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Matka Za³o¿ycielka Sióstr Benedyktynek Misjonarek organizowa³a now¹
wspólnotê zakonn¹, wyznaczaj¹c jej zadanie w sposób dalekosiê¿ny, bo jest
ono aktualne po dzieñ dzisiejszy. W aneksach pomieszczono: homiliê ks. dr.
Jerzego Go³êbiewskiego, wyg³oszon¹ podczas sympozjum; listê osób uczestnicz¹cych w sympozjum jubileuszowym; opisano pielgrzymkê sióstr na Ukrainê
szlakiem Matki Jadwigi Kuleszy, któr¹ przygotowa³a s. mgr Dobrawa Ewa
Piacik. Pracê zamyka: wykaz autorów i skrótów oraz indeksy: nazw osobowych i geograficznych.
Walorami pracy s¹: aktualnoæ zagadnienia ze wzglêdu na ci¹g³¹ obecnoæ dzie³a Matki J. Kuleszy w obecnej rzeczywistoci Kocio³a, zw³aszcza
w Polsce; poziom naukowy prezentowanych artyku³ów w czêci Studia, które
po³¹czy³a osoba Za³o¿ycielki; logiczny uk³ad ró¿norodnego materia³u o charakterze kronikarskim oraz naukowym. Materia³y zawarte w tomie z pewnoci¹ zainteresuj¹ nie tylko siostry zakonne, ale tak¿e badaczy problematyki
¿ycia zakonnego, zw³aszcza czynnego, a tak¿e tych, których interesuje wspó³czesna praca Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, obecnych równie¿ na Warmii, Mazurach i Powilu.
ks. Jan Winiewski
Olsztyn

Ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Obraz świata, bóstwa i człowieka
w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, Studio Poligrafii
Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2010, ss. 138

Autor monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu ks. Bogdan W. Matysiak jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Prowadzi wyk³ady z historii staro¿ytnego Bliskiego Wschodu, literatury i teologii biblijnej,
a tak¿e seminarium magistranckie i doktoranckie z zakresu egzegezy i historii
tekstu ST.
Prezentowane opracowanie ks. B.W. Matysiaka mo¿emy odczytaæ jako
zaproszenie do wziêcia udzia³u w niezwyk³ej wyprawie po staro¿ytnych krainach i cywilizacjach ¯yznego Pó³ksiê¿yca.
¯yzny Pó³ksiê¿yc obejmuje obszar od wybrze¿y Zatoki Perskiej przez
dwurzecze Tygrysu i Eufratu, Syropalestynê a¿ do Egiptu. Naturalne granice
tego bogatego w urodzajne ziemie terenu wyznaczaj¹: Zatoka Perska na
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wschodzie, wybrze¿e Morza ródziemnego na zachodzie, Góry Zagros na pó³nocy, Pustynia Syryjska i Arabska na po³udniu. Dwie rzeki, Tygrys i Eufrat,
które rozpoczynaj¹ bieg u podnó¿a Gór Taurus, a koñcz¹ u ujcia do Zatoki
Perskiej, pozostaj¹ wiadkami narodzin, rozkwitu i upadku prastarych kultur.
W Mezopotamii i Egipcie wyros³y potê¿ne centra cywilizacyjne. Ich blask
przez stulecia promieniowa³ na ca³y ¯yzny Pó³ksiê¿yc. Istnia³y obok siebie,
przenika³y siê, wreszcie rywalizowa³y ze sob¹. W dziejach naszej planety kulturowe dziedzictwo Mezopotamii i Egiptu zapewni³o sobie trwa³e miejsce.
Na monografiê Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu, która ukaza³a siê w 2010 r. w serii Biblioteka
Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (nr 47),
sk³ada siê oprócz wstêpu i zakoñczenia siedem rozdzia³ów, zatytu³owanych
kolejno: Mezopotamia  I, Staro¿ytny Egipt  II, Kosmogonie pozabiblijne  III,
Antropogonie pozabiblijne  IV, Mezopotamski wiat bogów  V, Egipski
wiat bogów  VI, Kult i wiara w ¿ycie pozagrobowe  VII. Autor podejmuje
w pracy nastêpuj¹ce zagadnienia: kontekst geograficzny i historyczny krain
¯yznego Pó³ksiê¿yca (III rozdzia³), tradycje o pochodzeniu wiata i cz³owieka w Sumerze, Babilonii, Asyrii i Egipcie (IIIIV rozdzia³), wierzenia i formy
kultu ludów Wschodu (VVI rozdzia³) oraz koncepcje ¿ycia po mierci
(VII rozdzia³).
lady bytowania cz³owieka na terenie Miêdzyrzecza siêgaj¹ okresu prehistorii. Udoskonalaj¹c ró¿ne umiejêtnoci, takie jak: nawadnianie gleby, hodowla zwierz¹t i uprawa roli, sztuczne zapylanie rolin, wyrób narzêdzi i naczyñ
codziennego u¿ytku, cz³owiek czyni³ postêpy w technice i kulturze. Ponad piêæ
tysiêcy lat przed Chr. wynaleziono ko³o garncarskie, co znacznie usprawni³o
pracê ludzk¹. Czy mo¿na powiedzieæ  pyta ks. Matysiak  ¿e ta kultura by³a
prymitywna, skoro niektóre naczynia pochodz¹ce sprzed kilku tysiêcy lat maj¹
cianki gruboci skorupki jajka? lady osadnictwa odnalezione na terenie Miêdzyrzecza pochodz¹ z okresu trzeciego tysi¹clecia przed Chr., choæ rozwija³o
siê ono znacznie wczeniej.
Najdoniolejszym wynalazkiem kultury mezopotamskiej jest pismo. Pochodzi od Sumerów, z okresu koñca IV tysi¹clecia przed Chr. Wraz z wynalezieniem pisma cz³owiek wy³oni³ siê z mroków prehistorii i wkroczy³ w wiat³o
historii, w epokê udokumentowan¹ odkryciami archeologicznymi i zapisami.
Cywilizacjê Sumerów cechowa³ bardzo wysoki poziom. Byli oni pionierami
w rozwoju kultury miejskiej, twórcami miast  pañstw, w centrum których
znajdowa³ siê kompleks pa³acowy i wi¹tynia. Rz¹dcy staro¿ytnych osad
dzier¿yli podwójn¹ w³adzê, administracyjn¹ i kultyczn¹. W Sumerze król
 kap³an nosi³ miano ensi. Z miasta Ur za³o¿onego przez Sumerów wieki
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póniej wyruszy Abram, rozpoczynaj¹c sw¹ przygodê z Bogiem Jahwe. To
miasto z ca³ym swym dorobkiem kulturowym oraz z ¿yznymi ziemiami Mezopotamii budzi³o prawdopodobnie zazdroæ plemion semickich, które wkrótce
rozpoczê³y ekspansjê na te tereny.
Równolegle z rozwojem Mezopotamii w zachodniej czêci ¯yznego Pó³ksiê¿yca kwit³a cywilizacja egipska. Mieszkañcy kraju nad Nilem od najdawniejszych czasów prowadzili obserwacje wylewów ¿yciodajnej rzeki. Budowali kana³y reguluj¹ce poziom wody niezbêdnej do upraw i codziennego ¿ycia.
Tak¿e na podstawie obserwacji Nilu okrelano pory roku. Podczas gdy w Mezopotamii rozwija³o siê pismo klinowe, w Egipcie wynaleziono hieroglify.
Wed³ug Manetona, historyka i kap³ana z III w. przed Chr., w³aciwa
historia kraju faraonów rozpoczyna siê od ok. 3100 r. przed Chr., gdy nast¹pi³o
zjednoczenie pañstwa z Dolnego i Górnego Egiptu. Z tego okresu pochodz¹
miasta: Teby, Memfis, Tell-el-Amarna. Dziedzictwem znacznie póniejszej
epoki macedoñskiej i ptolomejskiej s¹: latarnia morska z Faros zaliczana do
siedmiu cudów wiata oraz biblioteka w Aleksandrii z najwiêkszym zbiorem
ksi¹g i wa¿nym centrum naukowym ówczesnego wiata.
Dziêki mitom wschodnim zachowanym w wiêkszoci jedynie fragmentarycznie oraz napisom grobowym mo¿emy poznaæ, ¿e w krêgu zainteresowañ
staro¿ytnych znajdowa³y siê zagadnienia dotycz¹ce genezy wiata, cz³owieka,
bogów a tak¿e losów zmar³ych.
Wed³ug wierzeñ Sumerów wiat u swych pocz¹tków by³ pustkowiem
pozbawionym jakiejkolwiek formy istnienia. Bogowie Enli i Enki podjêli siê
trudu zorganizowania w nim ¿ycia. Enki czuwa³ nad wiatem i jego prawami,
a wszelkie zjawiska powierza³ pieczy innych bogów. Oprócz porz¹dkowania
wiata mezopotamscy bogowie toczyli walkê ze z³ymi mocami sprzeciwiaj¹cymi
siê zaprowadzonemu ³adowi. Spadkobiercami cywilizacji Sumerów s¹ Asyryjczycy i Babiloñczycy. Naczelnym bóstwem Babilonii by³ Marduk. On stworzy³ wiat,
a inni bogowie byli mu podporz¹dkowani. Tê historiê opiewa s³ynny poemat
Enuma eli, którego pierwsze s³owa w jêzyku polskim brzmi¹: Kiedy w górze.
W wyobra¿eniach egipskich kosmogonia jest wynikiem teogonii. Najstarsze teksty dotycz¹ce powstania wiata, ludzi i bogów datuje siê na trzecie
tysi¹clecie przed Chr., a stanowi¹ zapis tradycji siêgaj¹cej czwartego tysi¹clecia. S¹ to Teksty Piramid i Teksty Sarkofagów. Kosmos jest pojmowany
jako ruch w cyklicznym procesie, który jest podtrzymywany przez Maat.
W mitologii egipskiej Maat to bogini praw porz¹dku, harmonii, sprawiedliwoci i m¹droci. Jej przeciwieñstwem jest zagra¿aj¹cy ¿yciu stan bezruchu.
W kwestii pocz¹tków rodzaju ludzkiego Staro¿ytny Wschód kultywowa³
przekonanie o jego pochodzeniu od bogów. Proces rozwoju cz³owieka zaowo-
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cowa³ wiar¹ w istnienie wiata duchowego, boskiego. Mezopotamska koncepcja cz³owieka odbiega od myli biblijnej, wed³ug której cz³owiek jest koron¹
stworzenia, a ziemia i jej zastêpy s¹ mu poddane (por. Rdz 1, 2830). Mit
o Enuki i Ninmach naucza, ¿e cz³owiek powsta³ z mu³u oceanu i z wygl¹du
zewnêtrznego przypomina bogów. Jego zadaniem jest pomoc bogom w pracy
nad upraw¹ ziemi i hodowl¹ zwierz¹t. Równie¿ wed³ug Enuma eli cz³owiek
pochodzi od Marduka, który stworzy³ rodzaj ludzki, by sprawowa³ kult i s³u¿y³
bóstwom. W tekstach sumeryjskich przewija siê myl, ¿e cz³owiek jest istot¹
duchow¹ odzian¹ w pow³okê cielesn¹ i nale¿¹c¹ do kategorii bóstw. W przeciwieñstwie do póniejszej koncepcji greckiej cia³o stanowi³o pierwiastek boski.
W wietle tych tradycji ¿ycie duchowe zapewnia dusza lub imiê. Nadanie
imienia jest równowa¿ne z darowaniem ¿ycia, stworzeniem jakiego bytu. Bóg
mieszka w ludziach, którzy s¹ jego dzieæmi. O przebywaniu bóstwa w cz³owieku wiadcz¹ teksty psalmów pokutnych oraz imiona teoforyczne typu: bóg
cz³owieka jest wielki. ¯ycie cz³owieka jest darem bogów i oni nim rozporz¹dzaj¹.
W Egipcie znany jest obraz boga Chnuma, który na kole garncarskim lepi
z gliny dziecko. Ludzie i bogowie byli zale¿ni od najwy¿szego bóstwa s³oñca
Re, które udziela³o im wiat³a i ¿ycia. Czasami w tekstach egipskich ludzie s¹
nazwani trzod¹ boga, a Re jako boski pasterz troszczy³ siê o ich potrzeby.
Miêdzy bogami a cz³owiekiem istnia³ cis³y kontakt, o czym wiadcz¹ imiona
egipskie zapisane na skarabeuszach, które noszono jako amulety strzeg¹ce
przed z³ymi mocami.
W dziedzinie religii cech¹ wspóln¹ trzech wielkich kultur Mezopotamii:
Sumerów, Asyryjczyków i Babiloñczyków by³o to, ¿e przenika³a ona wszystkie sfery ¿ycia, ³¹cz¹c siê cile z magi¹. Ówczesne ludy by³y na tyle liberalne,
¿e przyjmowa³y do panteonu nowe bóstwa, co chroni³o prastare religie przed
skostnieniem.
Ju¿ w II po³owie XIX w. w kraju nad Nilem postawiono tezê, ¿e fundamentem religii jest jednoæ istoty najwy¿szej. Monoteizm egipski nigdy nie
zosta³ przyt³umiony przez politeizm, który nale¿y traktowaæ czysto symbolicznie. Religia egipska jest owocem zjednoczenia lokalnych wierzeñ i d¹¿eñ politycznych, a tak¿e pragnieñ danej spo³ecznoci. Odnajdujemy w niej bóstwa
zwierzêce i rolinne, których symbolami s¹: sokó³, byk, lotos, papirus, z kolei
drzewa by³y siedzibami bóstw.
Kult mieszkañców Bliskiego Wschodu wyra¿a³ siê w mod³ach i ofiarach.
Budowle sakralne w Mezopotamii wiadcz¹ o zachowaniu ci¹g³oci kultu.
wi¹tynia sumeryjska mia³a g³êbok¹ symbolikê kosmiczn¹, pobytowi bogów
w niebie odpowiada³o ich przebywanie na ziemi. wi¹tynia ziemska by³a od-
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zwierciedleniem wi¹tyni kosmicznej. W Babilonii i Asyrii pojawi³y siê zigguraty, budowle schodkowe, na szczycie których znajdowa³o siê mieszkanie bóstwa. Te budowle by³y swego rodzaju ³¹cznikami miêdzy dwiema rzeczywistociami, wiatem bogów i wiatem ludzi.
Ju¿ staro¿ytni byli wiadomi, ¿e ¿ycie cz³owieka wyznaczaj¹ dwa bieguny, a mianowicie narodziny i mieræ. Z mitu o Gilgameszu wynika, ¿e tylko
bogowie s¹ wieczni, cz³owiek przez sw¹ lekkomylnoæ utraci³ ten dar. Jednoczenie wierzono, ¿e chocia¿ wraz z ustaniem biologicznych czynnoci nastêpuje kres ludzkiej egzystencji, to zmar³y istnieje nadal w podziemnej krainie
bez powrotu. Ta koncepcja nie napawa³a optymizmem, gdy¿ zmarli wegetowali w krainie prochu pozbawieni pierwiastka ¿ycia, niczym cienie lub zjawy.
W Mezopotamii i Egipcie kultywowano pamiêæ o zmar³ych. wiadcz¹ o tym
dary grobowe i opieka nad tymi, co odeszli, któr¹ okrela akkadyjski termin
kispum. By³ zwyczaj grzebania zmar³ych w domach mieszkalnych pod pod³og¹
lub w nieu¿ywanych pomieszczeniach gospodarczych, czasami w pobli¿u murów miejskich. W najodleglejszych historycznie udokumentowanych czasach
nie istnia³y specjalnie do tego celu wyznaczone miejsca.
Podczas gdy w Mezopotamii wi¹tynia by³a nade wszystko przestrzeni¹
sprawowania kultu, w Egipcie pe³ni³a funkcjê mieszkania bóstwa. W celi,
gdzie umieszczano jego pos¹g panowa³y prawie ca³kowite ciemnoci i tylko
w odpowiedniej porze dnia i roku móg³ na nie padaæ promieñ wiat³a. Zarówno
umiejêtnoæ operowania wiat³em egipskich projektantów, jak i staro¿ytne rozwi¹zania architektoniczne wci¹¿ budz¹ zachwyt i zdumienie.
Na szczególne uznanie w monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka
w kulturze staro¿ytnej Mezopotamii oraz Egiptu zas³uguje warsztat naukowy,
którym pos³uguje siê ks. Matysiak. Czerpie on z osi¹gniêæ polskich i niemieckich uczonych w zakresie archeologii, religiologii, historii i biblistyki oraz
z w³asnego d³ugoletniego dowiadczenia wyk³adowcy uniwersyteckiego. Autor dokonuje syntezy badañ w zakresie cywilizacji, które, jak sam okrela:
minê³y, ale nie przebrzmia³y. W opracowaniu znajdziemy fachow¹ terminologiê, a tak¿e etymologiê wielu pojêæ charakterystycznych dla staro¿ytnej kultury i szczegó³owe nakrelenie ich pól semantycznych. Nadto monografia jest
wzbogacona indeksem rzeczowym i nazw w³asnych. Lektura zainteresuje zarówno znawców przedmiotu, jak i tych, których pasjonuje historia najstarszych
cywilizacji wiata.
Aleksandra Nalewaj
Olsztyn

