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 Z prawdziwą przyjemnością i świadomością wyróżnienia przyjąłem decyzję Rady Wydziału 

Nauk Humanistycznych KUL, o powierzeniu mi zadania oceny rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana 

Długoborskiego. Dysertacja doktorska p. Długoborskiego pt. „Szubria – północny wasal i sojusznik 

Asyrii” wieńczy jego dotychczasowe badania nad dziejami jednego z krajów pogranicznych 

Mezopotamii, który przez pewien czas odgrywał istotną rolę w dziejach potęg bliskowschodnich, a 

przede wszystkim Asyrii i Urartu.  

 Biorąc do ręki przesłaną mi pracę, z przyczyn oczywistych najpierw zetknąłem się z jej stroną 

zewnętrzną, która poprowadziła mnie do zapoznania się z jej układem wewnętrznym, a następnie 

zawartością merytoryczną.  

 Rozprawa napisana jest na 292 stronach, z czego 5 to strony początkowe obejmujące stronę 

tytułową oraz spis treści, a 40 ostatnich to Wykaz Skrótów, Bibliografia i wskazówki dotyczące 

transkrypcji. Z samej treści pracy 14 stron początkowych zajmuje Wstęp, a 6 ostatnich Zakończenie. W 

efekcie, analiza zagadnienia tytułowego obejmuje 219 stron, co jest objętością w zupełności 

wystarczającą, bowiem wbrew nierzadkim opiniom dogłębna analiza problemu badawczego także w 

naukach humanistycznych nie wymaga rozpisywania się na niezliczonych arkuszach. Co więcej, wszyscy 

tu obecni, jak mniemam znacznie bardziej cenią zwięzłe, a trafne analizy niż rozwlekłe, męczące i 

nierzadko nieprzekonujące wywody. Tym samym, taki układ pracy należy uznać za dobrze świadczący 

o redakcyjnym zmyśle Autora oraz o jego zamiłowaniu do zwięzłego wypowiadania się w ważnych 

kwestiach.  

 We Wstępie, na 7 stronie pracy, Autor określa cel swojej dysertacji, którym ma być 

prześledzenie historii Szubrii (cytuję) „jako kraju położonego między pomiędzy dwoma znacznie 

silniejszymi od niego organizmami politycznymi” (koniec cytatu). W ramach tezy, p. mgr Długoborski 

zapowiada jednak, że postara się (cytuję) „wykazać, że spośród obu rywalizujących ze sobą imperiów 

to Asyria była państwem w głównej mierze kontrolującym je do realizacji swoich imperialnych 

zamierzeń przez zdecydowaną większość czasu jego istnienia, wbrew stwierdzeniom pojawiającym się 



w dotychczasowej literaturze” (koniec cytatu). Warto zauważyć, że choć stawianie tezy w pracy 

historycznej jest jak najbardziej słuszne, to można się zastanawiać, czy powinna ona być formułowana 

aż tak kategorycznie, co sprawia wrażenie zamknięcia sobie możliwości dojścia do przeciwnych 

wniosków. Jest to tym bardziej niefortunne, że swój postulat naukowy wyraził Autor w czasie 

przyszłym, jak gdyby już na początku procesu badawczego zakładał, czy nawet postanawiał, że wynik 

analizy ma być taki właśnie. Zakładam jednak, że tak nie było, a efekt ten jest skutkiem stylistycznego 

potknięcia, co w przypadku młodego badacza jest w pewnym stopniu zrozumiałe. Niewątpliwie też na 

końcu przytoczonego zdania czytelnik powinien spodziewać się przypisu, wskazującego na badaczy o 

poglądach sprzecznych z przytoczonym postulatem badawczym. Tego jednak Autor nie zamieścił, co 

powoduje, że zdanie autora brzmi gołosłownie.  

 Ogólnie przyznać należy, że choć przedmiot badań dysertacji nie wydaje się oryginalny, to 

biorąc pod uwagę fakt, że poprzednia monografia poświęcona Szubrii powstała niemal 30 lat temu, a 

w międzyczasie pojawiły się nowe źródła, zwłaszcza wydawane w Helsinkach kolejne tomy State 

Archives of Assyria, które rzucają nowe światło na dzieje tego regionu, podjęcie tej tematyki wydaje 

się jak najbardziej uzasadnione. Nowe opracowanie dziejów Szubrii jest sensowne i ważne zarówno dla 

lepszego rozumienia dziejów Asyrii, jak też sąsiadującego z nią państwa Urartu, bo rozprawa pokazuje 

między innymi, że nie jest prawdziwy dość popularny pogląd, że po wspominanym tu najeździe Sargona 

II, królestwo to nie odgrywało już istotnej roli w tej części Orientu.   

 Drugi podrozdział Wstępu zawiera krótką charakterystykę metody pracy Doktoranta, w którym 

czytelnik znajduje niemal jedynie opis (przewidywanej?) zawartości kolejnych rozdziałów. W efekcie, 

ta część pracy nie zawiera tego, co zapowiada, choć w praktyce w swojej pracy Doktorant zastosował 

metodę, którą najbardziej należałoby tu postulować, tj. krytyczną analizę źródeł. Tytułem podpowiedzi 

można zasugerować Autorowi, że obok niej należałoby tu napisać o analizie filologicznej tekstów 

asyryjskich, która w wydaniu autora jest dość oszczędna oraz analizę porównawczą źródeł 

ograniczającą się tutaj niestety tylko do tekstów. Jest to nieco rozczarowujące wobec zdecydowanego 

niedostatku dokumentów pisanych z obszaru Szubrii. W takiej sytuacji w tego typu pracy w większym 

stopniu należałoby włączyć dane pochodzące z badań archeologicznych, choćby powierzchniowych 

oraz topograficznych, które także występują tu w stopniu znikomym. Tym samym w kwestii zasobu 

metod badawczych, praca nie jest oryginalna, choć spełnia wymogi analizy naukowej.  

 W tej części pracy czytelnikowi może brakować również odrębnego omówienia podstawy 

źródłowej pracy oraz krytycznej charakterystyki różnych rodzajów tekstów, na których oparto analizę. 

Niestety, nigdzie w pracy nie znajdzie on wymienionych mocnych i słabych stron podstawowych 

tekstów narracyjnych, jakimi bezspornie są tzw. roczniki asyryjskie. Inaczej rzecz się ma z listami do 

bogów, które Autor precyzyjnie charakteryzuje w dalszych partiach pracy. Wstęp zawiera jednak 

omówienie dotychczasowego stanu badań, które choć nieliczne zawierają bardzo wartościowe 

ustalenia, które Autor zna i z których w sposób krytyczny korzysta. Mimo iż omówienie literatury 

przedmiotu jest skromne, to dysertacja opatrzona jest bardzo obszerną bibliografią, zawierającą 

publikacje w językach kongresowych, które autor przytacza w licznych przypisach w całej pracy, choć 

w niektórych jej częściach, jak np. dotyczącej śmierci Senacheriba oraz ucieczki jego synów na północ 

odczuwa się pewien niedosyt podanej literatury. Warto zwrócić uwagę na samodzielność Doktoranta 

w formułowaniu sądów i ocen, co stanowi o jego samodzielności jako badacza jak też niezależności 

efektu finalnego.  

 Poza Wstępem i Zakończeniem praca dzieli się na 4 rozdziały, z których pierwsze dwa traktują 

o nazwie i lokalizacji Szubrii krainy i kraju o tej nazwie, a pozostałe o dwóch kluczowych okresach jego 

dziejów: Historii królestwa do czasów Sargonidów (Rozdział 3.) i Historii królestwa w czasach 

Sargonidów (Rozdział 4.). Jest rzeczą cenną i godną pochwały, że dwa zagadnienia początkowe, kwestię 



nazwy i lokalizację Szubrii Autor omówił w dwóch oddzielnych rozdziałach, bo choć idąc za wcześniejszą 

literaturą nazwę Szubria wywodzi on od akadyjskiej nazwy Šubartu, która jest derywatem od 

sumeryjskiego terminu Su.bir, to pojęcia te są zbyt ogólne do precyzyjnego ustalenia położenia Szubrii 

bez bliższego ich uściślenia. Odnosi się to zwłaszcza I tys. przed Chrystusem, co Autor omawia w drugim 

rozdziale. W swoich dociekaniach dotyczących nazwy, wykazuje Autor wręcz nadgorliwość obszernie 

dyskutując nad terminami Šubartu i Su.bir poczynając od wczesnych dziejów piśmiennictwa 

mezopotamskiego, od poł III do końca 1 poł. II tys. przed Chrystusem. Dla tych okresów, choć wskazują 

one na etymologię nazwy Szubrii, nie od razu przybliżają nas do rozumienia samego przejścia nazwy 

geograficznej w desygnat o charakterze politycznym, co nastąpiło dopiero na przełomie II i I tys.  

 Duże i jak najbardziej pozytywne wrażenie wywiera Rozdział II, w którym Autor podejmuje 

szczegółową analizę źródeł pod kątem lokalizacji Królestwa Szubrii. Wykorzystując obszerny wachlarz 

dostępnych źródeł, p. mgr Długoborski omawia regiony składające się na tę krainę, przede wszystkim 

z uwzględnieniem dwóch najważniejszych skoncentrowanych wokół największych ośrodków miejskich 

krainy, Kulimmeri i Uppumu. Obok nich analiza obejmuje także inne miasta i możliwe części Szubrii, jak 

np. Marhuhę. W drugiej części rozdziału podejmuje Doktorant próbę określenia granic kraju Szubrii. W 

tym celu opisuje on krainy ościenne, przede wszystkim Tušhan, Nairi i Urartu. Także i w tej części p. 

Długoborski dał wyraz swoim zainteresowaniom szerszym horyzontem i nie oparł się pokusie bliższego 

przyjrzenia się niektórym z tych regionów, np. Tušhan, którego charakterystyka zamieszczona w 

podrozdziale 2.3. sprawia wrażenie ekskursu luźno tylko podporządkowanego głównemu tokowi 

narracji.  

 Oba omówione tu rozdziały, 1. i 2., które w świetle przytoczonego na początku celu pracy 

można uznać za wstępne zakończone są wnioskami podsumowującymi analizę, co należy uznać za 

korzystne szczególnie w odniesieniu do Rozdziału 2., bo tu niektóre szczegóły geograficzne do końca 

nie dały się wyjaśnić w toku narracji. Pod koniec tego rozdziału znajdzie czytelnik także mapę obszarów 

Północnej Mezopotamii i Zakaukazia, która jest ze zrozumiałych względów konieczna do zobrazowania 

sytuacji politycznej i osadniczej na tym obszarze. Niestety, mapa ta wykazuje pewien brak biegłości w 

odwzorowywaniu omawianych treści w postaci graficznej i nie zawiera niektórych szczegółów 

podanych we wcześniejszej analizie. Można przy okazji nadmienić, że w pracy poruszającej 

szczegółowo tak wiele kwestii geograficznych, czytelnik mógłby się spodziewać większej liczby map lub 

rycin, czego niestety brakuje.  

 Dalszą i niewątpliwie zasadniczą część rozprawy stanowią dwa kolejne rozdziały, 3. i 4., liczące 

w sumie prawie 160 stron. Pierwszy z nich, poświęcony jest początkowemu okresowi dziejów Szubrii, 

do przejęcia władzy w Asyrii przez Sargonidów (722 r. przed Chr.). Autor poddaje w nim analizie liczne 

wzmianki dotyczące wczesnych relacji, jakie łączyły Szubrię z Asyrią. Pewien niedosyt w rozdziale tym 

powoduje fakt, że Doktorant nie podejmuje próby ustalenia, w którym momencie Szubria mogła stać 

się zcentralizowanym bytem politycznym i jakie okoliczności temu towarzyszyły.  

Zamiast tego, uwaga Doktoranta koncentruje się głównie na analizie reliefów naskalnych i 

napisów z okolic Birkleyn oraz poczynań władców Asyrii towarzyszących ich powstaniu. Efektem tego 

jest obszerne wyjaśnienie asyryjskiej obecności w rejonie początkowego biegu Tygrysu w IX wieku 

przed Chr. Niestety, Doktorant nie pokusił się o przeanalizowanie wypraw do „źródła Tygrysu” 

podejmowanych przez Aszurnacirpala II oraz Salmanassara III w kontekście ich działalności na innych 

obszarach oraz sytuacji wewnętrznej w Asyrii. W efekcie, „wizyty”, jak je określa Autor królów Asyrii w 

Szubrii pozbawione są kontekstu i nie całkiem wiadomo, czy stanowiły, jak należy domniemywać część 

szerszej strategii władców Imperium czy należały do ich jednostkowych porywów. Brak ten jest o tyle 

zaskakujący, że chronologia panowania zarówno Aszurnacirpala II jak też jego następcy jest dość 

dobrze znana, toteż wplecenie wypraw do Szubrii i ich interpretacja w tym kontekście nie powinny 



przedstawiać większych trudności. Przy okazji warto wskazać na pewną nieśmiałość Doktoranta w 

przytaczaniu czy proponowaniu dat opisywanych wydarzeń, jaka charakteryzuje Autora niemal w całej 

pracy. W przypadku królów Asyrii, których chronologia jest dość pewnie ustalona, a więc może być 

traktowana jako domyślna nie budzi to poczucia większego niedostatku, jednak jest to odczuwalne jak 

chodzi o królów Urartu, których w tym i następnym rozdziale p Długoborski często wymienia.  

 Wreszcie, nieco dziwi fakt, że Autor nie podejmuje próby wskazania na możliwe konsekwencje 

wczesnych wypraw asyryjskich na Szubrię w IX w. przed Chr., które Doktorant mimochodem sugeruje. 

Warto bowiem zauważyć, że na początku najazdów asyryjskich w ten region ich celem był ośrodek 

polityczny w Uppumu a w kilkadziesiąt lat później było to już Kulimmeri. Czy możliwe, że pierwszy z 

nich został przez Asyryjczyków zniszczony i pod koniec IX wieku ciężar życia państwowego Szubrii został 

przeniesiony do innego miasta? Jeśli tak było, to sugeruje to, że te wczesne najazdy Asyryjczyków 

wiązały się z politycznym podbojem i miały zapewne inne daleko idące konsekwencje i choć milczą o 

tym skąpe źródła pochodzące z tej epoki, należy to brać pod uwagę.  

 Istotną część Rozdziału 3. i całej pracy stanowi jego czwarty podrozdział, który poświęcony jest 

okresowi słabości Asyrii w pierwszej połowie VIII w. przed Chr. W tym czasie stroną, która przystąpiła 

do ekspansji w rejonie górnego Tygrysu i Eufratu było Urartu, a jej głównym sprawcą król Menua, 

którego polityce poświęcona jest właśnie ta część pracy. Doktorant przeprowadza analizę dostępnych 

inskrypcji i kreśli obraz przewagi Urartu w tym czasie i regionie, unikając jednak szczegółów, których 

czytelnik chciałby oczekiwać. Przede wszystkim brakuje próby zbudowania chronologii ekspansji 

Urartu. Dalej nie ma pewności, czy wzrost potęgi tego państwa był dziełem samego tylko Menuy czy 

też może uczestniczył w tym także Argišti, przy czym Autor konsekwentnie unika podania propozycji 

dat panowania obu władców.  

 Ostatnią częścią tego rozdziału jest analiza panowania Tiglatpilessara III, który przechylił szalę 

przewagi we wzajemnych relacjach asyryjsko-urartyjskich na stronę tej pierwszej. Dokonania władcy 

Asyrii i roczniki mówiące o tym są podstawą, dzięki której p. Długoborski kreśli dość spójny obraz tego 

okresu. Brakuje jednak tutaj opinii Autora, czy Szubria mogła uczestniczyć w koalicji anty-asyryjskiej, z 

jaką musiał zmierzyć się Tiglatpilessar u progu swego panowania czy też nie, a byłaby to kwestia bardzo 

istotna w perspektywie zainteresowania tym krajem przez Asyryjczyków w kolejnych dziesięcioleciach. 

Status wasalny Szubrii względem Asyrii narzucony jej przez Tiglatpilessara, mógł przynajmniej 

częściowo osłabnąć i kraj ten mógł odzyskać niezależny status za panowania Salmanassara V, który 

zaangażował się w długotrwałą wojnę w Palestynie i nie potrafił zapanować nad koteriami możnych w 

swoim państwie, czego efektem był udany zamach na niego i objęcie władzy przez uzurpatora. 

 W ostatnim merytorycznym 4. Rozdziale dysertacji p. mgr Długoborski omawia dzieje Szubrii 

oraz jego relacji z Asyrią w okresie poprzedzającym ostateczne starcie obu państw, od objęcia tronu na 

Południu przez Sargona II do rządów jego wnuka Asarhaddona. Głównym punktem odniesienia dla 

nakreślenia obrazu tych zdarzeń są roczniki asyryjskie i inne teksty pochodzące z panowania dynastii 

Sargonidów. Jest rzeczą bezsporną, że za panowania Sargona II w Asyrii Szubria stała się wasalem 

Imperium, co Autor wyraźnie podkreśla. Czytelnik jednak nie ma przekonania, czy Doktorant wiąże to 

ze słynną wyprawą króla Asyrii na Urartu w 8 roku jego panowania, czy też było to efektem innego 

przedsięwzięcia militarnego, poprzedzającego ją, czy też późniejszego.  

 Omawiając kwestię przywrócenia asyryjskiej kontroli nad Szubrią przez Sargona II, Autor 

szczegółowo wskazuje na różnorakie motywy i aspekty tego zdarzenia. Dość interesujące jest 

naświetlenie sprawy zbiegów z południa, którzy znajdowali „gościnę” w Szubrii oraz związane z tym 

zaniepokojenie władcy asyryjskiego. Wątek zbiegów, który z pewnością kryje w sobie głębsze tło, 

podobnie jak sprawa okoliczności przywrócenia kontroli asyryjskiej nad tym krajem jest tu stosunkowo 



rozwinięty, co zostało o tyle słusznie podkreślone, że na północ od Szubrii leżało państwo Urartu 

otwarcie wrogie wobec Asyrii. W kontekście zbiegów, pewien opór czytelnika budzić może jednak 

sugestia, że byli oni zjawiskiem normalnym, bądź nawet pożądanym u północnego sąsiada Asyrii. 

Zbiegowie, którzy często mieli za sobą wojenną bądź kryminalną przeszłość rzadko są w stanie włączyć 

się w pokojowe funkcjonowanie społeczności tworzących ład państwowy, czego doskonałym obrazem 

są czasy późniejsze i najnowsze.  

 Z dysertacji wynika, że znaczenie Szubrii dla Asyrii pod rządami Sargona zmieniło się w dwóch 

kolejnych podokresach jego panowania, tj. przed i po roku 714 przed Chr. Wynikało to z faktu, że krótko 

po tej dacie władca podjął budowę nowej stolicy, Dur-Šarrukin, do której materiały sprowadzane były 

z głównie krain północnych. Licuje z tym akcentowana w rozprawie praktyka pozyskiwania drewna z 

Szubrii, o czym wspomina Autor. Z pewnością dodać do tego można było także sugestię o sprowadzaniu 

bloków kamiennych, z których wykonywano między innymi posągi byków strzegących bramy pałacu 

królewskiego w nowej stolicy. Tym samym, możliwe jest przybliżone datowanie tekstów mówiących o 

tych przedsięwzięciach, które wspomina Doktorant, skrzętnie jednak unikając dociekania ich datacji.  

 Zapewne takie samo było znaczenie Szubrii dla kolejnego władcy Asyrii, Senacheriba, który po 

tragicznej śmierci swego ojca przeniósł siedzibę królewską do Niniwy, którą rozbudował i wzniósł tam 

kolejny monumentalny pałac, w zamyśle mający przewyższyć dotychczasowe przedsięwzięcia władców 

Asyrii. Mgr Długoborski pomija jednak tę kwestię zapewne z powodu braku bezpośrednich wskazań na 

ten temat w źródłach, co tworzy jednak lukę w chronologii w relacjach kolejnych władców Asyrii z 

dynastii Sargonidów z Szubrią.  

 Najszerzej opisane zostało zaangażowanie w Szubrii kolejnego króla Asyrii Asarhaddona, 

ponieważ władca ten dokonał najbardziej niszczącego najazdu na ten kraj, w wyniku czego Szubria 

wchłonięta przez Asyrię zniknęła jako samodzielne państwo. Ta część dziejów Szubrii i relacji z Asyrią 

przeanalizowana jest w sposób najbardziej szczegółowy i wielowątkowy. Autor zauważa, że najazd 

asyryjski na Szubrię mógł mieć związek z udzieleniem azylu braciom Asarhaddona, mordercom 

Senacheriba, których ekstradycji do Asyrii władca Szubrii najprawdopodobniej odmówił. Po drugie, 

wojna z tym królestwem miała miejsce zaraz po nieudanym najeździe na Egipt, co jak zauważa Autor 

mogło zmierzać do zatuszowania porażki, bo atak na północnego sąsiada z definicji miał być łatwiejszy 

i bardziej udany. Po trzecie, Asarhaddon mógł być przymuszony do ataku na Szubrię krnąbrnością jej 

władcy, bo brak odpowiedniej reakcji na takie postępowanie wasala mógł działać demoralizująco na 

innych.  

 Przy okazji ataku Asarhaddona na Szubrię Autor wykazuje się bardzo dobrym opanowaniem 

mówiących o tym tekstów pisanych oraz znajomością strategii militarnej Asyrii. Mgr Długoborski w 

interesujący sposób omawia kolejne etapy ataku i obezwładniania wroga, od początkowych żądań, 

przez wkroczenie na jego terytorium, po zdobywanie kolejnych pierścieni umocnień stolicy. Z narracji 

tej wynika, że udany atak na Szubrię stanowił dla Asarhaddona ważny element w ideologii jego 

panowania i dlatego został on dość bogato zilustrowany źródłami. Niestety, Doktorant nie podaje 

żadnych informacji, czy zdobywanie stolicy Szubrii w dwóch etapach w jakikolwiek sposób potwierdza 

topografia tego miejsca (miasto zewnętrzne, cytadela) i czy jest jakoś potwierdzone w wykopaliskach 

czy znaleziskach archeologicznych. W sumie, klarowna analiza ostatecznego upadku Szubrii wskutek 

tego najazdu stanowi udane zwieńczenie całej rozprawy dotyczącej zmiennych kolei losu tego kraju i 

stanowi dobre świadectwo umiejętności Doktoranta w zakresie rekonstrukcji procesu historycznego w 

jego wielowątkowym wymiarze i w oparciu o zróżnicowany i często kłopotliwie niekompletny zasób 

źródłowy.  



Zakończenie rozprawy zawiera zwięzłą rekapitulację przeprowadzonej analizy i jest jej 

zgrabnym podsumowaniem. Jest ono trafne i potrzebne wobec wielowątkowości narracji, jaką 

znajdujemy w kolejnych rozdziałach pracy. Jego lektura powoduje, że czytelnik uświadamia sobie, że 

swój cel Doktorant osiągnął, co nie pozostawia najmniejszej wątpliwości.  

 Jednocześnie warto zwrócić uwagę na omawianą dysertację z innej, a mianowicie filologicznej 

perspektywy, bo teksty pisane są najważniejszą podstawą jej narracji. Tak się jednak składa, że źródła 

takie stawiają badaczowi określone wymagania, które zmuszają go do posiadania odpowiednich 

kompetencji. Poza tym, że Doktorant dobrze rozumie teksty różnych gatunków, to charakteryzuje go 

jednak pewna nonszalancja tak w zakresie słownictwa jak też szczegółów dotyczących znaków 

diakrytycznych służących do oddawania głosek języków starożytnego Bliskiego Wschodu w języku 

polskim. I tak termin Szubria, pisze Autor konsekwentnie z użyciem polskiego „sz”, jednak termin 

Szubartu, od którego pochodzi ta nazwa z niezrozumiałych względów pisany jest z wykorzystaniem 

wielkiego „Š”. Podobnie rzecz się ma z pisownią niektórych imion własnych, np. ojca Salmanassara III, 

którego akadyjskie imię brzmiało Aššur-naṣir-apli, którą to wersję Autor z pewnością dobrze zna. Mimo 

to, Doktorant stosuje wariant Aszur-nasir-pal, bez znaku diakrytycznego „ṣ”. Bardziej uzasadniony 

byłby dobrze ugruntowany w literaturze polskojęzycznej wariant Aszurnacirpal, który w dysertacji nie 

pojawia się ani razu. Pewne zastrzeżenia budzi też fakt używania przez Autora wyrażenia „króla kraju 

Aszura”, które stosowane jest w odniesieniu do wszystkich wspominanych w pracy królów Asyrii. 

Teksty narracyjne, na które w przypisach powołuje się p. mgr Długoborski regularnie podają tytuł 

królewski „MAN KUR as-šur”, co wydawcy tych inskrypcji tłumaczą „king of Assyria”, „król Asyrii” (dosł. 

„król kraju Aszur”, ale chodzi o miasto as-šurki). Taka dowolność w stosowaniu tytulatury królewskiej, 

w pracy prezentującej ideologię władców Asyrii zdradza pewien brak pieczołowitości, którego 

niewątpliwie należy unikać.  

Jak chodzi o tłumaczenie tekstów i wyjaśnianie zwrotów akadyjskich, to w wielu przypisach lub 

nawiasach brakuje podania oryginalnego ich brzmienia w formie transliteracji lub transkrypcji. Temu 

mogłyby służyć stosowne przypisy, które postulowałbym np. na stronach 133, 135, 165 i in. Brak 

przytoczenia transliteracji czy transkrypcji określonych wyrażeń akadyjskich powoduje, że czytelnik jest 

zmuszony do sięgania do literatury w ich poszukiwaniu, podczas gdy one same stanowią istotny 

element narracji, jak np. „cielak Urartyjczyka” na stronie 169. Oryginalne brzmienia niektórych 

terminów pojawiają się dopiero w końcowej części dysertacji, lecz ich niedosyt zwłaszcza we 

wcześniejszych partiach rozprawy jest odczuwalny.  

 Dysertacja napisana jest starannym językiem, zasadniczo spełniającym wymogi języka 

naukowego. Wszelkie błędy są nieliczne, zwłaszcza jak chodzi o tzw. literówki, toteż jej lektura sprawia 

czytelnikowi przyjemność. Niekiedy tylko Autor posługuje się zanadto ogólnikowymi tłumaczeniami 

starożytnych terminów, jak np. częsta pisownia „bóg słońca”, małą literą w wykonaniu Doktoranta, co 

sugeruje że chodzi o bóstwo zjawiska widocznego na niebie, a nie gwiazdy, którą w języku polskim pisze 

się wielką literą. Zamiast tego w istocie poprawniejsze byłoby pisanie „bóg Šamaš”, lub po prostu 

Šamaš, bo w religii starożytnej Mezopotamii było to bóstwo światła i sprawiedliwości, a nie tylko tego 

pierwszego, co zdaje się sugerować określenie „bóg słońca” pisane małą literą. Oprócz tego, autor 

niekiedy używa nie do końca właściwych tłumaczeń terminów akadyjskich, jak np. używając terminu 

obraz w odniesieniu do akadyjskiego terminu ṣalmu, podczas gdy ten ostatni oznaczał przede 

wszystkim relief. Tymczasem wg Słownika Języka Polskiego PWN termin obraz w języku polskim 

posiada przede wszystkim znaczenie przedstawienia barwnego. Brak ostrożności widać u Autora także 

w stosowaniu niektórych polskich terminów, którym niekoniecznie odpowiadają realia historyczne. I 

tak, wątpliwość budzi nazywanie, królestwa Urartu Imperium, co autor czyni dla całych jego dziejów. 

Imperium w historii, to kraj, który nie tylko podporządkowuje sobie inne państwa, jak tego chce 



Słownik Języka Polskiego PWN, lecz także wykazuje znaczącą przewagę nad państwami ościennymi. 

Być może monarchię Urartu można nazwać w ten sposób w pierwszej połowie VIII wieku przed Chr. po 

jego starcie z Asyrią pod rządami Tiglatpilesara III. Trudno jednak uznać je za imperium w IX wieku czy 

też po wspominanym tu kilkakrotnie najeździe Sargona II w roku 714.  

 Podsumowując należy powiedzieć, że w opinii wygłaszającego te słowa mimo wspomnianych 

niedociągnięć, praca doktorska pt. „Szubria – północny wasal i sojusznik Asyrii” spełnia wymogi 

stawiane rozprawom naukowym na stopień doktora nauk humanistycznych. Wśród aspektów 

przemawiających za takim wnioskiem pragnę wymienić wszechstronne przeanalizowanie źródeł, 

obszerną i krytycznie wykorzystaną literaturę przedmiotu oraz samodzielną wizję nakreślonego 

tematu. Tym samym, teza sformułowana we Wstępie pracy została pozytywnie zweryfikowana, co 

oznacza, że całe zamierzenie osiągnęło swój cel. W tej sytuacji wypada mi wyrazić nadzieję i życzenie, 

aby przebieg przewodu doktorskiego p. mgr. Sebastiana Długoborskiego również znalazł swój finał w 

stopniu naukowym doktora nauk humanistycznych. Dopełnieniem tego wydarzenia byłaby publikacja 

książkowa w języku obcym oparta na dysertacji, po dokonaniu poprawek, do czego mówiący te słowa 

gorąco namawia.  

 

 


