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Misyjne Seminarium Duchowne w Pieniężnie

Ur. w 1967; po otrzymaniu święceń kapłańskich 
w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Wer-
bistów w Pieniężnie (1993) pracował duszpaster-
sko w Rosji (1993-1996), a następnie w Ekwadorze 
(2002-2003); wykłada Pismo Święte w MSD w Pie-
niężnie; autor książek: Biblijne podstawy doktryny 
o nieomylności papieża (2000), Jezus Nazarejczyk 
według świadectwa ewangelistów (2014), Jestem 
faryzeuszem, bracia… (2016) oraz artykułów i ko-

mentarzy o tematyce biblijnej.

„O okresie Tell el-Amarna napisano więcej bezsensów aniżeli 
o jakimkolwiek innym wycinku dziejów Egiptu […]. W przy-

padku Echnatona fakty nie są w stanie udźwignąć ciężaru konstrukcji, 
którą na nich wzniesiono” – stwierdziła żyjąca w latach 1863-1963 
brytyjska egiptolog, archeolog i antropolog Margaret Alice Murray1. 
To twierdzenie uczonej nie powinno zaskakiwać, uwzględniając fakt, 
jak bardzo wyobraźnię uczonych i hobbistów rozpala tajemnicza 
postać panującego około połowy XIV wieku przed Chr. władcy kraju 
nad Nilem2. Zagadki z jego życia, jak twierdzą niektórzy egiptolodzy, 
niemożliwe do rzetelnego i ostatecznego rozstrzygnięcia3, jawią się 
1  D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, [w:] B. Manley (red.), 70 wielkich tajemnic 
starożytnego Egiptu. Fascynujące zagadki świata faraonów, tłum. P. Zarawska, Biel-
sko-Biała 2003, s. 122.
2  Tamże, s. 123.
3  Tamże.
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jako tym bardziej kłopotliwe. Badacze historii kraju faraonów, często-
kroć powołując się tylko na kilka dostępnych świadectw i dokonując 
pewnych manipulacji, próbują potwierdzić własne teorie, a nie potrafią 
przyjrzeć się zabytkom w sposób wolny od emocji4.

 Z drugiej jednak strony nie może dziwić emocjonalne podejście 
uczonych do dziedziny, która szczególnie ich interesuje. To, że badając 
pociągającą ich rzeczywistość tworzą własne teorie, nie może być trak-
towane jako obciążający ich zarzut. Wręcz przeciwnie, winni tworzyć 
teorie oraz motywować je rzetelnymi argumentami, w wypadku zaś 
nielicznych dostępnych świadectw zupełnie naturalne jest, iż twierdze-
nia te nie będą miały charakteru ostatecznie i jednoznacznie udowod-
nionych faktów, lecz jedynie mniej lub bardziej uargumentowanych 
przypuszczeń.

 W niniejszym artykule autor pragnie przedstawić pewną 
refleksję religijno-teologiczną5, dotyczącą doktryny głoszonej przez 
panującego w latach 1350-13346 przed Chr. faraona XVIII dynastii 
Egiptu. Ów władca, okrzyknięty przez kolejne pokolenia starożytnych 
Egipcjan heretykiem, to Nefercheprure Amenhotep IV, który w epoce 
el-Amarna przyjął imię „Umiłowany przez Atona” – Echnaton (Ache-
naton)7. Autor zdaje sobie sprawę z faktu, że również jego przypuszcze-
nia – wobec skromności posiadanych dokumentów i opracowań – mają 
raczej charakter domysłów. Niezależnie od tego pragnąłby na miarę 
możliwości jak najlepiej uargumentować swe przemyślenia. Trzeba 
jednak pamiętać, że posiadane dane, odnoszące się do życia i działal-
ności Achanjati, jak prawdopodobnie brzmiała egipska wymowa imie-
nia wspomnianego władcy8, nie pozwalają dokładnie zrekonstruować 
biografii monarchy szczególnie w okresie poprzedzającym jego rządy9. 
4  R.G. Morkot, Spisek na życie Tutanchamona, [w:] B. Manley (red.), 70 wielkich 
tajemnic…, dz. cyt., s. 136.
5  Używam sformułowania „refleksja religijno-teologiczna” w tym znaczeniu, że in-
teresują mnie nie tylko ewentualne teoretyczne rozważania, pozwalające na głębsze 
spojrzenie na zawiłości teologii jako nauki, ale również praktyczne znaczenie wnio-
sków, wypływających z rozważań, na osobistą religijność poszczególnych ludzi.
6  Chronologia panowania poszczególnych władców starożytnego Egiptu nie 
jest ujednolicona i w wielu źródłach mogą być podawane różniące się daty, 
dotyczące tych samych wydarzeń. Przyjęte w tym artykule daty panowania 
Echnatona podano [za:] J.E. Morby, Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny 
i genealogiczny, tłum. M. Rusinek, Kraków 1996, s. 30.
7  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 2005, 
s. 232-233.
8  W. Vogel, Ojcowie religii, tłum. K. Markiewicz, Poznań 2011, s. 201.
9  Tamże.
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Posiadamy zasadniczo informacje dotyczące jedynie 17 lat jego pano-
wania, ale i te nie są kompletne, ani nie podają najważniejszych dat 
tego okresu10.

Życie faraona

Zupełnie nietypowy, odbiegający od tradycyjnych wyobra-
żeń, król starożytnego Egiptu zyskał u potomnych opinię idealisty. 
Zapewne w tragiczny sposób zakończył swe życie, otoczony tajemnicą 
i intrygą dworską, mąż „Pięknej Przybyszki” (jak można byłoby zinter-
pretować imię królowej-żony Nefertiti). Uznawany za politeistę11, 
henoteistę12, monoteistę13, świętego bądź zbrodniarza – w zależności 
od okoliczności i upodobań oceniających go osób – niewątpliwie jest 
postacią nadzwyczaj kontrowersyjną14.

 Nefercheprure Amenhotep IV urodził się jako syn Nebmare 
Amenhotepa III15 i pochodzącej z mieszczańskiej rodziny królowej 
Teje, kobiety władczej, odgrywającej znaczną rolę w zarządzaniu 
państwem16. Prawdopodobnie w wieku lat 14 poślubił 19-letnią 
wówczas Nefertiti17. Jak wspomniano, imię małżonki księcia można 
interpretować jako „Piękna Przybyszka”18, takie zaś znaczenie jej 
imienia sugerowałoby obce pochodzenie księżniczki19 (jakkolwiek nie 
wszyscy zgadzają się z teorią o obcym pochodzeniu Nefertiti, widząc 
w niej nawet kuzynkę jej męża20). Nefertiti wywierała znaczny wpływ 
na małżonka, co można zaobserwować w reliefach i dokumentach 
z okresu rządów faraona21. Przypuszcza się, iż pod koniec panowania 

10  Tamże.
11  D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt., s. 124.
12  E. Hornung, Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, tłum.  
A. Niwiński, Warszawa 1991, s. 215.
13  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 206.
14  D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt., s. 126.
15  J.E. Morby, Dynastie świata…, dz. cyt., s. 30.
16  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 202.
17  Tamże, s. 202-203.
18  Imię księżniczki interpretuje się również odmiennie, choć podobnie: „Pięk-
na, która zjawiła się” (zob. F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja sta-
rożytnego Egiptu, tłum. I. Zawadzka, Warszawa 1973, s. 260) albo też: „Piękna, 
która do nas przyszła” (zob. W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 205).
19  F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry…, dz. cyt., s. 260.
20  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 231.
21  F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry…, dz. cyt., s. 260.
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swego ojca, Amenhotepa III, Amenhotep IV był jego koregentem22, choć 
sprawa ta nie jest ostatecznie przesądzona23. Pierwotnie konserwatyw-
ny24, Amenhotep IV zgodnie z tradycją koronował się w Karnaku25, co 
wskazywałoby na praktykowanie dotychczasowej religii przodków 
i brak konfliktu z kapłanami Amona-Re, przynajmniej w początkowym 
okresie jego rządów26.

Najpierw rezydował w Tebach, ale w szóstym roku panowa-
nia wraz z rodziną opuścił dotychczasową stolicę Egiptu i przeniósł 
się do nowo założonej – miasta nazwanego Horyzontem Atona 
(Achetaton – dziś Tell el-Amarna)27. Przeniesienie stolicy państwa do 
nowo wybudowanego miasta, nieposiadającego żadnej tradycji, jest 
wyrazem głębokiej przemiany religijnej monarchy. Tę rzeczywistość 
podkreśla również fakt wzniesienia w nowej stolicy wyłącznie świą-
tyni dedykowanej Atonowi (brak świątyń innych bogów), jak również 
zmiana imion króla i królowej. Tak więc dotychczasowy Amenhotep 
IV przyjmuje imię Echnatona – „Umiłowany przez Atona”28, a „Pięk-
na Przybyszka” – Nefertiti – staje się odtąd Nefer-Neferu-Aton, czyli 
„Nadzwyczajną Pięknością Atona”29.

Przeniesienie stolicy Egiptu oraz zmiana imion pary monarszej 
poprzedzone zostały uznaniem Atona za najwyższe bóstwo Egiptu, co 
nastąpiło jeszcze w Tebach, w drugim roku panowania władcy30. Tak 
więc Aton, utożsamiony wówczas z innym bóstwem solarnym – Re31, 
stał się bogiem, który nie ma sobie równego32, a faraon z politeizmu 
przeszedł do henoteizmu. Niedługo potem, w czwartym roku panowa-
nia, faraon rozpoczął budowę wspomnianego Achetaton (Amarna)33. 
22  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 203.
23  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 231. Jeśli doszło do koregencji 
faraonów Amenhotepa III (ojca) i jego syna (Amenhotepa IV), mogła ona za-
cząć się w 28-29 lub 37-39 roku panowania ojca, trwała zaś niespełna 40 lat, zob. 
W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 202.
24  D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt., s. 125.
25  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 231.
26  Tamże.
27  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 204-205.
28  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 233. Inne interpretacje nowego 
imienia faraona to: „Ten, który służy Atonowi” bądź „Blask Atona” – W. Vogel,  
Ojcowie religii, dz. cyt., s. 205.
29  Tamże.
30  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 231.
31  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 215.
32  Tamże.
33  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 232.
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Zaplanowana i wznoszona przyszła stolica państwa była zapewne 
owocem zrodzonego wówczas w sercu monarchy przejścia od henote-
izmu do monoteizmu, a Aton, pojmowany dotąd jako „bóg, który nie 
ma sobie równego”, zaczyna być postrzegany jako „Bóg, poza którym 
żaden inny nie istnieje”34.

W tym momencie działanie króla uznać należy za przemyślane 
i konsekwentne. Faraon, racjonalnie podchodząc do rzeczywistości 
i uwzględniając polityczno-społeczny kontekst panowania, w decy-
dującej fazie swej religijnej rewolucji roztropnie usuwa z dworu 
osobę, stanowiącą dla zamierzonego dzieła największe zagrożenie, 
a posiadającą u ludu niewątpliwie ogromny autorytet. Arcykapłan 
Amona, w pogańskim panteonie Egiptu najwyższego bóstwa, zostaje 
oddelegowany z misją do kamieniołomów na pustynię, tak by w tym 
przełomowym momencie znalazł się daleko od wydarzeń, mających 
miejsce w stolicy35.

Po osiedleniu się rodziny monarszej w Achetaton jedyność 
Boga proklamowana została wręcz jako dogmat36, a swój najbardziej 
dobitny wyraz znalazła w prześladowaniu tradycyjnych bogów Egip-
cjan37. Walka z odrzuconą doktryną wyrażała się przede wszystkim 
w skuwaniu imienia Amona oraz innych bogów ze wszelkich pomni-
ków, obelisków i gdziekolwiek wyrytych tekstów. Ich imiona usuwano 
nawet z dawnych dokumentów, zakazywano kultu bóstw tradycyj-
nych, zamykając ich świątynie38, a ponadto zacierano pojawiające się 
w liczbie mnogiej słowo „bogowie”39.

Echnaton pozostał wierny monoteizmowi do końca swego 
życia. „Znikł” nagle40 w 17. roku panowania, w wieku około 40 lat41. 
Jego następca (syn/zięć) Tutanchaton, czyli „Żywy obraz Atona”, 
szybko przywrócił kult dawnych bóstw Egiptu i zmienił swe imię na 
„Żywy obraz Amona” (Tutanchamon)42. Damnatio memoriæ Echnatona 
34  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 215.
35  Tamże, s. 213-214.
36  Tamże, s. 216.
37  W opracowaniach autor nie znalazł wyraźnego wspomnienia bezpośrednie-
go prześladowania wyznawców religii pogańskiej [choć zob. W. Vogel, Ojcowie 
religii, dz. cyt., s. 205], ale podkreśla się bezwzględną walkę z doktryną polite-
izmu, wyrażoną w pogańskim kulcie.
38  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 205.
39  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 217.
40  Brak danych na temat śmierci władcy. Nie zidentyfikowano też jego grobu. 
Jego imię przestaje się jednak pojawiać w tekstach egipskich.
41  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 206.
42  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 251.
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nie zakończyło definitywnie jego reformy43. Faraon monoteista został 
niejako wyjęty spod prawa dopiero po dziesięcioleciach, a wpływy 
jego działalności na kulturę i sztukę Egiptu trwały jeszcze dłużej44.

 W tym miejscu można postawić pytanie, czy życie i działalność 
Echnatona – faraona apostaty, heretyka, a może proroka bądź mędrca 
– pozostawia jakieś istotne przesłanie? Czy chrześcijanie, monote-
iści XXI wieku po Chr., mogą zaczerpnąć dla swego ubogacenia coś 
z nauczania faraona monoteisty, żyjącego w XIV stuleciu przed Chr.? 
Aby rozważyć ten problem, warto najpierw przypatrzeć się możliwym 
do odtworzenia elementom doktryny atonizmu oraz odnaleźć istotną 
przyczynę dokonanej przez jego twórcę religijnej rewolucji.

Doktryna atonizmu

Wprowadzenie atonizmu pociągnęło za sobą wyraziste skutki 
w gospodarce, strukturze społecznej oraz sztuce Egiptu45. Wyrażały się 
one zarówno we wzroście centralizacji władzy, wzmocnieniu armii, 
jak i w sposobie zarządzania dobrami państwowymi46. Literatura 
amarneńska używa języka potocznego, zbliżonego raczej do koptyj-
skiego, niźli do sakralnego języka Księgi Piramid47. W przeciwieństwie 
do pogańskich bóstw egipskich Aton nie ma ani antropomorficznych, 
ani tym bardziej zoomorficznych przedstawień48. Sanktuaria dawnych 
bogów posiadały najświętsze miejsce oddzielone od zewnętrznego 
świata murami, aby panujący w nich wieczny mrok przywodził na 
myśl tajemniczość i niedostępność bóstw, do których zbliżyć się mogli 
co najwyżej ich kapłani. Natomiast Aton, ukazywany w symbolicz-
nym obrazie tarczy słonecznej, która wyciąga zakończone ludzkimi 
dłońmi promienie i dotyka nimi każdego stworzenia, posiadał świą-
tynię dostępną dla wszystkich, pozbawioną dachu, by każdy wierny, 
osobiście przebywając w sanktuarium, mógł wpatrywać się w będące 
przejawem jedynego Boga Słońce49. Tak więc ów jedyny Bóg, ogarnia-
jący i zawierający w sobie wszystko, tym samym posiadający niezgłę-
bioną ludzkim umysłem naturę, pozbawiony został mitologicznego 

43  Tamże, s. 252.
44  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 217.
45  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 235. 
46  Tamże.
47  Tamże, 235-236.
48  D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt., s. 122; E. Hornung, Jeden czy 
wielu?…, dz. cyt., s. 215.
49  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 234.
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tła50, wypływającego przecież z fantastycznej projekcji codziennych 
ludzkich zachowań na nierozumianą sferę życia istot nadprzyrodzo-
nych. Nieogarniony ludzkim umysłem jest jednak bliski każdemu, 
każdego obdarzając swym dotykiem – światłem i ciepłem. Dlatego 
mrok, charakterystyczny dla świątyń pogańskich, w atonizmie staje się 
znakiem zła, oddzielenia od Boga51.

Podobnie też Aton jako „żyjący”, a może nawet „nie – żyjący”, 
lecz „będący życiem”, sam jeden jest dawcą życia dla swych stworzeń. 
Dlatego też śmierć jest zła52 (tradycyjny kult grobowy zaczyna słab-
nąć53), a człowiek w zachwycie może zwrócić się ku życiu. Skoro zaś 
Aton sam jeden jest jedynym dawcą życia, stąd konsekwentnie należy 
uznać, iż dla całego stworzenia staje się on niejako zarówno ojcem, jak 
i matką.

Tę ideę zaobserwować można w amarneńskich reliefach, na 
których Echnaton jako prorok (nie bóg!) i reprezentant Stworzyciela 
przedstawiony zostaje w symbolicznym ujęciu wprawdzie mężczyzny, 
lecz z biodrami poszerzonymi na kształt bioder kobiety oraz powięk-
szonymi na podobieństwo kobiecych piersiami54. Wprawdzie można 
byłoby ukazać starożytnym otoczoną promieniami słonecznego Atona 
parę monarszą jako symbol Boga jedynego, ale takie przedstawienie 
ugruntowywałoby u Egipcjan przeświadczenie o istnieniu boga i bogi-
ni, a zatem zaprzeczałoby monoteizmowi.

Fakt uznania w jedynym Bogu dawcy życia, a zatem również 
dawcy ojcostwa i macierzyństwa, pociąga za sobą kolejny wniosek, 
możliwy do zaobserwowania w sztuce amarneńskiej. Skoro Bóg jest 
niejako zarazem ojcem i matką, to kobieta i mężczyzna w równym stop-
niu upodobnieni są do Boga. Podobna jest zatem ich godność i winni 
zajmować podobną pozycję. Rzeczywiście, dokumenty z czasów 
panowania Echnatona ukazują szczególną pozycję Nefer-Neferu-
-Aton. Małżonkowie ukazywani są zazwyczaj razem – jako równi 
sobie partnerzy. Sama królowa widnieje niekiedy w zastrzeżonej dla 

50  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 216.
51  Tamże.
52  Tamże.
53  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 234.
54  Takie przedstawienie Echnatona niektórzy uczeni łączyli z domniemany-
mi schorzeniami władcy (zespół Marfana lub zespół Babińskiego-Fröhlicha).  
Ponieważ osoby dotknięte tymi schorzeniami bywają niepłodne, wielu uczo-
nych odrzuca taką interpretację wizerunków monarchy, przypisując im ra-
czej znaczenie symboliczne; por. D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt.,  
s. 123-124.
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władcy postawie, w której ukazana zostaje jako wznosząca maczugę 
hedż i gromiąca nią pokonanych wrogów55. Skoro bowiem mężczyzna 
i kobieta w równym stopniu są obrazami Boga, zrównanie królowej 
z królem56 należy uznać nie tylko za przejaw szczególnej miłości i przy-
wiązania faraona do swej żony, ale równocześnie konsekwentne zasto-
sowanie w życiu codziennym wniosków, wypływających z przyjętej 
doktryny religijnej.

Bóg, który uczynił kobietę i mężczyznę swoim obrazem oraz 
dał im udział w boskim dziele przekazywania życia, niewątpliwie jest 
Bogiem miłującym lub też on sam jest Miłością. Dlatego miłość między-
ludzka, szczególnie ta oblubieńcza, będąca źródłem życia kolejnych 
pokoleń, a także rodzicielska, stanowiąca fundament ich wychowania, 
staje się udziałem człowieka-stworzenia w życiu Stwórcy. Władcy 
starożytnego Egiptu unikali przedstawiania samych siebie w scenach, 
ukazujących ich życie rodzinne. W ich oczach były to zachowania 
zbyt ludzkie, niemajestatyczne, niegodne ich jako „ziemskich bogów”. 
Echnaton i Nefer-Neferu-Aton sądzili przeciwnie – uznając się za ludzi, 
a nie bóstwa, ich miłość za dostępne ludziom uczestnictwo w boskości 
Stwórcy, chętnie zgadzali się na przedstawienie ich w roli współmał-
żonków z miłością troszczących się o wychowanie potomstwa57. Reliefy 
ukazujące parę monarszą jako równych, siedzących naprzeciw siebie 
małżonków, trzymających na kolanach, przytulających i całujących 
swe córki, nie są jednak wyłącznie przedstawieniami scenki rodzajo-
wej z życia rodziny. Religijny charakter tego wizerunku jest wyraźnie 
zaznaczony poprzez ukazanie słonecznej tarczy Atona, który swymi 
ramionami-promieniami dotyka i pieści królewskich małżonków oraz 
ich dzieci.

Wyszczególniając odczytane z dostępnych amarneńskich 
dokumentów cechy przypisywane Atonowi jako Bogu jedynemu, 
można pokusić się o wyliczenie przynajmniej niektórych jego przymio-
tów. Aton jest więc Bogiem:

 – jedynym, poza którym inny nie istnieje,
 – niewyrażalnym, o nieogarnionej ludzkim umysłem naturze,
 – domagającym się podporządkowania mu całości życia 

ludzkiego,
 – udzielającym się każdemu stworzeniu w światłości, cieple 

i miłości,
55  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 235; A. Dodson, Dlaczego 
Nefertiti zniknęła?, [w:] B. Manley (red.), 70 wielkich tajemnic…, dz. cyt., s. 127.
56  D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt., s. 122.
57  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 231.
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 – pozbawionym mitycznego tła,
 – będącym dawcą i źródłem życia,
 – będącym miłością bądź jej źródłem,
 – czyniącym w równym stopniu kobietę i mężczyznę swoim 

obrazem.
Owa doktryna atonizmu, wypracowana i głoszona w utworach 

amarneńskich, jest dziełem Echnatona, władcy Egiptu, który jednak 
nie uznał się za Boga, lecz jedynie za Jego sługę58, jedynego proroka, 
znającego Boga59.

Wymienione wyżej przymioty Atona zadziwiająco zbliżają 
jego obraz do obrazu Jahwe. Co więcej, pojawiła się teoria, iż nawet 
imię „Aton” jest tożsame z jednym z biblijnych określeń Boga Izraela 
i chrześcijan. Częstokroć występujące w Starym Testamencie zastęp-
cze imię Boga (wypowiadane zamiast Jahwe) Adonaj oznacza „Mój 
Pan”. Po usunięciu cząstki dzierżawczej aj („mój”) pozostaje „Adon”, 
czyli „Pan”. Zwraca się uwagę na fakt, iż przy ewentualnym przejęciu 
przez Hebrajczyków egipskiego Aton mogło dojść do przejścia głoski 
„t” w „d”. W ten sposób Aton stał się Adonem60. Jednocześnie zwolen-
nicy tej teorii skłonni są utożsamić Echnatona z Mojżeszem61. Takie 
stanowisko jest jednak odosobnione i wątpliwe choćby ze względu na 
pojawiające się wówczas trudności związane z ustaleniem chronologii 
Exodusu.

Przyczyny atonizmu

Istotnym problemem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, 
co spowodowało odrzucenie przez Amenhotepa IV Echnatona trady-
cyjnej, politeistycznej religii Egiptu, a następnie przyjęcie doktryny 
całkiem nowej, to znaczy monoteistycznego atonizmu? Przyczyn 
amarneńskiej rewolucji może być wiele, nadto faraonem mogły kiero-
wać różnorodne czynniki.

Najprostszą formą wyjaśnienia zaistniałej sytuacji jest pragnie-
nie wyzwolenia się monarchy spod wpływu kapłanów bóstw trady-
cyjnych, ale Echnaton, którego postrzega się raczej jako realistę62, a nie 
podążającego za urojeniami fantastę, dostrzegając siłę klasy kapłańskiej 
58  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 216-217.
59  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 231.
60  A. Osman, Mojżesz i Echnaton. Nieznana historia Egiptu w czasie Wyjścia Izraeli-
tów, Warszawa 2005, s. 140-141.
61  Tamże, s. 140; D. Montserrat, Tajemnica Echnatona, art. cyt., s. 126.
62  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 213.
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i przywiązanie ludu do tradycyjnych wierzeń, powstrzymałby się od 
wprowadzania tak rewolucyjnych przemian w dziedzinie religijnej. 
Prędzej dostrzegłby w nich zagrożenie dla swej władzy, niż możli-
wość jej umocnienia. A jeśli widział niebezpieczeństwo prowadzonej 
przez siebie polityki religijnej i pomimo tego nie zaprzestał swej dzia-
łalności, musiał być przekonany o prawdziwości przyjętej przez siebie 
doktryny.

Echnaton mógł więc być prorokiem. Otrzymał objawienie od 
Boga i konsekwentnie poszedł za wzywającym go Stwórcą. Nie dotarły 
jednak do nas świadectwa proroczego powołania Echnatona63, które 
wyraźnie dostrzegamy choćby w opisach ksiąg biblijnych64. Z teolo-
gicznego punktu widzenia faraon nie mógł otrzymać objawienia, będą-
cego częścią objawienia publicznego. Wspomnienie o nim musiałoby 
być w takim wypadku zamieszczone w księgach biblijnych lub choćby 
zachować trwałe miejsce w ciągłej świętej Tradycji Kościoła. Tego 
jednak nie ma. Wątpliwym wydaje się też otrzymanie przez Amenho-
tepa IV objawienia na miarę objawienia prywatnego. Gdyby bowiem 
ono nastąpiło, faraon, otrzymawszy i uwierzywszy w nie, w sposób 
natychmiastowy przeszedłby z tradycyjnego egipskiego politeizmu do 
monoteistycznego atonizmu. W historii zaś monarchy dostrzegamy 
sukcesywny65 pochód od politeizmu przez pośredni henoteizm do 
czystego monoteizmu w ostatnim etapie życia.

Kolejną przyczyną amarneńskiej rewolucji religijnej mógłby być 
wpływ wyznawców religii monoteistycznej na władcę Egiptu. Rzeczy-
wiście, zgodnie ze świadectwem ksiąg biblijnych w epoce el-Amarna 
w Egipcie musieli już przebywać Izraelici. Jeśli zatem pierwotne imię 
królewskiej małżonki Echnatona oznaczałoby „Piękną Obcą”, można 
byłoby przypuszczać, iż wybranką księcia była pewna Izraelitka. Jest 
to tym bardziej prawdopodobne, że on sam, jak wspomniano, był 
synem królowej Teje, pochodzącej z ludu małżonki Amenhotepa III. 
Skoro zaś stwierdzono niezaprzeczalny wpływ królowej na Echnatona, 
Nefertiti mogła też przelać wiarę swego ludu na męża. Jednakże, na co 
również wskazywano, nie wszyscy zgadzają się z obcym pochodze-
niem monarchini.

Niezależnie od tego pojawiają się poglądy, upatrujące obecno-
ści innych Izraelitów w bliskim otoczeniu interesującego nas władcy. 
Podjęto próbę utożsamienia sprawującego wysokie urzędy na dworze 

63  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 206.
64  Por. np.: Wj 3,1-4, 17; Sdz 6,11-24; Iz 6,1-8; Jr 1,4-10.
65  N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, dz. cyt., s. 233.
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Echnatona Janhamu ze znanym z Biblii Józefem Egipskim66, dopatry-
wano się też obecności Mojżesza w otoczeniu faraona67. Twierdzenia 
te nie wydają się jednak prawdopodobne68, tym bardziej że trudne 
są też do uzgodnienia z tekstem biblijnym, a bezpośredni związek 
idei Echnatona z treściami Starego Testamentu nie jest możliwy do 
udowodnienia69.

Pozostaje jeszcze jedna możliwość wyjaśnienia amarneńskiej 
rewolucji religijnej Echnatona. Odrzucenie egipskich mitów, dojście do 
przeświadczenia o istnieniu Boga jedynego, całkowicie odmiennego od 
tradycyjnych przedstawień bóstw, zawierającego wszystkie doskona-
łości, odcięcie się od którego wiedzie do ciemności i śmierci, byłoby 
wynikiem intelektualnego wysiłku oraz myślowego przeniknięcia 
otaczającej człowieka rzeczywistości70. Echnaton jako mędrzec dokonał 
intelektualnej refleksji nad otaczającym go światem i społeczeństwem 
egipskim.

Naród egipski zbudował wielką cywilizację, opierając się na 
wypracowanym przez siebie spójnym systemie myślenia71. Logiczne 
wnioskowanie i matematyczna ścisłość pozwoliły wznosić monumen-
talne, istniejące do dziś budowle, których skonstruowanie stanowiłoby 
istotne wyzwanie nawet dla współczesnych inżynierów. Podobnie 
wiedza biologiczna pozwalała starożytnym lekarzom egipskim prze-
prowadzać skomplikowane operacje. W kontekście logicznie opraco-
wanych przez Egipcjan nauk ścisłych ich teologia, a raczej mitologia 
jawiła się jako nieprzystająca do ich poziomu intelektualnego.

W praktycznych naukach egipskich A i nie-A nie mogły 
być tożsame. W tradycyjnej religii egipskiej nie stanowiło to jednak 
problemu. Nieboskłon mógł być emanacją krowy, baldachimu, wody 
bądź kobiety. Wyrażał on boginię Nut, a jednocześnie boginię Hator, 
która nie była boginią Nut. Tak więc bóstwo A mogło być bóstwem 
nie-A72. Sprzeczność ta nie przerażała nikogo z wyznawców. Wszelkie 
tradycyjne idee i doktryny religijne Egiptu – w przeciwieństwie do 
zasad uznawanych przez mieszkańców tego kraju w praktyce życia 
codziennego – były bardzo ogólne, źle zdefiniowane, pozbawione 
66  J.J. Bimson, Józef – egipski wezyr?, [w:] B. Manley (red.), 70 wielkich tajemnic…, 
dz. cyt., s. 271 nn.
67  L.D. Morenz, Mojżesz na dworze Echnatona?, [w:] tamże, s. 274.
68  Tamże, s. 276.
69  W. Vogel, Ojcowie religii, dz. cyt., s. 207.
70  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 216.
71  Tamże, s. 209-210.
72  Tamże, s. 210.
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logiki73. Politeistyczna starożytna religia egipska jawiła się więc jako 
nieadekwatna do życia codziennego, które ze swej natury podlega inte-
lektowi i logice. Pomiędzy praktycznym życiem codziennym Egipcjan 
a ich pogańskimi wierzeniami religijnymi została wykopana przepaść 
absurdu, który był przez nich niezauważany bądź lekceważony aż 
do pojawienia się Nefercheprure Amenhotepa IV. Ten władca ani nie 
potrafił, ani nie chciał zaakceptować dysonansu, istniejącego pomiędzy 
codziennością Egipcjan a ich religią.

Faraon odrzucił z religii mityczne formy wyrazu, a zastąpił 
je racjonalizmem, w miejsce niejasnej wielowarstwowości religijnych 
twierdzeń wprowadził dwuwartościową logikę74. Amenhotep IV 
za wewnętrznie sprzeczne uznał założenie, iż boskość, objawiająca 
się wierzącemu jako jedność Absolutu, staje się potem pogmatwaną 
wielorakością75, dopuszczającą „wzajemne uzupełnianie się twierdzeń 
sprzecznych i wykluczających się”76. Lecz przecież logika nie dopusz-
cza rzekomego uzupełnienia prawdy fałszem – to oczywiste twierdze-
nie Amenhotep IV jako pierwszy w starożytnym Egipcie, a być może 
jako pierwszy w świecie odniósł do rzeczywistości religijnej. Dlatego 
też faraon wykorzystał logiczne myślenie jako probierz prawdziwo-
ści doktryny religijnej, czym wyprzedził swoją epokę77. Przeżywając 
intelektualny proces refleksji, Amenhotep IV przeszedł stopniowo od 
politeizmu, w którym został wychowany, do głębokiego przekonania 
o prawdziwości koncepcji monoteistycznej. Co więcej, to przekonanie 
próbował wprowadzić w życie swych poddanych78. Tak więc monote-
izm atonizmu jawi się jako owoc logicznego myślenia faraona, który dla 
podkreślenia pełnego poddania swego życia jedynemu Bogu i odkrytej 
prawdzie zmienił swe imię na Echnaton.

Czy władca jest więc apostatą lub heretykiem? Z punktu 
widzenia pogan niewątpliwie tak. Ale ani dla niego samego, ani 
dla chrześcijan nie jest to istotne. Czy jest prorokiem? Uważał się za 
proroka Boga-Atona. W ścisłym tego słowa znaczeniu dla chrześcijan 
prorokiem nie jest. Nie otrzymał objawienia, które w imieniu Boga miał 
przekazać swym bliźnim. Czy był mędrcem? Z pewnością – i to mędr-
cem, którego działalność warto przypomnieć w dzisiejszych czasach.

73  Tamże, s. 208.
74  Tamże, s. 213.
75  Tamże, s. 207.
76  Tamże, s. 217.
77  Tamże.
78  Tamże, s. 214.
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Echnaton jako znak dla chrześcijanina XXI wieku

„Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym 
światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych 
na pewno poznać Boga, początek i koniec wszystkich rzeczy: 
«Niewidzialne bowiem jego przymioty od założenia świata 
mogą być poznane, gdy umysł ogląda stworzenie» (Rz 1,20)”79 

– naucza Sobór Watykański I. Prawda ta znalazła wyraz 
w orzeczeniu:

„Jeżeli ktoś powie, że jednego i prawdziwego Boga, Stwórcę 
i Pana naszego, nie można poznać ze stworzeń w sposób pewny 
przy pomocy naturalnego światła rozumu – niech będzie wyłą-
czony ze społeczności wiernych”80.

Te soborowe stwierdzenia bardzo dobrze ilustruje wcześniej-
sze o około 2500 lat życie faraona Echnatona. To właśnie ów monarcha 
Egiptu, obserwując otaczający go świat, stawiając odważne pytania 
i dokonując intelektualnej refleksji nad rzeczywistością religijną, mocą 
swego ludzkiego, przyrodzonego rozumu doszedł do pojęcia Boga 
jedynego, bliskiego pojęciu kształtowanemu przez objawienie biblijne.

We współczesnym świecie, skłaniającym się do wszechogarnia-
jącego relatywizmu, warto przypomnieć postać Echnatona, który we 
wrogim jego poglądom i przemyśleniom środowisku zwrócił uwagę 
na fakt, iż rzeczywistość religijna musi być weryfikowalna w świetle 
rozumu ludzkiego, logiki filozoficznej. Prawda nie może zostać uboga-
cona fałszem. Próba dokonania tego typu rzekomego ubogacenia 
prowadzić będzie wyłącznie do absurdu. Nadto intelektem należy 
kierować się nie tylko w dziedzinie praktycznego, codziennego życia. 
Jego osądowi podlega również system pojęć religijnych. W związku 
z tym jeżeli daną doktrynę wiary uznaje się za prawdziwą, należy 
odrzucić jako fałszywe sprzeczne z nią twierdzenia i systemy. Nie 
wolno kopać przepaści pomiędzy naukami ścisłymi, filozofią a teologią 
– wszystkie one w tym samym stopniu podlegają logice81 (oczywiście 
z zachowaniem odrębności ich dziedzin i autonomicznych metod).

79  Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, 
rozdz. 2, nr 20-21.
80  Tamże, kan. 1.
81  E. Hornung, Jeden czy wielu?…, dz. cyt., s. 209.
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Faraon – monoteista przykładem dla współczesnego 
człowieka

Nefercheprure Amenhotep IV Echnaton jest dla współczesnych 
osób istotnym przykładem. Jako mędrzec ukazuje zawsze godną naśla-
dowania postawę poszukiwania mądrości, krytycznego rozważania 
otaczającej rzeczywistości, wytrwałego kroczenia za prawdą.

Jednocześnie pozostawia przykład negatywny. Poprawną ideę 
Boga, do której doszedł dzięki refleksji intelektualnej, dzięki światłu 
przyrodzonego rozumu ludzkiego, próbował siłą zaszczepić w podle-
głym jego monarszej władzy społeczeństwie. W religii przymusu nie 
ma i być nie może. Echnaton, będąc jednak dzieckiem swojej epoki 
i kultury, uznał, iż jako władca ma prawo narzucić własne poglądy 
poddanym. Gdyby próbował powolnym procesem ukształtować nową 
świadomość i mentalność Egipcjan, być może osiągnąłby lepsze skutki 
swej działalności. Ale na to nie starczyłoby mu przecież czasu. Proces 
dogłębnej przemiany społeczeństwa wymaga bowiem kształtowania 
umysłu wielu pokoleń.

Autor nie chce oceniać ewentualnego błędu Echnatona. 
W jego oczach jawi się on jako postać nadzwyczaj pozytywna, czło-
wiek szczerze i ofiarnie poszukujący prawdy, władca, który światłem 
przyrodzonego rozumu ludzkiego doszedł do monoteizmu i wyraźnie 
zbliżył się do Boga prawdziwego. Choć obraz Stwórcy, który głosił 
Echnaton, z pewnością był niepełny, jednakże jawi się jako zbliżony do 
idei zawartych w objawieniu judeochrześcijańskim.

~•~

Jan Bocian sVd
Apostata, heretyk, prorok czy mędrzec?

Streszczenie
Artykuł przedstawia refleksję religijno-teologiczną, dotyczącą 

życia i działalności panującego w latach 1350-1334 przed Chr. fara-
ona XVIII dynastii Egiptu Echnatona (Amenhotepa IV). Jakkolwiek 
posiadane dokumenty nie są zbyt liczne, a osoba władcy jest posta-
cią nadzwyczaj kontrowersyjną, jednakże jego działalność warta jest 
szczególnego rozważenia. Po krótkim przedstawieniu życiorysu 
monarchy autor ukazał doktrynę atonizmu – monoteistycznej religii 
głoszonej i narzucanej poddanym przez faraona. Następnie rozważył, 
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jakie przyczyny mogły doprowadzić do przyjęcia tej religii przez 
władcę. Zwrócił uwagę na podobieństwa pomiędzy atonizmem 
a jahwizmem (mozaizmem-judaizmem). Jedną z możliwych przyczyn 
religijnej rewolucji Echnatona była próba intelektualnego (logicznego) 
spojrzenia na problem religii starożytnych Egipcjan. Autor ukazał 
postać Echnatona i jego małżonki Nefertiti jako przykład racjonalnego 
podejścia do wyznawanej religii.

Słowa kluczowe: Amarna, Aton, Echnaton, monoteizm, 
Nefertiti.

Jan Bocian sVd
Apostate, Heretic, Prophet or Sage?

Abstract
The article presents a religious and theological reflection with 

regard to the life and activity of the Pharaoh of the 18th Dynasty of 
Egypt, Akhenaten (Amenhotep IV), prevailing in the years 1350-1334 
before Christ. Although the available documents are not very numer-
ous, and the person of the ruler is an extremely controversial figure, 
his activity is worth considering. After a short presentation of the 
monarch’s biography, the author showed the doctrine of Atonism – 
a monotheistic religion that the pharaoh proclaimed and imposed on 
his subjects. Then he considered what reasons could lead to the adop-
tion of this religion by the ruler. He drew attention to the similarities 
between Atonism and Jahvism (Mosaism-Judaism). One of the possible 
causes of the religious revolution of Akhenaten was the attempt of an 
intellectual (logical) look at the issue of the religion of ancient Egyp-
tians. The author showed the figure of Akhenaten and his wife Nefertiti 
as an example of a rational approach to religion.

Keywords: Amarna, Aton, Akhenaten, monotheism, Nefertiti.
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