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WPROWADZENIE 

heophilus Goldridge Pinches przyszedł na świat w 1856 r. 

Jego ojciec prowadził zakład grawerski, a Theophilus miał 

początkowo przejąć schedę i kontynuować tradycję. Prawdo-

podobnie po części ze względu na swoją profesję młody Pinches zain-

teresował się inskrypcjami klinowymi. Coś, co początkowo było jego 

hobby, bardzo szybko przerodziło się w zawodową aktywność tak, że 

już w 1878 r. rozpoczął pracę w Oddziale Egipskim i Asyryjskim 

British Museum, najpierw jako asystent, a z czasem jako starszy ku-

stosz. W jego nowej pracy bardzo przydały mu się umiejętności wy-

niesione z zakładu grawerskiego ojca. Dużo czasu spędził bowiem na 

żmudnym przepisywaniu zawartości tabliczek, a wyniki swoich wcze-

snych badań publikował na łamach specjalistycznego periodyku The 

Babylonian and Oriental Record, którego od 1886 r. był współredakto-

rem. W roku 1900, kiedy był już znanym i szanowanym asyriologiem, 

należącym do Royal Asiatic Society, rozpoczął pracę wykładowcy 

uniwersyteckiego na uczelniach w Londynie i Liverpoolu. Będąc 

T 
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jednym z pionierów tej dziedziny nauki sam wychował pokolenie 

brytyjskich asyriologów, których wkład we współczesną wiedzę na 

temat starożytnego Bliskiego Wschodu jest nie do przecenienia. Ak-

tywność badawczą i dydaktyczną kontynuował aż do swojej śmierci 

w 1934 r. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy i literacki, 

a wśród najważniejszych książek należy wymienić wczesną Texts in 

the Babylonian Wedge-writing (1880), dość brawurową The Old Te-

stament in the Light of the Historical Records and Legends of Assyria and 

Babylonia (1908) czy wreszcie podręcznik An Outline of Assyrian 

Grammar: with a Short Sign-list, a List of Late Babylonian Forms of 

Characters, and Autographic Reproductions of Texts (1910), który służył 

pokoleniom adeptów zgłębiających tajniki pisma klinowego. Badacz 

ten napisał dużo, a niektóre prace zostały wydane dopiero lata po jego 

śmierci. Tak było chociażby w przypadku klasycznej już Late Babylo-

nian Astronomical and Related Texts (1955). Nazwisko Pinchesa warto 

też zapamiętać przynajmniej z tego względu, że to właśnie on jako 

pierwszy (1890) zaproponował współcześnie stosowaną formę odczy-

tania imienia „Gilgamesz” w miejsce archaicznej „Gisztubar”. 
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MIĘDZY BIBLIĄ A BABILONIĄ 

ata życia Pinchesa przypadły na dość szczególny okres, a ambi-

walencja świata akademickiego znalazła swoje odzwierciedlenie 

w jego dziełach. Przełom XIX i XX wieku wiązał się bowiem z wie-

loma zasadniczymi zmianami w kontekście szeroko rozumianych 

nauk o religiach. Doszło w tym czasie do wyodrębnienia się religio-

znawstwa porównawczego jako samodzielnej dyscypliny naukowej, 

skupionej na badaniu wszelkich przejawów życia religijnego. Z jednej 

strony owa dyscyplina odróżniała się od konfesyjnie zorientowanej 

teologii, z drugiej natomiast zaczęła uniezależniać się od takich dys-

cyplin, jak filozofia, psychologia czy socjologia. Jakkolwiek wielu 

pierwszych religioznawców było teologami, a metody badawcze zo-

stały zapożyczone z innych dziedzin humanistyki, to jednak był to 

istotny krok do pełnej samodzielności. Równocześnie wczesną nau-

kową refleksję nad tradycjami religijnymi cechowała daleko posunięta 

tendencja do upraszczania zjawisk. Stąd też początki religioznawstwa 

naznaczone są rysem różnych „-izmów”, podejmujących próby spro-

wadzenia złożonego zjawiska życia religijnego do określonej hipote-

tycznej podstawy. Spośród nich dwa wydają się szczególnie istotne: 

animizm oraz ewolucjonizm. Ten pierwszy wiązał się z osobą 

L 
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E. B. Tylora i zakładał wiarę w duchy, rozumiane tutaj jako ożywiają-

ce wszelkie obiekty i zjawiska świata materialnego. Z kolei szeroko 

pojęty ewolucjonizm idei, opierając się na teorii K. Darwina, poszu-

kiwał podobnych mechanizmów i wzorców w kontekście zjawisk 

kulturowych i religijnych. W oparciu o te dwa paradygmaty możliwe 

więc było potraktowanie wiary w duchy jako pierwotnej i najprostszej 

formy życia religijnego, na której z czasem nadbudowują się jej bar-

dziej złożone a równocześnie bardziej wysublimowane warianty. Z tej 

perspektywy chrześcijański świat Zachodu stanowił apogeum rozwoju 

kulturowo-religijnego i jako taki był punktem odniesienia dla innych 

tradycji religijnych, co siłą rzeczy musiało prowadzić do uproszczeń 

w ich percepcji.  

Z drugiej strony natomiast wskazać należy na rozwój wczesnej asyrio-

logii. Przez wieki tereny Mezopotamii stanowiły terra incognita: mało 

który zachodni podróżnik docierał tak daleko, ci nieliczni natomiast, 

którzy poznali tamte rejony przywozili jedynie wyrywkowe opisy, 

schematyczne szkice krajobrazów czy też pojedyncze skorupy pokryte 

inskrypcjami – długo zresztą uważanymi za specyficzną bliskow-

schodnią ornamentykę. Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać na 

przełomie XVIII i XIX w., kiedy to Bliski Wschód odwiedzało coraz 

więcej przedstawicieli świata Zachodu. Jakkolwiek byli to przeważnie 

oficerowie i pracownicy placówek dyplomatycznych, to jednak ce-
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chowali się silnym zacięciem naukowym. Głównym bodźcem do 

badań była chęć lepszego poznania realiów świata Biblii tudzież do-

wiedzenia prawdziwości zawartych w niej opowieści. W rezultacie 

wiedza na temat kontekstu historyczno-kulturowego Pisma Świętego 

poszerzyła się znacznie i umożliwiła bardziej kompleksowe ujęcie 

tego tematu. Paradoksalnie więc zespół działań, który miał wzmocnić 

pozycję Biblii i per extenso chrześcijaństwa, doprowadził do podważe-

nia unikalności tychże. W tym kontekście wspomnieć należy też 

o panbabilonizmie – nurcie powstałym niejako na pograniczu religio-

znawstwa i asyriologii. Wyrastał on ze znacznie starszej astralistyki, 

wiążącej wczesne mity religijne z obserwacją zjawisk na niebie, a do 

szczególnego znaczenia doszedł właśnie w epoce odkryć na Bliskim 

Wschodzie, które dostarczyły wielu przykładów na religijne zastoso-

wanie symboliki astralnej. W konsekwencji uznania tejże symboliki 

za najwcześniejszy przejaw życia religijnego oraz z uwagi na fakt, że 

Mezopotamia była najstarszym wówczas znanym centrum kulturo-

wym świata, część badaczy skłonna była twierdzić, że to właśnie tam 

zrodziły się główne idee religijne, które następnie na drodze dyfuzji 

wpłynęły na treści obecne w Biblii hebrajskiej i w dalszej kolejności 

na te znajdujące się w Nowym Testamencie. Odkrycia, do których 

doszło w ciągu następnych dziesięcioleci pokazały, że sprawa jest 

znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ uwzględnić tutaj należy 



WPROWADZENIE 

12

inne ważne ośrodki, zwłaszcza Egipt i Ugarit, niemniej jednak zna-

czenie tego nurtu jest nie do przecenienia. W efekcie bowiem naj-

ważniejsza księga kultury Zachodu przestała być domeną wyłącznie 

teologów i filozofów, czego dobitnym świadectwem jest seria wykła-

dów F. Delitzscha Babel und Bibel (1902), w której badacz ten dowo-

dził, że mitologię biblijną można wywieść w prostej linii z mitologii 

babilońskiej. 

POLIGON INTELEKTUALNY 

ałokształt powyżej nakreślonych zmian nie nastąpił z dnia na 

dzień, a proces przełamywania protekcjonalnej postawy wzglę-

dem starożytnych tradycji kulturowych i religijnych trwa w zasadzie 

do dzisiaj. Siłę oddziaływania tych powolnych, lecz nieuniknionych 

zmian widać zresztą w samej książce Pinchesa. Jakkolwiek bowiem 

z łatwością wskazuje on na poszczególne zjawiska obecne za proce-

sem formowania się tekstów mezopotamskich, to jednak nie odnosi 

ich do kompleksu tradycji religijnych świata Zachodu. O ile więc 

wielość bóstw i procesy zmierzające do utożsamienia ze sobą poszcze-

gólnych figur w kontekście Babilonii i Asyrii były dlań czymś oczywi-

stym, to nie był on w stanie odnaleźć odpowiedników tych samych 

C
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procesów w „jego” świętej księdze, którą postrzegał przez pryzmat 

wieków interpretacji teologii chrześcijańskiej. Podobnie też chrześci-

jaństwo traktowane było przezeń jako zjawisko zupełnie nieprzystają-

ce do swojego bliskowschodniego kontekstu. Nie przeszkodziło mu 

to posługiwać się terminologią zaczerpniętą z chrześcijaństwa do 

opisu tamtej starożytnej tradycji czy też wielokrotnie określać mezo-

potamskie zaświaty mianem „babilońskiego Hadesu”. 

Na odkrycie religii starożytnej Mezopotamii można więc w pewnym 

sensie spojrzeć jako na poznanie „obcego”, będącego w istocie starym, 

lecz zapomnianym znajomym, wywołującym dobrze znane czytelni-

kom Z. Freuda odczucie niesamowitości. To zetknięcie ze starożytną 

kulturą przypomina nieco historię kontaktów cywilizacji Zachodu ze 

światem muzułmańskim. Jak ujmuje to N. Matar (1999:125, tłuma-

czenie własne): 

Jeśli (…) sodomia była tajemnicą poliszynela w nowożytnej Anglii 

– znanym faktem, o którym się jednak nie rozmawiało – to poja-

wienie się muzułmańskich Arabów można potraktować jako dar 

niebios dla licznych pisarzy. Nie odważyliby się oni bowiem badać 

tych spraw wewnątrz własnej społeczności. Nic jednak nie stało na 

przeszkodzie, by zgłębiać je wśród mahometan. Co więcej, możli-

wość dyskutowania o sodomii wśród muzułmanów mogła zaspoko-

ić to, co Winthrop Jordan nazywał „apetytem na zdumiewające”, 

charakterystycznym dla „cywilizowanego Anglika”, zaczytującego 
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się w opisach okaleczeń, poligamii, dzieciobójstwa i rytualnych 

mordów, które były praktykowane w Afryce i Ameryce. Sodomię 

można więc dodać do listy owych „zdumiewających” tematów, któ-

rych domagał się angielski czytelnik. Nie ma wątpliwości, że sięgał 

on po książkę, dotyczącą świata muzułmańskiego w podnieceniu 

w związku z oczekującymi go opisami skandalu, zmysłowości 

i perwersji po to, by poczuć się moralnie i politycznie bezpiecznym 

w swoim własnym świecie. 

Mity Babilonii i Asyrii, uwikłane w cielesność, seksualność i agresję 

z pewnością były niezwykle fascynujące dla czytelnika, kojarzącego 

zagadnienia religijności przede wszystkim z podniosłym rytuałem 

i wysublimowanymi rozważaniami teologicznymi. Równocześnie 

bliskowschodnie opowieści miały w sobie wiele niepokojących podo-

bieństw do tych znajdujących się w Biblii. Jednak między mitologią 

starożytnego Bliskiego Wschodu a mitologią Biblii była jedna zasad-

nicza różnica. O ile tę drugą w czasach Pinchesa i nie tylko wciąż 

postrzegano przede wszystkim jako spójne i unikatowe objawienie, to 

kompleks wierzeń mezopotamskich można było swobodnie potrak-

tować jako swego rodzaju intelektualny poligon doświadczalny. In-

nymi słowy, wszystko to, co sensacyjne, a czego jeszcze nie można 

było powiedzieć głośno o Biblii – kompozytowy charakter, bardzo 

silny rys politeistyczny czy wreszcie do głębi ludzka jej proweniencja 

– mogło z powodzeniem zostać odniesione do Eposu o Gilgameszu, 
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Atrahasis czy też Enuma elisz. A tego właśnie domagał się „angielski 

czytelnik”. Chociaż to dopiero późniejsze lata przyniosły szczegółowe 

analizy, prowadzące do odkrycia zupełnie nieznanego oblicza konsty-

tutywnej dla świata Zachodu księgi, to jednak nie byłoby to możliwe 

bez tego wczesnego, niejako „przygotowawczego” etapu odzwiercie-

dlonego m.in. w dziele Pinchesa. 

RELIGIA… W PIGUŁCE 

rezentowana w niniejszym tłumaczeniu książka The Religion of 

Babylonia and Assyria została po raz pierwszy opublikowana 

w 1906 r. Składa się na nią sześć rozdziałów. I tak, książkę otwiera 

rozdział pierwszy, gdzie zostają przedstawione, dość szerokie zresztą, 

ramy historyczno-geograficzne opisywanego fenomenu. W dalszej 

kolejności Pinches dokonuje podstawowego podziału cywilizacji 

mezopotamskich na wcześniejszą, sumeryjską i późniejszą, akadyjską, 

po czym przechodzi do nakreślenia obrazu materiałów tekstowych, 

którymi nauka dysponowała w jego czasach. Przede wszystkim jednak 

omawia zasadniczą kwestię formowania się tradycji religijnych staro-

żytnego Bliskiego Wschodu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

złożony proces kształtowania się panteonów. 

P 
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W rozdziale drugim wyłożone zostają hipotezy, dotyczące genezy 

tradycji religijnych Mezopotamii. Pinches wchodzi w dyskusję 

z formującym się podówczas podejściem animistycznym i astrali-

stycznym. Mimo że nie neguje użyteczności tych rozwiązań, to wyka-

zuje wobec nich dość duży sceptycyzm. Alternatywnie natomiast 

proponuje euhemeryzm jako podejście, będące na pograniczu historii 

i mitologii. Pozostając w tym paradygmacie, bliżej przygląda się też 

złożonemu układowi zależności między poszczególnymi bóstwami 

oraz przedstawia pewne intuicje, dotyczące pochodzenia mezopotam-

skiego panteonu. Pinches w przekonujący sposób pisze o katalogach 

bóstw jako o swego rodzaju zakodowanych kronikach podbojów 

militarnych poszczególnych miast, co jest szczególnie wyraźne 

w przypadku Babilonii i jej boskiego patrona, Marduka. Stosunkowo 

dużo miejsca poświęcone zostaje architekturze i funkcjom mezopo-

tamskich świątyń. 

Tzw. babilońska opowieść o stworzeniu, czyli Enuma elisz, będąca 

zwieńczeniem wieków rozwoju mitologii mezopotamskiej stanowi 

główny temat rozdziału trzeciego. Pinches podejmuje się szczegóło-

wej analizy wątku dojścia Marduka na szczyt panteonu. Droga do 

władzy przedstawiona jest jako pełna niebezpieczeństw: czempion 

młodszych bóstw staje najpierw oko w oko z armią demonów wie-

dzioną przez Tiamat, matkę wszelkiego stworzenia. W dalszej kolej-
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ności natomiast musi udowodnić swoją potęgę, porządkując świat 

i ciała niebieskie, budując siedziby dla poszczególnych bóstw aż 

wreszcie – stwarzając człowieka, by ten wyręczył mieszkańców nie-

bios w ich żmudnych pracach. Historia Marduka stanowi doskonały 

przykład pracy redakcyjnej kapłanów i skrybów oraz wykorzystania 

istniejących wątków mitologicznych w służbie ideologii supremacji 

określonego bóstwa. 

Rozdział czwarty to szczegółowy katalog bóstw mezopotamskich, 

obejmujący swoim zakresem zarówno najważniejsze postacie, jak 

i pomniejszych bogów o znaczeniu wyłącznie lokalnym. Oprócz wyli-

czenia wariantów imienia, określenia strefy wpływów oraz zaprezen-

towania zwięzłej charakterystyki i etymologii, Pinches przedstawia 

również narracje mityczne narosłe wokół poszczególnych bóstw, 

a także przytacza kluczowe fragmenty tekstów źródłowych. Pieczo-

łowicie sporządzona lista bóstw unaocznia także problemy związane 

z interpretacją wielości imion tych samych postaci: czy starożytni 

postrzegali je jako liczne manifestacje tej samej zasady czy też raczej 

dążyli do wtórnego utożsamienia ze sobą pierwotnie niezależnych 

bóstw? Autor uwzględnia obie te możliwości. W podobny sposób 

skonstruowany jest rozdział piąty, zawierający rozbudowany katalog 

pomniejszych istot demonicznych. Operując w obrębie paradygmatu 

animistycznego, Pinches przy każdym z analizowanych przypadków 
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stawia hipotezy, mające na celu powiązanie danego demona z okre-

ślonym zjawiskiem obserwowalnym w świecie fizycznym. Oprócz 

tego przedstawia również kilka antycznych rytuałów oraz inkantacji 

apotropaicznych. 

Książkę wieńczy rozdział szósty, będący w swojej istocie próbą szer-

szego spojrzenia na zagadnienie starożytnych tradycji Babilonii 

i Asyrii oraz umiejscowienie tego fenomenu w kontekście dyskusji 

nad filozoficznymi podstawami genezy religii. Pinches rozważa więc, 

do jakiego stopnia można określić pochodzenie tych systemów jako 

monistyczne bądź dualistyczne. Kreśli on także historię formowania 

się monoteizmu w głęboko politeistycznym kontekście, a wnioski 

wyciągnięte ze swoich badań transponuje na kontekst judeochrześci-

jański. Rozważania te kończy, nieco przewrotnie, krótka analiza wie-

rzeń eschatologicznych starożytnych mieszkańców Mezopotamii. 

STO LAT TEMU... 

iorąc do ręki Religię… trzeba pamiętać o pewnych jej ogranicze-

niach. Najbardziej oczywistym jest wiek niniejszej książki, przez 

co w żadnym razie nie można jej traktować jako aktualnej relacji 

z frontu badań. Należy sobie również zdawać sprawę z nakreślonej 

B 
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powyżej specyfiki świata nauki na początku XX wieku. Nie mniej 

istotna jest wreszcie kwestia docelowej grupy odbiorców pierwszego 

wydania Religii…, którą stanowili niespecjaliści, potrzebujący 

względnie prostego i zwięzłego wprowadzenia do tematu. Wszystko 

to jest jednak zupełnie zrozumiałe i łatwe do wychwycenia w kontak-

cie z książką. Większy problem natomiast stanowi kilka ograniczeń 

natury metodologicznej, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. 

Wskazać można trzy szczególnie istotne kwestie. 

Po pierwsze, konieczne jest rozgraniczenie między tzw. religią ludo-

wą a religią elit. Podstawowym materiałem badawczym, na którym 

opierał się Pinches był tekst pisany, czy to w postaci glinianych tabli-

czek pochodzących z archiwów starożytnych bibliotek czy też ka-

miennych inskrypcji, sporadycznie wspomagany wieloznacznymi 

wyobrażeniami ikonograficznymi, których zresztą interpretacja sta-

nowi oddzielny problem. W obydwu tych przypadkach była to twór-

czość intelektualnej elity starożytnego Bliskiego Wschodu, a więc 

stosunkowo nielicznej, jak się wydaje, garstki związanej z centrami 

kultycznymi. Nawet jeśli przyjąć bardziej optymistyczne szacunki 

powszechnej znajomości pisma klinowego, wykraczające poza najczę-

ściej uznawany 1% populacji, to wciąż są to stosunkowo niewielkie 

liczby (van der Toorn 2009:10). Tym samym należy pamiętać, że 

mamy tutaj do czynienia tylko z wycinkiem rzeczywistości o umiar-
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kowanej reprezentatywności w skali makro. Nie sposób bowiem 

z całą pewnością stwierdzić, jak wyglądał proces gromadzenia i spi-

sywania tradycji religijnych, ani jakimi motywami kierowali się ka-

płańscy skrybowie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewać 

jednak można, że ich cele dalekie były od etnograficznej skrupulatno-

ści w ratowaniu zagrożonych wymarciem ludowych opowieści, 

a przekazane zostały tylko te treści, których transmisja podporządko-

wana była innym celom. 

Po drugie, oryginalne wydanie książki Pinchesa pozbawione było 

jakichkolwiek ilustracji, a zawierało jedynie niezwykle barwne opisy 

słowne. Jeden z podstawowych problemów z interpretacją wyobrażeń 

graficznych dostarczonych przez badania archeologiczne polega na 

tym, że bardzo nieliczne zawierają „legendę”, umożliwiającą jedno-

znaczną identyfikację zobrazowanych postaci i sytuacji. W zdecydo-

wanej większości przypadków badacz zdany jest więc w dużym stop-

niu na własną wyobraźnię w określeniu ich treści. Problem ten poja-

wia się również, gdy próbuje się dotrzeć do reprodukcji pieczęci cy-

lindrycznych i płaskorzeźb, wzmiankowanych przez Pinchesa. Nie 

sposób bowiem z całą pewnością określić, czy wyobrażenie mężczy-

zny walczącego z gigantycznym wężem rzeczywiście odnosi się 

do konfliktu Marduka i Tiamat, skoro wśród innych kandydatów do 

tych ról można wskazać chociażby Ninurtę i Azaga (van der Toorn, 
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van der Horst 1990:10). Tę samą prawidłowość można zresztą od-

nieść do prawie każdego innego niepodpisanego wizerunku. Z tego 

też względu ilustracje obecne w niniejszym wydaniu zdecydowano się 

ograniczyć do tych, których interpretacja nie pozostawia większych 

wątpliwości. 

Po trzecie wreszcie, Pinches posługuje się nomenklaturą religioznaw-

czą z dużą swobodą, by nie powiedzieć wręcz – niefrasobliwością. 

Poszczególne terminy stosuje zamiennie, nie licząc się z ich niuansa-

mi znaczeniowymi. Można to dostrzec w przypadku „monoteizmu” 

i „politeizmu”, którymi autor szermuje, nie przykładając szczególnej 

wagi do ich precyzyjnego zdefiniowania, co jest problemem tym 

większym, im bardziej niejednoznaczne są owe terminy. Np. monote-

izm swoim zakresem nierzadko obejmuje bardzo różne zjawiska takie, 

jak: monolatria, henoteizm czy panteizm bądź panenteizm (Frevel 

2013:1-2). Szczególnie jednak widoczne jest to w przypadku takich 

pojęć, jak: „religia”, „wyznanie”, „wiara” czy też „denominacja”, które 

u Pinchesa stale pojawiają się jako synonimy. Co więcej, zastosowany 

w tytule niniejszej pracy termin „religia” jest nieco mylący. Sięgający 

po książkę Czytelnik mógłby bowiem odnieść zgoła mylne wrażenie, 

iż rzecz traktować będzie o spójnym i jednolitym systemie wierzenio-

wo-rytualnym Babilonii i Asyrii. A należy pamiętać, że rozumienie 

tego pojęcia jest tutaj bardzo szerokie i w istocie oznacza raczej amal-
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gamat tradycji religijnych starożytnej Mezopotamii. Co do takiego 

właśnie znaczenia „religii” nie może być wątpliwości, ponieważ autor 

na każdym kroku podkreśla ogromne zróżnicowanie tych tradycji: 

mnogość ośrodków kultycznych, skomplikowane relacje między po-

szczególnymi panteonami czy wreszcie bogactwo wariantów opowie-

ści mitycznych. Dobitnie tę kwestię ilustruje epos Enuma elisz, będą-

cy złożoną kompozycją zbudowaną z wielu pomniejszych tradycji. 

…A OPOWIEDZIANE NA NOWO 

d momentu pierwszego wydania The Religion of Babylonia and 

Assyria minęło ponad sto lat, a w tym czasie badania asyriolo-

giczne posunęły się naprzód: zgromadzono więcej materiałów źró-

dłowych i poszerzono wiedzę o starożytnych językach, co z kolei 

przełożyło się na pełniejsze zrozumienie treści odkrytych zapisków. 

Można by więc zadać pytanie, jaki sens ma wydanie książki, która siłą 

rzeczy uległa przynajmniej częściowej dezaktualizacji. Powodów, jak 

się okazuje, jest co najmniej kilka. Po pierwsze, nie należy przeceniać 

stanu wiedzy współczesnej asyriologii. Badania ciągle trwają, a wiele 

tabliczek wciąż czeka na przetłumaczenie. Języki sumeryjski i akadyj-

ski nadal nie są w pełni poznane, co sprawia, że interpretacje tego 

O 



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

23

samego tekstu mogą się znacząco różnić. Krótko mówiąc, jakkolwiek 

pewne postępy zostały poczynione, to wiele kwestii wciąż pozostaje 

mglistych. Po drugie, książka sama w sobie stanowi zabytek i świa-

dectwo stanu wiedzy z przełomu XIX i XX wieku, a więc czasów 

formatywnych współczesnej asyriologii, biblistyki i religioznawstwa. 

Zajmując się tymi dziedzinami, nietrudno bowiem odnieść wrażenie, 

że wyłoniły się one od razu w swojej obecnej, dość zaawansowanej 

formie. Tymczasem za każdą z nich stoi długa i niejednokrotnie 

skomplikowana historia. 

Przede wszystkim jednak liczne uproszczenia, którymi posługiwał się 

Pinches, świadczą paradoksalnie o przydatności pracy dla szerokiego 

grona odbiorców i czynią zeń wygodne wprowadzenie do zagadnie-

nia. Umożliwiają one bowiem rozpoznanie pewnych bardziej ogól-

nych prawidłowości oraz modeli, a także dają przegląd najważniej-

szych mitów. Poza tym odkrycia na starożytnym Bliskim Wschodzie 

znacznie poszerzyły możliwości interpretacji Biblii hebrajskiej – kon-

stytutywnego tekstu judaizmu i chrześcijaństwa oraz kultur powiąza-

nych z tymi tradycjami religijnymi. Domyślnym sposobem postrze-

gania tejże był oraz wciąż jest, przynajmniej w szeroko rozumianej 

zachodniej kulturze judeochrześcijańskiej, pryzmat późniejszych 

teologicznych i filozoficznych interpretacji. Co ciekawe, to właśnie 

Biblia długo stanowiła punkt odniesienia dla tekstów mezopotam-
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skich. Tymczasem znacznie bardziej owocna jest analiza Biblii 

z perspektywy jej literackiego, kulturowego i religijnego kontekstu. 

Co więcej, takie potraktowanie Biblii pozwala w prostszy sposób 

wyjaśnić część problemów, z którymi przez wieki borykali się teolo-

gowie. Jeszcze do niedawna perspektywa ta w ogóle nie była brana 

pod uwagę, a Stary Testament postrzegany był jako unikatowe i ory-

ginalne zjawisko religijne i literackie. Mimo to jednak potencjał nauk, 

płynących z badań nad starożytnym Bliskim Wschodem, wciąż pozo-

staje niewykorzystany. Owszem, uznaje się, że niektóre wątki obecne 

w Biblii stanowią wyraźną reiterację wcześniejszych motywów babi-

lońskich. Sztandarowym chyba przykładem jest tutaj mit o potopie 

obecny w Eposie o Gilgameszu, Atrahasis czy też Enuma elisz. Podo-

bieństwa jednak wykraczają daleko poza proste paralelizmy, a ich 

konsekwencje dla biblijnej hermeneutyki są znaczące. 

Jedna z tych kwestii pojawia się w kontekście analizy mitu Enuma 

elisz jako narzędzia promocji Marduka spośród innych bóstw Babilo-

nii. Pinches podkreśla rolę procesu reiteracji, czyli ponownego opo-

wiedzenia poszczególnych wątków mitycznych, będącego w służbie 

określonej ideologii. Enuma elisz jest więc przykładem (re)kreaty-

wności kapłanów Babilonu, konstruujących z mozaiki mitów opo-

wieść, której kulminacyjnym punktem jest wyniesienie Marduka na 

szczyt panteonu Mezopotamii i przedstawienie go jako boga-stwórcy 
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i organizatora wszechświata (Jacobsen 1968:105). Pinches trafnie 

zresztą zauważa, że jest to mit „o wojnie między Belem a smokiem, 

do którego z czasem dodano opowieść o kreacji w formie wprowa-

dzenia”. W tym konkretnym przypadku pewne stare motywy mitycz-

ne, takie, jak niebiańska genealogia, kosmogoniczna bitwa czy histo-

ria stworzenia człowieka, zostały przedstawione na nowo w taki spo-

sób, by uczynić Marduka ich głównym bohaterem. Z jednej strony 

bowiem jest on przedstawiony jako potomek starszych bogów, a więc 

cechujący się zacnym rodowodem. Z drugiej natomiast tekst opisuje 

go jako bohatera, który zdobywa sławę pokonując największego 

i najbardziej niebezpiecznego wroga. Ten proces ponownego opo-

wiedzenia starych i dobrze znanych mitów z pewnymi drobnymi 

zmianami ma tyleż niedocenione, co fundamentalne znaczenie – i to 

nie tylko w kontekście Enuma elisz i Biblii, ale również współcześnie. 

OD WIELOŚCI DO JED(Y)NOŚCI 

isząc o Enuma elisz właśnie, Pinches zwraca uwagę na jeszcze 

jedno bardzo interesujące zjawisko. Jego zdaniem na przykładzie 

tego eposu zaobserwować można wczesny przejaw tego, co on sam 

nazywa tendencjami monoteistycznymi w tradycjach Babilonii i Asy-

P 
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rii. Oddzielną kwestią pozostają natomiast przyczyny pojawienia się 

tego nurtu. Na ogół wskazuje się tutaj na czynniki militarne i gospo-

darcze: konkretne miasto, które w danym okresie było w stanie zdo-

minować i podporządkować sobie te znajdujące się dookoła, mogło 

równocześnie liczyć na swoisty awans swojego boskiego patrona. Jeśli 

więc przyłożyć ten klucz hermeneutyczny do narracji mitycznych, na 

te ostatnie można spojrzeć jako swoiście zakodowaną historię podbo-

jów militarnych i ekonomicznych. Zjawisko owo miało z grubsza 

polegać na stopniowym wypromowaniu jednego spośród bóstw 

i umieszczeniu go na czele danego panteonu poprzez przypisanie mu 

szczególnie cennych z punktu widzenia teologii właściwości. Tak 

więc w przypadku Marduka, naczelnika panteonu babilońskiego, 

wskazać można co najmniej trzy etapy tego procesu. Przede wszyst-

kim było to podkreślenie jego szlachetnego urodzenia. Był on bo-

wiem synem Ea, jednego ze starszych i bardziej znamienitych bóstw 

mezopotamskich, który z kolei wywodził się od jeszcze starszych 

istot. Rozbudowana genealogia znajdująca się na pierwszych tablicz-

kach eposu pełniła więc bardzo pragmatyczną funkcję podniesienia 

wartości Marduka, który był, z perspektywy historii idei religijnych, 

stosunkowo młodym bogiem w swoim niebiańskim otoczeniu. Na-

stępnym etapem było uczynienie Marduka głównym bohaterem mitu 

o wielkiej kosmicznej bitwie, w której rzeczone bóstwo miało możli-
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wość udowodnienia swej siły poprzez pokonanie i okiełznanie potwo-

ra chaosu. W przypadku Enuma elisz rolę tego ostatniego odegrała 

Tiamat – przedstawicielka starszych bóstw, a jednocześnie krwiożer-

cza matka wszelkiego życia. Niewątpliwy sukces Marduka i tak ulega 

jeszcze zwielokrotnieniu, gdy okazuje się, że jest on jedynym spośród 

bóstw, które wykazało się wystarczająco dużym hartem ducha oraz 

wolą walki i nie uciekło już na sam widok „smoczycy chaosu”, co 

zresztą przypadło w udziale Anu i Nudimmudowi. Wreszcie po zwy-

cięstwie nad Tiamat, Marduk zabiera się za porządkowanie świata. 

Za pomocą zwłok pokonanej matki bogów ustala nieboskłon, za-

twierdza na nim ciała niebieskie i buduje miasta, będące siedzibami 

poszczególnych bóstw, które zgodnie nazywają go swoim królem. 

Tak więc w ten sposób początkowo mało istotny bóg jednego tylko 

spośród panteonów mezopotamskich stał się szlachetnym, potężnym 

i płodnym władcą.  

Na tym jednak nie koniec. W dalszej kolejności bowiem bóg, który 

znalazł się na szczycie panteonu niejako „wchłania” pozostałe bóstwa. 

Polega to na tym, że imiona i przydomki tychże istot z czasem zaczy-

nają być odnoszone do głównego boga i traktowane jako jego wcze-

śniejsze manifestacje. To zjawisko utożsamiania ze sobą różnych 

bóstw i prezentowania ich jako jednej postaci, noszącej kilka imion, 

jest oczywiście znacznie szerszym zjawiskiem w kontekście tradycji 
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religijnych Mezopotamii. Pinches tłumaczy, że funkcje i kompetencje 

poszczególnych bóstw nakładały się na siebie, dzięki czemu możliwe 

było utożsamianie ich ze sobą. Stwierdzenie, że dane bóstwo było 

znane w poszczególnych miastach pod imionami X, Y i Z należy więc 

rozumieć jako efekt zabiegów, zmierzających do unifikacji tychże. 

Sztandarowym chyba przykładem jest tutaj sumeryjski bóg Enki 

z czasem utożsamiony z akadyjskim Ea – jakkolwiek pierwotnie 

z każdym z nich wiązał się oddzielny zestaw mitów. Tendencje mo-

noteistyczne widoczne w Enuma elisz polegają według Pinchesa na 

stopniowej supremacji jednego bóstwa w kontekście całego panteonu 

oraz zdominowaniu przezeń kultu. Określona postać staje się swoi-

stym magnesem znaczeniowym, przyciągającym do siebie pewne 

właściwości, narracje mityczne czy wreszcie imiona innych bogów 

oraz, per extenso, powiązane z nimi tradycje. Można jednak zadać 

pytanie, czy takiego zjawiska nie należałoby postrzegać raczej jako 

typowego dla tradycji politeistycznych. Ostatecznie bowiem inne 

bóstwa wciąż pozostają aktywne w wyobraźni religijnej, a naczelnik, 

jakkolwiek staje się najważniejszą postacią, nigdzie nie zostaje uznany 

za jedynego boga. 
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SŁUCHAJ, IZRAELU… 

ie sposób nie docenić hermeneutycznej przenikliwości Pinchesa 

i zaproponowanego przezeń sposobu interpretacji tych opowie-

ści jako drogi do chwały określonego bóstwa. Przyznać mu też należy 

rację w kwestii podstawowej, czyli uznaniu złożoności i różnorodno-

ści tradycji religijnych Mezopotamii. Tym bardziej więc wydaje się 

zaskakujące, że Pinches nie odniósł żadnego z tych wniosków do 

Biblii. Jeśli już powoływał się na nią w tekście, to zawsze podkreśla-

jąc, że jest to świadectwo antycznego, żydowskiego monoteizmu – 

a więc zjawiska zupełnie nie przystającego do standardów kulturo-

wych swojego kontekstu. Tymczasem analiza starożytnych mezopo-

tamskich tekstów pozwala podejść do kwestii wielobóstwa w Biblii 

z nieco innej perspektywy. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że 

politeizm w Biblii ma kilka aspektów. Niekiedy wprost mówi się 

o wielu bogach narodów świata i nawet jeśli ostatecznie ma to służyć 

deprecjacji tychże przez zanegowanie ich rzeczywistego istnienia, 

świadczy to o istotności problemu. Takich sytuacji nie ma jednak zbyt 

wiele. Znacznie częściej możemy spotkać się z bliskowschodnimi 

bóstwami na poziomie pozornie „niewinnych” słów w językach orygi-

nalnych Biblii, gdzie zyskują one nieco inne znaczenie. I tak słowo 

N 
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jam może być zarówno morzem, jak i bóstwem morza (np. Ps 74:13), 

mot – śmiercią lub bóstwem śmierci (np. Oz 13:14), a deber – zarazą 

bądź też bóstwem lub demonem zarazy (np. Ha 3:5). Imiona bo-

wiem, czy to istot zwykłych czy też nadprzyrodzonych, przyjęło się 

traktować jako coś oczywistego. Tymczasem na każde z tych zawołań 

można spojrzeć jako na swoisty „mit w pigułce” (Vico 1999:159). 

Chyba jednak najbardziej dobitnym wyrazem tego fenomenu – 

a równocześnie najtrudniejszym do wychwycenia, mimo swojej po-

zornej jawności – jest kwestia wielości imion „jedynego” Boga Izraela, 

stopniowo odsłaniającego się swoim wyznawcom: początkowo jako 

bliżej nieokreślony El, następnie jako Szaddaj aż wreszcie w bezpo-

średniej manifestacji pod imieniem Jahwe.  

Tymczasem, jeśli na tekst biblijny spojrzeć przez pryzmat schematu 

obecnego w religiach Mezopotamii, to mamy tutaj do czynienia 

z wyraźnym zabiegiem, zmierzającym do utożsamienia ze sobą po-

szczególnych bóstw. Szczególnie widoczne jest to w tych fragmen-

tach, gdzie wprost mówi się o tym, że różne imiona odnoszą się do tej 

samej postaci. Bodaj klasycznym przypadkiem takiego zabiegu jest 

Wj 6:3, gdzie możemy przeczytać słowa przypisane Jahwe: „pokaza-

łem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako El Szaddaj, ale moje-

go imienia – Jahwe – nie dałem im poznać” (tłumaczenie własne). 

Takich sytuacji jest jednak stosunkowo niewiele. Znacznie częściej 
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bowiem ów zabieg ma zdecydowanie bardziej dyskretną formę, co 

widać we fragmentach, w których obok siebie pojawiają się różne 

imiona boskie. Płynność narracji sprawia, że czytelnik odnosi wraże-

nie, iż owe imiona odnoszą się do jednej postaci, podczas gdy pier-

wotnie mogły to przecież być zupełnie różne bóstwa. Jest tak szcze-

gólnie wyraźnie w bardzo popularnej narracji opisującej teofanię pod 

górą Horeb w Wj 3. W wersecie 1 Mojżesz przybywa do stóp „góry 

bogów” (hebr. har ha-’elohim), a w wersecie 2 pojawia się posłaniec 

Jahwe (hebr. mal’ach Jahwe), który w wersecie 4 staje się już samym 

Jahwe (por. Kosior 2013:60-61). W tym samym miejscu można prze-

czytać: „Jahwe ujrzał, że [Mojżesz] odwrócił się, by popatrzeć – [tak 

więc] ’Elohim zawołał do niego ze środka krzewu”. W sytuacji kon-

taktu z tak dobrze znaną i wielokrotnie słyszaną opowieścią, bardzo 

łatwo zignorować ten detal i potraktować go jako różne imiona tego 

samego bóstwa i stosowane przemiennie ze względów estetycznych, 

by uniknąć powtórzeń – które, nawiasem mówiąc, są typowe dla 

biblijnej hebrajszczyzny. Można też pójść nieco dalej i zadać sobie 

pytanie, czy ów fragment nie ma na celu utożsamienia dwóch pier-

wotnie różnych postaci. Jak już zostało przedstawione powyżej, ów 

zabieg był dobrze znany w literaturze starożytnego Bliskiego Wscho-

du, a stosowano go zresztą nie tylko w odniesieniu do bóstw. Zna-

komity przykład tego zjawiska stanowi historia pojedynku Dawida 
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i pewnego Filistyna, która została ona opisana w 1 Sm 17. Oponent 

Dawida wydaje się nosić imię Goliat. Problematyczna jest jednak 

liczba wystąpień tego imienia w całym tekście. O ile „Goliat” pojawia 

się tylko 3 razy, to „Filistyn” jest obecny kilkakrotnie razy więcej. 

Można więc podejrzewać, że imię „Goliat” zostało dodane do opo-

wieści na późniejszym etapie, natomiast sama legenda o starciu 

z gigantycznej postury przeciwnikiem funkcjonowała pierwotnie 

niezależnie. Świadczyć może o tym chociażby krótka wzmianka, 

znajdująca się na peryferiach ksiąg historycznych w 2 Sm 21:19, gdzie 

przeczytać można, iż zabójcą Goliata z Gat był nie kto inny, a Elcha-

nan syn Jaira (Shinan, Zakovitch 2012:206-212). 

Na tym jednak nie koniec, a wnioski wyciągnięte z lektury tekstów 

mezopotamskich mają znacznie dalej idące konsekwencje w zakresie 

hermeneutyki. Odwołanie się do politeistycznych źródeł mitologii 

biblijnej pozwala przynajmniej częściowo rozwiązać problem braku 

spójności w boskim zachowaniu. Szczególnie znaczące są tutaj dwa 

przykłady: historia o zesłaniu potopu (Rdz 6) oraz tzw. ‘akedat Jic-

chak, czyli opowieść o ofierze Abrahama (Rdz 22). To, co w pierwszej 

chwili uderza w obydwu tych przypadkach, to niekonsekwencja 

w zachowaniu bóstwa, które bądź to decyduje się kompletnie wynisz-

czyć wszystkie stworzone wcześniej istoty, bądź domaga się śmierci 

długo oczekiwanego dziecka, by w ostatniej chwili zmienić zdanie. 
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Pokolenia egzegetów prześcigały się w dostarczeniu wytłumaczenia 

dla ich bóstwa – zawsze jednak wymagało to posłużenia się katego-

riami pojęciowymi znacznie późniejszymi niż sam tekst. Tymczasem 

na obydwie te opowieści można spojrzeć z perspektywy ich bliskow-

schodniego, politeistycznego kontekstu i potraktować obecne w nich 

imiona, „Jahwe” i „Elohim” jako konotujące dwa niezależne bóstwa. 

W ten sposób w Rdz 6 wskazać można dwie partie tekstu: wersety 

5-8 opisują gniew Jahwe oraz jego decyzję o zagładzie ludzkości, 

podczas gdy wersety 11-22 opowiadają o tym, jak Elohim ostrzega 

Noego przed zbliżającym się potopem. Jeśli więc potraktować roz-

dział 6 jako osobną jednostkę narracyjną, można przyrównać tę opo-

wieść do wariantu akadyjskiego obecnego w Atrahasis. Oto bóg Enlil 

zarządza likwidację całej populacji (linia 35) natomiast Enki zdradza 

boskie plany Atrahasis (linie 15-24) i w ten sposób ratuje ludzkość 

(Foster 2003: 450-452). Podobnie jest w przypadku Rdz 22: wersety 

1-10 posługują się słowem ’Elohim, podczas gdy wersety 11-18 – 

imieniem Jahwe, choć pewien wyjątek stanowi werset 12b, gdzie 

(posłaniec) Jahwe stwierdza: „teraz wiem, że lękasz się Elohima”, co 

wprowadza dodatkowy problem interpretacyjny. Ze świadomością 

pewnego uproszczenia można więc powiedzieć, że o ile to Elohim 

domaga się ofiary z Izaaka, to (posłaniec) Jahwe w ostatniej chwili 

powstrzymuje Abrahama (werset 12a). Co prawda werset 12b („nie 
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odmówiłeś mi twojego syna, twojego jedynego”) oraz reszta perykopy, 

sugeruje, że ofiara się dokonała (zob. Kosior 2014), jednak obecność 

dwóch przeciwstawnych bóstw pozwala, podobnie jak w Rdz 6 na 

przynajmniej częściowe wytłumaczenie pozornej niespójności zacho-

wania. 

BEZ CENZURY 

ostulowana zmiana perspektywy umożliwia także dostrzeżenie 

nieuchwytnego na pierwszy rzut oka aspektu teologii biblijnych, 

będących przecież wytworem swojego literackiego kontekstu. Za 

jeden z najpopularniejszych wątków mitycznych starożytnego Bli-

skiego Wschodu można prawdopodobnie uznać mit chaoskampfu: 

starcia młodego i ambitnego boga z akwatycznym potworem. 

W rezultacie swojego zwycięstwa młode bóstwo kontynuuje stwarza-

nie świata i jego mieszkańców. Wątek ten jest bardzo wyraźny 

w opisie starcia Marduka i Tiamat, a swoje paralele znajduje w star-

szej wersji mówiącej o Ninurcie i Azagu, tudzież w ugaryckiej opo-

wieści o Ba‘alu walczącym z Jamem. Zgodnie z naturalistycznymi 

interpretacjami tego mitu, jest to alegoria okiełznania żywiołu wod-

nego siecią kanałów irygacyjnych. Z kolei biorąc pod uwagę nomen 

P 
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omen kapryśność rzek stale zmieniających swoje koryto, skojarzenie 

żywiołu wodnego z wijącym się wężem albo rybą jest jak najbardziej 

zrozumiałe. Jasne jest więc, że motyw ten znalazł swoją reiterację 

w Biblii, a zwłaszcza w mitach kosmogonicznych, pozostających na 

jej literackich „peryferiach” (np. Hi 26:1-14). Jeśli jednak uważniej 

przyjrzeć się „domyślnemu” wariantowi kreacji obecnemu 

w Rdz 1:1-2:3, to okazuje się, że nawet tam odnaleźć można pewne 

pozostałości mitu babilońskiego. „Otchłań” z wersetu 2 oddaje he-

brajskie słowo tehom, najprawdopodobniej spokrewnione z akadyjską 

„Tiamat”, a „szarpiący się” (hebr. merachepet) nad jej obliczem wiatr 

przypomina wicher, którym posłużył się Marduk (Whatham 

1910:329-330; Whitley 1958:32-34). Co jednak ważniejsze, mit 

chaoskampfu okazał się niezwykle inspirujący, jeśli chodzi o jego róż-

norodne reiteracje. Wskazać tutaj należy przede wszystkim opowieść 

o przejściu przez Morze Sitowia w Wj 14-15 czy też epizod z Jezu-

sem chodzącym po wodzie (Mt 14:22-33; Mk 6:45-52; J 6:16-21). 

Podobnie, bogactwo wątków seksualnych w mitologii starożytnego 

Bliskiego Wschodu wymusza również nieco bardziej podejrzliwą 

postawę w stosunku do narracji biblijnych. Trzymając się tradycyjnej 

chronologii wskazać tutaj trzeba w pierwszej kolejności na Rdz 4:1, 

gdzie – zaraz po narodzinach Kaina – Ewa wypowiada zagadkowe 

zdanie przez Biblię Tysiąclecia oddane jako „otrzymałam mężczyznę 
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od Pana”, a Biblię Warszawską: „wydałam na świat mężczyznę 

z pomocą Pana”. Hebrajską frazę oryginału próbowano odczytać na 

różne sposoby, by pokazać, że to jednak Adam jest ojcem chłopca. 

Równocześnie, tradycyjne komentarze żydowskie (np. Pirkej de-rabbi 

Eliezer 21) mówią o Kainie jako o dziecku Ewy i anioła Sammaela, 

co wydaje się być zabiegiem, mającym na celu oddalenie od Jahwe 

posądzeń o współżycie z Ewą. Podobnie ostrożnie trzeba podejść do 

opowieści o zwiastowaniu narodzin Samsona (Sdz 13:2-14) czy też 

Jezusa (Łk 1:26-38; Mt 1:18-21). W każdym z tych przypadków 

problem wiąże się z eufemistycznym znaczeniem słowa „przychodzić” 

bądź też „dochodzić”, zarówno w jego hebrajskim (lawo’), jak i grec-

kim (eiserchomai) wariancie. Z kolei szczegółowa analiza rzeczonych 

ustępów pokazuje, że te legendy uległy dość znaczącemu przeredago-

waniu, mającemu na celu oddalenie kłopotliwego podejrzenia (Shi-

nan, Zakovitch 2012:189-198). 

Mitologię mezopotamską cechują także rozwinięte idee eschatolo-

giczne, a wśród nich odnaleźć można wątek podróży do zaświatów. 

Jest to przewodni temat mitu o Nergalu, który zstępuje do podziem-

nego świata, współżyje z królową Ereszkigal, po czym wraca do nie-

ba. Analogiczną sytuację spotkać można w opowieści o Inanie, która 

udaje się do zaświatów, by zdobyć skarby kultury, tutaj określone jako 

me. Pewną paralelę tych opowieści stanowi też przypadek Gilgame-
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sza, nurkującego w wodnej otchłani w celu zdobycia ziela wiecznej 

młodości. Wszystko to pokazuje, że z ideą śmierci i zmartwychwsta-

nia można się spotkać już na tym wczesnym etapie. I nawet jeśli nie 

jest to w pełni rozwinięta doktryna, to z pewnością jednak pozwala 

spojrzeć na analogiczne opowieści biblijne w szerszej perspektywie. 

Jest tak w przypadku narracji o zejściu Samsona do lochów, gdzie 

odrastają mu włosy i wracają siły (Sdz 16:21-22) czy też w licznych 

wariantach mitu o zmartwychwstaniu Jezusa, nie będącym zatem 

niczym nowym w świecie idei religijnych starożytności. 

Podobieństw i zależności jest oczywiście znacznie więcej, a powyżej 

przytoczony ich przegląd siłą rzeczy musi zostać potraktowany jako 

skrótowy. Wszytko to pokazuje jednak, jak wiele dzięki starożytnym 

mitom mezopotamskim możemy się nauczyć o najbardziej 

(nie)znanej księdze cywilizacji Zachodu. Biblia – jak się okazuje – to 

nie tylko podniosły ton, teologiczne subtelności i uniwersalne tematy, 

ale również niepokojące opowieści, które warto odczytać ponownie 

z perspektywy mitów babilońskich. Per analogiam, prezentowaną tutaj 

książkę można więc potraktować nie tylko jako wprowadzenie do 

religii starożytnego Bliskiego Wschodu, ale również jako skrypt po-

mocniczy hermeneutyki biblijnej. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 niniejszym przekładzie zdecydowano się zastosować maksy-

malnie uproszczoną transkrypcję fonetyczną dla oddania wy-

mowy zaproponowanej (choć nie w pełni konsekwentnie stosowanej) 

przez Pinchesa. Sama w sobie bowiem stanowi ona swoisty zabytek 

na gruncie asyriologii, ponieważ różni się od tej wykorzystywanej 

współcześnie. Jest to szczególnie widoczne w przypadku bodaj naj-

ważniejszych postaci mezopotamskiego panteonu – Marduka i Tia-

mat, w książce obecnych jako Merodach i Tiawath. W przypadku tej 

drugiej, powyższy zapis wynika z problemu językowego. Badacze 

bowiem przez długi czas borykali się z problemem, w jaki sposób 

należy oddać dźwięk jednego ze znaków, który w zależności od kon-

tekstu mógł oznaczać „m” lub „w”. W przypadku Merodacha nato-

miast Pinches posłużył się formą imienia obecną m.in. w Jr 50:2. 

Taka wokalizacja formy spółgłoskowej mrdk, obecna w tekście maso-

reckim, potwierdzona jest również przez wariant Marodach, znajdują-

cy się w Septuagincie. Problem z takim zapisem jest dwojaki. Po 

pierwsze, Biblia, gdy powołuje się na bóstwa innych ludów, nierzadko 

podaje ich imiona w formie zniekształconej, po to by uniknąć mó-

wienia wprost o „obcym kulcie” (hebr. ‘awoda zara) lub ośmieszyć 

W 
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rzeczonego boga. Tym samym warianty dostarczone przez tekst bi-

blijny nie mogą być potraktowane jako obiektywnie świadczące 

o rzeczywistej ich wymowie. Po drugie, fakt, że Pinches zdecydował 

się na taki właśnie zapis jest bardzo znaczący, ponieważ dysponował 

już wiedzą, jak należało zwokalizować to imię, a mimo to posłużył się 

tradycyjną wówczas, biblijną formą zapisu.  

Cytaty z mezopotamskich tekstów źródłowych podawane są w tłu-

maczeniu z angielskiego przekładu Pinchesa. Oznacza to zatem, że 

w rzeczonych ustępach znajduje się tekst podwójnie zapośredniczony, 

co w oczywisty sposób zmniejsza jego wartość jako tłumaczenia. 

Zdecydowano się jednak na ten krok ze względu na chęć oddania 

stanu ówczesnej wiedzy oraz dominującej interpretacji materiałów 

źródłowych. Stąd też wybór raczej dosłownego niż wiernego tłuma-

czenia tych ustępów – z całą świadomością ograniczeń takiej formy. 

Do dyspozycji Czytelnika zainteresowanego pracą na materiałach 

źródłowych jest kilka kluczowych opracowań zarówno polsko-, jak 

i angielskojęzycznych, których wykaz umieszczono w bibliografii. 

Ważniejsze spośród przywoływanych mitów zostały opatrzone rów-

nież odsyłaczami do źródeł. Wszystkie uwagi w nawiasach kwadra-

towych pochodzą od tłumacza. 
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Oddzielną kwestią jest literacki styl Pinchesa. Charakteryzują go 

długie, wielokrotnie złożone zdania, których nie sposób przeczytać 

bez nabrania głębszego oddechu, a w trakcie lektury nietrudno pogu-

bić się w skomplikowanych, składających się z wielu linijek konstruk-

cjach. Do tego należy dodać zaskakujący dobór słów oraz nietypowe 

kolokacje, co w efekcie sprawia, że całość brzmi niekiedy dziwnie, by 

nie powiedzieć wręcz – dziwacznie. Bez wątpienia może to stanowić 

trudność dla Czytelnika przyzwyczajonego do ścisłości i zwięzłości 

współczesnego piśmiennictwa naukowego, również humanistycznego. 

Tam jednak, gdzie było to możliwe bez szwanku dla zrozumienia 

zachowano styl Pinchesa, będący dzisiaj swego rodzaju zabytkiem 

retoryki naukowej. 

Jakkolwiek głównym bohaterem niniejszej książki jest stojący za nią 

autor, podczas gdy podstawową rolą tłumacza jest bycie niewidzial-

nym, to jednak pozwolę sobie w tym miejscu wyłamać się z tego 

schematu. Na zakończenie wstępu bowiem chciałbym złożyć podzię-

kowania studentom, uczestniczącym w prowadzonych przeze mnie 

zajęciach (Angels in Monotheisms, Chrześcijaństwo pierwszych wieków 

oraz Biblia – Stary i Nowy Testament) w Katedrze Porównawczych 

Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademic-

kim 2013/2014, czyli w tym czasie, gdy zajęty byłem tłumaczeniem 

i opracowywaniem niniejszej książki. Śmiałe, nierzadko celne i – 
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dzięki bogom – nie liczące się z tzw. autorytetem uwagi moich adep-

tów pomogły mi przyjąć podobną postawę wobec narracji mitycz-

nych, którymi się zajmuję. 

 

Wojciech Kosior 

PRACE CYTOWANE 

Foster B. R. (tł.), ATRA-HASIS (1.130), [w:] The Context of Scripture, Vol. I, 

red. W. W. Hallo i K. Lawson-Younger, Leiden–Boston 2003, s. 450-452. 

Frevel C., Beyond Monotheism? Some Remarks and Questions on Conceptualizing 

‘monotheism’ in Biblical Studies, „Verbum et Ecclesia” 34 (2) 2013. 

Jacobsen T., The Battle between Marduk and Tiamat, „Journal of the American Oriental 

Society”, Vol. 88, No. 1 (Jan. - Mar., 1968), s. 104-108. 

Kosior W., The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. 

Some Remarks on the Interpolation Theory, „The Polish Journal of Biblical Re-

search”, Vol. 12, No. 1 (23) 2013, s. 55-70. 

Kosior W., “You Have Not Withheld Your Son, Your Only One from Me”. Some Arguments 

for the Consummated Sacrifice of Abraham, „The Polish Journal of the Arts and 

Culture”, 8 (5/2013), s 61-80. 



WPROWADZENIE 

42

Matar N., Turks, Moors and Englishmen in the Age of Discovery, New York 1999. 

Müller M., Lectures on The Science of Language, New York 1862. 

Pinches T. G., Exit Gistubar!, „The Babylonian and Oriental Record”, 

Vol. IV 1890, s. 264. 

Shinan A. i Y. Zakovitch, From Gods to God. How the Bible Debunked, Suppressed, 

or Changed Ancient Myths and Legends, Nebraska 2012. 

Toorn K. van der i P. W. van der Horst, Nimrod before and after the Bible, „The Har-

vard Theological Review”, Vol. 83, No. 1 (1990), s. 1-29. 

Toorn K. van der, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard 2009. 

Vico G., New Science, Princeton 1999. 

Whatham A. E., The Yahweh-Tehom Myth, „The Biblical World”, Vol. 36, No. 5 

(Nov., 1910), s. 329-333. 

Whitley C. F., The Pattern of Creation in Genesis, Chapter 1, „Journal of Near Eastern 

Studies”, Vol. 17, No. 1 (Jan., 1958), s. 32-40. 

KLASYCZNE WYDANIA I OPRACOWANIA 

Pritchard J. B. (red.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 3rd ed., 

Princeton–New Jersey 1969. 

Hallo W. W. i K. Lawson Younger Jr. (red.), The Context of Scripture. Canonical Com-

positions from the Biblical World, vol. I-III, Leiden-Boston 2003. 

   



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

43

 

OPRACOWANIA W JĘZYKU POLSKIM 

Banek K., J. Drabina i H. Hoffmann (red.), Religie Wschodu i Zachodu, Warsza-

wa 1992. 

Contenau G., Życie codzienne w Babilonie i Asyrii, Warszawa 1963. 

Garelli P., Asyriologia. Odkrywanie Wschodu Starożytnego, Warszawa 1998. 

Kramer S., Historia zaczyna się w Sumerze, Warszawa 1961. 

Łyczkowska K. i K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981. 

Mieroop M. van de, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008. 

Moscati S., Kultura starożytnych ludów semickich, Warszawa 1966. 

Pilarczyk K. i J. Drabina (red.), Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008. 

Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1998. 

Saggs W. H. F., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973. 

Uberti M. L., Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010. 

TŁUMACZENIA ŹRÓDEŁ 

Babilońska literatura mądrości, tł. K. Łyczkowska, Kraków 1998. 

Babilońskie zaklęcia magiczne, tł. K. Łyczkowska, Warszawa 1995. 

Eposy sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2003. 

Gilgamesz: epos starożytnego Dwurzecza, tł. i kom. R. Stiller, Warszawa 2010. 



WPROWADZENIE 

44

Mity akadyjskie, tł. O. Drewnowska-Rymarz, K. Gawlikowska, M. Kapełuś, 

K. Łyczkowska, P. Puchta i M. Stolarczyk, Warszawa 2000. 

Mity sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2000. 

ŹRÓDŁA ILUSTRACJI 

Rys. 1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accadian_text.png 

Rys. 2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylon_Zentralblatt_71_Abb_6.tif 

Rys. 3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D387_%C3%A9cavation-

_d%E2%80%99un_temple_%C3%A0_nippur_-_Liv4-Ch03.png 

Rys. 4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birs_Nimrud_hill_photo.png 

Rys. 5. © Mbzt via Wikimedia Commons [CC BY 3.0], 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1050771_Louvre_code_-

Hammurabi_bas_relief_rwk.JPG  

Rys. 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Statues_of_Gudea#/media/File:Gudea_of-

_Lagash_Girsu.jpg 

Rys. 7. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ashur_god.jpg 

Rys. 8. © Ben Pirard via Wikimedia Commons [CC-BY-SA-3.0], 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiamat.JPG 

Rys. 9. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_Queen_of-

_the_Night.jpg 

Rys. 10. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashur-nasir-pal_II_hunt.png 

Rys. 11. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustrerad_Verldshistoria_band-

_I_Ill_047.jpg 



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

45

 

PODSTAWA DLA SŁOWNIKA 

R.S. Bagnall (red.), The Encyclopedia of Ancient History, Malden 2013. 

E.M. Meyers (red.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, Ox-

ford 1997. 

 D.M. Pearsall (red.), Encyclopedia of Archaeology, San Diego 2008.  

 

 

ZASTOSOWANE SKRÓTY 

EE – Enuma elisz 

EoG – Epos o Gilgameszu 

NiE – Nergal i Ereszkigal 

CS – Poemat o cierpiącym sprawiedliwym 

ZI – Zejście Isztar do podziemi 

HN – Hymn do Ninurty 



WPROWADZENIE 

46

  



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

47

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMOWA 

zas i miejsce. Religia Babilończyków i Asyryjczyków była 

wiarą politeistyczną ludów, zamieszkujących doliny Tygrysu 

i Eufratu, wyznawaną od – powiedzmy – świtu historii aż 

do początków ery chrześcijaństwa lub co najmniej do czasu, aż miesz-

kańcy tych terenów znaleźli się pod wpływami chrześcijaństwa. Za-

kres czasowy można więc pobieżnie oszacować na 5000 lat. Wraz 

z wiarą ludzi pod koniec tego okresu, będącą babilońskim pogań-

stwem wymieszanym z judaizmem, kraj był gotowy na przyjęcie no-

wego wyznania. Jednakże chrześcijaństwo w żaden sposób nie zastą-

piło wcześniejszego politeizmu, o czym świadczy fakt, że kult boga 

Nebo, jak i związanych z nim bóstw, trwał aż do IV stulecia naszej 

ery. 

Jej wyznawcy. Była to wiara dwóch różnych ludów: Sumero-

Akadyjczyków oraz Asyro-Babilończyków. Pozostaje zagadką, 

w którym kraju miała ona swoje początki – poznajemy ją bowiem, 

nawet w jej najwcześniejszym okresie, jako tradycję religijną, która 

C 
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zdążyła się już dobrze rozwinąć. Z tego względu, jak i z uwagi na 

imiona licznych bóstw, jest jasne, że była ona wyznawana już przez 

wcześniejszy ród sumero-akadyjski. Posługiwał się on językiem nie-

semickim, w dużym stopniu nacechowanym przez rozpad fonetyczny 

[czyli stopniową zmianę poszczególnych dźwięków, składających się 

na słowa] oraz formy gramatyczne, które w niektórych przypadkach 

wymieszały się do tego stopnia, że studiujący je badacze zadają sobie 

pytanie, czy użytkownicy tego języka byli w stanie się porozumieć bez 

posiłkowania się takimi właściwościami, jak „tony”, do których ucieka 

się język chiński. Imiona bogów ujawnione nam przez inskrypcje 

[w rozumieniu Pinchesa: wszelkie materiały tekstowe] można – 

z kilkoma wyjątkami – wywieść od tego właśnie niesemickiego języka. 

Dostarcza on nam satysfakcjonujących etymologii dla takich imion, 

jak Merodach, Nergal, Sin oraz bóstw wzmiankowanych u Berosusa 

i Damascjusza, jak i dla setek innych bogów obecnych na tabliczkach 

i monumentach Babilonii i Asyrii. 

Dokumenty. Oprócz inskrypcji babilońskich i asyryjskich, istnieje 

niewiele źródeł informacji na temat religii tych krajów. Najważniejsze 

fragmenty pochodzą z wyjątków u Berosusa i Damascjusza, wzmian-

kowanych wcześniej. Jednakowoż, wśród pozostałości babilońskich 

i asyryjskich mamy do dyspozycji rozległy i cenny materiał, pocho-

dzący z okresu między IV a V tysiącleciem przed Chrystusem, aż do 
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zaniku systemu pisma babilońskiego na początku ery chrześcijaństwa. 

Wcześniejsze inskrypcje, dotyczące bóstw i religii, to przede wszyst-

kim opisy budowli i modernizacji świątyń, składania ofiar, przepro-

wadzania ceremonii itp. Stricte religijne teksty pochodzą z końca 

III tysiąclecia przed Chrystusem i występują w dużych ilościach za-

równo w oryginalnym zapisie sumeryjskim, jak i w tłumaczeniu bądź 

w wersji paralelnej aż do III wieku przed Chrystusem. Pośród tych 

późniejszych inskrypcji, pochodzących z biblioteki asyryjskiego króla 

Asurbanipala oraz świątynnych archiwów Babilonii, znajdują się 

liczne rejestry bogów, bardzo często identyfikowanych z poszczegól-

nymi ciałami niebieskimi, jak i ze sobą nawzajem. Rejestry te nie-

rzadko uzupełnione były również o zwięzłe charakterystyki poszcze-

gólnych bóstw. Oczywistym jest, że ten materiał ma ogromną wartość 

dla studiów nad religią Babilończyków i Asyryjczyków, jako że umoż-

liwia nam bezpośrednią rekonstrukcję ich systemu mitologicznego 

oraz zaobserwowanie zmian, które miały miejsce podczas ich wielo-

wiekowej egzystencji jako niepodległych narodów. Wiele interesują-

cych legend ilustruje i uzupełnia informacje dostarczone przez dwuję-

zyczne listy bóstw, zaklęcia, hymny i wzmianki zawarte w dokumen-

tach różnego rodzaju, od historycznych po handlowe. Z kolei trójję-

zyczny katalog bóstw umożliwia nam rozpoznanie, przynajmniej 
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w niektórych przypadkach, dialektycznych wariantów poszczególnych 

imion. 

Znaczenie religii Babilonii i Asyrii. Jakkolwiek nie mniej antyczna 

niż religia Egiptu, religia Babilonii i Asyrii posiada pewne specyficz-

ne właściwości, charakteryzujące jej rozwój. Rozpoczęła się ona 

w obrębie niesemickiej populacji sumero-akadyjskiej, gdzie przez 

długi czas rozwijała się niczym nie zakłócana, naznaczona przede 

wszystkim wpływami z wewnątrz, to jest homogenicznymi kultami 

lokalnymi, oddziałującymi na siebie nawzajem. Tradycje religijne 

innych nacji nie miały dużego wpływu na rozwój wczesnego niese-

mickiego systemu religijnego Babilonii. Ostatecznie jednak nadszedł 

czas, gdy wpływ semickich mieszkańców Babilonii i Asyrii stał się 

niezaprzeczalny i od tego momentu rozwój tej religii przyjął zupełnie 

inny kierunek. Najprawdopodobniej wzrost wpływu religijności se-

mickiej związany był z wzrastającą liczebnością tejże populacji. 

W tym samym czasie język sumero-akadyjski stopniowo ustępował 

miejsca dialektowi semickiemu, którym posługiwano się na tamtym 

obszarze. Gdy wreszcie semicki język babiloński stał się językiem 

oficjalnych dokumentów, można zauważyć, iż jakkolwiek niesemickie 

imiona bóstw zostały względnie zachowane, to pewna ich liczba ule-

gła wyparciu przez ich semickie odpowiedniki, takie, jak Szamasz dla 

bóstwa słońca wraz z Kittu i Meszaru („sprawiedliwość” i „prawość”), 
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jego przybocznymi; Nabu („nauczyciel” = Nebo) wraz z jego małżon-

ką Taszmetu („Słysząca”); Addu, Adad lub Dadu i Rammanu, Ra-

mimu lub Ragimu = Hadad lub Rimmon („Grzmiący”); Bel i Beltu 

(Beltis = „pan” i „pani” par excellance) wraz z kilkoma innymi o mniej-

szej wadze. Istniała tendencja, by głową każdego stanu i głównym 

bóstwem każdego oddzielnego panteonu czynić Merodacha, boga 

stolicy Babilonu. Przypuszcza się, że był on powszechnie czczony 

w Babilonii tak, jak Aszur w Asyrii, około 2000 r. przed Chrystusem 

bądź nawet wcześniej. 

Zjednoczenie dwóch panteonów. W ten sposób wskazać można na 

dwa panteony: niezwykle rozbudowany sumero-akadyjski i stosun-

kowo niewielki babiloński. Zostały one połączone i utworzyły jedną 

pozornie homogeniczną całość. Samo wyznanie jednak przyjęło nową 

tendencję: przede wszystkim przestało być konglomeratem małych 

i do pewnego stopnia antagonistycznych panteonów, składających się 

z głównego bóstwa, jego małżonki, gwardii przybocznej, dzieci 

i służących. W zamian natomiast stało się panteonem sporych roz-

miarów, zawierającym wszystkie elementy prymitywnych, lecz mniej-

szych panteonów wraz z pewną liczbą wielkich bogów, którzy usta-

nowili Merodacha swoim królem. 

W Asyrii. Zaakceptowawszy religię Babilonii, Asyria zachowała 

jednak swoją odmienność w stosunku do jej południowego sąsiada, 
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z którym nie chciała wiązać losów. Posłużyła się w tym celu bardzo 

prostą metodą, polegającą na umieszczeniu na szczycie swojego pan-

teonu boga Aszura, który stał się dla niej wodzem wszystkich innych 

bóstw, a równocześnie godłem jej odrębnych aspiracji narodowych. 

Niemniej jednak Asyria posiadła wraz z językiem Babilonii całą lite-

raturę tego kraju. W rzeczy samej, to właśnie z bibliotek królów asy-

ryjskich pochodzą najlepsze kopie babilońskich tekstów religijnych, 

cenione i przechowywane z pieczą i starannością, na jaką tylko ów-

czesny religijny umysł pozwalał. Równocześnie religijny ferwor prze-

ciętnego mieszkańca starożytnego Bliskiego Wschodu w większości 

przypadków pozostawia ten należący do Europejczyka, a przynajm-

niej – do typowego Brytyjczyka – daleko w tyle. 

Późniejszy okres w Asyrii. Mimo że Asyria została doprowadzona do 

upadku [przez Babilończyków i Medów] pod koniec VII w. przed 

Chrystusem, kult jej narodowego boga Aszura trwał nieprzerwanie 

nawet po utracie niepodległości. W istocie, miasto Aszur, centrum 

kultu tego bóstwa, istniało jeszcze przez znaczny okres czasu. Jednak-

że w celu dokładniejszego poznania wyznawanej tam religii, musimy 

zaczekać na wyniki wykopalisk, prowadzonych aktualnie przez bada-

czy niemieckich, o ile tylko będą mieć oni na tyle szczęścia, by wejść 

w posiadanie tekstów, pochodzących z okresu następującego po 

upadku Niniwy. 
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W Babilonii. Babilonia tymczasem kontynuowała w sposób zrówno-

ważony swoją egzystencję. Kraj ten pod koniec okresu niezależności 

politycznej cieszył się większą pomyślnością niż jego rywal z północy, 

a równocześnie pozostał niezachwianym wyznawcą Merodacha, wiel-

kiego boga Babilonu, któremu jego kapłani przypisywali coraz więk-

sze moce i z którym, według wszelkiego prawdopodobieństwa, wszy-

scy inni główni bogowie byli identyfikowani. Ta monoteistyczna 

tendencja nigdy jednak nie osiągnęła kulminacji i nigdy nie stała się 

absolutnym monoteizmem w Mezopotamii – oprócz, rzecz jasna, 

umysłów tych ludzi, którzy z powodów ideologicznych odcięli się od 

pełnych przesądów nauk kapłanów Babilonii i samodzielnie zadecy-

dowali, że istnieje tylko jeden Bóg, któremu należy się kult. Równo-

cześnie nie można wykluczyć, że ortodoksyjnym Żydom tamtej epoki 

udało się odnaleźć w obrębie tej monoteistycznej tendencji nowych 

wyznawców. W rzeczy samej, imiona pochodzące z późniejszego 

okresu [a dostarczone przez np. Księgę Estery] sugerują, iż konwersje 

były na porządku dziennym. 

Obraz prezentowany przez badania. W ten sposób jesteśmy w stanie 

dostrzec i prześledzić, poprzez pryzmat różnych inskrypcji zarówno 

babilońskich, jak i asyryjskich, wzrost i rozwój (z co najmniej jednym 

współcześnie istniejącym odgałęzieniem) jednego z najważniejszych 

systemów religijnych starożytnego świata. Jego ważność dla współ-
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czesnej religii nie może co prawda równać się z wagą rozwoju wierzeń 

Hebrajczyków – niemniej jednak, jest to tradycja, z której wyszedł 

naród żydowski i w której miał on swoje początki zarówno cielesne, 

jak i duchowe. Tym samym żaden badacz współczesnych religii nie 

może pozwolić sobie na zaniedbanie poznania tegoż systemu. Jak 

zostanie to zaprezentowane na kartach niniejszej książki, legendy oraz 

nauki religii Babilonii i Asyrii ostatecznie przeniknęły semicki zachód 

oraz mogły, w niektórych przypadkach, dotrzeć aż do Europy nie 

tylko poprzez pogańską Grecję, ale również poprzez wczesnych 

chrześcijan. Ci ostatni bowiem, będąc o wiele wieków bliżej czasów 

Asyro-Babilończyków, jak i bliżej niż my terytoriów przez nich 

w przeszłości zamieszkiwanych, byli znacznie lepiej niż współcześni 

ludzie zaznajomieni z legendami i ideami, które wtedy istniały.  
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ROZDZIAŁ 2 

RELIGIA BABILOŃCZYKÓW 

I ASYRYJCZYKÓW  

umero-Akadyjczycy i Semici. Historia rozwoju religii Babi-

lończyków i Asyryjczyków zależała naturalnie w dużym stop-

niu od charakteru populacji wczesnej Babilonii. Nie ma prak-

tycznie żadnych wątpliwości, iż Sumero-Akadyjczycy byli ludem 

niesemickim o względnie jednolitym rodzie. Kraj ich pochodzenia 

jest wciąż nieznany, jednakże za całkiem prawdopodobne można 

uznać pokrewieństwo z narodowością mongolską i turecką, wywodzą-

ce się sprzed wieków, a może nawet mileniów. Równie niepewna jest 

data przybycia Semitów, których język ostatecznie wyparł dialekty 

sumero-akadyjskie, a których królowie w końcu przejęli władzę nad 

tymi krainami. Pojawili się oni najpewniej w III tysiącleciu przed 

Chrystusem jako Amoryci, noszący semickie imiona i to najprawdo-

podobniej oni uformowali ostatnią znaczącą warstwę plemion tego 

rodu, który przybył do Babilonii. Nazwa „Martu”, będąca sumero-

akadyjskim ekwiwalentem Amurru („Amoryta” lub „amorycki”), była 

S 
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w częstym użyciu również w okresie poprzedzającym tę epokę. Ob-

szary wschodniego Wybrzeża Śródziemnomorskiego, włączając w to 

Palestynę i sąsiadujące z nią połacie ziemi, były znane Babilończykom 

i Asyryjczykom jako kraina Amorytów. Termin ten stosowany był 

generalnie w odniesieniu do szeroko rozumianego zachodu, również 

wtedy, gdy owe tereny nie nosiły już tej nazwy [sic!]. Babilończycy 

utrzymywali swoje roszczenia do suwerenności nad tamtymi obsza-

rami tak długo, jak tylko dysponowali odpowiednią siłą i – naturalnie 

– wywierali tam istotny wpływ. W rezultacie zupełnie nie powinna 

nikogo dziwić obecność imion babilońskich bóstw w wierzeniach 

Palestyny, Syrii i sąsiadujących krajów – podobnie zresztą jak zrozu-

miała jest obecność zachodniosemickich bóstw w religii Babilończy-

ków. 

Babilońskie pismo i jego świadectwa. Ze względu na fakt, iż prefiks 

determinatywny umieszczany przed słowami, oznaczającymi boga 

albo boginię, jest w swojej najstarszej formie ośmioramienną gwiazdą, 

przypuszcza się, że mitologia asyro-babilońska jest, częściowo bądź 

w całości, astralna w swojej genezie. Jednakowoż, nie jest to wcale 

pewne, ponieważ znak stosowany do oddania słowa „gwiazda” jest 

w istocie kombinacją trzech takich znaków [tj. trzech ośmioramien-

nych gwiazd]. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że zastosowanie 
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znaku pojedynczej gwiazdy jako sygnalizującej boskie imię ma swoje 

źródła w fakcie, iż ów znak oznacza „niebo” (akad. ana). 

 

Rys. 1. Fragment tekstu (annały Sanheryba) zapisany pismem klinowym. 

W ten sposób Babilończycy określali swoje bóstwa jako mieszkańców 

niebios – w istocie bowiem, niebo jest miejscem, na którym widoczne 

są gwiazdy, a tym samym gwiazda była jedynym sposobem oznacze-

nia tychże istot. To, że bóstwa Babilończyków były w wielu przypad-

kach utożsamiane z gwiazdami i planetami jest pewne, ale owo utoż-

samienie wydaje się pochodzić ze względnie późnego okresu. Wyją-

tek stanowią oczywiście słońce i księżyc, niemniej jednak bóg Mero-

dach, który – co wydaje się pewne – był zdeifikowanym babilońskim 

królem, musiał zostać utożsamiony z gwiazdami, noszącymi jego imię 

dopiero po tym, gdy jego wyznawcy zaczęli mu oddawać cześć jako 
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najwyższemu bogowi. Nie inaczej mogło być w przypadku pozosta-

łych bóstw czczonych przez Babilończyków. Utożsamienie niektórych 

spośród nich z gwiazdami lub planetami jest co więcej niemożliwe, 

a jeśli Ea, bóg głębin i Anu, bóg niebios posiadają swoich przedstawi-

cieli pośród ciał niebieskich, to jest to najprawdopodobniej rezultat 

późniejszego rozwoju1. 

Kult przodków i bohaterów. Deifikacja królów. Jakkolwiek nie ma 

dowodów na to, żeby kult przodków kiedykolwiek dominował 

w Babilonii, to wydaje się, że kult bohaterów i ważnych osobistości 

był powszechny, przynajmniej we wczesnym okresie. Dziesiąty roz-

dział Księgi Rodzaju opowiada nam historię Nimroda, który nie 

może być nikim innym, lecz Merodachem z asyryjsko-babilońskich 

inskrypcji. Wśród innych pół-mitologicznych przykładów wskazać 

można En-we-dur-an-ki, znanego pod greckim imieniem Edore-

schos i Gilgamesza – greckiego Gilgamosa, mimo że historia przeka-

zana przez Eliana Klaudiusza [De Natura Animalium 12:21] nie pasu-

                                                            
1 Gdyby istniała jakakolwiek historyczna przesłanka do tego, że to Merodach upo-

rządkował słońce, księżyc, planety i gwiazdy, przypisując im odpowiednie miejsce 

i obowiązki – czyli gdyby istniała tradycja, która uczyniłaby go ojcem astronomii 

podczas jego życia na ziemi – również i to pozwalałoby przypuszczać, że bogowie 

Babilończyków nie mieli astralnego pochodzenia, jak już wcześniej zasugerowano, 

lecz iż utożsamienie ich z ciałami niebieskimi miało miejsce podczas jego rządów. 
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je do relacji, dostarczonych przez babilońskie inskrypcje. W później-

szych czasach „boski” przedrostek pojawia się przed imionami wielu 

babilońskich władców: Sargona z Agade2, Dungi z Ur (ok. 2500 r. 

p.n.e.), Rim-Sin lub Eri-Aku (Arioch z Ellasar, ok. 2100 r. p.n.e. 

[Rdz 14]) i innych. Ubóstwienie jak i honory typowe dla kultu reli-

gijnego miały jednak charakter zwykłego pochlebstwa. Wydaje się 

więc, że „boskość” tych władców bardzo szybko ulegała zapomnieniu, 

a w przypadku tych, których historyczność nie pozostawia wątpliwo-

ści, najprawdopodobniej zaraz po ich śmierci. Deifikacja królów Ba-

bilonii i Asyrii wynika prawdopodobnie z faktu, że byli oni uznawani 

za przedstawicieli boga na ziemi oraz za jego głównych kapłanów 

i jego potomstwo (imiona własne pokazują bowiem, że na porządku 

dziennym było uznawanie dzieci za dary od bogów, czczonych przez 

ich ojców). W ten sposób naturalnie im przypisane boskie ojcostwo 

mogło, w przypadku tych o randze królewskiej, zostać zinterpretowa-

ne dosłownie i tym samym stanowić przepustkę do deifikacji. Wyją-

tek tutaj stanowi ubóstwienie babilońskiego Noe, Ut-napisztim, który 

– zgodnie z legendą o potopie – został włączony w poczet bogów 

przez Aa lub Ea, w uznaniu za jego wierność po wielkiej katastrofie, 

gdy on i jego żona zostali przeniesieni do „odległego miejsca przy 

                                                            
2 Według Nabonidusa żył on ok. 3800 r. p.n.e., niemniej jednak wielu asyriologów 

ocenia tę datę jako o co najmniej 1000 lat zbyt wczesną. 
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wylotach rzek” [EoG XI]. Z kolei bohater Gilgamesz, był pół-

bogiem z przyrodzenia, jakkolwiek nie do końca wiadomo, poprzez 

kogo jego boskość została mu przekazana [EoG I, IX]. 

Najstarsza forma religii babilońskiej. Etap rozwoju osiągnięty przez 

religię babilońską w najstarszym okresie, o którym mówią inskrypcje, 

wyklucza naturalnie możliwość odtworzenia jej korzeni oraz wiary-

godnej historii wczesnego rozwoju. Nie ma jednak wątpliwości, iż 

osiągnęła ona znane nam stadium w konsekwencji istnienia większej 

liczby mniejszych „państewek” w starożytnej Babilonii (przypomina-

jącej poniekąd wczesnośredniowieczną anglosaską heptarchię), 

z których każde posiadało swojego własnego boga, lokalnie postrze-

ganego jako głównego, otoczonego pomniejszymi bóstwami, stano-

wiącymi jego dwór. To właśnie w wyniku zsumowania wszystkich 

mniejszych panteonów, powstał ostatecznie niezwykle złożony system 

babiloński. Tak więc głównym bóstwem Babilonu był, co już wcze-

śniej zaznaczono, Merodach; w Sippar i Larsa czczono boga-słońce 

Szamasza; w Ur natomiast był to bóg-księżyc, Sin lub Nannar; 

w Erech i Der – bóg niebios, Anu; w Muru, Ennigi i Kakru – bóg 

zjawisk atmosferycznych, Hadad albo Rimmon; w Eridu – bóg głę-
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bin, Aa lub Ea; w Niffur3 – bóg Bel; w Cuthah – bóg wojny, Nergal; 

w Dailem – bóg Urasz; w Kisz – bóg wojny, Zagaga; Lugal-Amarda, 

król Marad, w mieście o tej samej nazwie; w Opis Zakar, jeden 

z bogów snów; w Agade, Niniwie i Arbela – Isztar, bogini miłości 

i wojny; Nina w mieście Nina w Babilonii itd. Gdy nadrzędne bóstwa 

były płci męskiej, w naturalny sposób dochodziło do utożsamienia 

między nimi, co widać na przykładzie Greków, nazywających babi-

lońskiego Merodacha imieniem Zeus, a Zer-Panitum, małżonkę 

Merodacha – imieniem Juno. Tak więc małżonkowie, boski orszak 

i dzieci każdego z głównych bóstw, o ile tylko je mieli, mogły zostać 

uznane za tożsame, jakkolwiek różniące się pod względem ich atrybu-

tów. 

Jak rozwijała się religia Babilończyków? To, że Merodach zyskał 

pozycję króla wszystkich bogów wynikało z faktu, że miasto Babilon 

stało się stolicą całej Babilonii. Pozwala to przypuszczać, że królewska 

ranga jego ojca, Ea, na wcześniejszym etapie, została zdobyta w po-

dobny sposób i z podobnych względów – a jeśli tak, to jeszcze wcze-

śniejsze możnowładztwo Anu, boga niebios, może zostać tak samo 

wyjaśnione. To prowadzi do pytania, czy rzeczywiście Der, siedziba 

                                                            
3 Obecnie – Noufar, zgodnie z najnowszymi odkryciami badaczy. Layard (1856) 

zapisuje „Niffer”, a Loftus (1857) – „Niffar”. Pierwotny zapis to Noufer, ze względu 

na francuski system fonetyczny. 
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Anu, była pierwszym miastem, które doszło do supremacji oraz czy 

rzeczywiście Der zostało z czasem pokonane przez Eridu, którego 

patronem był Ea. W kwestii ważności Babilonu (miasta Merodacha) 

w późniejszym okresie natomiast nie ma żadnych wątpliwości. Awans 

Anu i Ea do rangi boskich suwerenów nie musiał jednak wcale wyni-

kać z politycznej supremacji miast, w których byli oni czczeni. Mogło 

do niego dojść również za sprawą religijnego entuzjazmu, wzbudzo-

nego rzekomymi cudami, które miały mieć miejsce w ich miastach, 

np. ze względu na odkrycie „nowych” zapisów, dotyczących ich świą-

tyń lub też z uwagi na działania jakiegoś wpływowego kapłana, takie-

go, jak En-we-dur-an-ki z Sippar, którego religijne zaangażowanie 

przyniosło wielką sławę miastu, w którym urzędował. 

Czy animizm był pierwotną formą tej religii? Pojawia się oczywiście 

pytanie, czy możemy wyjść poza informacje, dostarczone nam przez 

starożytne źródła. Babilończycy niekiedy przypisywali życie takim 

obiektom, jak drzewa i rośliny oraz wiatry i – naturalnie – ciała nie-

bieskie. To natomiast, że uznawali kamienie, skały, góry, burze 

i deszcze za tak samo ożywione, wydaje się dość wątpliwe. Można 

jednak uznać za pewne, że morze wraz z wszystkimi rzekami i stru-

mieniami postrzegano jako ożywiane duchem Ea i jego dzieci, pod-

czas gdy wielkie miasta i wieże świątynne były nasycone tchnieniem 

boga, który je zamieszkiwał. Wierzono w niezliczone dobre i złe 
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duchy, takie, jak duchy gór, morza, równin czy grobów. Duchy te 

były różnego rodzaju i nosiły imiona, które nie zawsze oddawały ich 

charakter – na przykład edimmu, utukku, szedu, aszakku (duch gorącz-

ki), namtaru (duch przeznaczenia), alu (uznawany za ducha połu-

dniowego wiatru), gallu, rabisu, labartu, labasu, ahhazu („chwytający”), 

lilu i lilitu (męski i żeński duch mgły) wraz z ich posługaczami4. 

Wszystko to wskazuje na animizm jako na ideę, która przenikała kult 

uprawiany przez ludy Babilonii w okresie prehistorycznym – podsta-

wą tej religii była więc atrybucja życia każdej manifestacji przyrody. 

Wciąż oczywiście pozostaje pytanie, czy świadectwa dostarczone 

przez tabliczki wystarczą, by uznać powyższe twierdzenie za pewne. 

Trudno sobie wyobrazić, że inteligentni ludzie, za których z pewno-

ścią można uznać pierwotnych Babilończyków, mogli wierzyć w to, 

że takie zjawiska i obiekty jak kamienie, skały, góry, burze i deszcze 

były żywymi istotami same w sobie i w oderwaniu od bóstw, które 

miały nimi zawiadywać. Kamień mógł oczywiście być bit ili lub betel 

– „domem boga” i poniekąd traktowany jako żywa istota. W żaden 

sposób nie udowadnia to jednak, że Babilończycy postrzegali każdy 

głaz jako obdarzony życiem, nawet w czasach prehistorycznych. Jak-

kolwiek więc można odnaleźć ślady wierzeń, przywołujących na myśl 

                                                            
4 Zob. rozdział 5 niniejszej książki. 
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typowy animizm, to jednak trzeba przyznać, że te pozornie animi-

styczne doktryny mogły mieć swoje źródło zupełnie gdzie indziej 

i wynikać z późniejszego rozwoju religii Babilonii. Wiara w to, że 

bóstwa dysponują mocą, umożliwiającą im stwarzanie żywych istot, 

naturalnie prowadzi do przekonania, że mogą one także obdarzać 

duszą, a więc również życiem i inteligencją dowolny, z pozoru nieo-

żywiony przedmiot. Taka więc prawdopodobnie była natura babiloń-

skiego animizmu, o ile oczywiście wolno nam posłużyć się tego ro-

dzaju określeniem. Legenda Tiawthu (Tiawath) może być z dużym 

prawdopodobieństwem uznana za pozostałość prymitywnego animi-

zmu, będącego wyznaniem autochtonicznych i względnie niecywili-

zowanych Babilończyków, którzy w morzu widzieli stwórcę wszyst-

kich potwornych kształtów, jakie tylko można w nim odnaleźć 

[EE I-III]. Jednakże, jakikolwiek rozwój idei animistycznych, 

w którymkolwiek kierunku, był najprawdopodobniej powstrzymany 

na tym wczesnym etapie przez samych kapłanów. Wyznawali oni 

wysublimowaną doktrynę boskiego wyniesienia do doskonałości 

i szybko zdali sobie sprawę, że animizm zupełnie nie przystawał do 

ich wiary. 

Idolatria i święte kamienie. To, czy idolatria była pierwotną praktyką 

pośród Babilończyków i Asyryjczyków, pozostaje niepewne, a nawet 

mało prawdopodobne. Jednakowoż, pośród ludów na wczesnym 
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etapie ich rozwoju, istnieje tendencja do czczenia świętych kamieni 

i innych nieożywionych przedmiotów. Co zawsze podkreślano, grecki 

diopetres był prawdopodobnie meteorytem – można więc przypusz-

czać, że w przypadku kamieni, będących semickimi betelami, nie było 

inaczej. Otoczaki, które były czasami wykorzystywane jako znaki 

graniczne, mogły być bowiem pozostałościami tych meteorytów. 

Warto też w tym miejscu wspomnieć, że sumeryjskie określenie na 

żelazo, an-bar, [zawierające w sobie element Anu, czyli „niebo”] suge-

ruje, iż wcześni Babilończycy znali ten metal właśnie za sprawą me-

teorytów. Imię boga Nirig albo Enu-resztu (Ninip) jest na ogół zapi-

sywane za pomocą tego samego znaku, co wskazuje na łączność mię-

dzy owym bogiem a żelazem. W dobrze znanym hymnie do tego 

bóstwa wzmiankowane są pewne kamienie, a jeden z nich jest opisany 

jako „ząb jadowy”5, wchodzący na górę, co przypomina święte kamie-

nie Jerozolimy i Mekki [HN]. Znaki graniczne w Babilonii nie miały 

charakteru świętych przedmiotów dopóki nie były na nich wyrzeź-

bione znaki bogów6. O babilońskich betelach można powiedzieć 

niewiele, ponieważ ich prawdziwa natura jest nieznana, a liczba eg-

                                                            
5 Zwany tak prawdopodobnie nie dlatego, że jakoby miał wyrzucać truciznę, ale ze 

względu na podobieństwo do kła węża.  

6 Bez względu na opinię świata medycyny, ich pierwotnie falliczne znaczenie jest 

wątpliwe. Jeden z tych kamieni jest wyrzeźbiony w kształcie orientalnej fortecy zam-

kowej. 
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zemplarzy – jak się wydaje – mała. Z pewnością składano im dary, 

z czego można wysnuć wniosek, że były one świątyniami, prawdzi-

wymi „domami bóstw”. Co więcej, najprawdopodobniej posiadały 

one wizerunki samych bogów, w przeciwieństwie do beteli wzmian-

kowanych w Starym Testamencie [np. Rdz 28:16-22]. 

Idole. Babilończycy przedstawiali bogów za pomocą kamiennych 

wizerunków już na wczesnym etapie, a niewykluczone, że do tego 

celu używali również [trudno dostępnego] drewna. Pod względem jak 

najbardziej ludzkiej tendencji do antropomorfizacji bóstw, Babiloń-

czycy nie byli w żadnym razie wyjątkiem od reguły. Ludzkie myśli 

i uczucia naturalnie szły w parze z ludzką formą, nadaną bogom przez 

człowieka. To jednak, czy silne ludzkie namiętności, przypisywane 

bogom Babilonii przez Herodota, są rzeczywiście tak starożytne, jest 

niepewne – bardziej prawdopodobne wydaje się, że degeneracja tej 

religii miała miejsce w późniejszym okresie.  

Adoracja relikwii. Przedmioty, należące bądź ofiarowane bóstwom, 

najprawdopodobniej nie były pierwotnie czczone, a dopiero fakt 

przynależności do bóstwa czynił je boskimi. Było tak chociażby 

w przypadku łuku Merodacha, umieszczonego na niebie jako konste-

lacja [por. Rdz 9:13-16]. Miasta zamieszkiwane przez bogów, ich 

świątynie, ich siedziska, słoneczny rydwan Merodacha w jego świąty-

niach oraz wszelkie inne obiekty, istniejące w powiązaniu z ich kul-
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tem, były najprawdopodobniej uznawane za boskie po prostu z tego 

względu, że przynależały do danego boga. Ofiary im składane, jak 

i inwokacje na ich cześć były najprawdopodobniej uznawane za skie-

rowane do samego bóstwa, ponieważ w umysłach Babilończyków, 

należące do niego przedmioty przesiąknięte były jego duchem. Rzeki 

natomiast były boskie w swojej naturze jako dzieci Enki (Aa lub Ea), 

bóstwa oceanu. 

Święte miejsca. W kraju, który był początkowo podzielony na wiele 

małych „państewek”, z których każde miało swoich własnych bogów 

oraz – przynajmniej do pewnego stopnia – swój własny system reli-

gijny, święte miejsca były niezmiernie liczne. Cała Babilonia zresztą 

jako kraina, w której miał znajdować się raj, postrzegana była jako 

święta. Niemniej jednak ta idea jest dość późna i pojawiła się dopiero 

wtedy, gdy legendy o Merodachu-stworzycielu i jego dojściu do wła-

dzy w niebie zostały opracowane w jedną homogeniczną całość. 

Nietypowa lista. Jednym z najbardziej interesujących dokumentów, 

odnoszących się do świętych miejsc Babilonii, jest mała tabliczka 

znaleziona w Niniwie i przechowywana obecnie w British Museum. 

Tekst ten rozpoczyna się od słowa Tiawthu, czyli „morze”, a następ-

nie wylicza po kolei Tilmun (wyspa Bahrajn w Zatoce Perskiej [zob. 

EoG XI]), Engurra (wodna otchłań, siedziba Enki lub Ea) wraz 

z licznymi świątyniami i sanktuariami, włączając w to „święty dom”, 
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„świątynię jasnowidza niebios i ziemi”, „siedzibę Zerpanitum”, mał-

żonki Merodacha, „świątynię regionu Hadesa”, „najwyższą świątynię 

życia”, „świątynię bóstwa kłosa zboża” oraz wiele innych. Pełna lista 

zawiera wykaz głównych świątyń Babilonii w liczbie trzydziestu 

trzech. Istnieje wiele podobnych, znacznie bardziej rozbudowanych 

list, które wymieniają każdą świątynię i sanktuarium w kraju; są one 

jednak w znacznie gorszym stanie. Oprócz tych materiałów dysponu-

jemy również innymi, dwujęzycznymi, kronikarskimi zapiskami, 

które wskazują na istnienie większej liczby świętych miejsc. Co wię-

cej, wszystkie wielkie miasta Babilonii były uważane za miejsca świę-

te, spośród których prym wiódł w późniejszych czasach Babilon, 

gdzie na pierwsze miejsce wysunęła się E-sagila, „świątynia podnie-

sionej głowy” wraz z sanktuarium znanym jako „świątynia podstawy 

niebios i ziemi”. Budynek ten był zwany przez Nabuchodonozora 

„świątynną wieżą Babilonu” i to właśnie on może zostać uznany za 

miejsce biblijnej „wieży Babel”, a nie jak to się na ogół przyjmuje 

E-zida, „wieczna świątynia” w Borsippa (Birs Nimroud) – mimo 

tego, że to Borsippa była zwana „drugim Babilonem”, a jej wieża 

świątynna „najważniejszym domem życia”. 

Wieża Babel. Mimo swojej bliskości do Babilonu, Borsippa była 

najważniejszym centrum religijnym kraju. Można więc przypuszczać, 

że jej główna świątynia rywalizowała z „domem podniesionej głowy” 
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(E-sagila) w Babilonie o „przywilej” bycia miejscem pomieszania 

języków i rozproszenia ludzkości. Nie ma jednak wątpliwości, że to 

E-sagila ma pierwszeństwo w tej kwestii, będąc świątynią głównego 

boga Babilonii późniejszych czasów i oponentem Boga Hebrajczy-

ków, który doprowadził do pomieszania języków ludzi tam zgroma-

dzonych. Jeśli założyć, że ta opowieść miała swój babiloński odpo-

wiednik (co jest zupełnie prawdopodobne), to stało się tak raczej za 

sprawą Merodacha niż Nebo. E-sagila, obecnie ruina znana jako Tel 

Amran ibn Ali, była znamienitą świątynią Belusa, którą Aleksander 

Macedoński i Filip III próbowali odnowić. Co więcej, jest prawdo-

podobne, że oprócz legendy o pomieszaniu języków, istniało wiele 

podobnych tradycji, powiązanych z wielkimi świątyniami Babilonii, 

a wraz z upływem czasu i postępami w wykopaliskach dowiadujemy 

się (i będziemy się dowiadywać) o nich coraz więcej. Już teraz dyspo-

nujemy interesującym i poetycznym zapiskiem, prawdopodobnie 

skopiowanym z jakiegoś innego starożytnego źródła, dotyczącym 

włączenia Bel i Beltis do wielkiej świątyni w Niffer. Oprócz tego, 

Gudea, król Lagasz (Telloh), który przejął władzę ok. 2700 r. p.n.e., 

przedstawia opis swojego snu, w którym został poinstruowany przez 

bogów, by zbudować bądź też odbudować świątynię Nin-Girsu 

w swojej stolicy. 
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Esagila według Herodota. Jako główna świątynia w kraju w czasie, 

gdy Babilon stał się stolicą i jako jeden z wielu budynków, które wte-

dy wzniesiono, E-sagila, świątynia Belusa, zasługuje na krótką 

wzmiankę. Według Herodota była to potężna wieża wewnątrz ogro-

dzenia, mierzącego 400 jardów z każdej strony i wyposażonego 

w miedziane lub brązowe bramy. Sama wieża składała się z piramidy 

schodkowej, mającej 7 stopni, nie licząc najniższego, który stanowił 

podstawę budowli. Na górę można się było dostać po krętych scho-

dach, a tam znajdowało się sanktuarium (lub świątynia), nie zawiera-

jące co prawda żadnej statuy, ale uznawane przez Babilończyków za 

siedzibę boga. Nieco niżej było inne sanktuarium, w którym umiesz-

czono wielką statuę Zeusa (Bel-Merodacha) w postaci siedzącej, 

przed wielkim stołem. Zarówno posąg, jak i stół miały być ze złota, 

podobnie jak tron i schody. Na zewnątrz sanktuarium (najwyraźniej 

na rampie) znajdowały się dwa ołtarze: jeden mniejszy i w całości ze 

złota, na którym składano ofiary wyłącznie z młodych, nie odstawio-

nych od mleka jagniąt oraz drugi, większy, przeznaczony dla pozosta-

łych ofiar. 
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Rys. 2. Rekonstrukcja świątyni Merodacha w Babilonie. 

Esagila według opisu babilońskiego. W 1876 r., znany asyriolog, 

George Smith, miał na tyle szczęścia, by odkryć babiloński opis tej 

świątyni, po czym opublikował jego streszczenie. Według tego do-

kumentu, znajdowały się tam dwa rozległe dziedzińce, jeden we-

wnątrz drugiego, z których żaden nie był kwadratowy, lecz raczej 

podłużny. Na teren świątynny można się było dostać jedną z sześciu 

bram, a wewnątrz znajdowała się platforma, na której stała wieża. 

Według opisu, owa platforma była kwadratowa i otoczona murem, 

mającym cztery bramy skierowane w cztery strony świata. Wewnątrz 
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murów znajdował się budynek, połączony z wielkim zigguratem, 

tj. wieżą, centralnym gmachem, dookoła którego rozmieszczone były 

sanktuaria i świątynie poświęcone głównym bogom i zorientowane 

według czterech stron świata: Nebo i Taszmit mieli swoje siedziby na 

wschodzie, Aa lub Ea i Nusku na północy, Anu i Bel na południu, 

natomiast ciąg budowli na zachodzie, składający się z „podwójnego 

domu”, małego dziedzińca, otoczonego dwoma skrzydłami, ewident-

nie należał do Merodacha (Belosa). Zachodnie komnaty zawierały 

łoże boga oraz złoty tron, wspomniany przez Herodota, a oprócz tego 

również inne, niezwykle cenne wyposażenie. Łoże miało mieć 9 łokci 

długości i 4 szerokości, a wysokość równą bądź większą od innych 

tego typu sprzętów. 

W centrum tych budowli znajdował się wielki ziggurat o kwadrato-

wym planie, którego boki zorientowane były według stron świata. 

Najniższy poziom był kwadratowym blokiem o boku 15 gar i 5,5 

wysokości (według Smitha: 300 i 110 stóp), natomiast jego ściany, 

najprawdopodobniej zgodnie z babilońskim zwyczajem, pokryte były 

żłobionymi ornamentami. Bok drugiego z kolei poziomu miał 13 gar 

długości i 3 wysokości (według Smitha: 260 i 60 stóp). Z zastosowa-

nych w tekście określeń Smith wywnioskował również, że ten poziom 

miał nachylone boki. Poziomy od trzeciego do piątego miały 

1 gar (według Smitha: 20 stóp) wysokości każdy oraz odpowiednio 
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10 gar (Smith: 200 stóp), 8,5 gar (Smith: 170 stóp) i 7 gar (140 stóp) 

długości boku. Rozmiary szóstego poziomu pominięto, prawdopo-

dobnie przez przypadek, niemniej jednak Smith przypuszcza, że 

musiały one być proporcjonalne do tych poprzedzających. Jego opis 

pomija również rozmiary siódmego poziomu, dostarcza jednak in-

formacji na temat sanktuarium Belusa, które było na nim zbudowane: 

4 gar długości, 3,5 gar szerokości oraz 2,5 gar wysokości (według 

Smitha: 80 na 70 na 50 stóp). Pisze on również, że całkowita wyso-

kość wieży wynosiła więc 15 gar, czyli tyle samo, ile rozmiary pod-

stawy, tj. najniższej platformy, co w efekcie sprawiało, że całkowita 

wysokość owej słynnej budowli musiała wynosić ponad 300 stóp. 

Pozostałe zigguraty. Wieże podobnego typu można odnaleźć w każ-

dym spośród wielkich miast Babilonii i w większości wypadków róż-

nią się one tylko detalami formalnymi. Ta w Niffer na przykład, 

miała najprawdopodobniej po jednej grobli z każdej strony, co 

w efekcie dawało cztery podejścia złączone w kształcie krzyża. Nie-

mniej jednak, nie każde miasto miało siedmiopoziomową wieżę, 

wzniesioną na platformie, a niektóre spośród mniejszych mogły mieć 

ukośne albo zaokrąglone boki części podziemnej, co pokazuje jeden 

z asyryjskich reliefów. Można naturalnie odnaleźć również małe świą-

tynie, zawierające pomieszczenia wyłącznie na parterze; to jednak 
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właśnie wieże świątynne, czyli zigguraty były charakterystyczne dla 

tego kraju. 

 

Rys. 3. Świątynia w Niffer (Nippur). Zdjęcie z wykopalisk. 

Ich pochodzenie. Istnieje prawdopodobieństwo, na co wskazuje się 

w dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju, iż za tymi wieżami stało pra-

gnienie, by znaleźć się bliżej bóstwa lub boskich mieszkańców nieba 

w ogóle. Łatwiej bowiem było zwrócić na siebie ich uwagę stamtąd, 

niż z powierzchni ziemi. Oprócz tego, rozpowszechniona była wiara 
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w to, że bóstwo, któremu dedykowane było określone miejsce, zstąpi 

do takiej świątyni, która pełniła rolę swoistych „schodów” między 

niebem a ziemią. Wieże świątynne służyły również jako miejsce skła-

dania ofiar (to jednak, czy taki rytuał miał miejsce na samym szczycie 

czy nie, pozostaje zagadką), jako naśladownictwo chaldejskiego Noe-

go, Utnapisztim, który zaraz po wyjściu z arki złożył ofiarę ina zikku-

rat šade, „na szczycie góry”. Warto zwrócić uwagę, że w tym zdaniu 

słowo zikkurat ma prawdopodobnie swoje podstawowe znaczenie 

[wyprowadzone od rdzenia zkr czyli „budować na wysokości”]. 

 

Rys. 4. Borsippa (Birs Nimroud) czyli „drugi Babilon”. 
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ROZDZIAŁ 3 

BABILOŃSKA OPOWIEŚĆ O STWORZENIU 

egenda ta stanowi ostatni etap rozwoju wierzeń babilońskich. 

Jak już wcześniej powiedziano, religia Babilończyków prze-

szła, według wszelkiego prawdopodobieństwa, dwa stadia, 

zanim bóg Merodach zajął pozycję naczelnika panteonu. Jego po-

przednikami, jak się wydaje, byli kolejno Anu, bóg niebios, oraz Ea 

lub Aa, znany także jako Enki, bóg wodnej otchłani i głębokiej mą-

drości. W celu przedstawienia tychże postaci, jak i zaprezentowania 

teorii odnośnie początków stworzenia, następne strony zawierać będą 

krótką parafrazę zawartości siedmiu tabliczek [Enuma elisz]. 

Ucieleśnienie doktryny. Według naszej wiedzy, doktryny przedsta-

wione w niniejszej legendzie zdają się prezentować ostatnie oficjalne 

stadium rozwoju wierzeń Babilończyków. Sama legenda natomiast 

jest najprawdopodobniej efektem pracy kapłanów Babilonu w czasie, 

gdy stał się on stolicą kraju. Jakieś modyfikacje ich wierzeń z pewno-

ścią miały miejsce, nie zdarzyło się jednak nic, co oddziałałoby 

w sposób istotny na samą religię. Było tak aż do czasu opuszczenia 

L
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Babilonu [przez greckich namiestników, arystokrację i kupców na 

rzecz Seleucji nad Tygrysem] w czasach Seleukosa I Nikatora, ok. 

300 r. p.n.e., gdy naczelnym bóstwem panteonu był już nie Mero-

dach, ale Anu-Bel. Legenda ta jest więc najważniejszym dokumen-

tem, świadczącym o wierzeniach Babilończyków od końca III mille-

nium p.n.e. aż do 300 r. p.n.e. Równocześnie, koncepcje filozoficzne 

w niej zawarte, trwały, jak twierdzi Damascjusz, w mniej lub bardziej 

zmienionej formie wśród tych, którzy nadal wyznawali starą babiloń-

ską religię aż do VI w. n.e. Ściśle rzecz biorąc, nie jest to jednak zapis 

historii powstania świata, ale opowieść o wojnie między Belem 

a smokiem, do której z czasem dodano fragment o stworzeniu 

w formie wprowadzenia. 

Woda, pierwszy stwórca. Legenda rozpoczyna się stwierdzeniem, iż 

gdy niebiosa nie były jeszcze nazwane, a ziemia nie miała swojej na-

zwy, wszystkie byty wyszły z pierwotnego oceanu, a Mummu Tia-

wath (morze) zrodziła wszystko, co istnieje. Ich wody, tj. pierwotne-

go oceanu i morza, wymieszały się ze sobą i nie można było nigdzie 

dostrzec ani mokradeł ani równin. Podobnie, nie istnieli również 

bogowie ani nawet ich imiona, a przyszłe losy wszelkich istot były 

jeszcze nieokreślone. Wtedy to pojawili się wielcy bogowie. Najpierw 

Lahmu i Lahame, a następnie, po upływie bardzo długiego czasu, 

Anszar i Kiszar, na ogół utożsamiane odpowiednio z „zastępem nie-
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bios” i „zastępem ziemi”, ponieważ to właśnie oznaczają ich imiona. 

Następnie, po wielu dniach, na świat przyszedł ich syn, Anu, bóg 

niebios. 

Bogowie. Odczytanie tego fragmentu opowieści jest wątpliwe z uwa-

gi na fizyczne uszkodzenia tekstu. Niemniej jednak temat ten został 

podjęty przez Damascjusza w jego dziele Trudności i rozwiązania, 

w którym stwierdza on, iż po Anosie (Anu), nastał Illinos (Ellila albo 

Bel, „pan” par excellance) i Aos (Aa, Ae lub Ea), bóg Eridu. Według 

Damascjusza, Aos i Dauke płodzą syna, któremu dają na imię Belos 

(Bel-Merodach), a o którym Babilończycy mówią, iż jest stwórcą 

świata. 

Zamysły przeciwko nim. Tu niestety kończą się możliwości odtwo-

rzenia dalszej części opowieści, ponieważ Damascjusz nie pisze już na 

ten temat nic więcej, a babilońskie tabliczki są poważnie uszkodzone 

i nieczytelne. Wszystko jednak wskazuje na to, że następnym bó-

stwem, które przychodzi na świat jest Nudimmud, na pewnym etapie 

utożsamiony z Aa lub Ea, będącym bogiem morza i rzek. Pośród 

dzieci Tauthe (Tiawath) Damascjusz wylicza jeszcze postać zwaną 

Moumis, która pojawia się w dokumencie, będącym w posiadaniu 

samego Damascjusza. Jeśli tak było rzeczywiście, to jego imię, mające 

formę Mummu, najprawdopodobniej istniało w jednej z uszkodzo-

nych linijek pierwszego fragmentu tej legendy. W każdym razie, imię 
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to pojawia się również później wraz z Tiawath i Apsu („głębiną”), 

będących jego rodzicami. Cała trójka natomiast zostaje zestawiona, 

na ich zresztą niekorzyść, z potomstwem Lahmu i Lahame. Zwyczaje 

tych ostatnich były zupełnie różne od tych obecnych w rodzie Tia-

wath, a Apsu nieustannie narzekał na hałaśliwość boskich dzieci, 

przez co nie mógł odpoczywać w dzień i spać w nocy. Tak więc cała 

trójka przedstawicieli głębin chaosu, Tiawath, Apsu i Mummu, za-

częła knuć spisek, mający na celu pozbycie się młodszych, lecz ambit-

nych bóstw. Mummu był najwyraźniej spiritus movens całego przed-

sięwzięcia, a twarz Apsu pojaśniała na samą myśl nikczemnego planu, 

który miał na celu pozbycie się „bogów, ich synów”. Ze względu na 

stopień uszkodzenia tekstu w tym miejscu, nie sposób odtworzyć 

szczegółów narracji, niemniej jednak późniejsze i bardziej kompletne 

fragmenty zdają się sugerować, że plan Mummu nie był szczególnie 

przebiegły i polegał po prostu na wywołaniu wojny i pokonaniu nie-

biańskich bóstw. 

Przygotowania Tiawath. Podjęto więc staranne przygotowania do 

realizacji tego planu. Siły zła dwoiły się i troiły nieprzerwanie dzień 

i noc aż wreszcie były gotowe do walki. „Matka Hubur”, czyli sama 

Tiawath pod innym imieniem, zaprzęgła stwórcze moce do działania 

i wyposażyła swoje zastępy w potężną broń. Oprócz tego, powołała 

do istnienia przeróżne monstra – gigantyczne węże o ostrych kłach 



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

81

i truciźnie wypełniającej ich ciała niczym krew, potworne smoki ob-

darzone ogromną posturą, wściekłe psy, ludzi-skorpiony, ludzi-ryby 

oraz wiele innych okropności. Wszyscy oni zostali odpowiednio wye-

kwipowani i oddani pod komendę bóstwa o imieniu Kingu. Był to 

„mąż” Tiawath, któremu przekazała tabliczki losu, nadała tytuł bó-

stwa niebios (w miejsce Anu) oraz pozwoliła decydować o losach jej 

boskich synów. 

Kingu zastępuje Apsu. Zmiana w narracji, z którą mamy tutaj do 

czynienia, pozwala przypuszczać, że jest to moment, w którym doszło 

do zjednoczenia dwóch popularnych babilońskich legend. Odtąd nie 

słyszymy już nic ani na temat Apsu, stwórcy wszystkich rzeczy i mał-

żonka Tiawath, ani na temat Mummu, ich syna. Bez wątpienia był 

ku temu jakiś istotny powód i z pewnością odnajdziemy kiedyś zapi-

ski, które nam wszystko wyjaśnią. Do tego czasu jednak możemy 

tylko przypuszczać, że są to dwie różne tradycje, które na pewnym 

etapie zostały złączone w harmonijną całość. 

Cel Tiawath. Jak można wywnioskować z powyższego, cała historia 

koncentruje się wokół pragnienia Tiawath, bogini złych mocy i jej 

pobratymców, by przejąć władzę nad wszelkim stworzeniem we wła-

sne ręce. Jako że Tiawath oznacza „morze”, a Apsu „głębinę”, jest 

całkiem prawdopodobne, że jest to swego rodzaju alegoria personifi-

kująca stwórcze siły, widoczne w tętniącym życiem oceanie oraz dzi-
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waczności i niezwykłości stworzeń tam obecnych, które symbolizo-

wały, w umysłach Babilończyków, chaos, pomieszanie i zło. 

Bogowie dowiadują się o spisku. Aa lub Ea, gdy tylko dowiedział się 

o knowaniach Tiawath i jej zastępów przeciwko bogom niebios, na-

turalnie rozgorzał gniewem i udał się do swojego ojca, Anszara, by 

mu o wszystkim powiedzieć. Ten również zapałał wściekłością i wy-

dał z siebie krzyk głębokiego żalu. Po rozważeniu możliwych działań, 

Anszar zwrócił się do swojego syna, Anu, „mocarnego i odważnego”, 

mówiąc, iż wystarczy by ten przemówił do smoczycy (Tiawath), a jej 

gniew zostanie natychmiast uśmierzony. Posłuszny żądaniu ojca, Anu 

udał się, by spróbować swoich sił z maszkarą. Gdy tylko jednak ujrzał 

jej drapieżne oblicze, przeraził się i uciekł. Następnym reprezentan-

tem bogów wysłanym przeciwko ich wrogowi był Nudimmud – jego 

sukces był równie wątpliwy co Anu. Wtedy stało się jasne, że do tego 

zadania potrzebny jest ktoś inny. 

Bogowie wybierają Merodacha jako swojego przedstawiciela. Wybór 

padł na Merodacha, czyli na Belusa (Bel-Merodacha) z parafrazy 

autorstwa Damascjusza i od razu spotkał się z entuzjastycznym przy-

jęciem. Tenże z kolei poprosił o to, by udzielono mu „niepodważal-

nego dowództwa” nad pozostałymi bogami – po to, by mieć pewność, 

że cokolwiek rozkaże, zostanie wykonane i w ten sposób przyczyni się 

do zniszczenia wspólnego wroga. Zaproszenia zostały rozesłane, 
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bogowie zebrali się, by jeść i pić, a podczas tej uczty „zadecydowali 

o losie” Merodacha, ich mściciela, co najwyraźniej oznaczało, że 

zadekretowali go jako ich obrońcę w wojnie przeciwko Tiawath oraz 

że udzielili mu mocy stwarzania i obracania w nicość za pomocą wy-

rzeczonego przezeń słowa. Honorom nie było końca: przygotowano 

mu książęce komnaty, gdzie zasiadł jako sędzia „w obecności swoich 

ojców”, a władza nad całym wszechświatem została mu oficjalnie 

przekazana. Niebawem doszło do próby jego nowo nabytych mocy. 

Bogowie umieścili między sobą gwiezdną konstelację. Merodach 

tymczasem: „przemówił swymi ustami, a gwiazdy zostały zniszczone; 

przemówił do nich ponownie – a gwiazdy pojawiły się z powrotem”. 

Merodach uczyniony królem. Bogowie, gdy tylko ujrzeli dowód jego 

rzeczywistych mocy, zgodnie wykrzyknęli „Merodach jest królem!”, 

po czym przekazali mu berło, tron oraz insygnia królewskie. Dali mu 

również niezwykle potężny oręż, będący w stanie zmiażdżyć wszyst-

kich jego przeciwników. Merodach uzbroił się we włócznię lub 

ostrze, łuk oraz kołczan. Pioruny rozbłysły przed nim, a jego ciało 

wypełniło się płonącym ogniem. Anu, bóg niebios, podarował mu 

wielką sieć, którą Merodach rozpostarł na cztery strony świata w taki 

sposób, by nikt z armii pokonanej smoczycy nie uciekł. Stworzył 

również siedem wiatrów, by towarzyszyły mu w jego zadaniu, po 

czym uzupełnił swój arsenał o potężną broń zwaną Abubu, czyli „po-
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top”. Tak wyposażony dosiadł swego przerażającego rydwanu, za-

przęgniętego w cztery konie – a były to rumaki nie szczędzące sił, 

rwące się naprzód, szybkie w biegu, doświadczone w galopie, wyszko-

lone w tratowaniu, ich kły pełne były trucizny, a pyski pokryte pianą. 

Będąc więc gotowym do starcia, Merodach wyruszył, by spotkać się 

z Tiawath, odprowadzany przez serdeczne życzenia i słowa zachęty 

udzielane mu przez „bogów, jego ojców”. 

Bitwa z Tiawath. Merodach, postępując naprzód, spodziewał się, że 

Tiawath będzie przed nim uciekać. Jednak już sam widok jego prze-

ciwniczki był tak przerażający, że Merodach (o ile oczywiście rozu-

miemy tekst prawidłowo) zaczął chwiać się na nogach ze strachu. Nie 

trwało to jednak długo i król bogów pewnie stanął przed Tiawath. 

Tutaj następuje nieco przydługa przemowa Merodacha, w której 

karci on Tiawath za jej rewoltę i wyzywa na pojedynek, po czym 

oboje stają w szranki. Wszystko wskazuje na to, że matka wszelkiego 

zła nie zrobiła użytku z broni konwencjonalnych, ale usiłowała poko-

nać króla bogów podstępnie, magicznymi słowami i zaklęciami. Na-

wet te jednak nie przyniosły spodziewanego rezultatu i Tiawath po 

chwili znalazła się w sieci Merodacha. Gdy zaś otworzyła paszczę, by 

się z niej uwolnić, król wysłał potężny wicher, który wypełnił wnętrz-

ności Tiawath i unieruchomił jej serce, oddając ją na pastwę zwycięz-

cy. Ten pociął ją na kawałki, wyjął jej serce, pozbawiając w ten sposób 
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życia, po czym stanął na jej przewróconym truchle. Zastępy Tiawath 

próbowały się rozpierzchnąć, były jednak otoczone i nie mogły się 

wydostać. Podobnie jak ich pani, znalazły się w sieci, zostały związa-

ne i zamknięte w więzieniach. Kingu tymczasem został złapany, 

związany i oddany Ugga, bogowi śmierci. Merodach zabrał mu ta-

bliczki losu, podarowane wcześniej przez Tiawath, wycisnął na nich 

swoją pieczęć i umieścił na piersi. Bóg Anszar, pierwotnie, jak się 

wydaje, pozbawiony należnej mu mocy przez Tiawath, odzyskał tę 

moc z powrotem po porażce wspólnego wroga, a Nudimmud „ujrzał 

upragnioną śmierć swojego przeciwnika”. 

Los Tiawath. Zaraz potem ciało Tiawath zostało pocięte na kawałki, 

a jej żyły otwarte. Merodach wypuścił północny wicher, a ten poniósł 

jej krew do „tajemnych miejsc”. Najprawdopodobniej oznaczało to 

usunięcie tam i zapór, które uniemożliwiały rzekom płynącym z pół-

nocy dostanie się do południowych mórz. Wreszcie całe jej ciało 

zostało podzielone niczym ryba-maszde na dwie części, z których 

jedna posłużyła Merodachowi do przykrycia niebios, czyli „wód nad 

firmamentem” obecnych w Rdz 1:7. 

Merodach porządkuje świat na nowo. Wtedy to doszło do ponowne-

go uporządkowania wszechświata. Merodach, gdy tylko przerobił 

połówkę ciała pokonanej smoczycy chaosu na pokrycie dla niebios, 

stworzył otchłań, siedzibę Nudimmuda, a zaraz potem zbudował 
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odpowiedni gmach w niebiosach, gdzie przygotował miejsce dla bo-

gów Anu, Bela i Ae. Jego następnym dziełem były przystanie dla 

wielkich bóstw w formie gwiezdnych konstelacji wraz z tym, co jest 

uznawane za zodiak. W dalszej kolejności stworzył rok, któremu 

przydzielił 3 konstelacje na każdy miesiąc oraz wyznaczył swoją wła-

sną gwiazdę, Nibiru, [gwiazdę polarną lub planetę Jowisz] jako nad-

zorcę wszystkich świateł na firmamencie. Później zapalił nowy księ-

życ, zwany teraz Nannaru oraz uczynił go władcą nocy, wyznaczając 

jego fazy, z których jedna przypadała na siódmy dzień, a druga, zwa-

na szabbatu lub „dniem odpoczynku” na środek miesiąca. Dalszy tekst 

opowiada o wyznaczeniu szlaków księżyca – niemniej jednak zapis 

w tym miejscu jest poważnie uszkodzony, a jego treść wątpliwa. Ten 

brak w materiale źródłowym sprawia, iż nie dysponujemy informa-

cjami na temat pozostałych prac podjętych przez Merodacha. Z pew-

nością jednak coś się stało z jego siecią – prawdopodobnie została 

umieszczona na niebie jako jedna z konstelacji, podobnie zresztą, jak 

jego łuk, któremu nadano kilka nazw. Nieco później Merodach zwią-

zał wichry i umieścił je w odpowiednich dla nich miejscach. Opis 

innych jego zarządzeń jest nieczytelny. Można się jednak domyślać, 

że te kwestie zostały przedstawione w szczegółowy sposób. 
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Stworzenie człowieka. Wszystko wskazuje na to, że zaraz po tym, jak 

Merodach zakończył porządkowanie wszechświata i wszystkich ist-

niejących rzeczy, bogowie namówili go, by ten kontynuował swe 

dzieło. Merodach posłuchał ich sugestii i zadecydował, co zrobić. 

Udał się do ojca, Ae i przedstawił mu swój plan stworzenia człowieka 

z jego własnej krwi po to, by był ktoś, kto mógłby sprawować kult 

i służbę bogom. Niestety, również ten fragment zachował się w złym 

stanie, a tym samym szczegóły realizacji tego planu są zgoła nieobec-

ne. 

Opis Berosusa uzupełnia braki. Warto wspomnieć, że ten właśnie 

brakujący fragment opowieści został zachowany u Abydenusa, Jerze-

go Synkelosa i Euzebiusza w formie cytatów z Berosusa. Ów Chal-

dejczyk pisał, że była w tych czasach kobieta imieniem Omoroca lub 

też po chaldejsku Thalatth (najwyraźniej jest to błędny zapis 

Thauatth, czyli Tiawath), której to imię było odpowiednikiem grec-

kiego Thallassa, czyli „morze”. Ona to miała pod swoją kontrolą 

wszystkie istniejące wtedy przedziwne stworzenia. Dalej czytamy, że 

owa kobieta została rozcięta na pół przez Belusa (Bel-Merodacha), 

który z jednej połówki uformował ziemię, a z drugiej niebiosa, rów-

nocześnie uśmiercając wszystkie kreatury, które się w niej znajdowały. 

Jest to oczywiście alegoria całego uniwersum zawierającego wilgoć, 

w której nieprzerwanie rodzą się nowe istoty. Belus następnie odciął 
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sobie głowę, a pozostali bogowie wymieszali tryskającą krew z ziemią 

i w ten sposób uformowali człowieka. Dlatego też ludzie są inteli-

gentni i mają swój udział w boskiej mądrości. 

Drugie stworzenie. Ten właśnie Belus „zwany Zeusem”, rozciął 

ciemności, oddzielił niebiosa od ziemi i zaprowadził porządek 

w całym wszechświecie. Jednakże stworzone wcześniej zwierzęta nie 

mogły znieść światła i momentalnie wymarły. Belus, ujrzawszy zagła-

dę, do której się przyczynił, rozkazał jednemu z bogów ponownie 

odciąć mu głowę i wymieszać krew z glebą, by stworzyć kolejnego 

człowieka oraz zwierzęta, które byłyby w stanie znieść światło. Na-

stępnie zajął się formowaniem gwiazd, słońca, księżyca i pięciu pla-

net. Wygląda więc na to, że mamy tutaj do czynienia z dwoma proce-

sami stworzenia, z których pierwszy zakończył się porażką, ponieważ 

Belus nie przewidział tego, że trzeba powołać na świat istoty mogące 

żyć w słońcu. To, czy owo powtórzenie rzeczywiście znajdowało się 

w tekście babilońskim, czy też Berosus (bądź ten, kto go cytował) po 

prostu połączył dwie różne tradycje w całość, będzie jasne dopiero 

wtedy, gdy odnajdziemy brakujące fragmenty tekstu klinowego. 

Ostatnia tabliczka. Ostatnia z tabliczek znaleziona w Niniwie i Babi-

lonie zawiera zapis 51 imion. Na tej liście Merodach jest uhonorowa-

ny tytułami wszystkich innych bóstw, a tym samym z nimi utożsa-

miony, co z kolei w prostej linii wiedzie do tendencji monoteistycz-
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nej, o której będzie mowa nieco później. W tymże tekście, który – 

podobnie jak reszta legendy – pisany jest w formie poetyckiej, Mero-

dach jest cały czas nazywany Tutu, mistycznym imieniem określają-

cym „stwórcę” i „rodziciela”, powstałym przez reduplikację rdzenia tu 

albo utu. Najprawdopodobniej było to jego imię, którym posługiwano 

się, by podkreślić tenże aspekt jego osoby. Analizując ten fragment, 

warto zwrócić uwagę na wzmiankę, dotyczącą stworzenia ludzkości 

przez Merodacha: 

25. Tutu: Aga-azaga (chwalebna korona) – niech uczyni korony 

chwalebnymi; 

26. Pan chwalebnych inkantacji, przywracający zmarłych do życia; 

27. Ten, który zlitował się nad uciemiężonymi bogami; 

28. Ciężkim uczynił brzemię, które położył na bogach, będących 

jego przeciwnikami, 

29. by ich wyzwolić (?), stworzył ludzkość; 

30. „Litościwy”, „ten, któremu towarzyszy zbawienie”; 

31. Niech stanie się jego słowo i niech nie ulegnie zapomnieniu 

32. w ustach czarnogłowych7, którego uformowały jego ręce. 

Człowiek wybawca. Zdanie „by ich wyzwolić” w oryginale brzmi ana 

padi-šunu, z czasownikiem derywowanym od formy padu, czyli „osz-

czędzić”, „uwolnić”. Jeśli to tłumaczenie faktycznie jest (jak się na 

                                                            
7 Tj. ludzkości. 



BABILOŃSKA OPOWIEŚĆ O STWORZENIU 

90

razie wydaje) prawidłowe, to wtedy według Babilończyków bezpo-

średnim powodem, dla którego stworzenie ludzkości doszło do skut-

ku, było zapotrzebowanie na kogoś, kto zająłby się służbą kultyczną 

bogów, a swoją prawością wyzwolił nieprzyjazne bóstwa, które odby-

wały karę za przejawioną wcześniej wrogość. To, czy w poczet tych 

ostatnich zostali włączeni jedynie Tiawath, Apsu, Mummu i Kingu 

czy również wszelkie monstra przez nich przywołane, nie wynika 

z samego tekstu. Naturalnie, ta doktryna w pełni zależy od popraw-

ności translatorskiej tego jednego, wcześniej zacytowanego zdania. 

Jensen, który jako pierwszy zaproponował to tłumaczenie, nie uzu-

pełnił go jednak żadnymi wyjaśnieniami i po prostu zapytuje: „czy 

»ich« we frazie »by ich wyzwolić« odnosi się do bogów wskazanych 

w l. 28, czy też do ludzkości, a więc i do przyszłego – jak jednak ro-

zumianego? – zbawienia? Eschatologii?” Tłumaczenie zaproponowa-

ne przez Zimmern’a: „w ich miejscu” jest nie do udowodnienia. De-

litzsch natomiast wstrzymał się z podaniem jakichkolwiek wyjaśnień. 

Dwujęzyczny opis stworzenia. Aruru wspomaga Merodacha. Analiza 

tego aspektu przekonań religijnych Babilończyków wymaga kilku 

słów komentarza, dotyczącego opisu stworzenia, poprzedzającego 

inkantację używaną w ceremonii oczyszczenia. Tekst oryginalny jest 

sumeryjski (dialektalny) i towarzyszy mu semickie tłumaczenie. In-

skrypcja stwierdza, że na początku nic nie istniało, a wielkie miasta 
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i świątynie Babilonii jeszcze nie zostały zbudowane. Stan całego świa-

ta natomiast jest podsumowany krótkim stwierdzeniem, iż „wszystkie 

krainy były morzem”. Wydaje się zatem, że słynne miasta Babilonii 

uznaje się za dzieło Merodacha, podobnie jak świat i jego mieszkań-

ców. W rzeczy samej, wygląda na to, że gloryfikacja owych miast, 

przez powiązanie ich początków z Merodachem, przyczyniła się do 

powstania dwujęzycznego opisu procesu stworzenia. „Gdy wewnątrz 

morza pojawił się strumień” – to znaczy, gdy żyły Tiawath zostały 

przecięte – Eridu (prawdopodobnie „raj”) oraz świątynia Esagila 

zostały wybudowane w otchłani, natomiast na ziemi powstał Babilon, 

a w nim ziemski odpowiednik świątyni Esagila. Merodach następnie 

stworzył innych bogów oraz Annunnaki (bogów ziemi), obwołał 

chwalebne miasto siedzibą radości ich serc, a następnie zajął się bu-

dową jakiegoś przyjemnego miejsca, które miało posłużyć za boską 

rezydencję. W dalszej kolejności Merodach stworzył ludzkość. Towa-

rzyszyła mu w tym bogini Aruru, która przygotowała ludzkie nasienie 

[por. EoG I]. Wreszcie doszło do stworzenia roślin, drzew i zwierząt, 

po czym Merodach przygotował cegły, bele, domy i miasta, między 

innymi Niffer i Erech wraz z ich sławnymi świątyniami. Możemy 

tutaj zaobserwować zmianę w teologii Merodacha: pozostali bogowie 

nie są już zwani „jego ojcami”, ale to on właśnie określony jest mia-

nem stwórcy bogów i ludzkości. 
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Porządek w katalogach bóstw. Niestety, jak dotąd nie znaleziono 

takiej listy bóstw babilońskich, której stan byłby wystarczająco kom-

pletny, by z całą pewnością przedstawić schemat, według którego 

zostały one włączone. Aczkolwiek można z pewnym prawdopodo-

bieństwem uznać, że owe listy, przynajmniej w niektórych przypad-

kach, są ułożone w znacznym stopniu zgodnie z kolejnością wystę-

powania poszczególnych bóstw, w tak zwanej historii stworzenia. 

Niektóre z tych list rozpoczynają się od Anu i przypisują mu różne 

imiona, np. Anszar i Kiszar, Lahmu i Lahame itp. Znacznie bardziej 

interesująca jest jednak trójjęzyczna lista bogów, zawierająca imiona 

różnych bóstw w następującym porządku. 

Fragmenty z trójjęzycznej listy. Awers8 

Lp. kolumny sumeryjskie kolumny wyjaśniające 

1 Dimer Dingir Ilu bóg 

2 U-ki En-ki E-a Ea lub Aa 

3 Gaszan(?)-ki Nin-ki Dawkina Dauke, małżonka Ea 

4 Mu-ul-lil En-lil-la Bel bóg Bel 

5 E-lum A-lim Bel j.w. 

                                                            
8 Pierwsza kolumna spisana jest w „dialekcie”, druga natomiast w tym, co jest zwane 

językiem standardowym, [czyli akadyjskim]. Kolumna wyjaśniająca zawiera po-

wszechne ekwiwalenty imion, czasem sumeryjskie, a czasem semickie. 
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6 Gaszan(?)-lil Nin-lil-la dam-bi sal jego małżonka 

7 U-lu-a Ni-rig Enu-resztu bóg Niffer 

8 U-lib-a Ni-rig Enu-resztu j.w. 

wiersze 9-12 wymieniają małżonkę, siostrę i podwładnego należących do Enu-resztu 

13 U-szab-sib En-szag-duga Nusku Nusku 

wiersze 14-19 zawierają dwa inne imiona Nusku oraz trzy imiona jego małżonki, po 

czym następuje lista imion pomniejszych bóstw. W linii 43 znajduje się 5 imion Ea po 

czym pojawiają się 4 imiona Merodacha 

48 U-bi-lu-lu En-bi-lu-lu Marduk Merodach 

49 U-tin-dir-ki En-tin-dir-ki Marduk 
Merodach jako 

pan Babilonu 

50 
U-dimmer-an-

kia 

En-dingir-an-

kia 
Marduk 

Merodach jako bóg-

władca niebios i ziemi 

51 U-ab-szar-u En-ab-szar-u Marduk 

Merodach, najwyraźniej 

jako władca 36000 

młodych wołów 

52 U-bar-gi-si Nin-bar-gi-si Zer-panitum małżonka Merodacha 

53 Gaszan-abzu Nin-abzu dam-bi sal 
„Pani otchłani”, 

jego małżonka 

Pozostała część awersu jest uszkodzona, ale znajdują się na niej imio-

na Nebo i Taszmetum (małżonki Nebo) w języku sumeryjskim. Po-

czątek rewersu jest również uszkodzony, choć wydaje się wyliczać 
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imiona boga słońca (Szamasz) i jego małżonki, po czym następują 

Kittu i Meszarum, „sprawiedliwość i prawość”, jego posługacze. Inne 

ciekawe imiona to: 

Rewers 

Lp. kolumny sumeryjskie kolumny wyjaśniające 

8 U-libir-si En-ubar-si Dumu-zi Tammuz 

9 Sir-tumu Sir-du ama Dumu-zi-gi jego matka 

12 Gaszan-anna Innanna Isztar 
Isztar (Wenus) 

jako pani niebios 

20 [uszkodzone] Nin-si-anna Innanna mul 
gwiazda Isztar 

(planeta Wenus) 

21 
Nin 

[uszkodzone] 
Nin-tag-taga Nanaa 

bogini tożsama 

z Isztar 

23 U-szah Nin-szah Pap-sukal boski posłaniec 

24 U-banda Lugal-banda Lugal-banda 
[drugi półmityczny 

król Uruk] 

26 U-Mersi Nin-Girsu Nin-Girsu 
główne bóstwo 

Lagasz 

27 Ma-sib-sib Ga-tum-duga Bau 
Bau, bogini utożsa-

miana z Gula 

Tutaj następują 4 niesemickie imiona Gula, z których to obecne w l. 31 jest najbardziej 

interesujące. 
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31 Gaszan-ti-dibba Nin-tin-ugga Gula 
pani chroniąca przed 

śmiercią 

33 Gaszan-ki-gal Eresz-ki-gala Allatu Persefona 

36 U-mu-zi-da Nin-gisz-zi-da Nin-gisz-zida pan wiecznego drzewa 

37 U-urugal Ne-eri-gal Nerigal Nergal 

42 Mulu-hursag Galu-hursag Amurru bóg amorycki 

43 Gaszan-gu-edina Nin-gu-edina najwyraźniej małżonka Amurru 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa ta lista pochodzi z dość 

późnej epoki, jednakże jej chronologiczna pozycja w stosunku do 

innych materiałów jest niemiarodajna. Z pewnością nie jest później-

sza, a może być wcześniejsza niż te, które rozpoczynają się od Anu, 

boga niebios. Należy zwrócić uwagę, że niniejsza lista rozpoczyna się 

od ilu, boga w ogóle, zapisanego w standardowym dialekcie (stoso-

wanym w drugiej kolumnie), za pomocą tego samego znaku, który 

został użyty dla zapisu imienia Anu. Po nim następuje Aa lub Ea, 

bóg ziemi oraz jego małżonka, a następnie En-lilla, starszy Bel-

Illinos u Damascjusza. Imię Ea powtarza się znów w linii 43 i na-

stępnych, gdzie – jak się wydaje – pełni on funkcję ojca Merodacha, 

wymienionego wraz z wszystkimi jego tytułami. Tę osobliwość odna-

leźć można również w innych listach bóstw. Stanowi ona niewątpli-

wie odbicie historii babilońskiej religii. Zastąpienie boga Anu przez 
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ilu podkreśla możnowładztwo Enki lub Ea, które z czasem zostaje 

przejęte przez Merodacha. Ten ostatni natomiast, co zostało już 

wcześniej zaprezentowane, wspiął się na szczyt panteonu babilońskie-

go po tym, gdy Babilon stał się stolicą kraju. 
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ROZDZIAŁ 4 

GŁÓWNE BÓSTWA BABILOŃCZYKÓW 

I ASYRYJCZYKÓW 

nu. Imię tego bóstwa pochodzi od sumero-akadyjskiego 

słowa ana, oznaczającego „niebo”. Anu był więc głównym 

bogiem niebios. Zwany jest również ojcem wielkich bogów, 

jakkolwiek w historii stworzenia [Enuma elisz] wydaje się być raczej 

synem bóstw Anszar i Kiszar. Wczesne teksty określają go jako ojca, 

stwórcę i boga, co prawdopodobnie oznacza najwyższą istotę. Jego 

małżonką była Anatu, natomiast jako boska para uznawani są za 

tożsamych z Lahmu i Lahame, którzy w opowieści o stworzeniu są 

przedstawieni wraz z innymi bóstwami jako bogowie niebios. Anu 

był czczony wraz z Isztar w Erech. 

Ea. W pierwszej chwili wydaje się być semickim odpowiednikiem 

imienia Enki, czyli „władca ziemi”. Niemniej jednak jest to słowo 

sumeryjskie, w późniejszych czasach zapisywane Ae, niektóre inskryp-

cje z kolei sugerują formę Aa. Wśród jego tytułów znajdują się: „król 

otchłani”, „stwórca wszystkiego”, „władca wszystkich”. Pierwszy tytuł 

A 
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bierze się najprawdopodobniej z faktu, iż Aa jest słowem, które może 

w swojej reduplikowanej formie oznaczać „wody” lub – jeśli jest czy-

tane jako Ea – „dom wód”. Podobnie jak Anu, zwany jest ojcem 

bogów. Tytułowany był też „panem głębokiej wiedzy” i z tego wzglę-

du służył swojemu synowi Merodachowi radą, kiedykolwiek ów tego 

potrzebował. Ze względu na jego ogromną wiedzę, był także bogiem 

rzemieślników: garncarzy, kowali, marynarzy, budowniczych, kamie-

niarzy, ogrodników, jasnowidzów, balwierzy, farmerów itp. Ea poja-

wia się jako Aos u Damascjusza (co potwierdza formę Aa) oraz jako 

Oannes we fragmentach z Berosusa, który stwierdza, iż był on „istotą 

obdarzoną inteligencją, mającą ciało ryby, z którego oprócz typowo 

rybiego ogona wyrastały także ludzkie nogi oraz dodatkowa głowa”. 

Ten opis pasuje szczególnie dobrze do niektórych płaskorzeźb, po-

chodzących z Nimroud, a przechowywanych obecnie w British Mu-

seum. Istota opisana przez Berosusa żyła w Zatoce Perskiej i miała 

w zwyczaju wychodzić na brzeg w ciągu dnia, by uczyć mieszkańców 

budowy domów i świątyń, hodowania użytecznych roślin, zbierania 

owoców, a także geometrii, prawa i pisma. On także przekazał lu-

dziom historię początków wszystkich rzeczy, która w tekście greckim 

poprzedzona jest opisem hybrydalnych potworów, rzekomo istnieją-

cych w czasach zanim Merodach przejął władzę nad wszechświatem. 
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Miano jego żony, Damkina albo Dawkina, prawdopodobnie oznacza 

„wieczną małżonkę”, podczas gdy inne jej imiona, Gaszan-ki (wariant 

sumeryjski) i Nin-ki (wariant semicki), oznaczające „władczynię zie-

mi”, wystarczająco dobitnie określają jej pochodzenie. W różnego 

rodzaju inkantacjach bardzo często jest wymieniana zaraz obok Ea.  

Wygląda na to, że zarzucenie kultu Ea jako głównego bóstwa na 

rzecz Merodacha musiało wywołać duży niesmak i zazdrość w Babi-

lonii. Wskazuje na to historia potopu, w której Utnapisztim, babiloń-

ski Noe, został uratowany przed zagładą i dostąpił później nieśmier-

telności przez wzgląd na jego wierność. W tej opowieści to właśnie 

Ea był bóstwem, które opiekowało się Utnapisztim i ostatecznie 

nagrodziło go wiecznym życiem, które wcześniej było wyłącznie 

boskim udziałem [EoG XI]. Istnieje interesujący sumeryjski tekst, 

zawierający szczegółowy opis statku Ea. Za pomocą specjalnego za-

klęcia powołał on do istnienia drzewa, które potem zostały wykorzy-

stane jako materiał do budowy poszczególnych części tego statku. 

W środku natomiast znajdowali się Enki (Ea), Damgal-nunna 

(Damkina), jego małżonka, Asari-lu-duga (Merodach), In-ab (lub 

Inesz), naczelnik Eridu (miasta należącego do Ea) oraz Nin-igi-

nagar-sir, „wielki architekt niebios”: 
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Niech statek przed tobą przyniesie płodność; 

Niech statek za tobą przyniesie radość; 

Niech uczyni radość w twoim sercu; 

Ea był także bogiem płodności, stąd więc takie zakończenie tego 

poetyckiego opisu statku. 

Bel. Bóstwo, które jest wymienione jako następne w kolejności na 

liście to „starszy Bel”, zwany tak dla odróżnienia go od 

Bel-Merodacha. Jego podstawowe imiona to Mullil (w dialekcie 

sumeryjskim) albo En-lilla9 (w języku oficjalnym) czy Illinos według 

Damascjusza. Jego imię jest na ogół tłumaczone jako „władca mgły”. 

Był on tak nazywany, ponieważ pełnił funkcję rządcy zaświatów. Jego 

małżonką była Gaszan-lil albo Nin-lilla, „władczyni mgły” tudzież 

(w semickim babilońskim) Beltu, czyli „pani” par excellence. Bel, któ-

rego imię oznacza „pan”, swoje miano zawdzięcza temu, że był uzna-

wany za naczelnika bóstw. Jako że z czasem doszło do poważnego 

zamieszania, w konsekwencji którego przeniesiono tytuł Bela na 

Merodacha, Tiglat-pileser I (ok. 1200 r. p.n.e.) w opisie świątyni, 

którą wzniósł mu w Aszur, określa go jako „starszego Bela”. Aż do 

dzisiejszych czasów usłyszeć można jego miano jako element męskich 

imion teoforycznych [tj. zawierających w sobie imię jakiegoś bóstwa], 

                                                            
9 Wymawiane Illila, co sugerują niektóre glosy i co potwierdza Damascjusz (Illinos lub 

Illilos). 
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co oznacza, że jakkolwiek to Merodach był boskim ulubieńcem Babi-

lonii, kult Bela nigdy nie został zapomniany, również w samej stolicy 

kraju. Oczywistym jest natomiast, że Bel był cały czas czczony w jego 

własnym mieście, Niffur oraz w Dur-Kuri-galzu, gdzie Kuri-galzu I 

zbudował świątynię „Belowi, władcy krain”. Będąc, podobnie jak Ea, 

bogiem ziemi, jest uznawany za wchodzącego w skład babilońskiej 

trójcy, obejmującej oprócz niego Anu, boga niebios oraz Ea, boga 

głębin. Tym samym modlitwa skierowana do tych bóstw tożsama 

była z inwokacją wszystkich bogów wszechświata. W religii, w której 

poszczególni bogowie są utożsamieni z konkretnymi aspektami przy-

rody, naturalnym jest rozwinięcie klasyfikacji bóstw według ich do-

men. Istnienie owej klasyfikacji natomiast, według Jastrowa, dowodzi 

dogłębnej znajomości sił przyrody i ponadprzeciętnej inteligencji 

wśród Babilończyków. Co więcej, Jastrow uznaje to za dowód istnie-

nia w okresie starego imperium wyspecjalizowanych szkół i uczonych, 

którzy bez reszty poświęcali się religijnym spekulacjom na ten temat. 

Opierając się na tych przesłankach, wnioskuje on również, że trzecie 

przykazanie Prawa Mojżeszowego [„nie będziesz wymawiać imienia 

Jahwe, twego boga, na daremno” obecne w Wj 20:7; Pwt 5:11] skie-

rowane było przeciwko tej właśnie doktrynie wyznawanej przez Babi-

lończyków. 
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Beltis. Ta bogini była początkowo wyłącznie małżonką starszego 

Bela. Jej babilońskie imię Beltu oznaczało po prostu „pani” (podobnie 

jak Bel albo Belu znaczyło „władca”) i jako takie szybko stało się 

tytułem, który mógł być odniesiony do dowolnej bogini, co dobitnie 

pokazują przykłady takich bóstw, jak Zerpanitum, Isztar, Nanaa oraz 

inne. Z tego względu koniecznym niekiedy było dodanie nazwy mia-

sta, w którym określona Beltu urzędowała, by nie pozostawić żadnych 

wątpliwości, o kogo chodzi. Imię Beltu nie odnosiło się więc tylko do 

małżonki starszego Bela, zamieszkującej wraz z nim w Niffur i in-

nych mniej ważnych świątyniach. Asyryjczycy zwykli również nazy-

wać tym imieniem małżonkę Aszura, ich narodowego boga, co do-

wodzi utożsamienia, do którego doszło w umysłach ich kapłanów. 

Enu-resztu albo Nirig10. Nie jest do końca jasne, czy imię Enu-resztu 

jest prostym tłumaczeniem imienia Nirig. Nie jest to wykluczone, 

ponieważ Enu-resztu oznacza „pierwotnego władcę” lub coś podob-

nego, natomiast cząstka „władca” z pierwszego imienia jest oddana 

jako ni w wariancie sumeryjskim. Na poparcie tej interpretacji i tłu-

maczenia można przywołać jeden z opisów owego bóstwa, który 

                                                            
10 Enu-resztu jest formą, którą uznałem za semicki babiloński odpowiednik imienia 

tego bóstwa, opierając się na aramejskich transkrypcjach, zawartych w umowach 

handlowych, spisanych na tabliczkach i odkrytych przez amerykańską ekspedycję do 

Niffer, a następnie opublikowanych przez prof. Alberta Tobiasa Clay’a z Filadelfii. 
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mówi aszarid ilani aheszu, co znaczy „najstarszy spośród bogów, jego 

braci”. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że był to ulubieniec 

Asyryjczyków. Wielu królów, nie mówiąc nawet o zwykłych obywa-

telach, nosiło jego imię jako element własnego. W dwujęzycznym 

wierszu zatytułowanym Ana-kime gimma11 przedstawiony on jest jako 

syn Bela (stąd też jego obecność zaraz po Belu na powyższej liście 

bóstw), ukształtowany na podobieństwo Anu i najprawdopodobniej 

z tego też względu jego boskość zwana jest „mądrością Anu”. Wiersz 

rozpoczyna się słowami uwielbienia i podkreśla postawę Enu-resztu 

w stosunku do bogów wrogich krain, przeciwko którym – jak się 

wydaje – wyruszał rydwanem ze świętego kamienia lapis-lazuli. Jako 

że Anu obdarzył go przerażającą chwałą, wszyscy bogowie ziemi bali 

się go oraz jego najazdów, symbolizowanych przez burze i powodzie. 

Na rozkaz Bela odbywa on podróż do E-kur, świątyni Bela w Niffur. 

Tam spotyka się z Nusku, głównym posłańcem Bela, który słowami 

pełnymi szacunku i uwielbienia prosi go, by ten nie przeszkadzał 

bogu Belowi w jego zadumie, ani nie straszył bóstw w Upszukenna-

ku12 – i, by go przekonać, ofiarowuje mu podarunek13. Jak się okazuje 

Enu-resztu był rywalem starszego Bela, którego świątynią była 

                                                            
11 Czyli: „ukształtowany jak Anu”. 

12 Niebiańska sala festiwalowa, należąca do bogów. 

13 Rezultaty tych próśb są nieznane z uwagi na zły stan tabliczek. 
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ogromna, wielopoziomowa wieża zwana E-kura, zawierająca w sobie 

– jak się wydaje – E-szu-me-du, czyli sanktuarium Enu-resztu. In-

skrypcje nazywają go „bogiem wojny”, ale w przeciwieństwie do Ner-

gala nie był on równocześnie odpowiedzialny za chorobę i zarazę. 

Najprawdopodobniej był on bogiem różnych rodzajów kamieni 

i według jednej z legend „decydował o ich losie”. Był również „boha-

terem, powalającym siecią swego wroga wraz ze swą armią, plądrującą 

wrogie ziemie oraz królewskim synem, któremu własny ojciec pokło-

nił się z oddali”. Wśród innych określeń pojawiają się też „nigdy nie 

niańczony syn, stroniący (?) od mleka” oraz „dziecko, które nie znało 

swojego ojca”. Mówi się o nim także, iż „cwałował ponad górami 

i rozrzucał nasienie, a wszelkie rośliny jednogłośnie wielbiły jego imię 

w swoich królestwach; pośród nich, niczym wielki, dziki byk, wznosi 

swe rogi”. 

Istnieje wiele innych interesujących opisów bóstwa Nirig (imię jest na 

ogół odczytywane jako Nin-ip), co pokazuje wraz z wyżej zacytowaną 

legendą, że jego mit cieszył się ponadprzeciętnym zainteresowaniem. 

Nusku. To bóstwo było przywoływane przede wszystkim przez kró-

lów asyryjskich, niemniej jednak jego imię można odnaleźć w wielu 

inskrypcjach babilońskich. Był on głównym posłańcem bogów, 

a tytułowano go różnie, m.in. „potomek otchłani, stworzenie Ea” 

i „odbicie jego ojca, pierworodny Bela”. Jako że w przypadku Gibila, 
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boga ognia, mieliśmy do czynienia z podobnym problemem w okre-

śleniu ojcostwa, uznaje się, że ci dwaj bogowie [tj. Gibil i Nusku] byli 

w istocie tą samą postacią. Nusku był doradcą wielkich bogów, 

obrońcą Igigi (bóstw niebios), wielkim i mocarnym, chwalebnym 

dniem, płonącą istotą, założycielem miast, odnowicielem sanktua-

riów, organizatorem uroczystości dla wszystkich Igigi, bez udziału 

którego nie odbyło się żadne przyjęcie w E-kura. Podobnie jak Nebo, 

dzierżył znakomite berło, którym siał spustoszenie podczas walki. 

Bez niego bóg-słońce nie byłby w stanie sprawować wyroków jako 

sędzia. 

Wszystko to wskazuje, że Nusku nie był bogiem ognia, ale jego bra-

tem, to jest albo płomieniem albo blaskiem. Bóg-słońce pozbawiony 

światła nie był w stanie widzieć, a tym samym – wydawać wyroków. 

Podobnie też żadna uroczystość nie mogła się odbyć bez ognia i jego 

płomienia. Nusku był dowodem obecności jaśniejących ciał niebie-

skich jako światło ich ognia. Był też posłańcem bogów, należycie 

uhonorowanym. W oparciu o ten koncept został uznany za posłańca 

boskiego w ogóle, współdziałającego zwłaszcza z Bel-Merodachem, 

czyli młodszym Belem, którego wiadomości zanosił do boga Ea 

w głębinach. Jeden z tekstów źródłowych utożsamia go z Nirig albo 

Enu-resztu, opisanym już wcześniej. 
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Merodach. Ten bóg oraz sposób, w jaki stał się królem wszystkich 

bóstw niebios, zostały już wcześniej szczegółowo opisane. Chociaż 

niewiele spośród jego atrybutów wskazuje na jakiekolwiek powiązania 

z Szamaszem, to jednak nie ma w zasadzie żadnych wątpliwości, że 

był on początkowo bogiem słońca, co z kolei pokazuje etymologia 

jego imienia. Forma, w której owo imię dotrwało do naszych czasów, 

jest nieco skrócona, podczas gdy pierwotną wymową było Amar-uduk, 

„młody wół dnia”, co sugeruje, że był on porannym słońcem. Spośród 

czterech imion podanych wcześniej, dwa: „władca Babilonu” oraz 

„bóg-władca nieba i ziemi” wyrażają jego dobrze znane atrybuty. 

Forma En-ab-szar-u z kolei jest na razie prowizorycznym i tymcza-

sowym, jakkolwiek prawdopodobnym, sposobem odczytania jego 

imienia. Jeśli natomiast jest poprawna, to fraza „36000 dzikich by-

ków” może być rozumiana jako metafora „36000 bohaterów” – praw-

dopodobnie oznaczająca bóstwa niebios na wszystkich ich pozio-

mach. Znaczenie En-bilulu pozostaje nieznane. Podobnie jak więk-

szość bogów babilońskiego panteonu, Merodach nosił wiele innych 

imion, spośród których można wymienić: Asari, na ogół przyrówny-

wane do egipskiego Ozyrysa; Asari-lu-duga, czyli „Asari, który jest 

dobry”, odpowiadający imieniu Ozyrys Unnefer; Namtila, czyli „ży-

cie”; Tutu, czyli „rodziciel (bogów)” lub „odnowiciel (bogów)”; Szar-

azaga, „chwalebna inkantacja”; Mu-azaga, „chwalebny urok” oraz 
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wiele innych. Dwa ostatnie przydomki wzięły się stąd, że poprzez 

swoją dobroć Merodach uzyskał od ojca Ea, zamieszkującego w ot-

chłani, pożyteczne uroki i zaklęcia, dzięki którym był w stanie przy-

wrócić chorych do zdrowia. W tym kontekście często mówi się o nim 

jako o „miłosiernym”. W największym jednak stopniu Merodach 

okazał swoje miłosierdzie, zachowując przy życiu wrogie mu bóstwa, 

będące na służbie Tiawath, co zostało wzmiankowane na tablicy 51 

imion [EE IV]. Jego bojowe atrybuty zostały podkreślone w innych 

przydomkach, takich, jak „niszczyciel wrogów”, „wykorzeniający 

wszelkie zło”, „kłopoczący nikczemnych”, „życie wszystkich bogów”. 

Z owych przydomków jasno wynika, że Merodach, pokonując smo-

czycę chaosu [tj. Tiawath], unicestwił równocześnie złego ducha, 

Szatana, oskarżyciela, którego to Tiawath była babilońskim odpo-

wiednikiem. W przeciwieństwie jednak do Zbawiciela w chrześcijań-

stwie, uratował on nie tylko człowieka, zanim ten został jeszcze stwo-

rzony, ale również wszystkie bóstwa niebios. Jako „król niebios” utoż-

samiany był z największą z planet, Jowiszem, a także z innymi ciałami 

niebieskimi. Trawersujący zygzakami po niebie Jowisz wydawał się 

Babilończykom nadzorować gwiazdy, co z kolei zostało uznane jako 

emblematyczne dla Merodacha, który – jak to ujmuje jedna z tabli-

czek – „pasł innych bogów jak owce” [EE VII]. 
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Długa lista bóstw skonstruowana jest w sposób, który sugeruje, że jest 

to dwór Merodacha, zebrany wewnątrz niebiańskiej E-sagila. Wśród 

istot duchowych wzmiankowane są również Mina-ukuk-beli oraz 

Mina-iszti-beli, czyli „to, co mój władca zjadł” oraz „to, co mój wład-

ca wypił”, Nadin-me-gati „dawca wody na ręce”, dwaj odźwierni 

i cztery psy Merodacha, w których ludzie skłonni są widzieć cztery 

satelity Jowisza, dostrzegalne dla tych spośród babilońskich astrono-

mów, którzy byli obdarzeni dobrym wzrokiem. Owe psy wabiły się: 

Ukummu, Akkulu, Ikszuda oraz Itebu, czyli odpowiednio: „łapacz”, 

„zjadacz”, „chwytacz” oraz „trzymacz”. Wizualne reprezentacje tych 

istot były najprawdopodobniej przechowywane w świątyni E-sagila 

w Babilonie. 

Zerpanitum. Było to imię małżonki Merodacha i na ogół jest wyma-

wiane jako Szar-p(b)anitum, aczkolwiek jest to transkrypcja pozosta-

jąca w sprzeczności z rodzimą [akadyjską] ortografią i etymologią. 

Należałoby je bowiem zapisać Zer-banitum, co znaczy dosłownie 

„stwórczyni nasienia”. Znaczenie przypisywane temu słowu jest czę-

ściowo potwierdzone przez inne, wskazane przez Lehmanna, imię 

Erua albo Aru’a, które pojawia się w inskrypcji Antiochusa I Sotera 

(280-260 r. p.n.e.), gdzie zwana jest „królową sprowadzającą na 

świat”. Znacząca jest też okoliczność, iż Zerpanitum była najprawdo-

podobniej tożsama z Aruru, która przyczyniła się do stworzenia ludz-
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kości wraz z Merodachem według dwujęzycznej historii o stworzeniu. 

Była też zwana „władczynią otchłani” oraz gdzie indziej „głosem 

otchłani” (Me-abzu) – nie wiadomo jednak dlaczego. Nie była z pew-

nością żeńskim odbiciem Merodacha, ale jedną z najważniejszych 

bogiń w panteonie babilońskim. Istnieje tendencja wśród badaczy, by 

ze względu na solarny charakter Merodacha utożsamiać ją z księży-

cem. Na rzecz tej hipotezy przemawia również fakt, że jej imię zawie-

ra derywat słowa sarpu, oznaczającego „srebro”. Utożsamiano ją rów-

nież z elamicką boginią zwaną Elagu oraz z Lahamun, czczoną na 

wyspie Bahrajn, czyli babilońskim Tilmun. 

Nebo i Taszmetum. Jako „nauczyciel” i „słuchacz” były to jedne 

z najpopularniejszych bóstw Babilonii i Asyrii. Nebo (w semickim 

babilońskim Nabu) był czczony w wieży świątynnej, znanej jako 

E-zida, czyli „wieczny dom”, w Borsippa (obecnie Birs Nimroud) 

tradycyjnie uznawanej za lokację biblijnej wieży Babel, jakkolwiek (co 

zresztą zostało już zaprezentowane wcześniej) to określenie najlepiej 

pasowałoby do podobnej budowli znanej jako E-sagila, „dom podnie-

sionej głowy”, w samym Babilonie. Jako element teoforyczny imion 

męskich Nebo pojawia się znacznie częściej niż imię jakiegokolwiek 

innego bóstwa, włączając w to samego Merodacha. Jasno świadczy to 

o estymie, którą Babilończycy i Asyryjczycy darzyli posiadanie wie-

dzy. [Sumeryjski] znak, którym zapisywano imię Nebo, oznacza 
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zgodnie z wymową ak – „robić”, „stwarzać”, „przyjmować”, „prokla-

mować”, natomiast przy wymowie me – „być mądrym”, „mądrość”, 

„otwartość ucha”, „szerokość ucha” oraz „zbudować dom” (to ostatnie 

odnosi się raczej do etapu projektowania niż samej konstrukcji). Nebo 

jako Dim-szara był „stwórcą pisma skrybów”, podobnie jak Nizu, 

„bóg, który wie” (zu znaczy „wiedzieć”), a jako Mermer – „ponaglający 

(?) rozkazami bogów”, co po stronie sumeryjskiej oznaczało łączność 

z Addu (znanym również jako Rimmon), bóstwem piorunów, a po 

semickiej: z Enu-resztu, który był jednym z boskich posłańców. 

Krótki fragment na tabliczce, znajdującej się w British Museum, 

informuje o jego atrybutach jako boga różnych miast Babilonii. Nie-

stety ich nazwy są w dużym stopniu uszkodzone lub ich w ogóle bra-

kuje. Z tego natomiast, co nam pozostało, możemy wywnioskować, 

że Nebo był bogiem kopania rowów (?), handlu (?), spichlerzy (?), 

poszczenia (?) oraz jedzenia. On także był odpowiedzialny za sianie 

zniszczenia w krainach wroga oraz za ochronę własnych roślin. Łą-

czono go z miastem Borsippa. 

Kult Nebo nie zawsze był tak popularny, jak miało to miejsce w koń-

cowym okresie imperium Babilonii oraz po jego upadku. Co więcej, 

Jastrow jest zdania, że Hammurabi celowo zignorował to bóstwo na 

rzecz Merodacha, by w ten sposób, co mu się zresztą nie udało, do-

prowadzić do stłamszenia kultu Nebo. Nie jest jasne, dlaczego 
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w ogóle do tego doszło, ponieważ Nebo był bóstwem powszechnie 

czczonym, jak kraj długi i szeroki, co można wywnioskować z faktu, 

że w Moabie istniała góra o tym imieniu, gdzie Mojżesz, jak dodaje 

Jastrow „również proklamator”, spotkał swą śmierć [Pwt 34:1]. 

Oprócz góry istniały dwa miasta, noszące tę nazwę: jedno w Moabie 

a drugie w Judei. To, że z pewnością chodzi tutaj o babilońskiego 

Nebo jest potwierdzone przez formę – hebrajski odpowiednik to 

nawi’, [czyli „prorok”]. 

Epoka powszechnego kultu Taszmetum, małżonki Nebo, jest nie-

znana, niemniej jednak jej imię pojawia się po raz pierwszy podczas 

rządów Hammurabiego [w XVIII w. p.n.e.]. Szczegóły, dotyczące jej 

atrybutów, są nieliczne, a Jastrow twierdzi, że owa bogini jest tylko 

efektem religijnych spekulacji Babilończyków. Warto zwrócić uwagę, 

że choć jej kult rozwija się głównie w późniejszych czasach, to wąt-

pliwe jest, by był to produkt wyłącznie tamtego okresu, zwłaszcza 

jeśli wziąć pod uwagę bardzo ważną pieczęć, obecną na tabliczce 

pochodzącej z 4500-3500 r. p.n.e. należącą do lorda Amhersta 

z Hackney, na której można ujrzeć postać mężczyzny o szeroko 

otwartych ustach, trzymającego jelenia za rogi oraz postać kobiety, 

pozbawionej ust, ale z bardzo rozwiniętymi uszami, trzymającą byka 

w podobny sposób. Mamy tutaj do czynienia ze znakomicie przed-

stawionymi „nauczycielem” i „uczniem”. Całkiem prawdopodobne, że 
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ten prymitywny w gruncie rzeczy obrazek przedstawia dominującą 

wówczas koncepcję owych dwóch bóstw. Warto również zaznaczyć, 

że imię Taszmetum ma swój sumeryjski ekwiwalent w postaci Kur-

nun oraz że ideogram, za pomocą którego było zapisywane znaczy 

m.in. „wiązać” i prawdopodobnie, na drodze rozwoju znaczeniowego, 

również „kończyć”. W konsekwencji owa „słuchająca” jest również 

„posłuszną”. 

Szamasz i jego małżonka. Przez cały czas kult słońca w Babilonii 

i Asyrii był nadzwyczaj popularny. Nie ma w tym nic dziwnego, zwa-

żywszy na wielkość tego ciała niebieskiego i bijący odeń blask, jak 

i fakt, że bez słońca człowiek nie byłby w stanie funkcjonować. Jest 

również niezwykle ważne i w tym kontekście zaskakujące, że to bó-

stwo nie stało się, tak jak Ra w Egipcie, naczelnikiem całego panteo-

nu. Miejsce to zostało zajęte przez Merodacha, będącego również 

bóstwem solarnym, ale o znacznie szerszym wachlarzu atrybutów. 

Szamasz jest wzmiankowany dosyć wcześnie, bo już podczas rządów 

E-anna-tum, co przypada mniej więcej na 4200 r. p.n.e. Co prawda 

na tym etapie jego semickie imię oczywiście jeszcze nie istniało 

i zamiast niego mamy Utu bądź też dłuższą formę: Utuki. 

Warto również odnotować, że w konsekwencji babilońskiej koncepcji 

ewolucji procesu stworzenia świata, mniej doskonałe istoty sprowa-

dziły na świat te doskonalsze. Tak więc słońce było potomkiem bó-
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stwa Nannara lub Sina, czyli księżyca. Zgodnie z tą koncepcją, dzień 

był niejako potomkiem nocy, ponieważ według Semitów rozpoczynał 

się wieczorem, gdy tylko księżyc pojawiał się na niebie. Starożytne 

zapiski przedstawiają Szamasza jako „światło rzeczy ponad i rzeczy 

poniżej, iluminatora krain”, „najwyższego sędziego niebios i ziemi”, 

„władcę wszystkich żywych istot, dobroczyńcę wszystkich krain”. 

Świtając u podstawy niebios, otwierał zamki i rozpościerał szerokie 

bramy najwyższych niebios, po czym podnosił głowę wypełniając 

niebiosa i ziemię swoją świetnością. Był nieprzerwanie sprawiedliwym 

w niebiosach, prawdą w uszach krain, bogiem znającym sprawiedli-

wość i niesprawiedliwość, prawość wspierał na swych barkach, a nie-

prawość rozdzierał na dwoje niczym skórzane pęta itd. Tak więc 

Szamasz był wielkim bogiem sądu i sprawiedliwości – w rzeczy samej 

jest on stale tytułowany „sędzią”, najprawdopodobniej z uwagi na to, 

że podobnie jak słońce oświetla ziemię cały dzień i jego światło do-

ciera wszędzie. Tym samym Szamasz uznawany był za boga, który 

wiedział i badał wszystko oraz był w ten sposób najwłaściwszym 

bóstwem do sprawowania urzędu sędziego i podejmowania słusznych 

decyzji. Z tego też powodu jego wizerunek pojawia się na szczycie 

steli zapisanej prawami Hammurabiego, a wszystkie prawne ceremo-

nie odbywały się w obrębie jego przybytków. Jego kult sprawowano 
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przede wszystkim w wielkich świątyniach zwanych E-babbara, „do-

mem wielkiego światła”, w miastach Larsa i Sippar. 

 

Rys. 5. Wizerunek na górnej części steli Hammurabiego. Najprawdopodobniej przed-

stawia on Hammurabiego (po lewej) i Szamasza/Utu (po prawej). 

Małżonką Szamasza była Aa, której główna siedziba mieściła się 

w Sippar, tuż obok tej należącej do Szamasza. Jakkolwiek była ona 

tylko bladym odbiciem boga-słońca, jej kult miał niezwykle staro-
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dawny charakter, o czym świadczy wzmianka na inskrypcji pochodzą-

cej z czasów Man-isztusu, o którym mówi się, iż królował jeszcze 

przed Sargonem z Agade [czyli na przełomie XXIV i XXIII w. 

p.n.e.]. Z uwagi na to, że na jednej z list bóstw jej imię utworzone 

jest przez reduplikację imienia boga-słońca, Utu, wydaje się, że mogła 

być niegdyś z nim tożsama. Ściślej rzecz biorąc, mogła personifiko-

wać zachodzące słońce, tzw. „podwójne słońce”, zwane tak z uwagi 

na to, że zachodzący dysk słoneczny sprawia wrażenie prawie dwu-

krotnie większego. Według hymnu śpiewanego zachodzącemu słońcu 

w świątyni w Borsippa, Aa (w sumeryjskiej linii zwana Kur-nirda) 

była odpowiedzialna za podejmowanie Szamasza na końcu jego nie-

biańskiej drogi. Według listy, która była wzmiankowana wcześniej, 

Aa, nosząca również sumeryjskie imię Burida, była również małżonką 

Szazu, „tego, który zna tajniki serca”, czyli samego Merodacha, który 

– jak już wcześniej zasugerowano – prawdopodobnie był utożsamiany 

ze słońcem wschodzącym, a więc z odpowiednikiem słońca zacho-

dzącego. 

Oprócz „Szamasza” i „Utu” (to drugie jest jego zwyczajowym sume-

ryjskim imieniem), bóstwo słoneczne miało jeszcze kilka innych, nie-

semickich imion, włączając w to Gisznu14, czyli „światło”, Ma-banda-

                                                            
14 Znak, użyty do wyrażenia tego słowa, jak i do imienia „Szamasz”, pojawia się rów-

nież w imieniu Szamasz-szum-ukin (Saosdouchinos), brata Aszszur-bani-apli 
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anna, czyli „barka niebios”, U-e, czyli „wschodzące słońce”, Mitra, 

będący najwyraźniej perskim Mitrą, Ume-szimasz i Nahunda (imiona 

elamickie) oraz Sahi, będące kasyckim imieniem słońca. Szamasz nosi 

niekiedy imiona jego posługaczy, Kittu i Meszaru, „prawdy” i „spra-

wiedliwości”, prowadzących go jako sędziego na ziemi. 

Tammuz i Isztar. Data powstania mitu o Tammuzie jest niepewna, 

ale jako że imię tego boga zostało znalezione na tabliczkach, pocho-

dzących z okresu rządów Lugal-anda i Uru-ka-gina (ok. 3500 r. 

p.n.e.), nie może być późniejsza niż 4000 r. p.n.e., a w istocie może 

być znacznie wcześniejsza. Jako że stale jest nazywany „pasterzem” 

oraz mówi się o nim, że dysponował polem, gdzie wyprowadzał swoje 

stada, prof. Archibald Sayce widzi w Tammuzie „Daonusa lub Daosa, 

pasterza [z miasta] Pantibibla”, który według Berosusa rządził Babi-

lonią przez 10 sari albo 36000 lat i był szóstym królem okresu mi-

tycznego. Zgodnie z klasyczną wersją tej opowieści matka Tammuza 

dopuściła się kazirodztwa ze swoim własnym ojcem, zmuszona do 

tego przez Afrodytę, którą wcześniej obraziła, a która chciała się na 

niej w ten sposób zemścić. Podczas ucieczki przed ojcem chcącym 

zabić ją za popełnioną przez nią zbrodnię, zatrzymała się i zaczęła 

modlić do bogów, a ci zmienili ją w drzewo, z którego pnia narodził 

                                                                                                                   
(Asurbanipal). Grecki ekwiwalent sugeruje wymowę zarówno Szawasz, jak i Sza-

masz. 
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się Adonis. Afrodyta była do tego stopnia zauroczona noworodkiem, 

że zamknęła go w skrzyni i przekazała pod opiekę Persefonie, która 

(gdy tylko odkryła, jaki skarb przypadł jej w udziale) odmówiła wy-

dania go rodzicom. Sprawę oddano pod sąd Zeusa, który zadecydo-

wał, że każdego roku Adonis będzie mieć cztery miesiące dla siebie, 

cztery spędzi z Afrodytą, a cztery z Persefoną. Według innego wa-

riantu tego mitu, Adonis miał spędzać sześć miesięcy z Persefoną 

i sześć miesięcy z Afrodytą na ziemi. Ostatecznie Adonis ginie pod-

czas polowania zabity przez szarżującego dzika. 

Prócz opisu wydarzenia w Hadesie, dokąd udała się Isztar (babilońska 

Wenus), by odnaleźć Tammuza, żadna inna informacja na temat tej 

legendy nie dotrwała do naszych czasów. Nie można wykluczyć opcji, 

że Babilonia dysponowała pełną wersją historii, która rozprzestrzeniła 

się aż do Fenicji, a stamtąd do Grecji. W Fenicji dostosowano ją do 

warunków klimatycznych, panujących w kraju, góry Lebanonu zosta-

ły uznane za miejsce śmiertelnego spotkania z dzikiem, a zasilana 

jesiennymi deszczami i zabarwiona czerwoną gliną rzeka Adonis 

(obecnie Nahar Ibrahim, czyli „potok Abrahama”) miała nieść ze 

sobą jego krew. Zejście Tammuza do podziemi, symbolizowane przez 

brunatno-czerwoną wodę rzek spływających do morza, było celebro-

wane nie tylko przez Fenicjan, ale również przez Babilończyków, 

którzy dysponowali co najmniej dwoma zestawami lamentacji na tę 
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okazję, a które najprawdopodobniej stanowiły pierwowzór dla hebraj-

skich psalmodii w czasach Ezechiela (ok. 597 r. p.n.e.) [Ez 8:14-15]. 

Tammuz będąc na ziemi karmił owce i kozy wraz z ich młodymi, po 

czym składał je w ofierze. „Odszedł, odszedł do łona ziemi” nawoły-

wali żałobnicy, „pociągnie za sobą tłumy, które zstąpią do krainy 

umarłych, by opłakiwać dzień jego upadku w tych smutnych miesią-

cach roku”. Istniała również lamentacja specjalnie na okazję zaprze-

stania wzrostu i wegetacji, a jeden z hymnów, zaraz po utytułowaniu 

Tammuza pasterzem i mężem Isztar oraz „królem podziemi” i „wład-

cą pastwisk”, przyrównuje go do zalążka, który nie zdążył wchłonąć 

wody leżąc w bruździe i który nie zakwitł na łące; do młodego pędu, 

który nie został nawodniony przez rzekę oraz do drzewka, którego 

korzenie zostały wyrwane. W „lamentacjach” znajdujących się 

w Manchester Museum, Isztar lub jedna z jej wyznawczyń wydaje się 

wołać za Tammuzem słowami: „powróć, mój mężu”, wykrzyczanymi 

podczas jej podróży do ponurych otchłani. Eresz-e-gala, „pani wiel-

kiego domu” (Persefona), jest również wzmiankowana, a tekst wydaje 

się sugerować, że Isztar wkroczyła do jej domeny wbrew jej woli. 

Niniejszy tekst nadaje Tammuzowi również inne imiona: Tumu-giba, 

czyli „sen fleta”, Ama-elaggi i Szi-umunnagi, czyli życie ludzi. 

Odniesienie do owiec i kóz we fragmencie, znajdującym się w British 

Museum, wiąże się z faktem, że osoba, która chciała posłużyć się 
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zaklęciem oczyszczającym, musiała się przedtem zaopatrzyć w mleko 

żółtej kozy, wyhodowanej w owczarni Tammuza. To wywołuje oczy-

wiste skojarzenia ze stadami greckiego boga solarnego Heliosa, czyli 

z podświetlonymi przez słońce chmurami i w rezultacie wyglądający-

mi jak żółte owce – i faktycznie, jednym ze wczesnych sumeryjskich 

określeń na wełnę było „owca niebios”. Imię Tammuza w języku 

sumeryjskim brzmi Dumu-zi bądź, w jego pełnej, lecz rzadziej wystę-

pującej formie, Dumu-zida, co oznacza „prawdziwy” lub „wierny 

syn”. Za tym imieniem prawdopodobnie kryje się jakaś legenda, która 

jednak na tę chwilę pozostaje nieznana. Istnieje możliwość, iż był on 

utożsamiany z En-Mersi, co zostanie zaprezentowane w dalszej czę-

ści niniejszej książki. 

W każdym razie Isztar jest najbardziej znana ze swej wyprawy do 

Hadesu w poszukiwaniu Tammuza, jej małżonka, gdy ten znajdował 

się tam z Persefoną (Eresz-ki-gal). Podczas tej podróży musiała 

przejść przez siedem bram, a przy każdej z nich oddać jeden element 

swojej odzieży. W ten sposób dotarła do zaświatów będąc zupełnie 

nagą, obrazując w ten sposób przekonanie, iż człowiek nie jest 

w stanie zabrać ze sobą niczego, gdy odchodzi z tego świata. Podczas 

jej nieobecności, wszystko na ziemi zaczęło się oczywiście psuć, tak 

więc bogowie poczuli się zobligowani, by zażądać jej uwolnienia. 

Isztar została ostatecznie wypuszczona i podczas swojej drogi po-
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wrotnej przez siedem bram odzyskała wszystkie siedem ozdób, które 

przedtem oddała. Nie jest do końca jasne, czy małżonek, którego 

poszukiwała, znalazł się razem z nią na wolności, niemniej jednak 

zakończenie tekstu zdaje się sugerować, że misja Isztar się powio-

dła [ZI]. 

W tej opowieści egzemplifikuje ona wierną żonę, chociaż inne legen-

dy odsłaniają pozostałe aspekty jej charakteru, np. legenda o Gilga-

meszu, władcy Erech, opowiada o tym, jak to prawie doszło między 

nimi do zbliżenia [EoG VI]. Gilgamesz jednak, zbyt dobrze zazna-

jomiony z charakterem boskiej królowej jego miasta, karci ją za spo-

sób, w jaki traktuje swojego męża i innych kochanków – Tammuza, 

którego każdego roku doprowadzała do gorzkiego łkania; kolorowego 

ptaka Allala, którego uderzyła, łamiąc mu skrzydła; silnego lwa, któ-

rego okaleczyła siedmiokroć; chwalebnego konia bojowego, któremu 

przysporzyła trudności i strapień, a jego matce, Silili, bolesnego pła-

czu; pasterza dostarczającego jej wszystkiego, czego tylko sobie życzy-

ła, a którego zamieniła w szakala; Iszullanu, ogrodnika jej ojca, które-

go – jak się wydaje – próbowała otruć, po czym jednak zamieniła go 

w posąg. Po usłyszeniu tego wszystkiego Isztar wpadła we wściekłość 

i wstąpiła do nieba, by poskarżyć się Anu i Anatu, swoim rodzicom, 

w wyniku czego bogowie wysłali rozjuszonego byka przeciwko Gil-

gameszowi i Enki-du, jego przyjacielowi i pomocnikowi. Byk oczywi-



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

121

ście został pokonany, a Enki-du odciął kawałek jego truchła i cisnął 

nim w Isztar, odgrażając się, że gdyby tylko mógł ją schwycić, postą-

piłby z nią w ten sam sposób. Isztar najwyraźniej zorientowała się, że 

nic więcej w tej sprawie nie można już uczynić, zebrała więc swoje 

służki, dziewczęta oraz nierządnice i w ich obecności zapłakała nad 

martwym ciałem boskiego byka [EoG VI]. 

Kult Isztar, będącej boginią wojny i miłości był zdecydowanie bar-

dziej popularny niż kult jej małżonka, Tammuza, który – jak to na 

ogół było wśród Semitów zachodnich – czczony był raczej przez 

kobiety niż przez mężczyzn. Wszystko wskazuje na to, że jej kult był 

nie mniej starożytny i rozgałęział się w kilku kierunkach, co można 

wywnioskować z faktu, że Isztar była znana pod wieloma imionami, 

z których każde stało się z czasem imieniem niezależnego bóstwa. 

Katalogi bóstw wzmiankują więc postać, która nosi imię Innanna, 

Ennen i Nin, podczas gdy równie rozpowszechnione w innych in-

skrypcjach jest imię Ama-Innanna, czyli „matka Isztar”. Główne 

centra jej kultu znajdowały się w Erech (Babilonia) i w Niniwie (Asy-

ria), a także w Arbeli i wielu innych miejscach. Isztar występowała 

również pod elamickimi imionami, Tiszpak i Szuszinak, czyli „bogini 

Suzy”, [tj. miasta w starożytnym Elamie]. 

Nina. Jednym z imion Isztar było Nin, tak więc nie ma praktycznie 

żadnych wątpliwości, że był to powód, dla którego została ona utoż-
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samiona z boginią Nina, co można udowodnić, bazując na materia-

łach z czasów królów Lagasz, Lugal-anda i Uru-ka-gina. Będąc utoż-

samioną z Aruru, boginią, która pomogła Merodachowi w stworzeniu 

ludzkości, Isztar była także uznawana za matkę wszystkich istot ży-

wych, co zdają się potwierdzać jej słowa obecne w babilońskiej histo-

rii o potopie, iż zrodziła człowieka, który niczym „synowie ryb” wy-

pełnił morze [EE V]. Tak więc Nina jako inna forma Isztar, była 

boginią stworzenia, symbolizowaną przez tętniący życiem ocean, a jej 

imię zapisywane jest za pomocą znaku, który może oznaczać dom lub 

zbiornik z innym znakiem wewnątrz, który oznacza rybę. Jej najwcze-

śniejsza siedziba znajdowała się w mieście Nina w południowej Babi-

lonii, skąd – według wszelkiego prawdopodobieństwa – koloniści 

udali się na północ i założyli kolejną świątynię w Niniwie w Asyrii, 

która z czasem stała się wielkim centrum jej kultu, co też poniekąd 

zdaje się tłumaczyć jej nazwę, pochodzącą od imienia Ninaa lub Ni-

nua [zob. Jn 1-4]. Była ona bóstwem opiekuńczym rybaków z miast 

Nina i Lagasz, którzy mieli w zwyczaju składać jej oraz Innannie lub 

Isztar obfite ofiary z ryb. 
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Rys. 6. Gudea, książę Lagasz. Wizerunek ze zbiorów muzeum w Luwrze. 

Skoro męskie bóstwa miały swoje żeńskie odpowiedniki, wydaje się 

zupełnie prawdopodobne, żeby takie samo zjawisko można zaobser-

wować po stronie bogiń. W tym konkretnym przypadku możemy 

podejrzewać, że Niniwa została założona przez męski odpowiednik 

Niny, którą to fundację przypisuje się, jak powszechnie wiadomo, 
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bóstwu o imieniu Ninos, zakończonym grecką końcówką typową dla 

formy męskiej. 

Nin-Girsu. Niniejsze bóstwo największą popularnością cieszyło się 

w starożytnym babilońskim mieście Lagasz, siedzibie ważnej linii 

królów i wicekrólów, obejmującej między innymi sławnego Gudea, 

którego posągi i cylindryczne pieczęcie zdobią babilońskie galerie 

paryskiego Luwru. Jego imię znaczy „władca Girsu”, co najprawdo-

podobniej odnosiło się do jednej z najstarszych dzielnic Lagasz. Owo 

bóstwo (przypuszczalnie solarne) było synem En-lila lub Bela i utoż-

samiano je z Nirig bądź Enu-resztu. Na co już wskazano wcześniej 

w jednym z wykazów, w linii 26, dialektalną formą jego imienia było 

U-mersi tudzież En-mersi. Oba te warianty pojawiają się w inskrypcji 

opublikowanej w czwartym tomie książki Cuneiform Inscriptions of 

Western Asia na tabl. 27, gdzie frazie w języku sumeryjskim „weź białe 

koźlę En-mersi” odpowiada semickie tłumaczenie „weź białe koźlę 

Tammuza”, co wyraźnie dowodzi utożsamienia tych dwóch bogów. 

W drugim tomie tej publikacji imię Nin-girsu powiązane jest z bó-

stwem rolniczym, co tylko potwierdza identyfikację z Tammuzem, 

będącym bogiem uprawy roli. 

Bau. Ta bogini odgrywała znamienitą rolę przez cały czas istnienia 

starożytnej religii babilońskiej, zwłaszcza w okresie rządów władców 

poprzedzających dynastię Hammurabiego. Była matką Lagasz, a jej 
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świątynia znajdowała się w Uru-azaga, dzielnicy Lagasz, głównego 

miasta jej małżonka Nin-girsu. Podobnie jak Nin-Girsu, Bau była 

odpowiedzialna za rozsiew, nie tylko zboża i roślin, ale również ludz-

kiego nasienia. Jako dawczyni życia ludzkiego oraz uzdrowicielka 

chorujących była utożsamiana z Gulą, znaną również jako „pani ratu-

jąca przed śmiercią” (zob. tablica bóstw, linia 31). Ga-tum-duga, 

której imię najprawdopodobniej oznacza „czyniąca dobro”, była także 

niezwykle popularna w starożytnych czasach i jakkolwiek utożsamio-

na z Bau w linii 27, to jednak Jastrow uznaje obydwie boginie za 

pierwotnie niezależne. 

Eresz-ki-gal lub Allatu. Jako prototyp Persefony ta bogini ma duże 

znaczenie dla mitologii porównawczej. Tekst jednej z legend, bezpo-

średnio jej dotyczący, został znaleziony w Tel-el-Amarna w Egipcie 

i opowiada o tym, jak to bogowie urządzili przyjęcie i odprawili po-

słańca do Eresz-ki-gal z informacją, że jakkolwiek im wolno zejść do 

zaświatów, to ona sama nie ma wstępu do nieba i w związku z tym 

musi wysłać swojego gońca, by ten zabrał przygotowane dla niej je-

dzenie. Eresz-ki-gal oddelegowała jednego ze swoich podwładnych, 

a gdy ten pojawił się w niebie, wszyscy bogowie zgodnie powstali 

z krzeseł, by go uhonorować, oprócz jednego, który nie okazał nale-

żytego posłowi szacunku. Posłaniec, zaraz po powrocie ze swojej 

misji, zrelacjonował wszystko Eresz-ki-gal, a ta rozwścieczona jego 
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opowieścią, wysłała go ponownie z żądaniem wydania owego pyszał-

kowatego delikwenta, by mogła go zabić. Bogowie przedyskutowali 

sprawę śmierci z wysłannikiem Eresz-ki-gal i kazali mu zabrać ze 

sobą tego, który nie powstał w jego obecności. Wszystkie bóstwa 

zebrały się, by winowajca mógł zostać wskazany, ale jeden z nich 

stanął z tyłu. Gdy posłaniec głośno zapytał, kim był ten, który nie 

wstał, okazało się, że jest to Nerigal. Ten ostatni został odesłany do 

Eresz-ki-gal, choć nie w głowie mu było tak łatwo się poddać, bo gdy 

tylko dotarł na miejsce, pochwycił ją za włosy i ściągnął z tronu 

z zamiarem odcięcia jej głowy. „Nie zabijaj mnie, bracie! Pozwól mi 

porozmawiać” wykrzyczała, a gdy tylko poluzował uścisk, dodała: 

„będziesz moim mężem, a ja będę twoją żoną; sprawię, że przejmiesz 

władzę, jak świat szeroki. Umieszczę tablicę mądrości w twojej ręce; 

będziesz władcą, a ja będę władczynią”. Tak więc Nerigal chwycił ją 

i ucałował, po czym wytarł jej łzy mówiąc „od teraz, o co tylko mnie 

poprosisz – tak się stanie” [NiE]. 

Eresz-ki-gal nie potraktowała Isztar równie łagodnie w miłosnej 

walce o Tammuza. Według opowieści, gdy tylko Isztar zstąpiła do 

Hadesu w poszukiwaniu „męża jej młodości”, natychmiast została 

pozbawiona nie tylko swojej odzieży i ozdób, ale również na rozkaz 

Eresz-ki-gal Namtar poraził chorobą wszystkie jej członki i potrzeb-

na była dopiero boska interwencja, by ją uwolnić [ZI]. Eresz-ki-gal 
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znaczy „pani wielkiej krainy”, co najwyraźniej ma odnosić się do Ha-

desu. Wariant tego imienia, Eresz-e-gal, czyli „władczyni wielkiego 

domu” pojawia się w hymnach do Tammuza, przechowywanych 

w Manchester Museum. 

Nergal. Miano to na ogół jest tłumaczone jako „władca wielkiego 

siedliska” i jako takie jest odpowiednikiem imienia jego małżonki 

Eresz-ki-gal. Był to władca Hadesu i równocześnie bóg wojny i zara-

zy. Jako wojownik walczył naturalnie po stronie jego czcicieli, co 

zdaje się potwierdzać fraza, opisująca go słowami „wojownik, sroga 

nawałnica i potop burzące kraj wroga”. Nergal, co podkreśla Jastrow, 

różnił się od Niriga (także uznawanego za boga wojny) tym, że jako 

bóstwo choroby i śmierci symbolizował on również nieszczęście 

i zniszczenie, towarzyszące wojnom narodowym. Z uwagi na ten 

aspekt jego charakteru traktowany jest również jako bóg ognia, czyli 

niezwykle niszczycielskiego żywiołu. Jensen twierdzi, iż Nergal był 

bogiem skwaru południa bądź letniego słońca, a tym samym ponosił 

odpowiedzialność za wszelkie nieszczęścia wywołane zbyt wysoką 

temperaturą. 

Głównym centrum jego kultu było Cuthah (Kutu, czyli sumeryjskie 

Gudua) w pobliżu Babilonu, współcześnie znane jako Tel Ibrahim. 

Nergala można utożsamić z greckim Aresem i rzymskim Marsem 

z uwagi na fakt, że związana z nim planeta Musztabarru-mutanu, 



GŁÓWNE BÓSTWA BABILOŃCZYKÓW I ASYRYJCZYKÓW 

128

czyli „siewca śmierci” to według wszelkiego prawdopodobieństwa 

babiloński odpowiednik imienia Mars. 

Amurru. Jakkolwiek w żadnym razie nie jest to szczególnie popularne 

imię wśród czczonych w Babilonii bóstw [sic!], to warto je odnotować 

z uwagi na wiek tabliczki, na której zajmuje ono główne miejsce, na 

czele długiej listy innych bogów. Amurru znany był jako „władca 

gór”, a jego kult stał się bardzo popularny w okresie dynastii Ham-

murabiego (powiedzmy, od 2200 do 1936 r. p.n.e.), kiedy to jego 

imię często pojawiało się na tabliczkach i pieczęciach cylindrycznych 

oraz jako element teoforyczny imion męskich. Ideograficzny sposób 

zapisu, Mar-tu, zawiera słowo, które użyte jest również do określenia 

Amurru, krainy Amorytów, bądź też zachodu w ogóle. W tym wła-

śnie okresie znaczna liczba Amorytów zasiliła ludność Babilonii, tak 

więc popularność tego imienia wydaje się zupełnie zrozumiała. Ta-

bliczki zawierające te imiona zostały z czasem uzupełnione o ich 

semickie odpowiedniki, mniej więcej na początku tego okresu. 

Sin lub Nannara. Kult bóstwa lunarnego był jednym z najbardziej 

rozpowszechnionych w Babilonii. Jego główna siedziba mieściła się 

w Uru (obecnie Muqajjar)15, czyli biblijnym Ur Chaldejczyków. Po-

chodzenie imienia Sin jest nieznane, przypuszcza się jednak, że jest to 

                                                            
15 Bądź też według uproszczonej i powszechnej wymowy: Mugheir. 
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zniekształcona forma Zu-ena. Ów złożony ideogram z kolei można 

przetłumaczyć jako „władca mądrości”. Oprócz tego imię boga Sina 

wyrażano również znakiem używanym do zapisywania liczby 30, 

poprzedzonym prefiksem dingir, oznaczającym boskość. Sugeruje to 

związek z 30 dniami miesiąca księżycowego, wydaje się jednak, że 

sam ideogram pochodzi ze stosunkowo późnego okresu. Jastrow 

tłumaczy imię Nannar jako zmienioną formę Narnar, co ma oznaczać 

„dający światło”. W długim hymnie skierowanym do tego boga jego 

opis zajmuje wiele linijek i przedstawia go jako „władcę, księcia bo-

gów, najwyższego w niebiosach” oraz jako „ojca Nannar”. Wśród jego 

innych tytułów i przydomków znajdują się „wielki Anu” (sumeryjski 

ana gale, semicko-babiloński Anu Rabu), co stanowi kolejny przykład 

utożsamienia tych dwóch bóstw. Był on także „władcą Ur”, „panem 

świątyni Gisz-nu-gala”, „panem świecącej korony” itp. Mówi się 

o nim także, iż był „potężnym bykiem, pełnym piękna i świetności, 

o silnych rogach, doskonałych kończynach i brodzie z lazurytu16”. 

Oprócz Babilonii i Asyrii był on czczony również w innych miejscach 

semickiego wschodu, zwłaszcza w Haran – mieście, do którego 

Abraham przeprowadził się z uwagi na fakt, że patronowało tam to 

samo bóstwo, co w Ur chaldejskim, gdzie spędził poprzednie lata 

                                                            
16 Najprawdopodobniej chodzi tutaj o kolor, a nie o konsystencję lazurytu.  
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swojego życia. Zarówno góra Synaj, jak i pustynia Synaj mają w na-

zwie jego imię. 

Według króla Dungi (ok. 2700 r. p.n.e.) małżonką Sina bądź Nanna-

ra była Nin-Uruwa, „władczyni Ur”. Sargon z Asyrii (722-705 r. 

p.n.e.) nazywa ją Nin-gala. 

Addu albo Rammanu. Liczne imiona przypisywane Hadadowi na 

wielu inskrypcjach, zarówno te semickie, jak i niesemickie, świadczą 

o popularności, którą cieszyło się to bóstwo przez cały czas w Babilo-

nii. Pośród jego nie-semickich imion można wymienić: Mer, Mer-

mer, Muru, a wszystkie, co wyraźnie widać, są do siebie podobne. 

Imię „Addu” można sklasyfikować jako wariant amorycki, który pier-

wotnie brzmiał „Dadu”, lecz z czasem utracił pierwszą głoskę. Asyryj-

czycy najwyraźniej zawsze używali pozbawionej końcówki formy 

Adad. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Addu, Adad i Dadu 

pochodzą od zachodnio-semickiego Hadad, natomiast to drugie imię, 

Rammanu, jest rdzennie babilońskie i spokrewnione z Rimmon, co 

oznacza „uderzającego gromami” lub coś podobnego. Był to bóg 

wiatrów, burz i deszczu. Bano się go z uwagi na dwa pierwsze aspek-

ty, natomiast czczono i poszukiwano jego uznania ze względu na ten 

ostatni. Pod imieniem Birqu pojawia się jako bóg błyskawic, a Ja-

strow jest zdania, iż z tego względu niekiedy utożsamiano go z Sza-

maszem, gdyż obaj byli (jakkolwiek w różnym stopniu) zwani „boga-
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mi sprawiedliwości”. Asyryjskie inskrypcje ukazują go jako boga woj-

ny, podczas gdy królowie stale porównują spustoszenie zasiane przez 

ich wojska z tymi spowodowanymi przez Adada „władcę powodzi”. 

Dla nich był on „mocarzem, zatapiającym krainy wroga, ziemie 

i domy”, do którego modlono się w intencji sprowadzenia nieszczę-

ścia na kraj wrogów asyryjskiego króla. Taki delikwent mógł się spo-

dziewać złowieszczych piorunów, biedy, głodu, suszy, zalegających 

zwłok jak i tego, że nie przeżyje kolejnego dnia, a jego imię i potom-

stwo zostaną wymazane z powierzchni ziemi. 

Pierwotną siedzibą kultu Adada było Muru w południowej Babilonii, 

do którego patesi Girsu [czyli władca, będący przedstawicielem dane-

go boga na ziemi] w czasach Ibi-Sin wysyłali ofiary ze zboża. Do-

kładna lokalizacja pozostaje jednak nieznana. Inne miejsca (a może 

po prostu inne nazwy tego samego miejsca?), w których go czczono 

to Ennigi i Kakru. Małżonką Addu była Szala. Jej kult był niemniej 

popularny, a ich boskiej parze poświęcono wiele świątyń, nie tylko 

w Babilonii i Asyrii, ale również w Elamie. 

Aszszur. We wszystkich powyżej przeanalizowanych postaciach do-

strzec możemy główne bóstwa babilońskiego i asyryjskiego panteonu, 

które były powszechnie czczone przez oba ludy. Mimo tego, że owi 

bogowie mieli babilońskie pochodzenie, to udało im się zgromadzić 

także sporą rzeszę asyryjskich wyznawców. Równocześnie można 
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odnaleźć jedno bóstwo, którego imię nie znajduje się na żadnej spo-

śród list babilońskich: jest to Aszur, narodowy bóg Asyrii, czczony 

w mieście o tej samej nazwie, będącym starą stolicą całego kraju. 

Biorąc pod uwagę te okoliczności, można więc uznać za pewnik, iż 

Aszur był lokalnym bóstwem miasta, którego imię nosił oraz że osią-

gnął pozycję naczelnika asyryjskiego panteonu w sposób analogiczny 

do tego, w który Merodach został królem bóstw babilońskich. Krótko 

mówiąc, miasto Aszur stało się po prostu stolicą kraju. Jednak nad-

rzędna pozycja Aszura miała znacznie bardziej totalny charakter niż 

było to w przypadku Merodacha, jako że świątynie dedykowane 

Aszurowi można było odnaleźć w całej Asyrii. Powodem prawdopo-

dobnie było to, że ten kraj był znacznie bardziej zjednoczony niż 

Babilonia, co sprawiało, że samo imię „Aszur” wywoływało w lu-

dziach patriotyczne uczucia za każdym razem, gdy ktokolwiek się do 

niego odniósł. Było tak pewnie po części ze względu na fakt, iż król 

w Asyrii był reprezentantem boga w znacznie większym stopniu niż 

król w Babilonii oraz dlatego, że bóg podążał za nim zarówno pod-

czas obrzędów religijnych, jak i ekspedycji wojennych. W rzeczy 

samej uznać można za całkiem możliwe, że bóg udawał się tam, do-

kądkolwiek poszedł sam król. Różnego rodzaju rzeźby wyobrażają to 

wierzenie: obok króla dostrzec można uskrzydlony okrąg, w którym 

niekiedy znajduje się postać boga w ludzkiej formie, a niekiedy tylko 
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jej górna część, zwrócona w stronę przeciwnika i mierząca do niego 

z łuku. Tego typu wizerunki bogów przyrównywane były często do 

słońca w trakcie zaćmienia, podczas gdy szeroko rozpostarte skrzydła 

kojarzyły się z poświatą widoczną w momencie całkowitego zniknię-

cia. Przyznać trzeba, że ten właśnie fenomen naturalny mógł dać 

impuls dla samej idei, uwiecznionej w ikonografii. Aszszur jako bóg 

słońca, nie będący jednak Szamaszem, przypominał babilońskiego 

Merodacha i był najprawdopodobniej z nim utożsamiany. Wydaje się 

to zupełnie możliwe, ponieważ w przynajmniej jednym z tekstów, 

Beltu (Beltis) jest opisana jako jego małżonka, co równocześnie utoż-

samia ją z Zerpanitum. Wydaje się, że pierwotną formą jego imienia 

było Auszar, „wodne pole”, odnoszące się zapewne do traktu, gdzie 

miasto Aszur zostało zbudowane. Utożsamienie z Merodachem, o ile 

oczywiście do takiego doszło, mogło po części wynikać z podobień-

stwa jego imienia do słowa Asari, będącego jednym z przydomków 

Merodacha. Jednakowoż, wymowa Aszur wydaje się wywoływać 

skojarzenia z Anszar z pierwszej tabliczki historii stworzenia [EE I] – 

choć może się to wydawać dziwne, żeby Asyryjczykom przyszło do 

głowy, że ich boski patron miałby symbolizować niebiańskie zastępy. 

Grecka transkrypcja imienia Anszar, czyli Assoros przekazana przez 

Damascjusza z pewnością potwierdza przypuszczenia, oparte na wy-

mowie samego ideogramu. Delitzsch twierdzi, że imię Aszszur lub 



GŁÓWNE BÓSTWA BABILOŃCZYKÓW I ASYRYJCZYKÓW 

134

Aszur, jak on sam je odczytuje, znaczy „święty”, a na poparcie swojej 

tezy przytacza listę bóstw miasta Niniwa, gdzie słowo Aszur pojawia 

się trzykrotnie, sugerując okrzyk trishagion „święty, święty, święty” 

[zob. Iz 6:3]. W każdym razie, trzykrotne powtórzenie imienia zna-

czy po prostu, że istniały trzy świątynie dedykowane Aszurowi 

w rzeczonych miastach17. Jastrow zgadza się z Delitzschem w kwestii 

uznania imienia Aszur jako wariantu Aszir (obecnego również wśród 

wczesnych imion kapadockich), niemniej jednak sam tłumaczy je 

raczej jako „nadzorca” bądź „strażnik” krainy i jej mieszkańców 

(oznaczonych pozbawioną końcówki formą asziru) i odnosi również 

do Merodacha. 

Jako że użycie znaków An-szar na oznaczenie boga Aszura pojawia 

się dopiero w późnym okresie (Jastrow proponuje VIII w. p.n.e.), 

wydaje się to być efektem pracy skrybów, którzy chcieli odtworzyć 

pierwotne znaczenie tego imienia jako „zastępu niebios”. Jest to tłu-

maczenie w pełni zgodne z linią argumentacji Jastrowa w odniesieniu 

do natury tegoż bóstwa. Według niego nie było ono reprezentacją czy 

też personifikacją żadnej spośród sił natury, lecz raczej abstrakcyjnym 

duchem, odpowiedzialnym za ochronę krainy, armii i ludu Asyrii. Co 

więcej, stolica kraju mogła być przeniesiona z Aszuru do Calah, 

                                                            
17 Bądź też, że były po trzy sanktuaria dedykowane Aszurowi w każdej ze świątyń. 
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a stamtąd z powrotem do Aszuru i wreszcie do Niniwy bez żadnego 

wpływu na pozycję owego bóstwa opiekuńczego. Nie potrzebował 

świątyni, chociaż takie świątynie mu wznoszono, ani nie musiał się 

obawiać, że jego popularność ucierpi w rywalizacji z jakimś innym 

bóstwem. Jako ucieleśnienie ducha ludu asyryjskiego, jego indywidu-

alny aspekt osobowości pozostawał do pewnego stopnia w tle. Ponie-

waż był „zastępem niebios”, wszystkie inne bóstwa mogły być po-

strzegane jako mające w nim swój byt. 

 

Rys. 7. Uskrzydlony bóg Aszur przedstawiony na reliefie pochodzącym 

z IX/VIII w. p.n.e. 
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Taki właśnie był naczelny bóg Asyryjczyków – niejako zaszczepiony 

i zawsze wyróżniający się w babilońskim panteonie jako mający cha-

rakterystyczne cechy, wynikające z jego pochodzenia. 

Małżonka Aszura nie pojawia się w tekstach historycznych, a wszel-

kie wzmianki o niej w innych miejscach tytułują ją Beltu, „pani” i nie 

pozwalają na jakąkolwiek identyfikację. Jednakowoż, w przypadku 

pewnej inskrypcji pojawiają się postacie bogini Aszuritu i boga Aszu-

ra, które są związane z gwiazdą Sib-zi-anna, przez Jensena zidentyfi-

kowaną jako Regulus [czyli alfa Leonis, tzw. „bazyliszek”], która była 

najwyraźniej również gwiazdą Merodacha w Babilonii. Niewiele 

jednak nam to mówi, ponieważ Aszuritu oznacza po prostu „Asyryj-

kę”. 

Pomniejsze bóstwa. Wśród setek imion wypełniających listy bóstw, 

kilka zasługuje na szczególną uwagę bądź to ze względu na ich oso-

bliwość, bądź to w konsekwencji tego, że stanowią imię jakiegoś 

boga, mającego co prawda ograniczony zakres wpływów lokalnych, 

ale gdzie indziej utożsamianego z jedną z większych istot. 

Aa. Ten bóg może zostać uznany za tożsamego z Ea (jakkolwiek jego 

imię zapisywane jest w inny sposób) lub za boga solarnego, który 

przyjął imię swojej małżonki, lub (co jest może bardziej prawdopo-

dobne) za szczególną formę zapisu A’u lub Ja’u (hebrajski Jah), bez 
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końcówki charakterystycznej dla mianownika. Ten właśnie sposób 

można spotkać w formach takich, jak Aa’u, Ja’u, Jau oraz Ja. 

Abil-Addu. Wydaje się, że ten bóg osiągnął niemałą popularność 

w późniejszych czasach, zwłaszcza wśród imigrantów, przybywają-

cych z obszarów zachodnich. Jako męski potomek Hadada był odpo-

wiednikiem syryjskiego bóstwa o imieniu Ben Hadad, [czyli dosłow-

nie: syn Hadada]. Jedna z tabliczek, znajdująca się obecnie w Nowym 

Jorku, pokazuje, że owo imię miało również swoją mniej rozpo-

wszechnioną formę w postaci Ablada. W kwestii bóstw Addu lub 

Adad (Hadad lub Rimmon) zobacz: następne strony niniejszej książ-

ki. 

Aku. Bóg lunarny pośród ciał niebieskich. Uważa się, że jego imię 

pojawia się jako cząstka teoforyczna w imieniu jednego z królów 

babilońskich, Eri-aku, co oznacza „sługa boga-księżyca”, czyli biblij-

ny Arioch [Rdz 14:1]. 

Amma-an-ki. Ea lub Aa jako władca niebios i ziemi. 

Amna. Imię niniejsze pojawia się wyłącznie w sylabariuszu, gdzie 

przypisane jest bóstwu solarnemu, z czego wynika, że jest to forma 

imienia egipskiego Ammona. 

Anunitum. Bogini jednego z dwóch miast o nazwie Sippar, znanego 

jako Sippar Anunitum. Była czczona w świątyni E-ulmasz w mieście 
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Agade (Akkad). Na tej właśnie podstawie Sayce określa te dwa topo-

nimy jako odnoszące się w istocie do jednego miejsca. Na liście 

gwiazd Anunitum jest zestawiona z Szinunutum, a obie są określone 

jako gwiazdy rzek Tygrys i Eufrat. Najprawdopodobniej były to lo-

kalne imiona Wenus jako porannej i wieczornej (tudzież wieczornej 

i porannej) gwiazdy. 

Apsu. Nazwa głębiny pozbawiona jednak złowieszczych skojarzeń, 

związanych z Tiawath. Oznacza „dom głębokiej mądrości”, tj. dom 

boga Ea lub Aa. 

Aruru. Główna bogini miast Sippar i Aruru (w czasach dynastii 

Hammurabiego zwane Ja’ruru). Aruru to jedno z imion „władczyni 

bogów”, która wspomogła Merodacha w powołaniu ludzkości do 

życia. 

Bel. Jako że to imię oznacza po prostu „władcę”, może ono być przy-

pisane, podobnie jak to miało miejsce w przypadku fenickiego Ba‘ala, 

głównemu bóstwu dowolnego miasta. Stąd też: Bel miasta Niffur, Bel 

miasta Hursag-kalama, Bel miasta Aratta, Bel miasta Babilon. To 

imię często też odnosiło się do gwiazdy, która reprezentowała główne 

bóstwo danego miejsca. 

Beltu. W ten sam sposób imię Beltu, czyli dosłownie „władczyni”, 

mogło zostać odniesione do naczelnej bogini dowolnego miejsca. 
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Stąd też: „Aruru, władczyni bogów Sippar i Aruru”, „Ninmah, wład-

czyni bogów E-mah”, czyli słynnej świątyni w Babilonie, odkrytej 

niedawno przez niemiecką ekspedycję badawczą, „Nin-hur-saga, 

władczyni bogów Kesz” itd. 

Bunene. Bóstwo związane z Szamaszem i Isztar w Sippar, a także 

gdzie indziej. Wiadomo o nim tylko tyle, że [jak przedstawiają to 

źródła] „dawał” i „odnawiał” swoim wyznawcom. 

Dagan. Kult tego bóstwa sięga bardzo odległej starożytności i na ogół 

jest ono utożsamiane z fenickim Dagonem. Hammurabi najprawdo-

podobniej miał na myśli Eufrat, gdy posługiwał się określeniem „gra-

nica Dagana”, którego nazywał swoim stwórcą. W późniejszych in-

skrypcjach, zawierających imiona teoforyczne, odnaleźć można formę 

Daguna, będącą nieco bliżej zachodniosemickich schematów języko-

wych. Fenickie posągi tego boga przedstawiały go w formie pół-

mężczyzny, pół-ryby (zob. 1 Samuel 5:4). To natomiast, czy znajdu-

jące się w galerii miasta Nimroud w British Museum bóstwa odziane 

w rybie łuski uosabiają Dagona czy nie, pozostaje dyskusyjne. Równie 

dobrze mogą one przedstawiać Ea lub Aa, tudzież (jak chce Berosus) 

Oannesa, który także był wyobrażany w ten sposób. Prawdopodobnie 

owe dwa bóstwa, Dagon i Ea, uznawane były za tożsame. 
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Damu. Bogini uznawana za tożsamą z Gulą. Była odpowiedzialna za 

leczenie oraz sprowadzanie dobrych snów na swoich wyznawców. 

Dumu-zi-abzu. Czyli „Tammuz otchłani”. Według list bogów był to 

jeden z sześciu synów Ea lub Aa. Jego kult jest bardzo starożytny 

i sięga czasów E-anna-tum z Lagasz (ok. 4000 r. p.n.e.). To nato-

miast, jak wyglądały więzy z Tammuzem, małżonkiem Isztar, o ile 

w ogóle istniały, pozostaje zagadką. Jastrow najwyraźniej uznaje go za 

oddzielne bóstwo i tłumaczy jego imię jako „dziecię życia wodnej 

otchłani”. 

Elali. Bóstwo identyfikowane z hebrajskim Helalem, oznaczającym 

również księżyc w nowiu [zob. Iz 14:12]. Jako element teoforyczny 

obecny jest wyłącznie w imionach, pochodzących z okresu dynastii 

Hammurabiego. Niekiedy interpretowany jako „stwórca”. 

En-nugi. Jest opisywany jako „władca strumieni i kanałów” oraz 

„władca ziemi, krainy bez powrotu”, [czyli podziemnych zaświatów]. 

Ten ostatni przydomek, który wyjaśnia jego imię, sugeruje, że En-

nugi był jednym z bóstw królestwa Eresz-ki-gal. Mógł jednak nosić 

to miano władcy strumieni ze względu na fakt, że zawsze płyną one 

w dół, a nigdy w przeciwną stronę. 

Gibil. Jedno z imion boga ognia (czasami transkrybowane przez 

asyriologów jako Girru), które oznacza dosłownie „niosący ogień” 
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bądź „niosący światło”. Girru to inne imię tego samego bóstwa i zapi-

sywane jest ideogramem przez Delitzsch’a, tłumaczonym jako „wiel-

ki” bądź „najwyższy sędzia”, co być może dowodzi istnienia zwyczaju 

ordaliów [tutaj: próby ognia] w ówczesnym sądownictwie. Utożsa-

miano go z bóstwem Nirig, czyli semickim Enu-resztu. 

Guszqi-banda lub Kuski-banda. Jedno z imion Ea, prawdopodobnie 

jako boga złotników. 

Iszum. Czyli „chwalebny ofiarnik”. Najwyraźniej jest to imię boga 

ognia jako czuwającego nad prawidłowym przebiegiem ofiar całopal-

nych. Nur-Iszum, „światło Iszum”, występuje jako imię męskie. 

Kaawanu. Czyli planeta Saturn. 

Lagamal. Bóg utożsamiany z elamickim bóstwem Lagamar, który 

pojawia się z kolei w imieniu Chedorlaomer (Rdz 14:2). Był głów-

nym bogiem Mair, „miasta statków”. 

Lugal-Amarada lub Lugal-Marad. To imię oznacza „króla Marad”, 

miasta, które do tej pory nie zostało jeszcze zidentyfikowane. Wydaje 

się, że król tego miejsca to Nerigal, występujący niekiedy pod imie-

niem Lugal-Marad. 
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Lugal-Banda. To imię znaczy „potężny król” lub coś podobnego, 

natomiast bóstwo je noszące wydaje się być tożsame z Nerigalem. 

Jego małżonka natomiast nazywała się Nin-sun (lub Ningul). 

Lugal-Du-azaga. Czyli „król chwalebnej siedziby”. Założyciel Eridu, 

„dobrego miasta wewnątrz otchłani”, prawdopodobnie raju tudzież 

przyszłego świata. Jako że celem każdego dobrego Babilończyka było 

spędzić swoje życie pośmiertne z bóstwem, które czcił na ziemi, wy-

wnioskować z tego można, że była to domena Ea lub Aa. 

Mama, Mami. Imiona „władczyni bogów” i stwórczyni nasienia 

ludzkości, znanej też jako Aruru lub Zerpanitum. Zwana tak była 

prawdopodobnie jako matka wszystkich rzeczy. Innym imieniem tej 

bogini jest Ama, czyli po prostu „matka”. 

Mammitum, Mamitum. Bogini losu. 

Mur. Jedno z imion Addu lub Rammanu (zob. też Hadad lub Rim-

mon). 

Nana lub Nanaa. Była to małżonka Nebo w mieście Borsippa. Wy-

stępowała też pod imieniem Isztar i jako taka była czczona wraz 

z Anu, jej ojcem w Erech. 

Nin-aha-kudu. Imię Ea lub Aa oraz jego córki jako bóstwa rzek, 

a tym samym ogrodów i plantacji nawadnianych przez małe kanały 
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tam doprowadzone. Będąc córką Ea, znana była również jako „pani 

inkantacji”. 

Nin-azu. Małżonek Eresz-ki-gal, będący prawdopodobnie również 

„boskim lekarzem”. Wydaje się, że można go utożsamić z Nerigalem. 

Nin-igi-nagar-sir. Prawidłowe odczytanie tego imienia jest bardziej 

kłopotliwe niż pozostałych. Wszystko wskazuje na to, że odnosi się 

do Ea lub Aa jako „boga cieśli”, ponieważ był on również „wielkim 

konstruktorem niebios (Anu)”. 

Nin-mah. Główna bogini świątyni E-mah w Babilonie. Najprawdo-

podobniej należy ją utożsamić z Aruru, a więc i z Zerpanitum. 

Nin-szah. Przypuszcza się, że jego imię oznaczało „władcę nieokieł-

znanego dzika”. Tym samym wydaje się, że był to bóg wojny, utoż-

samiany niekiedy z Nirig lub Enu-resztu i Pap-sukal. 

Nin-sirsir. Ea jako bóg marynarzy. 

Nin-sun. Jak już zostało to dostrzeżone przez Jastrowa, Nin-sun była 

najprawdopodobniej tożsama z Isztar lub Naną z Erech, gdzie znaj-

dowało się ich wspólne sanktuarium w E-anna, „domu Anu”. Jastrow 

tłumaczy jej imię jako „niszczycielska pani”18 i określa jako „odpo-

                                                            
18 Jest tak ze względu na drugi element imienia, który przy nieco innej wokalizacji 

znaczy tyle, co „zniszczyć”. 
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wiednią małżonkę dla bóstwa solarnego”, za które uważa boga Lugal-

banda, jej męża. Król Sin-gasid z Erech (ok. 3000 r. p.n.e.) odnosi się 

do niej jako do swojej matki. 

Nun-urra. Ea jako bóg garncarzy. 

Pap-sukal. Imię Nin-szah pełniącego funkcję boskiego posłańca, 

który znany jest także jako „bóg podejmowania decyzji”. Wydaje się 

nawet, że to raczej „Nin-szah” było jednym z imion, noszonych przez 

bóstwo Pap-sukal. 

Qarradu. Czyli „silny”, „potężny”, „odważny”. To słowo, wcześniej 

tłumaczone jako „wojownik”, było nadawane różnym bóstwom, ta-

kim, jak Bel, Nergal, Nirig (Enu-resztu) czy Szamasz, bóg-słońce. 

Ragimu i Ramimu. Imiona bóstwa Rimmon lub Hadad, czyli „gro-

mowładnego”. To drugie jest derywatem tego samego rdzenia, co 

Rammanu (Rimmon). 

Szukamunu. Bóstwo uznawane za „władcę rzek”, czyli najprawdopo-

dobniej sztucznych kanałów kopanych w celach irygacyjnych. 

Ura-gala. Imię Nerigala. 

Urasz. Imię Nirig, pod którym był czczony w Dailem w pobliżu 

Babilonu. 
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Zagaga albo Zamama. To bóstwo, będące bogiem wojny, utożsamia-

no z Nirig. Jednym z jego tytułów było bel parakki, czyli „władca 

królewskiej komnaty” bądź „władca sali tronowej”. 

Zaraqu albo Zariqu. Jak sugeruje to rdzeń, od którego pochodzi 

niniejsze imię, owo bóstwo było najprawdopodobniej odpowiedzialne 

za irygację, a oprócz tego mogło również patronować ceremoniom 

oczyszczenia. Pojawia się w imionach jako „dawca nasienia” oraz 

„dawca imienia”, czyli potomstwa. 

Powyższe zestawienie stanowi niewielki raptem wybór imion, które 

można odnaleźć w inskrypcjach. Niemniej jednak, mimo koniecznej 

zwięzłości niniejszej listy, można wysnuć pewne wnioski odnośnie 

natury, a nawet i kompozycji panteonu babilońskiego. 

Wyraźnie więc widać, że oprócz utożsamiania ze sobą poszczegól-

nych bogów lokalnych panteonów, każde bóstwo było w posiadaniu 

prawie tej samej liczby imion, co atrybutów i tytułów, czym można 

wytłumaczyć ich wielość. W tak rozbudowanym panteonie nieunik-

nione było, by wiele spośród jego bóstw, znanych i nieznanych, na-

kładało się na siebie nawzajem i zlewało ze sobą. Wynikająca z tego 

tendencja monoteistyczna zostanie omówiona w dalszej czę-

ści książki. 
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Bogowie i ciała niebieskie. Jak już wcześniej podkreślono, z babiloń-

skich sylabariuszy jasno wynika, że bóstwa babilońskie nie miały 

astralnego pochodzenia, a bogów słońca i księżyca można uznać za 

wyjątek w tym względzie. To prowadzi do przypuszczenia, że Babi-

lończycy, mając na uwadze te właśnie dwa bóstwa, mogli zadawać 

sobie pytania, czy (skoro tamtych dwoje miało swoich niebiańskich 

przedstawicieli) inni również nie powinni być w ten sposób reprezen-

towani. Ostatecznie doszło do tego, że wszystkie bóstwa panteonu 

otrzymały swoich reprezentantów, tworząc w ten sposób kompletny 

schemat planetarny. Ma on formę dwujęzycznej listy, znajdującej się 

obecnie w zasobach British Museum, która wygląda następująco: 

Aku Sin księżyc Sin 

Biszebi Szamasz słońce Szamasz 

Dapinu Umun-sig-ea Jowisz Merodach 

Zib19 Dele-bat Wenus Isztar 

Lu-lim Lu-bat-sag-usz Saturn Nirig (wg. Jensena) 

Bibbu Lubat-gud Merkury Nebo 

Simutu Musztabarru mutanu Mars Nergal 

                                                            
19 Jest to najwyraźniej dialektalna forma sumeryjska, podczas gdy wszystko wskazuje na 

to, że pierwotnie owo imię brzmiało „Zig”. 
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Każde z powyższych imion zawiera determinant, oznaczający bóstwo. 

Niemniej jednak w innych miejscach determinatywnym prefiksem 

jest ten, oznaczający gwiazdę, czyli kakkabu. 

Księżyc i słońce. Niestety, wszystkie utożsamienia planet z bóstwami, 

zawarte w czwartej kolumnie, nie mogą zostać uznane za pewne. 

Ściślej rzecz biorąc chodzi tutaj o te związane z Saturnem, Merkurym 

i Marsem. W odniesieniu jednak do pozostałych nie ma żadnych 

wątpliwości. Powodem, dla którego księżyc znajduje się przed słoń-

cem, jest to, że – jak już wcześniej zaznaczono – słońce było uznawa-

ne za jego syna. Warto również wspomnieć, że księżycowi przypisy-

wano również dwoje innych dzieci: syna Maszu i córkę Masztu. Jako 

że słowo maszu oznacza „bliźniaka”, te imiona najprawdopodobniej 

symbolizują dwie połówki lub też – jak się niekiedy mówi – „kwarty” 

księżyca, które w babilońskiej mitologii były w ten sposób uznawane 

za jego „bliźniacze dzieci”. 

Jowisz i Saturn. W przypadku Jowisza, który powyżej nazywany jest 

Dapinu (wariant semicki) i Umun-sig-ea (wariant sumeryjski), zwró-

cono już wcześniej uwagę, że był on zwany także Nibiru. Zdaniem 

Jensena odnosiło się to do Merodacha, który przechadzał się pośród 

gwiazd, pasąc je niczym owce, jak to ujęto w babilońskiej historii 

stworzenia (albo micie o Belu i smoku). Jensen wyjaśnia, że wynika to 

ze stosunkowo nieregularnej i rozległej trasy Jowisza po ekliptyce. 
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Wydaje się też prawdopodobne, że imiona Saturna: Kaawanu i Sag-

usz (to pierwsze w języku babilońskim oznacza „solidny” bądź coś 

podobnego, podczas gdy to drugie w sumeryjskim denotuje „nie-

złomnego” tudzież „flegmatycznego”) w podobny sposób podkreślają 

swoistą elegancję jego ruchów na tle pozostałych planet, poświęco-

nych innym bóstwom. 

Wenus o wschodzie i zachodzie. Fragment tabliczki opublikowany 

w 1870 r. przedstawia kilka interesujących szczegółów, dotyczących 

Wenus, najprawdopodobniej wyjaśniając w ten sposób jakąś nieznaną 

jeszcze opowieść mityczną. Według tegoż mitu była ona kobietą 

o zachodzie, a mężczyzną o wschodzie tudzież: Isztar z Agade (Akad 

lub Akkad) o świcie i Isztar z Erech o zmierzchu, albo też: Isztar 

gwiazd o wschodzie i władczynią bogów o zachodzie. 

W różnych miesiącach. Isztar była utożsamiana z Nin-si-anna 

w pierwszym miesiącu roku (miesiąc Nisan, czyli przełom marca 

i kwietnia), z gwiazdą łuku strzelca w miesiącu Ab (przełom sierpnia 

i września) itd. W miesiącu Szwat (przełom stycznia i lutego) była 

gwiazdą kanału wodnego Iku, który z kolei był gwiazdą Merodacha 

w miesiącu Siwan (przełom maja i czerwca). W miesiącu Marche-

szwan gwiazdą Isztar była Rabbu, która również należała do Meroda-

cha w tym samym miesiącu. Jak widać, babilońska astronomia nie jest 
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tak jasna, jakbyśmy chcieli, choć wiele spośród trudności najprawdo-

podobniej zniknie wraz z uzyskaniem dostępu do kolejnych tabliczek. 

Gwiazdy utożsamiane z Merodachem. Ten sam fragment zawiera 

niebiańskie imiona Merodacha na każdy miesiąc roku, z czego wyni-

ka, że astronomowie zwykli nazywać go Umun-sig-ea w miesiącu 

Nisan (marzec/kwiecień), Dapinu w miesiącu Tammuz (czer-

wiec/lipiec), Nibiru w Tiszri (wrzesień/październik), Szarru (czyli 

Regulus) w miesiącu Tebet (grudzień/styczeń) itd. Pierwsze trzy są 

również imionami, pod którymi znany był Jowisz. 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku planet i gwiazd, tak rów-

nież całe konstelacje były utożsamiane z poszczególnymi bóstwami 

i istotami niebiańskimi. Z kolei ich imiona i opisy zawierają odnie-

sienia do wielu legend. Szósta tabliczka historii stworzenia Enuma 

elisz opowiada o tym, jak to Merodach po powołaniu do istnienia 

niebios i siedzib dla bóstw Anu, Bel i Ae, 

„zbudował siedziby wielkich bogów – 

gwiazdy są na ich podobieństwo – ustanowił Lumaszi, 

wyznaczył rok i nakreślił (niebiańskie) formy. 

Każdemu z dwunastu miesięcy wyznaczył trzy gwiazdy, 

od dnia, w którym rozpoczyna się rok, … na znak”. 
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Co już zostało zauważone przez Roberta Browna (młodszego), który 

podjął się studiów nad tym zagadnieniem, „trzy gwiazdy” każdego 

miesiąca pojawiają się na fragmentach planisfery [czyli mapy nieba 

i gwiazd], będących obecnie w posiadaniu British Museum oraz na 

dodatkowej tabliczce, zawierającej ich nazwy wraz z krótkimi wyja-

śnieniami. Dopóki jednak ten materiał nie zostanie należycie zbada-

ny, ocena jego prawdziwej wartości pozostaje zagadką. Znaki zodia-

ku, które znajdują się na innej tabliczce mają dużo większe znaczenie, 

ponieważ stanowią pierwowzory tych, które są wykorzystywa-

ne obecnie: 

Lp. miesiąc odpowiednik znak ekwiwalent 

1 Nisan marzec/kwiecień pracownik baran 

2 Ijjar kwiecień/maj Mulmula i niebiański byk byk 

3 Siwan maj/czerwiec 
Sib-zi-anna i wielkie 

bliźnięta 
bliźnięta 

4 Tammuz czerwiec/lipiec Allul albo Nagar rak 

5 Ab lipiec/sierpień lew (lub pies) lew 

6 Elul sierpień/wrzesień kłos zboża (?) panna 

7 Tisri wrzesień/październik waga waga 

8 Marcheswan październik/listopad skorpion skorpion 

9 Chisleu listopad/grudzień Pa-bil-sag strzelec 
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10 Tebet grudzień/styczeń Sahar-masz, dziecko-ryba koziorożec 

11 Sebat styczeń/luty Gula wodnik 

12 Adar luty/marzec kanał wodny i rybie ogony ryby 

Paralele w legendach babilońskich. „Niebiański byk” odnosi się 

prawdopodobnie do jakiejś legendy, przypominającej tę o konflikcie 

Gilgamesza i Isztar [EoG VI]. Nazwa Sib-zi-anna, „wierny pasterz 

niebios” sugeruje, że owa konstelacja mogła odnosić się do Tammuza, 

boskiego pasterza. Z kolei skorpion przypomina nam o ludziach-

skorpionach, strzegących bram słońca (Szamasz), gdy Gilgamesz 

podróżował w poszukiwaniu wieści od jego przyjaciela Enki-du, który 

odszedł do krainy zmarłych [EoG IX]. Sir Henry Rawlinson już 

wiele lat temu zauważył, że opowieść o potopie znajduje się na jede-

nastej tabliczce cyklu Gilgamesza, co odpowiada jedenastemu w kolei 

znakowi zodiaku, czyli wodnikowi. 

Imiona innych gwiazd. Wśród innych imion gwiazd i konstelacji 

znajdują się: „broń ręki Merodacha”, prawdopodobnie ta, którą 

uśmiercił smoka chaosu; „koń”, który jest opisany jako „bóg Zu”, 

burzowy ptak Rimmona przypominający pegaza; „wąż” będący Eresz-

ki-gal, królową Hadesu, najwyraźniej w ten właśnie sposób wyobra-

żaną; „skorpion”, który oddany jest jako Iszhara tamtim, czyli „Iszhara 

mórz”. To ostatnie miano jest trudne do wytłumaczenia, chyba że 
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odnosi się do niej jako do bogini fenickiego wybrzeża. Problem, jak 

połączyć inne gwiazdy z odpowiadającymi im imionami, wciąż ocze-

kuje rozwiązania. 

 

Rys. 8. Neoasyryjska pieczęć cylindryczna. Merodach walczący z morskim potworem, 

przez niektórych interpretowanym jako Tiawath. 

Jak reprezentowano bogów? O pieczęciach cylindrycznych. Wiele 

spośród boskich wizerunków pojawia się na płaskorzeźbach, kamie-

niach granicznych, jak i na pieczęciach, cylindrycznych i zwyczajnych. 

Niestety, wszelkie zabiegi mające na celu identyfikację owych bóstw, 

związane są z trudnościami, wynikającymi z braku wskaźników toż-

samości tychże. Małe pieczęcie cylindryczne, będące w posiadaniu 

wielebnego Williama Hayesa Warda, przedstawiają Merodacha 

i Tiawath. Merodach kroczy obok wężowego ciała Tiawath, która 
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obraca swą głowę, by go zaatakować, podczas gdy bóg grozi jej trzy-

maną w ręku bronią. Inna pieczęć, będąca własnością tego samego 

badacza, zawiera bóstwo zidentyfikowane jako Merodach, powożące 

rydwanem zaprzęgniętym w skrzydlatego lwa, na którego ramionach 

stoi naga bogini, opisana jako Zer-panitum, trzymająca w dłoniach 

pioruny. Jeszcze inna pieczęć cylindryczna przedstawia bóstwo zboża, 

prawdopodobnie Nisaba w pozycji siedzącej, ubrane w pofałdowaną 

szatę i kapelusz z rogami. W dłoni trzyma ono dwa kłosy zboża, 

natomiast z jego ramion wystają łodygi. Jeden z jego posługaczy 

wprowadza mężczyznę niosącego pług, najwyraźniej jako ofiarę, pod-

czas gdy drugi podąża za nim, niosąc trzy kłosy zboża. Na jeszcze 

innej pieczęci, będącej wspaniałym okazem, pochodzącym z Asyrii, 

znajduje się Isztar stojąca na asyryjskim lwie, który odwraca głowę 

tak, jak gdyby chciał pogłaskać jej stopy. Jako bogini wojny uzbrojona 

jest w łuk i strzały, ma też na sobie koronę, na której znajduje się 

wizerunek jej gwiazdy. 
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Rys. 9. Tzw. „Relief Burneya” lub „Królowa nocy”. Przedstawienie hybrydalnej postaci 

kobiecej: Inany, Ereszkigal lub Lilitu. 

O kamieniach granicznych itp. Zarówno babilońskie kamienie gra-

niczne, jak i monolity królów asyryjskich zawierają emblematy bóstw. 

Najbardziej rozpowszechnione są potrójne rogate tiary, symbolizujące 

najprawdopodobniej Merodacha, Anu i Bela (starszego). Kolumna 

zwieńczona głową byka poświęcona jest Ea lub Ae, a półksiężyc bó-
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stwu lunarnemu, Sinowi lub Nannarowi; promienisty dysk należy do 

Szamasza, boga-słońca; grzmot – do Rimmona lub Hadada, boga 

grzmotów, błyskawic, wiatru i burz; lampa należy do Nusku itd. Ptak, 

najprawdopodobniej orzeł, przypisany był bóstwu Utu-giszgallu, 

którego imię tłumaczy się jako „południowe słońce”, a na dwujęzycz-

nych inskrypcjach wyjaśnione jest jako Szamasz, bóg słońca i Nirig, 

jeden z bogów wojny. Godłem boga Gal-alim, którego utożsamia się 

ze starszym Belem, jest warczący pysk smoka wieńczący słup, podczas 

gdy emblematem Dun-asaga jest ptasia głowa, zamocowana w po-

dobny sposób. Na kamieniu granicznym, pochodzącym z czasów 

Nabuchodonozora I, ok. 1120 r. p.n.e., jeden z boskich znaków 

przedstawia głowę konia w czymś, co przypomina sanktuarium. Jest 

to najprawdopodobniej godło Zu, babilońskiego pegaza i burzowego 

ptaka Rimmona. 

Inne boskie postacie. Jednym z najpiękniejszych wizerunków bóstw 

jest „kamień boga słońca” znaleziony przez Hormuzda Rassama na 

wzgórzu Abu-habbah (starożytne Sippar), na którym znajdowała się 

jedna z głównych siedzib jej kultu. Wizerunek przedstawia tego boga, 

siedzącego w sanktuarium i trzymającego w ręce laskę i pierścień, 

emblematy typowe dla istoty sprawującej sąd nad światem w niekoń-

czącym się procesie. Pozycja Merodacha jako boga solarnego po-

twierdzona jest przez mały lazurowy relief, znaleziony przez niemiec-
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ką ekspedycję na wzgórzu znanym jako Amran ibn ‘Ali. Ów artefakt 

wyobraża postać trzymającą laskę i pierścień, a jego szata pokryta jest 

ozdobnymi okręgami, dowodząc tym samym jego solarnej natury. 

W tym samym miejscu znaleziono inny mały relief, zawierający wize-

runek Rimmona lub Hadada. Na jego szacie znajduje się pięć dys-

ków, symbolizujących pięć planet, a w każdej ręce trzyma piorun 

gotowy do rzutu. Merodachowi towarzyszy wielki dwurożny smok, 

podczas gdy Hadad ma małego uskrzydlonego potwora, symbolizują-

cego jego zwinność, a także jakieś inne zwierzę o trudnym do ustale-

nia gatunku. Obydwa trzyma na smyczy. 
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ROZDZIAŁ 5 

DEMONY: EGZORCYZMY I CEREMONIE 

abilończycy i Asyryjczycy wierzyli w bogów i demony oraz 

dobre i złe duchy, o czym świadczy obecność tych postaci 

w wielu tekstach. Oczywiście w niektórych przypadkach 

trudno jest precyzyjnie określić konkretne funkcje, pełnione przez 

poszczególne spośród tych istot, niemniej jednak ich nadprzyrodzona 

natura jest wyraźnie potwierdzona przez materiał źródłowy. 

Wydaje się więc, że Babilończycy przekonani byli o wszechobecności 

tych postaci oraz o tym, że w każdej chwili mogły one zaatakować 

człowieka. Tym samym, każdemu z demonów przypisywano określo-

ną domenę sprowadzanych przez niego nieszczęść takich, jak udręka, 

ból i choroba. Nie wszystkie te duchy były jednak złe w swojej natu-

rze. Tyczy się to również tych, których imiona zdawałyby się to suge-

rować. Tak więc wśród „czających się w oczekiwaniu” były nie tylko 

złe istoty, ale również dobre, a ich postawa wobec człowieka była jak 

najbardziej pozytywna. 

B 
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Utukku. Był to duch odpowiedzialny za spełnianie woli Anu, boga 

niebios. Tak też wierzono w utukku nizin, gór, morza oraz grobu. 

Alu. Uznawany był za demona burzy, a we wczesnym okresie naj-

prawdopodobniej utożsamiano go z niebiańskim bykiem wysłanym 

przez Isztar z misją zabicia Gilgamesza, a ostatecznie uśmierconym 

przez Enki-du [EoG VI]. Ów demon miał w zwyczaju kłaść się na 

klatce piersiowej człowieka leżącego w łóżku, dusić go i obezwład-

niać. 

Edimmu. To imię jest – równie powszechnie, co błędnie – traktowa-

ne jako derywat czasownika ekemu, tj. „chwytać” i odczytywane jako 

ekimmu, czyli „chwytacz”. W rzeczywistości jednak był to zwyczajny 

duch, a samo słowo odnosiło się do widma zmarłej osoby. Wierzono, 

iż „zły edimmu” miał w zwyczaju atakować tors człowieka. 

Gallu. Jako że słowo to jest zapożyczone z sumeryjskiego galla, któ-

rego dialektalnym odpowiednikiem jest mulla, całkiem prawdopo-

dobne jest, że może ono być powiązane ze słowem mula, oznaczają-

cym gwiazdę i odnoszącym się tym samym do czegoś, co jest widzial-

ne dzięki światłu, jakie generuje. Niektórzy więc uznają gallu za błęd-

ny ognik, podczas gdy inni podkreślają zbieżność tego słowa z babi-

lońskim gallu, co znaczy „wielki”. W każdym razie wydaje się, że 

słowo gallu z czasem zaczęło oznaczać „złego ducha” lub „diabła” 
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w ogóle. Świadczyć może o tym fakt, że asyryjski król Aszur-bani-

apli [Asurbanipal] posłużył się tym epitetem w stosunku do Te-

ummana, elamickiego króla, z którym walczył. 

Ilu limnu. Jego imię można przetłumaczyć jako „zły bóg”. Było to 

najprawdopodobniej jedno z bóstw, pochodzących z rodu Tiawath, 

dla których Merodach nie miał litości. 

Rabitsu. Uważa się go za ducha, który czai się w cieniu, by rzucić się 

na swoją ofiarę [zob. Rdz 4:7]. 

Labartu. To żeński demon, którego sumeryjskim odpowiednikiem 

była dimme. Istniało siedem złych duchów tego rodzaju, które najwy-

raźniej uznawane były za córki Anu, boga niebios. 

Labatsu. Sumeryjskim odpowiednikiem tego ducha była dimmea. Jej 

imię natomiast najprawdopodobniej pochodziło od rdzenia oznacza-

jącego „wywracać”. 

Ahhazu. Tego demona nazywano tak najwyraźniej dlatego, że był 

„chwytaczem”, co zdaje się potwierdzać znaczenie rdzenia, od którego 

derywowane było jego imię. W języku sumeryjskim nazywał się dim-

me-kur. 

Lilu. W języku sumeryjskim: lila. Na ogół uznawany jest on za noc-

nego potwora, natomiast samo słowo wiąże się z semickim rdzeniem 
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lil lub lajl oznaczającym „noc”, jak jest na przykład w języku hebraj-

skim czy arabskim. Słowo to jednak pochodzi z języka sumeryjskiego, 

w którym oznacza „mgłę” lub „opar”. Dla słowa lilu, które jest mę-

skiego rodzaju gramatycznego, Babilończycy utworzyli żeński odpo-

wiednik w postaci lilitu, który wszedł do języka hebrajskiego jako lilit 

[Iz 34:14; por. Hi 18:15 po emendacji]. Według rabinów natomiast 

była to piękna kobieta, czyhająca nocą na dzieci [por. TB Szabbat 

151b; Bamidbar r. 16:25]. Lilu miał towarzysza, który nazywany jest 

jego służącym. 

Namtaru. Wszystko wskazuje na to, że był to duch losu i tym samym 

jego ranga była znacznie wyższa niż innych, dotychczas wymienio-

nych demonów. Namtaru uważany był za ukochanego syna Bela oraz 

potomka Eresz-ki-gal lub Persefony, natomiast jego małżonką była 

Huszbi-szaga. Najwyraźniej spełniał on odgórne rozkazy, dotyczące 

losu człowieka. Mógł także mieć władzę nad niektórymi spośród 

bogów. 

Szedu. Najprawdopodobniej były to bykokształtne istoty, charaktery-

zujące się niezwykle niszczycielską siłą i nie szczędzące swoich prze-

ciwników. Szedu postrzegano pozytywnie jako pożyteczne bóstwa, 

chroniące przed atakami wrogich sił. Na przykład miasto Erech oraz 

znajdująca się w nim świątynia E-kura chronione były przez te duchy. 

Iszum zwany „chwalebnym ofiarnikiem” porównywany był do szedu. 
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Lamassu. Jego imię wywodziło się od sumeryjskiego lama. Lamassu 

przypominał nieco szedu, niemniej jednak w odróżnieniu od tego 

ostatniego miał postać kolosalnego, uskrzydlonego byka lub lwa 

z głową człowieka. Te właśnie istoty umieszczane były przez królów 

po obu stronach drzwi ich pałaców, gdzie miały stać, strzegąc swoich 

właścicieli. W zamierzchłych wiekach w Babilonii bóg o imieniu 

Lama był jednym z najpopularniejszych bóstw całego panteonu. 

Przykład inkantacji. Owe demony jak i wiele innych są tematem 

licznych tekstów, datowanych na połowę trzeciego tysiąclecia przed 

Chrystusem. Jeden z nich to doskonale zachowana, duża, dwujęzycz-

na tablica. Za czasów dynastii Hammurabiego (przed 2000 r. p.n.e.) 

[sic!] został sporządzony jej duplikat, który następnie uzupełniono 

o semicko-babilońskie tłumaczenie. Ów tekst mówi o złym bogu, 

złym utukku, utukku nizin, gór, morza i grobu, złym szedu, chwaleb-

nym alu lub boskim byku oraz złym, nieustępliwym wietrze. Wśród 

demonów był wymieniony również ten, który przyjmował formę 

człowieka, a także: zła twarz, złe oko, złe usta, zły język, złe wargi, 

zły oddech oraz trapiący asakku, uznawany za demona gorączki, asak-

ku, który nie opuszcza człowieka. Dalej odnaleźć można nieszczęsne-

go namtaru (los), surowego namtaru, namtaru, który nie opuszcza 

człowieka. Następne w kolejności wymienione są różne choroby, bóle 

i dokuczliwości takie, jak stary but, zerwany rzemień, jedzenie, które 
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szkodzi, jedzenie, które staje w gardle, woda, która dławi itp. Wśród 

innych obiektów, które mogą być egzorcyzmowane znajdują się: duch 

śmierci, ludzie, którzy umarli z głodu, pragnienia lub w inny sposób, 

niezamężna służąca lilu, nieżonaty książę lilu, bez względu na to, czy 

jego imię zostało zapisane czy nie. 

Metody egzorcyzmowania demonów, powodujących wszystkie wyżej 

wymienione skutki, były ciekawe. Do łóżka chorej osoby przywiązy-

wano dwa kawałki włókna, biały i czarny, odpowiednio do boku 

i sklepienia lub wezgłowia oraz do lewej ręki, po czym najprawdopo-

dobniej wymawiano poniższe słowa: 

Zły utukku, zły alu, zły edimmu, zły gallu, zły boże, zły rabicu, la-

bartu, labacu, ahhazu, lilu, lilitu, służko lilu, gusła, uroki, magia, 

klęski i szkodliwe zabiegi – niech nie kładą głowy obok jego głowy, 

ich ręki obok jego ręki, ich nogi obok jego nogi; niech się nie zbli-

żają. Duchu nieba, czyń egzorcyzmy, duchu ziemi, czyń egzorcy-

zmy. 

Był to jednak tylko początek właściwej ceremonii. W dalszej kolejno-

ści zwracano się z prośbą do boga Asari-alim-nunna, czyli Meroda-

cha, „najstarszego syna Eridu”, by umył chorego w czystej i jasnej 

wodzie dwa razy po siedmiokroć. W ten sposób czający się zły duch 

był przeganiany, a na jego miejsce pojawiały się dobroczynne szedu 

i labartu, które sadowiły się w ciele chorego. Można więc rzec, iż 



RELIGIA BABILONII I ASYRII 

163

w ten sposób prawa i lewa strona człowieka zostały „zamknięte”, a złe 

bóstwa, demony i duchy nie miały już do niego dostępu, dokądkol-

wiek taki człowiek się udał i gdziekolwiek przebywał. „Duchu nie-

bios, czyń egzorcyzmy, duchu ziemi, czyń egzorcyzmy.” Następnie, 

po inwokacji skierowanej do Eresz-ki-gal i Iszum, recytowano ostatni 

paragraf: 

Cierpiący człowiek, dzięki udzielonej łasce 

w zdrowiu, niczym błyszczący brąz, zajaśnieje. 

Temu to człowiekowi 

Szamasz udzieli życia. 

Merodachu, pierworodny synu Otchłani, 

w twojej mocy jest oczyścić i udzielić łaski. 

Duchu niebios, czyń egzorcyzmy, duchu ziemi, czyń egzorcyzmy. 

Ryty i ceremonie. Babilończycy i Asyryjczycy posiadali liczne ryty 

i ceremonie, które były niezbędne do osiągnięcia boskiej łaski bądź do 

efektywnego dziękczynienia za niebiańskie wsparcie już udzielone. 

Prawdopodobnie najstarszą zachowaną ceremonią jest ta, przeprowa-

dzona przez Ut-napisztim, chaldejskiego Noe, na [miejscu zwanym] 

zikkurat lub szczycie góry, zaraz po wyjściu z arki, dzięki któremu on 

i jego rodzina zostali ocaleni przed potopem. Opis tej ceremonii 

w wykonaniu patriarchy jest bardzo zwięzły [EoG XI]: 
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Rzuciłem na cztery wiatry, wylałem libację; 

złożyłem ofiarę na szczycie góry; 

Dwakroć po siedem kadzielnic tam ustawiłem 

i wsypałem w nie trzcinę, cedr i wonności (?). 

Bogowie wyczuli zapach, 

bogowie wyczuli słodki zapach, 

bogowie zgromadzili się niczym muchy nad ofiarnikiem. 

Idąc śladami swojego wielkiego przodka, Babilończycy i Asyryjczycy 

stali się niezwykle pobożnym ludem, nieprzerwanie wielbiącym swo-

ich bogów w podzięce za wszystko, czego od nich dostąpili. Wydaje 

się nawet, że modlitwa, suplikacja i uniżenie stanowiły nie tylko ich 

obowiązek, ale i źródło radości: 

Czas wielbienia bogów wprawiał w zachwyt moje serce; 

czas ofiar dla Isztar był dobrodziejstwem i bogactwami. 

Są to słowa pieśni mędrca Ludlul i wszystkich Akadyjczyków, którzy 

w pełni się z nim identyfikowali. 

Warto nadmienić, że wśród ofiar złożonych przez chaldejskiego Noe 

znajdowały się wyłącznie płody rolne. Co więcej, liczne inskrypcje 

wzmiankują podobnie bezkrwawe ofiary oraz z podobną szczegóło-

wością opisują przebieg tych rytuałów. Niemniej jednak, wszystko 

wskazuje na to, że krwawe dary również były w ciągłym użyciu, 

o czym świadczą odnalezione listy ofiar, złożonych z bydła i ptactwa. 
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Wiele pieczęci cylindrycznych posiada wizerunki czciciela, trzymają-

cego młode zwierzę, koźlę lub jagnię, które zaraz zostanie złożone 

w ofierze jego bogowi. Podobnie liczne inskrypcje czynią wzmianki 

o krwawych ofiarach ze zwierząt. Jeden z dwujęzycznych tekstów 

mówi o ofierze z jagnięcia lub jakiegoś innego młodego zwierzęcia na 

rzecz uzdrowienia chorego człowieka. Tekst tej inskrypcji w jego 

zachowanej części mówi: 

Tuczone zwierzę podnosi głowę ludzkości. 

Ofiarował tuczone zwierzę za swoje życie. 

Ofiarował głowę tuczonego zwierzęcia za swoją głowę, 

Ofiarował kark tuczonego zwierzęcia za swój kark, 

Ofiarował pierś tuczonego zwierzęcia za swoją pierś. 

 

Rys. 10. Król Aszurnasirpal II na polowaniu. 
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Popularność ofiar z człowieka jest sprawą dyskusyjną. Istnieje wiele 

pieczęci cylindrycznych, przedstawiających scenę zabicia człowieka, 

które francuski asyriolog, Joachim Menant, był skłonny interpretować 

jako ofiary. Jednakowoż, William Hayes Ward pozostaje sceptyczny 

wobec tej interpretacji i podkreśla konieczność zgromadzenia więk-

szej liczby danych. Według niego bowiem w większości przypadków 

wizerunki przedstawiają po prostu ofiary boskiego gniewu bądź ze-

msty, ukarane przez bóstwo za jakieś wykroczenie lub grzech popeł-

niony świadomie bądź nie. 

 

Rys. 11. Król Asurbanipal walczący z lwem. 
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W zbiorach asyryjskich British Museum, Aszszur-nasir-apli, król 

Asyrii, jest kilkukrotnie przedstawiony jako uczestnik ceremonii reli-

gijnych – bądź to odprawiając rytuał przed świętym drzewem, bądź 

wylewając libację dla bóstw na moment przed wyruszeniem na wy-

prawę wojenną. Towarzyszą mu kapłani, którzy trzymają zwierzęta 

i płody rolne, prawdopodobnie na ofiarę. Aszszur-bani-apli, określo-

ny jako „wielki i zacny Asnapper”, [zob. Ezd 4:10; TB Sanhedrin 

94a] przedstawiony jest na płaskorzeźbach sali asyryjskiej British 

Museum podczas składania ofiar dziękczynnych nad lwami zabitymi 

podczas polowania. 
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ROZDZIAŁ 6 

DYLEMATY STUDIÓW 

NAD RELIGIĄ BABILONII I ASYRII 

onoteizm. Jako że kwestia babilońskiego monoteizmu 

została już publicznie poruszona przez Friedricha De-

litzsch’a w serii wykładów, zatytułowanej „Babel und 

Bibel”, konieczne jest umieszczenie tutaj kilku słów komentarza. 

Zwrócono uwagę wcześniej w niniejszej pracy, że nadanie Meroda-

chowi imion, należących pierwotnie do „bogów, jego ojców”, było 

w zasadzie równoznaczne z utożsamieniem tychże bóstw, co w kon-

sekwencji prowadziło do tendencji monoteistycznych. Wydaje się, że 

ten nurt jest obecny już w liście Aszszur-bani-apli do Babilończyków, 

w którym często powołuje się on na bóstwo, korzystając ze słów ta-

kich, jak ilu, „bóg”, „Merodach”, bóg Babilonii czy też „Bel”, co 

z kolei było najprawdopodobniej jednym z imion Merodacha. Naj-

ważniejszym dokumentem, świadczącym o tej monoteistycznej ten-

dencji (potwierdzającym treści obecne na tablicy pięćdziesięciu jeden 

imion), jest ten, w którym co najmniej trzynastu bogów babilońskich 

M 
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jest utożsamionych z Merodachem w taki sposób, że stanowią oni 

wyłącznie narzędzia jego ziemskiej manifestacji. Tekst owej inskrypcji 

wygląda następująco: 

… to Merodach sadzenia 

Lugal-aki to Merodach wód płynących 

Nirig to Merodach siły 

Nergal to Merodach wojny 

Zagaga to Merodach bitwy 

Bel to Merodach panowania i dominacji

Nebo to Merodach handlu 

Sin to Merodach oświetlający noc 

Szamasz to Merodach rzeczy prawych 

Addu to Merodach deszczu 

Tiszpak to Merodach mrozu (?) 

Sig to Merodach rzeczy zielonych (?) 

Szukamunu to Merodach kanału irygacyjnego 

 

W tym miejscu tekst, którym dysponujemy, urywa się. Najprawdopo-

dobniej jednak musiał zawierać więcej podobnych utożsamień, świad-

cząc w ten sposób o skłonności do teologicznych rozważań, przy-

najmniej niektórych spośród Babilończyków. Data powstania tego 
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tekstu jest niepewna, chociaż jego kolofon określa go jako kopię jesz-

cze starszego tekstu, który może pochodzić nawet z 2000 r. p.n.e. 

Sugerowany tutaj przedział czasowy jest szczególny: na ten bowiem 

okres datuje się imię Jaum-ilu, „Jah jest bogiem”, jak też liczne 

wzmianki o ilu, oznaczającym jednego wielkiego boga. W tej epoce 

również można umiejscowić postać Abrahama, będącego przecież 

Babilończykiem z „Ur chaldejskiego” [Rdz 11:28]. Wydaje się więc, 

że nie będzie zbyt śmiałym stwierdzenie, iż prywatny monoteizm 

Abrahama [a w zasadzie „Abrama”, zob. Rdz 17:5] był rezultatem 

tego trendu w myśli religijnej jego epoki. 

Dualizm. – Damascjusz w swoim cennym opisie wierzeń Babiloń-

czyków, dotyczących kosmogenezy stwierdza, iż podobnie jak inni 

barbarzyńcy, odrzucają oni doktrynę jednego źródła pochodzenia 

wszechświata, a w zamian odwołują się do dwóch prazasad: Tauthe 

(Tiawath) i Apason (Apsu). Jednakowoż, ta podwójna zasada odnosi 

się wyłącznie do systemu, w którym morze i głębiny (bo takie właśnie 

jest znaczenie tych dwóch słów) są dwiema postaciami: odpowiednio 

żeńską i męską personifikacją pierwotnej materii, od której pochodzi 

wszelkie stworzenie, łącznie ze wszystkimi bogami niebios. Jeśli zaś 

chodzi o fizyczne składowe tych dwóch zasad, tj. słone (Tiawath) 

i słodkie (Apsu) wody, mogą one zostać uznane za ugruntowane 

w materialistycznym monizmie. Jeśli jednak Babilończycy przypisy-
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wali tym dwóm zasadom umysł, to określenie „monizm idealistyczny” 

nie może tu zostać użyte, ponieważ jest to zdecydowanie dualizm. 

Monizm. – Wydaje się jednak, że nie sposób postrzegać babilońskiej 

idei początków wszechświata, zwłaszcza jeśli pozbawić ją wymiaru 

idealistycznego, jako monistycznej20. Odbicie tej idei, jakkolwiek nie 

jej odtworzenie, odnaleźć można w pierwszym rozdziale Księgi Ro-

dzaju, w wersetach 2, 6 i 7, gdzie o wodzie mówi się jako o pierwszej 

istniejącej rzeczy, nie będącej jednak pierwszą siedzibą życia. Niniej-

sza rozbieżność z myślą babilońską była nieunikniona z uwagi na fakt, 

że monoteistyczny naród, jakim niewątpliwie byli Żydzi, uznawał 

Boga za wielkie źródło wszystkiego, co istnieje. Nie sposób stwierdzić 

z całą pewnością, co było według nich efektem poruszania się Ducha 

Bożego ponad obliczem wód [Rdz 1:2], aczkolwiek należy odnoto-

wać, że to ziemia jako pierwsza porodziła na rozkaz Boga [Rdz 1:11]. 

Życie pozagrobowe. – Przekonanie o istnieniu życia pozagrobowego 

jest naturalną konsekwencją wierzeń religijnych Babilończyków, 

Asyryjczyków i wielu spośród innych nacji. Jak zostało to już zapre-

                                                            
20 Monizm – doktryna, która utrzymuje, iż we wszechświecie istnieje tylko jeden 

podstawowy żywioł lub zasada, będąca początkiem wszystkich rzeczy. Tą pojedynczą 

zasadą może być bądź to umysł (monizm idealistyczny) bądź to materia (monizm 

materialistyczny). Charles Annandale, The Imperial Dictionary and Encyclopedia of 

Knowledge Unabridged, Chicago Belford Publishing 1892, s. 438. 
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zentowane, ich wierzenia obejmowały kult bohaterów. Zakładał on, 

że owi bohaterowie kontynuowali swoją egzystencję w stanie nawet 

większej mocy i chwały niż te, którymi cieszyli się za życia. 

„Bóg Bel nienawidzi mnie – nie mogę więc żyć w tej krainie, a ku 

ziemiom Bela nie mogę zwrócić twarzy. Zejdę więc do otchłani 

i wraz z Aa, mym panem, na stałe zamieszkam”. Tymi właśnie sło-

wami i za radą boga Aa Utnapisztim wyjaśniał pytającym go powody, 

dla których zajął się budową arki mającej ocalić go wraz z rodziną 

przed potopem [EoG XI]. Intencja autora tej opowieści wydaje się 

jasna. W ten sposób Utnapisztim przepowiada, że niebawem odejdzie 

ze świata żywych, by zamieszkać ze swoim bogiem – jednak bez prze-

kraczania przerażającego portalu śmierci. Wszystko wskazuje więc na 

to, że takie właśnie wyobrażenie, dotyczące zaświatów, było aktualne 

w ostatnich wiekach trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem: kiedy 

człowiek umierał, zwykło się mówić, że jego bóg zabierał go do sie-

bie. My natomiast możemy przypuszczać, że istniało tyle niebios, tj. 

miejsc szczęścia i błogości, ilu było bogów oraz że każdy dobry czło-

wiek mógł być pewien, że gdy odejdzie, to zamieszka na zawsze 

z bóstwem, które czcił i któremu wiernie służył za życia. 

Gilgamesz, pół-boski władca Erech, panujący w na wpół mitycznej 

epoce, zaraz po utracie swojego doradcy i przyjaciela Enki-du wyru-

szył, by go odnaleźć oraz, jeśli to możliwe, przyprowadzić z powro-
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tem z zaświatów, gdzie tamten miał przebywać. Jednakowoż śmierć 

Enki-du nie była typową śmiercią. To nie Namtaru, duch losu, zjawił 

się, by go zabrać ze sobą ani też nie jakieś nieszczęście, które spada na 

zwykłego człowieka, lecz nie znający wytchnienia i wiecznie czyhają-

cy na ludzi demon, należący do Nerigala. Jakkolwiek ten ostatni był 

bogiem wojny, to jednak Enki-du nie poległ na polu bitwy, lecz zo-

stał pochłonięty przez ziemię (najwyraźniej chodzi tutaj o zaświaty, 

gdzie przebywają niegodziwcy) w konsekwencji, jak się wydaje, za-

stawionej na niego wcześniej pułapki [EoG XII]. 

Składano więc modły kolejno do poszczególnych bóstw, by tylko 

odzyskać Enki-du. Żadne z nich jednak nie wysłuchało prośby, 

a wyjątkiem okazał się Ea, który wybłagał Nerigala o pomoc. Ten 

z kolei otworzył wejście (dziurę w ziemi) do miejsca, w którym prze-

bywał Enki-du i wyprowadził go na zewnątrz w postaci „ducha (utuk-

ku) Enki-du niczym mgły”. Gilgamesz natychmiast reaguje słowami: 

„opowiedz, mój przyjacielu, opowiedz mój przyjacielu – o prawie 

[i zwyczajach] ziemi, którą ujrzałeś, opowiedz”. W odpowiedzi słyszy 

on słowa Enki-du: „nie opowiem ci, przyjacielu, nie opowiem ci – 

a jeśli opowiem ci o prawie krainy, którą ujrzałem… usiądź i zapłacz”. 

Ostatecznie jednak osoba, do której się zwrócono, najwyraźniej po-

zbawiony ciała Enki-du, wyjawia coś dotyczącego stanu dusz w miej-

scu, które odwiedził po śmierci: 
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Kogoś ujrzał, ten {umarł} śmiercią (?)21… {widzę}– 

W miejscu wytchnienia… odpoczywając, pije czyste wody. 

Kogoś w bitwie ujrzał, tego uśmierciłeś, jak widzę– 

Jego ojciec i jego matka podnoszą jego głowę, 

a jego żona nad nim {się schyla} (?) 

Czyjeś zwłoki ujrzał rzucone na równinie, również widzę– 

jego edimmu na ziemi nie znajduje spokoju. 

Czyjeś edimmu ujrzał, pozbawione opiekuna, również widzę– 

Pozostałości strawy, resztki pokarmu, 

Które trafiają na ulicę, on zjada. 

Na podstawie takiego krótkiego fragmentu trudno jest określić, na 

czym polega różnica między utukku a edimmu człowieka. Wydaje się 

jednak, że to pierwsze oznacza jego duchową esencję, podczas gdy to 

drugie odnosi się do widmowego cienia jego ciała, przypominając tym 

samym egipskie ka. Według wszelkiego prawdopodobieństwa miejsce 

opisane powyżej nie jest tożsame z miejscem wiecznej kaźni dla nie-

godziwców, ale mieszkaniem dla tych, którzy zostali policzeni 

w poczet prawych. Jeśli więc tylko mieli oni wystarczająco dużo 

szczęścia, by otrzymać należyty pochówek, mogli liczyć na wieczne 

życie w siedlisku błogosławionych. Oprócz tego, owo miejsce jest 

również przedstawione w opowieści o zejściu Isztar do Hadesu [ZI] 

                                                            
21 „Śmiercią sprawiedliwego” lub czymś podobnym? 
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i na siódmej tabliczce cyklu Gilgamesza, z których ten drugi opis 

nieco różni się od pierwszego: 

Ponad krainą bez powrotu, regionem… 

Nadstawiła Istar, córka Sina, swe ucho. 

Córka Sina nadstawiła wtedy swe ucho… 

Ponad ponurym domem, siedzibą Irkalla22– 

Ponad domem, do którego wejście nie jest wyjściem23, 

Ponad ścieżką, z której nie ma powrotu, 

Ponad domem, którego mieszkańcy pozbawieni są światła, 

Gdzie proch jest ich napitkiem, a błoto ich pokarmem, 

Światła nie widzą i mieszkają w ciemności, 

Odziani, niczym ptaki w ubrania z piór. 

Ponad drzwiami i ryglem zawiał proch. 

Wejście do tego przygnębiającego miejsca prowadziło przez siedem 

bram. Przy każdej z nich stał odźwierny, który pozbawiał wchodzącej 

osoby (w naszym przypadku jest to Isztar) kolejnych elementów gar-

deroby i biżuterii tak, iż przez ostatnią bramę przechodziła ona zu-

pełnie naga. Najwyraźniej symbolizuje to fakt, że człowiek nie może 

nic ze sobą zabrać, gdy umrze, a także – co jest widoczne również 

w tym przypadku – nie ma ze sobą nawet swoich dobrych uczynków, 

                                                            
22 Jedno z imion Nergala. 

23 Lub: „dokąd wchodzący dalej nie dotrze”. 
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w które mógłby się „odziać”. Gdyby tylko bowiem przeważyły one 

jego przewiny, w ogóle nie znalazłby się w tej przerażającej krainie. 

Gdy tylko Isztar przybyła do Hadesu, Eresz-ki-gal rozkazała Namta-

ru, bogowi losu, by ten poraził chorobą wszystkie jej członki: oczy, 

boki, stopy, serce i głowę. Na ziemi oczywiście zaczęło dziać się źle 

w wyniku nieobecności bogini miłości. Bogowie więc oddelegowali 

posłańca, by doprowadzić w ten sposób do uwolnienia Isztar. Gdy 

tylko dotarł on do Krainy Bez Powrotu, jej królowa zagroziła mu 

wszelkimi rodzajami udręk – resztki z rynsztoka miały być jego po-

karmem, olej (nafta?) jego napojem, przygnębiający zamek miejscem 

jego spoczynku, kamienny blok jego siedzeniem, a głód i pragnienie 

miały wstrząsnąć jego siłą. Wszystkie one były najwyraźniej typowy-

mi karami, udzielanymi w tym miejscu, ale ponieważ przybyły posła-

niec był boskiej natury, najprawdopodobniej nie padł ich ofiarą. Uda-

ło mu się zrealizować swoją misję i uwolnić Isztar, a ta przechodząc 

przez kolejne bramy stopniowo odzyskała całą swoją garderobę 

i ozdoby, które musiała tam złożyć podczas zejścia. Nie do końca 

wiadomo, czy Tammuz, po którego zeszła, również został uwolniony, 

ale – jako że jest on wzmiankowany również później – wydaje się to 

całkiem prawdopodobne. 
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SŁOWNIK 

BADACZE 

Robert Brown Jr. (1844-1912) – angielski adwokat z wykształcenia, 

orientalista i filolog z zamiłowania. Interesował się także spiryty-

zmem i organizował własne seanse. Znał się osobiście z Teofilem 

Pinchesem (z którym obficie korespondował) oraz z innymi zawodo-

wymi asyriologami. Pisał na temat wpływu religii Mezopotamii na 

mitologię grecką, choć wiele z tego, co opublikował, spotkało się 

z ostrą krytyką. 

Albert Tobias Clay (1866-1925) – amerykański teolog, semitysta 

i archeolog. Pracował na uniwersytetach i uczelniach wyższych 

w USA, gdzie wykładał teologię, język hebrajski, archeologię oraz 

asyriologię. Zajmował się przede wszystkim dokumentami handlo-

wymi i literaturą prawniczą starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Friedrich Delitzsch (1850-1922) – niemiecki językoznawca, semity-

sta i asyriolog, syn Franza Delitzsch’a (1813-1890), teologa prote-
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stanckiego. Początkowo studiował języki indoeuropejskie i chciał 

specjalizować się w sanskrycie. Jednak za sprawą orientalisty, Eber-

harda Schradera (1836-1908), zainteresował się religiami Mezopo-

tamii i ich wpływem na Biblię. Znany jest przede wszystkim z serii 

wykładów pt. Babel und Bibel, w której udowadniał, iż mitologia 

biblijna ma swoje źródła w mitologii starożytnego Bliskiego Wscho-

du. Głoszone przez niego tezy wywołały wiele kontrowersji (De-

litzsch postulował m.in. usunięcie Starego Testamentu z kanonu 

pism świętych chrześcijaństwa), a także przyczyniły się do rozwoju 

nurtu panbabilonistycznego w religioznawstwie. 

Morris Jastrow (1861-1921) – amerykański orientalista i bibliotekarz, 

syn talmudysty Marcusa Jastrowa (1829-1903), autora klasycznego 

dziś słownika aramejsko-angielskiego. Odbył studia teologiczne 

i semitystyczne w Niemczech i we Francji. Po powrocie do Ameryki 

w pełni poświęcił się lingwistyce, archeologii i religioznawstwu. Au-

tor licznych książek, dotyczących religii starożytnego Bliskiego 

Wschodu, jak i jeden z głównych redaktorów kilkutomowej Jewish 

Encyclopedia z początku XX wieku. 

Peter Christian Albrecht Jensen (1861-1936) – niemiecki teolog 

i orientalista, wychowanek Friedrich’a Delitzscha i Eberharda Schra-

dera. Zajmował się relacjami między mitologią biblijną, grecką i babi-

lońską. Znany jest z zakwestionowania historyczności wydarzeń, 
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opisanych zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Od 1892 r. 

wykładał na uniwersytecie w Marburgu (gdzie zastąpił biblistę, Juliu-

sza Wellhausena). Zasłynął jednym z pierwszych naukowych opraco-

wań Eposu o Gilgameszu oraz udowodnieniem, że greckie znaki zo-

diaku zostały zapożyczone od Babilończyków. 

Austen Henry Layard (1817-1894) – brytyjski dyplomata i archeo-

log. Dość wcześnie rozpoczął karierę reprezentanta rządu Wielkiej 

Brytanii na Bliskim Wschodzie. Podczas misji dyplomatycznych 

trafił do Mosulu, gdzie uległ fascynacji odkryciami archeologicznymi 

w Nimrod. Po krótkim pobycie w Anglii i studiach w Oksfordzie, 

powrócił na Bliski Wschód wraz z ekspedycją naukową. Swoje prace 

opatrzył szczegółowymi rysunkami odkrytych artefaktów. Drugą 

połowę życia poświęcił przede wszystkim polityce. Znany jest głów-

nie z uwagi na wykopaliska w Niniwie i z odkrycia biblioteki Asurba-

nipala. 

William Loftus (1820-1858) – brytyjski geolog i archeolog. Swoją 

pracę badawczą rozpoczął na granicy turecko-perskiej (m.in. Bagdad 

i Basra), z czasem jednak przeniósł się w okolice wykopalisk wokół 

miast Uruk i Larsa. Przez kilka lat współpracował z Hormuzdem 

Rassamem na stanowisku w Suzie. W następnych latach prowadził 

wykopaliska w Niniwie i Nimrud (Kalchu) oraz w Indiach. Znany 

jest przede wszystkim z odkrycia sumeryjskiego miasta Uruk w 1849. 
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Joachim Menant (1820-1899) – francuski polityk, archeolog i asyrio-

log. Jeden z pierwszych i najważniejszych badaczy starożytnego Bli-

skiego Wschodu we Francji. Autor licznych opracowań, dotyczących 

Mezopotamii i Persji. 

Hormuzd Rassam (1826-1910) – brytyjski asyriolog i dyplomata 

urodzony w Mosulu. W młodości został wynajęty jako brygadier 

przez Austena Layarda, który prowadził tam wykopaliska. Layard, 

będąc pod wrażeniem pracowitości Rassama, zdecydował się zabrać 

go ze sobą, aby umożliwić mu studia w Oksfordzie. Rassam rozpoczął 

karierę polityczną w rządzie brytyjskim, równocześnie pracował jako 

archeolog. Wśród jego zasług znajduje się przede wszystkim odkrycie 

pieczęci cylindrycznej Cyrusa, upamiętniającej podbój Babilonii oraz 

tabliczek zawierających Epos o Gilgameszu. 

Henry Rawlinson (1810-1895) – brytyjski oficer, polityk i orientali-

sta. Do Persji trafił wraz z wojskiem jako tłumacz, a na miejscu zain-

teresował się odkryciami archeologicznymi i rozpoczął prace nad 

przekładem mezopotamskich inskrypcji. Przez lata stacjonował jako 

dyplomata w Bagdadzie, gdzie uczestniczył w wykopaliskach i badał 

pismo klinowe. Drugą połowę swojego życia spędził głównie w Lon-

dynie, zajmując się polityką i pracą naukową. Nazywany niekiedy 

„ojcem asyriologii”, znany jest głównie za sprawą dzieł, zawierających 

przetłumaczone bliskowschodnie inskrypcje: The Persian Cuneiform 
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Inscription at Behistun oraz A Commentary on the Cuneiform In-

scriptions of Babylonia and Assyria. 

Archibald Sayce (1846-1933) – brytyjski asyriolog, hetytolog i lin-

gwista. Swoją karierę naukową rozpoczął rozbudowanym artykułem, 

dotyczącym babilońskiej astralistyki, uzupełnionym o liczne tran-

skrypcje i tłumaczenia tekstów klinowych (1874). Specjalizował się 

w historii Hetytów i Egipcjan, jakkolwiek dużo miejsca w swojej 

pracy poświęcił również Babilonii. Jako jeden z pierwszych badaczy 

podkreślał łączność między mitologią starożytnego Bliskiego Wscho-

du a judaizmem biblijnym. Był autorem licznych opracowań języko-

wych, historycznych i religioznawczych, które przyczyniły się do 

popularyzacji odkryć na Bliskim Wschodzie. Zawodowo związany 

był z Uniwersytetem w Oksfordzie. 

George Smith (1840-1876) – brytyjski asyriolog. Pochodził z robot-

niczej rodziny i początkowo pracował jako grawer; nie przeszkodziło 

mu to jednak w samodzielnych studiach nad historią starożytnego 

Bliskiego Wschodu. Z czasem został dostrzeżony przez pracowników 

British Museum, i zatrudniony w charakterze asystenta, dzięki czemu 

mógł odbyć podróże badawcze do Niniwy. Smith znany jest przede 

wszystkim z tego, że jako pierwszy przetłumaczył Epos o Gilgameszu 

i kroniki Asurbanipala. 
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William Amhurst Tyssen-Amherst (1835-1909) – brytyjski polityk 

i kolekcjoner dzieł sztuki. Posiadacz dużego zbioru artefaktów egip-

skich, które zgromadził w swoim domu w Didlington. Z przyczyn 

finansowych zmuszony był sprzedać swoją kolekcję na kilka lat przed 

śmiercią. 

William Hayes Ward (1835-1916) – amerykański teolog, orientalista 

i łacinnik. Przez lata pracował jako redaktor gazety „New York Inde-

pendent”, a w latach 1884-1885 przewodził ekspedycji naukowej 

w Babilonii. 

Heinrich Zimmern (1862-1931) – niemiecki teolog protestancki, 

orientalista i semitysta, jeden z pierwszych przedstawicieli studiów 

nad starożytnym Bliskim Wschodem w Niemczech. Wychowanek 

Franza Delitzscha i Friedricha Delitzscha. Jeden z pierwszych, pro-

minentnych hetytologów w Europie. Autor licznych opracowań, 

dotyczących religii Babilonii i jej relacji z teologią biblijną. 

WŁADCY MEZOPOTAMSCY 

Asurbanipal (668-627 r. p.n.e.) – „Aszur jest stwórcą mojego pierwo-

rodnego”. Władca neoasyryjski, młodszy brat Szamasz-szuma-ukina. 

Zgromadził wielką kolekcję tabliczek klinowych w swoim pałacu 
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w Niniwie, prowadził liczne wojny z sąsiadującymi państwami: Ela-

mem, Babilonią i Egiptem.  

Dungi (=Szulgi) z Ur (2029-1982 r. p.n.e.) – władca sumeryjski. Za 

jego panowania zbudowano wielki ziggurat w Ur, usprawniono sieć 

komunikacyjną między miastami oraz rozwinięto system szkół dla 

skrybów. 

Eannatum (druga połowa 3 tysiąclecia p.n.e.) – „[świątynia] E-ana 

przyniosła”. Sumeryjski władca Lagasz, założyciel jednego z pierw-

szych imperiów w dziejach ludzkości. Prowadził liczne wojny, zdołał 

opanować okoliczne miasta, m.in. Ur, Nippur i Akszak. 

Eri-Aku z Larsa (XXII/XXI w. p.n.e.) – „sługa Sina”. Władca sume-

ryjski znany z Biblii (Rdz 14) jako Arioch z Ellasar, jeden z królów, 

należących do konfederacji Sodomy i Gomory, walczącej z Abraha-

mem. 

Gudea (XXII w. p.n.e.) – „powołany”. Sumeryjski władca Lagasz. 

Wzniósł liczne domy świątynne (m.in. E-ninnu), przyczynił się do 

znacznego rozwoju rolnictwa. Znany głównie dzięki tzw. cylindrom 

Gudei, zawierającym kroniki jego rządów. 

Hammurabi (XVIII w. p.n.e.) – „mój krewny jest uzdrowicielem”. 

Akadyjski władca Babilonii. W trakcie swoich rządów dużo uwagi 

poświęcił rozwojowi państwa: udoskonalił system irygacyjny, rozbu-
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dował fortyfikacje i wprowadził reformy prawne i administracyjne. 

Prowadził liczne wojny i pod swoje panowanie włączył praktycznie 

całą Mezopotamię. Znany przede wszystkim z tzw. kodeksu Ham-

murabiego zapisanego na steli odkrytej w Suzie. 

Kuri-Galzu I (XV/XIV w. p.n.e.) – „pasterz Kasytów”. Kasycki wład-

ca rządzący Babilonem. Podczas swojego panowania prowadził liczne 

i zwycięskie wojny z Elamem oraz pokojową politykę z Egiptem. 

Zbudował oraz przebudował wiele obiektów sakralnych w ówczesnej 

Babilonii. 

Lugalanda (XXIV w. p.n.e.) – sumeryjski władca Lagasz, syn jednego 

z głównych kapłanów. Panował w czasach szczególnej teokracji. 

W źródłach opisywany jako okrutny i skorumpowany. 

Manisztusu (XXIII w. p.n.e.) – „kto z nim jest?”. Władca akadyjski, 

prowadził liczne podboje ziem Elamu, rozwijał handel oraz wykupy-

wał rozległe połacie ziemi. Znany jest przede wszystkim dzięki tzw. 

obeliskowi Manisztusu, który dokumentuje jego transakcje. 

Nabonid (556-539 r. p.n.e.) – „Nabu jest wielbiony”. Ostatni władca 

imperium neobabilońskiego, obalony przez Cyrusa II Wielkiego, 

króla Persji. Podczas swoich rządów odnowił lub przebudował wiele 

spośród świątyń. 
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Rim-Sin I z Larsa (XIX/XVIII lub XVIII/XVII w. p.n.e.) – władca 

sumeryjski, pokonany przez Hammurabiego z Babilonii. 

Sanheryb (705-681 r. p.n.e.) – „Sin zastąpił mojego brata”. Władca 

asyryjski, przeniósł stolicę państwa do Niniwy i przyczynił się do jej 

rozwoju. Znany jest przede wszystkim z Biblii (2 Krl 18-19; 2 Krn 

32:1-23), która przedstawia jego bitwy: podbój królestwa Judei oraz 

porażkę pod Jerozolimą. 

Sargon Wielki z Akkadu (XXIV/XXIII w. p.n.e.) – „prawdziwy 

król”. Władca i założyciel dynastii akadyjskiej, podbił wiele miast 

sumeryjskich. Uważany jest za twórcę pierwszego wielkiego impe-

rium w dziejach ludzkości. 

Seleukos I Nikator (358-281 r. p.n.e.) – jeden z generałów Aleksan-

dra Macedońskiego, po którego śmierci został ustanowiony jednym 

z satrapów Babilonii. Z czasem doszedł do większych wpływów 

i swoim panowaniem objął znaczne obszary Mezopotamii i Persji. 

Założyciel dynastii i imperium Seleucydów. 

Szamasz-szuma-ukin (684-648 r. p.n.e.) – asyryjski władca Babilo-

nii, starszy brat Asurbanipala. Doprowadził do buntu, mającego na 

celu usamodzielnienie się Babilonii. W konfrontacji z wojskami brata 

poniósł jednak klęskę. 
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Tiglat-pileser I (1114-1076 r. p.n.e.) – „ufam synowi [świątyni] 

E-szara”. Władca asyryjski, prowadził liczne wojny z Babilonią 

i plemionami aramejskimi, wprowadził wiele modernizacji wojsko-

wych. 

Urukagina (XXIV w. p.n.e.) – sumeryjski władca Lagasz. Wypowie-

dział wojnę korupcji, do której doprowadził Lugalanda, jego po-

przednik. Wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań prawnych 

i administracyjnych. Długo uznawany za pierwszego prawodawcę 

starożytnego Bliskiego Wschodu. 

INNI  

Abydenus (ok. II w. p.n.e.) – grecki historyk, spisał dzieje Asyryjczy-

ków. Znany głównie za sprawą innych autorów (Euzebiusza z Ceza-

rei i Cyryla z Aleksandrii), którzy cytowali go w swoich pracach. Jego 

badania mają duże znaczenie dla określenia datacji poszczególnych 

wydarzeń. 

Antiochus I Soter (324-261 r. p.n.e.) – władca z dynastii Seleucy-

dów. Znany przede wszystkim ze skutecznej obrony swojego impe-

rium przed najazdem Galatów, za co otrzymał swój przydomek 

„zbawcy”. 
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Berosus (IV/III w. p.n.e.) – babiloński kapłan boga Bela (Marduka), 

żyjący w okresie hellenistycznym. Pisał po grecku, był autorem trzy-

tomowej historii Babilonii (Babiloniaca), przygotowanej w oparciu 

o znacznie starsze źródła. Tekst ten zachował się jednak wyłącznie 

w formie cytatów w innych dziełach. 

Damascjusz (462-538 r. p.n.e.) – grecki filozof i mówca, związany ze 

szkołą neoplatońską w Atenach. Znany przede wszystkim jako autor 

traktatu Trudności i rozwiązania pierwszych zasad (dzieło znane jest 

pod dwoma tytułami: Aporiai kai lyseis, Dubitationes et solutiones lub 

Ton proton peri archon, De principiis), w którym podejmował problem 

początków wszechrzeczy. 

Elian Klaudiusz (175-235 r. n.e.) – rzymski pisarz i retoryk. Autor 

dwóch dzieł, cennych z uwagi na liczne cytaty z prac innych autorów: 

Różne opowieści oraz O właściwościach zwierząt, w którym (12:21) 

omawia podobieństwo między Gilgameszem a Perseuszem. 

Euzebiusz (264-340 r. n.e.) – historyk i teolog chrześcijański. Autor 

Kroniki oraz Historii Kościoła, w których podjął się przedstawienia 

historii świata aż do jego czasów. Oprócz tego napisał Praeparatio 

evangelica, w której dowodził wyższości chrześcijaństwa nad religiami 

politeistycznymi. Korzystał z prac Abydenusa, starożytnego greckiego 

historyka, będącego znawcą dziejów Mezopotamii. 
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Herodot (484-425 r. p.n.e.) – grecki podróżnik i kronikarz, przez 

wielu uważany za pierwszego historyka we współczesnym tego słowa 

znaczeniu. Autor obszernego opracowania Dzieje, w których przed-

stawił zarys historii i kultury Grecji, Persji i Egiptu. 

Jerzy Synkelos (VIII w. – 810 r. n.e.) – bizantyjski mnich i historyk. 

Autor Kroniki, spisującej dzieje świata od stworzenia aż do wstąpienia 

na tron cesarza Dioklecjana w 284 r. Dane historyczne przez niego 

zgromadzone uznawane są za bardzo cenne mimo tego, że wydarze-

nia po powstaniu Kościoła opisane są dość pobieżnie. 



 

  



 

 


