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KONIEC MIASTA ANTYCZNEGO NA 
BLISKIM WSCHODZIE* 

W ciągu ostatnich lat dziesięciu odbyło się kilka konferencji i pojawiło wiele 
opracowań dotyczących przemian Bliskiego Wschodu na przełomie antyku i cza-
sów Islamu, tj. w VI/VII wieku n.e. Na Uniwersytecie Harvarda przygotowywana 
jest nawet encyklopedia tej epoki. W tej zbiorowej refleksji przyjął się na ogół po-
gląd, że widoczny upadek miast w tym okresie nie był skutkiem podboju arabskie-
go, jak dawniej sądzono, ale został już dopełniony w wieku VI w wyniku rozkładu 
antycznego polis w czasach Justyniana. 

Nie ma rzecz jasna wątpliwości, że zmiany narastały stopniowo i miały wiele 
przyczyn. Z drugiej strony jednak podbój arabski, odcinając Wschód od Europy, 
rozbił gwałtownie trwającą przez lat tysiąc jedność świata śródziemnomorskiego, 
jak to już zauważył Henri Pirenne. Rozdzielił on przy tym świat Zachodu, wówczas 
od dawna pozbawiony już prawie życia miejskiego, od Wschodu, gdzie miasta 
okresu rzymskiego trwały nadal, chociaż mocno odmienione. 

Trudno o większą różnicę niż między antycznym polis a arabską mediną. By 
ująć rzecz w uproszczeniu, miasta rzymskiego Cesarstwa cieszyły się samorządem, 
sprawowanym przez wielkich właścicieli ziemskich, którzy rywalizowali między 
sobą w fundacjach i rozdawnictwach na rzecz swej małej ojczyzny. Stąd antyczne 
ruiny Bliskiego Wschodu pełne są kolumnad, bazylik, łaźni, teatrów i świątyń ofia-
rowanych przez tę grupę społeczną, która jednak praktycznie zanikła w VI wieku. 
Nowymi sponsorami stali się natomiast biskupi, nic więc dziwnego że budowle 
monumentalne późnego antyku to prawie wyłącznie kościoły. 

Podobnie w mieście islamskim budynki publiczne to meczety, często fundowa-
ne przez władcę. Głównym rysem tych miast jest jednak bazar, arabski suq, pozba-
wiony wszelkich cech monumentalizmu. Dominującą grupą ludności w mieście 
islamskim są kupcy, którym obce są polityczne ambicje dawnych oligarchii. W 
miejsce prostokątnej siatki ulicznej i wystawnych rezydencji pojawia się charakte-
rystyczna do dziś dla Wschodu malownicza plątanina zaułków i ukrytych przed 
obcym nieregularnych podwórek. 

Przemiany tkanki antycznego miasta opisał pierwszy w latach trzydziestych 
Sauvaget; nie był jednak w stanie datować swojej teoretycznej rekonstrukcji. Więk-
szość monumentalnych budowli antyku, z oczywistym wyjątkiem świątyń, istniała 
jeszcze i często funkcjonowała przez cały wiek VI, a niektóre przetrwały do dzisiaj, 

' Pełny tekst artykułu ukazał się w grudniu 1997 pt.: The Oriental City and the Advent of Islam in: Die 
orientalische Stadt: Kontinuität, Wandel, Bruch, I. Internationales Colloquium der Deutschen Ori-
ent-Gesellschaft, Halle 1996, G. WILHELM ed., Saarbrücken 1997, p. 339-50. 
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popadając stopniowo w ruinę. Łatwiej natomiast datować późne budowle powsta-
jące na nawierzchni antycznych ulic, toteż stanowią one lepszy wskaźnik zmian w 
strukturze urbanistycznej. 

Ostatnie wykopaliska w Dżerasz i w Pełli w Jordanii, oraz w Apamei i w Pal-
myrze w Syrii, wykazały pełną zgodność losów tych miejscowości we wczesnych 
czasach arabskich: wszystkie przetrwały jako miasta i wszystkie zostały opuszczo-
ne w początku IX wieku. W ostatnim okresie istnienia wszystkie nabrały już typo-
wych rysów miasta orientalnego. Odnajdziemy te rysy także w nieregularnym pla-
nie założonego przez zdobywców miasta Fustat, poprzednika Kairu. 

Natomiast te same wykopaliska w Syrii i Jordanii wykazały przetrwanie struktur 
antycznych do końca panowania bizantyńskiego. Uboga i chaotyczna zabudowa na 
bruku ulicznym pojawia się dopiero w okresie muzułmańskim, i to nie od razu. 
Badania Marii Krogułskiej i Marka Stępniowskiego w Wielkiej Kolumnadzie w 
Palmyrze wykazały, że rzędy sklepów pośrodku tej ulicy powstały dopiero na 
przełomie VII/VIII wieku. Jest to jedyny znany jak dotąd przykład wczesnoarab-
skiego suqu, zgodny całkowicie z błyskotliwą intuicją Sauvageta. Podobnie lub 
tylko nieco wcześniej datować można degradację monumentalnej zabudowy w 
Apamei i w Gerazie. 

Miasta rzymskiej Syrii przetrwały więc podbój arabski bez widocznych znisz-
czeń i w dobrej kondycji gospodarczej. Wojny, trzęsienia ziemi i morowa zaraza 
nie przyniosły zauważalnego wyludnienia i upadku, wbrew częstym a gołosłownym 
twierdzeniom. Pojawienie się suqu oznacza raczej rozkwit handlu i rzemiosła, a 
zaniedbanie monumentalnych portyków triumf klasy średniej. 

Powszechny dawniej pogląd o upadku miast na skutek arabskiego podboju oka-
zał się niemożliwy do utrzymania w świetle nowszych badań nad ceramiką Jorda-
nii, zwłaszcza J. Sauera, który zaproponował jako przyczynę opuszczenia niektó-
rych miast Lewantu przeniesienie stolicy kalifów do Bagdadu (762 r. n.e.). Nasze 
wykopaliska w Gerazie i Palmyrze, potwierdzone później przez innych w jordań-
skiej Pełli, a także w Dehes i w Serdżilla w płn. Syrii, wykazały jednak, że wylud-
nienie tych miast nastąpiło dopiero w początku wieku IX. 

Przyczyny tego zjawiska są z pewnością złożone. Być może wolno jednak 
przywołać fakt, że w okresie od 820 do 890 nastąpiło wyraźne zubożenie skarbów 
monet arabskich znajdowanych w Rosji i Skandynawii. To osłabienie więzi han-
dlowych z arabskim Wschodem przyczyniło się być może do najazdów Wikingów 
na Zachodnią Europę; z pewnością oznacza ono kryzys gospodarczy na ziemiach 
kalifatu. 
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Ilustracje: 
Fig. 1. Schemat przemiany antycznej ulicy kolumnowej w średniowieczny suq. 

Wg J. Sauvaget 1935, fig. 8. 
Fig. 2. Rzeczywisty suq z VII/VIII w. odkopany w Palmyrze. Rys. M. Barański. 
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