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ABSTRACT: The Ancient Hebrew Siloam tunnel inscription has unique characteristics 
among Northwest Semitic epigraphic texts. It does not mention the king or deity nor 
does it follow any known literary genre. Its insistence on technical details indicates 
that it was commissioned by the builders of the tunnel with the purpose of comme-
morating their engineering achievement. Given this background and nature, the Siloam 
inscription is a unique testimony of historical consciousness among middle and lower 
class members of the society in the 8th-7th century Judah who felt the need to record 
their story in writing.
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OGÓLNE WIADOMO CI O INSKRYPCJI Z SILOE

Inskrypcja z Siloe jest jednym z najbardziej znanych staro ytnych tekstów hebraj-
skich. Jest ona bezpo rednim wiadectwem budowy, pod koniec VIII w. p.n.e., tunelu, 
który by  cz ci  systemu kana ów i cystern zapewniaj cych wod  Jerozolimie. Budowa 
tego tunelu jest wspomniana tak e w Biblii Hebrajskiej i z tego wzgl du inskrypcja jest 
cz sto przedmiotem rozwa a  porównawczych.

Inskrypcja z Siloe zosta a zauwa ona latem 1880 r. przez jednego z wychowanków 
Konrada Schicka, niemieckiego misjonarza i architekta mieszkaj cego w Jerozolimie. 
Misjonarz ten zrobi  niezbyt udan  kopi  inskrypcji. Jej odczytanie sta o si  mo li-
we dzi ki kopii wykonanej rok pó niej przez A.H. Sayce’a, który dodatkowo zamówi  
wykonanie gipsowego odcisku. Odcisk okaza  si  nieoceniony, poniewa  dziesi  lat 
pó niej inskrypcja zosta a usuni ta z tunelu przez mieszka ca Jerozolimy, który stara  
si  j  sprzeda . Po odzyskaniu przez w adze inskrypcja trafi a do muzeum w Stambule, 
gdzie zosta a zrekonstruowana na podstawie odcisku, pomimo braku kilku niewielkich 
fragmentów, i jest tam wystawiana1.

Sama inskrypcja liczy sobie 6 linii tekstu i zajmuje prostok t wysoki na ok. 50 cm 
i d ugi na ok. 66 cm. Znajdowa a si  ok. 6 m w g bi tunelu. Zosta a wyryta na uprzednio 
przygotowanej powierzchni, która ci gn a si  tak e powy ej inskrypcji. Rodzi to speku-
lacje dotycz ce mo liwo ci istnienia nad ni  jakiego  reliefu2. Trudno tak e powiedzie  

* Artyku  na podstawie referatu wyg oszonego podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Orien-
talistycznej „Pami  historyczna w kulturach krajów Azji i Afryki” zorganizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Orientalistyczne i Wydzia  Orientalistyczny UW w dniach 18–19 kwietnia 2016 r. na 
Uniwersytecie Warszawskim.

1 Klaas A.D. Smelik, A Literary Analysis of the Shiloah (Siloam) Tunnel Inscription, w: James 
K. Aikten, Katharine Dell, Brian A. Mastin (red.), One Stone and Scroll: Essays in Honour of Gra-

ham Ivor Davies, De Gruyter, Berlin 2011, s. 104–105. 
2 John C.L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, Volume I: Hebrew and Moabite 

Inscriptions, Clarendon Press, Oxford 2002, s. 21.
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na ile inskrypcja jest kompletna. Na pewno brakuje w niej pierwszego s owa, które 
jest rekonstruowane na wiele sposobów. Poniewa  inskrypcja nie ma paraleli struktural-
nych po ród innych inskrypcji pó nocno-zachodnio-semickich, nie mo na wykluczy , e 
zachowa  si  lub zosta  wykonany tylko jej fragment. Oczywi cie moje wnioski mog  
by  oparte tylko na zachowanym fragmencie i przyj ciu za o enia, e jest to kompletna 
inskrypcja, której wykonania pragn li jej fundatorzy.

TEKST INSKRYPCJI I PRZEK AD Z UWAGAMI

Tekst inskrypcji z Siloe brzmi nast puj co:

[1][...] hnqbh . wzh . hyh . dbr . hnqbh . b wd / [h bm nd m t] [2]hgrzn . š . l r w . 
b wd . šlš . m[t] . lhb[qb nšm]  . ql . š . q[3][r]  . l r w . ky . hyt . zdh . b r . mymn 
. w[mšm l] . bym . h[4]nqbh . hkw . h bm . š . lqrt . r w . grzn . l . [g]rzn . wylkw . 
[5]hmym . mn . hmw  . l . hbrkh . bm tym . w lp . mh . wm  [6]t . mh . hyh . gbh . 
h r . l . r š . h b[m

[1][...] przebijania si . A tak mia a si  rzecz z przebijaniem si . Gdy jeszcze kopi cy uderzali 
[2]toporem, ka dy naprzeciw swego towarzysza, gdy jeszcze trzy okcie by y do przebicia 
si , da  si  us ysze  g os kogo  [3]nawo uj cego swego towarzysza, poniewa  w skale 
by a szczelina, z prawa i z lewa. W czasie [4]przebijania si , gdy kopi cy uderzyli ka dy 
ku swemu towarzyszowi, topór o topór, [5]woda pop yn a od uj cia do sadzawki przez 
tysi c dwie cie okci. A [6]wysoko  ska y nad g owami kopi cych wynosi a sto okci3.

Zarówno odczytanie tekstu, jak i jego przet umaczenie nie sprawiaj  wi kszych trud-
no ci. W kilku miejscach przek ad wymaga jednak komentarza.

Linia 1: Na pocz tku tekstu nie zachowa y si  prawdopodobnie dwie litery. adna 
z zaproponowanych rekonstrukcji (  tm,  ym,  hn,  z t) nie jest ca kowicie prze-
konywuj ca, dlatego pozostawiam w tym miejscu lacun 4.

Linia 1: Rekonstrukcja    t h bm nd m opiera si  na wzmiance  
h bm w linii 4 oraz u yciu czasownika  nd  w odniesieniu do pracy przy pomocy 

 grzn w hebrajskim biblijnym (Ksi ga Powtórzonego Prawa 19:5, 20:19).

3 Tekst na podstawie rysunku inskrypcji w: Gerrit van der Kooij, Julius Euting as a Background 

for Modern Analysis of Ancient Moabite, Hebrew and Aramaic Writing: The Case of the Silwan-Tunnel 

Inscription, „KUSATU: Kleine Untersuchungen zur Sprache des Alten Testaments und seiner Umwelt” 
2016, t. 20, s. 93–118 oraz wed ug F.W. Dobbs-Allsopp, J.J. M. Roberts, C. L. Seow, R.E. Whitaker, 
Hebrew Inscriptions: Texts from the Biblical Period of the Monarchy with Concordance, Yale Univer-
sity Press, New Haven 2005, s. 500 i Shmuel A ituv, Echoes from the Past: Hebrew and Cognate 

Inscriptions from the Biblical Period, Carta, Jerusalem 2008, s. 21–22. Przek ad w asny autora.
4 F.W. Dobbs-Allsopp, J.J. Roberts, C.L. Seow, R.E. Whitaker, op. cit., s. 500–501.



INSKRYPCJA STARO-HEBRAJSKA Z SILOE...NR 1 – 2 5

Linia 2: Wyraz  grzn oznacza narz dzie z metalow  g owic , której ostrze by o 
równoleg e do r koje ci. Jego zwyk a odmiana u ywana by a do cinania drzew, a solid-
niejsza do pracy w skale5. Nie by  to wi c kilof, ale raczej rodzaj siekiery. Mój przek ad 
‘topór’ odpowiada wyobra eniu u ytego narz dzia jako du ej, solidnej siekiery.

Linia 3: Wyraz  zdh to hapax legomenon. Zaproponowano dla niego znaczenia 
‘echo’, ‘wzmocnienie d wi ku’, ‘poruszenie’, ‘dziura’, ale najlepsze kontekstualnie wyda-
je si  wywodzenie tego s owa ze znaczeniem ‘szczelina’ od rdzenia . .  ‘by  w skim’ 
po wiadczonego w arabskim i syriackim6.

Linie 4–5: Przek ad tych linii odzwierciedla nast puj ce zrozumienie sk adni cza-
sownikowej:   bym hnqbh oraz   h bm hkw s  dwoma zdaniami oko-
licznikowymi (pierwsze z bezokolicznikiem, drugie z czasownikiem w qatal), które 
opisuj  okoliczno ci zdarzenia wyra onego przy pomocy formy wayyiqtol  wylkw 
jako pierwszoplanowe.

Linie 5–6: Miara d ugo ci  mh by a liczona od okcia do ko ca palców. Jej 
dok adny odpowiednik w centymetrach trudno okre li , ale wydaje si , e najlepiej 
przyj  warto  ok. 50 cm7. Przy takim za o eniu, d ugo  tunelu podana w inskrypcji 
jako 1200 okci mniej wi cej zgadza si  z jego d ugo ci  rzeczywist  (ok. 534 m)8. 
Natomiast wysoko  ska y nad g owami budowniczych musi odnosi  si  do jej warto ci 
maksymalnej9.

KONTEKST HISTORYCZNY INSKRYPCJI Z SILOE

Budow  tunelu z Siloe przypisuj  królowi Ezechiaszowi trzy teksty biblijne. Z infor-
macji podanej w Drugiej Ksi dze Królewskiej 20:20 wynika, e istnia y dodatkowe 
kroniki opisuj ce bli ej to przedsi wzi cie: „Pozosta e dzieje Ezechiasza i wszystkie 
jego bohaterskie czyny i to, e zleci  wykonanie sadzawki i kana u oraz e sprowadzi  
wod  do miasta, czy  nie s  one spisane w Ksi dze Kronik Królów Judy?”10. Druga 
Ksi ga Królewska 32:30 identyfikuje ród o b d ce przedmiotem inicjatywy Ezechiasza 

 5 Aaron J. Koller, The Semantic Field of Cutting Tools in Biblical Hebrew: The Interface of 

Philological, Semantic, and Archaeological Evidence, The Catholic Biblical Association of America, 
Washington DC 2012, s. 27–34.

 6 Zob. dyskusj  w Johannes Renz, Die althebräischen Inschriften, Teil 1: Text und Kommentar, 
Wissenschatliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, s. 184–185 oraz Maria Gorea, L’inscription du 

tunnel de Siloé: Retour sur le mot zdh, w: Françoise Briquel Chatonnet, Catherine Fauveaud, Iwona 
Gajda (red.), Entre Carthage at l’Arabie heureuse: Mélanges offerts à François Bron, De Boccard, 
Paris 2013, s. 283–300.

 7 M. Powell, Weights and Measures, w: David Noel Freedman (red.), The Anchor Bible Diction-

ary, Doubleday, New York 1992, tom 6, s. 899–901.
 8 Kwestia wliczenia do podanej w inskrypcji d ugo ci innego tunelu oraz przeliczenia miary 

okcia na cm jest przedmiotem sporu. Zob. Ronny Reich, Eli Shukron, On the Original Length of 

Hezekiah’s Tunnel: Some Critical Notes on David Ussishkin’s Suggestions, w: Aren M. Maeir, Pierre 
de Miroschedji (red.), “I Will Speak the Riddles of Ancient Times”: Archaeological and Historical 

Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, Eisenbrauns, Winona 
Lake 2006, s. 795–800.

 9 J.C.L. Gibson, op. cit., s. 21.
10 Przek ady z Biblii hebrajskiej autora artyku u. Wzmianka o istnieniu dodatkowych kronik 

sta a si  podstaw  tezy, która si  ostatecznie nie przyj a, jakoby inskrypcja z Siloe by a wyj tkiem 
z jakich  niezachowanych anna ów. Zosta a ona sformu owana w G. Levi della Vida, The Shiloa  

Inscription Reconsidered, w: Matthew Black, Georg Fohrer (red.), In Memoriam Paul Kahle, Verlag 
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i u ywa w odniesieniu do niego tego samego okre lenia  mw  ‘uj cie’ co inskrypcja 
z Siloe: „I ten e Ezechiasz zatka  górne uj cie wód Gichonu i skierowa  je na dó , na 
wschód, do miasta Dawida”. M dro  Syracha 48:17 dodaje, e u yto elaznych narz -
dzi oraz e zbudowano cysterny na wod . Zwykle budow  tunelu uwa a si  za jeden 
ze rodków zaradczych, jakie Ezechiasz mia  podj  w ostatnich latach VIII w. p.n.e. 
wobec gro cego ataku Sennacheriba. Jak informuje Druga Ksi ga Królewska 32:1–6, 
mia  on tak e umocni  obwarowania Jerozolimy oraz odci  Asyryjczykom zaopatrzenie 
w wod . Pomimo i  powi zanie budowy tunelu Siloe z nadci gaj c  asyryjsk  ofensyw  
wydaje si  logiczne i mo e by  poparte tre ci  Ksi gi Izajasza 22:9–11, Biblia nigdzie 
nie mówi o takim zwi zku jasno i otwarcie11.

Mimo i  Biblia podaje przekonywuj ce okoliczno ci budowy tunelu, argumenty 
natury archeologicznej i historiograficznej podaj  t  narracj  w w tpliwo . Powsta a 
wi c alternatywna teoria, wed ug której tunel w Siloe nie móg  zosta  wybudowany 
w czasach Ezechiasza, poniewa  nie by o na to czasu przed asyryjsk  inwazj . Jego 
budowa mia aby wymaga  bowiem a  czterech lat. Mia a ona natomiast mie  miejsce 
na pocz tku VII w. p.n.e., w czasie panowania Manassesa. W okresie ekonomicznego 
rozkwitu król mia by zarz dzi  budow  ogrodów za przyk adem w adców asyryjskich, 
a tunel Siloe mia by doprowadza  do nich wod . Pó niejsza tradycja biblijna mia aby 
przypisa  to przedsi wzi cie Ezechiaszowi zgodnie z tendencj  do przedstawiania go 
jako w adcy idealnego, na niekorzy  oczernianego Manassesa12. Jednocze nie jednak 
hipoteza masowego nap ywu uciekinierów z Samarii po jej upadku w 722/1 r. p.n.e. 
do Jerozolimy uprawdopodobnia budow  tunelu przez Ezechiasza w celu zapewnienia 
wody dla rozrastaj cego si  miasta13. Jest to kolejna teza z pewnymi argumentami natury 
archeologicznej, która jednak mo e okaza  si  konstrukcj  teoretyczn , nie odpowiadaj c  
w pe ni rozwojowi wydarze , poniewa  kwestia nap ywu uchod ców z Samarii nie jest 
tak oczywista, jak mog oby si  to wydawa 14. Osobi cie przychylam si  do datowania 

Alfred Töpelman, Berlin 1968, s. 162–166 i przyj ta w Giovanni Garbini, L’iscrizione di Siloe e gli 

„Annali dei re di Giuda”, „Annali dell’Istituto Orientali di Napoli” 1969, t. 29, s. 261–263.
11 Klaas A.D. Smelik, Writings from Ancient Israel: A Handbook of Historical and Religious 

Documents, Westminster/John Knox Press, Louisville 1991, s. 65.
12 Hipoteza ta zosta a wysuni ta w David Ussishkin, The Original Length of the Siloam Tunnel 

in Jerusalem, „Levant” 1976, t. 8, s. 82–95, rozwini ta w David Ussishkin, The Water Systems of 

Jerusalem during Hezekiah’s Reign, w: Manfred Weippert, Stefan Timm (red.), Meilenstein: Fest-

gabe für Herbert Donner zum 16. Februar 1995, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, s. 289–307, 
entuzjastycznie przyj ta w Ernst Axel Knauf, Hezekiah or Manasseh? A Reconsideration of the 

Siloam Tunnel and Inscription, „Tel Aviv” 2001, t. 28, s. 281–287, i podbudowana argumentami 
archeologicznymi w Amihai Sneh, Ram Weinberger, Eyal Shalev, The Why, How, and When of the 

Siloam Tunnel Reevaluated, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 2010, nr 359, 
s. 57–65. Pozostaje sporn  kwesti , czy budow  tunelu u atwi o jego wykonanie ladem naturalnej 
szczeliny w skale, czy te  nie. Przeciwko tej mo liwo ci opowiadaj  si  Aryeh E. Shimron i Amos 
Frumkin w artykule ich autorstwa: The Why, How, and When of the Siloam Tunnel Reevaluated: 

A Reply to Sneh, Weinberger, and Shalev, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 
2011, nr 364, s. 53–60.

13 Gary A. Rendsburg, William M. Schniedewind, The Siloam Tunnel Inscription: Historical and 

Linguistic Perspectives, „Israel Exploration Journal” 2010, t. 60, s. 189–191.
14 Nadav Na aman, Dismissing the Myth of a Flood of Israelite Refugees in the Late Eight 

Century BCE, „Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft” 2014, t. 126, nr 1, s. 1–14. Zob. tak e 
polemik  w tej kwestii w Israel Finkelstein, Migration of Israelites into Judah after 720 BCE: An 

Answer and Update, „Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft” 2015, t. 127, nr 2, s. 188–206.
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tunelu na czasy Ezechiasza, zgodnie z wynikami analizy radiometrycznej tynku, którym 
zosta  on wy o ony15. Nie podlega natomiast w tpliwo ci, e taki projekt jak budowa 
tunelu nie móg by si  oby  bez królewskiego patronatu.

PRZEDSTAWIANIE HISTORII W INSKRYPCJACH PÓ NOCNO-ZACHODNIO-SEMICKICH

Negatywna ocena wiadomo ci historycznej obecnej, a w a ciwie nieobecnej, 
w inskrypcjach pó nocno-zachodnio-semickich dokonana przez Reinharda G. Kratza jest 
ogólnie s uszna. Swoje rozwa ania na ten temat zacz  on nast puj co: „W zachodnio-
-semickich inskrypcjach z pierwszego tysi clecia p.n.e. jest niewiele odniesie  do prze-
sz o ci. Kiedy ju  takie odniesienia pojawiaj  si , nie ma w nich tego, co nazywamy 
wiadomo ci  historyczn , albo refleksji nad przesz o ci  jako takiej”16. Ten os d wymaga 

jednak cz ciowej korekty. Trzeba poszerzy  pole widzenia i rozumienie sposobów, w jaki 
owa historyczna wiadomo  si  przejawia. To pozwoli dostrzec w inskrypcjach koncepcje 
i toposy literackie, które odzwierciadlaj  pojmowanie si  nadaj cych wydarzeniom dany 
bieg, a wi c zawieraj  ich przedstawienia przyczynowo-skutkowe.

Moim zdaniem, nale y odró ni  dwie kwestie: historiografi  jako gatunek literacko–
naukowy i postrzeganie w asnej historii jako cz  to samo ci osobistej i spo ecznej17. 
Podczas gdy to pierwsze kojarzy si  ze staro ytn  Grecj  i tradycj  historiograficzn , 
która j  kontynuuje po dzie  dzisiejszy, to drugie jest cz ci  ludzkiej natury, która 
przyjmuje ró ne formy w rozmaitych kulturach i czasach. Przyjmuj c to rozró nienie, 
trzeba skorygowa  os d Kratza zaprezentowany powy ej. To, bowiem, e inskrypcje 
pó nocno-zachodnio-semickie nie s  natury historiograficznej nie oznacza, e ich autorzy 
nie posiadali wiadomo ci historycznej. W tym miejscu trzeba naturalnie zapyta  czym e 
mia aby by  owa „ wiadomo  historyczna”? To nie suchy przekaz faktów, ale raczej 
opowie  o przesz o ci, która wyja nia tera niejszo . Poci ga ona za sob  os d przesz o-
ci i zrozumienie elementów tera niejszo ci jako skutków, które mia y swoje przyczyny 

w przesz o ci18. Trudno sobie wyobrazi , aby mieszka cy staro ytnego Lewantu nie 
mieli jakiej  formy tego rodzaju refleksji nad w asn  przesz o ci . Jej zapis wymaga by 
jednak d u szych form literackich. Te niestety nie zachowa y si . Natomiast, inskrypcje 
posiadaj  kilka cech, z powodu których ich mo liwo ci przekazu informacji i refleksji 
historycznych s  mocno ograniczone. S  to teksty w wi kszo ci stosunkowo krótkie, 
zredagowane z okre lonej okazji lub w konkretnym celu. Ponadto, charakteryzuj  si  
one schematyczn  struktur  i u yciem tradycyjnych formu . W niektórych fragmentach 
mo na jednak dostrzec elementy refleksji historiograficznej, co z kolei dowodzi jej istnie-

15 Amos Frumkin, Aryeh Shimron, Jeff Rosenbaum, Radiometric Dating of the Siloam Tunnel, 
„Nature” 2003, nr 425, s. 169–171.

16 „There is only little reference to the past to be found in West Semitic inscriptions from the 
first millennium BCE. Where such references do occur, there is no sense of what we call historical 
consciousness, no reflection on the past in and for itself” w Reinhard G. Kratz, Memoria, Memora-

bilia, and Memoirs: Notions of the Past in Northwest Semitic Inscriptions of the First Millennium 

BCE, w: Hans M. Barstad, Pierre Briant (red.), The Past in the Past: Concepts of Past Reality in 

Ancient Near Eastern and Early Greek Thought, Novus Press, Oslo 2009, s. 111.
17 Przyjmuj  zatem, e historia nie jest ograniczona do refleksji intelektualnej, ale jest jak kolwiek 

form  ustosunkowania si  danej cywilizacji czy danego spo ecze stwa do w asnej przesz o ci.
18 S.L. McKenzie, Historiography, Old Testament, w: Bill T. Arnold, H.G.M. Williamson, Dic-

tionary of the Old Testament: Historical Books, IVP Academic/Inter-Varsity Press, Downers Grove, 
IL/Nottingham 2005, s. 419.
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nia w spo ecze stwach Lewantu. Podam dwa przyk ady, oba z inskrypcji pochodz cych 
z Sam al. Eksponuj  one role ludzi, a nie bogów, w kreowaniu w asnej historii.

Inskrypcja Bar-Rakiba po wi cona pami ci jego ojca Panamuwy proponuje na wst pie 
tradycyjn  wizj  historii: mia  on zawdzi cza  ocalenie bogom opieku czym pa stwa 
i swojej dynastii, dzia aj cym na wspomnienie wierno ci, jak  im okazywa  ojciec Panamu-
wy, czyli dziadek Bar-Rakiba, autora inskrypcji19. Co wi cej, dzi ki temu, e bóg Hadad 
sta  po jego stronie, Panamuwa mia  pokona  siedemdziesi ciu cz onków swojej rodziny 
pretenduj cych, podobnie jak on, do tronu20. Pomimo i  wst p inskrypcji prezentuje 
tak  teologiczn  wizj  historii, bogowie s  nieobecni w narracji zawartej w jej g ównej 
cz ci. Dowiadujemy si  bowiem z niej, e Panamuwa zawdzi cza  swoje powodzenie 
decyzji, by zosta  wasalem króla Asyrii Tiglat-Pilesera, chroni cego go za wierno . Bar-
-Rakib obrazowo przedstawia t  wierno  jako bieganie przy kole rydwanu asyryjskiego 
w adcy. To w a nie Tiglat-Pileser mia  poszerzy  terytorium pod w adz  swojego wasala. 
Wed ug tej wizji, bieg historii ukszta towany zosta  przez jeden udany wybór polityczny 
Panamuwy, a nie przez bogów. Podobnie, bogowie nie odgrywaj  adnej roli sprawczej 
w historii panowania Kilamuwy, wed ug inskrypcji, której wykonanie sam zleci 21. S  
oni wspomniani tylko w ko cowej kl twie, która mia a zapewni  ochron  inskrypcji 
przed zniszczeniem. Kilamuwa zaczyna opowiadanie swojej historii od nieszablonowej 
genealogii. Zamiast wylicza  przodków, podkre la e aden z nich niczego nie osi gn , 
i e to dopiero on zapisa  si  w historii. Co wi cej, przedstawia siebie jako g ównego 
sprawc  i przyczyn  zmian, które zasz y w jego czasach, i pos uguje si  manipulacj , 
która buduje obraz jego wszechpot gi. Twierdzi on mianowicie, e „wynaj ” króla asy-
ryjskiego, by ten pokona  nieprzyjaznych mu pot nych Danajów. Wydaje mi si , e 
w rzeczywisto ci móg  co najwy ej przekona  króla asyryjskiego, e interwencja militarna 
przeciwko Danajom le y w interesie Asyrii. W retoryce inskrypcji Kilamuwa przedstawia 
wi c siebie jako kieruj cego nawet królem Asyrii, który jest podwykonawc  wynaj tym 
do realizacji celów wyznaczonych przez lokalnego w adc  Sam alu. W drugiej cz ci 
swojej inskrypcji Kilawuma z kolei kreuje si  na idealnego w adc , który osobi cie 
troszczy  si  o swoich poddanych, zw aszcza najs abszych, i stworzy  dla nich niemal 
rajskie warunki do ycia. Patrz c na ca o  jego inskrypcji, trudno nie odnie  wra enia, 
e jest ona tworzeniem w asnego wizerunku wynikaj cym z prze wiadczenia, e „takim 

mnie historia zapami ta, jakim si  jej przedstawi ”. Te dwa przyk ady opisania postaci 
w adców i ich dziejów pokazuj , e obok teologicznych schematów interpretuj cych 

19 Tekst tej inskrypcji dost pny jest w Herbert Donner, Wolfgang Röllig, op. cit., nr 215, s. 50–51. 
Opatrzony uwagami przek ad inskrypcji mo na znale  w K. Lawson Younger, Jr., The Panamuwa 

Inscription (2.37), w: William W. Hallo, K. Lawson Younger, Jr. (red.), The Context of Scripture, 

Volume II: Monumental Inscriptions from the Biblical World, Brill, Leiden 2003, s. 158–160.
20 Nale y s dzi , e, ta liczba odwo uje si  nie do historycznego faktu, ale raczej do historio-

graficznego toposu, który przedstawia nowego w adc  jako zwyci zc  spo ród wielu pretendentów do 
tronu. Podobny topos wyst puje w Biblii Hebrajskiej, która opowiada o zg adzeniu siedemdziesi ciu 
braci przez Abimelecha (Sdz 9:5) czy siedemdziesi ciu synów Ahaba (2 Krl 10:1–11). Jest to dobry 
przyk ad kszta towania narracji historycznej dzi ki u yciu tradycyjnych motywów i sposobów 
budowania postaci. Zob. tak e Charles F. Fensham, The Numeral Seventy in the Old Testament and 

the Family of Jerubbaal, Ahab, Panammuwa and Athirat, „Palestine Exploration Quarterly” 1977, 
t. 109, nr 2, s. 113–115.

21 Tekst inskrypcji w H. Donner, W. Röllig, op. cit., nr 24, s. 5, a jej przek ad z komentarzem 
w K. Lawson Younger, Jr. The Kulamuwa Inscription (2.30), w: W.W. Hallo, K.L. Younger, Jr. (red.), 
The Context of Scripture, Volume II, s. 147–148.
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bieg historii, bezsprzecznie istnia a wiadomo  wk adu rz dz cych w kierowanie dzie-
jami i konieczno ci utrwalenia tego faktu w odpowiedni sposób. Jednocze nie te dwie 
inskrypcje pokazuj , e historia polityczna to historia w adcy i jego dynastii. Tylko ich 
losy godne s  upami tnienia w kamieniu, co odzwierciedlaj  rodzaje i style zachowanych 
inskrypcji pó nocno-zachodnio-semickich.

Potencjalnie ka da inskrypcja, tak e ta wotywna, grobowa, czy oznaczenie w asno-
ci jakiego  przedmiotu, jest ród em historycznym. Jednak tylko inskrypcje w adców 

zawieraj  elementy narracji historycznej i maj  za cel upami tnienie wydarze  z danego 
okresu, a tak e podanie ich w a ciwej interpretacji. Przyjmuj  one form  autobiogra-
fii królewskiej22. Ten rodzaj inskrypcji zaczyna si  zawsze od przedstawienia narratora 
i bohatera w pierwszej osobie przy pomocy formu y zawieraj cej zaimek osobowy i imi  
w asne. G ówna cz  inskrypcji po wi cona jest przedstawieniu najwa niejszych wyda-
rze  z panowania w adcy. Ko czy si  ona cz sto kl twami skierowanymi przeciwko 
tym, którzy mogliby uszkodzi  inskrypcj . Ten ostatni element mówi du o o intencjach, 
które kierowa y tworzeniem tekstu. Niew tpliwie za potrzeb  upami tnienia si  sta a nie 
tylko ch  bycia niezapomnianym, ale tak e i wiadomo  historii, któr  dany w adca 
wspó tworzy . Jako przyk ad tego rodzaju tekstu mo e pos u y  inskrypcja Zakkura, króla 
Hamat23, wyryta na bazaltowej steli. Po tytule, zawieraj cym dedykacj  dla boga El-wera, 
pierwsze zdanie inskrypcji przedstawia jej autora i bohatera nast puj co: „Ja jestem Zak-
kur, król Hamat i Lu asz”. W nast pnych liniach tekstu dowiedzie  si  mo na g ównie 
o wojnach, które Zakkur toczy  z królem Aramu, Bar-Hadadem, o pomocy, jak  okazywa  
mu bóg Ba lszamajin, oraz o inicjatywach budowlanych, które Zakkur przedsi wzi . 
Inskrypcja ko czy si  kl tw  skierowan  przeciwko komukolwiek, kto odwa y by si  
usun  stel . Podobny schemat wyst puje w inskrypcjach Azitawady z Karetepe czy 
Meszy z Moabu24. Inskrypcje te maj  jeszcze jeden wspólny element. Ich sporz dzenie 
zwi zane jest z wykonaniem jakiej  budowli lub przynajmniej steli dedykowanej bóstwu. 
Przyk adowo, inskrypcja Meszy zosta a wykonana przy okazji budowy nowej struktury 
kultowej dla Kemosza, podobnie jak inskrypcja Ye awmilka sanktuarium dla Baalat 
Gubla, a inskrypcja z Karatepe dla upami tnienia za o enia miasta Azatiwadaya. W ten 
sposób inicjatywa budowlana staje si  nie tylko wyrazem mo liwo ci ekonomicznych 
danego w adcy, ale tak e okazj  do upami tnienia jego historii.

22 Autobiografie pó nocno-zachodnio-semickie s  podobne formalnie i ideowo do autobiografii 
egipskich i mezopotamskich, a by  mo e nawet powsta y jako gatunek literacki pod ich wp ywem. 
Odno nie do kompozycji egipskich zob. Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly 

of the Middle Kingdom: A Study and an Anthology, Universitätsverlag/Vandenhoeck & Ruprecht, 
Freiburg Schweiz/Göttingen 1988. Teksty mezopotamskie przedstawiono w Tremper Longman, III, 
Fictional Akkadian Autobiography: A Generic and Comparative Study. Eisenbrauns, Winona Lake, 
IN 1991.

23 Tekst inskrypcji w H. Donner, W. Röllig, op. cit., nr 202, s. 47, a jej przek ad z komentarzem 
w Alan Millard, Jr. The Inscription of Zakkur, King of Hamath (2.35), w: W.W. Hallo, K.L. Younger, 
Jr. (red.), The Context of Scripture, Volume II, s. 155.

24 Tekst inskrypcji Azitawady w H. Donner, W. Röllig. op. cit., nr 26, s. 5–7, a jej przek ad 
z komentarzem w K.L. Younger, Jr. The Azitawada Inscription (2.31), w: W.W. Hallo, K.L. Younger, 
Jr. (red.), The Context of Scripture, Volume II, s. 148–150. Tekst inskrypcji Meszy w H. Donner, 
W. Röllig. op. cit., nr 181, s. 41–42, a jej przek ad z komentarzem w K.A.D. Smelik, The Inscription 

of King Mesha (2.23), w: W.W. Hallo, K.L. Younger, Jr. (red.), The Context of Scripture, Volume II, 
s. 137–138.
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WYJ TKOWO  INSKRYPCJI Z SILOE

W wietle powy szych krótkich uwag o inskrypcjach pó nocno-zachodnio-semickich 
nale a oby spodziewa  si , e je li budowa tunelu w Siloe mia aby by  upami tniona odpo-
wiednim tekstem, to powinna to by  inskrypcja w formie autobiografii królewskiej, która 
tak e wspomina bóstwo i jego wp yw na bieg zdarze . Tymczasem inskrypcja z Siloe nie 
wspomina ani króla, ani boga. Nie posiada ona te  struktury znanej z innych inskrypcji25. 
Jej specyficzny charakter nie pozwala na jej zaklasyfikowanie po ród znanych rodzajów 
inskrypcji pó nocno-zachodnio-semickich (królewskie, fundacyjne, wotywne, itd.)26. Ten 
unikalny charakter inskrypcji z Siloe wynika, moim zdaniem, ze szczególnych okoliczno-
ci powstania napisu i osobowo ci jego twórców, którzy wiadomie postanowili zapisa  

swój wyczyn na kartach historii. Uwa na lektura jej tekstu pozwala ustali , kim byli.
Mimo i  cz sto spotyka si  stwierdzenie, e inskrypcja z Siloe opisuje budow  tunelu, 

nie jest to jej prawid owy opis. Jak precyzuje drugi nag ówek w pierwszej linii tekstu, 
tematem inskrypcji jest sposób i moment samego przebicia kana u, czyli po czenia 
dwóch tuneli dr onych z przeciwnych stron, jak to mo na wywnioskowa  z samego 
opisu. Kluczowym dla ustalenia to samo ci osób, które zamówi y inskrypcj , jest fakt, 
e opis prac przyjmuje perspektyw  budowniczych, którzy dokonali przebicia tuneli, 

gdy  podaje szczegó y, które tylko im by y znane, jak na przyk ad sposób trzymania 
topora. Ponadto inskrypcj  charakteryzuje niezwyk e zainteresowanie szczegó ami tech-
nicznymi takimi, jak kierunki i dok adne odleg o ci. Detale te s  prawie niezrozumia e, 
a na pewno nieistotne dla laika, natomiast maj  kluczowe znaczenia dla in yniera, który 
dopiero pod wp ywem ich znajomo ci jest w stanie doceni  rozmiar osi gni cia. Maj c 
wi c na uwadze „techniczno ” charakteru inskrypcji z Siloe, mo na z ca  pewno ci  
stwierdzi , e zosta a ona zamówiona przez samych budowniczych, a dok adniej specja-
listów, którzy kierowali pracami, w celu upami tnienia momentu, który by  kulminacj  
ich pracy i stanowi  dla nich niewyobra alne osi gni cie27.

To, e za inskrypcj  z Siloe stoj  sami wykonawcy tunelu, t umaczy jej cechy28. 
Z uwagi na to, e pisana jest z perspektywy robotników, nie zawiera odniesie  teologicz-
nych czy elementów ideologii królewskiej, która by a tworzona przez skrybów pisz cych 
na zamówienie w adców. Nie mia a tak e celu propagandowego, co t umaczy dlacze-
go nie zosta a umieszczona na publicznym widoku, ale w g bi tunelu. Jej wykonanie 
odpowiada o potrzebie upami tnienia w asnego dokonania, bez jego interpretacji ideolo-
gicznej. Uderza przy tym pewien duch wspólnotowy, który ta inskrypcja odzwierciedla. 

25 Simon B. Parker, Stories in Scripture and Inscriptions: Comparative Studies on Narratives in 

Northwest Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible, Oxford University Press, New York 1997, s. 39.
26 Pomimo pe nej erudycji analizy, klasyfikacja inskrypcji z Siloe jako inskrypcji wotywnej 

dokonana przez Altman nie przekonuje, poniewa  brak tutaj jakiekolwiek dedykacji. Zob. Rochelle 
I. Altman, Some Notes on Inscriptional Genres and the Siloam Tunnel Inscription, „Antiguo Oriente” 
2007, t. 5, s. 35–88.

27 Simon B. Parker, Siloam Inscription Memorializes Engineering Achievement, „Biblical Archae-
ology Review” 1994, t. 20, s. 36–38.

28 Za kompozycj  inskrypcji musia  odpowiada  wynaj ty skryba. Wskazuje na to jej literacki 
charakter oraz pismo kursywne, którego ów skryba u ywa  w codziennej praktyce i u y  tak e do 
sporz dzenia szkicu, na podstawie którego wyryto inskrypcj . Odno nie do jej walorów literackich 
zob. K.A.D. Smelik, A Literary Analysis, op. cit., s. 106–108.
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Nie wymienia ona bowiem nikogo z imienia, czego mo na by oby oczekiwa  przynaj-
mniej w przypadku kieruj cych ca ym przedsi wzi ciem. Mówi za to o robotnikach, 
nazwanych w tek cie po prostu towarzyszami.

INSKRYPCJA Z SILOE JAKO WIADECTWO WIADOMO CI HISTORYCZNEJ

W wietle powy szych rozwa a , inskrypcja z Siloe jawi si  jako unikalny dokument. 
Wyra a ona bowiem wiadomo  uczestniczenia w kreowaniu historii przez cz onków 
ni szych warstw spo ecze stwa Judy pod koniec VIII w. p.n.e. To, co zastanawia, to 
nie sam fakt, e budowniczowie tunelu uwa ali swoje osi gni cie za warte zauwa enia 
przez przysz e pokolenia, ale sposób, w jaki to uczynili, zamawiaj c inskrypcj . Tak 
jak umiej tno  pisania by a domen  zawodowych skrybów pozostaj cych na us ugach 
w adcy, administracji oraz by  mo e wi tyni i kultu, tak zapisywanie historii w formie 
inskrypcji by o ograniczone do przedstawiania dokona  króla. Budowniczy tunelu w Siloe 
przekroczyli t  granic , by zapisa  swoje wyj tkowe dzie o na kartach historii.

BIBLIOGRAFIA

A ituv Shmuel, Echoes from the Past: Hebrew and Cognate Inscriptions from the Biblical Period, 
Carta, Jerusalem 2008.

Altman Rochelle I., Some Notes on Inscriptional Genres and the Siloam Tunnel Inscription, „Antiguo 
Oriente” 2007, t. 5, s. 35–88.

Dobbs-Allsopp F.W., Roberts J.J.M., Seow C.L., Whitaker R.E., Hebrew Inscriptions: Texts from the 

Biblical Period of the Monarchy with Concordance, Yale University Press, New Haven 2005.
Donner Herbert, Wolfgang Röllig, Kanaanäische und aramäische Inschriften. Band I. 5., erweiterte 

und überarbeitete Auflage. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2002.
Fensham Charles F., The Numeral Seventy in the Old Testament and the Family of Jerubbaal, Ahab, 

Panammuwa and Athirat, „Palestine Exploration Quarterly” 1977, t. 109, nr 2, s. 113–115.
Finkelstein Israel, Migration of Israelites into Judah after 720 BCE: An Answer and Update, „Zeit-

schrift für alttestamentliche Wissenschaft” 2015, t. 127, nr 2, s. 188–206. 
Frumkin Amos, Aryeh Shimron, Rosenbaum Jeff, Radiometric Dating of the Siloam Tunnel, „Nature” 

2003, nr 425, s. 169–171.
Garbini Giovanni, L’iscrizione di Siloe e gli “Annali dei re di Giuda”, „Annali dell’Istituto Orientali 

di Napoli” 1969, t. 29, s. 261–263.
Gibson John C.L., Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, Volume I: Hebrew and Moabite Inscrip-

tions, Clarendon Press, Oxford 2002.
Gorea Maria, L’inscription du tunnel de Siloé: Retour sur le mot zdh, w: Françoise Briquel Chatonnet, 

Catherine Fauveaud, Iwona Gajda (red.), Entre Carthage at l’Arabie heureuse: Mélanges offerts 

à François Bron, De Boccard, Paris 2013, s. 283–300.
Knauf Ernst Axel, Hezekiah or Manasseh? A Reconsideration of the Siloam Tunnel and Inscription, 

„Tel Aviv” 2001, t. 28, s. 281–287.
Koller Aaron J., The Semantic Field of Cutting Tools in Biblical Hebrew: The Interface of Philo-

logical, Semantic, and Archaeological Evidence, The Catholic Biblical Association of America, 
Washington 2012.

Kratz Reinhard G., Memoria, Memorabilia, and Memoirs: Notions of the Past in Northwest Semitic 

Inscriptions of the First Millennium BCE, w: Hans M. Barstad, Pierre Briant (red.), The Past in 

the Past: Concepts of Past Reality in Ancient Near Eastern and Early Greek Thought, Novus 
Press, Oslo 2009, s. 111–131.

Lawson Younger, Jr. K. The Azitawada Inscription (2.31), w: William W. Hallo, K. Lawson Younger, Jr. 
(red.), The Context of Scripture, Volume II: Monumental Inscriptions from the Biblical World, 
Brill, Leiden 2003, s. 148–150.



KRZYSZTOF J. BARANOWSKI12 NR 1 – 2

Lawson Younger, Jr. K. The Kulamuwa Inscription (2.30), w: William W. Hallo, K. Lawson Younger, Jr. 
(red.), The Context of Scripture, Volume II: Monumental Inscriptions from the Biblical World, 
Brill, Leiden 2003, s. 147–148.

Lawson Younger, Jr. K., The Panamuwa Inscription (2.37), w: William W. Hallo, K. Lawson Young-
er, Jr. (red.), The Context of Scripture, Volume II: Monumental Inscriptions from the Biblical 

World, Brill, Leiden 2003, s. 158–160.
Lichtheim Miriam, Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle Kingdom: A Study and 

an Anthology, Universitätsverlag/Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg Schweiz/Göttingen 1988.
Longman, III Tremper, Fictional Akkadian Autobiography: A Generic and Comparative Study. Eisen-

brauns, Winona Lake 1991.
Levi della Vida G., The Shiloa  Inscription Reconsidered, w: Matthew Black, Georg Fohrer (red.), 

In Memoriam Paul Kahle, Verlag Alfred Töpelman, Berlin 1968, s. 162–166.
McKenzie S. L., Historiography, Old Testament, w: Bill T. Arnold, H. G. M. Williamson, Dictionary 

of the Old Testament: Historical Books, IVP Academic/Inter-Varsity Press, Downers Grove, IL/
Nottingham 2005, s. 418–425.

Na aman Nadav, Dismissing the Myth of a Flood of Israelite Refugees in the Late Eight Century 

BCE, „Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft” 2014, t. 126, nr 1, s. 1–14.
Parker Simon B., Siloam Inscription Memorializes Engineering Achievement, „Biblical Archaeology 

Review” 1994, t. 20, s. 36–38.
Parker Simon B., Stories in Scripture and Inscriptions: Comparative Studies on Narratives in Northwest 

Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible, Oxford University Press, New York 1997.
Powell M., Weights and Measures, w: David Noel Freedman (red.), The Anchor Bible Dictionary, 

Doubleday, New York 1992, tom 6, s. 899–901.
Rendsburg Gary A., Schniedewind William M., The Siloam Tunnel Inscription: Historical and Lin-

guistic Perspectives, „Israel Exploration Journal” 2010, t. 60, s. 188–203.
Renz Johannes, Die althebräischen Inschriften, Teil 1: Text und Kommentar, Wissenschaftliche Buch-

gesellschaft, Darmstadt 1995.
Reich Ronny, Shukron Eli, On the Original Length of Hezekiah’s Tunnel: Some Critical Notes on 

David Ussishkin’s Suggestions, w: Aren M. Maeir, Pierre de Miroschedji (red.), “I Will Speak the 

Riddles of Ancient Times”: Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on 

the Occasion of His Sixtieth Birthday, Eisenbrauns, Winona Lake 2006, s. 795–800.
Shimron Aryeh E., Amos Frumkin, The Why, How, and When of the Siloam Tunnel Reevaluated: 

A Reply to Sneh, Weinberger, and Shalev, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 
2011, nr 364, s. 53–60.

Smelik Klaas A. D., Writings from Ancient Israel: A Handbook of Historical and Religious Docu-

ments, Westminster/John Knox Press, Louisville 1991.
Smelik Klaas A. D., The Inscription of King Mesha (2.23), w: William W. Hallo, K. Lawson Younger, 

Jr. (red.), The Context of Scripture, Volume II: Monumental Inscriptions from the Biblical World, 
Brill, Leiden 2003, s. 137–138.

Smelik Klaas A.D., A Literary Analysis of the Shiloah (Siloam) Tunnel Inscription, w: James K. Aik-
ten, Katharine Dell, Brian A. Mastin (red.), One Stone and Scroll: Essays in Honour of Graham 

Ivor Davies, De Gruyter, Berlin 2011, s. 101–110.
Sneh Amihai, Weinberger Ram, Shalev Eyal, The Why, How, and When of the Siloam Tunnel Reevalu-

ated, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 2010, nr 359, s. 57–65.
Ussishkin David, The Original Length of the Siloam Tunnel in Jerusalem, „Levant” 1976, t. 8, s. 82–95.
Ussishkin David, The Water Systems of Jerusalem during Hezekiah‘s Reign, w: Manfred Weippert, 

Stefan Timm (red.), Meilenstein: Festgabe für Herbert Donner zum 16. Februar 1995, Harras-
sowitz Verlag, Wiesbaden 1995, s. 289–307.

van der Kooij Gerrit, Julius Euting as a Background for Modern Analysis of Ancient Moabite, 

Hebrew and Aramaic Writing: The Case of the Silwan-Tunnel Inscription, „KUSATU: Kleine 
Untersuchungen zur Sprache des Alten Testaments und seiner Umwelt” 2016, t. 20, s. 93–118.


