
 

 

 

 

1 

ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2014 – EGIPT 
TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI 
INFORMACJE NA TEMAT KRAJU 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowe fakty: 
 Nazwa w języku arabskim mówionym: Misr [mis-ruh] 

Pełna nazwa kraju: Aabska Republika Egiptu 
Lokalizacja:  Północno-wschodnie wybrzeże Afryki 
Granice: Morze Śródziemne ( na północy); Morze Czerwone (na wschodzie); Sudan 
(na południu) 

          Libia (na zachodzie)  
 Całkowita powierzchnia: 1,001,450 km2; lądu 995,450 km2; wody terytorialne  6.000 
km2 
 Stolica: Kair 

Inne Duże Miasta: Alexandria, Port Said, Ismailia, Suez, Assuit, Menya, Luxor,       
                                    Aswan 
Populacja: Ponad 84.5 milionów (2010)   
Język: arabski (oficjalny), angielski i francuski w powszechnym użyciu 

 Klimat: gorące i suche lata, umiarkowane zimy z przelotnym deszczem 
Religia: muzułmanie (głównie Sunni) poniżej 88%; ponad 12% chrześcijan (głównie 
koptyjski kościół ortodoksyjny, ale także wyznania protestanckie i katolickie). Kilka tysięcy 
Egipcjan jest Żydami. 
 Ludność: Egipcjanie 99%; Nubijczycy Ormianie, Grecy, Włosi, inni Europejczycy  
1% 
 Waluta: Funt egipski LE 
 Gospodarka: rolnictwo, górnictwo, turystyka, przemysł (cement, tekstylia, nawozy, 
guma) 

Surowce naturalne: ropa naftowa, gaz naturalny, ruda żelaza, fosfaty, mangan        
                                  wapień, talk, gips, azbest, ołów, cynk 

 Rząd: Republika            
 

I. Tło geograficzne 
 

Kair, stolica Egiptu, jest największym miastem w Afryce, z ponad 16 milionami 
mieszkańców. Nil, druga co do długości rzeka świata, płynie przez Saharę, największą 
pustynię świata. Prawie cały zapas wody w Egipcie pochodzi z Nilu. Dlatego Herodot 
nazywał go ,,darem Nilu.''. To wyjaśnia fakt, dlaczego 95% ludności skupia się na małej 
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przestrzeni płodnej ziemi wzdłuż rzeki Nil. Na tym zielonym terenie łatwo rozróżnić między 
Doliną Nilu na południu ( Górny Egipt) i Deltą Nilu na północy (Dolny Egipt).  

 

                                          II. Tło Polityczne i Historyczne 
 

Klucz Życia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia Starożytna 
 

Dwa symbole starożytnego Egiptu to Ankh, powszechnie znany jako Klucz Życia, i 
biały Kwiat Lotosu. Ankh był hieroglificznym znakiem, który oznaczał życie. Faraonowie i 
bóstwa często były portretowane trzymając ten symbol, a po śmierci Faraona, gdy był 
chowany Ankh był zawsze umieszczany na jego piersiach. Kwiat Lotosu, symbolizujący 
czystość, był często ozdobą do włosów w stroju starożytnych kobiet egipskich.   

 
Egipt, powszechnie nazywany ,, Matką Świata'' i ,,Czarującą      Kolebką Cywilizacji'', 

jest jednym z najstarszych i przyciągających krajów w historii świata. Według Genesis 10 i 
11, Egipt został zaludniony zaraz po Potopie przez Mizraima, syna Hama. Od Mizraima 
wywodzi się nazwa Misr, czyli arabska nazwa Egiptu. Udokumentowana historia Egiptu ma 
początek w erze budowy piramid, okresie różnie umiejscawianym przez historyków od 4000 
do 2700 p.n.e. Okres ten jest znany jako okres Starożytnego Królestwo, którego stolicą było 
Memphis na północy kraju. Każda ze starożytnych piramid była grobowcem wzniesionym dla 
absolutnego i czczonego  monarchy, zwanego faraonem. W każdej piramidzie znajdowało się 
kilka korytarzy i komnat, które prowadziły do wspaniałej komnaty pochówku, ponieważ 
śmierć była traktowana jako ważny etap w drodze do następnego świata, stąd religijne 
malowidła na ścianach i dokładna mumifikacja zwłok. Ten okres pozostawił nam w spadku 
zachwycające Piramidy w Gizie, które są jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. 
Poprzez Piramidy budowniczy wyrażali chęć poszukiwania głębszego znaczenia życia oraz 
odkrycie bogatszego życia po śmierci.  

 
Starożytne Królestwo przetrwało do około roku 2000 p.n.e. Wtedy powstało Średnie 

Państwo, ze stolicą w Tebach na południu. Wspaniałe grobowce z tego okresu, przeciwnie do 
tych z okresu Starożytnego  Królestwa były wybudowane setki metrów pod ziemią. Były 
dokładnie ukryte przed złodziejami i rozbójnikami. Były to czasy Abrahama. Również w tym 
okresie Herodot, sławny historyk grecki, napisał o Egipcie: ,, Nie ma innego kraju, który 
pisiadałby tyle cudów, ani takiego, który ma tyle dzieł, nie dających się opisać. Dodał 
również, że Egipcjanie ,, są religijni do przesady, dużo bardziej niż inne narody'' i wskazał na 
Ankh i Klucz Życia, które towarzyszyły każdemu pochowanemu faraonowi, jako znak 
religijnego zaangażowania.  
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Nowe Państwo, lub inaczej okres imperium powstało około 1600 r. n.e. Było to 

pierwsze światowe imperium, a jego najbardziej znanym władcą był Ramzes II, którego 
ogromne monumenty można podziwiać w całym Egipcie. Był to okres przebywania Józefa i 
Izraela w Egipcie. W tym też czasie żył Akhenaton, reformator religijny. W 1361 r Akhenaton 
ogłosił istnienie jednego Boga i Atonu, tarczy słonecznej, będącej manifestacją jego potęgi 
jako Stwórcy i Kontynuatora tradycji.  

 
Po okresie Nowego Państwa nastapił Okres Późny, który trwał do roku 332 n.e., gdy 

Aleksander Wielki podbił Egipt i zbudował Aleksandrię, która została stolicą Egiptu.  To 
właśnie w Aleksandrii powstało tłumaczenie Starego Testamentu Septuaginta z hebrajskiego 
na język grecki.   

                                                   
Kwiat Lotosu 

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Powstanie Kościoła Egipskiego 
 
W 27 roku p.n.e Egipt stał się częścią Cesarstwa Rzymskiego. Pod panowaniem 

Rzymian Aleksandria pozostała stolicą Egiptu, a grecki pozostał językiem nauki. Kościół Abu 
Sarga w Starym Kairze upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce we wczesnym okresie 
panowania Rzymian - przybycie Świetej Rodziny do Egiptu. Mówi się, że na terenie tego 
kościoła Święta Rodzina mieszkała przez miesiąc, gdy Józef pracował przy rzymskiej fortecy 
Babylonu.  W okresie Rzymskim chrześcijaństwo dotarło do Egiptu dzięki Egipcjanom, 
którzy byli w Jeruzalem w dzień Zielonych Świątek i usłyszeli Ewangelię w swoim języku ( 
Dzieje 2:4-10). Przepełnieni  radością, zabrali dobrą nowinę ze sobą do Egiptu.   

 
Organizacja pierwszego Kościoła Egipskiego tradycyjnie przypisuje się św. Markowi. 

Twierdzi się również, że św Marek ustanowił sławną katechetyczną szkołę aleksandryjską, z 
jej ogromnym wkładem w rozwój kościoła uniwersalnego. To Didaskalia dały wykształcenie 
wielu pierwszym chrześcijańskim myślicielom takim jak Orygenes, Clement z Aleksandrii i 
św Athanasiusz. Monastycyzm i asceza ( zarówno dla kobiet i mężczyzn) rozwinęły się w 
trzecim wieku naszej ery, głównie dzięki założycielowi św. Antoniemu Wielkiemu. Zakon 
św. Antoniego w rejonie Morza Czerwonego pochodzi właśnie z tego okresu.  

 
W czasach rzymskich kościół egipski był srogo prześladowany. Punkt kulminacyjny 

owych prześladowań za panowania Cesarza Dioklecjana w 284.  zaznaczył początek 
kalendarza w kościele egipskim, co jest kontynuacją starożytnego kalendarza egipskiego, na 
którym nadal opierają się dzisiejsi rolnicy. Znany jako Kalendarz Męczenników, upamiętnia 
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cierpienie prześladowanego kościoła. Prześladowaniom tym odważnie stawiano czoła. 
Zamiast stłumienia chrześcijaństwa, wzmacniał się jego rozwój. Kościół aleksandryjski ciągle 
zajmował czołową pozycję wśród innych kościołów, będąc drugim po kościele rzymskim. 
Wysyłał również misjonarzy w różne części świata, w tym do Irlandii, gdzie wprowadzono 
monastycyzm.  

 
Prześladowania zakończyły się wraz z początkiem okresu koptyjskiego, gdy 

chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Egiptu za rządów Konstantyna w r. 312. Do tego 
czasu starożytny egipski język demotyczny ustąpił nowemu językowi, w którym stosowano 
grecki alfabet dodanego do 7 liter demotycznego języka.  To był język koptyjski. Słowo 
,,copt'' pochodzi od greckiego słowa Aigyptos, które oznacza Egipt. Stopniowo język 
koptyjski stawał się powszechnym językiem Egiptu, natomiast grecki pozostał językiem 
nauki, przy czym  koptyjskiego używano w koptyjskich ortodoksyjnych klasztorach i w 
liturgii. Takie informacje można znależć w manuskryptach, które są częścią kolekcji kilku 
bibliotek i muzeów w Egipcie, Europie i Ameryce.   

 
Ryzyko Islamu 

 
Koran pojawił się Egipcie wraz z przybyciem Arabów w r. 638 n.e. W r. 641 

Egipcjanie musieli wybrać między religią Chrystusową i Mahometem,  prorokiem islamu, 
który zmarł około 10 lat wcześniej w Arabii. Arabowie nie zabijali chrześcijan, ale 
wprowadzili podatki, aby wymusić na nich zaakceptowanie islamu. Wielu Koptów w końcu 
uległo stałej presji.  

 
Fatymidzi, którzy władali Egiptem od 969 do 1171 r założyli Kair, który stał się 

stolicą i Uniwersytet El Azhar, największy islamski uniwersytet na Środkowym Wschodzie, 
który stał się centrum islamskiej kultury i religii. W 1517 Egipt został prowincją cesarstwa 
otomańskiego.  Był to trudny okres słabej gospodarki i nieudolnego rządu w Egipcie. W 
przyszłości te wydarzenia uczyniły z Egiptu łatwy łup dla Anglii i Francji. W 1798 francuskie 
wojska najechały Egipt. Napoleon, który przewodził oddziałom, przywiózł ze sobą zespół 
naukowców, których zafascynowała starożytna historia Egiptu. W 1801 Francuzów pokonały 
wojska brytyjsko-otomańskie.  

 
Historia Współczesna 

 

 
 

Mohamed Ali, oficer albański z tytułem ,,paszy'' rządził od 1805 do 1848, gdy Egipt 
był prowincją cesarstwa otomańskiego. Mohamed Ali i jego dynastyczni następcy próbowali 
unowocześniać Egipt. W konsekwencji Egipt zmuszony był zaciągać pożyczki w bankach 
europejskich. aby sfinansować różne projekty. Ogromne długi zmusiły egipskich władców do 
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przekazania administracji finansowej kraju francusko-angielskiemu konsorcjum. Ta sytuacja 
doprowadziła do brytyjskiej okupacji Egiptu w latach 1882 do 1922, kiedy to Egipt stał się 
monarchią.  

 
23 lipca 1952 grupa należąca do armii egipskiej, znana jako ruch wolnych oficerów 

dokonał przewrotu monarchii, w wyniku którego ostatni król Farouk abdykował. 
Przewodniczącym ruchu był Gamal Abd al Nassar, a Mohammed Naguib został ogłoszony 
pierwszym prezydentem Egiptu. Jednak konflikty między Naguib i Nasserem szybko 
doprowadziły do pozbawienia Naguiba prezydentury, po czym prezydentem został Nasser. 
Chociaż Nasser sprawował władzę autokratyczną, usuwając wszystkie partie polityczne i 
przyjmując reżim socjalistyczny, dzięki swoim wystapieniom publicznym stał się bardzo 
popularny. Uważano go za wielkiego przywódcę, prawdopodobnie największego w świecie 
arabskim, a jego śmierć w roku 1970 była powszechnie opłakiwana.   

 
We współczesnej polityce Środkowego Wschodu Egipt odgrywa istotną rolę 

polityczną. Po kilku wojnach z Izraelem, w końcu w roku 1979 został podpisany traktat 
pokojowy, podpisał go prezydent Anwar Sadat, który był następcą  Nassera. Odnowiono 
również stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Niestety, ten historyczny krok doprowadził do 
tego, że do roku 1989 Egipt został usunięty z Ligi Arabskiej. Traktat pokojowy oraz polityka 
gospodarcza ''Otwartch Drzwi'' Sadata, która miała przyciągnąć zagranicznych inwestorów,  
wywołały nienawiść i sprzeciw radykalnych grup islamskich, które w końcu dokonały 
zamachu na jego życie w 1981.  

 
W tym samym roku, 1981, Hosni Mubarak, zastępca prezydenta Sadata został 

mianowany przez Zgromadzenie Narodowe na nastepcę Sadata. Został przewodniczącym 
Narodowej Partii Demokratycznej i Prezydentem Arabskiej Republiki Egiptu. Zaczął dobrze, 
ale skończył źle. Frustracja i niezadowolenie z trzydziestoletnich rządów Mubaraka opartych 
na pseudodemokratycznym rządzie, upośledzonej gospodarce, rosnącym bezrobociu i 
skorumpowanym rządzie doprowadziły do rewolucji, której inicjatorami byli młodzi, światli 
obywatele. Ludzie o wysokiej świadomości politycznej powstali przeciwko Mubarakowi 25 
stycznia 2011 r. chcąc doprowadzić do updaku skorumpowany reżim i zbudować władzę 
obywatelską.  

 
W czerwcu 2012r. Dr Mohammed Mursi ( z Partii Bractwa Muzułmańskiego) został 

pierwszym wybranym Prezydentem Egiptu. Wprowadził władzę cywilną i obiecał wszystkim 
wolność, sprawiedliwość i równość. Chrześcijanie i umiarkowani muzułmanie wszyscy się 
żarliwie modlą, aby te obietnice zostały dotrzymane.  

 
III. Tło Religijne 

Scena Chrześcijańska Dzisiaj 
 
Obecnie Koptowie ( inaczej egipscy chrześcijanie) stanowią 12% ludności Egiptu. 

Najstarszym i największym kościołem jest ortodoksyjny kościół koptyjski, który uważa św. 
Marka za swojego pierwszego Patriarchę. Stąd, nieżyjący już Patriarcha, Papież Shenouda III 
był 117 Patriarchą Stolicy św Marka.  Język koptyjski jest nadal w użyciu w liturgii 
Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, który aktualnie próbuje ożywić zainteresowanie 
okresem koptyjskim poprzez uruchomienie Centrum Kultury Ortodoksyjo Koptyjskiej.   
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Koptyjski Kościół Ortodoksyjny i inne Kościoły Ortodoksyjne 
 

Historia Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego jest jednocześnie chwalebna i 
tragiczna. Jest chwalebna ze względu na jego wkład w Kosciół Uniwersalny, głównie poprzez 
jego zasłużonych i sławnych synów, takich jak św Atanazjusz, Cyryl, Antoni, Pachomiusz. 
Jest tragiczna ze względu na ogromną liczbę dzieci, które z powodu swojej wiary 
chrześcijańskiej były ofiarami prześladowań i martyrologii.  

  
Oprócz Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Egipcie były kościoły grecki, 

ormiański ortodoksyjny syryjski. Szacuje się, że dzisiaj jest kilkanaście tysięcy 
ortodoksyjnych Greków i około dwadzieścia pięć tysięcy ortodoksyjnych Ormian, i mała 
społoczność ortodoksyjnych Syryjczyków.  

 
Kościół Rzymsko-Katolicki 

 
Niektórzy twierdzą, że Kościół Katolicki rozpoczął swoją działalność w Egipcie w 

latach 1775-1822, gdy Ghali, chrześcijański polityk wprowadził kościół w czasie ery 
Mohameda Ali. Z drugiej strony, badania pokazują, że istnienie w Egipcie koptyjskich 
katolików datuje się na rok 451, gdy na Soborze Chalcedońskim Kościół Aleksandryjski 
podzielił się na dwa z powodu kontrowersji nad naturą Chrystusa. Właściwie obie grupy 
wierzyły, że Chrystus jest w pełni ludzki i boski, ale nie zgadzali się w kwestii 
sformułowania. Większość zgadzała się z aleksandryjskimi przywoódcami i nazywali siebie ,, 
ortodoksyjnymi'', gdy mniejszość, zgadzająca się z przywódcami rzymskimi, byli znani jako 
,,katolicy''.    

 
W 1219 Franciszek z Asyżu, katolik, odwiedził Egipt, aby osiągnąć pojednanie z 

Koptyjskim Kościołem Ortodoksyjnym. Przybył w okresie krucjaty prowadzonej przez 
Ludwika XIX. Ponieważ napominał członków krucjaty, egipski władca był pod wrażeniem 
jego pewności siebie i powitał go w Egipcie; stał się też bardziej wyrozumiały dla chrześcijan 
w Egipcie. Jako że liczba katolików wzrastała, powstawało coraz więcej katolickich szkół. 
Szacuje się, że obecnie jest około 200,000 egipskich katolików.  

 
Kościoły Ewangelickie 

 
Ewangelickie kościoły w Egipcie są zwykle wynikiem protestanckiej pracy misyjnej. 

Pierwszym misjonarzem w Egipcie był Peter Heyling (1633-1634), Niemiec, który 
rozpowszechniał doktryny Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Lokalny pasza podejrzewał 
go o szpiegostwo i w końcu kazał go ściąć. W XIX w. pod bardziej tolaryncyjnymi rządami 
Mohammada Ali i jego następców przybyło wielu misjonarzy z różnych części swiata. W 
1818 zaczęło aktywnie działać Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.  Wspólne 
wysiłki z Amerykańskim Towarzystwem Biblijnym zrodziły Towarzystwo Biblijne w 
Egipcie. Brytyjski przedstawiciel Kościelnego Towarzystwa Misyjnego (CMS) kilka razy 
odwiedził Egipt w okresie 1818 - 1823. Spotkał się z wieloma księżmi koptyjsko 
ortodoksyjnymi, kiedy rozdano cztery ewangelie po arabsku. Do tego czasu biblia była 
dostępna tylko w języku koptyjskim. Pod koniec 1825 r CMS wysłał pięciu kolejnych 
misjonarzy niemieckich z Basel Mission do pracy wśród Koptów. Rozdawali Biblie arabskie i 
książki, założyli też szkoły i przychodnie medyczne. W 1834 założyli mały kościół i zachęcali 
chrześcijan do ewangelizacji. To doprowadziło do powstania nowych kościołów w Kairze, 
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Aleksandrii i Strefie Kanału. Pierwsi misjonarze są założycielami obecnego egipskiego 
episkopalnego/anglikańskiego kościoła.  

 
W 1861 r. przybyli do Egiptu amerykańscy misjonarze presbiteriańscy i założyli kilka 

szkół i kościołów w całym kraju. Założyli też szpitale i kliniki medyczne w kilku miastach i 
wioskach. Są oni założycielami obecnego Koptyjskiego Kościoła Ewangelickiego, który jest 
zdecydowanie największym z 17 kościołów stanowiących wyznania protestanckie ( 16 
pozostałych było założonych przez inne misje).  

 
Holenerscy misjonarze rozpoczęli swoją pracę w Egipcie w roku 1961 w wiosce 

Qalyuib ( 15 km na północ od Kairu). Ta misja jako pierwsza założyła szkołę podstawową w 
Qalyuib, a następnie szkołę w pobliskim Barrage. W 1902 założyli kościół w Qalyuib znany 
jako Bethel, a następnie kolejny kościół w Barrage. Holenderska misja opuściła Egipt w 
latach 50 XXw ale służba duszpasterska jaką rozpoczęli w Barrage i Qalyuib cieszy się 
systematycznym wzrostem pod przywództwem egipskim.  

 
Podsumowując: Chrześcijaństwo przybyło do Egiptu wcześnie za sprawą św Marka 

Ewangelisty, uważanego za pierwszego patriarchę Aleksandrii. Od tej pory Kościół egipski ( 
ortodoksyjny, katolicki czy protestancki) rozwijał się intensywnie z milionami wyznawców w 
Egipcie i społecznościach koptyjskich za granicą.  
Od czasów arabskiej inwazji na Egipt w VII w. wielu Egipcjan stopniowo przyjmowało 
religię nowych władców. W kosekwencji od około XI w. egipscy chrześcijanie stanowili 
mniejszość, język koptyjski został zastąpiony przez arabski, chociaż koptyjski jest nadal 
używany w liturgii kościelnej. Dzięki nowo otwartemu Centrum Kultury Koptyjsko 
Ortodoksyjnej wzrosło zainteresowanie okresem koptyjskim i jego kulturą. Obecnie 
chrześcijanie stanowią dwanaście procent ludności. W Egipcie jest ponad 2626 kościołów. 
Ostatni spis kościelny bazujący na rejestrze chrzcin, pogrzebów itd. podaje, że w Egipcie jest 
17 mln chrześcijan, oraz 3 mln Egipcjan wyznania chrześcijańskiego mieszkających za 
granicą.  
 

     IV. Tło Społeczne i Kulturowe 
           Scena Współczesna 
 

Współczesny Egipt może się pochwalić trzema laureatami Nagrody Nobla: Laureates: 
Ahmad Zoweil (Chemistry, 1999), Naguib Mahfouz (literatura, 1988), and Anwar Sadat  
(pokojowa nagroda, 1978).  W roku 2012 Maggie Gobran była nominowana do Pokojowej 
Nagrody Nobla 2012. “Mama Maggie” – jak jest tu nazywana, jest założycielką i prezesem 
fundacji Stephen's Children.  Swą służbą niesie pomoc  rodzinom żyjącym w slumsach na 
terenie Kairu, przy czym pomoc jest skierowana zarówno do rodzin chrześcijańskich, jak i 
muzułmańskich.  

W dziedzinie sportu Narodowa Reprezentacja Piłki Nożnej Egiptu wygrała 7 razy 
Puchar Afryki, ustanawiając nowy rekord Afryki,a w Wojskowych Mistrzostwach Świata 
Egipt zdobył tytuł 5 razy, a dwa razy Egipcjanie zdobyli drugie miejsce. Innymi popularnymi 
sportami w Egipcie są koszykówka, piłka ręczna, squash i tenis, w których to dyscyplinach 
zawodnicy wygrali znaczace nagrody w zawodach regionalnych i kontynentalnych. 
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W dziedzinie filmu, Kair nazwano „Hollywood Środkowego Wschodu”, głównie ze względu 
na światowej sławy Kairski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który odbywa się co roku i 
znajduje się w czołówce 11 najlepszych festiwali filmowych na świecie. Egipski przemysł 
filmowy dominuje w świecie kina arabskiego. Egipt może się również pochwalić bogatą i 
różnorodną sceną muzyczną, a także osiągnięciami w dziedzinie literatury i sztuki.  

 
 

Społeczny Status Kobiet 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Starożytny Egipt 

 
Starożytne Egipcjanki miały prawdopodobnie te same prawa, co mężczyźni. Różnice 

w zakresie prawa w Egipcie były bardziej oparte na różnicach społecznych niż płci.  
Mimo tej równości, w pewnych okresach kobiety winny unikać kontaktu z 

mężczyznami spoza rodziny, oraz zakrywać twarz w miejscach publicznych. Kobiety były 
wychowywane w poczuciu całkowitej zależności od ojców i starszych braci. Po wyjściu za 
mąż, we wszystkich decyzjach były zależne od swoich mężów, ale też tylko na nich 
spoczywał obowiązek prowadzenia domu i wykonywania zadań domowych.  

Cleopatra, Nefertiti i  Hatshepsut, jako władczynie należały do nielicznych kobiet 
mających istotny wpływ na egipskie społeczeństwo.  
 
Egipt pod panowaniem Grecji i Rzymu 

Starożytna Grecja, a także jej następca Starożytny Rzym były całkowicie 
patriarchalne. W takich społeczeństwach kobiety i dzieci były traktowane jako własność lub 
rzeczy posiadane przez głowę rodziny. W takim społeczeństwie, kobiety miały pozycję dużo 
niższą od mężczyzn. Gdy do Rzymu dotarło chrześcijaństwo, Egipt był częścią Cesarstwa 
Rzymskiego, gdzie chrześcijanie byli prześladowani. Prześladowania się zakończyły dopiero, 
gdy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią w Rzymie pod władzą Konstantyna.  Wraz z 
rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa, kobiety zaczynały cieszyć się bardziej 
uprzywilejowaną pozycją, ponieważ wczesne chrześcijaństwo prowadziło do przekształcenia 
hierarchii społecznej.  

 
Egipt pod Imperium Ottomańskim 

Imperium Ottomańskie rządziło Egiptem od czternastego wieku do początków 
dwudziestego wieku. W przeciwieństwie do innych cywilizacji w Imperium Ottomańskim 
kobiety cieszyły się wysoką pozycją. Miały prawo pracy i prawo posiadania własnej ziemi. 
Kobiety z klasy wyższej często pracowały w miastach handlowych, zarządzały biznesem i 
kontrolowały finanse.  
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Kobiety we Współczesnym Egipcie 
Od lat 70 -tych dwudziestego wieku sytuacja kobiet się zmieniła, głównie ponieważ 

więcej kobiet podjęło pracę w sektorach pozarolniczych. Według szacunków rządowych 
liczba kobiet pracujących podwoiła się z 500,000 do 1 miliona w latach 1978 - 1980. Do 1982 
kobiety stanowiły 14 % wszystkich zarabiających pracowników w kraju.  

Chociaż znaczna liczba kobiet stanowiła wykwalifikowaną siłę roboczą, głównie w 
edukacji, zawodach inżynieryjnych i medycynie, wiele kobiet wykonywało niskop-płatne 
zawody w fabrykach, biurach i usługach. W 1990 kobiety stanowiły 12 procent wszystkich 
pracowników przemysłu, większość kobiet pracujących w fabrykach było zatrudnionych w 
przemyśle tekstylnym, spożywczym i farmaceutycznym.  
                                                   Współczesne Kobiety 

Aby zrozumieć warunki życia współczesnych egipskich kobiet musimy 
przeanalizować różne aspekty oddziaływania religii na wiele dziedzin życia. W kolejnych 
akapitach zobaczymy, w jaki sposób niektóre społeczne zjawiska dotykają życia chrześcijan i 
muzułmanów.   
 
Niepełne Rodziny 

Emigracja dużej grupy Egipcjan, głównie mężczyzn pracujących w sądsiadujących 
krajach arabskich, miało istotny wpływ na pozycję Egipcjanek. Badania International 
Organization for Migration wykazały, że w dwóch trzecich rodzin migrantów biorących 
udział w badaniu, głową domu była kobieta pod nieobecność męża lub ojca). W tych 
gospodarstwach, wypłata stanowiła ważne źródło dochodu, stanowiące 43% ich całkowitego 
dochodu. 52% żon emigrantów samodzielnie podejmowało decyzję o sposobie wydawania 
otrzymywanych pieniędzy. W pozostałych przypadkach, kobieta będącą głową rodziny 
posiadała sporo niezależności, ponieważ decyzję  co do tego, w jaki sposób powinny być 
wydawane dochody podejmowali wspólnie nąż i żona, tylko w kilku przypadkach (11%) 
decydował sam mąż.  
 
Segregacja Płci 

W niektórych kręgach muzułmańskich, takie praktyki jak zasłanianie twarzy i 
segregacja płci w szkołach, pracy i miejscach rekreacyjnych stały się powszechne. Niektóre 
rodziny muzułmańskie, szczególnie na południu Egiptu, zaczęły zabierać dziewczęta ze szkół 
w wieku dorastania, aby zminimalizować mozliwość kontaktu z mężczyznami. Segregacja 
płci rzadziej ma miejsce w kręgach chrześcijańskich, chociaż te kobiety często muszą stawiać 
czoła podobnym wyzwaniom w domu, pracy i szkole.   

 
Małżeństwo i Rozwód 

W Egipcie prawo rodzinne – takie jak małżeństwo i rozwód – jest uzależnione od 
wiary. Wobec tego, Egipcjanki doświadczają wielu problemów.  

Wszyscy Egipcjanie chrześcijanie pdlegają prawu Kościelnemu, które pozwala na 
posiadanie tylko jednej żony i nie zezwala na rozwód ( zarówno przez mężczyzn jak i 
kobiety), z wyjątkiem rzadkich przypadków takich jak niewierność lub religijne nawrócenie. 
To prawo Kościelne jest oparte na ich zrozumieniu słów Jezusa w Mateuszu 5:31-32. 
„Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam 
powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi 
ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poslubił, cudzołoży”.   
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W tradycji muzułmańskiej mężczyźni mogą mieć nawet cztery żony jednocześnie, co 
jest w zgodzie z islamskim prawem religijnym. Muzułmanin może rozejść się z żoną po 
prostu mówiąc trzy razy w obecności świadków „Opuszczam cię”. Poprawka z 1979 r. 
mówiła, że poligamia nie była prawnie korzystna dla pierwszej żony i uprawniała ją do 
pozwania męża za rozwód w przeciągu roku od momentu, gdy dowiedziała się o drugim 
małżeństwie swojego męża. Poprawka uprawniała pierwszą żonę do rekompensaty. 
Muzułmanin zatrzymywał prawo do rozwodu bez odwoływania się do sądu, ale musiał 
zgłosić rozwód przy świadkach w urzędzie stanu cywilnego i i natychmiast oficjalnie 
powiadomić swoją żonę. Opuszczona żona była uprawniona do uzyskania alimentów na 
roczne utrzymanie oraz rekompensatę pokrywającą koszty dwuletniego utrzymania; sąd mógł 
podnieść te kwoty w okolicznościach łagodzących, takich jak rozpad długiego pożycia 
małżeńskiego. Opuszczona żona automatycznie zatrzymywała opiekę nad synami w wieku 
poniżej dziesiątego roku życia i córkami poniżej dwunastu lat; sąd mógł przedłużyć okres 
opieki nad dziećmi do osiemnastego roku życia. W 1985 r. nowe prawodastwo zmieniło wiele 
praw przyznanych kobietom muzułmańskim w 1979 r.  Kobiety straciły swoje prawo do 
rozwodu z mężem, który poślubił drugą kobietę. Nadal mogła wnieść petycję do sądu, aby 
rozpatrzyli jej sprawę, ale sędzia orzeknie rozwód, tylko jeżeli to będzie w interesie rodziny. 
Natomiast mężczyzna może rozwieść się z żoną po prostu mówiąc: „Rozwodzę się z tobą” w 
trzech odrębnych sytuacjach i w obecności świadków.  

 
Kobiety w Kościele chrześcijańskim 

Obecnie Kościół Egiptu z dumą przyznaje stanowiska kierownicze kobietom. Chociaż 
ordynacja na księży jest ograniczona tylko do mężczyzn, kobiety mogą być diakonami oraz 
służyć w komisjach kościelnych. Wyszkolone i doświadczone chrześcijanki dzielą się swoim 
doświadczeniem i prowadzą innych. Są zachęcane, aby głosić słowo i zachęcać wiernych, aby 
nieśli Ewangelię tam, gdzie trudno dotrzeć. Kobiety były autorkami kilku wybitnych książek, 
a także przemawiały na konferencjach krajowych i międzynarodowych.  

 
Wyzwania stojące przed dziećmi 

Miliony egipskich dzieci rodzi się w wielkiej biedzie, gdzie złe odżywianie we 
wczesnym wieku prowadzi do problemów zdrowotnych przez całe życie. W niektórych 
rodzinach dzieci muszą iść do pracy, nawet niebezpiecznej, narażającej ich zdrowie i życie. 
Wiele rodzin  się rozpada lub żyją w wielkich miejskich slumsach, a dzieci żyją na ulicy. 
Stało się to zjawiskiem typowym w zbyt wielu miastach. Setki wiejskich nastoletnich 
dziewcząt jest pozbawianych możliwości skończenia szkoły, zmuszane są do wczesnego 
małżeństwa, przemocy domowej i skazane na analfabetyzm. Kościół Egiptu ( ortodoksyjny, 
katolicki czy protestancki) jest bardzo zatroskany sytuacją dzieci. Wiele kobiet działających 
w kościele zaoferowało swoją pomoc, szczególnie w zakresie planowania rodziny, opieki 
zdrowotnej, odżywiania i troski o dzieci.  

   
Wnioski 

Egipcjanie pracują w interesie jaśniejszej przyszłości, współpracując z różnymi agencjami, 
aby ten cel osiągnąć. Z niecierpliwością czekają na lepszą konstytucję i silny demokratyczny 
rząd szczerze zainteresowany ochroną mniejszości, promujący społeczną i ekonomiczną 
sprawiedliwość, potrafiący osiągnąć pokój i bezpieczeństwo. Nawiązują polityczne i 
międzynarodowe relacje, naprawiają programy planowania rodziny, i programy gospodarcze 
otwierania nowych rynków dla eksportowania produktów i odzyskania ziemi pustynnych. 
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Kościół Egiptu jest głęboko zaangażowany w prowadzenie owocnych projektów w tym 
kierunku i mocno wspiera wszystkie wysiłki wdrażania reform. Jest to jeden z Boskich 
strumieni na pustyni.  
 

Tłumaczenie: Bożena Wiercińska 

 


