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Przemysław Piwowarczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Filologiczny

Wino wśród mnichów w arabskim Egipcie*

Egipcjanie uprawiali winorośl i produkowali wino już w czasach pierwszych dyna-
stii, niemniej w okresie faraońskim pozostawało ono napojem prestiżowym, używanym 
głównie przez elity, dwór faraoński i świątynie1. Napojem najszerszych warstw ludności 
było przez cały ten okres piwo. Po podboju Egiptu przez Aleksandra Macedońskiego 
udział piwa w diecie mieszkańców Egiptu stale się zmniejszał, a od końca IV w. n.e. ten 
tradycyjny napój Egipcjan ustąpił zupełnie miejsca winu2. Winorośl była uprawiana na 
szeroką skalę, a wino funkcjonowało nie tylko jako napój codzienny, ale także ważny  

 *  Dziękuję za cenne uwagi w kwestiach szczegółowych, którymi podzielili się ze mną p. prof. E. Wipszycka-
-Bravo, p. dr J. Wegner z Uniwersytetu Warszawskiego oraz I. Koutchoukali z Uniwersytetu w Tallinie. 

1  Mu-Chou Poo: Wine and Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt. London 1995, s. 27–29. Nie ma racji 
Herodot (Historiae II, 77), kiedy pisze, że w Egipcie nie uprawia się winorośli.

2  R. Bagnall: Egypt in Late Antiquity. Princeton 1993, s. 32. Jedyny dokument z IV w., w którym pojawiają 
się większe ilości piwa, dotyczy dostaw dla armii (P.Oxy. XII 1513; skróty wydań papirusów według Checklist 
of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets dostępnej na stronie: http://papyri.info/
docs/checklist). Produkcja i spożycie piwa nie zanikają jednak zupełnie, ponieważ napój ten pijano jeszcze 
w średniowieczu: P.B. Lewicka: Food and Foodways of Medieval Cairenes. Aspects of Life in an Islamic Metropolis of 
the Eastern Mediterranean. Leiden 2011, s. 487–493. W literaturze monastycznej znane jest mi tylko jedno miejsce, 
w którym mówi się o piwie jako napoju mnichów. Szenute z Atripe mianowicie dopuszcza, aby podawano je 
chorym: Coptic Manuscripts from the White Monastery: Works of Shenute. Ed. D.W. Young. Wien 1993, s. 50 (tekst 
oryginalny), 56 (przekład angielski); przekład polski: R. Szmurło: Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atri-
pe. W: Studia Antiquitatis Christianae. T. 16. Warszawa 2001, s. 186. Niejednoznacznym świadectwem jest 
natomiast powstała w środowisku pachomiańskim apokalipsa Czarura (Oeuvres de S. Pachôme et de ses disciples. 
Éd. L.Th. Lefort. W: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (dalej: CSCO) Vol. 159, Scriptores Coptici. 
T. 23. Louvain 1956, s. 101–102; przekład francuski: Oeuvres de S. Pachôme et de ses disciples. Trad. L.Th. Lefort. 
W: CSCO. Vol. 160, Scriptores Coptici. T. 24. Louvain 1956, s. 102–104). Ponieważ napisana jest ona językiem 
metaforycznym, trudno stwierdzić, czy to właśnie piwo należy łączyć z piętnowanym w tym tekście pijaństwem. 
Brak jakiejkolwiek wzmianki o winie w przywołanym opisie upadku obyczajów może być jednak znaczący. 
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towar na rynku wewnętrznym (wina egipskie nie cieszyły się szczególnym uznaniem poza 
Egiptem) oraz środek płatniczy. Produkowano różne rodzaje win, z których jedne były 
mniej, a inne bardziej cenione. Tak istotna zmiana w podstawach odżywiania świadczy 
o głębokiej hellenizacji Doliny Nilu3.

Język koptyjski określa wino rzeczownikiem hrp. Jest to słowo rdzennie egipskie, wystę-
pujące zarówno w piśmie demotycznym, jak i hieroglificznym4. Istniał także szereg określeń 
na poszczególne typy wina, jak również rzeczowniki pochodne rewsehrp (οἰνοποτής), czyli 
pijący wino, lub saphrp, to jest handlarz winem5. Nie znaczy to oczywiście, że grecki termin 
οἶνος był w tekstach koptyjskich zupełnie nieobecny. Stosowano go dosyć powszechnie 
w dokumentach o naturze ekonomicznej (pokwitowaniach, poleceniach zapłaty, zobowiąza-
niach pożyczkowych), przy czym zapisywany był zwykle w formie abrewiatury oi lub oin6.

Kiedy w 642 r. Arabowie ostatecznie zdobyli Egipt, odziedziczona po Hellenach kultu-
ra wina odróżniała Egipcjan od przybyszów, dla których – choć nie byli tak bezwarunko-
wymi abstynentami, za jakich zwykło się ich uważać – napój ten stanowił jedynie używkę, 
nie zaś istotny element kultury. Nowi władcy początkowo nie ingerowali jednak głęboko 
w życie kraju, a produkcja i spożycie wina utrzymywały się na wysokim poziomie przynaj-
mniej do połowy IX wieku7, kiedy to przeciwko jego użyciu wystąpił kalif Al-Mutawakkil 
(847–861 r.)8. Różnego rodzaju działania wymierzone w produkcję i konsumpcję wina były 
ponawiane później co jakiś czas9. Moim celem jest pokazanie, w jaki sposób kultura wina 
funkcjonowała wśród podejrzliwych wobec alkoholu mnichów, w państwie rządzonym 
przez przynajmniej deklaratywnych abstynentów.

3  R. Bagnall: Egypt in Late Antiquity…, s. 32; T.M. Hickey. Aristocratic landholding and the economy of By-
zantine Egypt. W: Egypt in the Byzantine World. 300–700. Ed. R. Bagnall. Cambridge 2009, s. 292–294, 299–301. 
Na temat ekonomicznych podstaw tej zmiany w diecie bardzo inteligentny artykuł P. van Minnena: Dietary 
Hellenization or ecological transformation? Beer, wine, and oil in later Roman Egypt. W: Atti del XXII Congresso Inter-
nazionale di Papirologia. Firenze, 23–29 agosto 1998. Vol. II. A cura di I. Andorlini et al. Firenze 2001, s. 1265–1280.

4  J. Černy: Coptic Etymological Dictionary. Cambridge 1976, s. 42; Mu-Chou Poo: Wine and Wine Offe - 
ring…, s. 21.

5  W.E. Crum: A Coptic Dictionary. Oxford 1939, s. 67.
6  H. Förster: Wörterbuch der griechischen Wörter in der koptischen dokumentarischen Texten. Berlin–New York 

2002, s. 566–567.
7  P.Apoll. 10 (2. poł. VII w.) wzmiankuje o transporcie 2400 knidia wina. Na temat dzierżawy winnic (nie-

datowane) dokumenty P.Ryl.Copt. 158–159. Opisując wydarzenia z 2. poł. VII w., winnice w okolicach jeziora 
Mareotis (Maryut) wzmiankuje Historia Patriarchów – History of the Patriarchs of the Coptic Church of Aleksandria. 
Agatho to Michael I (766). Ed. B.T.A. Evetts. Patrologia Orientalis. Vol. 5. Paris 1910, s. 10. Cf. ibidem, s. 69 (po-
czątek VIII w.), s. 169 (połowa VIII w.). Jeszcze w 1. poł. IX w. patriarchat aleksandryjski rozwijał swoje winnice: 
History of the Patriarchs of the Coptic Church of Aleksandria. Mennas I to Joseph (767–849). Ed. B.T.A. Evetts. W: Pa-
trologia Orientalis. Vol. 10. Paris 1915, s. 485; S. Bacot: La circulation du vin dans les monastères d'Égypte à l'époque 
copte. W: Le commerce en Égypte ancienne. Éd. B. Grimal, B. Menu. Cairo 1998, s. 270.

8  Był to element znacznie szerszej kampanii wymierzonej przeciwko chrześcijanom i żydom (M.N. Swan-
son: The Popes of Egypt. Vol. 2: The Coptic Papacy in Islamic Egypt (641–1517). Cairo–New York 2010, s. 34).

9  C.W. Wassef: Pratiques rituelles et alimentaires des Coptes. W: Bibliothéque d’études coptes. T. IX. Le Caire 
1971, s. 109. M.-A. El Dorry: Wine Production in Medieval Egypt. The Case of the Coptic Church. W: Studies in Coptic 
Culture. Transmission and Interaction. Ed. M. Ayad. Cairo–New York 2016, s. 55–56.
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Baza źródłowa

Ponieważ kultura wina w Egipcie grecko-rzymskim ma już swoją bogatą literaturę10, 
skupiam się na źródłach koptyjskich datowanych na okres arabski11 – chodzi głównie o do-
kumenty życia gospodarczego i listy prywatne, z nielicznymi tylko odwołaniami do źródeł 
literackich, które z rzadka tylko dotykają problematyki konsumpcji wina przez mnichów. 
Źródła te pochodzą z wykopalisk prowadzonych w kilku ośrodkach klasztornych. Są to:

  – Klasztor Apy Tomasza (zwany też Skałą św. Tomasza) w Wadi Sarga12. Założony został 
przed rokiem 600 n.e., działał przynajmniej do początku VIII w.13.

  – Klasztor w Deir el-Balaizah14. Jego właściwa nazwa to prawdopodobnie „klasztor świę-
tego Apy Apolla w nomie miasta Sbeht”. Sbeht nosiło grecką nazwę Apollonopolis Mi-
kra, dziś nazywa się Kom Esfaht. Na podstawie datowanych dokumentów i identyfika-
cji arabskich zarządców Egiptu czas istnienia klasztoru datuje się na lata ok. 650–ok. 800 
(żaden dokument nie pozwala stwierdzić, że klasztor istniał już w okresie bizantyjskim), 
a zatem jego rozpoznana historia w całości mieści się w okresie panowania arabskiego.

  – Klasztor Apy Apolla w Bawit15 funkcjonujący w VII i VIII w. Poza licznymi tekstami 
dotyczącymi wina w klasztorze znaleziono także naczynia używane do transportu 
i przechowywania napoju16.

10  K. Ruffing: Weinbau im römischen Ägypten. St. Katharinen 1999; D. Dzierzbicka: Wineries and their elements 
in Graeco-Roman Egypt. “Journal of Juristic Papyrology” 2005, Vol. 35, s. 9–91; T.M. Hickey: Wine, Wealth, and the 
State in Late Antique Egypt: The House of Apion at Oxyrhynchus. Ann Arbor 2012.

11  Datowanie dokumentów koptyjskich opatrzone jest dużym marginesem błędu (niekiedy ponad 100 lat), 
stąd niewykluczone, że niektóre z przywoływanych tu tekstów mogą nieco poprzedzać podbój arabski – jeśli 
idzie jednak o życie Kościoła, w tym zwłaszcza funkcjonowanie monastycyzmu, podbój arabski nie stanowił 
istotnego przełomu.

12  Wadi Sarga. Coptic and Greek Texts from the Excavations Undertaken by the Byzantine Research Account. 
Ed. W.E. Crum, H.I. Bell. Hauniae 1922 (siglum P.Sarga).

13  W.E. Crum: The Monastic Settlement and its Inhabitants. W: Wadi Sarga…, s. 9.
14  Coptic Texts from Deir El-Bala’izah in Upper Egypt. Ed. P.E. Kahle. Vol. I. London 1954 (siglum P.Bal.). 

Polską pisownię tej nazwy przyjąłem za pracą E. Wipszyckiej: Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach 
w późnoantycznym Egipcie. Źródła Monastyczne. Monografie. T. III. Kraków 2014.

15  Wydania dokumentów z tego klasztoru nie stanowią serii. Część wydań jest rozproszona, przede 
wszystkim należy jednak wspomnieć pięć edycji dużych grup dokumentów: J. Clédat: Le Monastère et la nécropole 
de Baouit. Notes mises en œuvre, et éditées par D. Bénazeth, M.-H. Rutschowscaya, avec des contributions 
de A. Boud’hors, R.-G. Coquin, E. Gaillard. Cairo 1999 (siglum O.Bawit); S.J. Clackson: Coptic and Greek Texts 
Relating to the Hermopolite Monastery of Apa Apollo. Oxford 2000 (siglum P.Mon.Apollo); Ostraca grecs et coptes de 
Baouit. Éd. A. Boud'hors. Cairo 2004 (siglum O.BawitIFAO); A. Delattre: Papyrus coptes et grecs du monastère 
d'apa Apollô de Baouît conservés aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Bruxelles 2005 (siglum P.Brux.
Bawit); S.J. Clackson: It is Our Father Who Writes: Orders from the Monastery of Apollo at Bawit. W: American 
Studies in Papyrology. Vol. XLIII. Cincinnatti 2008 (siglum P.Bawit Clackson). Wykorzystujemy także papirusy 
zawarte w Kölner ägyptische Papyri. Bd. 2: Koptische Urkunden der früharabischen Zeit. Bearbeitet von G. Schenke. 
W: Sonderreihe Papyrologica Colonensia. Vol. IX / 2. Wiesbaden 2016 (siglum P.KölnÄgypt. II).

16  J. Maspero, E. Drioton: Fouilles exécutées à Baouît. W: Mémoires publiés par les membres de l’Institut 
français d’archéologie orientale. T. 59. Le Caire 1931, s. 2.
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  – Skupisko większych i mniejszych założeń monastycznych w Tebach Zachodnich, funk-
cjonujących od VI do VIII w. na terenie dawnej nekropolii z czasów faraońskich17. 
W trakcie wykopalisk prowadzonych na poszczególnych stanowiskach pozyskano 
ogromną liczbę ostraków dokumentujących codzienne życie mieszkających tam mni-
chów. W interesującej nas kwestii wina odwołujemy się do materiału źródłowego 
pochodzącego przede wszystkim z klasztoru Epifaniusza18 (VII–VIII w.), eremu mnicha 
Frange19 (przede wszystkim pierwsza połowa VIII w.) oraz topos św. Marka20 (VII w.), 
jak również ostraków, których dokładne pochodzenie jest nieznane21. Obok tekstów 
mamy także wyniki badań paleobotanicznych, potwierdzające szerokie wykorzysta-
nie winorośli w tzw. małym klasztorze św. Fojbammona22, oraz znaleziska licznych 
amfor na wino i zatyczek do amfor ze wspomnianego już klasztoru Epifaniusza, które 
dowodzą, że naczynia trafiły do klasztoru wypełnione winem23.
Na podstawie wskazanych źródeł jedynie Seyne Bacot24 badała szerzej zagadnienie 

transportu wina, Dorota Dzierzbicka natomiast skupiła się na spożyciu wina w klasz-
torach25. Z tej ostatniej pracy zaczerpnęliśmy wiele danych archeologicznych. Są to je-
dyne opracowania wykraczające poza komentarze do wydań poszczególnych tekstów. 
Na temat produkcji wina w średniowiecznym Egipcie mamy wspomniany już przeglą-
dowy artykuł Mennat-Allah El Dorry, który również porusza zagadnienia produkcji  
klasztornej26.

17  Omówienie ogólne: E. Wipszycka: Moines et communautés monastiques en Égypte, IVe–VIIIe siècles. War-
szawa 2009, s. 171–198.

18  The Monastery of Epiphanius at Thebes. Part II: Coptic Ostraca nd Papyri. Eds. W.E. Crum, H. Evelyn-
-White. New York 1926 (P.Mon.Epiph.). Ogólne omówienie Wipszycka: Moines et communautés…,  
s. 184–187.

19  Wydanie: Les ostraca coptes de la TT 29 Autour du moine Frangé. Par A. Boud’hors, Ch. Heurtel. Vol. I–II. 
Bruxelles 2010 (O.Frangé).

20  Wydanie: Ostraca et papyrus coptes du topos de Saint-Marc à Thèbes. Éd. A. Boud’hors, Ch. Heurtel. 
Vol. I–II. Caire 2016 (O.Saint-Marc). Topos ów nie jest w tym wypadku klasztorem, ale kościołem z zapleczem 
gospodarczym, w którym funkcjonowali także mnisi (nie wiemy niestety, na jakich zasadach).

21  Jest to materiał wydany przede wszystkim w Theban Ostraca. Edited from the Originals, now mainly in the 
Royal Ontario Museum of Archeology, Toronto, and the Bodleian Library, Oxford. Eds. A.H. Gardnier, H. Thompson,  
J.G. Milne. London 1913 (O.Theb); Short Texts from Coptic Ostraca and Papyri. Ed. W.E. Crum. Oxford 1921 
(O.CrumST).

22  V. Täckholm. Botanical Identification of the Plants Found at the Monastery of Phoebammon. W: Le Monastère 
de Phoebammon dans la Thébaïde. T. III: Identifications botaniques, zoologiques et chimiques. Éd. Ch. Bachatly.  
La Caire 1961, s. 26.

23  The Monastery of Epiphanius at Thebes: Part I. Ed. H.E. Winlock (archeological material), W.E. Crum (lite-
rary material). Milano 1926, s. 78–81. Takie amfory i zatyczki znaleziono również w niektórych innych eremach.

24  S. Bacot. La circulation…, s. 268–288.
25  D. Dzierzbicka. Wine consumption and usage in Egypt’s monastic communities (6th–8th century). W: Aegyptus 

et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday. Ed. A. Łajtar, 
A. Obłuski, I. Zych. Warszawa 2016, s. 99–111.

26  M.-A. El Dorry: Wine Production…, s. 55–63.
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Stosunek do wina wśród mnichów egipskich  
przed podbojem arabskim

Zanim przejdziemy do czasów arabskich, warto scharakteryzować postawy wobec wina 
w monastycyzmie egipskim czasów wcześniejszych. Co prawda w środowisku mnichów 
egipskich nie praktykowano ekstremalnej ascezy, niemniej zarówno teksty hagiograficzne, 
jak i normatywne traktują wino zwykle z rezerwą, zupełnie wykluczając je z diety mnichów 
albo rezerwując wyłącznie dla chorych. Atanazy podkreśla, że nie tylko Antoni, ale i mniej 
radykalni w swej ascezie mnisi powstrzymywali się właśnie od wina i mięsa27. Wina nie 
pił także znany z żywota Pachomiusza anachoreta Palamon28. W Historii mnichów w Egipcie 
czytamy, że gdy mieszkającemu z czterema mnichami abbie Apollosowi zabrakło pokar-
mu, to Bóg zesłał im mnogość potraw i napojów. Były to m.in. mleko i miód – rzuca się 
w oczy brak wina, którego, zdaniem Apollosa (lub autora Historii), pobożnym mnichom 
najwyraźniej pić nie wypadało29. W niektórych apoftegmatach zupełne powstrzymywanie 
się od spożywania wina jest ukazane jako przejaw szczególnej ascezy30 albo część ideału 
życia mniszego31. Jeśli idzie o późniejsze teksty, to Izaak Prezbiter w żywocie Samuela 
z Kalamun podkreśla, że jego bohater powstrzymywał się od konsumpcji wina i mięsa32.

W kongregacji pachomiańskiej wino podawano jedynie chorym i słabym33. 
Kwestia spożywania wina w kongregacji Szenutego wydaje się uregulowana  

27  Athanasius: Vita Antonii 7 (przekład: Św. Antoni: Żywot. Pisma ascetyczne. Tłum. E. Dąbrowska. 
W: Źródła Monastyczne (dalej: ŹrMon). T. XXXV. Wstęp E. Wipszycka. Kraków 2005, s. 84).

28  Vita Pachomii G1 6 (przekład: Pachomiana graeca. Vita Graeca Prima, List Ammona, Paralipomena. Tłum. E. Dąb-
rowska. W: ŹrMon. T. LXV. Wstęp, oprac. E. Wipszycka. Kraków 2013, s. 124).

29  Historia monachorum in Aegypto VIII 40 (przekład: Historia mnichów w Egipcie. Tłum. E. Dąbrowska. 
W: ŹrMon. T. XLII. Wstęp E. Wipszycka, R. Wiśniewski. Kraków 2007, s. 93).

30  Abraham 1 (Apoftegmaty Ojców Pustyni. T. 1: Gerontikon (Księga Starców). Tłum. M. Borkowska. W: ŹrMon.  
T. IV. Wstęp E. Makowiecka, E. Wipszycka, M. Starowieyski. Oprac. M. Starowieyski. Kraków 2007, s. 178); 
Pojmen 19 (ŹrMon IV, s. 379); Piotr Pionita 1 (ŹrMon IV, s. 423); Pafnucy 2 (ŹrMon IV, s. 426) = Chaîne 157  
(Le manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des Apophthegmata patrum. Éd. M. Chaîne. Le Caire 1960, s. 35, 
przekład na język polski: A. Dembska: Chrestomatia monastycznych tekstów koptyjskich. Warszawa 2010, s. 42); 
Chaîne 254 (Le manuscrit…, s. 78, przekład: A. Dembska: Chrestomatia…, s. 93)

31  Ksojos 1 (ŹrMon IV, s. 365); Pojmen 19 (ŹrMon IV, s. 379), tu chyba trzeba też zaliczyć Apophthegmata 
patrum, collectio systematica IV, 58 (Apoftegmaty Ojców Pustyni. T. 2: Kolekcja systematyczna. Tłum. M. Kozera. 
W: ŹrMon. T. IX. Wyd. III. Wstęp M. Starowieyski. Kraków [2012], s. 111).

32  Wydanie i przekład: Isaac the Presbyter: The Life of Samuel of Kalamun. Ed. A. Alcock. Warminster 
1983, s. 2 (tekst oryginalny), 76 (przekład). Izaak pisze tu o praktykach młodego Samuela, ale nie ma powodu 
wątpić, że wielokroć podkreślana asceza tego mnicha nie zmieniła się po przyjęciu habitu.

33  Tak rozumianą abstynencję od wina uzasadnia szeroko Pachomiusz w zachowanym po koptyjsku po-
uczeniu: Pachomian Instruction I (wydanie: Oeuvres de S. Pachôme… W: CSCO. Vol. 159, T. 23, s. 18–19; przekład 
francuski: Oeuvres de S. Pachôme… W: CSCO. Vol. 160, T. 24, s. 19–20; przekład angielski: Pachomian Koinonia. 
T. III: Instructions, Letters, and Other Writings of Saint Pachomius and his Disciples. Transl. A. Veilleux. W: Cister-
cian Studies Series. Vol. XLVII. Kalamazoo 1982, s. 34–35). V.: Praecepta 45, 54 (Pachomiana latina. Tłum. A. Bober. 
W: ŹrMon. T. XI. Wstęp V. Desprez. Oprac. M. Starowieyski. Kraków 1996, s. 136, 140); „wielcy mnisi” nie pili 
jednak wina nawet w chorobie – Vita Pachomii G1 79 (Pachomiana graeca…, s. 181–182). Także Hieronim potwierdza, 
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podobnie34. Na pewno klasztor posiadał pewne zapasy35 – bez wątpienia wino podawa-
no chorym36; tam gdzie źródła ukazują mnichów pijących wino, zawsze są to przypadki 
wykraczające poza regułę klasztorną37. Reguły, czyli kanony najczcigodniejszego naszego ojca 
Antoniego dla jego duchowych synów mnichów, pochodzące z klasztoru w Naqlun w oazie 
Fajum, co prawda nie zakazują wprost pić wina, ale zabraniają odwiedzin w tłoczniach38. 
Samuel z Kalamun uważał, że nie jest właściwe, by mnisi pili wino39 (choć dla biskupa 
wywodzącego się z mniszego stanu jego spożywanie nie jest już niczym nagannym), 
chyba że w obliczu choroby40. Wśród ofiar (prosforai) składanych klasztorom przez ród 
Apionów, bogatych właścicieli ziemskich, w 2. poł. VI w. znajdujemy jedynie ocet winny, 
nigdy zaś wino. Jak uważa Todd M. Hickey, należy to wiązać właśnie z abstynencją od 
wina, praktykowaną przez mnichów41. Klasztor w Kalamun co prawda otrzymywał dary 
w winie42, nigdzie nie jest jednak powiedziane, że przeznaczał je na konsumpcję własną.

W laurach takich jak Nitria, Sketis czy Cele sytuacja była bardziej skomplikowana. 
Tam wymiar ascezy wyznaczał sobie konkretny mnich. Spożycie wina w dość długim 
passusie relatywizuje Palladiusz, podkreślając raczej wewnętrzne nastawienie ascety, a nie 

że w klasztorach pachomiańskich wino podawano tylko starcom i młodzieży: Hieronymus: Epistulae XXII, 35 
(wydanie i przekład: Hieronim ze Strydonu: Listy. T. 1. (1–50). Tekst łaciński przygotował H. Pietras. Tłum., 
oprac. M. Ożóg. W: Źródła Myśli Teologicznej. T. 54. Kraków 2010, s. 107).

34  Kwestię spożycia wina (i innych produktów) w kongregacji Szenutego szczegółowo omawia B. Layton: 
Social Structure and Food Consumption in an Early Christian Monastery. The Evidence of Shenoute’s Canons and the 
White Monastery Federation A.D. 385–465. „Le Muséon” 2002, vol. 115, s. 25–55.

35  Przede wszystkim było to wino do celów liturgicznych: The Canons of our Fathers. The Monastic Rules of 
Shenoute. Ed. B. Layton. Oxford 2014, s. 244–245 (nr 367); cf. ibidem, s. 94–95 (nr 13). W posiadaniu klasztoru 
były jednak również zapasy, które w pewnych okolicznościach wydawano na zewnątrz i którymi dysponował 
sam Szenute – Besa: Żywot Szenutego (wersja bohairska) 87. Wydanie: Sinuthii archimandritae vita et opera omnia. 
Ed. E. Leipoldt, W. Crum. Vol. I. W: CSCO. Vol. 41, Scriptores Coptici series II, T. 2. Parisiis 1906, s. 42–43 (prze-
kład angielski: Besa: The Life of Shenoute. Transl. D.N. Bell. Kalamazoo 1983, s. 67). Wino to było kupowane bądź 
wymieniane na produkcję klasztorną: The Canons of our Fathers…, s. 312–313 (nr 520).

36  The Canons of our Fathers…, s. 164–165 (nr 189). Przekład polski: R. Szmurło: Życie monastyczne…, s. 186. 
Przekład ten powstał na podstawie wcześniejszego wydania tekstu: De vita monachorum II (= list 30, kanon 5). 
W: Sinuthii archimandritae vita et opera omnia. Ed. I. Leipoldt, adiuvante E.W. Crum. Vol. IV. W: CSCO. Vol. 73, 
Scriptores Coptici series II, T. 5. Parisiis 1913, s. 55–56. Cf. The Canons of our Fathers…, s. 298–299, 336–337, 
(nr 478, 581).

37  W kanonach Szenute ostrzega przed faworyzowaniem krewnych żyjących w tej samej wspólnocie mni-
szej poprzez obdarowywanie ich pokarmem, w tym także winem – The Canons of our Fathers…, s. 106–107 (nr 40). 
Besa piętnuje mnichów kradnących wino, działo się to jednak poza klasztorem: Besa: frgm. 23. W: Letters and 
Sermons of Besa. Ed. K.H. Kuhn. Vol. I. W: CSCO. Vol. 157, Scriptores Coptici. T. 21. Louvain 1956, s. 63 (przekład: 
Letters and Sermons of Besa. Tłum. K.H. Kuhn. W: CSCO. Vol. 158, Scriptores Coptici. T. 22. Louvain 1956, s. 60–61). 

38  Reguła. Tłum. Z. Brzostowska. W: Św. Atanazy Aleksandryjski: Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni 
Pustelnik: Pisma. Tłum. Z. Brzostowska et al. Oprac. E. Wipszycka. Warszawa 1987, s. 189.

39  Issac the Presbyter: The Life of Samuel of Kalamun…, s. 32: EtNsePrepei an epbios NTmNtmvnaxos 

(przekład angielski: ibidem, s. 112).
40  Ibidem, s. 33–34 (przekład angielski: ibidem, s. 113–114).
41  T.M. Hickey: Wine, Wealth, and the State…, s. 102–105, tam też przykłady.
42  Issac the Presbyter: The Life of Samuel of Kalamun…, s. 24 (przekład angielski: ibidem, s. 102).
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ten konkretny przejaw ascezy43. Także powstałe w tym środowisku apoftegmaty (czyli 
krótkie relacje o słowach lub czynach znanych mnichów, od gr. apophthegma) poświadczają, 
że przy okazji niedzielnego czy świątecznego wspólnego posiłku, a także wzajemnych 
odwiedzin, mnisi pili wino44. Podobnie w chorobie45. Możemy spokojnie przyjąć, że mniej 
wybitni mnisi, posiadający pewne środki (niekoniecznie znaczne), którzy nie zapisali się 
w apoftegmatach, mogli pić wino znacznie częściej. Żaden znany mi tekst monastyczny 
nie wskazuje jednak wprost na wino jako napój codzienny, choć pojawiają się zalecenia 
umiarkowanego picia (z zasady do trzech kubków) – co wskazuje na ryzyko opilstwa46. 
Mimo tych zaleceń mogło jednak dochodzić do scen wręcz gorszących, jak nam to ilu-
struje apoftegmat:

Chaîne 17
Raz wzięto naczynie (saidion, gr. σαίτιον) młodego wina (hrp Naparxh), każdemu 
bowiem z braci miano podać po kubku. Jeden zaś z braci wdrapał się na sklepienie 
(kyph). I w tej właśnie chwili sklepienie się zawaliło. Mnisi poszli tam zwabieni hałasem, 
jaki stamtąd dochodził. Znaleźli brata, który wpadł w dół. Podali mu ręce, aby go wy-
ciągnąć, i łajali tymi słowy: „Ty miłośniku próżnej chwały, cóż się stało?”. Starzec, kiedy 
opanował się, powiedział: „Wyciągnijcie mnie, moje dzieci. Dobrze bowiem postąpicie. 
Niech żyje Pan! Niech to sklepienie nie będzie odbudowane za mego życia. Niech cały 
świat dowie się, że piwnica w Sziet zawaliła się z powodu czary wina”47.

43  Palladius: Historia Lausiaca 10–13 (Palladiusz: Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca). Tłum. S. Ka-
linkowski. W: ŹrMon. T. XII. Wstęp, oprac. M. Starowieyski. Kraków 1996, s. 75–77). Palladiusz podaje też 
konkretne przykłady: Pallad.: Hist. Laus. 7,4 (ŹrMon XII, s. 91, Nitria; nie powiedziano tu jednak wprost, że 
wino piją mnisi); 18,26 (ŹrMon XII, s. 122, Makary Aleksandryjski).

44  Eulogiusz (ŹrMon IV, s. 220); Jan Kolobos 7 (ŹrMon IV, s. 259); Izaak 2 (ŹrMon IV, s. 294); Makary Egip-
ski 10 (ŹrMon IV, s. 321); Ksantias 2 (ŹrMon IV, s. 366); Pojmen 4 (ŹrMon IV, s. 373); Sisoes 2 (ŹrMon IV, s. 441); 
Sisoes 8 (ŹrMon IV, T. 1, s. 442); Apophthegmata patrum, collectio systematica 4,58 (ŹrMon IX, s. 111); Apophthegmata 
patrum, Nau 60 (Apoftegmaty Ojców Pustyni. T. 4: Zbiór anonimowy wydany przez François Nau. Tłum. M. Borkow-
ska, E. Dąbrowska, M. Pawlik. W: ŹrMon. T. LXIV. Wstępy S. Hiżycki, L. Regnault, W. Harmless. Kraków 
2013, s. 177).

45  Piotr Pionita 1 (ŹrMon IV, s. 423); Fokas 2 (ŹrMon IV, s. 482); Apophthegmata patrum, collectio systemati-
ca 4,71 (ŹrMon IX, s. 114).

46  Matoes 11 (ŹrMon IV, s. 344); Ksojos 1 (ŹrMon IV, s. 365); Sisoes 8 (ŹrMon IV, s. 442); Synkletyka 4  
(ŹrMon IV, s. 469). Tradycję tę przejął także Izaak ze Scetis, choć u niego miara trzech kubków zalecana jest dla 
początkujących mnichów – z czego można wywnioskować, że mnisi doświadczeni mogli pozwolić sobie na wię-
cej. Wydanie: Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἀββᾶ Ἠσαίου λόγοι κθ’, ὑπὸ Ἀυγουστίνου μοναχοῦ. ἐν Ἱιεροσολύμοις 1911, 
s. 13, 64 (jest to wydanie całości tekstu greckiego, które opiera się na XVII-wiecznym rękopisie; nie mamy wyda-
nia krytycznego dzieła Izajasza; przekład angielski: Abba Isaiah of Scetis: Ascetic Discourses. Transl. J. Chrys-
savgis, P. Penkett. W: Cistercian Studies Series. Vol. CL. Kalamazoo 2002, s. 52, 95). 

47  Chaîne 17 (Le manuscrit…, s. 3; przeł. A. Dembska: Chrestomatia…, s. 22, przekład zmieniony). Apof tegmat 
znany jest również w wersji greckiej: Apophthegmata patrum, Nau 148 (Apoftegmaty…, ŹrMon XLIV, s. 200) oraz 
łacińskiej: Apophthegmata patrum, collectio systematica 4,59 (Apoftegmaty…, ŹrMon IX, s. 111). W tekście greckim 
rzecz dzieje się w Celach.
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Musimy mieć jednak na uwadze, że w porównaniu z ogromną liczbą apoftegmatów 
piętnujących obżarstwo i nieczystość, właściwie brak tych związanych z pijaństwem, co 
musi odzwierciedlać niewielką skalę problemu48. Tylko jedno ze znanych mi apophthegmata 
może sugerować, że wino wchodziło w skład codziennych posiłków mnicha. Co prawda 
nie było ich podstawą, tak jak warzywa czy chleb, ale też nie było niczym nadzwyczajnym, 
zaliczone zostało bowiem do tej samej grupy, co oliwa i oliwki49.

Źródła nie pozostawiają wątpliwości, że przed podbojem arabskim przynajmniej nie-
które klasztory posiadały winnice, część z nich była zaś na tyle duża, że wino z nich 
pochodzące musiało być przeznaczane także na sprzedaż50.

Pochodzenie i transport wina

Po najeździe arabskim niektóre klasztory mogły stracić część swej własności. Zdaje 
się wskazywać na to eschatologiczna homilia pseudo-Atanazego, wymierzona w grzechy 
kapłanów i mnichów51. Wedle tego tekstu w wyniku najazdu pogan (nàeunos, ἔθνος), 
a mowa tu oczywiście o Arabach, duchowni zostali pozbawieni swych posiadłości, wśród 
których były winnice52, co było karą za ich grzeszny sposób życia – wśród grzechów 
poczesne miejsce zajmowało zaś właśnie pijaństwo53. Bez wątpienia jednak większość 
klasztorów zachowała swoje winnice54. W przypadku klasztoru w Bawit wiemy, że znaj-
dowały się one w tym samym nomie hermopolitańskim, co klasztor55. Wino przynajmniej 
częściowo było tłoczone w samym klasztorze lub jego okolicy, na co wskazuje obecność 
odpowiedzialnych za to mnichów (nesnhoy throy ntri nneremiom)56. W klasztorze 

48  Tylko jeden znany mi apoftegmat pokazuje mnicha-pijaka: Apophthegmata patrum, collectio systemati-
ca 16,18 (ŹrMon IX, s. 299) = Apophthegmata patrum, Nau 340 (ŹrMon XLIV, s. 273–274).

49  Chaîne 94 (Le manuscrit…, s. 20–21, przeł. A. Dembska: Chrestomatia…, s. 24). Kolejność pojawiania się 
pokarmów w tym apoftegmacie nie wydaje się przypadkowa. Picie wina jako powszedniego napoju może za-
kładać także historia opowiedziana w Apophthegmata patrum, collectio systematica 13,13 (Apoftegmaty…, ŹrMon IX, 
s. 251), znana także z Apophthegmata patrum, Nau 286 (Apoftegmaty…, ŹrMon XLIV, s. 255–256).

50  L.S.B. MacCoull: Monastic and Church Landholding in the Aphrodito Cadaster. „Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik” 2011, Bd. 178, s. 245.

51  Ps.-Athanasius 27a, 2–3 (przekład niemiecki w: Die Sünden der Priester und Mönche, Koptische Eschatolo-
gie des 8. Jahrhunderts nach Kodex M 602 pp. 104–154 (Ps. Athanasius) der Pierpont Morgan Library. Hrsg. B. Witte. 
Teil 1: Textausgabe. Altenberge 2002, s. 162).

52  Ps.-Athanasius 28a, 19–28; 37a, 13–22 (Die Sünden…, s. 164, 182). 
53  Ps.-Athanasius 28b, 9; 33a, 22 (Die Sünden…, s. 164, 174). 
54  Jakkolwiek bezpośrednie świadectwa papirusowe są bardzo rzadkie: P.Lond IV 1631, linijka [dalej: l.] 58. 

Nowe wydanie: M. Hasitzka, G. Schmelz: Die Klosterbesitzverzeichnisse P. Lond. IV 1631. Eine Neuedition.  
„Archiv für Papyrusforschung” 2003, Bd. 49, s. 79–112. Powierzchnia winnicy wynosiła jedynie jedną arurę, 
a więc niewiele. Inwentarz ten pochodzi z 710 r.

55  A. Delattre: Papyrus coptes et grecs…, s. 86.
56  Inskrypcja opublikowana przez J. Maspero, E. Drioton: Fouilles…, s. 64 (Nr 60).
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Apy Tomasza również funkcjonowali mnisi zajmujący się tłoczeniem wina (rmiom)57, co 
wskazuje, że owoce musiały pochodzić z okolicy, prawdopodobnie właśnie z winnicy 
klasztornej. Nie wiemy natomiast, czy własną winnicą dysponował klasztor Apy Apolla 
w Deir el-Balaizah, czy też jedynie pośredniczył w obrocie winem. Ta pierwsza możli-
wość wydaje się jednak znacznie bardziej prawdopodobna, jako że dla optymalizacji 
kosztów funkcjonowania klasztoru naturalne byłoby regulowanie należności własną pro-
dukcją. Winnica ta nie musiała jednak znajdować się w pobliżu budynków klasztornych. 
Jeśli klasztor nie posiadał winnic, wówczas wino kupował58. Dotyczy to szczególnie 
cenionych win zamorskich. Wśród amfor znalezionych w klasztorze św. Epifaniusza 
w Tebach znaleziono dwie zawierające importowane wino z Rodos (oinos rodos)59. 
Nie wiemy niestety, czy import tego trunku z terenu Cesarstwa po podboju arabskim  
trwał nadal.

Kilka znanych nam klasztorów otrzymywało wino z Tilodż we wschodniej części 
oazy Fajum60. Wśród nich wymienić możemy: klasztor Apy Apolla z Bawit61, klasztor 
Apy Tomasza z Wadi Sarga62 oraz klasztory regionu tebańskiego63. Jedna z pozycji w ra-
chunkach klasztoru Apy Apolla z Deir el-Balaizah mówi o winie z Nerebe64. Klasztor 
w Bawit większość wina pozyskiwał najpewniej w najbliższej okolicy65, nie da się jednak 
powiedzieć, jaki był stosunek wina pochodzącego z własnych winnic do wina kupowane-
go. Zachowało się sporo ostraków z poleceniami dostarczenia wina66. Umowy o dostawę 
zawierano także z przyszłym terminem realizacji dostawy jeszcze przed winobraniem67. 
Transport wina odbywał się drogą wodną – po Nilu, oraz drogą lądową za pośrednictwem 

57  P.Sarga 55–56 (są to właściwie stele nagrobne). Wydawca W.E. Crum uważał, że słowo rmiom odnosi 
się do miejsca pochodzenia wymienionych w inskrypcji osób. Jako obsługujących tłocznię identyfikuje ich 
S. Bacot: La circulation…, s. 273.

58  SB Kopt. II 892. Tekst pierwotnie opublikowany w L. Stern: Sahidische Scherbenaufschriften. „Zeitschrift 
für Ägyptische Sprache” 1885, Bd. 23, s. 68–70. Ostrakon jest niedatowany.

59  The Monastery of Epiphanius… Part I, s. 81, przyp. 11.
60  Po grecku miejscowość ta nazywała się Νειλόπολις. Na jej temat: S. Timm: Das christlich-koptische Ägypten 

in arabischer Zeit. Teil 2 (D–F). Wiesbaden 1985, s. 498–502.
61  O.Bawit 35; S.J. Clackson (Coptic and Greek Texts…, s. 27) uważa, że znajdowały się tam klasztorne 

winnice. Przeciwnego zdania jest A. Delattre (Papyrus coptes et grecs…, s. 86).
62  P.Sarga 135.
63  The Monastery of Epiphanius… Part I, s. 162.
64  P.Bal. 291, l. 18. Miejscowość ta pojawia się w kilku dokumentach koptyjskich. Znajdowała się w okoli-

cach Lykopolis, nie wiadomo o niej jednak nic więcej (Coptic Texts from Deir El-Bala’izah…, s. 721).
65  P.Vindob.Barbara 266 + 267.
66  O.Bawit 1–54.
67  SB XVI 12401+12402 (najnowsze wydanie: N. Kruit: Three Byzantine Sales for Future Delivery 

SB XVI 12401+12402, SB VI 9051, P.Lond. III 997. „Tyche” 1994, Vol. 9, s. 67–88). Dokument ten, spisany po gre-
cku, pochodzi z VI–VII w., a więc być może z okresu przed najazdem arabskim, z którego znamy inne podobne 
dokumenty (ibidem, s. 80–88). Mamy również umowę na przyszłą dostawę wina w języku koptyjskim, spisaną 
prawdopodobnie w VIII w. (SB Kopt. II 950). Choć nie dotyczy ona klasztoru, bez wątpienia ośrodki monastyczne 
zawierały podobne umowy.
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karawan wielbłądów68. Przynajmniej w wypadku klasztorów w Wadi Sarga i Bawit mamy 
do czynienia z importem masowym. Tylko z zachowanych pokwitowań wiemy, że w grę 
wchodziły dziesiątki tysięcy litrów wina rocznie69. Również z listu pochodzącego z topos 
św. Marka w Tebach Zachodnich dowiadujemy się, że wino transportowano na wielbłą-
dach, które też były swego rodzaju jednostkami objętości, mowa bowiem o „wielbłądzie 
wina”70. Handel winem znajdował się prawdopodobnie głównie w rękach zewnętrznych 
pośredników71, choć zdarzają się wielbłądnicy będący mnichami72.

Dwie pozycje z zestawienia wydatków z Deir el-Balaizah dotyczących wina mogą 
wskazywać, że było ono transportowane z tego klasztoru do innych klasztorów w okolicy. 
Jako odbiorcy wymienieni zostali bowiem Koluthos ze skały Apy Jana i ludzie z (klasz-
toru) Apy Jeremiasza73. Być może były to osoby, którym klasztor w Deir el-Balaizah był 
coś winien, niewykluczone jednak, że wspomniane klasztory nie miały własnych źródeł 
zaopatrzenia w wino (czy to w postaci winnic, czy stałych pewnych źródeł zakupu), stąd 
musiały polegać na dostawach z ośrodka, który posiadał nadwyżki wina.

Liczne listy z prośbami o przysłanie wina znajdujemy wśród dokumentów z klasztoru 
Apy Tomasza w Wadi Sarga:

Oddaj Papnute od jego ojca. Przyślij mi dwa foros wina74, sześć worków75 chleba76, lakon 
oliwy, dziesięć koszy solonego ciasta77. Napełnij pięć arszi wina78 dla mojego ojca i poślij 
mi je (l. mn.)79 od razu. I przyślij nam foros sosu rybnego i foros octu syruton80. I przyślij 
nam trzy ksestes sosu z amokre81. I poślij nam cztery oipe zboża dla zmielenia82.

68  P.Sarga 93.
69  S. Bacot: La criculation…, s. 273.
70  O.Saint-Marc 14. Autor listu O.Saint-Marc 15 zaleca pytać o dobre wina właśnie u wielbłądnika. Być 

może ze swego rodzaju rozliczeniem transportu mamy do czynienia w wypadku O.Theb. 43 („Lista dzbanów, 
które dostarczyliśmy, aby otrzymać za nie zapłatę w winie”).

71  A. Delattre: Papyrus coptes et grecs…, s. 86, przyp. 293.
72  O.Bawit 10, 73. Mnichów identyfikujemy wśród innych wielbłądników wyłącznie poprzez użycie tytułu 

apa. Być może także apa Jakob (O.Bawit 77) był wielbłądnikiem.
73  P.Bal. 312, ll. 21–22.
74  Nie wiemy, ilu litrom odpowiadał foros, zapewne była to miara zmienna. Na podstawie zestawień 

z innymi dokumentami z Wadi Sarga możemy powiedzieć, że było to ponad 15 l, a zatem Papnute ma przysłać 
ponad 30 l wina.

75  qoyne (qooyne) wór, miara pojemności – W.E. Crum: Coptic Dictionary…, s. 836.
76  qaqe rodzaj pieczywa.
77  étemelà W.E. Crum (Wadi Sarga…, s. 89, przyp. 1) stwierdza, że to słowo nieznane; naszym zdaniem 

być może jest to forma rzeczownika évte mąka, ciasto – W.E. Crum: Coptic Dictionary…, s. 595.
78  Nie mamy żadnego wyobrażenia, ile mogła liczyć ta miara. 
79  „Je” może odnosić się tylko do wina, zatem należy uwzględnić sugestię W.E. Cruma (Wadi Sarga…, s. 89, 

przyp. 2), że trzeba by czytać nie paréi, ale tiaréi (pięć arszi).
80  Może gatunek octu? (uwagi na temat tego słowa: W.E. Crum: Wadi Sarga…, s. 148, przyp. 3).
81  W.E. Crum: Wadi Sarga…, s. 89, przypuszcza, że chodzi o rodzaj pikli.
82  P.Sarga 92.
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Interesujące, że nadawca prosi o inne wino dla siebie i o inne dla drugiego mnicha, 
zapewne starszego. Polecenie wypłaty z Wadi Sarga dowodzi, że w obrocie winem miały 
swój udział także mniszki:

Oddaj apie Mine od apy Enocha. Bądź łaskaw i daj dwadzieścia małych lahe wina83 
mniszce Irene + Napisano: 20. Mesore. + jest: wino, małe 20 + abyś nie wątpił, podpisałem 
mą ręką + + Enoch zgadza się + ja Fojbammon napisałem +84.

Nie wszyscy mnisi mieli jednak winny trunek zawsze na podorędziu. Do tej pory odno-
siliśmy się do wspólnot mniszych, w Egipcie byli jednak także mnisi anachoreci żyjący 
pojedynczo lub we dwójkę poza zorganizowanymi wspólnotami, mniej zasobni i niepo-
siadający stałej sieci dostawców. Niedobory wina mogły zdarzać się w okolicach, które 
słabo nadawały się do uprawy winorośli, takich jak Tebaida85. Wiemy, że Frange nie 
dysponował stale winem, z kontekstu pewnego listu wnioskujemy zaś, że dla mnicha 
Epifaniusza istotne było nawet pojedyncze naczynie wina86.

Jeśli idzie o przechowywanie trunku, to pochodząca z Deir el-Balaizah lista (nie wie-
my jednak, czy odnosząca się na pewno do tego klasztoru) wspomina o sklepionym 
pomieszczeniu do przechowywania wina87 – takie obiekty musiały znajdować się także 
w innych ośrodkach.

Wino jako środek płatności

Szczególnym świadectwem roli wina we wspólnotach mniszych jest jeden z doku-
mentów z klasztoru Apy Apolla w Deir el-Balaizah. Jest to zestawienie wydatków po-
czynionych w winie datowane na VII–VIII w. n.e. Ma on nagłówek: „Wydatki diakonii 
w winie”88. Znajdujemy w nim ludzi opłaconych właśnie winem: strażnika (perwroeis) 

83  Jeśli idzie o miarę objętości lahe, to waha się ona w źródłach między 5 sextarii a 12 knidia (T.M. Hickey: 
Wine, Wealth, and the State…, s. 193; mielibyśmy więc do czynienia z objętością pomiędzy 2,7 a 6,5l), a zatem 
można powiedzieć tylko tyle, że nie chodzi o ilość niezbędną jedynie do celów leczniczych.

84  P.Sarga 168.
85  The Monastery of Epiphanius…, Part I, s. 161. Pojedyncze przykłady uprawy winorośli w Tebaidzie 

w czasach rzymskich podaje K. Ruffing: Weinanbau im römischen Ägypten…, s. 47.
86  P.Mon.Epiph. 340; cf. P.Mon.Epiph. 301.
87  P.Bal. 329, l. 4: svuhkh Noyvà hrp. Mowa tu najpewniej o ζωθήκη (Coptic Texts from Deir El-Bala’izah…, 

s. 766). Jak pokazuje H. Förster (Wörterbuch der griechischen Wörter…, s. 319), jest to jedyne poświadczenie tego 
słowa w dokumencie koptyjskim.

88  P.Bal. 312 (Coptic Texts from Deir El-Bala’izah…, s. 749–752). Słowo diakonia ma w dokumen-
tach koptyjskich szereg znaczeń, nie zawsze zgodnych z funkcjonującymi w języku greckim. W kon-
tekście tego konkretnego dokumentu chodzi jednak o rozumienie diakonii jako całości wspólnoty 
klasztornej (Coptic Texts from Deir El-Bala’izah…, s. 39). Dwa kolejne rachunki są zachowane bardzo  
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Pamuna, żeglarza (ναύτης) Teodora, a także wymienionych tylko z zawodu: kowala 
(pwhsnht), wielbłądnika (ma nqamoyl), a wreszcie osobę określoną jako καλαφάτης89, to 
jest rzemieślnik zajmujący się uszczelnianiem burt statków przy pomocy pakuł i smoły90.

Wino służyło zatem jako środek, za pomocą którego regulowano należności za różne 
posługi na rzecz klasztoru. Potwierdzają to listy oraz dokumenty finansowe znalezione 
w ruinach klasztoru świętego Apy Tomasza w Wadi Sarga, który obracał dużymi iloś-
ciami wina91. Także w tym klasztorze, podobnie jak w Deir el-Balaizah, wielbłądnikom 
płacono winem:

Józef piekarz, który przyszedł z pastwiska (mieszczącego się) w ogrodzie92, (rzekł): czyż 
apa Papnute, ekonom, nie rzekł: „daj sześć (miar) niezmieszanego wina wielbłądnikom”93.

Inne osoby pracujące na rzecz klasztoru także opłacano w ten właśnie sposób:

+ Przede wszystkim pozdrawiam cię. Bądź łaskaw wydać nieco wina pasterzom. Dali-
śmy im dwa małe hots, (lecz) oni powiedzieli:, „chcemy trzy dziennie”. Wyjdź i uczyń 
im łaskę; a także daj im dwa madże daktyli. Daj to apie Enochowi przez apę Izaaka. Nie 
ociągaj się z wyjściem, bo będą się lenili94.

Daniel, w Duchu Bożym archimandryta, pisze do apy Pawła, cieśli. Zlecam ci abyś, 
pracował jako cieśla, który […] klasztoru, w roku tej dwunastej indykcji, i abyś wyko-
nywał swoją pracę bez zaniedbywania czegokolwiek. Dajemy95 ci twoją zapłatę, któ-
ra jest taka oto: dwadzieścia pięć artab zboża, dwanaście lahe wina […] paszy, cztery 
artaby owsa, dwa słoje wina wedle winnicy (?)96, lebiton, worek mąki (?)97 i sandały.  

fragmentarczynie (P.Bal. 313–314). Podobne listy znajdujemy np. w dokumentacji klasztoru Apy Apolla z Bawit:  
P.Mon.Apollo 45–46.

89  P.Bal. 312, ll. 6, 12, 17, 18.
90  H. Förster: Wörterbuch der griechischen Wörter…, s. 367–368.
91  Obecnie opracowaniem tego materiału w ramach Wadi Sarga at the British Museum Project zajmuje się 

Jennifer Cromwell. Według jej szacunków rocznie klasztor pozyskiwał 10–20 tys. l wina – nie precyzuje jednak, 
do jakiego okresu należy odnieść te szacunki. J. Cromwell: Wine and monks in Christian Egypt, 10 July 2013. 
https://blog.britishmuseum.org/2013/07/10/wine-and-monks-in-christian-egypt/ [dostęp: 1.04.2016].

92  àmfoi mpqvm. W.E. Crum (Wadi Sarga…, s. 101) widzi tu winnicę (vineyard meadow). W kontekście, 
w którym mowa o pasterzach wielbłądów, bardziej prawdopodobne jest jednak pastwisko, mieszczące się 
w ogrodzie. Tym terminem Biblia Sahidica Mt 26,36 określa ogród oliwny.

93  P.Sarga 110.
94  P.Sarga 106.
95  Crum tłumaczy w czasie przyszłym („we will pay”), ale w tekście jest czas teraźniejszy.
96  Trudno wyjaśnić, dlaczego wino pojawia się dwa razy, zwrot ma nèvvle jest hapax legomenon. 

W.E. Crum (Wadi Sarga…, s. 133) dopuszcza również, że może tu chodzić o rocznik wina.
97  oyqooyne mnoyt – fraza dopisana pomiędzy dwoma liniami tekstu. Crum tłumaczy: „sackcloth (gar-

ment)”, nie odnosi się jednak w ogóle do drugiej części frazy, podczas gdy czasownik noyt znaczy mielić – być 
może zatem chodzi tu o torbę jako miarę objętości lub naczynie na mąkę.
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Dla twej pewności sporządzam więc ci tę umowę i zgadzam się na nią. 26 (dnia) mie-
siąca Toth, 11 indykcji98.

Datowane na VIII wiek polecenia zapłaty z klasztoru w Bawit również potwierdzają 
płacenie w winie za różnego typu usługi na rzecz klasztoru; wśród osób otrzymujących 
zapłatę w ten sposób znajdujemy cieślę99, strażnika i sprzedawcę chleba100. Tak samo wyna-
gradzano także braci pełniących szczególne zadania, np. strażników101 czy śpiewaków102. 
Wreszcie winem opłacano przewozy rzeczne103. Klasztor ten płacił winem zresztą nie 
tylko pojedynczym osobom. Jeden z dokumentów wystawiony w imieniu całej wspólnoty 
(κοινόν) osady Senesla potwierdza otrzymanie dwóch lakoote wina od klasztoru104. Nie 
wiemy niestety, z czego wynikała ta płatność. Wino jako zapłata za pracę było stosowane 
także w klasztorach tebańskich105.

Winem uiszczano także regulowane w naturze należności za towary. Otrzymał je jako 
część zapłaty handlarz solą (psanàmoy)106 i handlarz wonnościami (psa nestoi)107; 
winem płacono też za paszę dla zwierząt108. W winie można było także spłacać długi109.

W winie pobierano również część należności wobec (arabskiej) władzy. Mu-
siało ono następnie zostać spieniężone, Arabowie bowiem oczekiwali wpływów 
w gotówce. Podatek zbierał w ten sposób klasztor Apy Tomasza z Wadi Sarga110, 
a prawdopodobnie także klasztor Apy Apolla w Bawit111. W zestawieniu wydat-
ków mnichów z Deir el-Balaizah znajdujemy Teodora, określonego jako βοηθός, co 
oznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za pobór podatków w danym rejonie112. 
Nie wiemy, czy otrzymał on wino jako należność podatkową, czy też może jako  

  98  P.Sarga 161.
  99  P.Bawit Clackson 39.
100  P.Bawit Clackson 40.
101  P.Brux.Bawit 6. Na temat identyfikacji tych strażników jako mnichów A. Delattre: Papyrus coptes et 

grecs…, s. 169.
102  P.Brux.Bawit 10.
103  O.Bawit 71. Cf. komentarz do tego ostakonu.
104  P.KölnÄgypt. II 38. (VIII w.).
105  P.Mon.Epiph. 84A.
106  P.Sarga 164.
107  P.Brux.Bawit 4.
108  P.Sarga 93,139. Cf. S. Bacot: La circulation…, s. 120.
109  P.Mon.Epiph. 90.
110  P.Sarga 344; SB Kopt. II 817 (opublikowany pierwotnie w E.M. Husselman: Some Coptic Documents 

Dealing with the Poll-Tax. “Aegyptus” 1951. Anno 31, s. 334–335). 
111  P.Mon.Apollo 45, l. 5 (= P.Hermitage Copt. 14). Zapisano tam wydatek 1 knidion wina dla Raszida  

(razid). S.J. Clackson (Coptic and Greek Texts…, s. 114) przypuszcza, że może tu chodzić właśnie o obciążenie 
podatkowe składane arabskiej administracji. Poszczególni mnisi, którzy dzierżawili grunty klasztorne, tak-
że mogli uiszczać na rzecz swego klasztoru opłatę w winie. Takiego przypadku dotyczy P.KölnÄgypt. II 25.  
(VIII w.).

112  Coptic Texts from Deir El-Bala’izah…, s. 35.
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zapłatę za jakąś osobistą usługę na rzecz klasztoru. Objętość wina dla tej pozycji nie  
zachowała się.

Spożycie wina w klasztorach

Jedna z pozycji w przywoływanym już zestawieniu wydatków klasztoru w Deir  
el-Balaizah jest określona jako trapza (gr. τράπεζα) npmoq nrvme, to znaczy stół przeło-
żonego113. Podobne określenie (pennoq nivt, penivt) aż dwukrotnie pojawia się w zes-
tawieniu wydatków opłacanych winem (które obejmują tylko pięć dni) z klasztoru Apy 
Apolla w Bawit114. Być może także przeznaczane dla członków kleru ilości trunku wiążą 
się nie z wykonywanymi przez nich pracami, ale z samymi święceniami. Przykładem 
może być przydział żywności i wina dla diakona, którego podstawa nie została podana.

+ Pisze to nasz ojciec do umiłowanego brata, pobożnego i dobrego apy Fojbammona, 
prezbitera: Zechciej dać piętnaście naręczy chleba diakonowi Mechowi, a także dwa 
ksestes oliwy; napełnij mu także dwa lakon czystego wina115.

W Bawit wino (1 knidion) otrzymywał także kapłan apa Jan116. Nie wiemy, czy wino 
otrzymywali regularnie także szeregowi mnisi. W Deir el-Balaizah jedna z pozycji w zes-
tawieniu została określona jako „nasz stół” tntrapeza (gr. τράπεζα)117, co może ozna-
czać właśnie wino wydawane wszystkim braciom. W jednym z poleceń zapłaty, nie-
stety częściowo zniszczonym, wspomniana jest jedna mega118 wina przeznaczona jako 
akt miłosierdzia (agaph) dla biednych119. Nie precyzuje się niestety, czy chodzi tutaj 
o biednych świeckich, czy o biednych braci w klasztorze. Alain Delattre wspomina, że 
niewydany papirus ze zbiorów Uniwersytetu Yale mówi wprost o dystrybucji wina wśród  
biednych braci120.

Na pewno szczególne przydziały wina były wydawane przy konkretnych okazjach. 
Znów w Deir el-Balaizah znajdujemy pozycję „święto naszego ojca” (éa mpNeivt)121. 
Wydawca Paul Kahle widzi tutaj wino spożywane na święcie ku czci założyciela klasz-

113  P.Bal. 312, l. 8.
114  P.Mon.Apollo 45, ll. 6, 25.
115  P.Bawit Clackson 37.
116  P.Mon.Apollo 45, l. 14.
117  P.Bal. 312, l. 10.
118  μέγα to jest „wielka (miara)”. Por. S. Bacot: Quelques textes relatifs aux mesures de vin d’Edfou au VIIe siècle. 

W: Études coptes IX – Onzième journée d’études. Édd. A. Boud’hors, J. Gascou, D. Vaillancourt. Paris 2006, s. 39.
119  P.Brux.Bawit 9.
120  P.Yale inv. 1812, v.: A. Delattre: Papyrus coptes et grecs…, s. 195.
121  P.Bal. 312, l. 20.
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toru. List, tym razem z okolic Teb, wprost odnosi się do tego typu okazji: „Poślij nam 
wino, abyśmy w święto mogli je pić”122. Jedna z inskrypcji (niedatowana) z klasztoru 
św. Jeremiasza w Sakkarze wylicza długą listę świąt wraz z przypisaną im ilością wina, 
chyba wydawanego na te święta mnichom123. Ponieważ ilość wina różni się w zależności 
od dnia, prawdopodobnie nie chodzi tu tylko o wino używane do celów liturgicznych, 
ale również o to podawane na stół z okazji święta.

Ciekawe jest pytanie, czy w klasztorze panowała równość, jeśli idzie o gatunki spoży-
wanego wina. Rachunek z Deir el-Balaizah wspomina o winie „siedzącym” (ewàmoos) 
i winie „gotowanym” (mpis)124, przez co należy zapewne rozumieć sposoby przygo-
towania trunku – na temat ich natury nie wiemy jednak nic więcej. W kilku miejscach 
wspomina się stare wino125.

Dane archeologiczne wbrew pozorom nie są łatwe do interpretacji. W klasztorach am-
fory po winie znajdowane są regularnie, niekoniecznie musiały one tam jednak trafić wraz 
ze swą pierwotną zawartością126. Obecność zatyczek potwierdza co prawda, że naczynia 
dotarły pełne, ale nie pozwala nam to powiedzieć, jak spożytkowano ich zawartość127. 
Dorota Dzierzbicka uważa, że jedynie znaleziska dużej liczby zatyczek w eremach (jak 
w wypadku eremu TT 1152 w Sheikh Abd el-Gurna w Tebach Zachodnich) pozwalają wy-
ciągnąć wniosek, że ich mieszkańcy faktycznie pili wino, i to chyba jako napój codzienny128.

Objętość wina podawana jest zazwyczaj w knidia (po koptyjsku tę samą miarę określa-
no jako lahe)129. Niestety, ponieważ miara ta przyjmowała różną wartość w zależności od 
czasu i miejsca jej używania, nie możemy podać bezwzględnych ilości wina, jakie zużywał 
klasztor. W dokumentach z Oksyrhynchos knidion waha się pomiędzy 4 a 8 sextarii130, 
to jest (przyjmując sextarius na 0,54 litra131) między ok. 2,2 a 4,4 litra, knidion używany 
w Bawit mógł wynosić około 2,5 litra132. Nie wszystkie pozycje liczbowe w często przy-
woływanym zestawieniu z Deir el-Balaizah zachowały się, ale możemy porównać ze 
sobą większość z nich. Najpoważniejszą pozycję, 65 knidia, stanowiło wino na święto ojca,  

122  O.CrumST 351, cf. O.CrumST 382.
123  J.E. Quibell: Excavations at Saqqara (1908–1909, 1909–1910). The Monastery of Apa Jeremias. The Coptic 

Inscriptions ed. by H. Thompson. Le Caire 1912, nr 226, s. 69–71.
124  P.Bal. 316, ll. 2–3.
125  O.Bawit 2–6, 9, 15–18, 21–22, 29, 31–32.
126  Zwracają na to uwagę M. Mossakowska-Gaubert, E. Wipszycka: Les moines égyptiens del’Antiquité 

tardive et les interdits alimentaires (w druku). Dziękuję E. Wipszyckiej-Bravo za udostępnienie mi tego tekstu.
127  D. Dzierzbicka: Wine consumption…, s. 106–107.
128  Idem, s. 107. Dzierzbicka przyjęła arbitralnie, że zatyczki po otwartych amforach znalezione w eremie 

pochodzą z jednego roku – jak przyznaje jednak autorka, w istocie nie wiemy, jak długo tego typu śmieci mogły 
być gromadzone przez pustelników i czy w ogóle regularnie czyścili oni zajmowane przez siebie pomieszczenia.

129  P.Bal. 331, ll. 5–7: 50 lahe wina.
130  Np. T.M. Hickey: Wine, Wealth, and the State…, s. 192, H.I. Bell: Metrology. W: Wadi Sarga…, s. 23–24.
131  R. Bagnall: Practical Help: Chronology, Geography, Measures, Currency, Names, Prosopography, and technical 

Vocabulary. W: The Oxford Handbook of Papyrology. Ed. R. Bagnall. Oxford 2009, s. 188.
132  S. Bacot: La circulation…, s. 281–282.
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po tym – już tylko 36 knidia – wino dla kościoła, wino dla osób fizycznych (z wyjątkiem 
Pamuna: 26 knidia), to kilka knidia, „nasz stół” otrzymał zaś tylko 4 knidia. Niekiedy spoty-
kamy też inne miary np. lakoote (ok. 7,5 l)133. Wygląda na to, że wino było napojem pitym 
na co dzień w niewielkich ilościach, w czasie świąt spożywanym natomiast obficiej. Co 
ciekawe, dopiero w okresie arabskim powstał tekst monastyczny piętnujący wyraźnie 
nadmierne picie. Jest to tak zwana Apokalipsa Samuela z Kalamun, niemająca jednak nic 
wspólnego z tym wybitnym mnichem. Zachowała się w przekładzie arabskim w rękopisie 
z XIV w., sam tekst powstał jednak prawdopodobnie w VIII w.

Odrzućcie od siebie wszelkie lenistwo, wszelkie zniszczenie, wszelki gniew, wszel-
ką słabość serca, ponieważ nasi ojcowie dopełnili swego żywota w wielkiej pokorze, 
w głodzie i pragnieniu, powstrzymując się całkowicie od wina. Zamieszania wynikłe 
z żądzy znajdują się w członkach człowieka nadużywającego wina. Wino zwiększa 
haniebną żądzę, podcina członki ciała i w ogóle zasmuca Ducha Świętego. Nasi oj-
cowie od początku wiele wiedzieli o smutku, który pochodzi od wina. Powstrzymy-
wali się od niego. W rzeczy samej, niewielkiej ilości używano w chorobie. Wielkie-
mu ascecie Tymoteuszowi dozwolono pić małe ilości wina z powodu choroby i wielu  
cierpień134.

W żywocie Jerzego mnicha ze Scetis z VII w., zachowanym w Synaksarium, znajdujemy 
informację, że ów powstrzymywał się przez dziesięć lat135 od wina, słodyczy i pokarmów 
gotowanych , co świadczy, że jeszcze w początkowym okresie władzy arabskiej, przy-
najmniej w pewnych ośrodkach, praktyka abstynencji była podtrzymywana. W zacho-
wanym także w Synaksarium żywocie mnicha Miszaila (o czasach, w których żył trudno 
powiedzieć coś pewnego, starszy z dwóch arabskich rękopisów, będących podstawą 
wydania, pochodzi z XIV w.) zachowała się wskazówka, iż ilość wina, na którą zezwolił 
Paweł, bywała nawet ściśle określona: „Prowadź życie mnisze, to jest pość aż do godziny 
dziewiątej, nie jedz mięsa i nie pij więcej wina niż pół egipskiej miary [riṭli bi-l-miṣrī; 
ok. 0,225 l] ze względu na słabość twego ciała, jak to rzekł apostoł”136.

133  P.Bal. 325, l. 3; H.I. Bell: Metrology. W: Wadi Sarga…, s. 23; S. Bacot: La circulation…, s. 282. Jest to miara 
tzw.  „dużego lakoote”, zwykle lakoote mogło być równoważne z knidion.

134  Wydanie wraz z przekładem francuskim: L'apocalypse de Samuel, superieur de Deir el-Qalamo-
un. Éd. J. Ziadeh. „Revue d’Orient Chrétien” 1915–1917, Vol. 20, s. 376–404 (przekład polski z angielskie-
go tłumaczenia A. Alcocka: The Apocalypse of Samuel of Kalamun. https://archive.org/details/TheApocalyp 
seOfSamuelOfKalamun [dostęp: 20.08.2016]).

135  Wydanie wraz z przekładem francuskim: Le Synaxaire arabe jacobite IV. Les mois de Barmahat, Barmo-
udah et Bachons. Éd. R. Basset. W: Patrologia Orientalis. Vol. 16, Paris 1922, s. 394. Na temat Synaksarium, czasu 
jego powstania i dostępnych edycji: R.-G. Coquin: Synaxarion, Copto-Arabic. W: The Coptic Encyclopedia. Vol. 7. 
Ed. A.S. Atiya. New York 1991, s. 2171–2173.

136  Wydanie wraz z przekładem francuskim: Le Synaxaire arabe jacobite (mois de Hatour et de Kihak. Éd. R. Bas-
set. Patrologia Orientalis. Vol. 3. Paris 1909, s. 444 (przekład polski z tłumaczenia francuskiego).
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Wino jako środek leczniczy

W egipskiej medycynie wino stanowiło jeden z podstawowych środków leczniczych. 
Używano go do sporządzania wielu lekarstw na rozmaite choroby wewnętrzne i ze-
wnętrzne137. Recepta wymagająca zastosowania wina została zapisana na tynku w klaszto-
rze Apy Tomasza w Wadi Sarga138. Jak się wydaje, w diecie codziennej mnicha Frange wina 
zupełnie brak, nie pojawia się bowiem w licznej korespondencji dotyczącej pokarmów. 
Występuje jednak przy okazji choroby. Chcąc pokrzepić się winem w czasie osłabienia, 
musiał on uciekać się do pomocy innych:

Jezu Chryste, zlituj się nad nami. Amen. Ja Frange z Petemut, grzesznik zamieszkały na 
górze Dżeme, piszę własnoręcznie do mych umiłowanych braci, którzy są dobrzy i po-
bożni. Proszę wasze miłości, kiedy mój brat Tomasz przyjdzie do was z tabliczką od mej 
pokornej osoby, na Boga i zbawienie waszych dusz i na wasze bydło, dacie mu dobrego 
wina (hrp enanoyw), aby przyniósł mi je. Jest ono potrzebne dlatego, że choruję. Nie 
odrzucajcie mnie – aby Pan błogosławił wam i waszemu bydłu. Amen. Święty Sergiuszu, 
święty Marku! Bądź miłościwy i módl się łaskawie za nami. Amen139.

Być może do tej samej sprawy odnosi się inny list mnicha Frange:

Proszę twą ojcowską godność i umiłowanie Jezusa, które jest w tobie. Zmiłuj się nad tym 
biednym bratem, który choruje (posyłając) nieco wina. Bóg okaże ci swe miłosierdzie 
ze względu na niego140.

Wino jako napój liturgiczny

Wino było oczywiście również napojem sakralnym, używanym w liturgii. Do tej jego 
funkcji odnoszą się zapewne zapisy „kościół” (teklesia)141 oraz wino „na prosforę”142 
na rachunkach z klasztoru Apy Apolla w Deir el-Balaizah, a także pozycja „kościół”143 
w zes tawieniu rozchodów w winie z klasztoru Apy Apolla w Bawit. W tym ostatnim  

137  W. Till: Die Arzneikunde der Kopten. Berlin 1951, s. 101–102.
138  P.Sarga 21.
139  O.Frangé 98.
140  O.Frangé 99. àarow („ze względu na niego”) odnosić się może do brata, wina lub udzielania pomocy 

choremu bratu.
141  P.Bal. 312, l. 9.
142  P.Bal. 291, l. 25. Ponieważ termin ten ma szerokie znaczenie ogólne „pobożny dar”, nie można też 

wykluczyć, że chodzi tu o wino mające być ofiarowane komuś jako jałmużna czy innego typu ofiara.
143  P.Mon.Bawit 45, l. 2, 20, 24.
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wypadku widzimy, że kościół otrzymał jednego dnia 1,5 angeia wina, dwa dni później 
2 knidia i w kolejny dzień znowu 2 knidia. Mogło się jednak zdarzyć i tak, że wino po-
trzebne do sprawowania eucharystii nie zawsze było pod ręką. Do takiej sytuacji odnosi 
się prośba kapłana, anachorety i skryby Mojżesza z Teb Zachodnich. List datowany jest 
na VII w.:

Rzekłem ci w sprawie dwóch wiązek sznurów, że powinieneś zlitować się i oddać mi 
je jeszcze w tym roku. Oto więc posłałem je poprzez Psate i jeśli będziesz miał inną 
niewielką potrzebę, przyślij je, te które posłałem – jak jest napisane: „Co czynię, będę 
nadal czynił”. Tak jak miałeś litość względem mnie w ostatnim roku, miej także i w tym 
roku, abym mógł czynić dzięki (eyxaristei) za twoją sprawą. Bądź miłosierny jak 
zawsze i zlituj się, jeśli ci to odpowiada (areske, gr. ἀρέσκειν). Poślij mi wina, abym 
uczynił prosforę (prosfora) w święto […]144, kiedy wszyscy bracia wznoszą prosforę 
świąteczną. Bądź zdrów w imię Świętej Trójcy. Uniżony Mojżesz145.

Jak widzimy, lokalna wspólnota mnisza (prawdopodobnie chodzi tutaj o anachoretów 
z okolicy) nie uprawiała winorośli ani nie miała stałego dostępu do wina niezbędnego 
do celebrowania eucharystii146, którego nawet niewielkie ilości musiały być pozyskiwane 
z zewnątrz. W wypadku Mojżesza nie mamy do czynienia ze szczególną izolacją, ale mógł 
należeć on do tych ascetów, którzy z racji szczególnej ascezy na co dzień nie zaopatrywali 
się w wino.

Podsumowanie

Przed podbojem arabskim przynajmniej niektóre klasztory posiadały winnice, a na-
wet prowadziły wielkoskalowy obrót winem. Władze arabskie w początkowym okresie 
nie ingerowały w sposób szczególnie dotkliwy w ten obszar mniszej aktywności. Mimo 
widocznej niechęci do wina, obecnej we wczesnych tekstach monastycznych, ostraka, 
papirusy, inskrypcje i znaleziska archeologiczne pokazują nam, że wino pito w klaszto-
rach regularnie przynajmniej w niedzielę i z okazji świąt. Używano go także jako środka 
płatności i przedmiotu wymiany. Z czasem jednak, zwłaszcza w Górnym Egipcie, dostęp 

144  péa Mpè[ –  A. Boud’hors (Les ostraca…, vol. I, s. 397) przypuszcza, że może tu chodzić o „święto 
pustyni” (Mpèaie). Ponieważ Mojżesz jest kapłanem, rozumienie prosfory jako liturgii eucharystycznej wydaje 
się najbardziej naturalne; w takim znaczeniu termin ten występuje w kanonach Szenutego. Szenute nakazywał, 
aby wino na eucharystię („na prosforę”) w klasztorze żeńskim było wysyłane z klasztoru męskiego: The Canons 
of our Fathers…, s. 244–245 (nr 367). 

145  O.Frangé 752.
146  Gdyby wino było dostępne w najbliższej okolicy, Mojżesz zapewne nie zwracałby się z prośbą o nie 

listownie.
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do wina stał się na tyle utrudniony, że zdobycie go dla celów leczniczych, a nawet litur-
gicznych, mogło stanowić niekiedy problem. Niemniej nawet wówczas nie zaprzestano 
całkowicie picia wina. Przetrwało ono jako materialny ślad głębokiego wpływu, jaki 
wywarła kultura grecka na życie Egipcjan.
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