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Ocena rozprawy doktorskiej magistra Sebastiana Długoborskiego

pt. “Szubria – północny wasal i sojusznik Asyrii”

Ocenę pracy pana Sebastiana Długoborskiego pragnę przedstawić w trzech zasadniczych

częściach,  mianowicie:  wybranego  tematu,  zastosowanych  metod  badawczych  oraz

samego opracowania rozprawy.

Temat  pracy  wynika  z  zainteresowań  autora  I  tysiącleciem  p.n.e.  i  polityką

podówczas ogromnej terytorialnie Asyrii. Jak sam autor pisze we Wstępie (s. 16) – jest

odpowiedzią na główne tezy przedstawione przez D. N. Sarkisiana w jego monografii

Strana Šubria. 

Królestwo  Szubrii  istniało  prawdopodobnie  od  11  do  7  w.  p.n.e.,  ale  bliskość

etymologiczna  terminu  sumeryjskiego  Šubir  (SU.BIR4) oraz  akadyjskiego

Šubartȗ/Šubarû, na którą zwrócili uwagę badacze (m. in. I. Gelb, P. Michałowski i P.

Steinkeller),  została  poddana  gruntownej  analizie  przez  autora  pracy  na  początku

Rozdziału I, traktującego o nazwie królestwa. Doktorant umiejętnie wykazał możliwość

przejścia  fonetycznego  šubar >  šubr (s.  20 i  przyp.  63) i  przedstawił ten toponim w

tekstach datowanych na III tysiąclecie. W dalszej części Rozdziału I autor ukazał toponim

w  inskrypcjach  sumeryjskich  i  akadyjskich  z  różnych  regionów  (Anatolia, Syria,

Babilonia i Asyria) i okresów (II i I  tys.).  We wnioskach na zakończenie  Rozdziału I

doktorant rozróżnił dwa znaczenia toponimu Šubartu, bedącego zarówno terminem na

określenie kierunku – w tym przypadku ogólnie północy, jak i terenów położonych w

kierunku północnym, nieco się zmieniającym w zależności od miejsca piszącego.     

Należy podkreślić, że temat jest umiejetnie wybrany z punktu widzenia obecnego stanu

badań  i  mimo  że  w  głównej  części  dotyczy  bardziej  znanej  historii  I  tysiąclecia,



jednocześnie  ujawnia  luki  w stanie  naszej  wiedzy.  Tym samym przedstawione  przez

autora pracy hipotezy, dobrze uzasadnione, pozwalają widzieć egzystencję Szubrii jako

wasala Asyrii, który niekiedy próbował wykazać swą niezależność.  

Godna podkreślenia jest różnorodność wykorzystanych przez doktoranta źródeł

stanowiących podstawę pracy, a które zostały skrótowo przedstawione na s. 10. Są to

teksty królewskie, korespondencja, inskrypcje ryte na skałach, a nawet traktaty i rytuały.

Autor  posłużył  się  również  wynikami  badań  archeologicznych  i  źródłami

ikonograficznymi.  Zastosowana w pracy metoda historyczno-krytyczna,  polegająca na

przedstawianiu  kolejnych  chronologicznie  źródeł,  ich  analizie  prowadzącej  do

budowaniu  hipotezy  lub  dokumentowaniu  własnego  poglądu,  jest  dowodem  na

umiejętność  posługiwania  się  materiałem  źródłowym.  Należy  zwrócić  uwagę  na

szczupłość  tego  materiału,  niekiedy  jego  niekompletność,  co  jednak  nie  zostało

wykorzystane przez doktoranta do błędnej interpretacji lub nadinterpretacji. Odwrotnie,

jego  wnioski  są  szeroko  udokumentowane,  jak  np.  hipoteza  o  powstaniu  traktatu

wasalnego pomiędzy Asyrią  a  Szubrią  w czasach Tiglat-pilesara  III  (s.  135-141) lub

przedstawienie powodów ataku Asarhaddona na Szubrię w 8 roku jego panowania (s.

183-196).  Również połączenie opisanego przez skrybę asyryjskiego w  Liście do boga

rytuału odprawionego dla ratowania oblężonego w mieście Uppumu króla Ik-Teszuba z

rytuałem zastępstwa króla (šar pū iḫ ) wydaje się ze wszech miar słusznym (s. 211-217).

Wnioski dowodzą szerokiej znajomości tematu, umiejętności budowania prawidłowych

hipotez, a tym samym dorosłości naukowej doktoranta. 

 Podział kolejnych rozdziałów traktujących o lokalizacji  terenów przynależnych

do królestwa Szubrii (Rozdział 2), jego historii od XI po VIII w. (Rozdział 3) i od VIII po

wiek VII  (Rozdział  4)  jest  narzucającym się  rozwiązaniem. Cezurą w przedstawianiu

historii  tego  państwa  jest  nie  tylko  pojawienie  się  na  tronie  Asyrii  nowej  dynastii

Sargonidów,  ale  również  zmiana  stosunków  związana  z  bardzo  prawdopodobnym

podpisaniem przez Szubrię układu wasalnego z Asyrią.

Staranność  opracowania  jest  widoczna  poczynając  od  prawidłowych  tłumaczeń  i

transliteracji  tekstów.  Budzi  nieco  wątpliwości  stosowanie  klasycznego  systemu



przypisów,  ale  jest  to  w  pełni  wybór  autora.  Niesie  on  jednak  ze  sobą  obowiązek

“przedzierania się” czytelnika przez rozbudowane niekiedy wyliczenia nazwisk, tytułów,

nazw serii, miejsca wydania, strony, by dojść do uwagi autora (np. przyp. 591 na s. 110).

Dbałość autora pracy jest również widoczna w konsekwentnym podawaniu lokalizacji

każdego z omawianych toponimów i dołączeniu map (a zwłaszcza tej na s. 79, ukazującej

maksymalny  obszar  zasięgu  królestwa  Szubrii).  Tym  samym  dziwi  brak  mapy

zamieszczonej w artykule K. Radner (wydanym w 2012 r. i znanym autorowi, ponieważ

figuruje  on  w  bibliografii).  Mapa  ta  przedstawia  Szubrię  i  inne  państwa  buforowe

pomiędzy Asyrią  a  Urartu.  Pisząc  jednak pracę  dotyczącą  historii  wypada zaznaczyć

rodzaj stosowanej chronologii, a tymczasem autor rozprawy pomija nawet dobrze znane

lata panowania władców, zwłaszcza królów asyryjskich I tysiąclecia.  Umieszczone na

końcu rozprawy wykaz skrótów i objaśnień dotyczących transkrypcji powinny znaleźć

się w części początkowej.   

Przedstawienie  bóstw  szubryjskich  (s.  163-165),  jak  również  interpretacja  znaczenia

reliefów z Birkleyn dla władców asyryjskich (s. 118), wykraczają poza główny temat, ale

podnoszą dodatkowo wartość pracy. Połączenie “źródła Tygrysu” czyli tunelu będącego

naturalnym sanktuarium z bóstwem występującym w hetyckich  i  luwijskich  tekstach,

zapisanym przez autora jako DINGIR.KASKAL.KUR (poprawnie dKASKAL.KUR), nie

wydaje się trafne. Cytowany przez autora pracy E. Gordon dowodził, że dKASKAL.KUR

jest w tekstach hetyckich terminem hydrologicznym, co jednak nie wyklucza związków z

wierzeniami. Wypływająca rzeka lub źródło płynie wpierw pod ziemią, a zatem w krainie

KUR - świecie podziemnym i ten fakt przyczynia się do tego by odczuwać ją/go jako byt

boski.  Znaki sumeryjskie tworzące imię bóstwa można przetłumaczyć “Droga (do/ze)

świata podziemnego”, co również potwierdza łączność świata żywych i zmarłych. Jednak

w rytuale odprawianym przez władców asyryjskich przybywających do “źródła Tygrysu”

należy widzieć li jedynie kult tej właśnie rzeki, obok zaznaczenia asyryjskiej potęgi w

inskrypcjach i towarzyszących reliefach. 

Również  jako  niejasne  należy  uznać  zdanie  dotyczące  formuły  rocznej  Nur-a uma zḫ

Esznunny, mówiącej o zmiażdżeniu “głowy” Šubartu przez boga-króla Tiszpaka. Autor

pracy  sugeruje,  że  było  to  upamiętnienie  zwycięstwa  “Iszbi-Erry,  który  pokonując

Šubartu przywrócił jej (= Esznunnie) niezależność i osadził na tronie Nur-a uma” (s. 28).ḫ



Jednak Esznunna uzyskała niezależność od władców III dynastii z Ur nieco wcześniej, za

czasów Šū-ilīja,  prawdopodobnie  ojca  Nur-a uma .  Ten  ostatni mógł  najwyżej  zostaćḫ

czasowo odsunięty od tronu przez najazd Šubartu, zatem przystąpił do koalicji z Iszbi-

Errą, władcą Isin, w celu usunięcia wspólnego wroga i odzyskania władzy. Dodatkowo

wskazanie w tej formule boga Tiszpaka jako sprawcy zwycięstwa nad Šubartu wiąże ją z

Esznunną – stolicą państwa Nur-a uma . ḫ

W  pracy  pojawiają  się  nieliczne  błędy  literowe  (np.  przyp.  103,  136  i  s.  49),

niekonsekwencje w zapisie stron tabliczek (av. i rv. w przyp. 215-217, r. w przyp. 719 i

905-906) i imion osobowych (Ša-Aššūr-dubbu i Aššur-dūr-pānīja na s. 145 i dalej oraz

u -Tešub i Ik-Teššub w przyp. 807 na s. 155). Dla  wyjaśnienia  kwestionowanego przezḪ

doktoranta  tłumaczenia  Sarkisiana  listu  ABL  252  (SAA  5,  52),  kluczowego  dla

wysuniętej  przez  tego  badacza  hipotezy  o  zależności  Šubrii  od  Urartu  w  okresie

panowania Sargona II,  załączenie transliteracji byłoby wielce pomocne. 

W  tłumaczeniu  inskrypcji  znanej  jako  “Tigris  2”  należy  sprostować  znaczenie

przymiotnika  dannu  – zwykle jest to “potężny”,  zwłaszcza w odniesieniu do króla (s.

100).  Natomiast w tłumaczeniu fragmentu Kroniki 1 (str.  228) przytoczony akadyjski

wyraz  epiḫ  nie  jest  ani  przymiotnikiem,  ani  imiesłowem i  należałoby go  tłumaczyć

“(jest) uszkodzenie”, co autor próbował skorygować w przypisie 1112.

Na zakończenie nieliczne błędy gramatyczne: mianować kogo kim (a nie: na kogo) – s.

192, wymierzyć karę komu (a nie: na kim) – str. 220. 

Biorąc  pod  uwagę  pracę  doktorską  pana  magistra  Sebastiana  Długoborskiego

stwierdzam,  że  posiada  ona  wszelkie  cechy dzieła  naukowo-historycznego.  Można ją

określić  jako  kompendium  naszej  obecnej  wiedzy  o  niewielkim  terytorialnie,  w

porównaniu  do  sąsiadów,  królestwie  Szubrii.  Zwracam się  zatem do Rady Wydziału

Nauk  Humanistycznych  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  o

dopuszczenie pana magistra Sebastiana Długoborskiego do dalszych etapów procedury

przewodu doktorskiego. 
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