
zawsze wyjaÊniç tajemnic´ podziemi rozcià-
gajàcych si´ pod sklepem Cactus. 

Jego wnioski sà pora˝ajàce. Freund uwa˝a,
˝e Szama odkry∏ doskonale zachowanà rzym-
skà ∏aêni´ sprzed dwóch tysi´cy lat, czyli do-
k∏adnie z czasów, kiedy w Nazarecie dorasta∏
syn Maryi i Józefa.

– Jestem pewien, ˝e mamy tutaj ∏aêni´
z czasów Jezusa – mówi archeolog. – Konse-
kwencje tego odkrycia dla archeologii oraz
wiedzy o ˝yciu Jezusa sà trudne do przecenie-
nia – dodaje Freund.

Eliasz przyjà∏ t´ informacj´ z zadziwiajàcà
nonszalancjà. Od dawna mówi∏ to, co po-
twierdzili teraz naukowcy. Zanim zawitali do
niego Amerykanie, porówna∏ plan „swoich”
tuneli z odkrytymi wczeÊniej ∏aêniami rzym-
skimi na Bliskim Wschodzie. Wszystko si´
zgadza∏o. Ju˝ od kilku lat twierdzi∏, ˝e jest
w∏aÊcicielem „∏aêni Jezusa”. 

Znacznie bardziej poruszony ni˝ Szama by∏
natomiast Izraelski Urzàd do spraw Staro˝yt-
noÊci, instytucja odpowiedzialna za opiek´
nad zabytkami. Kiedy Szama pokaza∏ im
w po∏owie lat 90. pierwsze wyniki swoich
wykopalisk, uznali, ˝e ∏aênia ma co najwy˝ej
150 lat i pochodzi z czasów panowania turec-
kiego. Urz´dnicy powiedzieli, ˝e mo˝e z nià
zrobiç, co zechce, nawet wybetonowaç. Kilka
tygodni temu pó∏g´bkiem przyznali si´ osta-
tecznie do pomy∏ki.

Wed∏ug Freunda za datowaniem ∏aêni na
czasy Jezusa przemawia wiele widocznych
wskazówek. Las starannie rozstawionych po-
nadmetrowych kolumn to pozosta∏oÊç po roz-
leg∏ym i skomplikowanym systemie podziem-
nego ogrzewania zwanym hypocaustum
– bardzo lubianym przez Rzymian, natomiast
póêniej rzadko spotykanym. W ∏aêni nazareƒ-
skiej znajduje si´ tak˝e wielkie, ch∏odne po-
mieszczenie – frigidarium – równie˝ typowe
dla ∏aêni z czasów rzymskich. Ogromne wra˝e-
nie robi tak˝e gigantyczny kamienny piec do
ogrzewania wody – jeden z najwi´kszych, jakie
kiedykolwiek odkryto na Bliskim Wschodzie.
Spora cz´Êç budowli le˝y jeszcze pod sàsiedni-
mi sklepami i czeka na odkopanie. 

Wszelkie wàtpliwoÊci dotyczàce wieku
∏aêni rozwia∏y badania za pomocà radaru
i urzàdzeƒ do prospekcji terenowej, dzi´ki
którym odkryto posadzk´ kolejnej – starszej
– ∏aêni znajdujàcej si´ pod tà odkopanà
przez Szam´. W ciàgu najbli˝szych kilku
miesi´cy profesor przeprowadzi badania
metodà w´glowà, by ostatecznie ustaliç
wiek obu budowli. 

Bardziej rozleg∏e wykopaliska w Nazarecie
rzuci∏yby Êwiat∏o na ˝ycie miasta dwa tysiàce
lat temu i stworzy∏yby badaczom szans´ od-
krycia przedmiotów z tego okresu. – Mówimy
o nietkni´tych zabytkach, które pochodzà
z czasów Jezusa. Trudno wyobraziç sobie coÊ
bardziej ekscytujàcego – podkreÊla Freund.

GARNIZON W NAZARECIE

Eliasz Szama ma nadziej´, ˝e jego odkrycie
zmusi w∏adze izraelskie do wydania zgody na
rozpocz´cie w Nazarecie nowych wykopalisk.
Choç miasto to ma ogromne znaczenie dla
historii chrzeÊcijaƒstwa, w ostatnim okresie
prowadzono tu niewiele badaƒ archeologicz-
nych. W∏adze izraelskie ograniczy∏y si´ do
tego, by pozamykaç wejÊcia do staro˝ytnych
podziemi i grobowców, starajàc si´ jak naj-
szybciej zapomnieç o tutejszych zabytkach.
Dlaczego? Nazaret jest najwi´kszym arabskim
miastem w Izraelu i metropolià dla miliona
Palestyƒczyków ˝yjàcych w jego granicach. 

Teren, na którym znajduje si´ tak˝e sklep
Cactus, nigdy nie zosta∏ starannie przekopa-
ny, nawet podczas gruntownych prac reno-
wacyjnych poprzedzajàcych wizyt´ Papie˝a
w 2000 roku. Przedstawiciele w∏adz izrael-
skich w prywatnych rozmowach mówili
wprawdzie Freundowi, ˝e odkopano wów-
czas mnóstwo rzymskiej ceramiki, ale po
czterech latach wcià˝ nie powsta∏ ˝aden ofi-
cjalny raport opisujàcy to, co odkryto. 

Bioràc pod uwag´ to, ˝e archeolodzy nie
majà ˝adnych materialnych pamiàtek zwiàza-
nych bezpoÊrednio z Jezusem lub Maryjà, wy-
kopaliska wokó∏ ∏aêni Szamy mogà si´ okazaç
prawdziwà rewelacjà. Od Êredniowiecza ca∏e
pokolenia oszustów nabiera∏y pielgrzymów,
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centrum Nazaretu, nieopo-
dal êród∏a, z którego matka
Jezusa mia∏a codziennie
czerpaç wod´ dla swojej ro-
dziny, znajduje si´ niewielki
sklep z pamiàtkami. Nazywa
si´ Cactus. Jego w∏aÊciciele

– Eliasz Szama i jego belgijska ˝ona Martina –
czekajà tu na nielicznych turystów, którzy nie-
zra˝eni atakami zamachowców-samobójców
wcià˝ chcà zobaczyç coÊ wi´cej ni˝ tylko pó∏-
ki zastawione religijnymi obrazkami i figurka-
mi z drzewa oliwnego. Eliasz jest Arabem, ale
i chrzeÊcijaninem.

Schody na ty∏ach sklepu prowadzà w dó∏,
do znacznie starszego pomieszczenia z wyso-
kim sklepieniem zbudowanego z wielkich
bloków piaskowca. Szama serwuje tam go-
Êciom mocnà arabskà kaw´ w ma∏ych fili˝an-
kach i s∏odycze. Dopiero potem zabiera ich
w podró˝ po podziemnym Êwiecie staro˝yt-
nych tuneli, które kilka lat temu odkry∏ i od-
kopa∏ pod swoim sklepem.

Latem ubieg∏ego roku sklepikarz zapropo-
nowa∏ takà wycieczk´ zespo∏owi znanych
amerykaƒskich archeologów, którzy prowa-
dzili w Ziemi Âwi´tej jedne z najwa˝niej-
szych wykopalisk ostatnich lat – w biblij-
nym mieÊcie Betsaida niedaleko Tyberiady
i na cmentarzu w Qumran w Dolinie Jorda-
nu. Do nich tak˝e dotar∏a pog∏oska o niesa-
mowitych podziemnych tunelach w Nazare-
cie, które mia∏y byç pozosta∏oÊcià po
staro˝ytnej ∏aêni. ¸aêni sprzed dwóch tysi´-
cy lat, a wi´c z czasów Jezusa z Nazaretu.

RZYMSKA, NIE TURECKA

Obejrzawszy tunele pod sklepem paƒstwa
Szamów, profesor Richard Freund, szef Cen-
trum Studiów Judaistycznych Mauri-
ce’a Greenberga przy Uniwersytecie Hart-
ford w amerykaƒskim stanie Connecticut,
porzuci∏ wszystkie pozosta∏e projekty ba-
dawcze i zajà∏ si´ ∏aênià w Nazarecie. Si´gnà∏
po najnowoczeÊniejsze techniki, by raz na
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W Nazarecie odkopano łaźnię z czasów Jezusa. 

To dopiero początek sesnacyjnych wykopalisk,

które mogą zaowocować odkryciem prawdziwych

pamiątek po Zbawicielu i jego rodzinie

dokument

JONATHAN COOK

Eliasz i Martina Szama
odkryli archeologicznà
sensacj´, ale sà bankrutami 



Kana nast´pnego dnia przybyliÊmy do Nazare-
tu, gdzie ˝y∏ Jezus. Ludzie mówili mi, ˝e by∏a
tu goràca ∏aênia, z której korzysta∏a Matka
Jezusa” – napisa∏ pó∏ wieku temu podró˝nik. 

W d∏u˝szej perspektywie ∏aênia Eliasza nie-
mal na pewno sprawi, ˝e podr´czniki historii
trzeba b´dzie pisaç od nowa. Wed∏ug Freunda
historycy b´dà musieli zrewidowaç poglàdy
na temat znaczenia Nazaretu w czasach Impe-
rium Rzymskiego, a w konsekwencji tak˝e na
temat Êrodowiska i atmosfery, które ukszta∏-
towa∏y Jezusa. Zazwyczaj zak∏ada si´, ˝e
w czasach Mesjasza Nazaret by∏ biednà ˝y-
dowskà wioskà na peryferiach imperium,
a miejscowa ludnoÊç zamieszkiwa∏a groty
i zbocza, na których dzisiaj wznosi si´ izrael-
sko-arabskie miasto. 

Zgodnie z obowiàzujàcà teorià m∏ody Jezus
mia∏by niewielki kontakt z Rzymianami a˝ do
czasu, kiedy jako cz∏owiek doros∏y opuÊci∏
Nazaret. Jego ojciec Józef, jeden z wielu rze-
mieÊlników w mieÊcie, móg∏ pracowaç
w rzymskim pa∏acu w pobliskim Sephori.

Jednak rozmach, z jakim zbudowano ∏aêni´
Szamy, przeczy tej teorii. To raczej Nazaret,
a nie Sephori, by∏ lokalnym oÊrodkiem rzym-
skiej w∏adzy wojskowej. Tak wielka ∏aênia mo-
g∏a zostaç zbudowana tylko dla rzymskiego
miasta lub na potrzeby du˝ego rzymskiego
garnizonu. JeÊli tak by∏o, Józef, Maria i ich syn

Jezus ˝yli w samym sercu rzymskiej okupacji.
Taka teza mia∏aby zapewne znaczàcy wp∏yw na
odczytywanie przez biblistów póêniejszego na-
uczania Jezusa. 

ARCHEOLOGICZNY PAT

Na razie historia odkrycia nie ma szcz´Êli-
wego zakoƒczenia. Eliasz Szama i jego ˝ona
Martina, którzy w∏o˝yli wszystkie oszcz´dno-
Êci w odkopywanie i konserwacj´ ∏aêni, sà
bliscy bankructwa. Od paƒstwa nie uzyskali
˝adnej pomocy.

Ani Izraelski Urzàd do spraw Staro˝ytnoÊci,
ani amerykaƒscy archeologowie nie og∏osili te˝
dotàd publicznie, ˝e ∏aênia pochodzi z czasów
rzymskich. Szama podejrzewa tu nieczystà gr´.
– Teraz chodzi ju˝ o polityk´, a nie o histori´
– wyjaÊnia. – Urzàd jest agendà rzàdowà, któ-
ra wspiera ˝ydowskie roszczenia do tych tere-
nów, a nie roszczenia Arabów takich jak ja. 

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e archeologia jest
w Izraelu sprawà wysoce upolitycznionà. Za-
równo Izraelczycy, jak i Palestyƒczycy usi∏ujà
uzasadniaç swoje roszczenia terytorialne do
Ziemi Âwi´tej poprzez dowody historyczne
i znaleziska archeologiczne. Z kolei amery-

kaƒscy archeologowie sà uzale˝nieni od
w∏adz izraelskich, bo to one odnawiajà im li-
cencje na prowadzenie wykopalisk w Izraelu
i na palestyƒskich Terytoriach Okupowanych. 

Prócz kwestii politycznych jest jeszcze argu-
ment religijny. Wielu mieszkaƒców Nazaretu
uwa˝a, ˝e Izrael nie jest zainteresowany prze-
kszta∏ceniem miasta z turystycznej prowincji
w cel chrzeÊcijaƒskich pielgrzymek, który
atrakcyjnoÊcià móg∏by przebiç nawet Jerozoli-
m´. Mówià, ˝e paƒstwo ˝ydowskie nie chce
wspieraç turystyki w Nazarecie – a co za tym
idzie, Êciàgaç do arabskiego miasta zagranicz-

nych inwestycji – skoro mo˝e promowaç w∏a-
sne oÊrodki.

Ten poglàd podziela profesor Noam Shoval,
urbanista z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jero-
zolimie. Mówi, ˝e przy promowaniu turystki
Izrael zawsze dyskryminowa∏ obszary arabskie
na rzecz terenów z przewagà ludnoÊci ˝ydow-
skiej. – Wystarczy tylko spojrzeç na pobliskà Ty-
beriad´, by zobaczyç, ˝e rzàd faktycznie fawory-
zuje ˝ydowskie miasteczko kosztem arabskiego
miasta – mówi profesor Shoval. – Inwestorzy
budujàcy hotele w Tyberiadzie dostali du˝e ulgi
podatkowe, wi´c wszystkie pieniàdze p∏ynà
w∏aÊnie tam. TuryÊci przeje˝d˝ajà przez Naza-
ret, ale nocujà i wydajà pieniàdze w Tyberiadzie. 

Mimo to Szama nie rezygnuje ze swoich
ambicji. Mówi, ˝e je˝eli nie pomo˝e mu jego
w∏asny rzàd, za∏o˝y firm´, wejdzie na gie∏d´
i zdob´dzie pieniàdze przez emisj´ akcji.
Pewnego dnia – dodaje z nadziejà – nape∏ni
∏aêni´ albo jej replik´ wodà ze èród∏a Maryi.
– To si´ da zrobiç – mówi Eliasz Szama.
– O˝ywimy ∏aêni´ z czasów Jezusa. Dok∏ad-
nie takà jak dwa tysiàce lat temu. 

JONATHAN COOK
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Obok: 
Eliasz Szama 
mi´dzy filarami 
„∏aêni Jezusa” 

U góry: 
Katolicka
Bazylika
Zwiastowania
Paƒskiego 
na tle Nazaretu

Poni˝ej: 
Studnia 
z czasów
wypraw
krzy˝owych
odkryta 
w ubieg∏ym 
roku w pobli˝u
Bazyliki
Zwiastowania
Paƒskiego 
w Nazarecie
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sprzedajàc im kawa∏ki krzy˝a. Teraz Êwiat∏o
dzienne mogà ujrzeç prawdziwe relikwie.

Cactus stoi tu˝ obok koÊcio∏a èród∏a Maryi.
Wed∏ug przedstawicieli prawos∏awia Êwiàtynia
ta powsta∏a na miejscu zwiastowania, czyli
tam, gdzie archanio∏ Gabriel ukaza∏ si´ Maryi
i powiedzia∏ jej, ˝e nosi w sobie Syna Bo˝ego.
Wed∏ug katolików spotkanie mia∏o miejsce
nieco dalej – w Bazylice Zwiastowania. Âwiàty-
ni´ t´ zbudowano nad Grotà Zwiastowania. 

Prawos∏awni, którzy w swym opisie zwia-
stowania opierajà si´ na pochodzàcej z II wie-
ku apokryficznej Protoewangelii Jakuba, za-
wsze usi∏owali dowieÊç, ˝e to obok ich
koÊcio∏a znajdowa∏a si´ g∏ówna studnia Na-
zaretu. Wielka ∏aênia Eliasza, która musia∏a
zu˝ywaç znaczne iloÊci wody, przydaje tej te-
zie wiarygodnoÊci. Szama jest przekonany, ˝e
zarówno Jezus, jak i Maria korzystali z tej ∏aê-
ni. – Je˝eli pokopiemy g∏´biej, znajdziemy

monety, ozdoby i fragmenty ceramiki. Kto
wie, mo˝e to w∏aÊnie Maria i Jezus zgubili je
tam podczas kàpieli – snuje przypuszczenia. 

JAK DUŻY BYŁ NAZARET?

Profesor Freund jest bardziej ostro˝ny, choç
domys∏y sklepikarza potwierdza dokument
sprzed prawie 500 lat spisany przez rabina
Mosze Bassola z Ankony po pielgrzymce, jakà
odby∏ po tych terenach. „Po opuszczeniu Kfar

Izrael nie chce publicznie potwierdzić, że łaźnia 

pochodzi z czasów rzymskich, bo zamieszkany 

przez Arabów Nazaret zacząłby czerpać dochody 

z nowej turystycznej atrakcji

W tradycji prawos∏awia
Zwiastowanie mia∏o
miejsce obok studni 
w Nazarecie. 
Obraz Andrei del Sarto
(1512 r.) 
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