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Tajemnice papirusów
pod red. Jadwigi Lipińskiej,
wyd. Ossolineum,
Wrocław 2005,
s. 276.

W

2005 roku, nakładem wydawnictwa Ossolineum, ukazała się książka pod redakcją
profesor archeologii śródziemnomorskiej Jadwigi
Lipińskiej pt. „Tajemnice papirusów”. Jest to
przegląd wszystkich rodzajów dzieł pisanych
powstałych w starożytnym Egipcie, począwszy
od czasów najdawniejszych i pojawienia się
pierwszych znaków pisanych, aż do podbojów,
a później wkroczenia chrześcijaństwa, gdy zaczęło
zanikać tradycyjne pismo egipskie.
Książka składa się z pięciu rozdziałów. Każdy
dotyczy innej epoki w dziejach Egiptu. Wszystko
poprzedzone jest słowem wstępu Lipińskiej,
w którym słusznie zauważa, że nie sposób w jednej
pozycji zamieścić całej różnorodności utworów
egipskich, dlatego Czytelnikowi podaje pewne
przykłady. Ma to swoje plusy i minusy. Minusem
zapewne jest okrojenie tematu, jednakże plusem
to, że otrzymujemy wybór podany przez specjalistów, odpowiednio posegregowany, streszczony
i opisany. Oprócz krótkich fragmentów tekstów
posiadamy odpowiedni komentarz specjalisty.
Jest to niewątpliwa dogodność dla tzw. laików
w tej tematyce.
Książka stanowi niejako kompendium wiedzy o dziejach pisma. Znajdują się tu wszystkie
najważniejsze rzeczy dotyczące piśmiennictwa,
kolokwialnie ujmując – podstawy podstaw. Po
książkę tę powinien sięgnąć zarówno ten, który
zaczyna swoją przygodę z historią starożytnego
Egiptu, jak i ten, który chce odświeżyć bądź
utrwalić pewne fakty. Pozycja, więc godna polecenia początkującym, w celu wprowadzenia
w świat egipskich papirusów, jak i specjalistom
w celu odświeżenia „podstaw”.
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Każdy rozdział, oprócz pierwszego, ma taki
sam układ. Na początku następują ramy chronologiczne epoki, następnie znajduje się krótka jej
charakterystyka oraz opis piśmiennictwa w tym
czasie. Dalej autor przechodzi do szczegółowego
opisu przedstawionych gatunków. Większość
się powtarza, ze względu na kontynuowanie
wielu form literackich poprzez wieki. W każdym rozdziale jest opis inskrypcji królewskich,
świątynnych, grobowych, prywatnych; listów
zarówno prywatnych jak i korespondencji królewskiej, pisma administracyjne oraz tzw. nauki.
Ponieważ jest ich dość sporo i nie jest możliwy
opis wszystkich, pozwoliłam sobie opisać, dość
subiektywnie, ciekawsze gatunki.
Rozdział pierwszy, autorstwa Moniki Dolińskiej, pt. „Trzcinką i rylcem” opisuje dzieje pisma
od pierwszych zapisanych tabliczek, czyli od lat
3200–3150 p.n.e. Początkowo Egipcjanie pisali
na różnych materiałach: kamień, drewno, kości,
pergamin, skóry. To wszystko, co powstawało
należało nazywać, bowiem co zapisano miało
trwać na wieki. Bez nazwy, „bez imienia nic nie
było ważne”. Wiąże się to z zachowaniem niektórych faraonów względem swoich poprzedników,
których starano się zdegradować i umniejszyć ich
rolę właśnie poprzez wymazywanie ich imion.
Tak stało się przykładowo z Hatszepsut, czy ze
słynnym faraonem-reformatorem Amenhotepem
IV. Wymazanie imienia było formą pewnego zdegradowania, skazywało na wieczne zapomnienie,
czyli zaprzeczenie istnienia, co jak wiemy, przy
tak głębokiej wierze w życie pozagrobowe, dla
Egipcjan było największą karą. Z rozdziału tego
dowiadujemy się nie tylko o tym jak pisano (czyli
od prawej do lewej strony), ale także poznajemy
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strukturę pisma, czyli z czego dokładnie się składa.
Przy okazji tego opisu zostaje zamieszczona tabela
z wybranymi znakami jednospółgloskowymi,
dwuzgłoskowymi i trójzgłoskowymi, dalej przykłady determinatywów. W tym miejscu należy
zaznaczyć również, że istniały różne wersje pisma:
powszechnie znane hieroglify, tzw. święte znaki,
hieratyka, czyli pismo kapłańskie oraz demotyka,
czyli pismo ludowe. Znacznie później powstało
pismo koptyjskie, które istnieje do dziś, jako
język liturgiczny. Autorka tego rozdziału słusznie
zauważa, że pismo hieroglificzne, jak i klinowe,
rozwinęły się niezależnie od siebie, a pojawienie
się jego w danych kulturach wniknęło i wpłynęło
jednocześnie na rozwój i złożoność organizacji
państwowej. Bez pisma nie ma, bowiem poprawnie
funkcjonującego organizmu państwowego.
Rozdział ten jest niejako wprowadzeniem do
historii pisma egipskiego. Stanowi podstawę, która
stanowi zrozumienie dalszych jego przeobrażeń,
zmian, jak również pozycji pisarza, nauki i samej
umiejętności pisania.
Drugi rozdział „Zaranie dziejów, zaranie pisma. Inskrypcje okresu Starego Państwa”, opisany
przez Joannę Popielską-Grzybowską, obejmuje
okres wielkiego rozwoju sztuki i piśmiennictwa
za czasów III–VI dynastii. Po wstępie następuje
podział na kilka podrozdziałów, z których każdy
opisuje inny gatunek piśmiennictwa, przykładowo:
inskrypcje hieroglificzne, w skład których opisane
zostają inskrypcje królewskie, czyli Teksty Piramid.
Następnie inskrypcje prywatne: autobiografie,
apel do żywych, formuły ofiarne, następnie listy
ofiar. W tym rozdziale szczególnie interesujący są
teksty Piramid i Teksty Sarkofagów, czyli zbiór
ponad 1000 formuł zwanych zaklęciami lub
wypowiedzeniami. Celem tych formuł religijnych
było zapewnienie królowi bytu w Zaświatach,
obdarzenie go siłą i bezpieczeństwem podczas
podróży ku życiu wiecznemu. Inne warte uwagi
są figurki złorzeczące, które przedstawiały postacie
jeńców z obcych krajów. Prawdopodobnie były
wykorzystywane w rytuałach złorzeczenia wrogom.
Często figurki były okaleczane, gdyż wierzono,
że pozbawienie ich poszczególnych części ciała
spowoduje osłabienie przeciwnika.
Rozdział kolejny „Między Memfis a Tebami.
Literatura okresu Średniego Państwa”, napisany
został przez redaktorkę Jadwigę Lipińską. Średnie
Państwo, czyli panowanie drugiej części XI dynastii aż do początków XIII dynastii. Za czasów
XII dynastii obserwujemy rozkwit literatury.
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Niestety większość dzieł pozostaje anonimowa.
Autorka opisuje tu głównie opowiadania, które
obejmują: bajki, legendy, epickie opowieści, relacje
o fantastycznych lub historycznych zdarzeniach.
Dość powszechne były też nauki lub jak je się też
nazywa „Maksymy Ptahhotepa”. Były to jedne
z najwcześniejszych zbiorów wskazań moralnych,
przestróg, rad i etycznych wskazówek. Narratorem ich jest wezyr Ptahhotep, będący u schyłku
swojego życia, który dość wyszukanym i trudnym
językiem przekazuje swojemu następcy prawdy
życiowe, swoje doświadczenie i wskazówki. Z tego
okresu znane są także min.: „Nauki dla Merikare”,
„Nauka lojalisty”, „Nauki Chetiego”, znany pod
inną nazwą „Satyra na różne zawody”. Utwór
ten jest pochwałą profesji pisarza. Zbudowany
na zasadzie ukazania minusów innych zawodów,
na tle zalet zawodu pisarza.
„Literatura imperium” Piotra Laskowskiego,
to rozdział czwarty, opisujący piśmiennictwo
w okresie Nowego Państwa, czyli za panowania
XVIII, XIX i XX dynastii. Tu należy podkreślić
znaczenie panowania Amenhotepa IV, które
przyniosło przełom w dziejach języka pisanego,
bowiem to dopiero od jego czasów do literatury
wprowadzono język mówiony (przez egiptologów
nazwany nowoegipskim), przez co stała się ona
bardziej realistyczna. Miało to też wpływ na
jej ponowny rozkwit. Tradycyjnie znajdują się
tu inskrypcje hieroglificzne, w skład których
wchodzą inskrypcje królewskie oraz epos o bitwie
pod Kadesz; inskrypcje prywatne, królewskie
inskrypcje grobowe, teksty hieratyczne: teksty
literackie, opowiadania „historyczne”, opowiadania mitologiczne, opowiadanie czy literackie. Papirusy „naukowe”, magiczne, wróżebne:
kalendarz dni szczęśliwych i nieszczęśliwych,
w którym zaznaczone jest to można, a czego nie
można robić w danym dniu. Opisany jest także
sennik, papirusy magiczne, papirusy medyczne,
papirusy prawnicze. W papirusach administracyjnych opisane są pewne bolączki i życie
codzienne w Egipcie. Dotykają takich spraw, jak
np. spisek na życie faraona, afery korupcyjne,
czy sennik. Wart przytoczenia jest opowiadanie
„Dwaj bracia”. Jest to historia, jak sama nazwa
wskazuje dwóch braci. Przeplatają się tu wątki
baśniowe i motywy mitologiczne wielu kultur.
Bez komentarza nie może pozostać fakt, że jest to
utwór posiada charakter skrajnie mizoginiczny.
Większość kobiet występujących w opowiadaniu
jest zła, zdradziecka, niszcząca i piękna zarazem.
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Interesujący jest także podrozdział „Wioska robotników”, dotyczący oczywiście wioski Deir-el
Medina. Dzięki dokumentom zachowanych z tej
osady, możemy dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy dotyczących życia codziennego
budowniczych Doliny Królów.
„Egipskie piśmiennictwo Epoki Późnej” Tomasza Markiewicza, to ostatni rozdział. W Epoce
Późnej wiele tekstów zostało napisane demotyką.
Tu dość oryginalne są podrozdziały dotyczące
parodii i satyr, gdzie możemy przeczytać min.
krótki utwór zatytułowany „Obelgi przeciwko
kobiecie”, czy „Pieśń o harfiarzu”. „Rytuał balsamowania Apisa”, zawiera opis rozmaitych czynności
związanych z mumifikacją i pochówkiem byka
Apisa. W podrozdziale papirusy matematyczne
i astrologiczne, opisane są zestawy konkretnych zadań matematycznych z zakresu algebry
i geometrii wraz z rozwiązaniami. Uderzający
jest zupełny brak teorii i formuł, należało tak
opanować zadania, aby stosować je w różnych
przypadkach.
Na końcu znajdują się kolorowe fotografie,
w bardzo dobrej jakości, przedstawiające opisane
w książce stele, inskrypcje, papirusy itp. Następnie
znajduje się ”Aneks: najważniejsze teksty zachowane na papirusach i ostrakonach, opracowane
przez Monikę Dolińską. Są one posegregowane
tematycznie i pokrótce scharakteryzowane. Następnie „Słowniczek egipskich bóstw, terminów
i częściej spotykanych określeń”, wśród których
znajdziemy np. terminy: ba, cenotaf, Izyda,
Nut, pylony, skarabeusz, ureusz. Dalej Tablica chronologiczna, sporządzona według „The
Oxford History of Ancient Egypt”, red. Ian
Shaw, Oxford University Press 2000. Na końcu
bibliografia, podzielona zgodnie z rozdziałami
oraz źródła i spis ilustracji oraz przypisy, co jest
niewątpliwie niedogodnością dla czytelnika,
gdyż, w celu znalezienia źródła musi wertować
całą książkę.
Mimo, iż książka, jak sama redaktorka podkreśliła, ma formę popularno-naukową, warta
jest uwagi, nie tylko, dlatego, że porusza sztandarową tematykę dla starożytnego Egiptu, istotne
jest przytaczane przetłumaczonych tekstów,
o których mowa, przez co możemy poznać szyk
czy styl. Podkreślam: książka godna polecenia
wszystkim.
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Bronisław Szubelak,
Hoplita grecki VII–V w. p.n.e.
Studium bronioznawcze,
Wydawnictwo Inforteditions,
Zabrze 2007, s. 88.

P

ostanowiłem napisać recenzję powyższej
książki pomimo, że nie jest ona nowością.
Hoplita grecki VII–V w. p.n.e. Studium bronioznawcze jest pierwszą pozycją z serii „Wojownicy”
wydawaną przez Inforteditions i nadal cieszy się
zainteresowaniem, cały czas będąc dostępna na
rynku księgarskim. Autor tego opracowania, dr
Bronisław Szubelak, jest absolwentem Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Opolu na Wydziale
Filologiczno- Historycznym. W 1996 roku
uzyskał tytuł doktora broniąc pracę Modyfikacje
uzbrojenia legionisty rzymskiego schyłku republiki
w świetle historiografii antycznej. Obecnie jest
pracownikiem naukowym Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie i specjalizuje się
w tematyce bronioznawstwa starożytnego. Jest
autorem publikacji Legionista Cezara – studium
uzbrojenia.
Jak zaznacza Autor, celem jego książki jest
„ukazanie aktualnego stanu wiedzy o uzbrojeniu hoplity greckiego w okresie klasycznym”
i jednocześnie wskazywanie braku takiej pozycji
na rynku polskim, która w sposób dokładny
opisuje to zagadnienie.
Niniejsze opracowanie zostało podzielone na
kilka rozdziałów. Po krótkim wstępie w pierwszym
rozdziale B. Szubelak charakteryzuje podstawowe
uzbrojenie hoplity, od którego pochodzi nazwa
tej formacji, czyli „tarczę”. W drugim rozdziale
wyczerpująco są przedstawione różne typy pancerzy stosowanych przez ciężkozbrojnych Greków.
Następne dwa rozdziały: Pteryges oraz Mitra, perizona traktują o pomocniczych rodzajach pancerza.
B. Szubelak, Legionista Cezara – studium uzbrojenia,
Częstochowa 1999.

B. Szubelak, Hoplita grecki VII–V w. p.n.e. Studium
bronioznawcze, Zabrze 2007, s. 7.
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Rozdział piąty poświęcony jest nagolennikom.
W kolejnym, najdłuższym z rozdziałów, Autor
opisuje wiele rodzajów hełmów stosowanych
przez hoplitów. Dwa ostatnie rozdziały traktują
o broni ofensywnej, tzn. włóczni i mieczom. Dalej
znajduje się zakończenie, krótkie streszczenie,
przypisy i bibliografia.
B. Szubelak wyczerpująco opisuje przedstawione zagadnienia. Nie trzyma się przy tym
sztywno czasów zawartych w tytule (VII–V w.
p.n.e.), co należy uznać za plus. Opisy wyposażenia hoplickiego zawierają odniesienia do
wcześniejszych epok (mykeńskiej i okresu archaicznego) i innych kręgów kulturowych (Egipt,
Mezopotamia, Hetyci, Etruskowie), z którymi
stykali się Grecy. Autor wykazuje tu wzajemne
powiązania i wpływy, nadaje swoisty rodowód
poszczególnym rodzajom i typom uzbrojenia
hoplity. Ciekawy jest zwłaszcza fragment dotyczący charakterystyki mieczy stosowanych
w świecie greckim. Dotychczas ciężko było
wskazać różnice na przykład między machairą
a kopisem. Dr Szubelak w prosty i przystępny
sposób to wyjaśnia, powołując się przy tym na
innych autorów.
Trzeba przyznać Autorowi, że wykonał bardzo
dobrą pracę badawczą i oparł się na licznych źródłach i przekazach antycznych. Także imponująco,
jak na rozmiary tej pozycji, przedstawia się zbiór
opracowań (ponad sto tytułów), gdzie znajdują
się dzieła zarówno zagranicznej jak i polskiej
historiografii. W efekcie czytelnik może czuć
się usatysfakcjonowany tym, że otrzymał zebrany na kilkudziesięciu stronach, fachowy opis
bronioznawstwa.
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To czego mi osobiście brakuje w tej pracy
to rozdziału poświęconego taktyce. Wprawdzie
książka jest studium bronioznawczym, ale Autor
mógł zawrzeć informacje jak hoplici zachowywali na polu bitwy wobec podobnych formacji
czy w starciu z innymi ludami. Są na ten temat
wzmianki w poszczególnych rozdziałach, ale
mogło to być zebrane i podsumowane w na kilku
oddzielnych stronach.
Oprawa i szata graficzna także są atutem
książki. Miękka okładka w połączeniu z gładkim kredowym papierem sprawia estetyczne
wrażenie. Do tego całość jest solidnie sklejona,
więc czytelnik z pewnością długo będzie się nią
cieszył, bez obaw, że od częstego zaglądania
się rozsypie. W środku znajdują się kolorowe
i czarnobiałe ilustracje autorstwa Tomasza Łaza
i Marka Synowieckiego. Moim zdaniem jest to
także plusem książki, ponieważ w odróżnieniu
od innych publikacji, które często posiłkują się
ilustracjami zaczerpniętymi od Osprey Publishing
czy książek J. Warry’ego, tutaj mamy coś wyjątkowego. Wspomniana ikonografia jest uzupełniona
przez oryginalne obrazy z waz greckich.
Podsumowując, dzieło Bronisława Szubelaka, uważam za wartościowe i rzetelne. Każdy
miłośnik bronioznawstwa znajdzie tutaj fachowe
informacje. Także dla laika, nie zajmującego się
na co dzień historią wojskowości, jest to świetna pozycja, ze względu na prosty i zrozumiały
język oraz skondensowanie najważniejszych
wiadomości o jednej z najsłynniejszych formacji
w dziejach świata.
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Mario Liverani,
Nie tylko Biblia.
Historia starożytnego Izraela,
Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego,
Warszawa 2011, s. 442.

W

2011 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się polski
przekład książki „Nie tylko Biblia. Historia
starożytnego Izraela” autorstwa wybitnego włoskiego archeologa i historyka, Mario Liveraniego.
Pomimo tego, że na polskim rynku wydawniczym znajduje się stosunkowo dużo pozycji
traktujących o najstarszych dziejach Izraela, to
jednak książka ta poprzez swoje nowatorskie
podejście i wykorzystanie niezmiernie bogatego
materiału źródłowego stanowi ważne uzupełnienie
omawianego tematu.
Najistotniejszą innowacją wprowadzoną
przez autora jest podział historii starożytnego
Izraela na dwie części – historię „zwyczajną”
rekonstruowaną głównie na podstawie źródeł
archeologicznych i bliskowschodnich oraz historię „zmyśloną” będącą według autora kreacją
stworzoną na potrzeby religijne i ideologiczne. Ta pierwsza poprzedzona jest rozdziałem
wstępnym w którym Liverani charakteryzuje
sytuację polityczno-ekonomiczną Palestyny
w późnej epoce brązu – okresie przeżywania się
i stopniowego rozkładu cywilizacji kananejskiej
oraz egipskiej dominacji w tej części świata.
Pierwsza część opracowania jak już zostało
powiedziane oparta jest przede wszystkim na
źródłach archeologicznych, które dla autora stanowią punkt odniesienia w stosunku do danych
biblijnych. Wśród badaczy najstarszych dziejów
„Narodu Wybranego” od dłuższego czasu trwa
fundamentalny spór w kwestii możliwości wykorzystania narracji biblijnej do rekonstrukcji
wydarzeń historycznych. Część naukowców
zwana fundamentalistami za wszelką cenę stara
się bronić wiarygodności Starego Testamentu,
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szukając echa prawdziwych wydarzeń wśród
biblijnej historii Potopu, Wyjścia z Egiptu czy
też w przekazach o Patriarchach i Sędziach.
Druga grupa skupiona zwłaszcza wokół archeologów z Uniwersytetu w Tel-Awiwie niemal
w zupełności neguje wartość poznawczą Starego
Testamentu, odnoszącą się do wydarzeń sprzed
podziału tak zwanego Zjednoczonego Królestwa
na Judę i Izrael. Liverani w sporze tym zajmuje
stanowisko pośrednie, poddając Księgi Starego
Testamentu krytycznej analizie i starając się
przy tym oddzielić pierwotne informacje od
późniejszych wstawek redakcyjnych. Najlepszym
przykładem takiego postępowania badawczego
jest podejście do zagadnienia Zjednoczonego
Królestwa Izraela. Tradycja biblijna przypisuje mu
charakter panizraelski a jednocześnie panowanie
dwóch ostatnich jego królów – Dawida i Salomona
przedstawia jako okres wyjątkowej pomyślności
zarówno gospodarczej jak i militarnej. Państwo
to miało obejmować swoim zasięgiem wszystkie
dwanaście legendarnych plemion Izraela co
stawiałoby je niewątpliwie na pozycji lokalnego
mocarstwa na tle mozaiki okolicznych plemion
o charakterze protopaństwowym. Liverani podaje
przekonujące dowody wykluczające możliwość
istnienia w owym okresie tak silnego organizmu
politycznego, jednocześnie wbrew opinii części
hiperkrytycznych badaczy nie neguje samej historyczności Saula, Dawida czy Salomona.
Niewątpliwie jednym z kluczowych problemów poruszanych w książce jest kwestia etnogenezy Hebrajczyków. Autor zajmuje tutaj dosyć
tradycyjne stanowisko. Co prawda podkreśla ich
związek z cywilizacją kananejską, ale jednocześnie
konsekwentnie szuka korzeni Izraelitów wśród
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społeczeństw koczowniczych. W świetle najnowszych badań takie wyjaśnienie tego zagadnienia
wydaje się być trudne do obronienia.
Druga część opracowania poprzedzona jest
rozdziałem zatytułowanym „epoka osiowa”
Termin ten odnosi się do wydarzeń mających
miejsce w VI wieku, które to dla Liveraniego
mają znaczenie przełomowe. Z jednej strony dla
znacznych obszarów starożytnego świata jest to
moment powstania nowych prądów religijnych,
etycznych a dla Izraela także dodatkowo czas
dramatycznych wydarzeń związanych z niewolą
babilońską, które odcisnęły olbrzymie piętno
w świadomości ówczesnych ludzi. Stanowi to
punkt wyjścia do rozważań na temat powodów
powstania „wymyślonej” historii Izraela. Jednym
ze sztandarowych przykładów takiej kreacji
jest historia Exodusu a zwłaszcza zbrojnego
podboju Kanaanu. Autor wiąże jej rozwinięcie
z powrotem grup wygnańców zapoczątkowanym edyktem Cyrusa II. W takim ujęciu jest
to przeniesienie wstecz współczesnych wydarzeń
a historia Mojżesza i Jozuego miała przede
wszystkim wzmacniać prawa powracających
repatriantów do posiadanej ziemi.
Na osobną uwagę zasługuje niewątpliwie wykorzystana w książce bibliografia. Spis
pozycji jest niezmiernie obfity a przy tym
uporządkowany tematycznie tak, że czytelnik
bez trudu jest wstanie odnaleźć z jakich prac
korzystał autor przy tworzeniu poszczególnych
rozdziałów. Co warte podkreślenia większość
cytowanej literatury jest anglojęzyczna.
Reasumując książka Mario Liveraniego
jest bez wątpienia pozycją godną uwagi dla
każdego czytelnika zainteresowanego historią
starożytnego Bliskiego Wschodu a także szerzej
mówiąc ze względu na specyfikę tematu, każdego zainteresowanego korzeniami współczesnej
cywilizacji, niewątpliwie w znacznej części
ukształtowanej na zasadach biblijnych. Żywy,
barwny język samego autora pozwala książkę
polecić szerokiemu gronu odbiorców.

Na polskim gruncie problem ten najpełniej został
opracowany przez M. Bieniadę, Pomiędzy Kanaanem
a Izraelem. Geneza narodu biblijnego z perspektywy
archeologii, Pułtusk 2004.
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Maria Luisa Uberti,
Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2010, s. 252, mapy.

D

zieje Bliskiego Wschodu to jeden z kilku
zaniedbanych w polskiej literaturze tematów. Budujące jest, że ta sytuacja powoli zmienia
się na lepsze. Dowodem na to jest recenzowana
książka Marii Luisy Uberti.
Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów.
Pierwszy z nich stanowi wprowadzenie do książki,
w którym omówiono zarys prac archeologicznych,
badań oraz źródła klasyczne (w tym Biblię) zajmujące się Bliskim Wschodem. Drugi przedstawia
ludy, pisma i języki tego regionu. Kolejny opisuje
źródła epigraficzne i literackie. Następne natomiast
zajmują się przedstawieniem dziejów Bliskiego
Wschodu w epoce brązu i żelaza, poczynając od
okresu Sumerów, na zdobyciu Babilonu przez
Cyrusa kończąc.
Pierwsza część tytułu pracy wskazuje, iż
mamy do czynienia z zarysem dziejów Bliskiego Wschodu, będącym zarazem skryptem dla
studentów (Uberti, s. 9). Niezmiernie trudnym
zadaniem jest przedstawienie w skrótowy sposób
tak ciekawego regionu, bogatego w wydarzenia
i niezwykłe postaci. Udało się jednak autorce
stworzyć dobry i porządny „podręcznik”. Czytelnik otrzymuje przedstawiony w skondensowanej
formie obraz nie tylko samych dziejów Bliskiego
Wschodu. Część historyczną bowiem poprzedza
„przewodnik” po pracach badawczych, zarówno
naukowych jak i archeologicznych, w regionie.
Rozdziały historyczne natomiast dają czytelnikowi
Wykłada historię starożytnego Bliskiego Wschodu
na Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu
Bolońskiego. Zajmuje się również archeologią
fenicko-punicką. Jest autorką m.in. takich prac:
Le figurine fittili di Bitia… (Roma 1973), I verti
preromani del Museo archeologico nazionale di
Cagliari (Roma 1993).
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możliwość zapoznania się ze wszystkimi istniejącymi kulturami bliskowschodnimi, zarówno
z wielkimi imperiami (m.in. Hetytów, Asyrii,
Mittani), jak i niewielkimi tworami państwowymi
(np. miast fenickich, państw nowohetyckich),
w trakcie ich rozkwitu i upadku. Poza historią
polityczno-militarną (Autorka uwypukliła bardziej
ten pierwszy aspekt) czytelnik znajdzie tu również
omówienie sytuacji społeczno-kulturowej na
przestrzeni blisko 2,5 tys. lat. Wielce pomocny
okazuje się rozdział poświęcony językom i pismu
– Ludy, języki i pisma. Wielki plus należy się
Uberti za umieszczenie fragmentów tabliczek,
które nie tylko wzbogacają sam tekst, ale także
umożliwiają zapoznanie się z niewielkim wyciągiem bogatej spuścizny literackiej antycznego
Bliskiego Wschodu. Niewątpliwą zaletą pracy
jest jasny i klarowny wykład samej Autorki,
bardzo przyjemny w odbiorze dla każdego typu
Czytelnika. Za to należy się pochwała dla polskiego tłumacza, Andrzeja Mrozka, za bardzo
dobry przekład. Pewnym mankamentem może
być brak przypisów, które zastępują umieszczone
w tekście nawiasy z odnośnikami do autorów,
na których powoływała się Uberti.
Bibliografia opracowania stanowiąca wybór
literatury tematu liczy sobie 4 strony. W jej skład
wchodzą w przeważającej mierze opracowania
w języku włoskim i francuskim, w mniejszym
stopniu natomiast po angielsku i niemiecku. Nie
zawiera ona jednak wykazu wielu klasycznych
już prac z tej tematyki, chociażby H. Klengla,
G. Roux czy S. N. Kramera, co wskazuje na to,
że publikacja była przygotowana bardziej na
rynek włoski.
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Oprawa edytorsko-graficzna prezentuje się
skromnie, ale ładnie. Książka została wydana
w biało-brązowej miękkiej i dobrze klejonej
oprawie. Dzięki temu jej żywot nie zakończy
się po kilkukrotnej lekturze. Wart odnotowania
jest niewielki i poręczny format, w którym wydano książkę. Umożliwia to zabranie jej ze sobą
w podróż. Wydawnictwo nie posiada ilustracji
(poza dwoma obrysami tabliczek znajdującymi
się w rozdziale trzecim). Posiada natomiast sześć
starannie wykonanych map ukazujących region
Bliskiego Wschodu w różnych okresach epoki brązu i żelaza. Samą publikację uzupełniają ponadto
tablice chronologiczne oraz indeks osób.
Pomimo tego, że sama Autorka stwierdza,
że recenzowana przeze mnie pozycja przeznaczona jest dla studentów, można ją polecić również osobom rozpoczynającym swoją przygodę
z dziejami tego regionu. Dzięki dobremu stylowi
Autorki, syntetycznemu i chronologicznemu
przedstawieniu wydarzeń, otrzymują tytułowe
Wprowadzenie…, które może stanowić wstęp do
samodzielnego poszerzania swojej wiedzy o tym
epizodzie ludzkich dziejów.

102

1/2012

Recenzja

Marek Olędzki,
Czas przemian.
Barbaricum między Bałtykiem a środkowym
Dunajem w dobie wojen markomańskich,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2008,
s. 266.

W 2008 r. doczekaliśmy się publikacji rozprawy habilitacyjnej Marka Olędzkiego, pracownika
Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
na Uniwersytecie Łódzkim. Jest nią książka zatytułowana Czas przemian. Barbaricum między
Bałtykiem a środkowym Dunajem w dobie wojen
markomańskich.
Praca podzielona została na cztery rozdziały.
Poprzedza je słowo wstępne, a kończą indeksy,
spis pozycji bibliograficznych, streszczenie w języku angielskim oraz krótkie słowo od redakcji,
w którym przedstawiono biogram naukowy
Autora recenzowanej książki.
Wstęp zawiera krótkie omówienie studium,
w którym czytelnik zorientuje się, w jakich
cezurach chronologicznych będzie poruszał
się Olędzki. Następnie, jakie terytoria obejmie
narracja, w dalszej części padają podziękowania
dla osób, pod których egidą lub też, komu Autor
zawdzięcza ostateczny kształt publikacji.
W rozdziale pierwszym Autor nakreśla chronologię badanego przez siebie okresu. W ten
sposób wskazuje ramy, jakie obejmie narracja
książki. Rozdział drugi nawiązuje do konfliktu,
który w historiografii funkcjonuje pod nazwą
wojen markomańskich. Olędzki przedstawia tutaj
przebieg wydarzeń, po to by nakreślić kontury
swoich rozważań, które zaobserwować możemy
w dalszej części pracy. W rozdziale następnym,
zarysowany został teren, na których rozgrywały
się wydarzenia przedstawione w książce. Część
ta podzielona została na dziewięć podrozdziałów,
w których Autor skupił swoją uwagę na nakreśleniu jednostek archeologicznych: wielbarskiej,
przeworskiej, luboszyckiej, puchowskiej, grupy
gustowskiej, a ponadto markomańsko-kwadzkiego,
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sarmackiego i dackiego kręgu kulturowego. Ostatni
podrozdział traktuje o zagadnieniu lokalizacji
germańskich Burów. W rozdziale czwartym,
stricte historycznym, Olędzki podjął się tematu
opisania rzymskiej polityki względem ludów
siedzących za Dunajem. W piątym rozdziale,
będącym podsumowaniem całości, poświęcono uwagę kulturowo-osadniczym przemianom
w okresie wojen markomańskich.
Marek Olędzki nie trzyma się sztywnych ram
chronologicznych określonych dla konfliktu rzymsko-barbarzyńskiego na lata między 167 a 180 r.
n.e. Przeciwnie, rozciąga znacznie czas wojen,
dzieląc go na trzy podstawowe etapy. Jak wynika
z recenzowanego studium, klasyczny przedział
167–180 r. n.e. to środek, punkt kulminacyjny
wydarzeń na pograniczu dunajskim i miały
one swoją przyczynę. Dopiero po zsumowaniu
całości, można mówić o konflikcie markomańskim z wszystkimi jego aspektami. Naturalnie,
taki podział jest standardowy na każde znaczące
wydarzenie w dziejach świata. Podobnie jest
kiedy mówimy o działaniach zbrojnych Egiptu
w czasach Ramessydów przeciwko Hetytom,
konfliktom między Republiką Rzymską a Punijczykami, czy też wojnami gockimi toczonymi
w III w. n.e. One też miały swoje źródło, przebieg
i skutki widoczne na przestrzeni następnych
dziesiątków lat.
Takie przedstawienie problemu, jak i całościowe podjęcie tematyki wojen markomańskich, tak
rzadko spotykanej w polskiej literaturze naukowej,
jest jak najbardziej godne podziwu. Trafioną,
z punktu widzenia metody, było wykorzystanie
przez Olędzkiego dwóch dziedzin nauki jakimi
są archeologia i historia. Na podstawie tej pracy
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śmiało można twierdzić, że świetnie się one uzupełniają. Tam, gdzie jedna nauka nie wystarcza,
jest wspomagana przez drugą. Tak znaczne rozbudowanie cezur chronologicznych, a nadmienić
należy, że są to czasy od cesarza Marka Aureliusza
do Karakalli (przy czym uwzględnić powinno się
okres genezy konfliktu) możliwe było głównie przy
wykorzystaniu wyników badań archeologicznych.
Podstawowe założenie pracy Olędzkiego, czyli
przedstawienie zjawisk kulturowych, etnicznych
i osadniczych społeczeństwa barbarzyńskiego na
północ od Dunaju, przy zastosowaniu głównie
źródeł archeologicznych i asystujących im źródeł
pisanych, zostało zrealizowane. Otrzymujemy
klarowny obraz „geopolityki” tych terenów, co
wzmacnia nasze widzenie problematyki sąsiedztwa
rzymsko-barbarzyńskiego.
W trakcie lektury książki zauważyć można,
że Autor powołuje się na źródła historyczne.
Problem pojawia się w momencie, kiedy chcielibyśmy prześledzić je w spisie bibliograficznym,
ponieważ nie zostały tam uwzględnione. Jedynie
Rozmyślania cesarza Marka Aureliusza zostały
wyszczególnione, ale nikną one pośród opracowań współczesnych.
Pozycja Olędzkiego śmiało może nosić miano
literatury archeologicznej. Wzbogacona została
o ryciny omawianych zabytków archeologicznych, mapy terytoriów, na których rozgrywały
się opisywane wydarzenia. Dodatkowo znaleźć
można zdjęcia i ilustracje oscylujące wokół tematyki książki.
Podsumowując, dostajemy do rąk pracę, która
poprzez swój charakter i podejście do problemu
konfliktów markomańskich i ich oddziaływania
na ludność pogranicza dunajskiego wypełnia
lukę w polskiej nauce. Wojny markomańskie
w rozumieniu Marka Olędzkiego nie mogą mieć
ustalonej chronologii oraz zostać wtłoczone
w wąski przedział czasowy. Badacz dostrzega ich
przyczyny o wiele wcześniej, a także ich reminiscencje uchwytne długo po pokoju w 180 r.
n.e. Punkt widzenia Autora wpisuje się w jeden
z poglądów głoszących, że niepokoje te stały się
wstępem do Wielkiej Wędrówki Ludów z drugiej
połowy IV w. n.e., które na dobre zamknęły
okres jedynowładztwa Rzymu na Starym Kontynencie.
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