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WPROWADZENIE

Ofiaruj!ce zbawienie dziaìanie Boga w *wiecie, czyli historia zbawienia, tak£e
ta ukazana na kartach Pisma ßwi/tego, dokonuje si/ w konkretnej przestrzeni geo -
politycznej. Geoprzestrzeù wydarzeù biblijnych to obszar rozci!gaj!cy si/ na styku
Azji, Europy i Afryki, od staro£ytnej Mezopotamii na wschodzie po dzisiejsz! Hi -
szpani/ na zachodzie, i od Turcji na pòìnocy po Egipt na poìudniu. Pomostem i gìòw -
n! aren! akcji biblijnej byì obszar Palestyny, obejmuj!cy dzisiejszy Izrael oraz
cz/*ciowo tereny Libanu, Syrii, Jordanii oraz pòìnocnego Egiptu. Niestety, dla wi/ -
kszo*ci si/gaj!cych po Pismo ßwi/te, ktòre jest nie tylko ksi/g! religijn!, ale te£
kulturow! i historyczn! całej ludzkiej kultury, wi/kszo*$ z miejsc biblijnych jest
cz/sto tylko nazw!, nieraz wprost poj/ciem pustym. Celem niniejszego opraco -
wania jest wypeìnienie tej luki, pomoc w osadzeniu akcji biblijnych w konkret -
nych miejscach.
Praca niniejsza jest leksykonem geoprzestrzeni wydarzeù biblijnych. Jest to lek-
sykon, a celem sìownikòw jest podanie encyklopedycznej wiedzy na omawiany
temat. Tematem tego leksykonu s! wszystkie miejsca wspomniane cho$by jeden
raz na kartach Starego i Nowego Testamentu (tak£e w ksi/gach deuterokanonicz -
nych). Podstawowym çròdìem tej pracy jest Biblia, ale czytana w *wietle osi!gni/$
archeologii, historii, egzegezy, biblistyki w jej najszerszym znaczeniu. Poniewa£
chodzi mi o praktyczny, podr/czny charakter tego leksykonu pomin!ìem olbrzy-
mi! literatur/, ktòra mi towarzyszyìa podczas jego opracowania. Przeznaczony
jest on bowiem dla bardzo szerokiego grona odbiorcòw, przede wszystkim chce by$
pomocny wszystkim, ktòrzy szukaj! bli£szego kontaktu z Bogiem poprzez Bibli/,
zwìaszcza duszpasterzom, kaznodziejom i katechetom, d!£!cym do szybkiego po -
gì/bienia omawianej tematyki.
Leksykon ma ukìad alfabetyczny. Zawiera 1339 haseì i szereg podhaseì. Jest to
sìownik miejscowo*ci (paùstw, krajòw, krain, miast, wsi, regionòw itd.), jezior,
rzek, mòrz, çròdeì, gòr, szczytòw, pustyù, dolin, pìaskowy£òw, portòw, wysp,
strumieni, wodospadòw, skaì, *wi!tyù itd. Niestety, ale w literaturze biblijnej nie
maj! one jednolitej pisowni. Ich zapis przyj!ìem za Bibli! Tysi!clecia. Osobn!
trudno*$ stanowi forma ich zapisania w nowohebrajskim lub arabskim, gdzie tak£e
nie ma jednolitej pisowni. Zapis fonetyczny zostaì tak uproszczony, aby mo£na byìo
posìugiwa$ si/ tym sìownikiem bez specjalnego przygotowania.



Niestety, ale wi/kszo*$ miejsc wymienionych w Pi*mie ßwi/tym nie zostaìa dot!d
zlokalizowana. Dzi/ki coraz to nowym odkryciom, gìòwnie archeologicznym, nie -
ktòre z miejsc biblijnych udaìo si/ zidentyfikowa$ oraz ustali$ ich histori/, ale tylko
„niektòre”. Szereg z nich nie posiada charakteru historycznego, lecz etiologiczny,
tzn. wyja*niaj! natur/ tego co opisuj!, albo symboliczny.
Poszczegòlne hasła uło£ono w porz!dku alfabetycznym. Tytułem hasła jest kolej-
ne z omawianych miejsc. Poniewa£ nazwy biblijne zazwyczaj posiadaj! okre*lone
znaczenie, wi/c tak£e ono zostało podane na pocz!tku haseì, po czym wyja*nio -
ne zostało pochodzenie danej nazwy z uwzgl/dnieniem innych form j/zykowych.
Kolejn! informacj! jest liczba podana w nawiasie kwadratowym, oznaczaj!ca ilo*$
wyst!pieù nazwy rozwa£anego miejsca w tek*cie biblijnym oraz wszystkie odno* -
niki jego wyst/powania. Dane encyklopedyczne o danym miejscu uzupełniaj!
cało*$ hasła. Poszerzenie wiedzy ułatwia umieszczony na koùcu skorowidz nazw
wyst/puj!cym w tym£e leksykonie.
Ka£de z haseì posiada nast/puj!c! budow/:

1. Nazwa miejsca — tytuì.
2. Znaczenie i pochodzenie danej nazwy z uwzgl/dnieniem innych form
j/zykowych.

3. Liczba w nawiasie [], wskazuj!ca ile razy wymienione w tytule miejsce
wyst/puje w Pi*mie ßwi/tym. W tym£e nawiasie zostaìy podane wszy-
stkie miejsca, gdzie wyst/puje dana nazwa.

4. Dane encyklopedyczne o miejscu.
Transkrypcja nazw i imion, cytaty z Pisma ßwi/tego i odno*niki w leksykonie zo -
staìy zaczerpni/te z Pisma ßwi/tego Starego i Nowego Testamentu w przekìadzie
z j/zykòw oryginalnych opracowanego przez zespòì biblistòw z inicjatywy bene -
dyktynòw tynieckich, Wydanie pi!te na nowo opracowane i poprawione, Wyda -
wnictwo Pallottinum, Poznaù 2003. Tak£e chronologia biblijna zostaìa przej/ta za
tym wydaniem Pisma ßwi/tego. O ile nie zaznaczono inaczej, to daty podane obok
imion wìadcòw odnosz! si/ nie do czasu ich £ycia, lecz okresu panowania.
Na koniec pragn/ wyrazi$ sìowa gor!cych podzi/kowaù wszystkim dobrym lu -
dziom, ktòrzy mi umo£liwili pobyt w wi/kszo*ci miejsc omawianych w niniejszym
sìowniku, a Wydawnictwu PETRUS za trud wydania tej pracy.

Pius Czesìaw Bosak
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WYKAZ SKRøTøW

KSI™GI PISMA ßWI™TEGO

Ksi/ga Rodzaju — Rdz
Ksi/ga Wyj*cia — Wj
Ksi/ga Kapìaùska — Kpì
Ksi/ga Liczb — Lb
Ksi/ga Powtòrzonego Prawa — Pwt
Ksi/ga Jozuego — Joz
Ksi/ga S/dziòw — Sdz
Ksi/ga Rut — Rt
1 Ksi/ga Samuela — 1 Sm
2 Ksi/ga Samuela — 2 Sm
1 Ksi/ga Kròlewska — 1 Krl
2 Ksi/ga Kròlewska — 2 Krl
1 Ksi/ga Kronik — 1 Krn
2 Ksi/ga Kronik — 2 Krn
Ksi/ga Ezdrasza — Ezd
Ksi/ga Nehemiasza — Ne
Ksi/ga Tobiasza — Tb
Ksi/ga Judyty — Jdt
Ksi/ga Estery — Est
1 Ksi/ga Machabejska — 1 Mch
2 Ksi/ga Machabejska — 2 Mch
Ksi/ga Hioba — Hi
Ksi/ga Psalmòw — Ps
Ksi/ga Przysìòw — Prz
Ksi/ga Koheleta (Eklezjastesa) — Koh
Pie*ù nad pie*niami — Pnp
Ksi/ga M!dro*ci — Mdr
M!dro*$ Syracha (Eklezjastyk) — Syr
Ksi/ga Izajasza — Iz
Ksi/ga Jeremiasza — Jr
Lamentacje — Lm
Ksi/ga Barucha — Ba
Ksi/ga Ezechiela — Ez
Ksi/ga Daniela — Dn
Ksi/ga Ozeasza — Oz



Ksi/ga Joela — Jl
Ksi/ga Amosa — Am
Ksi/ga Abdiasza — Ab
Ksi/ga Jonasza — Jon
Ksi/ga Micheasza — Mi
Ksi/ga Nahuma — Na
Ksi/ga Habakuka — Ha
Ksi/ga Sofoniasza — So
Ksi/ga Aggeusza — Ag
Ksi/ga Zachariasza — Za
Ksi/ga Malachiasza — Ml
Ewangelia wedìug *w. Mateusza — Mt
Ewangelia wedìug *w. Marka — Mk
Ewangelia wedìug *w. ^ukasza — ^k
Ewangelia wedìug *w. Jana — J
Dzieje Apostolskie — Dz
List *w. Pawìa do Rzymian — Rz
1 List *w. Pawìa do Koryntian — 1 Kor
2 List *w. Pawìa do Koryntian — 2 Kor
List *w. Pawìa do Galatòw — Ga
List *w. Pawìa do Efezjan — Ef
List *w. Pawìa do Filipian — Flp
List *w. Pawìa do Kolosan — Kol
1 List *w. Pawìa do Tesaloniczan — 1 Tes
2 List *w. Pawìa do Tesaloniczan — 2 Tes
1 List *w. Pawìa do Tymoteusza — 1 Tm
2 List *w. Pawìa do Tymoteusza — 2 Tm
List *w. Pawìa do Tytusa — Tt
List *w. Pawìa do Filemona — Flm
List do Hebrajczykòw — Hbr
List *w. Jakuba — Jk
1 List *w. Piotra — 1 P
2 List *w. Piotra — 2 P
1 List *w. Jana — 1 J
2 List *w. Jana — 2 J
3 List *w. Jana — 3 J
List *w. Judy — Jud
Apokalipsa *w. Jana — Ap
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INNE SKRøTY

akad. — akadyjski
amor. — amorycki
arab. — arabski
aram. — aramejski
asyr. — asyryjski
babil. — babiloùski
BT — Biblia Tysi!clecia: Pismo ßwi/te Starego i No- 

wego Testamentu w przekìadzie z j/zykòw 
oryginalnych. Opracowaì zespòì biblistòw
z inicjatywy benedyktynòw tynieckich. Wyda- 
nie pi!te na nowo opracowane i poprawione.
Pallottinum, Poznaù 2003.

Chr. — Chrystus
dosì. — dosìownie
egip. — egipski
elam. — elamicki
ew. — ewentualnie
fen. — fenicki
gr. — grecki
ha — hektar
hebr. — hebrajski
itd. — i tak dalej
kanan. — kananejski
km — kilometr
km2 — kilometr kwadratowy
kopt. — koptyjski
LXX — Septuaginta, grecki przekìad ST
ìac. — ìaciùski
maced. — macedoùski
m — metr
m2 — metr kwadratowy
m.in. — mi/dzy innymi
mln — milion
moab. — moabski
nab. — nabatejski
najpr. — najprawdopodobniej
na podst. — na podstawie
n.e. — naszej ery
nowohebr. — nowohebrajski
np. — na przykìad
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n.p.m. — nad poziomem morza
nst. — nast/puj!cy
NT — Nowy Testament
ok. — okoìo
p. — patrz
par. — miejsce paralelne
pers. — perski
p.n.Ch. — przed narodzeniem Chrystusa
p.n.e. — przed nasz! er!
por. — poròwnaj
pòìn. — pòìnoc, pòìnocny
p.p.m. — poni£ej poziomu morza
r. — rok
r.p.Chr. — rok przed narodzeniem Chystusa
ST — Stary Testament
staroegip. — staroegipski
staropers. — staroperski
sum. — sumeryjski
syr. — syryjski
*w. — *wi/ty
tj. — to jest
tur. — turecki
tys. — tysi!c(lecie)
tys.p.Chr. — tysi!clecie przed narodzeniem Chrystusa
tzn. — to znaczy
tzw. — tak zwany
ugar. — ugarycki
ur. — urodzony
w. — wiek
wì. — wìoski
w.p.Chr. — wiek przed Chrystusem
Wulg. — Wulgata, ìaciùski przekìad Biblii
wspòìcz. — wspòìczesny, wspòìcze*nie
zm. — zmarì
zob. — zobacz
zwì. — zwìaszcza
£yd. — £ydowski

WYKAZ SKRøTøW 10



LEKSYKON
WSZYSTKICH MIEJSC

BIBLIJNYCH


