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Wprowadzenie
Geoprzestrzeñ wydarzeñ biblijnych to obszar po³o¿ony na styku trzech kontynentów:
Azji, Europy i Afryki, rozci¹gaj¹cy siê od staro¿ytnej Mezopotamii na wschodzie po dzisiejsze W³ochy na zachodzie, i od Turcji na pó³nocy po Egipt na po³udniu (rys. 1). Wiêkszoæ
wydarzeñ opisanych na kartach Starego Testamentu rozegra³a siê na obszarze zwanym ¿yznym pó³ksiê¿ycem lub pó³ksiê¿ycem staro¿ytnych cywilizacji. Obszar ten rozci¹ga³ siê miêdzy
dwoma biegunami staro¿ytnej kultury: Staro¿ytnym Babilonem a Egiptem. Pomost pomiêdzy
tymi dwoma biegunami stanowi³ obszar Palestyny, obejmuj¹cy dzisiejszy Izrael oraz czêciowo tereny Libanu, Syrii, Jordanii oraz pó³nocnego Egiptu (rys. 2). Przez Palestynê przebiega³y g³ówne szlaki handlowe biegn¹ce z pó³nocy na po³udnie i ze wschodu na zachód. Dwa
z nich, biegn¹ce z pó³nocy na po³udnie, to s³ynna droga nadmorska Via Maris oraz druga
Droga Królewska biegn¹ca po wschodniej stronie Jordanu. Te szlaki handlowe stanowi³y
koæ niezgody pomiêdzy ówczesnymi potêgami na pó³nocy a Egiptem. Ka¿da z tych potêg
stara³a siê utrzymywaæ kontrolê nad tymi szlakami, dlatego tereny Palestyny by³y, na przestrzeni kilku tysi¹cleci, terenem wielu wojen i bitew.

1 Artyku³ opracowany w ramach realizacji projektu badawczego Nr 4T12E05229 Koncepcja kompleksowego systemu informacji czasowo-przestrzennej o zdarzeniach i ród³ach historycznych na przyk³adzie
terenów biblijnych finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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Uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne
wydarzeñ biblijnych
Mówi¹c o geoprzestrzeni biblijnej, wyznaczonej przez tzw. ¿yzny pó³ksiê¿yc, warto zauwa¿yæ, ¿e kszta³t tego pó³ksiê¿yca okrela zachodnio-pó³nocna krawêd arabskiej p³yty
tektonicznej. Palestyna po³o¿ona jest na granicy dwóch p³yt, tj. wspomnianej p³yty arabskiej
oraz p³yty afrykañskiej. Granicê tych dwóch p³yt wyznacza rów tektoniczny przebiegaj¹cy
od Morza Czerwonego wzd³u¿ Zatoki Akkaba i dalej dolin¹ Jordanu a¿ do Libanu i Turcji.
Ruchy tych dwóch p³yt mia³y ogromny wp³yw na ukszta³towanie siê orografii terenów Palestyny. Ruchy tektoniczne, które mia³y miejsce w okresie trzeciorzêdu spowodowa³y powstanie, po stronie wschodniej rowu tektonicznego, p³askowy¿u transjordañskiego, a po
stronie zachodniej wypiêtrzenie gór Cisjordanii, zwanych inaczej p³askowy¿em zachodnim.
Od czasu Miocenu, tj. w ci¹gu oko³o 30 milionów lat p³yta arabska przesunê³a siê na pó³noc
o 107 km w stosunku do p³yty afrykañskiej.
Ruchy tektoniczne, które mia³y ju¿ miejsce w póniejszym okresie, tj. w czwartorzêdzie,
spowodowa³y pêkniêcia poprzeczne, z których najbardziej spektakularnym przek³adem jest
Równina Jizreel zwana tak¿e Dolin¹ Ezdrelon. Wspomniane ruchy górotwórcze spowodowa³y ukszta³towanie siê orografii dawnej Palestyny, natomiast dalsze zmiany zachodz¹ce na
obszarze Palestyny dotyczy³y przekszta³ceñ geomorfologicznych, na które niew¹tpliwy wp³yw
mia³y zmiany klimatyczne.
Obszar Palestyny mo¿na podzieliæ na 5 zasadniczych stref przebiegaj¹cych po³udnikowo,
a wiêc niemal równolegle do Jordanu i Morza ródziemnego. S¹ nimi: równina nadmorska,
p³askowy¿ Cisjordanii, Dolina Jordanu oraz p³askowy¿ Transjordanii (Bednarz, 2000). Równina nadmorska, maj¹ca oko³o 200 km d³ugoci, ci¹gnie siê od Ras an Naqura na pó³nocy do
Gazy na po³udniu. W czêci pó³nocnej równina ta jest bardzo w¹ska i na odcinku do Karmelu
ma od 6 do 10 km szerokoci, a nastêpnie poszerza siê i w rejonie Gazy jej szerokoæ
dochodzi do 20 kilometrów. Strefê pomiêdzy Jaff¹ a Gaz¹ nazywa siê równin¹ Szaronu.
Tereny po³o¿one na po³udnie od Jafy to obszary dawnej Filistei.
Szerokoæ p³askowy¿u zachodniego dochodzi do 5060 km. Czêæ pó³nocn¹ tego p³askowy¿u, stanowi Galilea, która z kolei dzieli siê na Górn¹ i Doln¹, a granicê pomiêdzy nimi
stanowi pasmo gór Hejdar, którego szczyty osi¹gaj¹ ponad 1000 metrów. Dolna Galilea jest
natomiast regionem pagórkowatym, a wysokoci szczytów gór nie przekraczaj¹ 550 m.
Dolna Galilea jest poprzecinana licznymi dolinami opadaj¹cymi w stronê Morza ródziemnego oraz w stronê Jeziora Galilejskiego. Pewnym ewenementem w tym regionie jest Góra
Tabor, która wznosi siê samotnie nad równin¹.
Równina Ezdrelon oddziela Galileê od gór Samarii i Judei. Biegnie ona z pó³nocnego-zachodu na po³udniowy-wschód. Przeciêta jest przez biblijn¹ rzekê Kiszon na zachodzie i przez rzekê
Nahal Charod na wschodzie. Powierzchnia tej równiny wynosi oko³o 250 km kwadratowych.
Samaria, tworz¹ca wielki masyw centralny, rozci¹ga siê na po³udnie od równiny Ezdrelon. Jej najbardziej charakterystycznymi górami s¹: góra Ebal (938 m) oraz góra Garizim
(866 m). Przedziela je w¹ska dolina Nabulus, miejsce gdzie by³o po³o¿one dawne miasto
Sychem. Góry masywu centralnego charakteryzuj¹ siê ³agodnymi zboczami od zachodu
oraz stromymi zboczami od strony wschodniej.
Na po³udnie od Samarii rozci¹ga siê p³askowy¿ Judei o wysokociach terenu osi¹gaj¹cych w okolicach Jerozolimy ponad 800 m, a w okolicach Hebronu ponad 1000 m. Od
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strony wschodniej p³askowy¿ obni¿a siê gwa³townie przechodz¹c w Pustyniê Judzk¹. Od
strony zachodniej Góry Judzkie opadaj¹ stopniami ku Nizinie Nadmorskiej. W czêci rodkowej Gór Judzkich znajduj¹ siê Wzgórza Jerozolimskie tworz¹ce antyklinê pomiêdzy wzgórzami Betel na pó³nocy a wy¿szymi wzgórzami Hebronu na po³udniu. W okolicy Hebronu
góry uzyskuj¹ najwy¿sz¹ wysokoæ (D¿ebel el-Rame  1029 m). Na wschodzie Góry Judzkie przechodz¹ gwa³townie w Pustyniê Judzk¹ ci¹gn¹c¹ siê do Morza Martwego. Na przestrzeni oko³o 20 kilometrów teren opada z wysokoci ponad 1000 metrów do 405 metrów
poni¿ej poziomu morza. Wzd³u¿ Morza Martwego góry Pustyni Judzkiej tworz¹ prawie pionow¹ cianê. Pustynne pogórze ma przewa¿nie sp³aszczone wierzcho³ki i jest poprzecinane
g³êbokimi wyschniêtymi korytami strumieni (wadi).
Na po³udnie od Hebronu rozci¹ga siê obszar Negebu, w kszta³cie trójk¹ta, którego po³udniowo-wschodni wierzcho³ek wyznacza pó³nocny kraniec zatoki Akkaba, a zachodni wierzcho³ek zlokalizowany jest kilka kilometrów na po³udnie od Gazy. Na obszarze Negebu mo¿na
wydzieliæ cztery strefy: pó³nocny p³askowy¿, wzgórza czêci centralnej, p³askowy¿ Paran
oraz Góry Eliackie. Na po³udniu Negeb ³¹czy siê z Synajem. Wzgórza centralnego Negebu
podzielone s¹ na dwie czêci przez kanion Nahal Zin. Wzgórza te osi¹gaj¹ wysokoæ 1000 m.
Bardzo charakterystyczne dla tego regionu s¹ olbrzymie kratery, których g³êbokoæ siêga
500 metrów. Najwiêkszy z nich Maktesz Ramon ma 40 km d³ugoci i 10 km szerokoci.
Dwa pozosta³e to Wielki i Ma³y Maktesz. S¹ to wszystko kot³y erozyjne powsta³e w wyniku
trwaj¹cej kilka milionów lat erozji. S³owo Maktesz oznacza modzierz co doskonale charakteryzuje te olbrzymie kratery ods³aniaj¹ce ska³y sprzed setek milionów lat.
Obszarem najdalej wysuniêtym na po³udnie jest Pó³wysep Synaj oddzielaj¹cy dwa kontynenty: Afrykê i Azjê. Od Pó³wyspu Arabskiego oddziela go Zatoka Akkaba, a od Afryki Zatoka
Sueska. Powierzchnia tego pó³wyspu liczy oko³o 60 tys. kilometrów kwadratowych. Pó³wysep Synajski dzieli siê na trzy strefy. Na pó³nocy rozci¹ga siê piaszczysta równina, czêæ
rodkowa zajmuje p³askowy¿ wapienny a czêæ po³udniow¹, która dochodzi do Zatoki Sueskiej, stanowi granitowy masyw górski. Wzd³u¿ Morza ródziemnego rozci¹ga siê równina
zbudowana ze ska³ wapiennych i piaskowca. Przez ca³y rodkowy p³askowy¿ biegnie Wadi
el-Arisz zwany w Biblii Potokiem Egipskim, który wyznacza³ po³udniowy kraniec Palestyny.
W czêci centralnej znajdowa³y siê niegdy s³ynne kopalnie miedzi i turkusów, które by³y
czynne ju¿ w trzecim tysi¹cleciu przed Chrystusem.
Centralny masyw Synaju jest zupe³nie oddzielony od innych partii górskich. Tu znajduje
siê s³ynny D¿abel Musa (Góra Moj¿esza 2285 m), zwany w Biblii gór¹ Horeb albo gór¹
Synaj. W pobli¿u znajduje siê najwy¿szy szczyt tego rejonu D¿abel Khaterina (2637 m). U
stóp Góry Moj¿esza po³o¿ony jest klasztor w. Katarzyny zbudowany w VI wieku przez
cesarza Justiniana I.
Dolina Jordanu po³o¿ona jest w rowie tektonicznym stanowi¹cym unikatowy element
krajobrazu w skali wiatowej. Jordan wyp³ywa ze róde³ po³o¿onych na zboczach gór Libanu. W rejonie dawnego jeziora Hule wysokoæ lustra wody wynosi 5 m, natomiast ju¿ na
granicy Jeziora Galilejskiego  205 m poni¿ej poziomu Morza ródziemnego. Jezioro Galilejskie zwane tak¿e Morzem Tyberiadzkim lub Jeziorem Kineret ma kszta³t harfy o d³ugoci
oko³o 20 km, a jego najwiêksza szerokoæ w czêci pó³nocnej dochodzi do 12 km. Maksymalna g³êbokoæ jeziora osi¹ga 50 metrów. Odcinek doliny Jordanu pomiêdzy Morzem Galilejskim a Morzem Martwym, którego d³ugoæ wynosi oko³o 105 km nazywa siê el-Ghor, a
ró¿nica wysokoci lustra wody pomiêdzy Morzem Galilejskim a Morzem Martwym wynosi
200 m. Przy ujciu do Morza Martwego Jordan p³ynie na wysokoci ok. 404 m poni¿ej
poziomu Morza ródziemnego.
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Morze Martwe, do którego dop³ywa Jordan, jest zjawiskiem unikatowym w skali wiatowej, zarówno z uwagi na jego najni¿sze po³o¿enie ( 405 m) jak i bardzo du¿¹ g³êbokoæ
dochodz¹c¹ do 400 m oraz najwy¿szy procent zasolenia. W czasach prehistorycznych Morze Martwe stanowi³o jeden zbiornik wodny. Obecnie Morze Martwe maj¹ce ok. 80 km
d³ugoci i oko³o 1520 km szerokoci przedzielone jest na dwie czêci pó³wyspem Lisan.
D³ugoæ czêci pó³nocnej wynosi oko³o 56 km. Czêæ po³udniowa zawieraj¹ca tylko 5%
wód Morza Martwego jest w³aciwie mielizn¹ osi¹gaj¹c¹ maksymalnie 6 m g³êbokoci. Cech¹
charakterystyczn¹ tego zbiornika wodnego jest bardzo du¿e zasolenie siêgaj¹ce od 20 do
28% soli, co stanowi szeciokrotnie wy¿sze zasolenie ni¿ w oceanach. W czêci po³udniowej z odparowanej solanki uzyskuje siê chlorek sodu, potas, magnezyt i bromiany.
Przed³u¿enie doliny Jordanu w kierunku po³udniowym stanowi dolina Araby, biegn¹ca wzd³u¿
rowu tektonicznego od Morza Martwego a¿ do Zatoki Akkaba. Jej d³ugoæ wynosi 165 km,
a szerokoæ waha siê na ró¿nych odcinkach od 15 do 30 km. Granicê wschodni¹ tej doliny
stanowi¹ stromo opadaj¹ce góry Edomu siêgaj¹ce ponad 1500 m, natomiast od strony zachodniej tak¿e zamykaj¹ j¹ ni¿sze góry o wysokoci 300900 m. Bardzo charakterystyczny jest
przekrój pod³u¿ny tej doliny. Z depresji wynosz¹cej 405 metrów na granicy Morza Martwego,
po 20 kilometrach depresja zmniejsza siê do 250 m, po czym teren siê podnosi i w czêci
rodkowej doliny Araby osi¹ga wysokoæ +250 m. Nastêpnie teren obni¿a siê stopniowo a¿ do
Zatoki Akkaba. Dno doliny pokryte jest w wiêkszoci twardym ¿wirem krzemieniowym.
P³askowy¿ Transjordañski, rozci¹ga siê po wschodniej stronie Jordanu od Góry Hermon na
pó³nocy po góry Edomu na po³udniu. P³askowy¿ ten opada stromo w kierunku doliny Jordanu,
a stosunkowo ³agodnie w kierunku pustyni syryjsko-arabskiej. Doliny trzech du¿ych rzek:
Jarmuku, Jabboku i Arnonu dziel¹ ten obszar na cztery obszary: Baszan, Gilead, Moab i Edom.
Pó³nocn¹ granicê Baszanu, obecnie zwanego Wzgórzami Golan, stanowi wiecznie onie¿ona góra Hermon (2814 m), a po³udniow¹  dolina rzeki Jarmuk. Baszan rozci¹ga siê na
d³ugoci oko³o 60 km, a jego szerokoæ waha siê od 20 do 30 km. Ten bazaltowy p³askowy¿
ma przeciêtn¹ wysokoæ oko³o 800 m, a jego najwy¿sze szczyty osi¹gaj¹ ponad 1200 m.
Obszar Baszanu stnowi³y ziemie bardzo urodzajne, zarówno w czasach biblijnych jak i obecnie. W po³udniowo-wschodniej czêci Baszanu po³o¿ony jest wygas³y wulkan Chauran (1820
m). Z uwagi na wulkaniczne pochodzenie ziemia Baszanu by³a i jest bardzo ¿yzna.
Na po³udnie od rzeki Jarmuk, na przestrzeni 100 km rozci¹ga siê Gilead ukszta³towany
przez pasma górskie, których szczyty osi¹gaj¹ przeciêtnie 800900 metrów wysokoci.
Najwy¿szy szczyt Umm el-Darad¿ wznosi siê na wysokoæ 1247 m. W czasach biblijnych
tereny górzyste pokrywa³y lasy dêbowe i cedrowe, które dzi ju¿ nie istniej¹. W licznych
dolinach pomiêdzy wzgórzami ziemia nie by³a i nie jest tak ¿yzna jak w rejonach Baszanu.
Rzeka Jabbok oddziela czêæ pó³nocn¹ Gileadu zwan¹ Ad¿ul od po³udniowej nazwan¹
Belka. W czasach Nowego Testamentu czêæ pó³nocn¹ Gileadu nazywano Pere¹. Na pó³nocny zachód od Madaby znajduj¹ siê dwa cytowane w Biblii szczyty górskie: Nebo (795 m)
oraz Pisga (710 m).
Potok Arnon, który g³êboko wcina siê w góry i przy ujciu do Morza Martwego jest ju¿
kanionem stanowi granice pomiêdzy po³udniowym Gileadem a Moabem. Od po³udnia granic¹ Moabu jest strumieñ Zared, a od wschodu pustynia Syryjsko-Arabska. Podobnie jak w
Gileadzie, pasma górskie maj¹ przeciêtn¹ wysokoæ ok. 800 m. Szerokoæ tego p³askowy¿u
zawiera siê w przedziale 40 do 45 kilometrów. W czêci pó³nocnej jest to raczej teren pó³pustynny nadaj¹cy siê na pastwiska, natomiast w czêci po³udniowej, dziêki licznym p³ytkim
wadi, kraina ta by³a bardziej urodzajna.
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Na po³udnie od Zared (Wadi el-Hesa) a¿ do zatoki Akkaba rozci¹ga siê terytorium Edomu.
rodkowe pasmo górskie miejscami osi¹ga 1700 m wysokoci, natomiast p³askowy¿ rozci¹gaj¹cy siê na wschód od tego pasma jest po³o¿ony na wysokoci 10001100 metrów. W
krajobrazie Edomu przewa¿a czerwony piaskowiec, co bardzo wyranie widaæ na zdjêciach
satelitarnych w rejonie Wadi Rum.

Uwarunkowania klimatyczne
Klimat panuj¹cy na obszarze dawnej Palestyny stanowi³ niew¹tpliwie jeden z niezmiernie
istotnych czynników maj¹cych wp³yw na przebieg wydarzeñ biblijnych. Po³o¿enie geograficzne Palestyny odgrywa niezmiernie wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu klimatu. Palestyna po³o¿ona jest na granicy klimatu ródziemnomorskiego oraz pustynnego. Te dwa klimaty cieraj¹
siê na stosunkowo w¹skim pamie terenu jaki stanowi Palestyna. Do tego dochodzi ukszta³towanie terenu maj¹ce bardzo powa¿ne znaczenie w kszta³towaniu siê tego bardzo ró¿norodnego klimatu. Klimat ródziemnomorski przewa¿a w strefie przybrze¿nej, klimat umiarkowany w strefie p³askowy¿u, a klimat tropikalny w Dolinie Jordanu. Góry biegn¹ce wzd³u¿
kraju z pó³nocy na po³udnie stanowi¹ barierê dla wiatrów wiej¹cych z zachodu i przynosz¹cych wilgotne powietrze znad Morza ródziemnego. Nad górami powietrze osusza siê i po
wschodniej stronie pasm górskich jest ju¿ zupe³nie suche. Wilgotny klimat dominuje na pó³nocy i zachodzie Palestyny, a pustynny i suchy na wschodzie i po³udniu.
Równina nadbrze¿na ma lato gor¹ce a zimê ³agodn¹. rednia roczna temperatura w pasie
nadmorskim wynosi 20°C, w pasie górskim 17°C, a w dolinie Jordanu 25°C. W styczniu,
który jest miesi¹cem najzimniejszym, rednia temperatura stycznia wynosi: na wybrze¿u
12°C, w górach 810°C, a w Dolinie Jordanu 1213°C. Natomiast w sierpniu, który jest
najcieplejszym miesi¹cem, rednie temperatury wynosz¹ odpowiednio: 2426°C w pasie
nadmorskim, 2226°C w górach oraz 2834°C w dolinie Jordanu. Najwy¿sze temperatury,
przekraczaj¹ce 50°C zanotowano w dolnym biegu Jordanu.
Palestyna ma tylko dwie pory roku: lato, które jest okresem suszy oraz zimê, która jest
okresem deszczów. Pora deszczowa zaczyna siê w padzierniku (tzw. wczesne deszcze) i
koñczy w marcu (tzw. póne deszcze). Najwiêksze ulewy wystêpuj¹ w grudniu i styczniu.
Najwiêcej opadów koncentruje siê na pó³nocy, a najmniej na po³udniu. rednia roczna opadów na terenie Palestyny wynosi oko³o 500 mm, natomiast dla po³owy tego obszaru to
zaledwie 200 mm. Najwiêcej opadów wystêpuje w Górnej Galilei (1080 mm), a najmniej na
terenie Negebu (220 mm). W rejonie Jerycha iloæ opadów wynosi 100 mm, a w Eilat
po³o¿onym nad Zatok¹ Akkaby tylko 20 mm.
Wiatry panuj¹ce w Palestynie uzale¿nione s¹ od cinienia atmosferycznego. W lecie cinienie atmosferyczne jest najni¿sze w czêci wschodniej znajduj¹cej siê po wp³ywem upa³ów
panuj¹cych na pustyni. Natomiast w zimie najni¿sze cinienie wystêpuje nad Morzem ródziemnym. W lecie wiej¹ g³ównie ciep³e wiatry pó³nocno-wschodnie z rejonu Iranu i Anatolii.
Po po³udniu i wieczorem wystêpuj¹ jednak regularnie rzekie wiatry zachodnie wystêpuj¹ce po
zachodzie s³oñca. Nios¹ one wilgoæ, która skrapla siê nad l¹dem i opada w postaci rosy.
Palestynê, podobnie jak i inne kraje po³o¿one w Pó³nocnej Afryce, w maju oraz we wrzeniu i padzierniku, nawiedza upalny wiatr pustynny chamsin nios¹cy gor¹ce powietrze i
drobiny piasku znad pustyni. Zim¹ z kolei przez oko³o 30 dni wiej¹ wiatry pó³nocne, które
przynosz¹ zimne powietrze i powoduj¹ wystêpowanie niegu w pewnych rejonach.

62

Adam Linsenbarth

Klimat na terenie Palestyny, w okresie przedbiblijnym, jak i w okresie biblijnym ulega³
okresowym zmianom. W okresie postglacjalnym zawartym pomiêdzy 7000 a 5000 lat przed
Chr. nast¹pi³o generalne ocieplenie. W latach póniejszych okresy deszczowe przeplata³y siê
z okresami suszy, której apogeum wystêpowa³o w latach 4300, 3200, 2600, 1500 oraz 1200.
Od roku 1200 generalnie wystêpowa³o wiêcej deszczy.

Palestyna w okresie przedbiblijnym
Najstarszym znaleziskiem kultury ludzkiej w Palestynie, a prawdopodobnie w ca³ym rejonie Bliskiego Wschodu, s¹ lady cz³owieka odnalezione w dolinie Jordanu na po³udnie od
Jeziora Galilejskiego, które siêgaj¹ dolnego paleolitu, tj. oko³o 500 000 lat przed Chr. (G¹decki, 1994). Kolejnym ladem cz³owieka jest szkielet kobiety z Tabun, odnaleziony w Dolinie
Grot po³o¿onej po zachodniej stronie gór Karmecl, okrelony na 40 000 lat przed Chr. Inny
przyk³ad to szkielety odnalezione w Grocie Kolêcia pochodz¹ce z 30 000 lat przed Chr. Na
terenie ca³ej Palestyny znajduje siê wiele miejsc wiadcz¹cych o rozwoju kultury ludzkiej, w
których odnaleziono ró¿ne narzêdzia, którymi pos³ugiwali siê ludzie w ró¿nych okresach
rozwoju cywilizacji. Przeskakuj¹c kolejne okresy, warto jednak zatrzymaæ siê nad okresem
rozwoju kultury natufijskiej, która pojawi³a siê w VIII tysi¹cleciu przed Chr. i obejmowa³a
swym zasiêgiem rejon Palestyny a¿ po Eufrat. Przyk³adem tej kultury jest Jerycho, gdzie
osiedle ludzkie zosta³o za³o¿one ok. 9000 lat przed Chr. i jest uwa¿ane za najstarsze miasto
wiata. Okres chalkolitu (43003300), to okres bardzo bogaty w przemiany spo³eczne i
ekonomiczne. Rozwija siê w tym czasie kultura gaszulska, której lady znajduj¹ siê na terenie
ca³ej Palestyny, a tak¿e na pó³nocy w Byblos i Ugarit. W samej Palestynie kultura ta mia³a
odmienne formy w czêci pó³nocnej, centralnej i po³udniowej.
Na prze³omie V i VI tysi¹clecia nastêpuje rozwój cywilizacji Mezopotamii. Powstaj¹ m.in.
królestwa Uruk, Kisz oraz Ur. Zaczyna siê rozwijaæ kultura szumerycka (35003000) wyra¿aj¹ca siê miêdzy innymi pojawieniem siê pisma szumeryckiego (30002400). Sargon zak³ada królestwo Akkadu obejmuj¹ce Mezopotamiê i pó³nocn¹ Syriê. Zrêby cywilizacji egipskiej
datowane s¹ na 3100 przed Chr.
Na pocz¹tku epoki br¹zu (ok. 3300) do Palestyny nap³ywaj¹ ludy z pó³nocy przynosz¹c
nowa kulturê i zaludniaj¹c tereny pó³nocnej i centralnej Palestyny. Na terenach po³udniowych
mo¿na z tego okresu znaleæ lady wp³ywów egipskich. W okresie wczesnego br¹zu (3300
3050) na terenie Palestyny powstaje wiele osiedli. Okres ten mo¿na nazwaæ okresem urbanizacyjnym w którym poszczególne miast rozwijaj¹ siê w odrêbne jednostki administracyjne
(np. Megido oraz Tell el-Ajul). Warto podkreliæ, ¿e wiele miast biblijnych ma swoje korzenie
w³anie z tego okresu. Wiêkszoæ miast jest ufortyfikowana i ma swoje wi¹tynie. Oko³o
2300 roku przed Chr. ludy koczownicze (Amoryci) zaatakowa³y Palestynê niszcz¹c wa¿niejsze miasta i powoduj¹c ich wyludnienie. Nastêpuje za³amanie kultury miejskiej i przejcie do
koczowniczej. Oko³o 1900 r. przed Chr. mieszkañcy Palestyny zostali wyparci przez nowo
przyby³¹ ludnoæ z miast fenickich (Byblos, Ugarit) oraz z wnêtrza Syrii. Ludnoæ ta, nale¿¹ca do wschodnich Semitów, przesz³a przez ca³¹ Palestynê i dosz³a do pustyni Negeb. Rozwinê³a siê nowa kultura daj¹ca pocz¹tek kultury kananejskiej, która przetrwa³a do 1200 roku.
Ta kultura ukszta³towa³a kraj, do którego przybyli patriarchowie, a póniej ich potomstwo.
Na terenie Palestyny powsta³o wiele nowych miast, g³ównie o charakterze obronnym, zlokalizowanych w pasie nadmorskim.
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Geoprzestrzeñ wa¿niejszych wydarzeñ biblijnych
Wydarzenia biblijne opisane na kartach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu (Dynarski, 2005) mia³y miejsce w konkretnej przestrzeni geograficznej, jak i w okrelonych
warunkach klimatycznych oraz geopolitycznych. Warunki te zmienia³y siê na przestrzeni
czasu, a wydarzenia biblijne by³y zlokalizowane w ró¿nych miejscach geoprzestrzeni. Trudno, w krótkim artykule odnieæ siê do wszystkich wydarzeñ, warto jednak zwróciæ uwagê
na te najwa¿niejsze.
Wydarzenia opisane na kartach Starego Testamentu mia³y miejsce na olbrzymim obszarze
obejmuj¹cym prawie ca³y rejon ¿yznego pó³ksiê¿yca. Jako pocz¹tek biblijnych wydarzeñ,
które mo¿na zlokalizowaæ geograficznie, nale¿y przyj¹æ wêdrówki Abrahama i jego potomków, opisane w Ksiêdze Rodzaju. Wydarzenia zawi¹zane z okresem Abrahama dziej¹ siê na
du¿ej przestrzeni poczynaj¹c od dawnej Mezopotamii poprzez obszary Palestyny a¿ do Egiptu. Wydarzenie to rozpoczyna siê w staro¿ytnej Mezopotamii oko³o roku 2000 przed Chr., w
miejscowoci Ur, sk¹d Abram wraz swym ojcem Terachem powêdrowa³ do Charanu, prawdopodobnie drog¹ prowadz¹c¹ wzd³u¿ Eufratu. Po mierci ojca Abraham zostaje wezwany
przez Boga aby uda³ siê o Kanaanu, gdzie zatrzymuje siê w Betel. Z powodu g³odu, bêd¹cego
nastêpstwem suszy, udaje siê do Egiptu, sk¹d powraca do Kanaanu.
Kolejna wêdrówka, któr¹ nale¿y odnotowaæ, to wêdrówka Jakuba (wnuka Abrahama) z Hebronu do Charanu, sk¹d powraca po 20 latach do Hebronu. W Efrata ko³o Betlejem, ¿ona
Jakuba, rodzi ostatniego, dwunastego, syna Józefa. Znana jest historia Józefa, sprzedanego
przez swoich braci kupcom Madianickim, którzy wywieli go do Egiptu. Droga tej wêdrówki
prowadzi³a przez Synaj. Póniej do Egiptu docieraj¹ bracia Józefa w poszukiwaniu ¿ywnoci, a
nastêpnie ich ojciec Jakub wraz z rodzin¹. Tam potomkowie Jakuba i Józefa przebywali ponad
400 lat. W ostatnich latach tego okresu wielu Hebrajczyków sta³o siê niewolnikami w cegielniach nowego pañstwa egipskiego oraz przy budowie nowych miast w Pitom i Ramzes.
Ksiêga Wyjcia opisuje powstanie Izraela jako narodu. Centraln¹ postaci¹ jest Moj¿esz,
który wyprowadzi³ lud z Egiptu i sta³ na czele exodusu. Do dnia dzisiejszego nie ma pewnoci,
zarówno co do daty tego wydarzenia jak i dok³adnej lokalizacji trasy jak¹ przemierzali. Przyjmuje siê, ¿e wydarzenia te mia³y miejsce na prze³omie XIII i XII wieku przed Chr. Prawdopodobna trasa prowadzi³a przez rejon Morza Sitowia, w kierunku góry Synaj (Horeb), gdzie Bóg
zawar³ przymierze z ludem i przekaza³ Moj¿eszowi Dekalog wyryty na kamiennych tablicach.
Ksiêga Liczb obejmuje okres 38 lat, tj. od dwóch lat po wyjciu z Egiptu i koñczy siê
w przeddzieñ wejcia do Kanaanu. Trasa wêdrówki prowadzi³a przez Synaj, a nastêpnie
przez Negeb. Poniewa¿ Edomici odmówili przejcia przez ich teren, Moj¿esz wraz z Aaraonem prowadzili lud wzd³u¿ Drogi Królewskiej i opanowali Moab i Baszan.
Ksiêga Jozuego opisuje podbój Kanaanu od momentu przekroczenia Jordanu a¿ do odnowienia przymierza w Sychem. Podbój Kanaanu rozpocz¹³ siê oko³o 1240 r. przed Chr. Bardzo szczegó³owo przedstawiono opis podzia³u Kanaanu miêdzy 12 plemion wraz z bardzo
szczegó³owym opisem przebiegu granic i wykazem miast znajduj¹cych siê w ich granicach.
Wiele z tych miast nie uda³o siê jednak do tej pory zidentyfikowaæ. W czasie wejcia do Ziemi
Obiecanej, zostaje zajêtych wiele miast, a czêæ z nich zniszczona. Pada Gilgal, Ajj, Jerycho,
Sychem. Pod ciosami Jozuego pad³y wszystkie wa¿niejsze miasta na po³udniu, od KadeszBarnea a¿ do Gibeonu. Na pó³nocy pada Chasor, który zosta³ doszczêtnie zniszczony.
Ksiêga Samuela obejmuje okres historii Izraela od mierci Jozuego do czasów Samuela, tj.
okres oko³o 1220 do 1050 r. przed Chr. By³a to epoka przejciowa, w której rozproszone
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plemiona ³¹czy³a jedynie wspólna wiara (Aleksander, 2005). Poszczególni sêdziowie stali siê
lokalnymi lub narodowymi w³adcami, którzy musieli stawiaæ czo³o licznym zewnêtrznym wrogom: Filistynom, Moabitom, Madianitom, Ammonitom i Amalekitom. Wydarzenia te maj¹ g³ównie miejsce na terenie centralnej Palestyny i na terenie wspomnianych królestw i pañstw ociennych.
Historiê Izraela od koñca czasu sêdziów do koñca panowania Dawida (okres od 1075 do
975) opisuj¹ dwie Ksiêgi Samuela. Samuela mo¿na uznaæ jako za³o¿yciela monarchii, który
namaci³ na króla najpierw Saula, a póniej Dawida. Bardzo znamienne s¹ opisy walk Saula z
Filistynami i jego wyprawy przeciw Ammonitom do Jabesz-Gilead. Dok³adnie pod wzglêdem
topograficznym zosta³a opisana bitwa pod Mikmas oraz ostatnia bitwa Saula z Filistynami,
która rozegra³a siê na wzgórzu Gilboa.
Dzieje Dawida to w pocz¹tkowym okresie ci¹g³a ucieczka przed przeladuj¹cym go Saulem
i barwne opisy topografii miejsc schronienia, zw³aszcza w rejonie Morza Martwego. Okres
panowania Dawida to okres wzmocnienia monarchii, odebranie Jerozolimy Jebusytom i przeniesienie stolicy z Hebronu do Jerozolimy, a tak¿e liczne zwyciêskie bitwy z Filistynami, Moabitami, Aramejczykami, Edomitami i Amonitami i przygotowania do budowy wi¹tyni.
Ksiêgi Królewskie opisuj¹ cztery kolejne stulecia historii Izraela, poczynaj¹c od rz¹dów
Salomona i podzia³u monarchii na królestwo Izraela i Judy. Salomon tworzy 12 okrêgów
administracyjnych i rozpoczyna budowê wi¹tyni w Jerozolimie, a tak¿e odbudowuje trzy
miasta Gezer, Megiddo i Chasor. W 1 Ksiêdze Królewskiej (1Krl 5,1) powiedziane jest, ¿e
Salomon panowa³ na obszarze rozci¹gaj¹cym siê od Eufratu do granicy Egiptu. Pañstwa
aramejskie oraz Ammon, Maob i Edom regularnie p³aci³y daniny Salomonowi. Pod koniec
rz¹dów Salomona, czêæ jego imperium rozci¹gaj¹ca siê na pó³noc od gór Hermon zbuntowa³a siê i utworzy³a Królestwo Syrii (Aramu).
Po mierci Salomona nastêpuje roz³am monarchii na królestwa Judy i Izraela, które nieustannie toczy³y ze sob¹ wojny. Geoprzestrzeñ wydarzeñ biblijnych w tym okresie obejmuje
znacznie wiêksze obszary. W Judzie panowali królowie z linii Dawida. Królestwo Pó³nocne
obejmowa³o wiêksz¹ czêæ Palestyny, a kolejnymi stolicami by³y: Sychem, Penuel oraz Samaria. Juda musia³a walczyæ, zarówno z Izraelem jak i Egiptem. Faraon Szeszonk dokona³
najazdu na Judê i spl¹drowa³ skarby wi¹tyni i pa³acu w Jerozolimie. Za czasów Achaba
Izrael walczy³ z kolei z Syri¹ i pod Afek odniós³ zwyciêstwo nad wojskami Ben-Hadada, ale
póniej Achab poleg³ w bitwie o Ramot-Gilead. Syn Ben-Hadada II, Chazel zdominowa³ zarówno Izrael jak i Judê, opanowuj¹c ziemie le¿¹ce na wschód od Jordanu.
Za czasów panowania Menachema, króla Izraela, nastêpuje szczyt potêgi Asyrii, która
podbija pó³nocny Izrael. Tiglat-Pilesar III w roku 733 przed Chr. uprowadza do niewoli
Izraelitów. W roku 722 przed Chr., po trzech latach oblê¿enia pada Samaria, Izraelici zostali
deportowani do pó³nocnej Mezopotamii w rejonie rzeki Chabor.
Po upadku Samarii, Juda utrzymywa³a siê przez blisko pó³ wieku jako formalnie niezale¿ne pañstwo, jednak musia³a p³aciæ wysokie haracze, zarówno Asyrii jak Egiptowi. W roku
701 przed Chr., Sennecheryb zaj¹³ wiele miast na wybrze¿u Morza ródziemnego oraz zaatakowa³ Judê zdobywaj¹c 46 miast, jednak¿e odst¹pi³ od oblê¿enia Jerozolimy. Kolejni w³adcy
Asyrii kontynuowali wyprawy przeciw Egiptowi (Assarhaddon Assurbanipal) przemierzaj¹c
obszary Judy. Póniej potêg¹ sta³ siê Babilon, którego sojusznikiem by³ Jozjasz. Król Judy
Jozjasz poleg³ w walce z Egipcjanami na polu bitwy pod Meggido w roku 609 przed Chr. W
decyduj¹cej bitwie pod Karkemisz (605 przed Chr.) Babiloñczycy pokonali Egipcjan i stali siê
niekwestionowan¹ potêg¹. Palestyna by³a nadal pañstwem buforowym pomiêdzy Egiptem i
Babilonem. Za czasów Nabuchodonozora, Jerozolima podda³a siê Babiloñczykom, a król
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Jojakim zosta³ uprowadzony wraz z dziesiêcioma tysi¹cami mieszkañców Jerozolimy do
Babilonu. Za czasów kolejnego w³adcy Judy, Sedecjasza, król babiloñski uderzy³ na Jerozolimê (587 przed. Chr.), burz¹c jej wi¹tyniê i deportuj¹c ca³¹ ludnoæ do Babilonii. Tak rozpocz¹³ siê d³ugi okres niewoli babiloñskiej, zakoñczony zgod¹ za³o¿yciela imperium perskiego Cyrusa na powrót ¯ydów do Jerozolimy (538 przed. Chr.) oraz na odbudowê wi¹tyni.
W opisanym okresie wydarzenia biblijne mia³y ponownie miejsce na prawie ca³ym obszarze
¿yznego pó³ksiê¿yca.
Po niewoli babiloñskiej naród izraelski podlega³ imperium perskiemu, które zosta³o póniej
podbite przez Aleksandra Wielkiego (356323 przed Chr.). Po mierci Aleksandra Wielkiego,
Izrael nale¿a³ do Ptolomeuszów, ale w 198 r. przed Chr. Palestyna przesz³a pod panowanie Seleucydów. W roku 167 przed Chr. wybuch³o powstanie pod wodz¹ braci Machabeuszów i ponownie powsta³o samodzielne pañstwo, które objê³o Judê, Samariê, Galileê oraz czêæ Zajordanii. W
roku 63 przed Chr. Pompejusz zdobywa Jerozolimê i podporz¹dkowuje sobie Palestynê, zostawiaj¹c jednak lokalnych ksi¹¿¹t. Ten okres dziejów biblijnych opisuje 1 i 2 Ksiêga Machabejska.
Kolejny etap wydarzeñ biblijnych to okres zwi¹zany z Nowym Testamentem. Wydarzenia
z tego okresu rozgrywaj¹ siê g³ównie na terenie samej Palestyny oraz w czêci zachodniej
obszarów biblijnych W tym okresie Palestynê tworzy³y trzy prowincje po³o¿one po zachodniej stronie Jordanu: Judea, Samaria i Galilea oraz dwa okrêgi po wschodniej jego stronie:
Pera i Dekapol. W roku 40 przed. Chr. Herod Wielki zosta³ mianowany w Rzymie królem
¯ydów i panowa³ do roku 4 po Chr. Po mierci Heroda Wielkiego królestwo jego zosta³o
podzielone pomiêdzy w³adców zwanych tetrarchami. Archelaus by³ tetrarch¹ Judei i Palestyny, Herod Antypas zosta³ w³adc¹ Galilei i Perei, a Filip tetrarch¹ obszarów po³o¿onych na
wschód od Morza Galilejskiego. Po odsuniêciu od w³adzy Archelausa (6 r. po Chr.) Judea i
Samaria zosta³y przy³¹czone do imperium rzymskiego i by³y zarz¹dzane przez szereg prokuratorów. W momencie ukrzy¿owania Chrystusa prokuratorem by³ Poncjusz Pi³at. W latach
4144 po Chr. królem ca³ej wschodniej Galilei by³ Herod Agrypa I. Po mierci Heroda Agrypy
I, cesarz Klaudiusz dokona³ podzia³u królestwa na strefê po³udniow¹ i pó³nocn¹, tworz¹c¹
dwie prowincje. Prowincja po³udniowa  zwana Jude¹  zosta³a utworzona z Judei, Samarii,
Galilei i Perey i by³a zarz¹dzana przez Heroda Agrypê II.
Na opisanych terenach mia³y miejsce wydarzenia przedstawione na kartach Nowego Testamentu i w czterech ewangeliach: w. Mateusza, w. Marka, w. £ukasza oraz w. Jana, a
tak¿e w Dziejach Apostolskich oraz w listach w. Paw³a, w. Piotra, w. Jana i w. Judy. Na
terenie Palestyny urodzi³ siê i dzia³a³ Jezus Chrystus. Z obszarem Galilei zwi¹zane jest miejsce
zamieszkania Józefa i Marii  Nazaret, a z Jeziorem Galilejskim okres dzia³alnoci Jezusa:
powo³anie uczniów, nauczanie i czynienie licznych cudów. W Galilei znajduje siê Kanna
Galilejska  miejsce pierwszego cudu, Naim  zwi¹zane jest ze wskrzeszeniem syna wdowy,
Góra Tabor  to miejsce przemienienia. Z Samari¹ wi¹¿e siê opowieæ o Samarytaninie oraz
spotkanie z Samarytank¹ przy studni. Rzeka Jordan to miejsce Chrztu Jezusa przez Jana
Chrzciciela. Pustynia Judzka  miejsce przebywania Jezusa przez 40 dni na pustyni. Góry
Judzkie to Betlejem  miejsce urodzenia Jezusa, a tak¿e Jerozolima miejsce nauczania w
wi¹tyni, miejsce Ostatniej Wieczerzy oraz drogi i mierci krzy¿owej Jezusa. Jest to stosunkowo krótki okres w dziejach biblijnych obejmuj¹cy zaledwie 33 lata.
Geoprzestrzeñ biblijna przedstawiona w dziejach Apostolskich jest znacznie szersza i wykracza daleko poza granice Palestyny. Swym zasiêgiem, poza sam¹ Palestyn¹, obejmuje
obszary dzisiejszej Turcji, Grecji, Cypru, Krety, Malty i W³och. Terytoria tych pañstw przemierzali aposto³owie g³osz¹c S³owo Bo¿e. Rzym, miejsce mêczeñskiej mierci w. Piotra i
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w. Paw³a jest najdalej wysuniêtym miejscem na zachodzie objêtym wydarzeniami biblijnymi.
Przedstawione powy¿ej wydarzenia biblijne rozgrywa³y siê w konkretnej przestrzeni geograficznej, która czêsto wyznacza³a ich zasiêg. Umiejscowienie tych wydarzeñ w tej przestrzeni geograficznej pozwala na lepsze zrozumienie i analizê tekstów biblijnych. Poza geoprzestrzeni¹, kolejnymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na rozwój tych wydarzeñ by³y: zarówno
klimat i jego zmiany w czasie, jak i stosunki geopolityczne wynikaj¹ce z po³o¿enia Palestyny
na styku trzech kontynentów. Wnikliwa analiza tych uwarunkowañ wymaga dalszych interdyscyplinarnych prac badawczych.
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Summary
The events presented in the Holy Bible, both in the New and Old Testament, are located in the
geographical space covering huge territory from the old Mesopotamia on the East to the present Rome
on the West, and from present Turkey on the North to Egypt on the South. Palestine, which constitutes
the centre point of this territory, is located on the boundary of three continents: Asia, Africa and
Europe, thus creating a bridge between these territories. The Bible events taking place in particular
periods, occurred in various places of this territory. The territory of Palestine is characterised by
several geographic and climatic zones. Over the long period of Bible events, both climate and geopolitical conditions changed several times, hence influencing these events.
In the paper geological and geomorphological conditions as well as climatic and geopolitical conditions related to the Palestine territory are presented and their relations with the Bible events are
indicated.
Knowledge of Biblical geospace is necessary for proper recognition and understanding of the salvation history described in the Bible. Appropriate description of his geospace is one of basic tasks
implemented within the framework of the research project concerning the time-space information
system about Biblical events realized in the Institute of Geodesy and Cartography in cooperation with
the Jagiellonian University and the Cardinal Stefan Wyszynski University.
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Rys. 1. Geoprzestrzeñ wydarzeñ biblijnych; kompozycja fragmentu obrazu Ziemi z MODISa i cieniowanego modelu rzeby z SRTM
wykonana przez dr in¿. Jacka Drachala z IGiK
(materia³y ród³owe: NASA/GSFC, http://visibleearth.nasa.gov, ftp://eOsrpO1u.ecs.nasa.gov)
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Rys. 2. Geoprzestrzeñ biblijnej Palestyny i krajów ociennych; zdjêcie satelitarne MODIS z 8.03.2002 r.
(materia³ ród³owy: NASA, http://visibleearth.nasa.gov)

