschodniej Izraela.

Historia starożytnej Masady
Dokładny

opis

miasta

zawarł

Józef

Flawiusz w swoich dziełach. W czasach rzymskich
po upadku Jerozolimy w 70 r. po Chr., została
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otoczona przez X Legion pod wodzą Flawiusza

mogli zostać zatrudnieni rzymianie. Zachodni

Silvy. Zdobyta po długim oblężeniu w roku 73 po

pałac jest największą posiadłością na Masadzie;

Chr. Ponieważ Masada jest idealnym miejscem do

zajmuje powierzchnię 4 tys. m2 i prawdopodobnie

twierdzy

ufortyfikowana

jest pierwszym zbudowanym na górze pałacem.

prawdopodobnie już za panowania pierwszego

Z uwagi na to, że nie ma tam widocznych

Hasmonejskiego króla Aleksandra Janneusza, aby

rzymskich

ochraniać południowo-wschodnią granicę państwa.

zbudowany

Jednakże potwierdzają to na razie tylko opisy

W

literackie.

królewskie,

Za czasów Heroda Wielkiego, gdy on sam był

pomieszczenie gospodarcze i magazyny. W skład

zmuszony do ucieczki przez Antygonosa do

kompleksu pałacowego wchodziła także łaźnia i

Rzymu, polecił strażnikom udać się z jego

basen do pływania. Została zbudowana synagoga,

kobietami

z rodziny na

dwie bramy i budynek mieszkalny.

przetrwali

oblężenie

założenia

została

Masadę.

budynku

został

rokiem

31

przed

znajdowały

się

apartamenty

recepcja,

sala

Chr.

bankietowa,

Masada była zamieszkana aż do roku 73 po

deszczowi, który napełnił puste cysterny. Herod

Chr. Schronili się na niej Zeloci przed wojskami

przybywając z odsieczą rodzinie uzmysłowił sobie

rzymskimi. Wobec zbliżającego się upadku

wartość twierdzy na Masadzie jako przyszłego

ufortyfikowanego schronienia na górze, około 900

schronienia. Wybudował mur okalający szczyt

ludzi popełniło samobójstwa nie chcąc znaleźć się

góry murem o długości 1400 metrów, na części

w rękach najeźdźców. Według opowieści Józefa

góry

kompleks

Flawiusza obrońcy Masady najpierw zabili kobiety

pałacowy, system cystern, budynki gospodarcze.

i dzieci, a potem wybrali losami dziesięciu

Na górze znajdował się zachodni i północny pałac.

mężczyzn, którzy mieli być zabójcami dla innych.

Północny był usytuowany na trzech tarasach na

Potem pomiędzy dziesięcioma mężczyznami został

zboczu góry. Na najwyższym tarasie znalazł się

wybrany jeden, który zabił pozostałych dziewięciu,

płaskowyżu

tylko

przed

przypuszczalnie

dzięki

na

Antygona

Obrońcy

wpływów,

wybudował

środkowym

podpalił pałac, a na końcu przebił mieczem siebie.

przypuszczalnie biblioteka, najniższy taras mógł

Po zwycięstwie rzymian jeden z garnizonów

służyć bankietom. Wszystkie budynki zostały

stacjonował 30 lat pod Masadą. Dopiero w IV/V

bogato zdobione ornamentami i malowidłami

wieku po Chr. zamieszkali na Masadzie mnisi

naściennymi

bizantyjscy, którzy zbudowali tam kościół i cele.

budynek

mieszkalny,

z

na

motywami

florystycznymi

i geometrycznymi oraz mozaikami. Na najniższym
tarasie dodatkowo znajdowała się mała łaźnia. W
południowej

części

pałacu

Ruiny twierdzy na Masadzie zostały

wybudowano największą łaźnię na Masadzie. Była

zlokalizowane przez E. Robinsona, jednakże

ona wzorowana na łaźniach rzymskich, posiadała

pierwsze wykopaliska zostały zapoczątkowane

wejście i przebieralnie, zimny, ciepły i gorący

przez F. de Sauleya w roku 1985. Pierwsza

pokój. Elementy dekoracyjne pałacu i wpływ

dokumentacja

kultury rzymskiej sugerują, że do budowy pałacu

sporządzona dwa lata później przez C.R Condera,
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jego dzieło kontynuowali w 1909 r. A.V.

otwartego dziedzińca na pn.-zach. narożniku

Domaszewski,

Schulten.

budynku. Dziedziniec był centralnym miejscem

zostały

Pałacu, kierowano z niego przybywających na

przeprowadzone na szeroką skalę dopiero pod

portyk, który spełniał rolę poczekalni. Goście byli

kierunkiem Y. Yadina w latach 1963-1965.

następnie prowadzeni do sali tronowej. Obok niej

a

Wykopaliska

w 1932 r.

A.

archeologiczne

znajdował się korytarz z prywatną garderobą króla.
Do najważniejszych odkryć na Masadzie należą:
Dzięki

wykopaliskom

Do garderoby można było dostać się także przez

mur

wejście prowadzące z dziedzińca przez Pokój

okalający twierdze z trzema wejściami, pojedyncze

Mozaikowy, z którego schody wiodły na górę,

budynki, domy mieszkalne, zespoły magazynowe.

gdzie znajdowały się prywatne pokoje pary

Na górze znajdują się również ślady po dwunastu

królewskiej.

odkryto

cysternach, które mogły pomieścić aż 40 tys. m2

Drugi etap budowy rozpoczęty 25 r. przed

wody; w skład kompleksu wchodziły także łaźnie

Chr. obejmował dodanie do Pałacu Zachodniego,

i basen do pływania. Odsłonięto pałace Heroda

dużego

Wielkiego.

przechowywania żywności oraz budowę Pałacu

Odkopano

fragmenty

czternastu

kompleksu

Północnego.

apokryfów i innych pism. Znaleziono 700 ostraków

rozrzutnych budowli tupu pałacowo fortecznego za

w języku hebrajskim, aramejskim, greckim i po

czasów Heroda. Pałac został zbudowany na

łacinie. Odkryto łaciński papirus pozostawiony

wzgórzu po północnej stronie Masady dwa

przez

Eneidy

poziomy niżej niż Zachodni, praktycznie na końcu

Wergiliusza, dokumenty medyczne, rachunki

klifu. Na górnym tarasie Pałacu Północnego

dotyczące żołdu i dwa manuskrypty wspominające

znajdowały się pomieszczenia mieszkalne dla

o balsamie. Odsłonięto ślady po obecności

króla. Zostały otoczone półkolistym portykiem,

Rzymian, dwustumetrową rampę i osiem miejsc po

aby zapewnić widok na całą okolicę. Schody od

garnizonach.

strony zachodniej prowadził w dół do środkowego

garnizon,

fragment

jedną

z

bardziej

przykład

tarasu, który stanowił ozdobną poczekalnię dla

architektury herodiańskiej. Była to pierwsza

odwiedzających. Dolny taras stanowił przestrzeń,

budowa Heroda Wielkiego po wzmocnieniu

gdzie odbywały się przyjęcia i bankiety. Był on ze

kontroli nad krajem. Pierwszy z trzech etapów

wszystkich czterech stron zamknięty portykami,

budowlanych

które

Masada

stanowi

doskonały

on

do

manuskryptów, zawierające fragmenty Biblii,

rzymski

Stanowi

magazynów

zrealizowanych

przez

Heroda

prowadziły

do

rzymskiej

łaźni.

rozpoczął się w 35 r. przed Chr. W pierwszej fazie

W 15 r. przed Chr., podczas trzeciej i ostatniej fazy

został zbudowany Pałac Zachodni wraz z trzema

budowy, cała Masada oprócz Pałacu Północnego

mniejszych pałacami, magazyn oraz koszary.

została okalana kazamatowym murem. Przestrzeń

W tym etapie zbudowano także trzy wieże

pomiędzy jego dwiema ścianami została użyta jako

z kolumbarium i basen na południowym krańcu

izby mieszkalne dla żołnierzy i jako dodatkowa

terenu. Oryginalny środek Pałacu Zachodniego

przestrzeń do przechowywania zapasów. Pałac

tworzył kwadrat, który został osiągnięty w drodze
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Zachodni został rozbudowany po raz trzeci,

Odpowiedzi na pytania:

zwiększono liczbę pokoi dla służby i urzędników.

1. Co przysięgają Izraelscy żołnierze podczas

Obecnie na górze zostały zidentyfikowane

zaprzysiężenia? Na cześć walczących w

takie pozostałości jak: 1. Brama Węża Path. 2.

twierdzy, przysięgają, że Masada nie upadnie

Mieszkania powstańców. 3.Bizantyjska jaskinia

po raz drugi.

mozaikowa. 4. Wschodnia cysterna na wodę. 5.

2. Jakiego

dramatycznego

wydarzenia

była

Mykwa. 6. Południowa brama. 7. Południowa

świadkiem Masada? Samobójstwa prawie całej

cysterna na wodę. 8. Południowy fort. 9. Basen. 10.

900 osobowej załogi twierdzy.

Mały pałac. 11. Wieże z kolumbarium. 12.
Warsztat mozaikowy. 13. i 14. Małe pałace. 15.

Czy wiesz, że…

Publiczna łaźnia. 16. Pałac Północny. 17. Główna



Współcześnie na Masadę można dostać się

ulica. 18. Dzielnica mieszkaniowa. 19. Magazyny.

zarówno kolejką linowa, jak i przy sprzyjającej

20. Obszar administracyjny. 21. Wieża garbarzy.

pogodzie wejść na szczyt na piechotą? Trasę

22. Zachodnia brama bizantyjska. 23. Wieże

doświadczeni piechurzy pokonują w około 40

z kolumbarium. 24. Synagoga. 25. Bizantyjski

minut.

Kościół. 26. Koszary. 29. Pałac Północny. 28.



Do dzisiaj można podziwiać z Masady

Kamieniołomy. 29. Siedziba komendanta. 30.

pozostałości po rampie zbudowanej przez X

Wieże. 31. Budynek administracyjny. 32. Brama.

Legion rzymski.

33. Magazyny. 34. Łaźnia. 35. Wodna brama. 36.



Osoby, które nie boją się wysokości, mogą

Górny taras. 37. Środkowy taras. 38. Dolny taras.

dostać się na najniższy taras pałacu Heroda

39. Rzymska platforma. Inne znaleziska to, sala

tylko po wąskich platformach przyczepionych

tronowa,

do ściany skalnej.

ostraki,
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Zdjęcia współczesnego wyglądu miasta

Tras środkowy Pałacu Północnego, fot. Ewa Skóra

Pałac Heroda, fot. Ewa Skóra

Pozostałości po rzymskim obozie, fot. Ewa Skóra

Widok z Masady na Morze Martwe, fot. Ewa Skóra

Pozostałości po twierdzy, fot. Ewa Skóra
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Magazyn, fot. Ewa Skóra
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Arad
Jolanta Czarzasta

A

rad to jedna z pierwszych twierdz biblijnego

Etymologia nazwy

Izraela, umacniająca granicę na północy.

Rozkwit miasta datowany jest na epokę wczesnego

Nazwa pochodzi od hebr. ‘arad por. ‘arod –
dziki osioł, onager.

brązu, kiedy jego mieszkańcy zajmowali się
rolnictwem.

W

trakcie

trwania

prac

Gdzie znajduje się Arad na mapie Google?

archeologicznych zostały odnalezione ponadto
dowody potwierdzające kontakty handlowe Aradu,
m.in. towary eksportowe z Egiptu i znad Morza
Martwego.
Po lekturze artykułu dowiesz się:
1. Jak wyglądał dom typu szerokiego?
2. Jak w starożytności przechowywano produkty
żywnościowe?
3. Czy klimat w starożytności różnił się od
panującego współcześnie?
Położenie geograficzne miasta
Tell ‘Arad położony jest w północnej części
Pustyni Negew, na granicy z pustynią Judzką, na
zachód od Morza Martwego. Pustynia Negew
w północnej części jest obszarem występowania
niskich pagórków z piaskowca oraz żyznych ziem,

Wzmianki o Arad w Biblii

otoczonych wadi i wąwozami. Twierdza z czasów

W Biblii wzmiankowane w przekazach

zjednoczonej monarchii umiejscowiona w tej

o objęciu ziemi w posiadanie przez Izraelitów Lb

lokalizacji stanowiła umocnienie granicy na

21,1; 33,40; Joz 12,14; Sdz 1,16.

wschodzie kraju. Miasto stanowiło punkt postoju
dla karawan przemierzających Drogę Królewską.

Historia starożytnego Aradu
Osadnictwo na wzgórzu miało miejsce już
w

epoce

wczesnego

brązu,

jeszcze

przed

założeniem miasta. Z końcem tej epoki osada
została opuszczona i aż do epoki żelaza nie była
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zasiedlona. Formacja skalna, na której zbudowano

Zostały one wytyczone wzdłuż wewnętrznych

miasto była wodoszczelna, dlatego osada mogła

ścian muru, dzięki czemu stanowiły główną

rozrastać się aż poza grzbiet góry, bez ryzyka

obwodnicę

miasta.

Od

bramy

pękania skały i powodzi. W porze deszczowej

poprzeczne

ulice

w

kierunku

istniało

którym

topograficznej znajdującej się w centrum, gdzie

w niewielkiej dolinie zbierała się woda spływająca

deszczówka była kierowana do dużego zbiornika.

ze zboczy. Pomiędzy IX a VIII w. przed Chr.

Gwarantowało to zapas wody na długie letnie

została wydrążona studnia o głębokości 21 m,

miesiące. Część miasta, która została odkryta

sięgająca

podczas

naturalne

aż

do

zalewisko,

wód

w

gruntowych.

Wodę

wykopalisk

prowadziły
depresji

archeologicznych

była

transportowano kanałem pod zachodnim murem do

podzielona na cztery części, każda o specyficznej

cysterny znajdującej się w obrębie miasta. Studnia

funkcji. W zachodniej części znajdował się

była używana aż do VI w. przed Chr.

kompleks świątynny, na południu zaś tereny

W okresie pomiędzy IX a VIII w. przed

mieszkalne.

zbudowano

murem

zabudowany ulicami i alejkami prowadzącymi

z półokrągłymi wieżami. Mur z późniejszymi

pomiędzy domami. Kompleks pałacu królów

obramowaniami wapiennymi z I w. przed Chr.

Aradu z czasów Kananejskich rozszerzył się na

przebiegał wzdłuż linii grzbietu wzgórza, miał on

ogromne

długość 1200 m i otaczał miasto o powierzchni 22

w zachodniej części miasta. Kompleks świątynno-

akrów.

pałacowy składał się z królewskiego pałacu

Chr.

W

miasto

centrum

osady

otoczone

znajdowało

się

był

gęsto

obszary, każdy około 1000 km2

typu

bogom miasta. Większa ze świątyń miała dwie

szerokiego z wejściem znajdującym się na dłuższej

sale, jedna z nich była podzielona na trzy

ścianie

pomieszczeniem

pomieszczenia, z których najmniejsze stanowiło

mieszkalnym. Umożliwiało to dobudowywanie

„debir” – miejsce Święte Świętych. W kolejnym

kolejnych izb oraz przybudówek, dzięki czemu

pomieszczeniu znajdowały się kamienne stele,

można było stworzyć zagrodę z dziedzińcem po

które zostały odnalezione w pozycji stojącej.

środku. Do przechowywania zapasów żywności

Prawdopodobnie

służyły

reprezentowanie obecności boga w świątyni. Na

i

zamieszkiwała

mieszkalny

i dwóch bliźniaczych świątyń poświęconych

prawdopodobnie miejsce kultu.
Ludność

Obszar

jednym

okrągłe

dużym

lub

domy

czworokątne

platformy

znajdujące się na zewnątrz domostwa.
O życiu społecznym mieszkańców Aradu

ich

zadaniem

było

dziedzińcu stał kamienny ołtarz, obok którego
został zbudowany basen wyłożony kamieniami,

z czasów przedmonarchicznych nie wiele wiadomo

służący

prawdopodobnie

ponieważ w tej warstwie archeologicznej nie

oczyszczeń.

do

rytualnych

odkryto pałacu ani świątyni. Być może zostały one

Pałac królów kananejskich w Aradzie

zniszczone w czasach hellenistycznych, kiedy

składał się z kilku mniejszych części, w środku

istniały tu kamieniołomy.

znajdowały się królewskie komnaty, w których

Samo miasto zostało bardzo starannie
zaplanowane i posiadało rozbudowaną sieć ulic.
BIULETYN KNDB 7 (2014)
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pomieszczeń, służące prawdopodobnie jako biura

masywnym murem. Ten budynek z późniejszymi

administracji i pokoje służby. W Pałacu znajdował

modyfikacjami

się również królewski magazyn, w którym

babilońskiego podboju Królestwa Judy w latach

odnaleziono specjalne

587-586

instalacje

służące

do

pozostał

przed

Chr.

w

użyciu

Później,

aż

w

do

czasach

przechowywania żywności, oraz dużą liczbę

hellenistycznych oraz rzymskich, zbudowano tam

ceramicznych
W

środkowej

zbiorników
komnacie

wapienną płaskorzeźbę

i

naczyń.

niewielkie warownie. Ostania z nich została

pokoju

znaleziono

opuszczona na początku II w. po Chr., gdy

przedstawiającą dwie

Rzymianie

zdobyli

Petrę,

stolicę

państwa

postacie ludzkie – jedna leżąca, druga natomiast

Nabatejskiego. Dokumentacja z czasów istnienia

w pozycji stojącej z uniesionymi rękami oraz

miasta potwierdza związki z Egiptem oraz

wyciągniętymi dłońmi. Głowy postaci ukazano

zależności

w formie kłosów. Podobne sceny znane są ze

O sposobie zarządzania twierdzą świadczą liczne

starożytnej sztuki religijnej i interpretowane jako

ostraka

przedstawienie mezopotamskiego boga Tammuza,

inkaustem. Komendant cytadeli miał za zadanie

w dwóch fazach niekończącego się cyklu przyrody.

przyjmować dostawy z okolicy, zaopatrywać

Postać leżąca symbolizuje połowę roku, w której

posłańców w żywność i karawany będące w drodze

rośliny obumierają, usychają, więdną – jest to

z polecenia króla z Jerozolimy. Komendant

zatem śmierć. Postać stojąca reprezentuje pół roku

z

regeneracji i wzrostu, czyli życie.

wojskowe, jak również przedsięwzięcia obronne.

Na

wierzchołku

zjednoczonej

wzgórza

monarchii

Salomon

w

czasach
zbudował

łączące

z pismem

władcy

rozkazu

Jako

dowódców

adresat

występuje

w

imię

oraz

króla.

starohebrajskim zapisane

organizował

zachowanej
Eljaszib,

ekspedycje

korespondencji
można

wiec

twierdzę. Przetrwała ona do VI w. przed Chr.,

przypuszczać, iż był on jednym z dowódców

kiedy to ostatecznie została zburzona przez

twierdzy Arad.

Edomitów. Pierwsza cytadela, z X w. przed Chr.,

Arad daje również jedno z niewielu

miała wymiary 55x50 m i została otoczona przez

świadectw

kazamatowe mury wraz z bramą, zabezpieczone

Jerozolimą w czasach zjednoczonej monarchii. W

dwoma wieżami po wschodniej stronie. Wewnątrz

świątyni odnaleziono jeden z niewielu przykładów

twierdzy znajdowały się

maceby izraelskiej, która jest wiązana z Hobabem

pomieszczenia

dla

żołnierzy i służby oraz magazyny i świątynia.

na

istnienie

sanktuariów

poza

Kenitą, teściem Mojżesza. Sanktuarium zostało

Zbiornik na wodę został wykopany w skale

zniszczone w czasie reformy religijnej Jozjasza.

pod cytadelą, a jego górna część została starannie

Między innymi dlatego w samym tekście Starego

wyłożona

przez

Testamentu Arad wzmiankowany jest tylko

kananejską studnię znajdującą się na wschód od

w związku ze zdobyciem Kanaanu, natomiast

cytadeli, wodę ze studni transportowano za pomocą

w późniejszych przekazach już nie występuje.

kamieniami.

Zasilany

był

zwierząt pod górę, do otworu w ścianie cytadeli,
skąd płynęła kanałem do cysterny. W IX w. przed
Chr. została zbudowana nowa cytadela, otoczona
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przed świątynią stał ołtarz o wymiarach 2,5x2,5 m
, był zbudowany z cegły i kamieni. Najważniejsze

Historia wykopalisk archeologicznych
W latach 1962-1967 twierdzę w całości
odsłonił Y. Aharoni. Natomiast znaczne części

odkrycia

archeologiczne

(wymienione)

to:

ceramika, ostraki, świątynia, cytadela

miasta rozciągającego się na północ odkryła R.
Amiran (wykopaliska prowadzone od 1962 do

Odpowiedzi na pytania:

1984 r.).

1. Dom typu szerokiego to budynek mieszkalny,
w którym pokój dzienny był prostokątny, a w

Do najważniejszych odkryć w Arad należą:
W Arad odkryto liczne egzemplarze

jednym z dłuższych boków znajdowały się
drzwi

prowadzący

na

nieco

dziedziniec.

ceramiki importowanej w tym fragment ceramiki

Pomieszczenie

poniżej

poziomu

z kartuszem przeddynastycznego faraona Narmera,

dziedzińca znajdowało się trzy lub dwa schodki

co świadczy o silnych związkach z Egiptem.

niżej. Prowadził do niego otwór zamykany

Z czasów izraelskiej twierdzy odnaleziono

drewnianymi drzwiami. Wzdłuż wszystkich

ponad 100 ostraka stanowiących dokumentację

ścian pomieszczenia znajdowały się niskie

zawierającą imiona dowódców i zarządców, zapis

kamienne ławy. Na środku pokoju znajdowała

spraw, jakimi musieli się zajmować oraz wykaz

się

miejscowości znajdujących się wówczas na pustyni

drewniany

Negew (w tym Beer-Szewę).

wykonane z drewnianych belek, wiązek słomy

Pozostałości

świątyni

kamienna

podstawa,

słup.

na

Podparcie

której
dachu

stał
było

izraelskiej

i tynku. Na środku głównego pomieszczenia

zbudowanej według biblijnych opisów Świątyni

umieszczone były żarna służące nie tylko do

w Jerozolimie, jednak różniącej od niej rozmiarami

mielenia ziarna, ale także do kruszenia

(Pwt 27,5; 2 Krn 6,13). Świątynia w Arad została

kamieni, szlifowania itp. W domach tego typu

zbudowana w północno-zachodnim rogu cytadeli.

zostały odnalezione również gliniane naczynia

Składała się z trzech pomieszczeń ustawionych

do

wzdłuż osi wschód-zachód: „Ulam” – przedsionek,

a także wina i oliwy. Odkryto pozostałości

„Hechal” – świątynia (hol główny) oraz „debir” –

pieców do wypieku chleba i wypalania gliny.

„święte świętych”. Aby dotrzeć do miejsca

W jednym z domów odnaleziono również

najświętszego, kapłan musiał pokonać trzy schody

wyście prowadzące na płaski dach.

prowadzące na podwyższenie, gdzie znajdowała

2. W

przechowywania

starożytnym

suchych

mieście

produktów,

zapewniono

się pomalowana na czerwono kamienna stela

mieszkańcom stały dostęp do wody za pomocą

o wysokości 1 m. Po obu stronach wejścia stały

cystern, w których ją gromadzono. Jednak

kamienne ołtarze wysokie na 50 cm. We wklęsłych

oprócz

wierzchołkach ołtarzy odnaleziono zwęglony

zapewnione stałe dostawy ziarna i innych

materiał

produktów spożywczych. W Arad do ich

organiczny

najprawdopodobniej

ze

pochodzący
składanych

ofiar.

W centrum dużego dziedzińca znajdującego się
BIULETYN KNDB 7 (2014)

tego

przechowywania

mieszkańcy

służyły

musieli

okrągłe

mieć

lub

czworokątne platformy. W domach żywność
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o

długim

przydatności

w mieście kości kóz, owiec i bydła świadczą

dzbanach,

o bogatej w mięso diecie mieszkańców. Atutem

których wygląd zmieniał się zależnie od epoki.

miasta był także fakt, iż znajdowało się ona na

3. Niektórzy badacze twierdzą, że na pustyni

szlaku handlowym prowadzącym z Judei nad

przechowywano

terminie
w

glinianych

Negew, w czasach kiedy powstał i rozwijał się

Morze Martwe.

Arad, panował klimat, w którym było dwa razy

4. W egipskich wykazach Szeszonka I występują

więcej opadów niż współcześnie. Dlatego

dwie nazwy miasta: Arad Rabat i Arad Domu

mieszkańcy tego starożytnego miasta mogli

Jerocham.

cieszyć się możliwością prowadzenia upraw
roślinnych, jak i hodować trzodę. Mieszkańcy

Czy wiesz że…

Arad uprawiali głównie: pszenicę, jęczmień

Każdy dom w Aradzie został zbudowany

i fasolę. W dolinie zbudowano tamy w wadi

według tego samego planu, posiadał jedno duże

(suche koryta rzek), aby zwiększyć ilość wody

pomieszczenie mieszkalne, kuchnie lub magazyn

doprowadzanej do gajów oliwnych. Odkryte

oraz dziedziniec.

Zdjęcia współczesnego wyglądu miasta

Fragment murów miasta, fot. Anna Jagusiak
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Wykopaliska w dolnym mieście, fot. Anna Jagusiak

Widok na wzgórze, fot. Anna Jagusiak

Studnia, fot. Anna Jagusiak

Pozostałości murów miasta i ścian budynków, fot. Anna Jagusiak

Sadzawka kultowa, fot. Anna Jagusiak
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Widok z telu, fot. Anna Jagusiak
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Beer-Szewa
Jolanta Czarzasta

B

eer-Szewa w czasach biblijnego Izraela

Gdzie znajduje się Beer-Szewa na mapie

wyznaczała południową granicę kraju stąd

Google?

powiedzenie od „Dan do Beer-Szewy”. Miejsce to
odgrywa

ważną

patriarchów

i

rolę
jest

w

historii

wymieniane

biblijnych
jako

jedno

z pierwszych miejsc, w którym zatrzymał się
Abraham podczas swojej wędrówki do Kanaanu.

Etymologia nazwy
Beer-Szewa –

hebr. studnia siedmiu

(owiec), studnia przysięgi, miejsce zawarcia
przymierza miedzy Abrahamem, a Abimelekiem.
Po lekturze artykułu dowiesz się:
1. Czy Beer-Szewa to tylko miasto?
2. Z czego słynęła Beer-Szewa w czasach
biblijnych?
3. Jakie

ozdoby

były

modne

w

czasach

starożytnych?

Wzmianki o Beer-Szewie w Biblii
O

Położenie geograficzne miasta

mieście

wzmiankuje

się

jako

o przystanku na szlaku, miejscu odpoczynku,

Dokładnie nie można określić położenia

punkcie granicznym czy centrum obrzędowym.

Tell es-

W Starym Testamencie występuje bardzo często:

Seba lub Bir es-Seba. Obecnie Beer-Szewa leży na

Rdz 21,22-33; 22,19; 28,10; 46,1-5; 1 Sm 8,2; Am

skrzyżowaniu

międzynarodowych

5,5; 8,14; Joz 15,28; Ne 11,27. Zwrot „od Dan do

szlaków z czasów starożytnych: „Drogi Morskiej”

Beer-Szewy” występuje w: 1 Sm 3,20; 2 Sm 3,10;

(Via Maris), która ciągnie się wzdłuż wybrzeża

17,11; 24,2; 1 Krl 5,5.

miasta;

w

mogło to być

kierunku

dzisiejsze

ważnych

zachodnim

oraz

„Traktu

Królewskiego” (Szlak Doliny), prowadzącym na

Historia starożytnej Beer-Szewy

wschód. Osadę Tel Beer Szeba, położoną 5 km na

Historia Beer-Szewy, znana z biblijnych

wschód od miasta, zazwyczaj utożsamia się

opowieści o patriarchach, zwraca uwagę na to, że

z biblijną Beer- Szewą.

było to ważne miejsce dla wędrowców i pasterzy.
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Wzmianki o Filistynach znajdujących się tu

obwarowania, pozostałe ulice dzieliły miasto na

w czasach patriarchów są późniejsze i odnoszą się

różnej wielkości dzielnice. Zabudowę miasta

do sytuacji panującej w okresie Sędziów (ok. XII

stanowiły w dużej mierze domy mieszkalne

w. przed Chr.), kiedy teren został ponownie

o różnorodnym wyglądzie, które odzwierciedlały

zasiedlony. Badania potwierdzają, że ponowne

status mieszkańców. Przykład mogą stanowić

osadnictwo miało miejsce w 4 tys. przed Chr.

budynki z filarami położone w wzdłuż murów,

Osadnicy,

głównie

które prawdopodobnie były przeznaczone dla

pasterstwem opuścili ten teren ok. roku 3000 przed

żołnierzy. We wschodniej części miasta znajdował

Chr. Od tego czasu na to miejsca sezonowo

się początek systemu doprowadzającego wodę do

przybywali nomadzi. Po powrocie Izraelitów

osady.

którzy

zajmowali

się

z Egiptu, Beer-Szewa stała się miejscem kultu

Pod koniec X w. przed Chr. w okresie

i sądów. Pozycję miasta wzmocnił Dawid poprzez

zjednoczonej monarchii powstało pierwsze duże

sprawowanie nadzoru na tym terenie.

miasto obronne, aby służyć jako południowe

Warstwy osadnicze świadczą o tym, iż była

centrum administracyjne kraju. Jego powierzchnia

zasiedlona od chalkolitu do czasów bizantyjskich.

rozciągała się również poza szczytem wzgórza.

Osady chalkolityczne składały się z wielu

Budowa miasta przebiegała w zaplanowany

zamieszkanych

sposób, a mur wzmocniono kamienną konstrukcją.

jaskiń

posiadających

kilka

okrągłych lub owalnych komór. Drogę do nich

Czterokomorowa

tworzył szeroko rozgałęziony system tuneli. Domy

izraelskiej architektury wojskowej. Plan osady

były otwarte do wewnątrz, w kierunku centralnego

zachował się przez następne 300 lat.

brama

była

typowa

dla

placu, gdzie trzymano zwierzęta gospodarskie.

W IX w. przed Chr. został wzniesiony nowy

W późniejszych czasach zastąpiono je domami

mur miejski na pozostałościach starego. Składał się

typu szerokiego.

on z dwóch równoległych do siebie ścianek

Najstarsze odkryte warstwy osadnicze

z wąską przestrzenią pomiędzy nimi, która została

pochodzą z okresu żelaza, a ludzie zamieszkiwali

podzielona na niewielkie pomieszczenia tworząc

ziemne jaskinie (XII w. przed Chr.). W późniejszej

miejsce

fazie stworzono osadę koncentryczną, w której

mieszkania.

dominowały domy czteroizbowe. Od X do VIII w.

do

przechowywania

Najstarsza

odkryta

i

okresowego

warstwa

miasta

przed Chr. istniało umocnione miasto. Pod koniec

pochodząca z VIII/VII w. przed Chr. ukazuje jakie

XI w. przed Chr. domy wybudowano blisko siebie

znaczenie dla obronności południowej granicy

na szczycie wzgórza, wzdłuż muru obronnego.

Judy miała Beer-Szewa. Powierzchnia murów

W murze kazamatowym istniała tylko jedna brama,

została podzielona na kwartały, natomiast ulice

później dodano kolejną zabezpieczającą rampę.

tworzyły obwód wzdłuż murów, a główna arteria

Wówczas w mieście w pobliżu bramy znajdował

prowadziła przez centrum, gdzie wszystkie ulice

się otwarty plac, przy którym schodziły się ulice.

spotykały się na środku placu.

Pierwsza biegła równolegle do murów i prowadziła
do

domostw

rozmieszczonych
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system odprowadzania wody z miasta. Pod ulicami
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znajdowały się kanały, które zbierały wodę do

programu Uniwersytetu w Tell-Awiwie grupa

centralnego koryta, ten z kolei doprowadzał ją do

archeologów pod kierunkiem Y. Aharoniego

studni znajdującej się na zewnątrz miasta. Podobny

prowadziła wykopaliska w Tell es-Seba co

system istniał w północno-wschodniej części

pozwoliło na stworzenie planu miasta.

miasta, gdzie w skale została wykuta komora, do
której prowadziły schody. Tak zaawansowany

Od

2015

r.

prace

pod

kierunkiem

M. Pasternak trwają do tej pory.

system pozwalał na dostawę wody nawet w czasie
długiego oblężenia. Nie odkryto go jeszcze do

Do najważniejszych odkryć w Beer-Szewie

końca, tak jak świątyni, o obecności której mogą

należą:

świadczyć pozostałości ołtarza. We wschodniej

Najbardziej znaczącym odkryciem z terenu

części miasta w pobliżu bramy znajdował się

Beer-Szewy jest wielki ołtarz z rogami. Ociosane

magazyn, o czym świadczy duży zbiór glinianych

kamienie, z których został zbudowany nie

naczyń. Obok bramy również stał dom zarządcy,

odpowiadają biblijnym wymogom, stanowiącym,

w skład którego wchodziło wiele pokoi oraz trzy

iż ołtarze mają być budowane tylko z kamieni

duże sale. Populacja Beer-Szewy w tym czasie

nieociosanych. Ołtarz został rozbity i użyty jako

wynosiła do 500 mieszkańców, wliczając w to

materiał budowlany w czasie reformy religijnej

urzędników i żołnierzy. Beer-Szewa została

króla Ezechiasza.

zniszczona przez Sennacheryba, króla Asyrii,

Doskonale zachowany (opisany powyżej)

w 701 r. przed Chr. podczas jego kampanii

układ urbanistyczny miasta oraz przedmioty

przeciwko Judzie.

codziennego

Przerwa w osadnictwie na tym terenie

użytku,

także

należą

do

najważniejszych odkryć na tym terenie.

trwała do IV w. przed Chr., kiedy to wzniesiono tu
twierdzę, która istniała do I w. po Chr. W osadzie

Odpowiedzi na pytania:

znajdowała się także świątynia typu szerokiego.

1. Beer-Szewa to nie tylko nazwa miasta, ale

W czasach rzymskich zbudowano tutaj nawet

także określenie tzw. kultury osadniczej

łaźnię. Ostatnią budowlą wzniesioną na wzgórzu

charakteryzującej się tym, iż w okolicach miast

był

nie występowały cmentarzyska. Potwierdzają

kwadratowy

budynek,

służący

prawdopodobnie za gospodę.
Osiedla bizantyjskiego przylegającego do

to „miasta umarłych” na północnym wybrzeżu,
gdzie w wielu jaskiniach odkryto groby. Kości
zmarłych składano w ossuariach, którym

muru jeszcze nie zbadano.

nadawano kształt zwierząt, owalnych dzbanów
Historia wykopalisk archeologicznych

lub domów. W pobliżu cmentarzysk nie

W latach 1951-1960 archeologiczna misja

odkryto żadnych osiedli, co może świadczyć

francuska, której kierownikiem został J. Perrota

o tym, iż pochodzą one od mieszkańców

oraz M. Dothan z ramienia Departamentu

kultury Beer-Szewa. Drugim wyznacznikiem

Starożytności, odkryła

pozostałości z epoki

tej jednostki kulturowej było wydobywanie

chalkolitu. W latach 1969-1976 w ramach

miedzi oraz kontakty handlowe. W okolicach
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miasta Beer-Szewa w osadzie Tell Abu Matar

rzeczy codziennego użytku, jak i ozdoby. Do

odnaleziono warsztat z urządzeniem do wytopu

tych ostatnich należą wyroby z kości słoniowej

metali oraz tygle co świadczy o przerabianiu

oraz innych zwierząt. Obok tych artefaktów na

wydobywanej miedzi na miejscu. Miedź

uwagę

eksploatowano

również

przedstawiające ludzi, wyrabiane głownie

w mieście Fenan na wschodnim stoku Araby,

z kości słoniowej. Ciało było przedstawiane w

służyło to do wyrobu narzędzi i broni. Niektóre

postawie nieruchomej, z rękami opartymi na

osiedla z tego okresu pomimo swojego

brzuchu. Oczy, włosy i broda wykonane były

rolniczego

z

kontakty

i

przetwarzano

charakteru
handlowe,

o

posiadały

rozległe

czym

świadczą

odnalezione

artefakty, takie

z

muszle

Synaju,

z

jak

Morza

zasługują

innego

również

materiału.

Figurki

figurki

zapewne

wykorzystywane były w kulcie płodności.

turkusy

Martwego

Czy wiesz, że…

i Czerwonego, ości ryb z Nilu.

Beer-Szewa to miejscowość rozsławiona

2. W czasach biblijnych Beer-Szewa to przede

dzięki

Abrahamowi

i

jego

przymierzu

wszystkim miejsce kultu i garnizon wojskowy.

z Abimelekiem. Osada służyła Beduinom za

O dużym znaczeniu tego miejsca we wcześniej

miejsce postoju w długiej wędrówce, oraz jako

historii Izraela wskazuje fakt, iż Biblia łączy je

oaza dla zwierząt. Dopiero podczas tureckiego

z takimi osobami jak Abraham, Izaak czy

panowania

Jakub.

administracyjne obszaru na Pustyni Negew.

przekształciła

się

w

centrum

3. W miejscowościach, które zalicza się do
kultury Beer-Szewa odnaleziono zarówno
Zdjęcia współczesnego wyglądu miasta

Ołtarz z czterema rogami, fot. Anna Jagusiak

BIULETYN KNDB 7 (2014)

Strona 50

J. Czarzasta – Beer-Szewa

Wał z korbką do studni, fot. Anna Jagusiak

Wykopaliska, fot. Anna Jagusiak

Pozostałości zabudowy, fot. Anna Jagusiak

Woda w cysternie, fot. Anna Jagusiak

Wzgórze, fot. Anna Jagusiak
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Widok telu, fot. Anna Jagusiak
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Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki zrzesza doktorantów Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale
Teologicznym UKSW w Warszawie.
KNDB to organizacja założona w 2006 roku przez studentów, którzy postanowili pogłębiać swoją wiedzę na
temat Biblii i środowiska jej powstania.
Członkom Koła zawsze przyświeca nadrzędny cel: poszerzenie zainteresowań związanych z szeroką pojętą
tematyką biblijną.
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upamiętniający śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka, Rektora UKSW
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 Biuletyn 5 (2012) „Symbolika ciała w Biblii”
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