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Abstract
The aim of this doctoral dissertation is to elaborate on the most important issues related to
the architecture of the Kassite Babylonia. The current state of the archaeological research does
not allow to find a definite answer to the question, what were the characteristic features of
architecture in Babylonia during this period, and whether they had analogies in later times and in
neighboring areas. The initial part of the dissertation contains a description of the structure of
social organization of the state of Kassites, as well as a brief outline of political history and the
religion of its founders. An important part of the thesis is the discussion of dwelling architecture
in the context of the way of their residents’ living and of the earlier building tradition.
A reliable interpretation of the archaeological remains requires the analysis of the
environmental conditions prevailing in the late Bronze Age, which had a direct influence on the
distribution of settlements, as well as on the construction patterns and quality of the domestic
architecture. The author also analyzes the reasoning of creating only a small number of palatial
buildings, and the differences between the palace complex in Dur-Kurigalzu and other
Mesopotamian palaces. The study raises the query about the reasons why most of the sacred
buildings were rebuilt, renovated or reconstructed but not built from scratch. The author also
attempts to explain the lack of temples identified as “Kassite”, and the reasons why only a few
traces of the Kassite pantheon are preserved in the historical and archaeological sources.
The entire corpus of the hitherto revealed building remains from Kassite Babylonia, as
well as its analogies from both Elam and Assyria territories of the Middle-Elamite and the
Middle-Assyrian periods, were elaborated and interpreted in a way that allows answering the
questions related to the aforementioned issues.
The present dissertation, which also exploits information from written sources, contains a
description, analysis (also in the context of earlier Babylonian construction features) and a
summary of all identified remains of houses, palaces and temples originating from the area of the
Kassite Babylonia, as well as numerous tables, diagrams and abundant illustrative material. The
doctoral dissertation was based on the current state of archaeological research and constitutes its
recapitulation.
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Wstęp
Kasyci nie byli rdzenną ludnością na terenie Mezopotamii. Prawdopodobnie wywodzą się
z rejonu gór Zagros, a dokładniej z terytorium Lurestanu w dzisiejszym Iranie, zamieszkiwanym
także przez Gutejczyków i Lulubejów1. W języku akadyjskim byli nazywani kaššu, sami zaś siebie
określali jako galdu2. O języku kasyckim posiadamy niewiele informacji, które ograniczają się
przede wszystkim do nielicznych zapożyczeń w języku akadyjskim (są to zwłaszcza określenia
związane z hodowlą koni i rydwanami), oraz imion własnych i nazw geograficznych. Znane są
również dwie listy o charakterze słownikowym, zawierające między innymi imiona osób i bóstw,
jak również inne kasyckie słowa wraz z ich tłumaczeniem na język akadyjski, nie znaleziono
natomiast jak dotąd żadnego tekstu zapisanego w języku kasyckim3.
W okresie kasyckim, czyli w czasach, w których terytorium państwa Kasytów rozciągało
się od Zatoki Perskiej aż po granicę z Asyrią (ustanowioną podczas panowania Burnaburiasza I)
można wyróżnić wiele żyjących w nim ludów, w tym także plemion kasyckich 4. Ich przywódcy
mieli prawo posługiwać się tytułami prowincjonalnych gubernatorów5. Badania podjęte przez
badaczy nad rozmieszczeniem konkretnych grup ludności stanowią ważny element analizy
demografii, a pośrednio i budownictwa obszaru geograficznego, którego dotyczy niniejsza praca
doktorska.
Architektura okresu kasyckiego, szczególnie reprezentatywna w przypadku stolicy Dur Kurigalzu, posiadała (choć tylko w stosunkowo niewielkim stopniu) nie tylko charakterystyczne
dla siebie cechy, ale również silnie nawiązywała do wcześniejszej tradycji. Świadczą o tym liczne
rozbudowy i przebudowy obiektów powstałych w okresie panowania poprzedniej dynastii,
wykonywane z rozkazu kasyckich władców. Nowe budowle były także wznoszone na
pozostałościach dawnych budynków.
Najbardziej charakterystycznymi obiektami architektonicznymi dla okresu kasyckiego, ze
względu na ich plany oraz wykorzystane techniki budowlane, są budynki o charakterze pałacowym

1

Heinz 1995: 167.
Michalowski 2017: 25. W niniejszej pracy słowa akadyjskie zostały zapisane kursywą, sumeryjskie zaś - małymi
literami rozdzielonymi kropkami. Imiona własne i nazwy geograficzne zostały spolszczone przede wszystkim w
oparciu o pisownię stosowaną w Van de Mieroop 2008.
3
Michalowski 2017: 25-27; Streck 2011: 375 i nast. Por. także Fournet 2011: 6-18 (lista imion własnych i słów,
uważanych przez autora za kasyckie).
4
Edens 1994: 210.
5
Malko 2014: 90.
2
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i świątynnym, takie jak świątynia Karaindasza w Uruk, oraz pałac i zigurat Kurigalzu I w DurKurigalzu. Rozproszenie informacji na temat stanowisk z pozostałościami budowlanymi z okresu
kasyckiego, znajdujących się w rozlicznych publikacjach, stanowi jeden z powodów ponownego
zebrania dostępnych nam danych, przeanalizowania ich, zweryfikowania oraz poszerzenia bazy
źródłowej, w celu wiarygodnego opracowania wszystkich wiadomości, które składają się na
obecny stan badań.
Informacje uzyskane dzięki badaniom archeologicznym nie zawsze są jednoznaczne i
bezsporne, ze względu na zły stan zachowania pozostałości budowlanych na większości
stanowisk, a także ze względu na metody wykopaliskowe stosowane do niedawna w południowym
Iraku. Niestety nie zawsze eksploracja wiązała się z wyraźnym rozdzieleniem materiału ze
względu na jego kontekst stratygraficzny. Wprowadzenie nowych technik badawczych i
metodologii jest niezbędne dla uzyskania dokładniejszych danych i bardziej precyzyjnego
odtworzenia sekwencji stratygraficznych.
Badania nad ceramiką z okresu kasyckiego, która wykazuje się odmiennymi cechami niż
w okresie starobabilońskim, mogą okazać się niezwykle pomocne w studiach nad chronologią
budownictwa kasyckiego. Ponieważ większość pozostałości budowlanych zachowało się w złym
stanie, ceramika pozostaje dobrym wskaźnikiem do datowania warstw osadniczych.
Obecnie na terytorium południowego Iraku prowadzone są nowe badania archeologiczne
dotyczące okresu kasyckiego. Badacze koncentrują się nad pozyskaniem ceramiki i analizą jej
form i dekoracji, uważanych za główny wyróżnik dla tego okresu. Na podstawie wzmiankowanego
materiału powstało ogólne opracowanie, dotyczące babilońskiej ceramiki z II tysiąclecia p.n.e.,
którego zadaniem jest stworzenie regionalnego, dokładnie umiejscowionego w czasie i przestrzeni
korpusu ceramicznego6. Najlepsze przykłady układów stratygraficznych, zawierających dobre
sekwencje ceramiki, można znaleźć na takich stanowiskach jak na przykład Tell ed-Der (Sippar
Ammanum) czy Nippur, co wiąże się to z długim okresem funkcjonowania obu ośrodków
miejskich.
Badania związane z niniejszą pracą dotyczą Babilonii i nie obejmą stanowisk z obszaru
północnej Mezopotamii, które posłużą jedynie jako materiał porównawczy. Analizy lingwistyczne
tekstów pochodzących z Nuzi z lat 1550 – 1400 p.n.e., w których 2% spośród wszystkich
wymienionych imion stanowią imiona kasyckie, poświadczają, że Kasyci zamieszkiwali północną
6

Armstrong, Gasche 2014.
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Mezopotamię7. Kwestia ta jest jednak kontrowersyjna, ponieważ tamtejsze ziemie zamieszkiwane
były również przez Hurytów. Aby wykazać prawdziwe pochodzenie postaci wymienianych w
źródłach pisanych, trzeba udowodnić, czy imiona o pokrewnym brzmieniu są kasyckie, czy
huryckie. Należy przy tym pamiętać, że ustalenie przynależności etnicznej tylko na podstawie
imienia może być problematyczne i nie może być traktowane jako bezsporny wyznacznik
kasyckiego pochodzenia8. Imiona kasyckie nosiły również osoby o wysokim statusie społecznym,
jak na przykład burmistrz Nuzi Kuszszi-Harbe czy wysoki urzędnik królewski Haszuar9. W wyżej
wymienionych źródłach historycznych znajdują się także informacje o tak zwanej „Ziemi
Kasytów” (māt Kuššuḫḫaju), co mogło oznaczać Babilonię10. Sformułowania te pochodzą z
tekstów, w których jest mowa o niewolnikach lub rzemieślnikach z owej ziemi określanych jako
„nie-Kasyci”11. Oprócz wspomnianych danych pochodzących ze źródeł pisanych, nie znaleziono
żadnych pozostałości budowlanych, ceramiki, ani pochówków z okresu kasyckiego. Z tego
powodu można stwierdzić, że wpływy kasyckie na terenach północnej Mezopotamii były niemal
niewidoczne.
Celem niniejszej rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Budownictwo w Babilonii w
okresie kasyckim" jest analiza archeologicznych pozostałości budownictwa z okresu kasyckiego
(przede wszystkim z Ur, Babilonu, Uruk, Dur-Kurigalzu, Isin, Sippar - Amnanum, Larsy i Tell
Yelkhi), powstałego na terenach Babilonii12. Ciągle jeszcze bardzo mało wiemy o Kasytach i
czasach ich rządów, i jedynie kolejne badania archeologiczne mogłyby dostarczyć nam nowych
materiałów źródłowych. Większość dotychczasowych prac koncentrowała się na zebraniu i
analizie materiałów ceramicznych, pochodzących z różnych kontekstów13. Zarówno domy
mieszkalne jak i budowle o charakterze reprezentacyjnym (świątynie i pałace) były jedynie
wzmiankowane i prezentowane w raportach, jednakże brakuje pogłębionej analizy tych obiektów.

7

Brinkman 1976-1980: 469; Maidman 1983.
Fournet 2011: 4.
9
Brinkman 1976-1980: 469 i nast.; Maidman 1983: 18.
10
Brinkman 1976-1980: 470; Maidman 1983: 20.
11
Brinkman 1976-1980: 470.
12
Określenie „budownictwo” („technika wznoszenia i konserwacji budowli oraz związane z nią umiejętności”,
Kubalska-Sulkiewicz, i in. <red.> 2018: 53) odnosi się do wszystkich omawianych typów budowli. Termin
„architektura” („sztuka i umiejetność artystycznego kształtowania budowli”, Kubalska-Sulkiewicz, i in. <red.> 2018:
18) używany będzie w odniesieniu do świątyń i pałaców, w przypadku których z większą pewnością można zakładać
zamysł artystyczny przy planowaniu i wznoszeniu tych obiektów.
13
Armstrong, Gasche 2014.
8
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Wyjątek stanowi stanowisko Dur-Kurigalzu, które wydaje się być najlepiej opracowane i może
stanowić przykład kasyckiego założenia miejskiego. Problemem w tym przypadku jest brak
informacji na temat zabudowy mieszkalnej, której analiza mogłaby uzupełnić wiedzę na temat
założeń urbanistycznych oraz struktury społecznej tego okresu.
Warto wspomnieć o najważniejszych pracach naukowych dotyczących budownictwa z
okresu kasyckiego, a wśród nich o pracy doktorskiej T. Carter - Studies in Kassite History and
Archaeology14, w której zostały omówione pozostałości architektoniczne domów, pałaców i
świątyń pochodzących z Babilonii, podobnie jak w pracy doktorskiej T. Claydena - Aspects of the
early history of the Kassite and the archaeology of the Kassite Period in Iraq15. T. Clayden zebrał
w swojej monografii wszystkie znane wówczas stanowiska archeologiczne, na których
odsłoniętodomy, świątynie i pałace z obszaru Babilonii okresu kasyckiego, wraz z jednym
wyjątkowym przykładem z Bahrajnu. Opisał również zagadnienia związane z pochodzeniem i
historią Kasytów, obrządkiem pogrzebowym i gliptyką kasycką.
Najważniejszymi publikacjami o charakterze przekrojowym dotyczącymi architektury
pałacowo-administracyjnej są prace E. Heinricha – Die Paläste im Alten Mesopotamien16, Y. alKhalesiego Mesopotamian Monumental Secular Architecture in the Second Millennium B.C.17
oraz J. Marguerona Recherches sur les palais mesopotamiens de I'Age du bronze18. Krótkie,
wszechstronne podsumowanie obecnego stanu badań nad bliskowschodnimi pałacami znaleźć
można w X tomie encyklopedii Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie
(wieloautorskie hasło Palast).19 Co charakterystyczne dla tych publikacji, autorzy pisali wyłącznie
o kompleksie pałacowym z Dur-Kurigalzu, nie wspominając o innych, podobnych do niego,
pozostałościach architektonicznych.
Opracowaniem przekrojowym dotyczącym świątyń jest publikacja E. Heinricha Die
Tempel und Heiligtümer im Alten Mesopotamien20, natomiast architektura sakralna z Ur w

14

Carter 1962.
Clayden 1989.
16
Heinrich 1984.
17
Al-Khalesi 1975.
18
Margueron 1982.
19
Por. zwłaszcza Postgate 2003-2005; Edzard 2003-2005.
20
Heinrich 1982.
15
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okresie kasyckim została szczegółowo omówiona w pracy P. Miglusa Die Sakralarchitektur in Ur
zur Kassitenzeit21.
Budownictwo mieszkalne okresu kasyckiego, jak wspomniano powyżej, stało się tematem
rozpraw doktorskich T. Claydena i T. Carter. Zagadnienia związane z tą tematyką omówione
zostały także w studium P. Miglusa Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien22,
oraz w artykułach T. Claydena - Kassite Housing at Ur: the dates of the EM, YC, XNCF, AH and
KPS houses23 i A. al-Ibadi The scheme of Kassite Housing24.
W ramach niniejszej dysertacji doktorskiej, na podstawie publikacji wyników prac
wykopaliskowych (w tym również najnowszych badań, dostępnych jedynie w języku arabskim),
oraz istniejących omówień dotyczących architektury, zostały opracowane modele budownictwa
mieszkalnego, pałacowego i świątynnego dla okresu kasyckiego. Badania te pozwoliły na
wykazanie zarówno elementów uniwersalnych, jak i innowacji, które zostały wprowadzone w
ramach tej jednostki historyczno-kulturowej, a także umożliwiły prześledzenie ich cyklu
rozwojowego,

również

w

odniesieniu

do

wcześniejszych

i

późniejszych

okresów

(starobabilońskiego, staroasyryjskiego i nowobabilońskiego). Zweryfikowane zostały również (na
ile to możliwe) opublikowane już wyniki badań założeń budowlanych, oraz zostały przedstawione
propozycje nowych interpretacji dla stanowisk kasyckich.
Podczas analizy poszczególnych budowli i ich planów, charakter konkretnych
pomieszczeń został poddany szczegółowym badaniom, tak, aby na podstawie dostępnego
materiału archeologicznego można było określić funkcję, którą pełniły. Równie ważnym
elementem pracy stało się stworzenie opracowania wszystkich technik budowlanych, znanych i
charakterystycznych dla okresu kasyckiego, czego przejawem są wyjątkowe formy cegieł
wykorzystywanych w budownictwie. Założeniem dysertacji jest także wykazanie nowych,
innowacyjnych sposobów budowania, które nie były dotychczas przedmiotem badań.
Poza opisem samych obiektów, uwzględniono również ich położenie i układ przestrzenny
w ramach siatki miejskiej dawnych osiedli. Bardzo ważnym elementem analizy domów, pałaców
i świątyń jest ich umiejscowienie, zarówno w przestrzeni ulic miasta jak i w relacji do źródeł wody,
oraz wzajemny układ zabudowy. Zagadnienia dotyczące pochówków mogą okazać się istotne
21
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podczas analizy sposobu lokowania domostw i wykorzystywania okolicznych terenów przez ich
mieszkańców (tzn. czy użytkownicy konkretnych budynków korzystali z sąsiadujących, dawnych
pozostałości po wcześniejszych budowlach i jak to mogło wpływać na wygląd określonych części
miasta). Przykładem takich rozważań może być stanowisko Tell Zuebidi, gdzie część grobów
położona jest pod domami mieszkalnymi, zaś inne w ich pobliżu.
Szczególnie ważnym i kluczowym zagadnieniem, ze względu na liczne analogie na
różnych poziomach pomiędzy kasycką Babilonią, Asyrią i Elamem, było opracowanie
porównawcze pozostałości budowlanych pochodzących z Elamu i Asyrii, tak jak i założeń
architektonicznych w nowych metropoliach w tych krajach, w celu uzyskania prototypowego
systemu urbanistycznego, powstałego w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. na tym obszarze.
Porównanie z pozostałościami budowlanymi z Elamu i Asyrią polegało na:
a. analizie lokalizacji miast w stosunku do siebie i do źródeł wody,
b. analizie rozplanowania świątyń i pałaców,
c. analizie rozplanowania domów.
W części pracy dotyczącej budownictwa mieszkalnego zaproponowane zostały zarówno
analiza uwzględniająca charakter opisywanych domostw, jak i aspekt demograficzny z nimi
związany, który jest często pomijany i marginalizowany w tego typu opracowaniach. Pomocnym
materiałem dla próby rekonstrukcji struktury społecznej i plemiennej okresu kasyckiego stała się
analiza źródeł pisanych.
Badania nad budownictwem okresu kasyckiego uzupełniły przytoczone w pracy analogie
(również ze starszych i młodszych okresów) do innych typów budownictwa z terenów
Mezopotamii.
W badaniach zagadnień dotyczących czasów panowania Kasytów problemy pojawiają się
już przy ustaleniu prawidłowego nazewnictwa dla określenia chronologii – według badaczy
niemieckich jest to okres średniobabiloński, natomiast według francuskich i amerykańskich –
okres kasycki. Ta ostatnia nazwa została przyjęta w niniejszej dysertacji.
Analiza materiałów archeologicznych pochodzących z terenów Babilonii nie odgrywała
większej roli w dyskusjach nad zagadnieniem chronologii II tysiąclecia p.n.e., prowadzonych
przede wszystkim nad źródłami pisanymi, tworzącymi podstawy datowania. Najwięcej informacji,
pomocnych przy ustalaniu chronologii okresu kasyckiego, znajduje się w tekstach – czego
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przykładem jest Babilońska lista królów, która wymienia trzydziestu sześciu kasyckich władców
rządzących w sumie 576 lat i 9 miesięcy25.
Zakres chronologiczny pracy to całość okresu kasyckiego (druga połowa II tys. p.n.e.),
jednakże przy analizach porównawczych istniała konieczność sięgnięcia zarówno do okresów
wcześniejszych (początek II tys. p.n.e.), jak i późniejszych (I tys. p.n.e.).
Podział chronologiczny dla Babilonii okresu kasyckiego nadal stanowi przedmiot sporów.
J.A. Brinkman wyznaczył ramy czasowe dla okresu kasyckiego od 1595 r. p.n.e., czyli od najazdu
Mursilisa I na Babilonię (prawdopodobnie Kasyci byli przy tym obecni) do końca I dynastii z
Babilonu w 1155 r. p.n.e26. Podzielił on okres kasycki na trzy podokresy, po których następuje
okres post-kasycki:
1. okres wczesno-kasycki – lata 1595-1415 p.n.e.
2. okres średnio-kasycki – lata 1415-1225 p.n.e.
3. okres późno-kasycki – lata 1225-1155 p.n.e.
4. okres post-kasycki – lata 1158-722 p.n.e.
Niemieccy archeolodzy używają natomiast nazwy „okres średniobabiloński” dla czasów
od 1600 r. p.n.e. aż do końca II dynastii z Isin (1030 r. p.n.e.) 27. O. Reuther w swoim raporcie
wykopaliskowym z Babilonu stosował określenie „warstwa średnio-babilońsko-asyryjska”
opisując w ten sposób warstwę kasycką28. R. McC. Adams używał różnych dat dla określenia ram
chronologicznych tego samego okresu, czego przykładem może być „okres średniobabiloński” w
rejonie Dijali datowany na lata 1100-625 p.n.e., a w rejonie Uruk – na lata 1100-800 p.n.e29.
We wszystkich wyżej wymienionych okresach kluczową rolę odgrywały wydarzenia
polityczne i dynastie królewskie, co odzwierciedlają używane nazwy i określenia. Niestety,
dotychczasowe próby badań, które podjęto, aby znaleźć cechy wspólne i charakterystyczne dla
budownictwa, ceramiki lub wyrobów rzemieślniczych, stworzonych przez Kasytów wykazały, że
różnice dostrzegalne pomiędzy nimi, a osiągnięciami innych ludów babilońskich były tak
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Babilonia

Egipt

Asyria

Hatti

Elam

Agum II?
Burnaburiasz I?
Kasztiliaszu III?
Ulamburiasz?
Agum III?
Karaindasz

Aszur-bel-niszeszu

Tudhalijas I

Kadaszman-Harbe I

Totmes IV

Aszur-rem-niszeszu

Tudhalijas I

Tepti-ahar

Kurigalzu I

Totmes IV

Aszur-nadin-ahhe,

Arrnuwandas I,

Tepti-ahar,

Eriba-Adad I

Tudhalijas III

Hurbatila,

(?- 1375)

Pahir-iszszan,
Humban-Numena
Kadaszman-Enlil I

Amenhotep III,

Eriba-Adad,

(1374 – 1360)

Echnaton

Aszur-uballit I

Burnaburiasz II

Echnaton,

Aszur-uballit I

(1359 – 1333)

Smenchkare,

Suppiluliumas I

Tepti-ahar

Suppiluliumas I

Untasz-Napirisza

Tahamunzu,
Tutanchamon
Kara-hardasz ?

Untasz-Napirisza

Nazi-Bugasz?

Untasz-Napirisza

Kurigalzu II

Aj, Haremhab

(1332 – 1308)

Aszur-uballit I,

Suppiluliumas I,

Untasz-Napirisza,

Enlil-nirari,

Arrnuwandas II

Hurbatila

Arik-den-ili
Nazi-Maruttasz

Horemheb,

Arik-den-ili,

(1307 – 1282)

Ramzes I, Seti I,

Adad-nirari I

Mursilis II

Ramzes II
Kadaszman-Turgu

Ramzes II

Adad-nirari I,

Mursilis II,

Salmanasar I

Urhi-Teszub

Ramzes II

Salmanasar I

Hattusilis III

Ramzes II

Salmanasar I,

Hattusilis III

(1281 – 1264)
Kadaszman-Enlil II
(1263 – 1255)
Kudur-Enlil
(1254 – 1246)
Szagarakti-Szuriasz

Tukulti-Ninurta I
Ramzes II

Tukulti-Ninurta I

Hattusilis III

Ramzes II

Tukulti-Ninurta I

Hattusilis III

(1245 – 1233)
Kasztiliaszu IV
(1232 – 1225)

Untasz-Napirisza
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Babilonia

Egipt

Asyria

Hatti

Merneptah

Tukulti-Ninurta I

Tudhalijas IV

Merneptah

Tukulti-Ninurta I

Tudhalijas IV

Merneptah

Tukulti-Ninurta I

Tudhalijas IV

Adad-szuma-usur

Amenmesse,

Tukulti-Ninurta I,

Arnuwandas III,

(1216 – 1187)

Seti II, Siptah,

Aszur-nadin-apli,

Suppiluliumas II

Twosret,

Aszur-nirari III,

Sernachte,

Enlil-kudurri-usur,

Ramzes III

Ninurta-apil-Ekur

Ramzes III

Aszur-dan

Enlil-nadin-szumi

Elam
Kidin-Hutran

(1224?)
Kadaszman-Harbe II
(1223?)
Adad-szuma-iddina

Kidin-Hutran

(1222 – 1217)

Meli-Szipak

Kutir-Nahhunte

(1186 – 1172)
Marduk-apla-iddina I
(1171 – 1159)
Zababa-szuma-iddina

Szutruk-Nahhunte

(1158)
Enlil-nadin-ahi

Kutir-Nahhunte

(1157 – 1155)

Tab. 1: Lista królów kasyckich i synchronizmy z władcami z terenu Egiptu, Asyrii, Hatti i
Elamu (według J.A. Brinkman 2017: 36; Miller 2017: 103, 105; Roaf 2017: 167)
niewielkie, że prawie niezauważalne. Świadczy to o tym, że Kasyci prawdopodobnie utożsamiali
się z rdzennymi Babilończykami do tego stopnia, że nie chcieli się spośród nich wyróżniać i
przypominać o swoim obcym pochodzeniu. Ciągle jednak mamy zbyt mało świadectw
archeologicznych potwierdzających takie przypuszczenie.
W niniejszej pracy stosowana będzie przedstawiona powyżej chronologia zaproponowana
przez J.A. Brinkmana, bez podziału na poszczególne podokresy. W tabeli 1 przedstawiono listę
kasyckich władców wraz z latami ich panowania, oraz synchronizmy z władcami Egiptu, Asyrii,
państwa hetyckiego i Elamu.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale, mającym charakter
wprowadzający, zostały przedstawione najważniesze hipotezy związane z pochodzeniem
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Kasytów, podstawowe informacje na temat ich historii i religii, oraz wybrane zagadnienia
dotyczące administracji, funkcjonowania dworu królewskiego, kasyckiej dyplomacji oraz relacji
międzynarodowych.
Rozdział drugi dotyczy osadnictwa i jego dystrybucji na mapie Babilonii w okresie
kasyckim. Z tego powodu istotne było przeanalizowanie wpływu warunków klimatycznych oraz
skutków ich zmian na istnienie i długotrwałość osadnictwa w omawianym okresie. Rozdział
zawiera również porównanie trzech stolic (Dur-Kurigalzu w Babilonii, Al-Untasz w Elamie i Kar
Tukulti-Ninurta w Asyrii), powstałych jako jedyne w regionie w II połowie II tysiąclecia p.n.e.,
którego celem jest określenie, która z tych stolic mogła być ewentualnym prototypem do
naśladowania, a także jakie wpływy i warunki istniejące w ówczesnym czasie mogły spowodować,
że przetrwała wyłącznie jedna z nich.
Rozdział trzeci zawiera analizę kasyckiego budownictwa mieszkalnego. W pierwszej
części przedstawiono najbardziej typowe rodzaje gospodarstw domowych w tym okresie, by
zrozumieć jak, w sensie funkcjonalnym, wykorzystywane były założenia mieszkalne.
Przedstawiono także stan zachowania domów i sposoby budowania stosowane przez Kasytów.
Autor koncentruje się na poszukiwaniu charakterystycznych cech w rozplanowaniu domów
kasyckich, starając się określić swoiste cechy odróżniające je od domów z poprzednich i
późniejszych okresów.
W rozdziale czwartym opracowana została architektura administracyjno-pałacowa.
Zarezentowano wszystkie założenia tego typu odkryte w Babilonii oraz interpretację każdego z
nich. W końcowej części rozdziału znajduje się analiza zmierzająca do zdefiniowania kasyckiej
architektury pałacowej i jej wyróżników od początków drugiego tysiąclecia aż do upadku
dynastii kasyckiej. Znajduje się tutaj także porównanie założeń pałacowych z Babilonii z ich
odpowiednikami z ówczesnego Elamu, podjęte w celu poszukiwania ewentualnych analogii i
pochodzenia innowacji w architekturze pałacowej w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e.
W rozdziale piątym znajduje się prezentacja wszystkich świątyń pochodzących z warstw
kasyckich. Zaprezentowano szeroką analizę mającą na celu znalezienie ewentualnych cech
charakterystycznych dla świątyń w tym okresie, między innymi przez porównanie ze starszymi
budowlami o charakterze sakralnym.
Ponieważ dekoracje ścienne są bardzo ważnym elementem

kasyckich budowli, w

rozdziale szóstym przeanalizowano dekoracje reliefowe i malowidła, porównując je z podobnymi
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znaleziskami z Nuzi, z terenu Elamu i Asyrii, jak również z motywami ikonograficznymi w
gliptyce kasyckiej, w celu znalezienia źródeł pochodzenia innowacyjnych cech wprowadzonych
przez Kasytów.
Ostatni, siódmy rozdział zawiera zakończenie i podsumowanie wniosków wynikających z
kolejnych rozdziałów pracy.
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Rozdział I –Państwo Kasytów w Babilonii - tło historyczne
I.1. Pochodzenie Kasytów
Pomimo, że powstało wiele teorii na temat pochodzenia Kasytów, kwestia ta w dalszym
ciągu pozostaje nierozstrzygnięta. Według jednej z pierwszych hipotez lud Kasytów wyruszył z
rejonu gór Zagros w Iranie, by po pewnym czasie, we wczesnym drugim tysiącleciu, przybyć do
Babilonii30. Świadczyłoby o tym między innymi podobieństwo imion niektórych bóstw z panteonu
kasyckiego do imion bóstw wedyjskich, ale brakuje jednoznacznych dowodów, żeby potwierdzić
ten pogląd. Dyskusji poddano również powiązania pomiędzy Kasytami a Elamitami. Można w
tym przypadku wskazać pewne cechy wspólne struktury plemiennej i sposobu dziedziczenia
władzy, charakterystycznego dla obu grup, tzw. fratriarchatu. Zgodnie z jego zasadami władza
przechodziła z pierwszego brata na drugiego, a następnie na syna pierwszego z braci31.
Potwierdzenie powyższej teorii na temat pochodzenia Kasytów nie jest na razie możliwe,
ponieważ dotychczas nie opracowano dokładnej sekwencji rozwoju ceramiki dla Babilonii 32. Z
tego powodu wynikają problemy z określaniem datowania podobnych znalezisk odkrytych na
różnych stanowiskach, często bardzo oddalonych od siebie. Badania archeologiczne potwierdzają,
że znalezione w Chuzestanie naczynia na stopce, w kształcie kielicha, prawdopodobnie
pochodzenia kasyckiego oraz ceramika typu kasyckiego z wykopalisk na Bahrajnie, w Katarze
i na Failace wskazują na podobne pochodzenie kulturowe kasycko-elamickie33.
Obecnie uważa się, że obszar, z którego wywodzą się Kasyci, leży we wschodniej części
pasma gór Zagros34. Najstarsze źródła pisane pochodzą z okolic środkowego Eufratu 35. Na
początku II tysiąclecia p.n.e. potwierdzono obecność Kasytów w pobliżu Dilbat, Sippar i dalej w
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Sayce 1873.
Brinkman 1972: 280.
32
Niedawno ukazała się publikacja, będąca swojego rodzaju przewodnikiem po babilońskiej ceramice II tysiąclecia
p.n.e. (Armstrong, Gasche 2014). Praca ta ma charakter ogólny, zatem do przeprowadzenia szczegółowych porównań
konieczne są dalsze studia zmierzające do dokładnego opracowania sekwencji ceramicznych dla okresu kasyckiego.
33
Edens 1982; Højlund 1987a, 1987 b.
34
Sassmannshausen 1999: 415; Beaulieu 2017: 6-7. Dalsze informacje na temat ojczyzny Kasytów i ich migracji do
Babilonii zostały zamieszczone w rozdziale I.6.
35
W pobliżu Mari (Postgate 1994: 87) lub w okolicach współczesnego miasta Hit (van Koppen 2004: 22).
31
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kierunku współczesnej Syrii, w okolicach kraju Hana i Alalach. Babilonia pozostała miejscem, w
którym koncentrowało się życie plemienne Kasytów36.
Obecnie nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o rdzenne tereny plemion
kasyckich. Nie jest również pewne, czy stanowili jeden lud, czy związek wielu zróżnicowanych
klanów. Być może w przyszłości badania dostarczą nowych informacji, które umożliwią
zweryfikowanie dotychczasowych teorii na temat pochodzenia Kasytów.

I.2. Kasyci – wybrane aspekty historyczne
Źródła historyczne z XVIII w. p.n.e. zawierają informacje na temat obecności Kasytów w
Babilonii i jej okolicach. Pierwsze wzmianki pisane dotyczą osoby o imieniu Kilamdi-Buriasz,
wyraźnie pochodzenia kasyckiego37. Tę postać wymieniono w tekście o charakterze
gospodarczym, powstałym w trzydziestym trzecim roku rządów Rim-Sina I38. O Kasytach
wspomniano w formule rocznej określającej dziewiąty rok panowania starobabilońskiego władcy
Samsu-iluny, w której mowa jest o rozgromieniu kasyckiej armii w Kikalla39. Choć to krótka
wzmianka, odzwierciedla konflikty pomiędzy rdzenną społecznością babilońską, a nowymi
kasyckimi przybyszami. Wiele lat później, kiedy na tronie zasiadał Abi-eszuh, w podobnej formule
rocznej napomknięto o oddziałach kasyckich, w pewien sposób (zapewne ze względu na
doskonałość Kasytów w oddziałach piechoty i rydwanów) uznając tych żołnierzy za mieszkańców
Babilonii40. W tym samym czasie kasyccy urzędnicy otrzymywali prestiżowe tytuły, takie jak
rabbū tarbaṣi („zarządcy stada”), co daje nam wskazówkę, iż Kasyci byli nie tylko specjalistami
w opiece nad końmi, ale również w zawodach związanych z hodowlą innych zwierząt 41.
Zachowały się także wzmianki o wyróżniających się kasyckich domach bītu i o tłumaczu
turgumannum towarzyszącym Kasytom42. Może to stanowić wystarczająco przekonujący dowód
na to, że Kasyci nie byli rdzennymi mieszkańcami Babilonii, ale wiąże się z koniecznością
prowadzenia dalszych badań nad ich identyfikacją.
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Schroeder 1920: 102; Buccellati 1988: 54.
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Brinkman 1976-1980: 465.
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Brinkman 2017: 3 i nast.
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Pod koniec okresu starobabilońskiego obecność Kasytów oraz ich wpływy zaznaczyły się
wyraźnie w okolicach kraju Hana, gdzie władzę sprawował król Kasztiliasz, którego imię sugeruje
kasyckie pochodzenie. Wszystkie próby utożsamiania tego władcy z kasyckimi królami są
kontrowersyjne43. Warto również wspomnieć o kanale, którego budowę zlecił lokalny władca
Hammurabi i nazwał go Habur-ibal-bugasz (ostatni element nazwy można uznać za tytuł
kasycki)44.
W Alalach znaleziono ślady świadczące o obecności Kasytów w tym mieście. W tekście
pochodzącym z okresu starobabilońskiego (warstwa VII) wspomina się osobę o imieniu mlu-tuuk-in-da określoną jako LÚ kašši (Kasyta)45. W innych tekstach z tego stanowiska wymieniane są
kasyckie kobiety (tkaczki). Jednoznaczna interpretacja tych wzmianek jest problematyczna,
ponieważ mogłyby to być zarówno imiona (mimo że żeńska forma byłaby bardziej odpowiednia
jako ich określenie, np. kašštu lub kaššītu), jak i tytuły46.
W rejonie Dijali odkryto jeden z najstarszych tekstów informujących o obecności Kasytów
w tym miejscu. W Tell Muhammad wydobyto tabliczki z kasyckimi imionami, ale dokładne
określenie ich datowania sprawia problem47.
Duża część źródeł pisanych dotyczących Kasytów przebywających w Babilonii, zarówno
grup, jak i konkretnych osób, pochodzi z miasta Sippar-Jahrurum i wspomina o Kasytach będących
rolnikami, pracownikami w kopalniach srebra i wykonujących różne inne zawody. W omawianych
tekstach Kasytów zaliczano do odrębnej grupy, nie zasymilowanej z rdzenną ludnością
babilońską48.
Pozostając w Babilonii, warto wspomnieć o powstaniu tzw. I Dynastii Kraju
Nadmorskiego, której imiona kolejnych władców zapisano na babilońskiej i asyryjskiej liście
królów. Wiele tekstów zawiera kasyckie imiona, które zostały udokumentowane w źródłach
historycznych, powstałych dzięki władcom z dynastii Kraju Nadmorskiego. O większości z
wymienionych osób wspomina się w pokojowym kontekście49.
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Historycy odtworzyli dzieje Kasytów na podstawie starobabilońskich źródeł pisanych
(zawierających jedynie nieliczne informacje na temat ich organizacji społecznej), ukazujących ich
jako jedną grupę połączoną wspólną przeszłością i pochodzeniem, w odniesieniu do kasyckich
oddziałów wojskowych, które mogły mieć swoją pierwotną ojczyznę w regionie gór Zagros50.
Wśród wielu tytułów wojskowych wspomnianych w źródłach pisanych, pochodzących z okresu
starobabilońskiego, szczególne miejsce zajmuje funkcja rabi tarbaṣi ("zarządca stada"), ponieważ
świadczy o tym, że kasyckie wojska tworzyli żołnierze o obcym pochodzeniu, którzy znaleźli się
w Babilonii w XVII i XVI wieku p.n.e. Tytuł ten pojawił się po raz pierwszy w związku z
kasyckimi oddziałami wojskowymi i wydaje się, że jego posiadacz awansował do stopnia lugal
éren kaaššī ("król/wódz wojsk kasyckich"), lub przyznawano go naczelnym dowódcom
babilońskim51. Ten stopień wojskowy prawdopodobnie wiązał się z dowodzeniem oddziałami
rydwanów52.
F. van Koppen przytacza przykład zapłaty owcami i srebrem żołnierzom z oddziałów
rydwanów, którzy jadąc do Babilonu, zatrzymali się w mieście Dur Abi-eszuh. Z tekstu wynika,
iż niektórzy z nich wzięli swoją zapłatę ze sobą, inni natomiast zostawili ją w zagrodzie swojego
komendanta w Dur Abi-eszuh z zamiarem odbioru w drodze powrotnej53. Van Koppen uważa, że
wspomniani żołnierze podróżowali ze swoimi stadami zwierząt i jeśli to prawda, po raz pierwszy
opisano taką formę służby w babilońskiej armii54. Obcy element, obecny w wojsku, utożsamiany
jest z Kasytami, którzy byli autorami tytułu „zarządca stada”, związanego zapewne z ich
pochodzeniem z terenów stepowych i związkami z pasterstwem, co mogło wpływać na kasycką
organizację wojskową już od okresu starobabilońskiego.
Niestety nie posiadamy żadnych informacji o Kasytach w Babilonii w okresie wczesnokasyckim, z wyjątkiem późniejszej kopii inskrypcji wczesnokasyckiego króla Aguma II Kakrime,
zawiadamiającej o powrocie posągu Marduka do Babilonu55. Wspomniany władca stanowi
pierwszą, z pewnością historyczną postać, o której rządach jest mowa w źródłach pisanych, jako
o dziewiątym królu po kasyckim władcy Gandaszu, panującym w pierwszej połowie II tysiąclecia
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p.n.e.56. W tej inskrypcji król określił siebie jako "króla Kasytów i Akadyjczyków, króla rozległej
ziemi Babilonu, króla, który zasiedla ziemię Esznunny, szeroko rozprzestrzenionego ludu, króla
Padanu i Almanu, króla kraju Guti, barbarzyńskiego ludu"57. Król Agum II odróżniał Kasytów od
Babilończyków, uważając Kasytów za odrębną grupę babilońskiego społeczeństwa we wczesnym
okresie kasyckim. Ważniejsze jest jednak to, że wyznaczył siebie na króla Padanu, Almanu oraz
wszystkich ziem Guti, co sugeruje ówczesną kontrolę Kasytów nad obszarami znajdującymi się
na północny-wschód od Babilonu58.
Dalsze informacje mogące zawierać wskazówki dotyczące ojczyzny Kasytów pochodzą ze
źródeł pisanych z Nuzi, z początku pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e.. W tych tekstach kilku
Kasytów wydaje się być cudzoziemcami pochodzącymi z Kraju Kasytów (māt Kuššuḫḫe) i
chociaż położenie tego kraju jest niepewne, to nie może być utożsamiany z Babilonią z ważnego
powodu – Kraj Kasytów importował zboże i eksportował konie59. Zasugerowano, że Kraj Kasytów
musiał znajdować się na południe lub południowy-wschód od królestwa Arraphy, biorąc pod
uwagę, że Lullubejowie zamieszkiwali tereny na północ od Arraphy, Asyryjczycy żyli na
północnym-zachodzie, a Babilończycy na południowym-zachodzie60.
Większość inskrypcji pozostawionych przez kasyckich królów świadczy o tym, że byli oni
w małym stopniu zainteresowani promowaniem osiągnięć wojskowych lub podkreślaniem
swojego rodowodu. Można to interpretować jako chęć ukrycia niechcianego, „obcego”
pochodzenia. Najlepszym przykładem kasyckich władców budowniczych, zasłużonych zwłaszcza
w odbudowie świątyń, był król Kurigalzu I. Wziął sobie za zadanie naprawienie i odbudowanie
wielu budowli o charakterze sakralnym, które powstały w okresie starobabilońskim, co można
uznać za próbę asymilacji z tradycją babilońską.
Przemiana Babilonii w państwo terytorialne z sieci sojuszniczych lub walczących ze sobą
miast-państw sprawiła, że Babilonia stała się międzynarodową potęgą, chociaż często była
wrogiem dla północnego sąsiada – Asyrii.

Weidner 1926: 68. Brinkman (1976: 11) i Oshima (2012: 228 i nast.) poddają jednak w wątpliwość możliwość
jednoznacznej identyfikacji Agum Kakrime z dziewiątym kasyckim królem z Synchronistycznej listy królów.
57
Oshima 2012: 242.
58
Według późnych źródeł pisanych, Padan i Alman były miastami leżącymi nad górną Dijalą na wschód od Dżebel
Hamrin (Fuchs 2011: 232).
59
Fincke 1993: nr 10 i 61.
60
Sassmannshausen 2004a: 292.
56

22
Obecność Kasytów wyraźnie zaznaczyła się w północnej Mezopotamii, co potwierdzają
wyniki badań językowych. Okazuje się, że około 2% imion występujących w tekstach z z Nuzi
(1550 – 1400 p.n.e.) ma kasyckie pochodzenie61. Liczne wzmianki w tekstach z Nuzi wspominają
o ludziach o niskim statusie społecznym, czyli o niewolnikach, pracownikach fizycznych, a także
o kobietach pochodzących z „kraju Kasytów”62. Pomimo obecności Kasytów na północy, nie
wpłynęli oni w sposób zauważalny na lokalną kulturę.

I.3. Religia kasycka
Znamy ponad dwadzieścia imion bóstw z panteonu kasyckiego, ale zgodnie z obecnym
stanem badań nie wiadomo, czy i w jakiej formie praktykowano ich kult63. Głównymi patronami
kasyckich rodzin królewskich stali się Szuqamuna i Szimalija, uważani za bogów gór. J.A.
Brinkman przytacza hipotezę B. Landsbergera i K. Balkana, którzy uznali, że ta para bóstw jest
obcego pochodzenia (imiona te występują w literaturze ugaryckiej), ale podaje również, że miały
one swój ośrodek kultu w Babilonie, tam, gdzie koronowano kasyckich królów, co potwierdzają
źródła pisane. Szuqamuna i Szimalija byli najbardziej znanymi kasyckimi bogami, a ich posągi
wznoszono w Babilonii aż do VII w. p.n.e64.
Inni kasyccy bogowie to Buriasz (Ubriasz, Burariasz) – bóstwo pogody utożsamiane z
Adadem65, Harbe – utożsamiany z Enlilem lub z Anu66, określany także jako bóstwo pieczęci67,
Maruttasz – często utożsamiany z sumeryjsko-akadyjskim Ninurtą68, Mirizir – bogini koni69, Sah
i

Szuriasz – bóstwa solarne, oraz Szipak lub Szihu – bóg Księżyca70, który bywa także

utożsamiany z Mardukiem71. Brinkman uważa za prawdopodobne, że panteon kasycki
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ukształtował się pod wpływem kontaktów z ludami indoeuropejskimi na długo przed pojawieniem
się Kasytów i źródeł historycznych stanowiących świadectwo ich rządów72.
W przekazach pisanych zachowało się niewiele wzmianek świadczących o istnieniu
świątyni Szuqamuny i Szimaliji w Babilonie za czasów Aguma II, uważającego się za syna
Szuqamuny73. Babilońskie wpływy potwierdzają relacje nowoasyryjskich władców z IX-VIII w.
p.n.e., którzy, podczas swoich wypraw na obszary zachodnioirańskie, niejednokrotnie widzieli
przejawy lokalnego kultu bóstw mezopotamskich, rozpowszechnionego tam przez Kasytów 74.
Kurigalzu I uznał Szuqamunę i Szumaliję za swoich boskich patronów75. Ich symbol (ptak
na wysokiej grzędzie) pojawiał się na późnokasyckich pieczęciach cylindrycznych 76, a także na
kudurru datowanych na okres późny i post-kasycki77. Wprawdzie kasyccy królowie nakazywali
odbudowywać i odnawiać najważniejsze babilońskie budowle o charakterze sakralnym i nie
wznosili świątyń własnych bóstw, ale należy zauważyć, iż kasyccy bogowie także byli tolerowani
przez babilońskich i asyryjskich władców, nawet po upadku dynastii kasyckiej. Zarówno
Szuqamuna, jak i Szumalija zostali wymienieni w tekstach datowanych na okres nowoasyryjski
za czasów panowania Szamszi-Adada V. Wówczas miejsce ich kultu znajdowało się w Der78. Inna
wzmianka pochodzi z okresu panowania nowoasyryjskiego króla Esarhaddona, kiedy to ich posągi
zostały zwrócone do Sippar-Jahrurum, co świadczy o wciąż istniejącym wtedy miejscu kultu
kasyckich bóstw w Babilonii79. Tak Szuqamuna i Szumalija, jak i Harbe, którego symbolem był
ptak z odwróconą do tyłu głową80, są jedynymi symbolami bóstw kasyckich pochodzącymi z
kudurru, które zostały dodane do mezopotamskiej ikonografii. Imiona osobowe obejmowały
nazwy bóstw kasyckich, które przetrwały jako teoforyczne elementy w imionach władców,
głównie babilońskich, w okresie post-kasyckim81.
Kasyci mieli swój panteon i wierzenia, które różniły się od babilońskich. Nie znamy
żadnych szczegółów dotyczących uprawiania rytuałów kultu kasyckiego. Może to mieć związek
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z tym, iż Kasyci byli napływową mniejszością w lokalnej społeczności, której większość czciła
bóstwa panteonu babilońskiego. L. Sassmannshausen uważa za prawdopodobne, iż kasyckie
księżniczki pełniły rolę kapłanek ēntu boga Enlila82. To może stanowić jeden z dowodów
asymilacji Kasytów do babilońskiej religii i tradycji rodzimej ludności. Prawdopodobnie
odrębność religijna Kasytów nie wyróżniała się mocno w politeistycznym społeczeństwie
Babilonii. Wiara w bóstwa kasyckie i ich kult długo po upadku dynastii kasyckiej sugeruje, że
religia mogła być ważnym elementem ich tożsamości etnicznej.

I.4. Administracja a dwór królewski
W celu omówienia funkcjonowania Kasytów na nowych terenach niezbędne jest zbadanie
form ich współistnienia ze społeczeństwem babilońskim. Informacje te pozwolą wyznaczyć
pozycję zajmowaną przez Kasytów w społeczeństwie, scharakteryzować panującą w tamtym
czasie strukturę społeczną, oraz określić stopień asymilacji ludu pierwotnie wędrownego wśród
ludności osiadłej.
Pomimo różnic istniejących pomiędzy Kasytami a lokalną populacją babilońską można
powiedzieć, że przyjęli oni tradycje babilońskie, jednocześnie nie zapominając o swoich
zwyczajach. Istniejące teksty świadczą o tym, że choć zaznaczali swoją tożsamość i trzymali się
częściowo nomadycznego trybu życia, nie traktowano ich jak obcych 83. Oni z kolei nie mieli
znacznego wpływu na rdzenną ludność w aspektach socjo-religijnych. Wprowadzane przez nich
zmiany raczej nie stały w sprzeczności z tradycjami praktykowanymi przez ówczesnych
mieszkańców Babilonii. Bardzo możliwe – są to wyłącznie spekulacje – że kasyccy władcy
południowej Babilonii wypracowali metodę łączenia nomadycznego trybu życia swych
pobratymców z władzą w państwie na wzór wykorzystany przez władców kraju Hana 84. Nie
zrezygnowali z nomadycznej tożsamości, co nie przeszkodziło im w odgrywaniu niezbędnych ról
publicznych. Pogodzenie ze sobą dwóch sprzeczności, czyli nomadycznego trybu życia i rządzenia
rozległym państwem, na pewno nie obyło się bez kompromisów. Być może pojawił się,
początkowo niezbyt oczywisty, podział na „plemiennych” Kasytów wiodących koczownicze życie
na zajętych wcześniej obszarach (w wielu przypadkach również w określonych enklawach miast,
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co miało miejsce w Sippar) oraz na osiadłych Kasytów władających krajem, czyli założycieli
dynastii kasyckiej85. Do grona osób rządzących należeli sami Kasyci, lecz wśród osób piastujących
kluczowe urzędy byli także rdzenni Babilończycy, zajmujący istotne funkcje na najwyższych
szczeblach państwa kasyckiego. Kasyci sprawowali także wiele funkcji związanych z hodowlą
koni86. Przyjęto utrwalony w trakcie babilońskich rządów podział urzędów, który jednak w
pewnym stopniu zmodyfikowano. Stworzony został układ zależności gospodarczej, który
poszczególni badacze starają się porównywać z feudalizmem i stosunkami panującymi między
seniorem a wasalem87.
Dopóki nie zostaną odkryte kolejne teksty o przełomowym znaczeniu, nie możemy niestety
stwierdzić, jakie związki łączyły władców kasyckich z ludami zamieszkującymi otaczające ich
kraj tereny88. Nie udało się dowieść, czy dynastia miała swój początek wyłącznie w jednym
plemieniu-klanie, czy w jeszcze mniejszym układzie społecznym, tj. rodzinie, ani czy domniemane
plemiona w jakikolwiek sposób decydowały o wyborze króla. Przypuszczalnie plemiona były do
pewnego stopnia samodzielne. Brakuje jednak potwierdzenia ich mniejszej lub większej
suwerenności. Nie wiemy również, czy król ingerował w sprawy plemion lub narzucał im swoje
decyzje.
Podejmując się analizy organizacji społecznej okresu kasyckiego, należy podkreślić fakt
koegzystencji dwóch różniących się od siebie społeczeństw. Byli to nowo przybyli nomadowie
kultywujący tradycyjne, plemienne organizacje społeczne, oraz przedstawiciele ludności osiadłej.
Nie można zapomnieć również o tym, że do społeczeństwa tego okresu należały też mniejszości
etniczne (przyjmując, że Kasyci nie byli uznawani za mniejszość mieszkającą pośród rdzennej
ludności Babilonii) oraz ogromne instytucje religijne poprzez swoją działalność produkcyjną
wpływające na relacje gospodarcze89. Tymi wszystkimi grupami rządził król, na którym
spoczywało trudne zadanie uporania się zarówno z zagrożeniami zewnętrznymi jak i
wewnętrznymi, z dążeniami niepodległościowymi lub do przejęcia władzy, a w dalszej kolejności
– konieczność zaprowadzenia stabilizacji i utworzenia zjednoczonego państwa, którego ludność
przedkładała współpracę nad wzajemną rywalizację.
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Najliczniejsze zachowane źródła pisane, odnoszące się do działalności administracji w
kasyckiej Babilonii, pochodzą z Nippur90. Administracja w okresie kasyckim miała charakter
świecki, w przeciwieństwie do bardzo dobrze znanej ze źródeł pisanych administracji w pierwszej
połowie II tysiącleciu p.n.e., znajdującej się pod kontrolą świątyni. Sekularyzm był możliwy dzięki
obsadzaniu wyższych stanowisk urzędniczych osobami nie będącymi kapłanami. Przykładem
świeckich urzędników o dużej roli w rządzeniu krajem byli gubernatorzy, do których obowiązków
należały między innymi kontrolowanie zbiorów plonów i nadzór nad hodowlą zwierząt91.
Władcy kasyckiej Babilonii, na co wskazują ich imiona, byli głównie Kasytami. Dopiero
pod koniec dynastii zaczęły się pojawiać babilońskie imiona królów. Nie wiemy, czy wszyscy
królowie o babilońskich imionach także byli Kasytami. L. Sassmannshausen pisze, iż
gubernatorzy Nippur (šandabakku) przeważnie byli rdzennymi mieszkańcami Babilonii, ale
przywołuje również pojedyncze przykłady šandabakku pochodzących z rodziny królewskiej92. To
może być trakatowane jako umowny podział władzy między Kasytami (królami), a rdzenną
społecznością babliońską.
Kolejnym przejawem sekularyzmu stało się zmniejszanie roli świątyni w zarządzaniu.
Badacze ustalili, iż podatki były ustanawiane przez dwór królewski i wyłącznie dwór decydował,
kto miał je płacić, a kto być z nich zwolniony. Przywileje niekiedy nadawano mieszkańcom
dużych miast, jak np. Babilonu i Nippur, którzy nie płacili podatków93.
Regularnie prowadzona wymiana handlowa stała się jednym z najważniejszych czynników
utrzymujących rządy kasyckie przez tak długi czas. W tym okresie handel zagraniczny rozkwitł
do tego stopnia, że Babilonia była głównym dystrybutorem towarów, w tym produktów wysokiej
jakości. Dzięki temu, kasycka Babilonia stała się silnym gospodarczo państwem, co zachęcało
sąsiednie kraje i mocarstwa takie jak Egipt do nawiązywania z nią kontaktów dyplomatycznych.
Tutaj także dostrzega się główną rolę dworu królewskiego, jako uczestnika wymiany handlowej.
W Dur-Kurigalzu specjalni urzędnicy tworzyli spisy tkanin i szat znajdujących się w magazynach,
przeznaczonych dla asyryjskich kupców94.
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Żeby utrzymać tak dobrze prosperującą gospodarkę, kontrolowaną przez dwór królewski,
kasyccy królowie musieli znaleźć sposób na wprowadzenie wyraźnego i stabilnego podziału
władzy w państwie, tak, aby decyzje polityczne, administracyjne i gospodarcze pozostawały
wyłącznie w ich rękach. Chodziło o to, aby społeczeństwo babilońskie wyznające tradycyjną
religię babilońską, było nadal kontrolowane przez przedstawicieli świątyń, ale jedynie w
kwestiach religijnych i by władza kapłanów nie wykraczała poza sferę sakralną. Sekularyzacja
rządów musiała przebiegać tak, by z sakralnej instytucji nie czynić wroga i w tym samym czasie
zyskać lojalność podwładnych/szejków względem królów/państwa. W tym celu kasyccy władcy
Babilonii rozszerzyli praktykę nagradzania zasłużonych poddanych nadaniami ziemskimi95.
Wskazuje to na duże zmiany, które nastąpiły w strukturze społecznej. Sytuacja ta była wielokrotnie
poddawana badaniom, jednak ustalenia naukowców nadal budzą wiele kontrowersji. W.
Sommerfeld uważa, iż królewskie nadania ziemi nie odgrywały dominującej roli w kasyckiej
gospodarce, a określenia „feudalizm” nie należy używać charakteryzując

istotne elementy

kasyckiego układu społecznego96.
Kasyccy władcy nadawali ziemie osobom należącym do elity w nagrodę za ich zasługi:
członkom rodziny królewskiej, urzędnikom świątynnym i przedstawicielom duchowieństwa,
wojskowym – oficerom i generałom, oraz wysokim urzędnikom i dworzanom. Nadawanie ziemi
traktowano było jako wynagrodzenie za uczynione zasługi, ale rzadko były podawane przyczyny
donacji97. Ze względu na to, że nadania te dotyczyły ludzi pochodzących z najwyższych kręgów
władzy, spełniających dodatkowo określone kryteria, można przypuszczać, że było bardzo
rzadkim i uroczystym wydarzeniem.
Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu ziemi monarchowie nie faworyzowali konkretnej
grupy etnicznej – ani Kasytów, ani Babilończyków, co może wskazywać na to, że kasyccy
królowie wybierali wpływową elitę, która mogła reprezentować różne grupy zwolenników.
Szejkowie plemion jak najbardziej mogli do tej elity należeć. Zapisy na kudurru wkazują, że
ziemia bywała również własnością plemion98. Co oczywiste, powody nadania musiały być ważne.

A.H. Podany podaje, że w kraju Hana system nadawania ziemi był już stosowany w późnych fazach okresu
starobabilońskiego (Podany 1997: 423).
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Jednak nie zostały szczegółowo opisane, podobnie jak związane z nimi, nieobarczone
dodatkowymi warunkami prawo rządów „na wieki” na nadanej ziemi, czy beneficjenci tego daru.
Dbając o uniknięcie konfrontacji z instytucjami sakralnymi i o utrzymanie dobrych relacji
między dworem królewskim a świątynią, kasyccy królowie obdarowywali ziemią również
świątynie, a w zamian zyskiwali poparcie duchowieństwa dla swych dążeń politycznych. Kapłani
odgrywali ważną rolę pośredników między ludem a królem. Mieli możliwość szerzenia ideologii
i propagandy pośród zwykłych mieszkańców. Dlatego też (zwłaszcza ze względu na możliwość
rozpowszechniania poglądów nieprzychylnych królowi) władca musiał zaskarbić sobie
przychylność bóstw i stanu kapłańskiego, a jednocześnie zapewnić spokój w państwie. W tym celu
uciekał się do swojego rodzaju „przekupstwa”, jakim były nadania ziemskie99. Można
przypuszczać, że jest to jeden z głównych powodów odejścia w sferze publicznej od religii
kasyckiej i oddawania czci miejscowym bóstwom, co przejawiało się w odbudowywaniu
babilońskich świątyń.
Zasadniczo wszystkie tereny znajdowały się pod nadzorem urzędników i świeckich
instytucji, co pokazywało, do jakiego stopnia władca odgrywał kluczową rolę w państwie,
wyznaczał zarządców prowincji i sprawował nad nimi kontrolę. Mógł obdarzać wybranych ludzi
szczególnymi przywilejami i nikt nie miał możliwości, aby zmusić władcę do podjęcia danej
decyzji. Przebieg kariery, bezpieczeństwo i dobrobyt poddanych – to wszystko było zależne od
woli króla.

I.5. Kasycka dyplomacja
Na początku drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e. Babilonia rozszerzyła sieć kontaktów
dyplomatycznych i nawiązała intensywne relacje z Asyrią, Egiptem i państwem Hetytów.
Zawierano koalicje i uzyskiwano poparcie polityczne na arenie międzynarodowej. Pomiędzy
Egiptem i Babilonią działał system poselstw. Język babiloński zyskał status języka dyplomacji,
używanego w całej zachodniej Azji, a w kręgu oddziaływania babilońskiej literatury znalazły się
obszary aż do Bogazköy w Anatolii i Amarny w Egipcie100.
W drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. (1460-1340) polityka zagraniczna kasyckiej
Babilonii była zwrócona głównie w stronę Egiptu. O dobrych stosunkach z krajami Bliskiego
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Wschodu świadczyła obecność babilońskich kupców w Syrii, Palestynie i w samym Egipcie101.
Rozkwit dwustronnych relacji kasycko-egipskich nastąpił za czasów rządów króla Karaindasza.
Za jego panowania relacje z sąsiednią Asyrią ustabilizowały się do tego stopnia, że mógł on
uzyskać gwarancję pokoju poprzez zawarcie paktu sojuszniczego z asyryjskim królem Aszur-belniszeszu (1417-1409 p.n.e.)102.
Świadectwa pisane potwierdzają, że Egipt stanowił źródło bogactwa kasyckich królów, i
że imponujące ilości złota zostały sprowadzone z Egiptu do Babilonii, zwłaszcza za czasów
Kurigalzu I. Uważa się, że bogactwa te przeznaczono na założenie miasta Dur-Kurigalzu103.
Kasyccy królowie i egipscy faraonowie aranżowali małżeństwa dynastyczne pomiędzy swoimi
rodzinami, czego przykładem mogą być siostra i córka króla Kadaszman-Enlila, które zostały
małżonkami Amenhotepa III104.
Dobre stosunki panowały też pomiędzy Kasytami i Hetytami. Do zapewnienia pokojowych
kontaktów skutecznie przyczyniła się praktyka zawierania małżeństw dynastycznych, co znalazło
pozytywne odbicie zarówno w rozkwicie stosunków gospodarczych, jak i we wzajemnych
relacjach. Kasyci i Hetyci trwali w sojuszu, zwłaszcza na początku XIII w. p.n.e., ponieważ mieli
wspólnego wroga – Asyrię - i wspólnie stawiali czoła ekspansji asyryjskiej na arenie
międzynarodowej105. Świadczy to o kryzysie kasycko-asyryjskich relacji w tym okresie.
Asyria i Elam czekały na osłabienie Babilonii, stając się coraz bardziej wpływowymi
krajami i niejako osaczając ją politycznie i gospodarczo. Interakcje z innymi władcami i
państwami, pomimo, że były konieczne z ekonomicznego punktu widzenia i w dużej mierze
korzystne dla elit, nie zawsze miały charakter pokojowy. Władcy kasyccy starli się z władcami
asyryjskimi i elamickimi. Tukulti-Ninurta I podbił Babilon za czasów Kasztiliasza IV106, ale
Kasyci przetrwali ataki wojsk asyryjskich aż do wojny z Elamem w XII w. p.n.e., która ostatecznie
doprowadziła do końca ich zwierzchnictwa na obszarze Babilonii. Podczas kolejnych najazdów
elamickich skradziono liczne posągi z sanktuariów na południu Mezopotamii i wywieziono je do
Suzy; najazdy te doprowadziły do ostatecznego upadku dynastii Kasytów w 1155 r. p.n.e. 107.
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Pod koniec okresu kasyckiego ośrodek władzy królewskiej mieszczący się w południowej
Mezopotamii powrócił do Isin, gdzie rządzili władcy należący do II Dynastii z Isin (ok. 1155-1026
r. p.n.e.). Kasyci rozproszyli się, zwłaszcza na terenach w pobliżu gór Zagros, a ich obecność
można tam prześledzić aż do VIII wieku p.n.e.108.

I.6. Kasyci a Elam
Odtworzenie realiów, w których, w czasach króla Karaindasza, uwidoczniły się związki i
podobieństwa pomiędzy sąsiadującymi ze sobą Elamem a Babilonią, umożliwia analiza
pozostałości archeologicznych z II tysiąclecia p.n.e.
Wpływy kasyckie w Elamie drugiej połowy II tysiąclecia potwierdzają znaleziska
archeologiczne w dzisiejszym południowym Iranie. Najważniejszymi stanowiskami z
pozostałościami budowlanymi pochodzącymi z tego okresu są Al-Untasz Napirisza (Czoga
Zanbil), Kabnak (Haft Tepe), Anszan (Tell-i Maljan) i Suza (Szuszan).
Chronologia Elamu drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e. jest problematyczna. Według E.
Carter i innych badaczy okres środkowoelamicki (1600-1000 p.n.e.) dzieli się na trzy fazy109:
1. Środkowoelamicki I (1600-1350 p.n.e.)
Materiał archeologiczny pochodzący z tej fazy jest trudny do odróżnienia od znalezisk
archeologicznych z dwóch pozostałych faz. Cechą charakterystyczną I fazy jest pojawienie
się nowego określenia władcy tj. „król Suzy i Anszanu”. Pozostałości architektoniczne
pochodzące z okresu środkowoelamickiego I fazy znajdują się w Suzie (warstwa A XIIXI, tzw. grand bâtiment central) i Haft Tepe (świątynia pogrzebowa).
2. Środkowoelamicki II (1350-1300)
Jest to ogromnie ważna faza, ze względu na powstanie nowej stolicy w Al-Untasz
Napirisza w czasie funkcjonowania w tej roli Suzy, co doprowadziło do rywalizacji
administracyjnej pomiędzy nimi i pozostawienia stolicy w Suzie. Ustanowienie drugiej
stolicy przez Untasz-Napiriszę stało się wyznacznikiem początku tej fazy. Pozostałościami
architektonicznymi z II fazy są wszystkie budowle z Czoga Zanbil, a w przypadku innych
stanowisk – niestety niewiele znalezisk z Suzy, ze względu na złą metodykę
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wykopaliskową stosowaną przy eksploracji zabytków. Warto wspomnieć, iż UntaszNapirisza, podobnie jak władcy kasyccy, stał się aktywnym królem budowniczym, który
odnawiał i odbudowywał sanktuaria zbudowane przez rządzącą dynastię Szutrukidów. Z
Suzy pochodzi najstarsze znalezisko glazurowanej cegły i świadectwa stosowania techniki
dekoracji reliefowej na cegłach.
3. Środkowoelamicki III (1190-1155 p.n.e.)
Bardzo trudno odróżnić materiał archeologiczny z tej fazy od znalezisk archeologicznych
z poprzedniej. Najważniejszym wydarzeniem związanym z III fazą stał się powrót do
zwierzchnictwa Suzy za czasów Szutruk-Nahhunte. Warto dodać, iż z Anszanu pochodzą
także pozostałości architektoniczne podobne do odkrytych w Czoga Zanbil, a wśród nich
ceglana dekoracja110.
Jak już wspomniano powyżej, kontrowersyjną kwestią pozostaje zlokalizowanie ojczystej
krainy Kasytów i warto przy tym przypomnieć, że nie ma ani jednej hipotezy, która mówi o ich
pochodzeniu z Babilonii. O powiązaniu ojczyzny Kasytów z pasmem gór Zagros dowiadujemy się
ze źródeł pisanych. Najstarsze z nich, z okresu starobabilońskiego, wspominają również o istnieniu
odrębnej grupy ludności kasyckiej zamieszkującej północną Babilonię111.
Nie posiadamy żadnych źródeł pisanych przekazujących dokładną historię przybycia
Kasytów z gór Zagros. Historycy przeanalizowali pierwsze etapy przemieszczania się Kasytów i
umiejscowili początek ich podróży w centralnej części gór Zagros, poprzez rejon Dijali, a koniec
na równinach północnej Babilonii112.
W. Eilers uznał północny Lurestan (a dokładnie obszar położony nad rzeką Saimarre) za
ojczyste ziemie Kasytów113. W. Sommerfeld uważał, że Kasyci przywędrowali z Iranu, poprzez
góry Zagros, do Babilonii, ale dokładnie nie określił ani szlaków tej migracji, ani lokalizacji ich
ojczyzny114.
Późniejsze, nowoasyryjskie źródła pisane pochodzące z I tysiąclecia p.n.e., potwierdzają
obecność Kasytów na wschodnim pograniczu Babilonii w rejonie Dolnego Zabu 115, a także
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informują o istnieniu państwa o nazwie Namri, w kontekście opisu wrogiego nastawienia ludności
zamieszkującej wiejskie tereny wobec dużych miast babilońskich. Prawdopodobnie ludnością tą
byli Kasyci. Historycy określili lokalizację Namri jako māt kašši w rejonie Kermanszah116.
A. Fuchs szczegółowo przeanalizował informacje dotyczące Namri. W oparciu o treść inskrypcji
Salmanasara II ustalił, że było to państwo związkowe, składające się z kilku obszarów, poczynając
od Haban (Bit-Hamban) i kończąc na trzech ufortyfikowanych ośrodkach: Sumurzu, Bit-Nergal i
Niqqu, leżących na obszarze Tuglijasz, co odpowiada dzisiejszym regionom Bisutun, Eslamabade Gharb i Kermanszah117.
Król elamicki

Księżniczka kasycka

Pahir-Iszan

starsza córka Kurigalzu I lub II118

Humban-numena

córka Kurigalzu I

Untasz-Napirisza

córka Burnaburiasza II

Kidin-Hutran

córka […]duniasza

Szutruk-Nahhunte I

starsza córka Meliszihu

Kidin-Hutran II

starsza córka Meli-Szipaka

Tab. 2: Związki małżeńskie między królami elamickimi a księżniczkami kasyckimi (według
Roaf 2017: Tab. 6.04; Potts 2006: Tab.1)
Szczegółowe badania językowe, które opierały się na nowoasyryjskich źródłach
historycznych, pozwoliły stwierdzić, że zachodnią część gór Zagros zamieszkiwały grupy ludności
posługujące się językiem kasyckim119. Źródła historyczne potwierdzają również dobre relacje
panujące pomiędzy Kasytami a Elamitami, nawiązane dzięki zawieraniu małżeństw
dynastycznych, które wzmacniały więzy międzypaństwowe przez kolejnych sto dwadzieścia
lat120. Badacze przeanalizowali elamicko-kasyckie dynastyczne związki małżeńskie, a efekty ich
analizy zostały zawarte w tabeli 2.
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Kurigalzu II został wyznaczony na króla przez średnioasyryjskiego władcę Aszur-uballita
I, po zamordowaniu Kara-hardasza podczas rebelii121. Około 1320 r. p.n.e., po klęsce, którą
poniósł Hurbatila w bitwie pod Dur-Szulgi, Kurigalzu II tymczasowo zajął Elam122. W
późniejszych czasach, po długim okresie dobrych relacji sąsiedzkich, nastąpiło osłabienie państwa
kasyckiego. Wykorzystała to sąsiadująca z nim Asyria i rozszerzyła swoje wpływy na obszarze
Babilonii. Starcia Kasztilisza IV z Tukulti-Ninurtą I doprowadziły do oddania tronu Babilonii
Enlil-nadin-szumiemu, mianowanemu na króla Babilonii przez władcę Asyrii. Ponieważ relacje
elamicko-asyryjskie nie były dobre, doszło do osłabienia kontaktów pomiędzy Elamem a
Babilonią.
Elamici, pod wodzą swego króla Kidin-Hutrana, najechali i splądrowali Nippur i Der,
uprowadzając mieszkańców do niewoli i kończąc krótkie panowanie Enlil-nadin-szumiego123.
Ostatnim okresem istnienia państwa Kasytów w Babilonii stały się czasy panowania
elamickiego króla Szutruk-Nahhunte I. Za jego rządów imperium elamickie obejmowało
większość Mezopotamii i zachodniego Iranu. Szutruk-Nahhunte I pokonał w walkach Kasytów i
tym samym położył kres panowaniu dynastii kasyckiej.

I.7. Podsumowanie
Kwestia pochodzenia Kasytów pozostaje niewyjaśniona. Istnieje wiele hipotez na temat
genezy Kasytów, ale najszerzej akceptowana z nich wskazuje na ich migrację z regionu gór
Zagrosu. W źródłach pisanych można znaleźć wiele wskazówek na temat pochodzenia Kasytów z
tego obszaru. Przykładami może być tytuł „zarządca stada” lub „zarządca zwierząt”, który
oznaczał stopnień wojskowy nieznany wcześniej w Babilonii. Może on wskazywać na naturę
zajmowanych przez nich terenów, gdzie znajdowały się stepy z roślinnością, jaka była potrzebna
do hodowli zwierząt. Drugim argumentem może być inskrypcja Agum II Kakrime, w której
wymienił tereny swojego panowania położone w regionie Zagrosu.
W kasyckiej Babilonii panowała względna stabilność polityczna. Nastał czas spokoju, co
odróżniało ten okres od poprzedniego okresu, kiedy to dochodziło do podziałów i rozgrywek
politycznych poszczególnych grup walczących o władzę. Za panowania dynastii kasyckiej w

121

Van de Mieroop 2008: 179.
Fuchs 2011: 241-242.
123
Brinkman 1968: 87-88.
122

34
przemyślany i nie podlegający sprzeciwom sposób wprowadzono w państwie nowy podział
administracyjny, co pozytywnie wpłynęło na sytuację większych miast.
Dzięki władcom kasyckim Egipt i Asyria stały się sojusznikami Babilonii. Kasyci
utrzymywali stabilne wojskowe, gospodarcze i dyplomatyczne stosunki dwustronne z państwem
Hetytów i Elamem. Bliskimi relacjami i mocnymi więzami na poziomie dyplomatycznym, a także
poprzez zawieranie małżeństw mieszanych Kasyci uprzywilejowali Elamitów. Zostało to bogato
udokumentowane w źródłach pisanych, a w materiale archeologicznym także znajdziemy
odzwierciedlenie kasyckiego wpływu kulturowego w Elamie.
Babilonia stała się międzynarodowym ośrodkiem gospodarczym. W najważniejszych
miastach kasyccy władcy organizowali prace budowlane na dużą skalę. Królewska stolica
administracyjna została założona w najlepszym z możliwych położeniu geograficznym, w DurKurigalzu. Język babiloński stał się językiem dyplomacji, którego używano w korespondencji
prowadzonej między najpotężniejszymi państwami Bliskiego Wschodu, włącznie z władcami
Egiptu i państwa Hetytów. Koalicje zawierano dzięki prężnym relacjom dwustronnym
utrzymywanym przez kasyckich królów z władcami regionalnych mocarstw.
Pomimo wszystkich tych sukcesów, pozostałości architektoniczne odsłonięte na
stanowiskach archeologicznych w kasyckiej Babilonii można uznać za nieprzystające do istotnych
i długotrwałych, dyplomatycznych i gospodarczych osiągnięć Kasytów. Nowo powstałe budowle
pałacowe w Dur-Kurigalzu i prawdopodobnie w Nippur lub odnowienie świątyń w przeważającej
części największych ośrodków miejskich, takich jak Babilon, Der, Larsa, Sippar i Uruk, wskazują
jednak na energiczne działania kasyckich królów i rozkwit gospodarczy panujący w ówczesnej
Babilonii.
Podsumowując, rządy kasyckie przyczyniły się do wzrostu znaczenia Babilonii na arenie
międzynarodowej. Czas ich panowania był okresem politycznej stabilności, ekonomicznego
rozkwitu i odrodzenia kulturalnego. Jednocześnie Kasyci, choć sami znajdowali się pod wpływem
kultury Babilonii, utrzymali w pewnym stopniu charakterystyczne dla siebie organizacje
społeczne, obyczaje i wierzenia.
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Rozdział II –Osadnictwo w okresie kasyckim
II.1. Wprowadzenie
Prześledzenie zmian, które pomogłyby określić wzorzec osadnictwa dla okresu
kasyckiego jest bardzo trudnym zadaniem. Wynika to z niewielkiej ilości materiału
archeologicznego, który pozyskano do tej pory. Z długiego, trwającego ponad pięć wieków okresu
kasyckiego, posiadamy niewiele pozostałości budowlanych. Taka luka w materiale stawia przed
badaczami zainteresowanymi określeniem zasięgu i granicy osadnictwa kasyckiego bardzo wiele
przeszkód.
Istnieją dwa określenia na periodyzację warstw osadniczych z okresu kasyckiego: mówi
się o nich jako o warstwach „kasyckich”, lub „średniobabilońskich”. Pozostałości kasyckie są pod
wieloma względami podobne do innych zabytków, zwłaszcza tych ze schyłku okresu
starobabilońskiego. Może to powodować niedokładność wyników badań – nie ma wyraźnej cezury
czasowej między tymi dwoma epokami. To sprawia, że badacze rzadko interesują się analizami
osadnictwa z II połowy II tysiąclecia p.n.e.124
Ważne badania nad osadnictwem Babilonii II połowy II tysiąclecia p.n.e. prowadził
między innymi R. McC. Adams, który używał na określenie tych czasów nazwy „okres kasycki”.
Trwał on według niego aż do tak zwanych „wieków ciemnych” po upadku dynastii kasyckiej,
które Adams nazywał okresem średniobabilońskim125.
J.A. Brinkman w pracach dotyczących Babilonii tego okresu epokę schyłku dynastii (12251155 p.n.e.) nazywa okresem późnokasyckim, a określenie „średniobabiloński” stosuje w
szerszym

znaczeniu

–

w

tym

wypadku

dotyczy

ono

obu

okresów:

kasyckiego

i późnokasyckiego126.
Aby rozwiązać problemy związane z szukaniem wzorców osadnictwa kasyckiego na
podstawie pozostałości budowlanych i źródeł pisanych, badacze postanowili zebrać ceramikę
pochodzącą z tego okresu i przeanalizować ją ze względu na jej charakterystyczne cechy127. Ten
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właśnie materiał archeologiczny stał się głównym źródłem informacji o osadnictwie kasyckiej
Babilonii.
Bez wątpienia, w okresie trwających ponad pół tysiąclecia rządów kasyckich, miały
miejsce zmiany osadnicze, których nie mamy możliwości dokładnie rozpoznać i opisać. Były one
związane ze zmieniającymi się warunkami klimatyczno-hydrologicznymi, które mogły
powodować klęski nieurodzaju, a także z inicjatywami osadniczymi władców czy z migracjami
ludności lub zniszczeniem osiedli w wyniku konfliktów zbrojnych. Mimo to, do przeważającej
części zmian osadniczych nie doszło nagle. Był to długotrwały, stopniowo postępujący proces,
możliwy do zaobserwowania nie tylko przez dzisiejszych badaczy, lecz także zapewne niekiedy
dotkliwie odczuwany przez ówczesnych mieszkańców Babilonii.

II.2. Wzorce osadnictwa kasyckiego
Analiza zmian osadniczych, które miały miejsce w Babilonii okresu kasyckiego, jest
niezbędna do zrozumienia sposobu zarządzania i administrowania podległymi terenami przez
kasyckie władze i tłumaczy nam sekret długich lat rządów kasyckiej dynastii. Analiza ta jest także
ważna dla wyjaśnienia początkowych etapów pojawienia się Kasytów w historii i wiąże się z
aspektami społecznymi i gospodarczymi życia w Babilonii.
Powszechnie przyjmuje się, że w epoce brązu na Bliskim Wschodzie istniała pewna
współzależność ekonomiczna między grupami osiadłej ludności i ludnością mobilną. Niestety,
dane archeologiczne i historyczne dotyczące grup koczowniczych są niejednolite i niekompletne,
i rzadko pozwalają na wysunięcie jakichkolwiek pewnych wniosków dotyczących natury i
konsekwencji interakcji ekonomicznych między grupami nomadycznymi i społecznościami
osiadłymi.
Rola odgrywana przez grupy koczownicze w epoce brązu jest niezwykle trudna do
określenia. Co prawda stosunkowo nikłe ślady pozostawiane przez ludność mobilną są możliwe
do odnalezienia (zwłaszcza na suchych terenach Lewantu, Jordanii czy Iranu)128, ale w przypadku
kasyckiej Babilonii informacji jest bardzo mało. Podejmując próbę rekonstrucji osadnictwa
kasyckiego w Babilonii musimy pamiętać, że z pewnością był to obszar przemierzany i
eksploatowany przez grupy koczownicze, a więc nasze hipotezy muszą brać pod uwagę
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świadomość istnienia białych plam w krajobrazie osadniczym 129. Niewiele jest także przekazów
pisanych dotyczących koczowników z epoki brązu, z wyjątkiem tekstów z Mari130. Wyraźnie
polityczny charakter wielu tekstów z Mari świadczy o tym, że sposób życia grup koczowniczych,
a także rola, jaką odgrywały w gospodarce, nie mogą być odpowiednio zdefiniowane bez
uwzględnienia szerszych kwestii społeczno-politycznych131. Z nielicznego zbioru tekstów wynika,
iż na początku II tysiąclecia p.n.e. w południowej Mezopotamii żyły różne grupy ludności
pochodzące spoza Mezopotamii, takie jak Sutejczycy, Elamici i Kasyci 132. Źródła pisane
pochodzące z późnego okresu starobabilońskiego informują nas także o istnieniu kontaktów
między Kasytami a lokalnymi społecznościami133. Kasyci zamieszkiwali poza miastami, na
terenach wiejskich i należeli do formacji wojskowych134, żyjąc w sposób półnomadyczny135.
Z badań R. McC. Adamsa wynika, że w okresie kasyckim nastąpił znaczący spadek liczby
dużych (ponad 40 ha) ośrodków miejskich oraz dynamiczny wzrost liczby małych miast i wsi, o
powierzchni poniżej 10 ha136. Kryzys urbanistyczny zaczął się jednak już pod koniec okresu
starobabilońskiego. Iskrą, która go wznieciła, był bunt ludności południowo-mezopotamskiej
przeciw królowi Samsuilunie. Dokładne przyczyny oraz bezpośredni bodziec, który pchnął ludzi
do tego buntu nie są znane, ale główną rolę mogły odgrywać czynniki naturalne, które
spowodowały upadek gospodarczy, przede wszystkim poprzez spadek rolnej produktywności
wynikający ze zmiany przebiegu rzek i zasolenia gleby137.
Według interpretacji niektórych uczonych główna przyczyna tego buntu miała raczej
charakter polityczny, a reakcja Samsuiluny na rebelię mogła poważnie uszkodzić infrastrukturę
miejską. Być może przeobrażenia, które zaszły na mapie osadniczej zostały spowodowane
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zmianami przebiegu koryt rzecznych138. Rzeczywiście, od tego czasu główne koryto Eufratu
przemieściło się bardziej na zachód, omijając Babilon139.
Dowodem przemian jest opuszczenie miast południowej Mezopotamii. Ludność, która się
tam znajdowała, skupiała się w małych miasteczkach – jednak ich zaludnienie znacznie się
zmniejszyło140. Z zebranego materiału archeologicznego wynika także, że w Ur i Nippur od okresu
kasyckiego aż do okresu nowobabilońskiego mamy do czynienia z pustką osadniczą141.
Zmiana koryta rzecznego przez jedną z dwóch największych rzek musiała doprowadzić do
przesiedlenia ludności w rejony bliższe źródłom wody. I istotnie, odnotowano przesiedlenia ludzi
bardziej na północ, do Kisz i Dilbat, oraz ich rozmieszczenie na terenach wiejskich cechujących
się żyzną glebą142. Warto dodać, że pomiędzy rzekami powstało wiele mniejszych osad – było to
związane także ze zwiększeniem się populacji wiejskiej143.
Proces migracji z miast na tereny wiejskie był ciągły i z tego powodu wzrosła liczba wiosek
i miasteczek o obszarze maksymalnie 10 ha, co szczegółowo zostało omówione przez McC.
Adamsa dla rejonu Dijali144. Im więcej było małych miast, tym więcej ludności traciły duże – ich
liczba spadała gwałtownie, tak że zostało mniej niż 31% zamieszkanych obszarów, na których
odnotowano wzrost zaludnienia145.
Głównymi przyczynami ubytku populacji miejskiej w południowej Mezopotamii i
przeludnienia terenów wiejskich mogły być omówione poniżej zmiany klimatyczne, które
powodowały anomalie w całym regionie Bliskiego Wschodu. Mogły one prowadzić do
pogorszenia warunków życia i powstawania ośrodków oporu wobec władz w ówczesnych
społecznościach.
Z archeologicznego punktu widzenia, jak zostało wyżej wspomniane, badacze
wykorzystywali ceramikę jako dowód obecności warstw kasyckich na stanowiskach. Do
niedawna, ewolucja kształtów i różnice pomiędzy ceramiką starobabilońską i kasycką były
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niejasne146. R. McC. Adams w trakcie swoich badań w rejonie Dijali zidentyfikował także
ceramikę kasycką (średniobabilońską), jednak napotkał na znaczne trudności w rozróżnieniu
materiału z obu okresów147. Ceramika pochodząca z okresu kasyckiego ze stanowisk
południowobabilońskich ma bardzo słaby związek z typową ceramiką kasycką148. J.A. Armstrong
twierdzi, iż pierwowzory kształtów ceramiki kasyckiej nie pochodzą z południa, mają natomiast
analogie w północnej Babilonii w warstwach z późnych faz okresu starobabilońskiego149.
Przeludnienie mogło być także związane z pojawieniem się nowych przybyszów, którzy
ze względu na swoją plemienną organizację społeczną potrafili przystosować się od razu do
warunków wiejskiego życia. Ze źródeł historycznych wiemy, że plemiona Kasytów pojawiły się
pod koniec okresu starobabilońskiego. Pozostaje jednak kwestia wzrostu osadnictwa w rejonie
Dijali. Teksty pochodzące z czasów kasyckiego króla Agum Kakrime informują o prowadzeniu
planowego zasiedlania „kraju Esznunny”150, co tłumaczyłoby wzrost zaludnienia i zwiększoną
liczbę niewielkich osad na tym obszarze.
Ze względu na obecność źródeł wody, w rejonie Dżebel Hamrin rozwijały się zarówno
średnie, jak i małe osady. Doprowadziło to do wzrostu ich liczby w okresie starobabilońskim w
porównaniu z okresem Ur III – szczególnie tych osad, które były mniejsze niż 4 ha151.
Rejon Dijali w okresie kasyckim był bardzo ważny, ponieważ graniczył ze strefami
wpływów asyryjskich i elamickich. W związku z tym, można tam odnaleźć ślady przedstawicieli
żyjących w tym samym czasie ludów o trzech tożsamościach etnicznych. Jeśli chodzi o liczbę
kasyckich pozostałości budowlanych, to jest ona bardzo mała. Poza pięcioma stanowiskami z
zabudową mieszkalną nie odkryto do tej pory nic więcej. Wyraźnie widoczny był natomiast
materiał ceramiczny, a intensywne zasiedlenie tego regionu w okresie kasyckim potwierdziły
wyniki badań przeprowadzonych przez R. McC. Adamsa152.
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Podsumowując, dochodzi do procesu ruralizacji, który zaczął się od przełomu okresów
starobabilońskiego i kasyckiego. Jego rezultatem jest redukcja gęstości zaludnienia, opuszczanie
dużych południowych miast i powstawanie mniejszych ośrodków o charakterze wiejskim
zlokalizowanych głównie w rejonie Dżebel Hamrin i doliny Dijali.

II.3. Wpływ środowiska naturalnego
Zjawiska naturalne mogą mieć znaczny wpływ na sytuację społeczną, polityczną i
gospodarczą. Mezopotamia wielokrotnie doświadczyła niszczących powodzi i zmiany koryt rzek,
po których nastąpiła migracja ludności na bezpieczne i zdatne do zasiedlenia tereny, powodując
ich przeludnienie. Zjawisko to zostało potwierdzone także dla okresu starobabilońskiego, kiedy to
z powodu zmian położenia koryt rzek nastąpiła masowa migracja mieszkańców z głównych miast
Babilonii153. W epoce brązu powodzie występowały przede wszystkim na obszarze obecnego
środkowego Iraku, na środkowym odcinku Eufratu154.
Źródła pisane pochodzące z okresu kasyckiego przekazują nam informacje, z których
wynika, że ówczesne społeczeństwa dobrze radziły sobie z gospodarowaniem i zarządzaniem
wodą – zbiory rozpoczynano z początkiem XII miesiąca, a w okolicy II i III miesiąca prowadzono
zaawansowane prace inspekcyjne i naprawiano kanały155.
Z kasyckich listów wiadomo, że urzędnicy często nakazywali wykonywanie prac
budowlanych – przede wszystkim kopanie kanałów – w okresie od III do V miesiąca. Pola
nawadniano zaś od połowy IV do początku VI miesiąca156.
Pomimo przygotowania ówczesnego społeczeństwa do kryzysowych sytuacji i dostępności
pewnych środków ochronnych przed powodziami, nie udało się do końca zapobiec kryzysom.
Źródła pisane, tak z północnej, jak i z południowej Mezopotamii, informują nas o powodziach,
które powodowały zniszczenie pól uprawnych oraz całej infrastruktury znajdującej się w pobliżu
źródeł wody157.
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Deficyt wody powodował także duże spadki zasobów żywności. Z Mezopotamii późnej
epoki brązu pochodzi kilka tekstów datowanych na okres starobabiloński, w których jest mowa o
suszy i głodzie158. Susza z pewnością stanowiła poważne i powtarzające się zagrożenie od
początku aż do końca epoki brązu w Mezopotamii159. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy susze
były krótkotrwałe i zdarzały się rzadko, radzono sobie z negatywnymi skutkami nieurodzaju za
pomocą różnych strategii buforujących, takich jak zwiększenie mobilności ludności w
poszukiwaniu źródeł wody i pastwisk.
Poszukiwanie źródeł wody stanowił jeden z głównych czynników zmuszających ludzi do
półkoczowniczego trybu życia. Nagłe zmiany nurtów rzek doprowadzały ludność do opuszczenia
swoich dotychczasowych pól uprawnych i przemieszczania się na tereny bliższe źródłom wody.
Istnieją wyraźne dowody na sporadyczne, ale postępujące zmiany koryta Eufratu w kierunku
zachodnim160. Ten długotrwały proces był wynikiem licznych, odrębnych etapów przesunięć
koryta. Na przykład najbardziej wysunięta na wschód odnoga Eufratu, położona na północny
wschód od Nippur, prawdopodobne wyschła, a rzeka przesunęła się na zachód w późnym okresie
Uruk161. McG. Gibson podkreśla, że nagła zmiana koryta rzeki może prowadzić do opuszczenia
osad oraz do rozproszenia ludności, a w suchych strefach, takich jak południowa Mezopotamia,
do pustynnienia162.
Po omówieniu kwestii źródeł wody warto także poruszyć zagadnienia związane z glebą.
W drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. główny problem mogło stanowić jej zasolenie. Po
osiągnięciu pewnego progu zasolenia przy powierzchni uprawa staje się prawie niemożliwa, a
ziemia nie może być obsiewana przez pięćdziesiąt lub nawet sto lat163. Głównymi przyczynami
powodującymi zasolenie są: niepoprawne drenowanie pól, nadmierne nawadnianie, niskie opady
deszczu, niewystarczający pobór wody przez rośliny uprawne i intensywne parowanie 164.
Starożytne źródła pisane pochodzące z obszarów obecnego południowego i środkowego Iraku,
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wspominają o poważnych problemach związanych z zasoleniem165. Z kasyckiego kudurru
pochodzi następujący fragment tekstu świadczący o zagrożeniu gleby zasoleniem: „niech Adad,
wielki zarządca nawadniania nieba i ziemi ześle mokrą sól temu, kto narusza jego pole, niech
sprawia pragnienie jęczmienia i nie pozwala by pojawiła się zieleń166.
Jakość gleby może się pogarszać nie tylko z powodu nadmiernej zawartości soli, ale także
przez wyczerpanie składników mineralnych i organicznych. Zmiany klimatyczne, które zaszły w
epoce brązu, wpłynęły negatywnie na glebę w całej Mezopotamii. Uwidacznia to nam redukcja
obszaru pól uprawnych, która jest zawsze związana ze spadkiem populacji osiadłej167.

II.4. Przyczyny upadku państwa Kasytów
Nie znamy szczegółów dotyczących administrowania, zarządzania państwem, oraz
zapobiegania przez pałac i świątynię wszelkim kryzysom w okresie kasyckim. Ta luka
informacyjna dotyczy nie tylko kasyckiej Babilonii, ale także całego regionu w późnej epoce
brązu.
Badacze intensywnie analizowali kwestię upadku państw w starożytnej Mezopotamii.
Analizy te skupiały się na zmianach w relacjach między centralnymi instytucjami państwowymi
– lub po prostu państwem – a jego peryferiami (ludnością)168. Mezopotamia późnej epoki brązu
utrzymywała bardzo intensywne związki dyplomatyczne z państwami regionu – działo się tak od
początku rządów kasyckich królów, których łączyły relacje z Mitannijczykami zamieszkującymi
północną Mezopotamię. Dowodem świadczącym o rozkwicie kontaktów dyplomatycznych
kasyckiej Babilonii są źródła pisane i wymiana korespondencji z Egiptem, Hetytami, Elamem i z
innymi państwami (Rozdz. I.5). Rozkwit dyplomacji mógł być sposobem na uzupełnianie deficytu
gospodarczego jak i politycznego, spowodowanego przez niesprzyjające warunki klimatyczne.
Tak zwane „wieki ciemne” zaczęły się w XII wieku p.n.e. Wiązały się one z serią upadków
układów społeczno-politycznych w regionie starożytnego Bliskiego Wschodu. Kryzys ten dotknął
całą grupę państw, czego świadectwem jest koniec państwa Hetytów i państewek leżących we
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Czasy upadku nie ominęły także długo rządzącej
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dynastii kasyckiej – pod koniec XII wieku p.n.e. Babilonia znalazła się pod naciskiem asyryjskim
i elamickim zwierzchnictwem169.
Tę serię upadków państw, które przydarzyły się w tym samym okresie i rejonie,
interpretowano na różne sposoby. Niektórzy badacze wiążą ją z ofensywą zewnętrznych ludów –
przede wszystkim tak zwanych Ludów morza, które rzekomo spowodowały upadek krajów
wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Na ich rolę w tym procesie wskazują różne i liczne
źródła pisane, które zachowały się w egipskich archiwach170.
Wydaje się, iż inna interpretacja upadku państwa kasyckiego, związana z rywalizacją o
kontrolę nad gospodarką państwa pomiędzy świątynią a świeckimi elitami także jest
prawdopodobna. W przypadku Kasytów gospodarka była kontrolowana przez elitę,
reprezentowaną przez przedstawicieli klanów i plemion zależnych od króla. Uważa się, iż elita
stanowiła warstwę łączącą między królem a pozostałą ludnością i zazwyczaj w większości
składała się z osób należących do rodziny królewskiej171. Ponieważ organizacja plemienna
przetrwała i obowiązywała nadal w okresie kasyckim, według prawa każda grupa ludzi była
reprezentowana przez przywódcę swojego klanu lub plemienia172. Oznaczało to, że głowy
plemion/klanów reprezentowały ludność państwa przed elitą. Pod koniec kasyckich rządów
pozycja świątyni zaczęła się umacniać, a kontrola nad gospodarką przypadła jej w udziale.
Ponieważ mieszkańcy Babilonii stanowili mieszaninę etniczno-religijną, łatwiej było nad nimi
panować, koncentrując także ich, a nie tylko przedstawicieli plemion i świątyń, wokół dworu
królewskiego. Po zmianie, która zaowocowała dominacją władzy religijnej nad gospodarką kraju,
automatycznie zwiększyły się podziały społeczne, z powodu przywiązania do poszczególnych
kultów czy do lojalności wobec swojej własnej lokalnej zbiorowości.
Kontynuując kwestię teorii upadku, warto stwierdzić, że nie tylko przyczyny polityczne
mogły grać tu główną rolę. W równym stopniu na upadek mogły wpłynąć niesprzyjające warunki
klimatyczne. Dowodzą tego są badania nad zmianami klimatycznymi, które zaszły w XII wieku
p.n.e., oraz informacje pochodzące z przekazów pisanych pochodzących z tego samego okresu.
Wynika z nich, że ówczesną ludność dotknęła klęska nieurodzaju i powszechny głód, co wywołało
rozłamy w strukturach społecznych oraz pomiędzy społeczeństwem a rządzącymi – a to sprzyjało
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przybywaniu zewnętrznych najeźdźców. Zmiany klimatyczne mogą zatem w znacznym stopniu
wpływać na upadek systemów politycznych, a ostatecznie sugeruje się, że przyczyniły się one
wydatnie do „politycznej, wojskowej, gospodarczej i demograficznej zapaści Babilonii”173.

II.5. Stolice powstałe w II połowie II tysiąclecia p.n.e.
W drugiej połowie II tysiąclecia ustanowione zostały trzy, omówione i porównane poniżej,
stolice państw: Dur Kurigalzu w Babilonii, Al-Untasz w Elamie oraz Kar Tukulti-Ninurta w
Asyrii. Najistotniejsze dla niniejszej pracy jest Dur-Kurigalzu (Il. 1), ponieważ jest jednym z
najważniejszych kasyckich ośrodków miejskich, interpretowanych często jako stolica państwa, i
jako jedyne kasyckie miasto zostało, przynajmniej w pewnym stopniu, rozpoznane
archeologicznie174. Zasługuje ono na miano architektonicznego osiągnięcia Kasytów i stanowi
obecnie najważniejsze źródło do poznania kasyckiego budownictwa. Miasto składa się z trzech
części: pałacu, ziguratu wraz z kompleksem świątynnym oraz części mieszkalnej175.
Stanowisko archeologiczne znane jako Aqar Quf leży około 30 km na zachód od Bagdadu.
W nazwie Aqar Quf według O. Menny można wyróżnić dwie części: Aqra – ruina oraz Qufa –
kolumny. Nazwę należy zatem rozumieć jako „ruina kolumn”176. Starożytna nazwa miasta w
okresie kasyckim (uruBÁD-Kurigalzuki), oznacza „fortecę Kurigalzu”177, wzniesioną przez króla
Kurigalzu I178.
Dur-Kurigalzu zostało założone w miejscu starszego, prawdopodobnie niewielkiego
osiedla. Jak zostało ustalone już przez A. Poebela i potwierdzone przez W. Lamberta, w okresie
starobabilońskim nosiło ono nazwę Parsâ179. W okresie kasyckim, król założyciel (Kurigalzu I)
kontynuował starobabilońską tradycję nazewnictwa miast, czyli Dur (forteca) + imię założyciela.
Takie postępowanie miało podkreślić kontynuację potęgi poprzednich królów z I dynastii
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babilońskiej180. W okresie nowobabilońskim Dur-Kurigalzu funkcjonowało jako Dur-Galzu, co
potwierdzają cztery nowobabilońskie teksty dotyczące darów dla Inanny w Dur-Galzu181.

Il. 1: Plan Dur-Kurigalzu (Baqir 1944: Fig. 1)
Historia miasta rozpoczyna się jeszcze przed okresem kasyckim, w okresach akadyjskim i
Ur III182; miasto było także ośrodkiem osadnictwa w okresie starobabilońskim183. Obecnie
powierzchnię stanowiska określa się następująco: długość – ok. 5 km, szerokość na południowym
wschodzie – ok. 300 m, pośrodku, gdzie mieści się obszar świątynny – ok. 600 m, rejon na
północnym zachodzie – 640 m. Miasto ma kształt prostokąta, jest otoczone fortyfikacjami, które
rozpoczynają się od strony południowo-wschodniej nieopodal rzeki ‘Isa. W najlepiej
zachowanych miejscach mur obronny ma od 1 do 3 m wysokości. Druga część fortyfikacji zaczyna
się od północno-wschodniej strony i biegnie aż do północno-zachodniej, choć z powodu erozji
bywa w niektórych miejscach trudno widoczna184. Obszar sakralny, czyli zigurat i świątynie, leżą
w centrum miasta, co świadczy o tym, że mamy tu typową strukturę miasta babilońskiego. Pałace
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i inne budynki administracyjne znajdują się na platformie w odległości około 900 m na północny
zachód od ziguratu. Domy mieszkalne, o których nie zachowały się w dokumentach pisanych
szczegółowe wzmianki, mieściły się zapewne między obszarem świątynnym, a pałacami, na
północny-zachód od ziguratu185.
Zastanawiająca jest kwestia związana z ustaleniem, które z miast pełniło rolę stolicy
kasyckiej Babilonii. Naukowcy zwykle podają, iż zarówno Dur-Kurigalzu jak i Babilon były w
tym okresie stolicami państwa186. T. Clayden w najnowszym artykule twierdzi, iż jedynie Babilon
można

uznać

za

miasto

stołeczne187.

Niestety,

warstwy

odpowiadające

okresom

starobabilońskiemu i kasyckiemu w Babilonie (poza budownictwem mieszkalnym) nie zostały
rozpoznane. Mimo to, dowody archeologiczne jak i tekstowe potwierdzają, iż Dur-Kurigalzu
zajmowało bardzo ważne miejsce w kasyckiej Babilonii zarówno jako ośrodek religijny, jak i
centrum administracyjne. Swoją pozycję miasto zawdzięcza Kurigalzu I, który jako jedyny wśród
kasyckich władców nie nosił królewskiego epitetu „Króla Babilonu” i włożył najwięcej wysiłku
w uczynienie Dur-Kurigalzu stolicą państwa w miejsce Babilonu188. O administracyjnym
znaczeniu Dur-Kurigalzu świadczą teksty z Nippur, pokazujące bezpośrednie interakcje pomiędzy
miastami189.
Drugą stolicą powstałą w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. jest Al-Untasz Napirisza
(Czoga Zanbil) w Elamie. Przed jej opisaniem warto najpierw wspomnieć o krajobrazie tej krainy.
Charakteryzuje się ona rozległymi terenami aluwialnymi w rejonie podnóża centralnej części
Zagrosu i basenu rzeki Kur. Jak wspomniano powyżej, królowie środkowoelamiccy przyjęli tytuł
Króla Suzy i Anszanu, który odnosił się do dwóch miast: Suzy w nizinnej Suzjanie i Anszanu w
basenie rzeki Kur w Zagrosie. Wydaje się, że wybrano ten epitet, aby pokazać w symboliczny
sposób rozległą władzę królów oraz zjednoczenie obu miast. W rzeczywistości były one połączone
między sobą i z okolicznymi miastami poprzez nieliczne drogi, przy czym ani Suza, ani Anszan
nie były położone na głównych szlakach międzynarodowego handlu. Równina Suzjany,
odwadniana przez uchodzące do Zatoki Perskiej rzeki mające swe źródła w górach Zagrosu, jest
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przedłużeniem

aluwialnej

równiny mezopotamskiej190.

Główne

stanowiska

z

okresu

środkowoelamickiego pochodzą właśnie z Suzjany, a największe z nich, takie jak Al-Untasz i Haft
Tepe, znajdują się w pobliżu rzeki Dez. Wyraźna jest koncentracja stanowisk średniej wielkości
(takich jak Haft Tepe i Czoga Pahn) wokół Al-Untasz, co oznacza, że król-założyciel próbował
zapewne uczynić z Czoga Zanbil centrum wspierane przez przynależące do niego miasteczka191.

Il. 2: Plan Al-Untasz Napirisza (Carlson 2014: 30)
Warto wspomnieć, że miasta powstałe w okresie środkowoelamickim, takie jak Czoga
Zanbil i Haft Tepe, były odizolowane i zlokalizowane w innej części równiny niż Suza, która była
190
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ważnym ośrodkiem religijnym. Na wszystkich stanowiskach środkowoelamickich odkryto jedynie
nikłe ślady budownictwa mieszkalnego.
Najważniejsze pozostałości architektoniczne z okresu środkowoelamickiego pochodzą z
Al-Untasz (Il. 2), założonego przez Untasz-Napiriszę w XIV wieku, w tym samym czasie co DurKurigalzu. Czoga Zanbil znajduje się około 45 km na południe od Suzy i około 500 km od Anszanu
(które były w czasach istnienia miasta aktywnymi ośrodkami), w pobliżu rzeki Dez.

Miasto

jest otoczone dwoma pierścieniami murów obronnych, z których zewnętrzny obejmuje całe
miasto, a wewnętrzny oddziela jego sakralną część, zdominowaną przez zigurat. Miasto dzieli się
zatem na dwie strefy: zewnętrzną, obejmującą budowle o charakterze świeckim i wewnętrzną, w
której ulokowano architekturę sakralną. Pod tym względem Al-Untasz przypomina nowo założoną
stolicę Kasytów Dur-Kurigalzu, która zlokalizowana była w pobliżu rzeki i podzielona dwoma
murami: pierwszy z nich był murem zewnętrznym, drugi zaś – murem temenosu, który wyznaczał
sakralny charakter tej części miasta. Podobieństwo Dur-Kurigalzu do Al-Untasz i Kar TukultiNinurta polega również na tym, że miasto, pełniące funkcję ośrodka administracyjnego,
funkcjonowało przy tradycyjnych, wciąż aktywnych ośrodkach religijnych takich jak Nippur czy
Babilon.
Nową, założoną w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. stolicą było także Kar TukultiNinurta (Il. 3). Nazwa Kar Tukulti-Ninurta była wspomniana w średnioasyryjskich inskrypcjach
założyciela miasta, króla Tukulti-Ninurty I, panującego w XIII wieku p.n.e.192. Nowa stolica
została zbudowana na dziewiczej ziemi, niedaleko dotychczasowej, prężnie działającej asyryjskiej
stolicy, Aszur.
Miasto, założone na planie zbliżonym do kwadratu, zostało otoczone fortyfikacjami.
Zachodnia część przylegała do brzegu Tygrysu, a przestrzeń w obrębie murów była rozdzielona
kanałami. Założyciel miasta zbudował je, nadając mu ogólne cechy miast asyryjskich. Dominują
w nim pałace, co nadaje miastu charakter świecki, a nie religijny, tak jak to było w mieście
babilońskim.
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Porównując stolice powstałe w Mezopotamii i Elamie w II połowie II tysiąclecia p.n.e.,
można stwierdzić, że były one w pewnym sensie wyłączone z sieci szlaków handlowych oraz
pozbawione znaczenia gospodarczego i możliwości produkcyjnych.

Il. 3: Plan Kar Tukulti-Ninurta (Mühl, Sulaiman 2011: Fig. 8)
Miasta takie są określane terminem „wyłączone” (disembedded), a koncepcja ta została po
raz pierwszy zastosowana przez R. Blantona do wyjaśnienia przyczyn założenia Monte Alban w
Meksyku193. Jako stolice „wyłączone”, A. Joffe określa wszystkie stolice, które zostały założone

Joffe 1998: 550. Według definicji R.E. Blantona:…”disembedded capitals can arise for one of two reasons: (1)
<The location of any one of the multiple commercial central places, which might be optimal for servicing its region
but not the whole society, might not be suitable for the location of central administrative transactions pertaining to the
whole society...> or (2) <Merchants in existing high-order commercial central places might resist placement of highorder administrative functions in any existing center (except their own), because of the commercial advantages that
193
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przez nową elitę, uzurpatorów czy reformatorów dążących do stworzenia nowych centrów,
mających zająć miejsce dotychczasowych ośrodków władzy i administracji194. Istnienie takich
stolic kończyło się wraz z aktywnością ich założycieli.
E.A. Carlson rozważa wszystkie trzy miasta omawiane w niniejszym rozdziale w
kontekście koncepcji stolic „wyłączonych”; o ile Dur-Kurigalzu i Al-Untasz wykazują według
niego odpowiednie charakterystyczne cechy, większy sceptycyzm autor wyraża co do zaliczenia
do tej kategorii Kar-Tukulti-Ninurta. Asyryjski król Tukulti-Ninurta wybrał dla swojej nowej
stolicy lokalizację w pobliżu Aszur, które było ważnym ośrodkiem miejskim i dotychczasową
stolicą. Kar Tukulti-Ninurta nie przetrwało i zostało opuszczone niedługo po śmierci swojego
założyciela195.
Model ten budzi pewne wątpliwości również w odniesieniu do stolicy Kasytów. Miasto
zostało założone na użytek społeczeństwa o innej strukturze, które charakteryzowało się
plemienną organizacją; należy zwrócić również uwagę na fakt, że istniało ono najdłużej z całej
trójki. Warto przy tym wspomnieć o przerwie osadniczej, która nastąpiła po wojskowych
działaniach Samsuiluny w południowych miastach Babilonii. H. Gasche twierdzi, iż nastąpiła
wtedy przerwa w zasiedleniu na głównych stanowiskach południowej Babilonii196. Ta przerwa
osadnicza trwała w dużych południowych miastach (na przykład w Nippur i Ur) przez kilkaset lat
poczynając od wczesnych faz okresu starobabilońskiego aż do okresu późnokasyckiego197. Być
może z tego powodu pojawiła się konieczność budowy nowej stolicy.
Jeśli, pomimo to, uznamy Dur-Kurigalzu za „wyłączoną” stolicę, była ona zapewne
najstarszym ze wszystkich trzech opisywanych tu miast i mogła być pierwowzorem wszystkich
stolic powstałych w II połowie II tysiąclecia p.n.e. Jest możliwe, że Elamici, zakładając nową
stolicę Al-Untasz, gdy istniały już tak prężnie rozwijające się miasta jak Suza, Anszan i wiele
innych, mogli w pewnym stopniu naśladować Kasytów, podobnie jak Tukulti-Ninurta, który
założył swoją stolicę Kar Tukulti-Ninurta, gdy istniały już ośrodki Aszur i Niniwa. Z drugiej
strony, ponieważ koncepcja „wyłączonych” stolic odnosi się do miast na różnych terenach i
would accrue to that center, especially insofar as such placement would increase the prestige of the one center and
mass the purchasing power of high ranking elites there.” ( za Santley 1980: 131).
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zbudowanych w różnych okresach, być może zadziałały tu niezależnie bardziej ogólne
prawidłowości i przyczyny.
Dur-Kurigalzu było zasiedlone przez ponad dwieście lat, co może dowodzić
przystosowania miasta do administracyjnych potrzeb regionu, w którym większość ziem
otrzymywali tylko lojalni wobec dworu królewskiego ludzie. Także rozległa powierzchnia miasta,
które zajmowało ponad 500 ha, wpłynęła na jego ważną i reprezentacyjno-administracyjną rolę198.
Warto wspomnieć, że wszystkie nowe stolice, powstałe w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e., nie
odbiegały sposobem rozplanowania od reguł urbanistycznych stosowanych w Babilonii. Widać to
także w przypadku Kasytów, którzy założyli swoją odrębną administracyjną stolicę tak, aby
kontrolowała wszystkie przynależne do ich państwa tereny wiejskie. Dowodami na to, że Kasyci
przyjęli „babilońską” tradycję i organizację urbanistyczną, są, po pierwsze, umieszczenie w
głównej części miasta zabudowy o charakterze sakralnym z ziguratem boga Enlila, po drugie zaś,
wybranie na patrona miasta właśnie rdzennie babilońskiego (nie kasyckiego) bóstwa. Jak już
zostało wspominane powyżej, także nazwa stolicy (Dur + nazwa założyciela, Kurigalzu) jest
kontynuacją starobabilońskiej tradycji nazewnictwa miast199.
Można przypuszczać, iż elamicki król Untasz-Napirisza mógł przenieść kasyckie
doświadczenia urbanistyczne do Elamu. Wzniósł swoją nową stolicę Al-Untasz wbrew układowi
społecznemu istniejącemu wśród Elamitów. Chciał, aby jego stolica była gęsto zasiedlona i
funkcjonowała w nowo ukształtowanym układzie regionalnym, mimo dużej odległości od
ośrodków produkcji i handlu. Zmusiło to następców Untasz-Napiriszy do porzucenia jego starań i
opuszczenia miasta.
Argumentem

przemawiającym

za

kontrolą

daleko

położonych

obszarów

jest

uwzględnienie przez kasyckich królów zasad plemiennych w zarządzaniu państwem i swoimi
terenami200. Szczególnie było to widoczne podczas powiększania się powierzchni obszarów
wiejskich pod koniec okresu starobabilońskiego i przez cały okres kasycki201. Kasyci dzięki takiej
administracji mieli bardzo szeroką sieć kontaktów lokalnych i międzynarodowych. Mogli być
wówczas przykładem do naśladowania, nawet dla Elamitów i dla Asyryjczyków – na to także
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istnieją dowody historyczne i archeologiczne, zwłaszcza w odniesieniu do Elamu (Rozdz. I.5, I.6,
IV.7, VI.2).
M. Liverani przeanalizował terytorialne posunięcia władców z późnej epoki brązu i
zaobserwował dwa modele sprawowania rządów. Pierwszy z nich to model międzynarodowy202.
W tym modelu rządzący prezentują się jako bardzo zainteresowani utrzymaniem dwustronnych
relacji. Obraz ten wyłania się ze źródeł pisanych – czytamy w nich o intensywnej wymianie
prezentów między hierarchami i małżeństwach dynastycznych. Drugi model sprawowania rządów
to lokalny/regionalny. Władcy prezentują się w nim jako mocni, zamożni i cieszący się dużym
prestiżem. Wskazywać mogą na to: częste użycie królewskich epitetów w podniosłym stylu,
takich jak: „król czterech stron świata”. O ich potędze dowiadujemy się często z tekstów o
charakterze propagandowym, takich jak korespondencja królewska czy inskrypcje związane z
architekturą203. Był to zapewne skuteczny sposób panowania nad ludźmi, poprzez wzbudzenie w
nich respektu i strachu w stosunku do władcy. Kasyccy królowie angażowali się w utrzymanie
relacji międzynarodowych. Kontynuowali także starą tradycję używania tytułów, które
wskazywały ich zwierzchność i dominację terytorialną, i wnieśli do niej swój wkład poprzez
dodanie nowego tytułu „król kraju Karduniasz”204.
Nowe stolice nie tylko odgrywały rolę symbolu władzy, lecz działały także jako centra
administrowania dużymi regionami, w których zajmowano się pozyskiwaniem nowych obszarów
państwa pod uprawę, rozbudową regionalnych systemów infrastruktury i zapewnianiem miejsc
zamieszkania dla przesiedlonej ludności. Wzniesienie każdego z tych ośrodków polegało na
budowie lub rozbudowie regionalnych systemów kanałów, dzięki którym znacznie rozszerzył się
obszar ziemi uprawnej oraz na połączeniu miasta z okolicznymi wsiami. Każde miasto
wykorzystało wcześniej nieeksploatowaną ziemię: Dur-Kurigalzu na skalistym zboczu wzdłuż
bagnistego jeziora na północ od innych głównych miast babilońskich, Kar Tukulti-Ninurta na
nieuprawnej wschodniej stronie Tygrysu205, a Al-Untasz Napirisza na opustoszałym grzbiecie w
centrum równiny Suzjany206.
Wszystkie trzy miasta były wcześniej postrzegane jako miasta pozbawione licznej
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populacji, jednak nowsze badania historyczne – przynajmniej w przypadku Kar Tukulti-Ninurta207
i Al-Untasz – pokazały, że było inaczej. Zróżnicowane grupy mieszkały w wydzielonych
dzielnicach i stanowiły źródło siły roboczej do masowych projektów budowlanych. Dur-Kurigalzu
było długim i wąskim miastem z wyraźnie oddzielonymi i odległymi od siebie o kilometr
świątynią, pałacem i dzielnicami mieszkalnymi.
Zasadniczo wszystkie badania archeologiczne przeprowadzone do dnia dzisiejszego
wskazują, że ludność Babilonii od końca okresu starobabilońskiego i wczesnokasyckiego ulegała
redukcji, szczególnie po wewnętrznej migracji z dużych miast na tereny wiejskie i do małych
miasteczek208. Jak już wyżej wspomniano, czynniki prowadzące do tej sytuacji mogły być
zarówno natury społecznej jak i politycznej.
Wzrost liczby plemion wiodących półosiadły tryb życia, w tym Kasytów, którzy skupiali
się w małych, nowo założonych osadach, musiał przyczynić się do ogólnej zmiany w organizacji
społeczno-gospodarczej całej społeczności. W połączeniu z niepewną sytuacją babilońskiego
rolnictwa mogło to również doprowadzić do opuszczenia dużych miast.

II.6. Podsumowanie
Podsumowując, zanim Kasyci przejęli władzę, babiloński model osadnictwa przekształcił
się z miejskiego/urbanistycznego w wiejskie, poprzez przejście przez proces ruralizacji. Ponadto
populacja babilońska zmniejszyła się, a większość ludności zaczęła prowadzić półosiadły,
pasterski tryb życia. Wydaje się, że zmiany te pogłębiały się przez cały okres kasycki, co znalazło
odzwierciedlenie w kasyckim systemie administracyjnym prowincji.
Jedną z głównych przyczyn, które zmusiły Kasytów do prowadzenia takiego trybu życia
stały się gwałtowne zmiany klimatyczne. Zaobserwowano wówczas zmiany koryt rzek i susze, co
mogło stymulować wewnętrzną migrację ludów na tereny nadające się do uprawy, co zostało
potwierdzone poprzez wzrost liczby wiosek powstających przy źródłach wody. Deficyt w
zasobach wodnych mógł wpływać negatywnie na gospodarkę, co prawdopodobnie prowadziło do
konfliktów politycznych. Wydaje się, że w ówczesnym czasie istniała konieczność wprowadzenia
innego sposobu administrowania krajem, w celu uzupełnienia braków w zasobach i
ustabilizowania panowania nad poddanymi. Wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem stało się
207
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umocnienie więzi Kasytów z Babilonią poprzez zapewnienie mieszkańcom dobrobytu również
dzięki dobrym relacjom dyplomatycznym z innymi państwami, co wyraźnie miało miejsce za
czasów kasyckich królów, którzy umocnili swoją pozycję zarówno na arenie międzynarodowej
jak i lokalnej.
Wzmocnienie ich władzy odzwierciedliło się w założeniu nowej stolicy, która miała być
ośrodkiem administracyjnym, nie umniejszając przy tym roli starszych, dużych ośrodków
miejskich, takich jak Nippur lub Babilon, które cały czas były aktywne. Podobnie postąpiono w
przypadku decyzji o założeniu średnioasyryjskiej stolicy Kar Tukuli-Ninurta w Asyrii i
środkowoelamickiej stolicy Al-Untasz w Elamie, które zostały opuszczone po śmierci ich
założycieli. Powodem nietrwałości funkcjonowania tych dwóch stolic, w przeciwieństwie do
stabilnego i długotrwałego istnienia Dur-Kurigalzu, stała się nie tylko różnica w ich
administrowaniu, ale zaplecze polityczne, które potrafili stworzyć niektórzy władcy, a inni nie.
Królowie kasyccy prowadzili politykę opartą na budowaniu mocnych i trwałych relacji ze
społecznościami lokalnymi oraz innymi krajami Bliskiego Wschodu.
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Rozdział III –Kasyckie związki społeczne i budownictwo mieszkalne
III.1. Wprowadzenie
Kasyci stosunkowo nagle wkroczyli na arenę dziejów. Choć ich panowanie trwało około
pół tysiąca lat, nie zachowały się prawie żadne informacje dotyczące organizacji ich związków
plemiennych, ani tym bardziej genezy ich plemion. Kiedy przybyli do Babilonii, dostosowali swój
styl życia do tubylczego, nie narzucając społeczeństwu osiadłemu własnych nomadycznych
obyczajów. Prawdopodobnie ich zwyczaje przetrwały, gdyż zostały zachowane w pomniejszych
klanach, niezwiązanych bezpośrednio z rodziną panującą. Mogło to pozwolić tym grupom
przetrwać upadek państwa i bez specjalnych trudności powrócić do starego, koczowniczego trybu
życia209.
Przypuszczalnie kasyccy władcy przynieśli własną strukturę nomadycznego klanu do
Babilonii, a jednocześnie przejęli cechy życia osiadłego. Dzięki temu zdołano na tak długi czas
utrzymać zintegrowane państwo o mocnych fundamentach gospodarczych.
Zgodnie z tym, co stwierdzono już wcześniej, w czasie migracji Kasytów, prawdopodobnie
z Iranu do Mezopotamii za panowania starobabilońskiego króla Samsu-iluny i jego następców aż
do ostatniego władcy z I dynastii babilońskiej Samsu-ditany, początkowo nazywano ich
„obcymi”210. Początki migracji Kasytów do Babilonii nie są znane, ale pierwsze kasyckie imiona
pojawiły się w tekstach pochodzących z czasów panowania Hammurabiego (1792-1750 p.n.e.)211.
W starobabilońskich źródłach pisanych znajdują się najstarsze informacje dotyczące
osiedlania się Kasytów na terenie południowej Mezopotamii oraz zatrudniania przedstawicieli tej
grupy jako pracowników tymczasowych w rolnictwie, przez państwo czy też do zadań
wojskowych. Miało to miejsce zwłaszcza w pobliżu Sippar212.
Początkowo kasycka mniejszość nie podejmowała prób integracji z rdzenną społecznością,
decydując się na życie w półnomadycznych ugrupowaniach plemiennych na obszarach poza
miastami i na terenach wiejskich, zaś w Sippar gromadzili się w swego rodzaju izolowanych
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dzielnicach. Ze źródeł pisanych wynika, że pracę podejmowali nie tylko kasyccy mężczyźni, lecz
także kobiety. Można więc zakładać, że przybywały tu całe rodziny.
Kasyckie plemiona cechowała duża mobilność. W ciągu dwóch wieków, począwszy od
pierwszych wzmianek w tekstach, zanotowano ich obecność w Babilonii, Nuzi, kraju Hana213 i
nawet w Alalach214.
Choć stosunek Babilończyków wobec Kasytów początkowo cechowała nieufność, a może
nawet wrogość, autochtoniczni mieszkańcy Babilonu zaczęli żyć w zgodzie z nowo przybyłą
mniejszością etniczną, przy czym proces asymilacji przebiegał stosunkowo szybko 215. Respekt
budziły zarówno kwalifikacje wojskowe nomadów, jak i innowacyjność w budowie rydwanów i
hodowli koni.
Źródła pisane powstałe w późnym okresie I dynastii znalezione w Babilonie świadczą o
tym, że przedstawiciele niedawno przybyłej społeczności kasyckiej zaczęli zajmować istotne
funkcje w urzędach, zwłaszcza te związane z hodowlą koni216.Być może uznawano ich za „zło
konieczne”, z którym znajdujące się w kryzysie państwo starobabilońskie nie było w stanie sobie
poradzić. Babilończycy nie potrafili lub też nie chcieli narzucać Kasytom własnej kultury. Może
dzięki temu zdołali oni w tym trudnym również dla siebie czasie utrzymać własne struktury
społeczne i tradycje.
Przypuszczalnie półnomadyczne kasyckie grupy plemienne, zanim osiadły w Babilonii,
dzieliły się na jeszcze mniejsze jednostki rodowe. Po przejęciu panowania nad państwem
Babilończyków Kasyci nadal uwzględniali ten podział. Tendencja ta przejawiała się w
przynależności poszczególnych osób do konkretnego „domu” (bītu), który dziedziczył nazwę po
przodkach i dawnych wodzach, choć być może były to postacie fikcyjne. Mężczyźni należący do
danego „domu” mówili o sobie jako o „synach” przodka i nie miało znaczenia, jak wiele już
pokoleń upłynęło od momentu śmierci eponima.
Starobabilońskie źródła pisane nazywają przedstawicieli plemion kasyckich „domami”,
rozumianymi jako kolektyw (É.ḪI.A, bītātu). Owe domy były opisane jako powiązane z konkretną
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osobą (É.ḪI.A. + patronim), czyli raczej z człowiekiem pozostającym przy życiu niż
eponimicznym przodkiem. Nie sposób precyzyjnie stwierdzić, co oznaczały we wskazanym
okresie „domy kasyckie", ale bez wątpienia Kasyci łączyli się w grupy żyjące poza babilońskimi
miastami, znajdujące się pod patronatem lub jurysdykcją jednej osoby.
„Dom” (bīt + imię przodka danego plemienia, np. Bit-Tunamissah) nie tylko świadczył o
przynależności grupy osób spokrewnionych ze sobą w linii męskiej do konkretnego rodu. Łączył
również większe spokrewnione zbiorowości. Przypuszczalnie jest to określenie na klan lub pewną
patriarchalną plemienną organizację. Każde plemię bītu miało swojego wodza, bēl bīti, a czasami
tej samej nazwy używano także na określenie gubernatora, który zarządzał obszarami rolnymi i
miał prawo zwoływania męskiej starszyzny217.
Według źródeł pisanych owe „domy” panowały nad administracją poszczególnych
okręgów (pīḫatu)218. Wskazuje to na ścisłe relacje plemię–państwo bez względu na to, czy było to
plemię kasyckie, czy wpływowe babilońskie grupy społeczne. Teksty z epoki przedstawiają
Kasytów jako mniejszość funkcjonującą w porozumieniu z rdzenną ludnością Babilonii219, można
zatem przyjąć, że obie grupy współistniały na pokojowych zasadach. Możliwe, że Kasyci, aby
„wybielić” swoje niemile widziane obce pochodzenie, musieli skupić się na odbudowie
zniszczonych miast, takich jak Ur. Rekonstrukcje i odbudowa sanktuariów panteonu
babilońskiego mogła być dobrym sposobem na pozyskanie sympatii rdzennej społeczności
poprzez zbliżenie się do niej i okazanie dbałości o jej duchowe potrzeby. Wydaje się, że nie
dochodziło do żadnych konfliktów na tle etnicznym o władzę lub tron, co oznacza, że (zapewne
poza początkowym okresem ich migracji) rdzenna społeczność nie traktowała Kasytów jako
niechcianych przybyszów.

III.2. Wybrane elementy kasyckiego gospodarstwa domowego
Ze skromnych informacji tekstowych dotyczących gospodarstw domowych dowiadujemy
się, że różniły się one zamożnością, co oznacza także różnice w statusie społecznym mieszkańców.
Źródła pisane przekazują, że zamożne gospodarstwa domowe zawsze, lub przynajmniej często,
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posiadały pola uprawne, zajmowano się w nich też pożyczkami, sprzedażą różnych przedmiotów
(zwłaszcza produktów rolnych) i innymi usługami220. W okresie kasyckim istniały także ubogie
gospodarstwa, których mieszkańcy nie posiadali majątku i utrzymywali się w większości
przypadków z pracy najemnej, a niekiedy bywali nawet zmuszeni do sprzedaży jednego spośród
siebie w niewolę w celu zdobycia środków utrzymania lub spłaty długów221. Biorąc pod uwagę
wielkość domów oraz często złą jakość zabudowy, wydaje się, że takich gospodarstw było
najwięcej.
Porównanie powierzchni mieszkalnej domów w okresie kasyckim pozwala orzec, że
zamożne gospodarstwa skupiały się w największych miastach, czyli w Babilonie, Ur i Nippur.
Daje to podstawy do przyjęcia poglądu o kontynuacji zwyczajów z okresu starobabilońskiego,
zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie patriarchalnej tradycji rodzinnej222. Domy o większej
powierzchni mieszkalnej zawsze miały dziedziniec i salę mieszkalną. Warto dodać, że główną
wskazówką świadczącą o tym, że gospodarstwa domowe były zamożne, są archiwa rodzinne,
jakość i wielkość budynków, a także bogate wyposażenie pochówków, na przykład obecność
biżuterii.
Materiał archeologiczny z Tell Kesaran i Tell Zubeidi wskazuje na niższy status społeczny
ich mieszkańców z dwóch powodów: mniejszej powierzchni mieszkalnej i obecności obiektów
takich jak piec ceramiczny, wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie
domu.
Według badań J.S. Tenney’a proporcje gospodarstw domowych w okresie kasyckim w
rejonie Nippur rozkładały się następująco:
1. Gospodarstwa domowe rodzin prostych (“simple-family household”) – 76 %.
2. Gospodarstwa domowe rodzin rozszerzonych („extended-family household”) – 17 %.
3. Gospodarstwa domowe rodzin wielokrotnych (“multiple-family household”) – 7 %.
Powyższe dane są wynikiem przebadania tekstów gospodarczych dotyczących stu
dwudziestu jeden gospodarstw domowych, które autor definiuje jako miejsce zamieszkania
dzielone przez członków tej samej rodziny lub powiązanych pokrewieństwem, lub osób
niespokrewnionych, które zamieszkiwali razem223.
Przykładem tego mogą być teksty z Nippur (Zettler 1993: 94).
Gurney 1983: 74–84.
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Il. 4: Mapa stanowisk, na których odkryto pozostałości budownictwa mieszkalnego z
okresu kasyckiego (za Clayden 2014: Fig. 1)

III.3. Badania archeologiczne domostw kasyckich
Badanie warstw zabudowy w dużych miastach – w Babilonie, Isin, Nippur, Tell ed-Der i
Ur – dostarcza nam licznych przykładów starobabilońskiego budownictwa prywatnego, ale
jedynie skromnej wiedzy na temat kasyckiej zabudowy mieszkalnej. Zarysy domów najczęściej
odsłaniano w sposób niekompletny bądź okazywało się, że są źle zachowane. Nie odkryto żadnej
wielkopowierzchniowej zabudowy, którą chociaż w dużym przybliżeniu można by porównać do
starszych zespołów kwater mieszkalnych, a niedostatek informacji na temat miejskiego domu z
okresu kasyckiego ostro kontrastuje z różnorodnością obserwacji dotyczących budownictwa
prywatnego z poprzedniej epoki. Oprócz gorszej kondycji zachowanych znalezisk, do takiego
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stanu rzeczy przyczyniła się również niewielka liczba przebadanych stanowisk z pozostałościami
z okresu kasyckiego.
W czasie prac wykopaliskowych pozostałości budownictwa mieszkalnego z drugiej
połowy II tysiąclecia p.n.e. w Babilonii odkryto w Tell Yelkhi224, Tell Muhammad225, Tell
Haddad226, Dur-Kurigalzu227, Tell Zubeidi228, Uruk229, Nippur230, Tell Kesaran231, Tell Imlihiye232,
Tell Gafār233, Tell al-Dhiba’i234, Tell ed-Dēr235, Babilonie236, Tell Ajamat237, Ahmed al-Mughir
238,

Isin239 oraz w Ur240 (Il. 4).

III.4. Organizacja planu domu „kasyckiego”
III.4.1. Babilon
Pozostałości budowlane z okresu kasyckiego pochodzą z dwóch warstw, które powstały
na ruinach domów z okresu starobabilońskiego. Na podstawie archiwów odkrytych w dzielnicach
mieszkalnych datuje się je na jedną z dwóch faz: starszą, obejmującą XIV w. p.n.e. i I połowę XIII
w. p.n.e., bądź młodszą, obejmującą II połowę XIII w. p.n.e. i I połowę XII w. p.n.e.241
Trzecia, najmłodsza warstwa z ruinami domów została nazwana przez O. Reuthera
warstwą średniobabilońsko-asyryjską, ponieważ jest mocno związana z kolejną warstwą. Warto
jednak wspomnieć, że zawiera ona pochówki w naczyniach, które występowały już w starszej
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warstwie i mniej pozostałości budowlanych. Według P. Miglusa terminus post quem dla tej
warstwy stanowią czasy II dynastii z Isin242.
Istnieją opinie, według których miała miejsce przerwa w osiedlaniu się w południowej
Babilonii od XVIII w. p.n.e. aż do początków rządów kasyckich, które charakteryzował pokój i
rozkwit handlu243. Pozostałości budownictwa mieszkalnego są nieliczne w porównaniu do
odkrytych domów starobabilońskich.

Il. 5: Przykłady kasyckich instalacji kanalizacyjnych (A - Babilon, Reuther 1926: Abb. 52;
B - Babilon, Reuther 1926: Abb. 53; C - Nippur, Zettler 1993: Pl. 36a)
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Miglus 1999: 90.
Boehmer, Dämmer 1985: 33–35. L. Woolley wspomina także, że znaleziono niezwykle mało kasyckich tabliczek
w prywatnych domach, co stanowi odbicie stagnacji w działalności handlowej w tym okresie (Woolley 1965: 4).
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Mimo, iż wykopaliska sondażowe przyniosły ograniczone rezultaty, możliwe jest ustalenie
niektórych cech architektury mieszkalnej w kasyckim Babilonie. Najlepiej są one widoczne w
domach A i B, które stały po obu stronach ulicy biegnącej z północnego wschodu na południowy
zachód w obu warstwach kasyckich. Większość domów zbudowano z kwadratowej cegły suszonej
o wymiarach 26 cm x 26 cm, 29 cm x 29 cm, 34 cm x 34 cm i 37 cm x 37 cm; w użyciu była
niekiedy także cegła wypalana. W Babilonie cegła wypalana występowała w dwóch formatach:
kwadratowym (27 cm x 27 cm x 11 cm i 32 cm x 32 cm x 11 cm) i prostokątnym (24 cm x 18 cm
x 7 cm). Z cegłą wypalaną wiąże się starobabilońska tradycja budowania cokołów; występowały
one również w okresie kasyckim, ale były niższe od wznoszonych w okresie wcześniejszym. Inną
ogólną cechą zabudowy mieszkalnej w Babilonie, tak jak i w innych okresach, było używanie
bitumu jako pokrycia chroniącego pomieszczenia mające kontakt z wodą lub z wilgocią. Z
koniecznością odprowadzania wody związane są drenaże; także tu odkryto studzienki
kanalizacyjne z pierścieni ceramicznych lub z ustawionych jedno na drugim naczyń glinianych,
które były uszczelniane masą bitumiczną (Il. 5). Pojawiały się też instalacje poziome.

III.4.1.1 Dom 21/22-22/23q2-q1 (starsza i młodsza warstwa)
Ze starszej warstwy pochodzą jedynie pozostałości kilku fragmentów murów z cegły
suszonej (Il. 6). Dom wzniesiono przy ulicy, która ograniczała go od północy. Analizując plan
zachowanych ruin, można domniemywać, że pusta przestrzeń w środkowej części założenia mogła
być centralnym dziedzińcem. Nie da się tego jednak stwierdzić na pewno ze względu na zły stan
zachowania budynku.
Plan pozostałości młodszej warstwy (Il. 7) pokazuje, że główne wejście mogło być
umieszczone w północno-wschodnim narożniku domu. Jeśli przedsionek nie był połączony z
kolejnym pomieszczeniem, to oznaczałoby, że prowadził bezpośrednio na dziedziniec. Jest to
możliwe – jeśli wejście z ulicy i drzwi na dziedziniec znajdowałyby się na osi łamanej,
pozwalałoby to zachować prywatność.
Do tej części należy także grupa czterech pomieszczeń, które były otwarte względem
siebie, ale tylko w jednym z nich znajdowało się wejście z dziedzińca. To może oznaczać, że
pozostałe były pozbawione światła.
Także w młodszej warstwie główne pomieszczenie mieszkalne nie zachowało się.
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Il. 6: Babilon, dom 21/22-22/23q2-q1, starsza warstwa (Clayden 1989: Pl. XLVIII)

Il. 7: Babilon, dom 21/22-22/23q2-q1, młodsza warstwa (za Clayden 1989: Pl. LII)
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Wydaje się, że obszar stanowiący na planie największą pustą powierzchnię mógł być
dziedzińcem, zaś pomieszczenie mieszkalne zlokalizowane było w miejscu oznaczonym na planie
trójkątem.

III.4.1.2. Dom 22/23-24p2-q1 (starsza i młodsza warstwa)
Pozostałości starszej warstwy domu 22/23-24p2-q1 znajdowały się przy północnozachodniej ulicy (Il. 8). Z planu wykonanego przez O. Reuthera wynika, że składał się co najmniej
z jedenastu pomieszczeń. Badacze porównują to założenie do planu domu z centralnym
dziedzińcem i rekonstruują w nim złożony z dwóch pomieszczeń trakt wejściowy, który prowadził
od wschodniego narożnika domu do północnego narożnika dziedzińca244. Ustawienie kamieni
jarzmowych przy drzwiach pomiędzy obydwoma pomieszczeniami wejściowymi wskazuje jednak
na kierunek odwrotny. Trudno ocenić wymiary i całkowity kształt dziedzińca.
Pomieszczenie zaznaczone trójkątem było głównym pomieszczeniem mieszkalnym, które
miało około 3 x 8 m, licząc według zachowanych narożników. Jego usytuowanie stanowi jeszcze
kontynuację tradycji lokalizowania głównego pomieszczenia mieszkalnego od południa względem
dziedzińca, stosowanej w okresie starobabilońskim. W okresie nowobabilońskim z kolei
lokalizowano je od południowo-wschodniej strony dziedzińca. Do pomieszczenia tego przylegają
po bokach dwa inne, zaznaczone na Il. 8 rombami. Pomieszczenie leżące od wschodniej strony
prawdopodobnie pełniło funkcję łazienki, gdyż znaleziono w nim instalację związaną z użyciem
wody, a w pobliżu drzwi – studzienkę odpływową wykonaną z ceramicznej rury w kształcie
pierścienia.
W starszej warstwie główne wejście do domu znajdowało się w południowo-wschodnim
narożniku i prowadziło na dziedziniec przez dwa lub trzy pomieszczenia (ich liczba jest niejasna
ze względu na zły stan zachowania budowli). W młodszej warstwie natomiast wejście mieściło się
po przeciwnej stronie, czyli w północno-wschodnim narożniku, i prowadziło bezpośrednio na
dziedziniec. Lokalizacja nowego głównego wejścia jest niepewna dlatego, że – jak wynika z planu
- być może prowadziłoby ono przez sąsiedni budynek (Il. 9). Warto wspomnieć, że w planie
młodszej warstwy nie odkryto łazienki ani żadnej instalacji służącej do odprowadzania wody.

244

Miglus 1999: Abb. 232, 284; Clayden 1989: Pl. XLIX; Carter 1962: Pl. 5; Reuther 1926: Taf. 11, 12.
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Il. 8: Babilon, dom 22/23-24p2-q1, starsza warstwa (za Clayden 1989: Pl. XLIX)

Il. 9: Babilon, dom 22/23-24p2-q1, młodsza warstwa (za Clayden 1989: Pl. LIV)
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Dom 22/23-24p2-q1 z późniejszej warstwy jest nieco większy od starszego, ponieważ od
południowo-wschodniej strony dodano do niego szereg pomieszczeń (Il. 9). Główne
pomieszczenie mieszkalne znajdowało się po południowo-wschodniej stronie dziedzińca i
otwierało się nań w centralnej części muru dzielącego. Z głównego pomieszczenia mieszkalnego
prowadzą przejścia zarówno do dwóch bocznych pokoi, jak i do szeregu pomieszczeń
przylegających od południa. Z ich lokalizacji można wnosić, że mogły pełnić pomocniczą funkcję
mieszkalną. Kolejne cztery pomieszczenia (dwa po każdej stronie) znajdują się po bokach
dziedzińca, który został powiększony w porównaniu do dziedzińca ze starszej warstwy.

III.4.1.3. Dom 24-25p2-q1 (starsza warstwa)
Dom 24-25p2-q1 (ze starszej i młodszej warstwy) usytuowany jest na południe od domu
22/23-24p2-q1, z którym bezpośrednio graniczy. Budynek odsłonięto jedynie fragmentarycznie, a
jego plan został zrekonstruowany i uzupełniony przez O. Reuthera. Dodał on do planu podwójny
szereg pomieszczeń, gdzie główne wejście leżało w północno-zachodnim narożniku i prowadziło
do kolejnego pomieszczenia, otwierającego się na centralny dziedziniec (Il. 10).

Il. 10: Babilon, dom 24-25p2-q1, starsza warstwa (za Clayden 1989: Pl. L)
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Dziedziniec jest wybrukowany małymi cegłami, ma prawie kwadratowy kształt, a jego
wymiary, które zostały określone na podstawie pozostałości po narożnikach, to 10 x 11 m. Górny
mur od strony wschodniej leży na styku z ulicą. Dzięki obecności dwóch otworów drzwiowych od
północno-wschodniej strony można się domyślać, że znalazły się tam dwa pomieszczenia. Główne
pomieszczenie mieszkalne znajdowało się na południowy wschód od dziedzińca.

III.4.1.4. Dom 25-26o1-m1
Pozostałości domu 25-26o1-m1 pochodzące z młodszej warstwy wskazują na to, że
budynek został powiększony (Il. 11). Główne wejście utrzymało północną lokalizację przy ulicy,
ale w tej warstwie zajmuje północno-wschodni narożnik. Trakt wejściowy prowadzący na

Il. 11: Babilon, dom 25-26o1-m1 (za Clayden 1989: Pl. LV)
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dziedziniec składał się z trzech pomieszczeń. Główne pomieszczenie mieszkalne otwierało się
bezpośrednio na dziedziniec z jego południowej strony. Jest ono połączone z jednym
pomieszczeniem od strony wschodniej.
Zrekonstruowany przez O. Reuthera plan i duża powierzchnia, jaką zajmują fragmenty tej
zabudowy dają wrażenie, że to założenie mogłoby być domem o złożonym planie, gdyby posiadało
drugi dziedziniec. Luka, która zajmuje zachodnią stronę planu, oraz rozplanowanie całej
zachodniej części daje wskazówkę, że i drugi obszar mieszkalny, mniejszy od wschodniego,
mógłby istnieć w tej części.
Ze starszej warstwy zachowało się bardzo mało; pozostałości zabudowy są widoczne tylko
w kwadracie n2/25245.

III.4.1.5. Dom 25-26o2-p2
Założenie zostało odsłonięte tylko w starszej warstwie, natomiast zanikło w warstwie
młodszej. Leży także w dzielnicy Merkes, na południowy zachód od domu 22/23-24p2-q1, i

Il. 12: Babilon, dom 25-26o2-p2 (za Clayden 1989: Pl. LI)
245

Reuther 1926: Taf. 11.
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dzieli je od niego ulica. Rekonstrukcja planu pokazuje, że należało do typu domów z centralnym
dziedzińcem, wokół którego skupiają się pozostałe pomieszczenia (Il. 12). Z rekonstrukcji planu
wynika, że dom posiadał dwanaście pomieszczeń. Główne wejście prowadziło z ulicy znajdującej
się po wschodniej stronie. Trakt wejściowy składa się z dwóch pomieszczeń, które prowadzą na
dziedziniec. Drugie pomieszczenie traktu wejściowego otwiera się z jego wschodniej strony na
dziedziniec, a z południowej strony - na boczną salę, towarzyszącą głównemu pomieszczeniu
mieszkalnemu, leżącemu na południe od dziedzińca i połączonego z nim drzwiami w centralnym
punkcie muru działowego.W tym domu warto zwrócić uwagę na ważną cechę, zauważalną w
wielu założeniach mieszkalnych pochodzących z okresu nowobabilońskiego. Jest to pogrubienie
ścian sąsiadujących z dziedzińcem, być może zastosowane w celu polepszenia termicznej izolacji
pomieszczeń.

III.4.2. Nippur
Datowane na okres kasycki pozostałości budownictwa mieszkalnego odkryte w Nippur
zostały odsłonięte na obszarach TA (z warstw VIII–VI246) i WC-1. Pozostałości te charakteryzują
się, podobnie jak założenia mieszkalne z Babilonu, złej jakości materiałem budowlanym.
Wszystkie założenia zostały zbudowane z cegły mułowej, z fragmentaryczną nawierzchnią z
cegieł wypalonych. Pomimo częściowego jedynie stanu zachowania, najbardziej kompletne plany
kasyckiego budownictwa prywatnego stanowią obiekty pochodzące z obszaru WC-1 z warstw III
i II.
Fundamenty owych założeń mieszkalnych są, jak w przypadku Babilonu, także ustawione
w płytkich wkopach fundamentowych, lub bezpośrednio na ziemi. Mury w większości są
zbudowane z cegieł suszonych o dwóch formatach: kwadratowych (30 cm x 30 cm x 10 cm i 33
cm x 33 cm x 11 cm) lub prostokątnych (32 cm x 27–28 cm x 10–12 cm). Warto dodać, że używano
także cegły wypalonej kwadratowego kształtu (o wymiarach 30–31 cm x 30–31 cm x 5–7 cm, 30–
31 cm x 30–31 cm x 11 cm, 34–36 cm x 34–36 cm x 5,5–7 cm oraz 41–42 cm x 41–42 cm x 7
cm), ale w Nippur nie spotykamy już ceglanych cokołów. Osobliwe dla Nippur jest częste
zastosowanie wypełnisk z ceglanego gruzu, które archeolodzy zinterpretowali jako sposób

Warto tu wspomnieć, że nie wykazują one ciągłości z zachowanymi pod nimi założeniami pochodzącymi z okresu
starobabilońskiego.
246
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Il. 13: Nippur, dom D (McCown, i in. 1967: Pl. 74 A)

na umocnienie oraz podniesienie poziomu podłogi247. Również w Nippur odkryto pozostałości
kanalizacji, ale – w przeciwieństwie do Babilonu - występowały tutaj jedynie poziome instalacje,
wykonane z ceramicznych rur.

III.4.2.1. Dom D
Dom D (Il. 13), którego plan jest najbardziej kompletny ze wszystkich założeń
mieszkalnych odkrytych na obszarze TA, pochodzi z warstw VII i VI. Plan przedstawia dom z
centralnym dziedzińcem o kształcie zbliżonym do kwadratu (122), zajmującym centralną część
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Zettler 1993: 195; Miglus 1999: 91.
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założenia. Główne pomieszczenie mieszkalne mogło być zlokalizowane zarówno w sali 115 jak i
114, ze względu na ich położenie względem dziedzińca.
Główny trakt wejściowy do domu nie został zidentyfikowany z powodu złego stanu
zachowania ścian domu.

III.4.2.2. Dom A
Dom A (Il. 14) znajdował się na obszarze WC-1 w starszej warstwie III, która jest

Il. 14: Nippur, dom A (Zettler 1993: Pl. 11)
datowana na podstawie ceramiki na okres pomiędzy XIV a XIII w. p.n.e. Według R.L. Zettlera w
domu znajdowały się dwa dziedzińce (30, 54), z których drugi był większy i zajmował dominującą
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pozycję w całym domu. Otwiera się on od strony południowo-zachodniej na główne
pomieszczenie mieszkalne (6).
Z tyłu znajdują się jeszcze dwa pomieszczenia (7, 58), a z boku znajduje się wejście do
kolejnej, wydłużonej sali (12), którą R.L. Zettler uważa za magazyn248. Ze zdaniem Zettlera można
się zgodzić ze względu na kształt pomieszczeń 12 oraz 25, ale P. Miglus uważa, że kształt litery
U może świadczyć o tym, iż pełniły one funkcję klatki schodowej; jako analogię podaje podobne
rozwiązanie w średnioasyryjskim domu h5:3, który znajduje się na południowy wschód od
ziguratu w Aszur249. Nie znaleziono żadnych pozostałości wskazujących na obecność schodów, a
grubość murów nie wskazuje na to, że mogłyby podtrzymać wyższą kondygnację.
Co zastanawiające, R.L. Zettler traktuje pomieszczenie 30 jako drugi dziedziniec, mimo że
ta powierzchnia mogła być zadaszona250. Wątpliwości budzi również brak brukowania, bez
którego dziedziniec nie byłby odporny na wilgoć czy wodę. Wydaje się, że pomieszczenie to
mogłoby być kolejną salą mieszkalną w tym założeniu.

III.4.2.3. Dom B
Założenie pochodzące z młodszej warstwy II (Il. 15) obszaru WC-I jest datowane na
podstawie odcisków pieczęci cylindrycznych na XIII w. p.n.e. 251. Dom zbudowano tylko
częściowo zgodnie ze starym planem. Rozplanowanie pomieszczeń wskazuje, że jest to dom z
centralnym dziedzińcem. Dziedziniec (11) jest najobszerniejszy w całym budynku. Wejście do
pomieszczenia 10, które wydaje się być głównym pomieszczeniem mieszkalnym (wskazuje na to
jego lokalizacja na południowy zachód od dziedzińca centralnego), znajduje się w centralnym
punkcie ściany oddzielającej od dziedzińca 11. Główne pomieszczenie mieszkalne otwiera się
pośrodku tylnego muru na pomieszczenie 5/13, z którego można było przejść do dwóch kolejnych
sal (41, 48). Ten tylny szereg mógł także służyć do celów mieszkalnych252.
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Zettler 1993: 18.
Miglus 1999: 93, 287, Abb. 242.
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Zettler 1993: 16. Dla porównania - pomieszczenia o tych samych wymiarach, które są uważne za zadaszone, można
znaleźć w założeniach mieszkalnych pochodzących z okresu starobabilońskiego i skatalogowanych przez Miglusa
(1999: 262-284).
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Zettler 1993: 23.
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Podobnie usytuowane pomieszczenia w domach z Babilonu Reuther (1926: 77-122) interpretuje jako sypialnie.
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Il. 15: Nippur, dom B (Zettler 1993: Pl. 18)
W założeniu tym nie ma śladu wskazującego na obecność pomieszczenia recepcyjnego.
Powinno się ono znajdować najbliżej wejścia głównego, które nie zostało zidentyfikowane ze
względu na fragmentaryczny stan zachowania domu. Również pomieszczenie 10 raczej nie mogło
pełnić tej funkcji, ponieważ pomieszczenia recepcyjne rzadko występują z przynależnymi do nich
szeregami pomieszczeń pomocniczych. Pozostałości z młodszej warstwy jest niewiele, ale mimo
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to rozplanowanie domu wskazuje na to, że mamy do czynienia z domem z centralnym
dziedzińcem.

III.4.3. Ur
C.L. Woolley zauważa, że wyniki badań pozostałości budowlanych z okresu kasyckiego
zawierają wiele sprzeczności. Problemy z datowaniem biorą się z tego, że według Woolleya
materiał kasycki zaczyna się w warstwach, które powstały po upadku Ur w czasach Samsuiluny253.
Mimo to w raporcie wykopaliskowym i w badaniach T. Carter254 i P. Miglusa255, którzy
zdiagnozowali ten problem, dalej uważa się założenia mieszkalne odsłonięte przez Woolleya za
kasyckie domy mieszkalne. Jedynie T. Clayden w swoim szczegółowym artykule udowodnił
przekonująco, że obiekty rzekomo kasyckie tak naprawdę nimi nie są. 256 Z badań Claydena,
przeprowadzonych na podstawie wyposażenia grobów oraz ceramiki jednoznacznie wynika, iż
obszary YC, XNCF, AH i KSP pochodzą z VIII i VII wieku p.n.e.257
Z drugiej strony wydaje się, że większość budynków mieszkalnych wzniesionych w
okresach Isin-Larsa i starobabilońskim była w użyciu jeszcze w okresie kasyckim; być może
również domy z okresu kasyckiego, zwłaszcza jeśli stosowano złej jakości materiały, mogły zostać
zniszczone przez późniejszą zabudowę.
Na obszarze EM odkryto dwa założenia (Il. 16), datowane na podstawie tekstów w
przybliżeniu na XIII–XII wiek p.n.e.258 Oba domy, podobnie jak w okresie starobabilońskim,
zostały zbudowane na cokołach z prostokątnych wypalanych cegieł o różnych wymiarach.
Wyróżniono pozostałości kilku faz zabudowy, a ich plany przypominają charakterystyczne
starobabilońskie plany domów linearnych.
Pierwszy z nich, tzw. Hill House, składał się z dziedzińca i czterech pomieszczeń. Podobnie
jak w większości odsłoniętych domów pochodzących z okresu kasyckiego, tak i tutaj dom
zachował się jedynie częściowo i nie zlokalizowano wejścia głównego. Od północnego wschodu
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do Hill House przylegał drugi budynek, tak zwany High House, który również był mocno
zerodowany, szczególnie w północno-wschodniej części.

Il. 16: Ur, domy Hill House i High House (Woolley 1965: Pl. 63 A)
W centralnej części Hill House znajduje się prostokątny dziedziniec lub sala (1), która
otwiera się z każdej strony na dwa pomieszczenia (2, 3 oraz 4, 5). Zastanawiający jest kształt
pomieszczenia 1, które według odkrywcy pełniło funkcję dziedzińca259. Wątpliwości w tej kwestii
mogą budzić dwa powody: po pierwsze prostokątny kształt, bardzo rzadko spotykany wśród
dziedzińców typowych domów; po drugie, ze wszystkich pięciu pomieszczeń domu, jedynie
pomieszczenie 2 miało bruk z wypalonej cegły. Pomieszczenie 1 nie było brukowane, a
259
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występowanie posadzek z wypalanej cegły jest cechą charakterystyczną dziedzińców (ale patrz
poniżej, High House) ze względu na konieczność zabezpieczenia nawierzchni przed kontaktem z
wodą.
High House jest połączony z Hill House od strony północno-wschodniej wspólną ścianą
działową. Cechą charakterystyczną tego domu jest to, iż większość pomieszczeń jest
wybrukowana wypaloną cegłą o tych samych wymiarach (0,24-0,25m x 0,16-0,17m x 0,075m)260.
Główne wejście prowadziło bezpośrednio na dziedziniec (1), który, co zaskakujące, miał glinianą
nawierzchnię. Ze względu na swoją lokalizację, pomieszczenie 2 najbardziej pasuje do funkcji
głównego pokoju mieszkalnego, jednak z powodu erozji muru łączącego pomieszczenie z
dziedzińcem, wejście do niego nie zachowało się.

III.5. Pozostałości zabudowy mieszkalnej na innych stanowiskach
III.5.1. Uruk
Założenia kasyckie w Uruk znajdowały się prawdopodobnie przy zachodnim narożniku
ziguratu, pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym murem okalającym. W trakcie prowadzonych
w okresie nowoasyryjskim prac budowlanych w obrębie świątyni zostały one przecięte wkopami
fundamentowymi (w kwadratach Oc-OdXVI-1/2)261. Mury domów zbudowano z cegieł
niewypalanych, które prawdopodobnie częściowo pochodziły z muru z okresu Ur III okalającego
temenos. Domy wyposażono w kanalizację z wypalanych cegieł różnych kształtów, oraz w
paleniska i piece chlebowe. W Uruk nie podjęto szerszych prac w celu eksploracji domów z okresu
kasyckiego, które zostały tylko w niewielkim stopniu rozpoznane.
Na południowy zachód od świątyni Inanny, blisko temenosu, odkryto pozostałości domu
dziedzińcowego. Według rekonstrukcji T. Carter, dom składał się z pięciu pomieszczeń i
zachowuje schemat dziedziniec – sala główna (Il. 17 B). W pobliżu, na obszarze Oc-OdXVI-1/2
odkryto kolejne fragmenty budowli mieszkalnych (Il. 17 A). Porównując rekonstrukcję z
odkrytym planem można zgodzić się z interpretacją Carter. Problematyczne wydaje się jedynie
usytuowanie głównego wejścia do domu. Zostało ono umieszczone w pomieszczeniu 2, ale
zewnętrze granice domu są trudne do określenia262. Idąc tokiem rozumowania Carter, można
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dokonać próby rekonstrukcji pozostałości Oc-OdXVI-1/2 (Il. 17 A), ale wynik jest kontrowersyjny
z dwóch powodów. Po pierwsze pozostałości pochodzą z różnych warstw, a po drugie stan
zachowania jest fragmentaryczny.

Il. 17: Dom Oc-OdXVI-1/2 z Uruk (A - Clayden 1989: Pl. LIX; B - za Carter 1962: Pl. 1)

III.5.2. Isin
W północnym odcinku II (warstwa 2) w Isin odkryto dwadzieścia cztery pomieszczenia,
które musiały należeć do czterech lub pięciu domów z okresu II dynastii (Marduk-nadin-ahhe,
1100–1083 p.n.e.).
Zdaniem K. Karstensa budynki istniały prawdopodobnie około osiemdziesiąt lat i musiały
być stosunkowo duże263. Jedna z tych budowli zajmowała działkę o powierzchni ponad 400 m2.
Słaby stan zachowania nie pozwolił jednak na żadne rekonstrukcje planów. Złej jakości materiały
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budowlane i wadliwe wykonanie budynków świadczyły zdaniem Karstensa o „niewielkiej sile
kapitałowej” inwestorów oraz o tym, że mieszkańcy swoje domy wznosili samodzielnie264.

III.5.3. Tell ed-Der
W pierwszej warstwie na obszarze 5 w Tell ed-Der odkryto dom z centralnym dziedzińcem
(Il. 18). Masywne mury zostały zbudowane z suszonych cegieł. Dom wydatowano na okres
panowania I dynastii z Babilonu, ale wyposażenie grobowe i ceramika wykazują cechy okresu
wczesnokasyckiego, co wskazuje na kontynuację zasiedlenia. Z tej fazy nie pochodzi żadna
zmiana w planie domu265.

Il. 18: Dom z Tell ed-Der, warstwa I (Baqir, Mustafa 1945: Fig. 4)
Na planie widoczny jest centralny dziedziniec, który w południowej części otwiera się na
główne pomieszczenie mieszkalne. Ma ono bardzo ciekawą cechę, która pojawiła się po raz
pierwszy w pałacach datowanych na początek II tysiąclecia p.n.e., takich jak na przykład pałac
Zimri-Lima w Mari. Tą cechą jest pogrubienie muru oddzielającego główne pomieszczenie
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mieszkalne od centralnego dziedzińca. To rozwiązanie nadawało wrażenie monumentalności, lub
służyło zwiększeniu zdolności termoizolacyjnej.
Pozostałości z warstwy II na obszarze 2 zostały wydatowane przez odkrywców na okres
wczesnokasycki na podstawie kilku znalezionych w budynkach pieczęci266. T. Clayden uważa
jednak, że pieczęcie te pochodzą z okresu starobabilońskiego 267. Jeśli podzielimy plan domu na
dwie części (zachodnią i wschodnią), to można zauważyć, że część wschodnia może mieć plan
domu z centralnym dziedzińcem, a część zachodnia byłaby podobna do mniejszych domów
starobabilońskich (Il. 19).

Il. 19: Dom z Tell ed-Der - warstwa II (za Mustafa, Baqir 1945: Fig. 6)

III.5.4. Tell Zubeidi
Stanowisko Tell Zubeidi znajduje się w rejonie Dżebel Hamrin i zostało częściowo
przebadane podczas wykopalisk ratunkowych związanych z budową tamy na rzece Dijali.
Pozostałości budownictwa mieszkalnego pochodzącego z okresu kasyckiego, podobnie jak na
wielu innych stanowiskach, były zachowane źle, w związku z czym mają ograniczoną przydatność
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do szczegółowych analiz. Z tego stanowiska pochodzą dwie warstwy, które datuje się na XIII i
XII wiek p.n.e. (Il. 20)268

Il. 20: Tell Zubeidi, założenia linearne (Boehmer, Dämmer 1985: Taf. 61)
Z powodu fragmentarycznego stanu zachowania budynków odkrywca uważa, iż bardzo
ryzykowne jest poszukiwanie analogii do nich na innych stanowiskach w regionie 269. W części
północno-zachodniej znajdowała się grupa dwóch pomieszczeń, w tym największe z nich (21/1).
Przy tak złym stanie zachowania trudno jest określić jego przeznaczenie, choć powierzchnia może
wskazywać na funkcję mieszkalną. Duże pomieszczenie leżące na południowy wschód od niego
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(11-12-15/1), jest do niego podobne. Dwoje drzwi usytuowano naprzeciwko siebie, tuż przy
narożnikach południowo-zachodniej, krótszej ściany. Dwie nisze sięgające podłogi zostały
zinterpretowane przez odkrywców jako szyby świetlne270.
Domy z młodszej warstwy (I) także zachowały się w złym stanie, ale patrząc na plany
pozostałości z obu warstw można twierdzić, że mamy do czynienia z linearnymi założeniami
mieszkalnymi – szczególnie w młodszej warstwie, która obejmuje dziedzińce z przylegającymi do
nich, chaotycznie rozmieszczonymi pomieszczeniami.
Bardzo interesującą cechą tego stanowiska jest obecność palenisk i pieców, a nawet
warsztatu garncarskiego, co może wskazywać, że odsłonięte budynki nie były użytkowane
wyłącznie w celach mieszkalnych, lecz także prowadzono tu działalność gospodarczą.

III.5.5. Tell Kesaran
W trakcie wykopalisk, które podjęto w Tell Kesaran, położonym bardzo blisko Tell
Zubeidi i Tell Yelkhi, w drugiej warstwie odkryto kilka bardzo źle zachowanych założeń
mieszkalnych. W Tell Kasaran odnaleziono osiem pieców ceramicznych o bardzo podobnych
formach do tych odkrytych w Tell Zubeidi w warstwie I/4/1 271. T. Clayden uważa, ze stanowisko
to było ówczesnym centrum produkcyjnym i służyło sąsiadującym osiedlom z typową zabudową
mieszkalną, takim jak Tell Yelkhi272. Źle zachowane pozostałości nie pozwalają na rekonstrukcję
planów budowli.

III.5.6. Tell Yelkhi
Wzniesiona na szczycie tellu rezydencja z warstw I i II (tzw. Palazzotto) w Tell Yelkhi nie
zachowała się w całości. Niekompletny plan pokazuje fragment dużego założenia o całkowitej
powierzchni wynoszącej około 100 m2, składającego się z ponad dwudziestu pomieszczeń (Il.
21)273. Pomimo złego stanu zachowania, ze względu na lokalizację odkrywca zinterpretował to
założenie jako budynek publiczny - „mały pałac” lub rezydencję274. Starsza faza założenia
(warstwa II), charakteryzująca się masywnymi murami w większości pomieszczeń, została
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odkryta fragmentarycznie275. Ze względu na zły stan zachowania, bardzo trudno jest określić
funkcję poszczególnych pomieszczeń, a zwłaszcza ustalić, czy założenie posiada dziedziniec
centralny. Ogólne analogie do jego planu pochodzą z pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e.

Il. 21: Tell Yelkhi, Palazzotto, warstwy I i II ( za Clayden 1989: Pl. XXXV).
Domy z centralnym dziedzińcem występowały w południowej Babilonii, natomiast domy
z centralną salą były charakterystyczne dla rejonu Dżebel Hamrin 276. Nie można rozstrzygnąć,
jaki był charakter budowli, którą trudno bez zastrzeżeń określić jako budynek o charakterze
publicznym. Komunikacja w jego obrębie jest niejasna, ponieważ na planie nie zostały oznaczone
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wejścia do większości pomieszczeń. Odsłonięto jedynie fragment założenia o niewielkiej
powierzchni, nie zawierający przestrzeni, którą bez wątpliwości można by uznać za dziedziniec,
od drugiej połowy II tysiąclecia zawsze obecny w budowlach o charakterze pałacowoadministracyjnym (Rozdz. IV). Ze względu na wyróżniającą lokalizację wydaje się
prawdopodobne, że budynek ten mógł również pełnić funkcję dużej rezydencji należącej do
zamożnych mieszkańców.
T. Clayden uważa Palazzotto za ważny ośrodek administracyjny, ze względu na położenie
w pobliżu Tell Kesaran, które uznaje za obszar produkcji ceramiki, na lokalizację w pobliżu innych
stanowisk, oraz staranność wykonania budowli277. Rezydencję wzniesiono na planie linearnym, a
ściany posadowiono na głębokich fundamentach - co jest rzadko spotykane w założeniach
mieszkalnych pochodzących z okresu kasyckiego.

III.5.7. Dur-Kurigalzu
Pozostałości budowli babilońskich na innych badanych stanowiskach zachowały się tylko we
fragmentach albo nie są dostatecznie rozpoznane, aby dać ich kompletny obraz. Materiały dotyczące
budownictwa mieszkalnego w Dur-Kurigalzu, ważnym miejskim ośrodku Kasytów, nie zostały
jeszcze opublikowane.
Odkryto tu pięć obszarów z domami mieszkalnymi (H1-H5, Il. 22)278. Według A. Mustafy
domy na obszarze H1 zostały znalezione w obszarze na północny wschód od kompleksu
świątynnego279. Jeśli chodzi o H2, T. Baqir zanotował, że na terenie pomiędzy P1 a ziguratem
znajdują się pozostałości osadnictwa i zasugerował, że znajdowały się tam także ulice i domy
mieszkalne 280. H3 jest zlokalizowany na niskim wzgórzu w rejonie świątyni Guli na północny
zachód od P1. Znaleziono tu fragmenty ceramiki, a miejsce to było uważane przez irackich
archeologów za obszar mieszkalny281. H. Malko opublikowała dowody na obecność domu na Tell
Ahmar (H4)282, które zostały opisane przez J.N. Postgate’a i P.J. Watson jako część domu
prywatnego przeznaczonego dla niewolnych pracowników283. J.A. Brinkman powołuje się na tekst
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pochodzący z Dur-Kurigalzu, który potwierdza obecność ludności niewolnej w mieście284. Tell
Ahmar jest zlokalizowany 3 km na północny zachód od pałaców. Ma wymiary 300 m na linii
wschód–zachód i 130 m na linii północ–południe oraz 3 m wysokości.

Il. 22: Dur-Kurigalzu – świątynie (T1 – T5), pałace (P1 – P3), obszary z zabudową
mieszkalną (H1 – H4) (Clayden 2017: Fig. 16.01)
W 1978 roku, podczas wykopalisk irackiego archeologa S.A. Rasheeda odkryto budynek
z pomieszczeniami i dziedzińcami, z dwiema warstwami użytkowania285. Warstwa 1 zawiera dwa
dziedzińce (południowy i północny), ale ich położenie nie jest jasne na szkicu (Il. 23). Dziedzińce
te były otoczone pomieszczeniami różnych wymiarów i kształtów – niektóre z nich były duże i
prostokątne, inne wąskie, przypominające korytarze.
Pomieszczeń jest osiem i wszystkie zostały odkopane, ale niestety nie został opublikowany
żaden plan. W najlepiej zachowanej części mury miały wysokość 1,2 m. Południowy dziedziniec,
z wejściem od południowo-wschodniej strony, ma prostokątny kształt. Koło wejścia odkryto
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pokryte inskrypcjami kamienie jarzmowe, prawdopodobnie znajdujące się we wtórnym
kontekście. Znaleziono też ceramiczne rury kanalizacyjne i dwa naczynia. H. Malko porównuje
opis planu pomieszczeń i ich aranżacji do budynków znalezionych w Nippur na obszarze WC1286. Tam także dwa dziedzińce otoczone pomieszczeniami zostały zidentyfikowane jako domy
mieszkalne287.

Il. 23: Dur –Kurigalzu, obszar z pozostałościami domów mieszkalnych na Tell Ahmar
(Malko 2017: Fig. 17.09).

III.5.8. Tell Ğafār
Stanowisko Tell Ğafār było położone w pobliżu zachodniej granicy istniejącego obecnie
sztucznego jeziora powstałego w wyniku budowy tamy na rzece al-Adhaim w rejonie Dżebel
Hamrin (Il. 24). Starożytne osiedle znajdowało się na naturalnym wzgórzu o wysokości 35 m.
Ponieważ w zachodniej i południowo-zachodniej części stanowiska znajdował się współczesny
cmentarz miejscowej ludności, zostało ono rozpoznane tylko w północno-wschodniej części.
Odkryto tu mur zbudowany z cegły mułowej o wymiarach 33 x 33 x 7 cm, który zachował się do
wysokości około metra. Mur ten, a także pozostałości innych łączących się z nim ścian mogły,
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zdaniem odkrywcy, należeć do domu mieszkalnego. Naczynia ceramiczne odkryte na bruku tego
założenia są datowane na okres kasycki, tak jak i pozostała ceramika pochodząca z Tell Ğafār288.

Il. 24: Tell Ğafār (za Sulaiman 2011: Fig. 4)

III.5.9. Tell Muhammad
Tell Muhammad jest położone około 10 km na południowy wschód od centrum Bagdadu.
Warstwa 2, z której pochodzą pozostałości kasyckiej zabudowy powstała bezpośrednio na murach
z warstwy 3, do których konstrukcyjnego umocnienia używano mat trzcinowych. Cegły mają
wymiary 33 x 33 x 8 cm. Budynki z tej warstwy szybko zanikły - uległy erozji lub zostały
zniwelowane, co wskazuje na ich krótkie użytkowanie289. Obiekty tej warstwy miały wejście od
głównej ulicy, od północno-wschodniej strony (Il. 25) .
Założenia te zlokalizowano na południe od tak zwanej Wielkiej Świątyni. W związku z
tym, jeśli uznamy je za domy, będzie to zgodne z tendencją lokalizowania „babilońskich” domów
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mieszkalnych w pobliżu świątyń; jeśli jednak popatrzymy na plany tych założeń, to nie wyglądają
one na typowe „kasyckie” domy dziedzińcowe, takie jak w Babilonie, czy w Uruk, lecz raczej na
kontynuację (z pewnymi zmianami) domów starobabilońskich. H.A. Hamza uważa, że ze

Il. 25: Tell Muhammad - warstwa 2 (Hamza 2011: Fig. 15)
względu na lokalizację można uważać je za sklepy lub magazyny. Blisko głównego wejścia
(pomieszczenie 1) odkryto dwa duże piece z instalacjami do odprowadzania dymu290.

III.5.10. Tell Ahmed al- Mughir
Na tym stanowisku, leżącym w rejonie Dżebel Hamrin, odkryto bardzo mały obszar z
domami mieszkalnymi. Warstwa IV i V pochodzi z wczesnego II tysiąclecie p.n.e., natomiast
warstwę III i II na podstawie ceramiki datowano na trzeci kwartał II tys. p.n.e.291. Warstwa III
zawierała fragmenty brukowania z cegły suszonej o zielonym kolorze, na którym znajdowała się
warstwa podłogowa z gliny, popiołu i piasku. Tam, jak uważają J.Eidem i T. Clayden, znajdował
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się dziedziniec292. Z warstwy II zachowały się jedynie pozostałości źle zachowanych fragmentów
ścian z cegły suszonej, które należały zapewne do raczej skromnego, złożonego z kilku
pomieszczeń, domu293.

III.6. Stan zachowania domów i techniki budowlane
Do najważniejszych cech zabudowy mieszkalnej z okresu kasyckiego zalicza się niska
jakość materiału budowlanego – większość domów wznoszono z cegły mułowej. W porównaniu
do okresu nowobabilońskiego, w którym domy wznoszono w większości z cegły wypalanej są one
gorszej jakości294. Ponadto, mimo iż Kasyci byli ludnością napływową, można zaobserwować
kontynuację starobabilońskiej tradycji budowlanej295, z pewnymi zmianami, które szerzej
rozpowszechniły się dopiero w okresie nowobabilońskim. Domy kasyckie budowano na płytkich
fundamentach, bezpośrednio na ziemi lub na pozostałościach starszych budynków.
Z technik szeroko stosowanych w okresie kasyckim można wymienić umocnienie wątków
murów matami trzcinowymi, co widać również w strukturze ziguratu z Dur-Kurigalzu296. Co
ciekawe, w jednym z domów z Babilonu odkryto drewniane zakotwienia do umocnienia wątków
muru297. Stosowano je często w okresie nowobabilońskim, więc istnieje możliwość, iż to właśnie
Kasyci wprowadzili tę technikę do budownictwa mieszkalnego. Do starobabilońskiej tradycji
budowlanej należy używanie cokołów z wypalonej cegły na niektórych kasyckich stanowiskach.
Były one jednak nieco niższe niż w starobabilońskich domach298. Powierzchnie, które mają
kontakt z wodą lub z wilgocią, takie jak dziedzińce i łazienki, pokrywano bitumem, a inne podłogi
wykańczano glinianym tynkiem.
Lokalizacja dzielnic mieszkalnych w obrębie miasta w okresie kasyckim jest taka sama jak
w okresie starobabilońskim. Widać to bardzo wyraźnie w Ur, gdzie nowe domy budowano na
pozostałościach starszych, a także w zbudowanym przez Kasytów mieście Dur-Kurigalzu, gdzie
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znajduje się pięć obszarów mieszkalnych. Wszystkie znajdują się w obrębie wewnętrznych murów
miejskich, niedaleko dzielnicy sakralnej, co oddaje charakter babilońskiego miasta. Wynika z tego,
że rozplanowanie „babilońskiej” dzielnicy mieszkalnej było dalej praktykowane w tym okresie.

III.6.1. Rozplanowanie domu „kasyckiego”
Pomimo złego stanu zachowania domów kasyckich można powiedzieć, że na niektórych
stanowiskach z pewnością należą one do typu domów z centralnym dziedzińcem. Wydaje się, że
domy z centralnym dziedzińcem występują w Babilonie (A I/II, B I/II, C I, D), Nippur (A, B, D),
Ur (High House), Uruk i w Dur-Kurigalzu. W domach tych dziedziniec jest centralnym punktem,
wokół którego skupia się cały wewnętrzny plan domu. W większości przypadków wejście jest
usytuowane przy głównej ulicy. Najdalej od niego, po południowej stronie względem dziedzińca
znajduje się największe pomieszczenie, które było głównym pokojem mieszkalnym. Taki ciąg
pomieszczeń (dziedziniec – główne pomieszczenie mieszkalne) był często stosowany w domach
nowobabilońskich. Różnica między planami domów kasyckich i nowobabilońskich jest taka, że w
domach kasyckich mur głównego pokoju mieszkalnego, który ma bezpośredni kontakt z
dziedzińcem, ma taką samą grubość jak reszta murów działowych. W domach nowobabilońskich
mur ten jest pogrubiony.
Z analizy planów wynika, iż główny pokój mieszkalny we wszystkich odkrytych domach
z centralnym dziedzińcem, oprócz domu D z Babilonu, jest dostępny tylko i wyłącznie przez jedno
wejście od strony dziedzińca. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z próbą zachowania
maksymalnej prywatności, w przeciwieństwie do domów nowobabilońskich, w których główne
pomieszczenie mieszkalne było dostępne z dziedzińca przez wiele wejść 299. Główne
pomieszczenie mieszkalne było związane z innymi salami, które otwierały się tylko na nie po
bokach lub na boki i z tyłu300. Schematy komunikacji pomiędzy dziedzińcem, a głównym
pomieszczeniem mieszkalnym zostały przedstawione w tabeli 3.
Domy z centralnym dziedzińcem istniały już w trzecim tysiącleciu p.n.e.301. Domy
pochodzące z pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e., miały pomieszczenia recepcyjne, które
299

Al-Ibadi 2013: 104, Fig. 14.
Ze względu na lokalizację na południe względem głównej sali, Woolley i Mallowan (1962: 43, 45, 47, 48), nazwali
takie pomieszczenia w nowobabilońskich domach retiring rooms, a Reuther (1926: 77-122) nazwał je sypialniami.
Mogły być one wykorzystywane w tych samych celach w domach kasyckich.
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Al-Ibadi 2017: 12.
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znajdowały się najbliżej wejścia głównego302. Tego typu pomieszczeń nadal nie odkryto w domach
kasyckich, więc pod tym względem są one bliższe planom nowobabilońskim.
Warto dodać, że w żadnym z odkrytych domów z okresu kasyckiego nie zaobserwowano
Babilon: domy 22/23-24p2-q2 (z młodszej
warstwy) i 25-26o1-m1
Nippur: dom D
Babilon: domy 22/23-24p2-q2 (ze starszej
warstwy) i 24-25p2-q1 (ze starszej warstwy)

Nippur: domy A i B

Babilon: 25-26o2-p2
Dom z Uruk

Tab. 3: Komunikacja pomiędzy dziedzińcem, a pomieszczeniami głównymi. D –
dziedziniec, G – główne pomieszczenie mieszkalne, B – pomieszczenie boczne (wyk. Ali alIbadi)
obecności pomieszczeń (kaplic) związanym z kultem zmarłych, co świadczy o zmianach w
sposobie jego praktykowania w porównaniu do poprzedniego okresu.
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III.7. Dyskusja i analiza
Należy zgodzić się z badaczami twierdzącymi, że pozostałości budownictwa mieszkalnego
pochodzące z warstw kasyckich zachowały w większości cechy domów starobabilońskich303.
Warto jednak dodać, że domy z planami linearnymi i o mniejszej powierzchni zostały odkryte
przeważnie poza dużymi miastami, na przykład w rejonie Dżebel Hamrin. Pozostaje to w zgodzie
z badaniami Adamsa i Brinkmana, którzy udowodnili, że w okresie kasyckim nastąpił proces
przechodzenia ludności z dużych do małych miast i na tereny wiejskie, a najbardziej intensywnie
rozgrywało się to właśnie w rejonie Dżebel Hamrin304. Ludność z tych terenów, zapewne ze
względu na niższy potencjał gospodarczy, który mógł być spowodowany przez niesprzyjające
warunki klimatyczne, zamieszkiwała małe linearne domy, których plany stanowiły kontynuację
starobabilońskiej tradycji budowlanej. Ze względu na wspomniane powyżej przemieszczenia
ludności, istnieje prawdopodobieństwo znalezienia większej liczby domów z okresu kasyckiego
w rejonie Dżebel Hamrin, poza dużymi ośrodkami miejskimi. Obiecujące rezultaty daje analiza
pozostałości budowlanych widocznych na obrazowaniach satelitarnych o dużej rozdzielczości305.
Dobrym przykładem mogą być znane z badań powierzchniowych w rejonie Eridu niewielkie
stanowiska 55 i 138, na którym widoczne są zarysy dużych (kasyckich?) budowli306.
Społeczeństwo Elamu w przeciwieństwie do Mezopotamii było społeczeństwem
matriarchalnym, w którym kobieta odgrywała istotne role, w kasyckiej Babilonii zwyczajowo
obsadzane przez mężczyzn. Kobiety zajmowały się działalnością ekonomiczną, polityczną,
religijną, plemienną i administracyjną; nie były natomiast głowami klanów zamiast mężczyzn307.
Charakterystyczny dla Elamitów jest także tytuł siostrzeńca królewskiego domu,
odczytywany przez asyriologów jako „syn, którego król miał z własną siostrą”. Stosowano go już
w okresie środkowoelamickim: Humban-numena (ojciec króla Untasz-Napiriszy) był nazywany
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„synem siostry Szilhaha (Szillhah-Inszusinaka)”308. Takiego rodzaju małżeństw w kasyckiej
Babilonii nie zarejestrowano, co może świadczyć o dużych różnicach w życiu codziennym.
Oprócz tego życie codzienne w Suzjanie nie różniło się aż tak od mezopotamskiego, jak
uważa cytowany autor309. Mimo to Elamici mieli swoją specyfikę, na przykład ich królowie i elity
władzy wykazywały zainteresowanie upowszechnianiem edukacji wśród młodzieży. Co do życia
codziennego z kolei, źródła pisane przekazują, że przysięgających świadków nigdy nie
segregowano według płci czy zawodu. Kobieta również mogła być świadkiem, co znacząco
wyróżnia Elamitów jako bardziej liberalnych niż ich sąsiedzi z Mezopotamii310.
W Elamie odsłonięto nielicznie pozostałości budownictwa mieszkalnego z okresu
środkowoelamickiego. Jedyny przykład domu z centralnym dziedzińcem pochodzi z Suzy A XIIXI (1600–1450 p.n.e.); jest to tak zwany Grand bâtiment central (Il. 26)311. Budynek zawiera
główny salon typu salle à quattre saillants, otwarty na centralny dziedziniec312. Ze względu na
położenie głównej sali (1) blisko wejścia do budynku (2), a także obecność rzędu pokoi (3, 4, 5,
6) przy wejściu można przypuszczać, że nie był to zwykły dom, a raczej mógł mieć charakter
publiczny. Z tego powodu można zgodzić się z interpretacją L. Trṻmpelmanna (opartą również
na licznych znaleziskach figurek nagich kobiet, muzykantów oraz modeli łóżek i zastawionych
żywnością stolików), który uważał, że budynek ten funkcjonował jako piwiarnia i dom publiczny
związany z kultem313.
W nowo założonej przez elamickiego władcę Untasz-Napiriszę stolicy Al-Untasz (Czoga
Zanbil) archeolodzy również odkryli pozostałości mieszkalne, zarówno w obrębie, jak i poza
murami temenosu314. Jedyne, co łączy je z domami kasyckimi, które zostały odkopane w dolinie
Dijali i na terenach pozamiejskich, to niska jakość materiałów, z jakich je zbudowano315.
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Porównując domy kasyckie z wcześniejszym i późniejszym budownictwem mieszkalnym, można
uznać domy z

główną salą i dziedzińcem

centralnym

za ogniwo

łączące domy

Il. 26: Suza, Grand bâtiment central (Ghirshman 1965: Pl. 3).
starobabilońskie z nowobabilońskimi. Domy z centralnym dziedzińcem są znane z okresów
starobabilońskiego, kasyckiego i nowobabilońskiego, natomiast domy linearne, również
wnoszone już wcześniej, dominowały w warstwach kasyckich, szczególnie w północnej Babilonii.
Wcześniej badacze uważali, że brakujący etap, czyli pojawienie się domów z centralnym
dziedzińcem i dominującą główną salą, miał miejsce w Suzie316. Chodzi tu o domy typu salle à
quatre saillants, które były datowane na okres środkowoelamicki i które wcześniej były
rezydencjami wysokich urzędników sukkalmaḫḫu. Y. al-Khalesi wiąże genezę tego rodzaju
budowli z sekwencją świątyń w Eridu (VIII-VI) z okresu Ubajd317.
przedmioty użytku domowego (takie jak piece i żarna) oraz rozległy obszar tej osady, Mofidi-Nasrabadi (2007: 7, Pl.
7) uważa je za domy mieszkalne.
316
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317
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P. Miglus uważa, że dom dziedzińcowy z dominującym pomieszczeniem recepcyjnym
pojawił się w Elamie już w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. (dom Rabibi w Suzie z XVIII
wieku p.n.e.; w warstwie A/XIV w głównym budynku, w tylnej części sali głównej znajduje się
przejście do kolejnej, małej sali)318.
Ta interpretacja wydaje się być dyskusyjna, ponieważ domy z centralnym dziedzińcem w
okresie kasyckim pojawiały się tylko w dużych miastach, takich jak Babilon, Nippur, Ur czy Uruk.
To wiąże się z zamożnością tamtejszych mieszkańców. Plan kasyckiego domu z centralnym
dziedzińcem nie jest kasycką innowacją, a pierwsze przykłady tego typu domów pochodzą nawet
z III tysiąclecia p.n.e. W Nippur odkryto tabliczkę datowaną na okres akadyjski z planem
dziedzińcowego domu mieszkalnego, który pokazuje układ pomieszczeń w obrębie domu. Wejście
główne prowadzi do westybulu i dalej na osi łamanej na dziedziniec, z którego szerokie, centralnie
usytuowane przejście prowadzi do głównego pomieszczenia mieszkalnego (Il. 27).

Il. 27: Przerys (częściowo zrekonstruowany) akadyjskiej tabliczki z Nippur z planem
domu z centralnym dziedzińcem (al-Khalesi 1975: Fig. 23)
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Drugi przykład, dom J z obszaru TB / VIII-VI w Nippur (Il. 28), pochodzi z okresu Ur III.
Widać tu wyraźnie, że dziedziniec (269) dominuje nad północno-zachodnią częścią domu,
stanowiąc jego centralną część. Widać także, że w centralnej części południowo-wschodniej ściany
dziedzińca znajduje się przejście do głównego pomieszczenia mieszkalnego (275). Te dwa
przykłady uważane są przez Y. al-Khalesi’ego za kolejne pierwowzory elamickiej salle à quatre
saillants319, która pojawiła się dopiero w okresie środkowoelamickim (XVIII–XIII w. p.n.e.) i
którą P. Miglus uważa za punkt łączący staro- i późnobabilońskie domy dziedzińcowe320.
Można zatem sądzić, że mieszkańcy kasyckiej Babiloni budowali swoje domy na takim
planie świadomie, zwłaszcza, że starsze przykłady pochodzą głównie z przełomu III i II tys. p.n.e.
w Babilonii. Dbali właśnie o to, aby dziedziniec był centralnym punktem domu i aby główne
pomieszczenie mieszkalne (wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, jeśli są obecne)
znajdowało się po południowej stronie dziedzińca.
Jak słusznie zauważa P. Miglus, nie ma podobieństwa między modułem złożonym z
głównego pomieszczenia mieszkalnego i dziedzińca w kasyckich domach, a traktem tronowym w
założeniach pałacowych, ponieważ w założeniach pałacowych z okresu kasyckiego, sektor
pałacowy w Dur-Kurigalzu i założenie pałacowe w Nippur mają trzy rzędy pomieszczeń, czyli
pomieszczenie recepcyjne następuje dopiero po przedsionku321. Taki układ pojawił się na początku
II tysiąclecia – przykładami mogą być pałac Zimrili-Lima w Mari i pałac w Nuzi.
Z okresu średnioasyryjskiego pochodzą jedynie nieliczne przykłady zabudowy
mieszkalnej. Nie ma dużego podobieństwa między większością planów odsłoniętych domów, a
planami domów kasyckich. W swojej analizie P. Miglus doszedł do wniosku, że dominującym
planem był tak zwany „dom z centralną salą” (Mittelsaalhaus)322. Typowe domostwo w okresie
średnioasyryjskim miało długą prostokątną salę, natomiast plan całości jest często nieregularną
przestrzenią. Ta centralna sala była centrum funkcjonalnym budynku. W rzeczywistości
Mittelsaalhaus był znany w starożytnej Mezopotamii już znacznie wcześniej323.
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Jedyny przykład domu z centralnym dziedzińcem z okresu średnioasyryjskiego pochodzi
ze stanowiska Tell al-Sedr (Il. 29)324. Całkowita powierzchnia tego budynku (około 400 m2, obszar
mieszkalny rozciąga się na ponad 200 m2) jest porównywalna do powierzchni domów kasyckich
w większych miastach, na przykład w Babilonie. Sekwencja: sala recepcyjna (8) – dziedziniec (4)
– główne pomieszczenie mieszkalne (1) przypomina zarówno plany domów starobabilońskich jak
i nowoasyryjskich325.

Il. 28: Dom J z Nippur (Heinrich 1984: Abb. 26)
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Sulaiman 2005–2006; 2010.
W 2011 r. S. Mühl i B. Sulaiman uznali tę budowlę za dom mieszkalny i datowali ją na okres nowoasyryjski tylko
na podstawie podobieństwa do domów nowoasyryjskich, takich jak Red House z Aszur i do mniejszych domów
skatalogowanych przez P. Miglusa (Mühl, Sulaiman 2011: 384). Wskazali również, że niemal połowa budynku została
zniszczona. Nie przedstawiono drobnych znalezisk (m. in. ceramiki), ani nie omówiono podstaw ich datowania.
Bardziej wiarygodne wydaje się datowanie B. Sulaimana na okres średnioasyryjski, zgodnie z opisem wyników jego
prac i analizy stratyfikacji (Sulaiman 2005-2006: 171-206; 2010: 63-68). Budynek ten można uznać za przykład
domów średnioasyryjskich z centralnym dziedzińcem.
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Taki plan był stosowany również w Nuzi. Co więcej, domy dziedzińcowe z głównym
pomieszczeniem

mieszkalnym

były

najliczniejsze

wśród

odsłoniętych

budynków

mieszkalnych326. Ponieważ dane wskazują na obecność Kasytów wśród społeczności huryckiej,
warto wspomnieć o domu Shurki-Tilli odsłoniętym na przedmieściach miasta (Il. 30).327

Il. 29: Plan rezydencji z Tell al-Sedr (Sulaiman 2010: Fig. 103)
Dom ten jest podobny do domów z centralnym dziedzińcem pochodzących z Babilonu,
Uruk i Nippur. W obu przypadkach w obrębie budowli znajduje się centralny dziedziniec, który
dominuje nad całym planem i jest otoczony pomieszczeniami. Ponadto pomieszczenie mieszkalne
otwiera się na centralny dziedziniec (bez pogrubionej ściany działowej) od południa (lub prawie

P. Miglus (1999: 109–116) podzielił domy mitannijskie na domy dziedzińcowe z centralną salą (Mittelsaalhäuser
mit eingefügtem Hof).
327
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Il. 30: Nuzi – Domy Shurki-Tilli (po prawej) i Tehip-Tilli (Starr 1939: Plan No. 30)

Il. 31: Pałac Nur-Adada z Larsy (za Heinrich 1984: Abb. 37)
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dokładnie od południa). Powierzchnia mieszkalna domów z Nuzi, Babilonu, Ur i Nippur jest
podobna.Porównywalne położenie pokoju recepcyjnego względem dziedzińca możemy znaleźć
w starszej architekturze pałacowej. W III tysiącleciu p.n.e. sala tronowa/pokój recepcyjny
znajdował się w budowlach pałacowych i dużych rezydencjach bezpośrednio za dziedzińcem.
Najstarszym przykładem tego typu planu może być pałac gubernatorów w Tell Asmar328.
Kolejnym przykładem z II tysiąclecia p.n.e., z podobnym układem sali tronowej (26) otwierającej
się bezpośrednio na dziedziniec (25) może być pałac Nur-Adada z Larsy (Il. 31).
Podobnych przykładów z pierwszej połowy II tys. p.n.e. znamy wiele, są to między innymi
„stary pałac” z okresu staroasyryjskiego z Aszur, pałac Sin-kaszida z Uruk oraz pałac z Tell alRimah329.

III.8. Podsumowanie
Podsumowując, można stwierdzić, że Kasyci, będący ludnością napływową, przyjęli
całkowicie

wszystkie

aspekty

organizacji

gospodarstwa

domowego

od

społeczności

babilońskiej. Większość budowlanych pozostałości mieszkalnych pochodzi z rejonu rzeki
Dijali. Kontynuowano tam starobabiloński model domu linearnego, ale bez pomieszczenia
kultowego, obecnego we wcześniejszym okresie. Domy wznoszono z niskiej jakości materiału
budowlanego. Obecność zabudowy mieszkalnej na tych terenach może być zinterpretowana jako
celowe przesiedlenie mieszkańców z terenów południowej Babilonii na jej północne obszary.
Przyczyną wyboru tego kierunku mogły być aspekty polityczne, gospodarcze i klimatyczne
(Rozdz. II). Z tego powodu materiał budowlany może mieć gorszą jakość, odzwierciedlając
destabilizację gospodarki i zubożenie mieszkańców.
W warstwach kasyckich zachowały się także domy z centralnym dziedzińcem, ale zostało
to potwierdzone tylko w dużych miastach południowej Babilonii (Babilon, Nippur, Uruk, Ur).
Koncentracja domów z centralnym dziedzińcem w dużych miastach może się wiązać z wyższym
poziomem zamożności mieszkańców tych miast w porównaniu z mieszkańcami północnej
Babilonii. Sercem tego typu domów jest centralny dziedziniec i przylegająca do niego główna
sala. Zostają one ponownie zastosowane w okresie kasyckim, stanowiąc ogniwo łączące domy
starobabilońskie z nowobabilońskimi.
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Pomieszczenie N31/6 (Heinrich 1984: Abb. 25).
Heinrich 1984: Abb. 38, Abb. 39.
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Jeśli chodzi o związek z budownictwem mieszkalnym z terenu Elamu z okresu
środkowoelamickiego, istnieją pewne elementy łączące cechy budownictwa mieszkalnego obu
krain. Niestety w obu przypadkach dysponujemy jedynie skromną bazą źródłową, co uniemożliwia
szczegółową analizę różnic i podobieństw w rozplanowaniu domów. Domy odkryte w Al-Untasz
charakteryzowały się linearnym planem, małą powierzchnią i niskiej jakości materiałem
budowlanym. Odsłonięto także, pochodzące z XVIII-XVI w. p.n.e., domy z centralnym
dziedzińcem z salle à quatre saillants, ale ten element nie był zapewne pierwowzorem
naśladowanym przez mieszkańców kasyckiej Babilonii przy budowaniu swoich domów z
centralnym dziedzińcem, ponieważ taki typ pomieszczenia był znany i stosowany w Babilonii już
w III tysiącleciu p.n.e.
Również z terenu Asyrii z okresu średnioasyryjskiego pochodzi niewiele pozostałości
budownictwa mieszkalnego. Charakteryzowały się one planem domu z centralną salą. Jedyny dom
z centralnym dziedzińcem z tego okresu odsłonięto w Tell al-Sedr. Widoczne są w tym założeniu
cechy wspólne z kasyckimi domami z centralnym dziedzińcem. Dotyczy to zwłaszcza układu
rozplanowania pomieszczeń i powierzchni budowli.
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Rozdział IV –Architektura administracyjno-pałacowa
IV.1. Wprowadzenie
W rozdziale o architekturze administracyjno-pałacowej przedstawione zostaną wszystkie
odkryte do tej pory budowle o charakterze pałacowym, pochodzące z warstw kasyckich. Niewiele
z nich zostało całkowicie przebadanych archeologicznie. Większość pochodzi z założonego przez
Kasytów miasta Dur-Kurigalzu (Aqar-Quf) i stanowi wzorzec kasyckiej zabudowy pałacowej.
Najważniejszym badaczem stanowiska był T. Baqir, który odkrył na nim fragmentarycznie
zachowany kompleks pałacowy330. Z tego samego miasta pochodzi także fragment zabudowy
odsłonięty przez iracką ekspedycję w Tell Abu Shijar, prawdopodobnie również stanowiący część
założenia pałacowego331. Pozostałości architektoniczne o podobnym charakterze (o czym
świadczyłyby wielkość budowli, obecność dużych dziedzińców i lokalizacja w obrębie miasta)
zostały znalezione w Tell Khaiber 2332.
Wspomniane trzy założenia architektoniczne, zbudowane w okresie kasyckim, stanowią
wzorcowy przykład zabudowy pałacowej dla tego okresu, ze względu na widoczne odrębności w
rozplanowaniu pomieszczeń, odbiegającym od charakterystycznego rozkładu innych pałaców
powstałych w Mezopotamii w drugim tysiącleciu p.n.e.
Do budowli o charakterze monumentalnym należy gipāru z Ur, odkryte przez L.
Woolleya333. Budynek ten powstał w okresie Ur III, i pełnił wówczas funkcję rezydencjonalną,
administracyjną i religijną. W okresie kasyckim zrezygnowano z jego sakralnego charakteru i
pozostawiono pozostałe dwie funkcje: rezydencjonalną i administracyjną.
Z obszaru WB, z warstwy II w Nippur pochodzi fragment budynku, który został uznany
przez jego odkrywcę za część zabudowy pałacowej z powodu nietypowego umiejscowienia sal
względem dziedzińca334.
Wszystkie opisane w tym rozdziale założenia pałacowo-administracyjne powstałe w
czasach rządów Kasytów zostały porównane z mezopotamskimi pałacami wzniesionymi w drugim
tysiącleciu p.n.e. i we wcześniejszych okresach, tak, aby znaleźć ich cechy charakterystyczne i
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różnice zauważalne w prezentowanych przez nie rozwiązaniach architektonicznych. Pomocą przy
ich opracowywaniu stały się przykłady pałaców z terenów Elamu i Asyrii, wykorzystane jako
analogie. Pomogły one zrozumieć początki i kierunki rozprzestrzeniania się wpływów
kulturowych w architekturze, co okazało się szczególnie przydatne przy analizie kompleksu z DurKurigalzu.

IV.2. Pałac z Dur-Kurigalzu
Podobnie jak świątynie, kasycki pałac królewski w Dur-Kurigalzu jest, ze względu na swój
plan i dekoracje, budowlą wyjątkową. Mimo, że Kasyci przyjęli reguły oraz sposób rządzenia
prawowitych królów babilońskich, których legitymizacja pochodziła od babilońskich bóstw, nie
naśladowali babilońskiej architektury królewskiej. Zespół pałacowy o charakterystycznym planie
(Il. 32) został zbudowany około 900 m na północny zachód od kompleksu świątynnego w DurKurigalzu. Zbadany archeologicznie obszar zajmuje powierzchnię 420 000 m2 i pochodzi z okresu
od końca XIV do połowy XII wieku p.n.e. Wszystkie jednostki pałacowe, z wyjątkiem H,
datowane na późny okres kasycki, funkcjonowały przez około 200 lat 335. Pałac został ostatecznie
spalony i opuszczony po okresie panowania Marduk-apla-iddiny (1171–1159 p.n.e.).
Pałac określany był przez E. Heinricha i innych jako „odbiegająca od reguły” budowla336.
Składał się z ośmiu części (A–H), w których najmłodsze warstwy pochodzą z XII wieku p.n.e., z
czasów króla Marduk-apla-iddiny. Odpowiedzi na pytania dotyczące stratygraficznych sekwencji
budowli mogły być dotychczas udzielone tylko częściowo; pewne według J-W. Meyera, jest
istnienie fundamentów obiektu pochodzącego z okresu panowania Kurigalzu II, jak i cztery
główne okresy użytkowania dla obszaru A, podczas gdy obszar H powstał dopiero w późniejszym
okresie337. Wszystkie części kompleksu pałacowego zostały całkowicie zniszczone podczas
pożaru.
Na obszarze pałacu można wyróżnić sekwencję sześciu warstw o różnym datowaniu (Tab.
4). Warto również wspomnieć o odrębnościach konstrukcyjnych. O ile ściany w warstwach IV-II
zostały wzniesione w typowy sposób, o tyle w wyższych poziomach zastosowano niespotykane
gdzie indziej, charakterystyczne wątki murów, w których warstwy horyzontalnie ułożonych cegieł
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przedzielone są warstwami cegieł ułożonych na sztorc, podobnie jak w budynkach w rejonie
ziguratu338.
Budowla ta cechuje się niezwykłym planem w porównaniu do innych babilońskich
pałaców. Składa się z szeregu zespołów pomieszczeń, rozmieszczonych wokół kilku dużych
dziedzińców (A–H), pozbawionych typowo babilońskiej sali tronowej. Z planu wynika, iż jedynie
jednostki A, G i F mają bezpośrednie połączenia ze sobą, ale odsłonięte fragmentarycznie
pozostałości nie pozwalają na wnioskowanie o układzie całości założenia. Jednostki te składały
się z centralnych dziedzińców, otoczonych ze wszystkich stron wydłużonymi, wąskimi salami.

Warstwa

Datowanie (p.n.e.)

Ia

1170-1158

Ib

1281-1263

Ic

1332-1308

II

1254-1246

III

1332-1308

IV

1307-1264

Tab. 4: Datowanie warstw kasyckich na obszarze kompleksu pałacowego (na podstawie
Baqir 1946: 76 i nast., oraz Clayden 1989: Fig. 8)
Najstarszą i najlepiej zachowaną częścią pałacu jest część A, zdominowana (stąd jej nazwa)
przez kwadratowy dziedziniec A (6) o boku 64 m. Północno-wschodnia część kompleksu jest
najlepiej rozpoznana i wydaje się, że służyła jako część administracyjna pałacu. Część A składała
się z obszernego dziedzińca połączonego szerokim wejściem z pomieszczeniem 1. Pomieszczenie
4 w południowo-wschodnim narożniku mogło być przeznaczone na cele archiwalne lub
administracyjne. Znaleziono w nim sześćdziesiąt cztery tabliczki zawierające głównie spisy
różnego rodzaju odzieży i obuwia, a także dokumenty administracyjne dotyczące złota i kamieni
szlachetnych wydawanych złotnikom do zdobienia pałacu339. Na południowo-wschodnim boku
znajdują się pozostałości grubego muru, który uważa się za podstawę tarasu prowadzącego z
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głównego dziedzińca do części C. Dziedziniec (6) otoczony był pomieszczeniami; na każdym z
trzech jego boków znajdowały się dwa wejścia: jedno główne, umieszczone centralnie i drugie w
pobliżu narożnika. Na każde skrzydło składało się jedno podłużne pomieszczenie (5, 21, 25)
otoczone mniejszymi salami, do których prowadziły wąskie przejścia. Każde z trzech skrzydeł
stanowiło odrębną, wydzieloną jednostkę o podobnym planie. Główne wejścia z podłużnych sal,
poprzez niewielkie przedsionki, prowadziły wprost na dziedziniec centralny. Najprawdopodobniej
każde wejście z dziedzińca zamykane było dwuskrzydłowymi, drewnianymi drzwiami. W górnej
części drzwi do pomieszczenia 20 zachowały się otwory po belkach, co wskazuje na umieszczone
tam drewniane nadproże340. Nie wiadomo, czy sale te były zadaszone, czy stanowiły rodzaj
dodatkowych dziedzińców. Gdyby pomieszczenia te były zadaszone, musiałyby być wyższe od
przylegających do nich mniejszych pomieszczeń, a w górnej części ścian powinny znajdować się
otwory okienne. Takie rozwiązanie umożliwiałoby dostęp światła i powietrza do głównych sal.
Pozostałe sale były zadaszone najprawdopodobniej sklepieniami beczkowymi, powszechnie
używanymi w okresie kasyckim.
Każdy z trzech zespołów pomieszczeń otwierających się na dziedziniec 6 przez dwa
otwory drzwiowe składa się z trzech rzędów pomieszczeń, w których, w centralnej części,
dominuje jedna większa sala. Budowanie trzyrzędowego ciągu pomieszczeń było stosowane już
na początku II tysiąclecia i można to zaobserwować w pałacu Zimri-Lima w Mari oraz w pałacu
w Nuzi, ale trzykrotne powtórzenie takich zespołów pomieszczeń wokół jednego dziedzińca
pojawiło się po raz pierwszy w pałacu z Dur-Kurigalzu. Pomieszczenie 5 jest uważane za salę
tronową341. Trzy pomieszczenia (12–14) zostały uznane przez odkrywcę za magazyny lub
skarbiec, które mogły otwierać się na część F342. Do dziedzińca 10, który należy do części F,
prowadzą dwa pomieszczenia (2, 8). W części A pałacu zlokalizowane są również dwie klatki
schodowe (3 i 7).
Główny sektor A jest otoczony ze wszystkich stron przez pozostałe części założenia. Po
stronie północno-zachodniej znajduje się część B, a sektory A i B, oddzielone podwójną ścianą,
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Il. 32: Pałac w Dur-Kurigalzu (Heinrich 1984: Abb. 45)
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nie są w żaden sposób skomunikowane. Od strony północno-wschodniej sektor A graniczy z
częścią G, z którą jest połączony jednym przejściem, podobnie jak z przylegającym od
południowego wschodu sektorem F. Bardziej na południowy-zachód, sektor centralny jest
połączony także z częścią D dwoma przejściami, przez pomieszczenia 29 i 88. Komunikacja z
sektorami H, E i C nie jest możliwa do odtworzenia ze względu na stan zachowania budowli.
Część B pałacu nie została w całości przebadana; w odsłoniętym fragmencie nie ma
przejść łączących ją z sąsiadującymi sektorami.
Według T. Baqira pozostałości wcześniejszej zabudowy znajdują się w trzech
pomieszczeniach (117, 118, 119), które zlokalizowane są na północ od dziedzińca 95343. W
pomieszczeniu 62, pełniącym funkcję klatki schodowej, widoczne są ślady pożaru – odsłonięto tu
spalone belki podpierające niegdyś schody.
Na południowym zachodzie znajduje się część pałacowa C. Składa się ona z trzech
dziedzińców (49, 97, 105)344, które także są otoczone pomieszczeniami. Ze wszystkich trzech
dziedzińców tylko dziedziniec 97 otwiera się na południowym wschodzie na trzyrzędowy trakt
pomieszczeń. Pozostałe dwa dziedzińce (49, 105) nie posiadają takiej cechy. Widoczne jest tutaj
częste występowanie klatek schodowych, które znajdują się w trzech pomieszczeniach (44, 48,
75)345. Zadziwiające jest to, że dziedzińce 105 i 49 otwierają się na pojedyncze pomieszczenia.
Układ komunikacji łączących się ze sobą pomieszczeń i ich otwarcie na dziedziniec przypominają
nieco magazyny z nowoasyryjskiego Fortu Salmanasara w Nimrud, ale niestety niedostatek
odkrytych tutaj znalezisk i stan zachowania nie ułatwia uzasadnienia tej dość odległej analogii.
Na południowy-wschód od głównej części A zlokalizowany jest najmniejszy odsłonięty
fragment pałacu oznaczony literą E i jak wspomniano powyżej, nie jest on w aktualnym stanie
zachowania połączony z żadną inną częścią budowli. Składa się z trzech sal (78, 79, 84), a czwarte
pomieszczenie zajmowane było przez klatkę schodową (76). Część F nie przetrwała w dobrym
stanie. Zlokalizowana jest na wschód od głównej części A i jest z nią połączona przejściami.
Część D, która również źle się zachowała, znajduje się na południowy wschód od części A
i jest z nią połączona dwoma otworami drzwiowymi na granicy obu części, gdzie stoi podwójny
mur346. Mocno zerodowany sektor G, znajdujący się na północny zachód od części F składa się z
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dziedzińca (94) i trzech pomieszczeń (77, 82, 83). Pomieszczenie 82 otwiera się na dziedziniec 94
i łączy na północy z pomieszczeniem 77, gdzie znajduje się klatka schodowa, która nosi ślady
pożaru. Na południu pomieszczenie 82 łączy się z pomieszczeniem 83. Granice części F, D, G i H
nie są znane.
Na północ od części G znajduje się najmłodsza część pałacu. Na podstawie odkrytych w
niej tekstów datuje się ją na rządy Kadaszman-Turgu (warstwa Ib)347 i Marduk-apla-iddiny
(warstwa Ia)348. Przetrwała jedynie częściowo, ale plan i rozkład zachowanego fragmentu są
ciekawe i nietypowe. Dziedziniec części H otwiera się ze strony południowej na wydłużoną salę
99, która cechuje się grubym działowym murem z czterema monumentalnymi otworami
drzwiowymi ozdobionymi ryzalitami. Jest ona połączona przejściem jedynie z pomieszczeniem
39, i dalej z małą salą 40. Na południe od tego zespołu znajduje się podwójny mur zamykający ten
sektor kompleksu. Na wschodzie dziedziniec części H jest ograniczony podobną do wyżej
wspomnianej masywną ścianą, również posiadającą cztery otwory drzwiowe. Prowadzą one do
sali 59, która otwiera się w centralnym (?) punkcie na pomieszczenie 37. Z obu można było przejść
do pomieszczenia 38, które z kolei jest połączone otworem drzwiowym z dziedzińcem.
Cechą charakterystyczną kompleksu pałacowego w Dur-Kurigalzu jest trzykrotne
zastosowanie trzyrzędowego układu pomieszczeń wokół głównego dziedzińca części A. To
rozwiązanie architektoniczne nie ma żadnej analogii w architekturze pałacowej starożytnej
Mezopotamii. Ciekawą cechę stanowi także połączenie wieloma wejściami dwóch pomieszczeń z
dziedzińcem 102 w części H. Jak widać na planie (por. Il. 32), zarówno do pomieszczenia 99, jak
i 59, prowadzą z dziedzińca liczne, ozdobione ryzalitami drzwi.
Analiza rozmieszczenia sal połączonych z wieloma dziedzińcami wskazuje na to, że
pełniły one funkcję publiczną. W części H kompleksu pałacowego w Dur-Kurigalzu znajdowały
się malowidła ścienne, co może świadczyć o jego recepcyjnym przeznaczeniu; z tego powodu T.
Baqir uważa ją za ważne miejsce, w którym przyjmowano dostojników i urzędników349. W okresie
nowoasyryjskim pomieszczenie z trzema otworami drzwiowymi prowadzącymi na dziedziniec
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pojawiło się w kilku budowlach, na przykład w Pałacu Południowo-Zachodnim w Niniwie
(pomieszczenie XXIX)350 i w pałacu K w Chorsabad (pomieszczenie12)351.
Źródła pisane znalezione w różnych warstwach, odsłoniętych w Dur-Kurigalzu,
wspominają o bogactwie pałacu. Są to pokwitowania dotyczące przekazywania złota i drogich
kamieni, prawdopodobnie używanych w pałacowych pracowniach rzemieślniczych. Jeden z
tekstów z Nippur zawiera informacje dotyczące przesyłania tego rodzaju przedmiotów z DurKurigalzu i Nippur do centrów kultowych w innych miastach352.
Teksty znalezione w kompleksie pałacowym w Dur-Kurigalzu mówią również o zdobieniu
drzwi, futryn i nadproży w budynku cennymi metalami353. Bardzo niewiele z tych dekoracji
zachowało się do naszych czasów. Fragmenty złotych okładzin, które znaleziono w pałacu, są
tylko śladem dawnej świetności354. W tekstach wspomniane są takie nazwy, jak „Pałac Jelenia”
(é.gal.dàra.maš)355; „Pałac Górskiej Owcy” (é.gal.udu.kur.ra)356 i „Pałac Górskiego Barana”
(é.gal.udu.níta.kur)357. Pod określeniami tymi mogą kryć się różne sektory kompleksu
pałacowego, natomiast określenie „Pałac Całego Świata” (é.gal.ki.šár.ra), odnosi się zapewne do
całego kompleksu358. Nazwy sektorów wydają się być związane, z typową fauną występującą w
krainie (rejon gór Zagros?), z której pochodzili Kasyci359.

IV.3. Świątynia czy budynek administracyjny? – Tell Abu Shijar
Stanowisko Tell Abu Shijar znajduje się około 1 km na zachód od ziguratu i temenosu w
Aqar Quf oraz około 500 m od południowo-zachodniej części Tell Abjad. Zdjęcia satelitarne
opisywanego terenu pokazują dzisiejszy wygląd Aqar Quf i Tell Abu Shijar (Il. 33). Obszar
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stanowiska ma kształt zbliżony do koła o średnicy niemal 300 m. Środkowa część tellu o
powierzchni około 120 x 50 m ma 6 m wysokości360.

Il. 33: Tell Abu Shijar (Jasim, i in. 2006: Fig. 1)

Ilustracja 34 przedstawia szczegółowy widok obszarów zbadanych w ciągu trzech
sezonów. Znaleziono tam pozostałości partyjskie, sasanidzkie, a także ślady z późnego okresu
kasyckiego. Najstarsza warstwa stanowiska jest datowana na podstawie tłumaczenia trzech
tabliczek wymieniających imię kasyckiego króla Nazi-Maruttasza na koniec XIV wieku p.n.e.361.
Budynek kasycki w Tell Abu Shijar został zinterpretowany przez odkrywców jako
świątynia362. Głównym argumentem stał się plan budynku porównany do é.dub.lá.maḫ w Ur,
zbudowanego przez Kurigalzu I363, oraz znacznie wcześniejszej świątyni Isztar-Kititum w
Iszczali364. Oba miały długie, wąskie pomieszczenia otaczające cellę i antecellę. Jako dowód na
sakralną funkcję budynku odkrywcy powołują się na grupę wysokich pucharów, znalezioną przy
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Il. 34: Kasyckie budynki na Tell Abu Shijar (Jasim i in. 2006: Fig. 2)

Il. 35: Plan warstwy 2 z Tell Abu Shijar (Jasim, i in. 2006: Fig. 3)
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wejściach zlokalizowanych między pomieszczeniami 11 i 1, które mogły być używane do celów
rytualnych. Po zbadaniu drugiej warstwy fazy B budynku, badacze zrezygnowali z tej hipotezy i
uznali ją za budowlę świecką, związaną z aktywnością administracyjną władzy kasyckiej.
Powodem tej zmiany był brak charakterystycznych dla architektury sakralnej cech takich jak nisze
i przypory365. Szukając analogii, wskazali na pałac w Tell Abjad, ze względu na zastosowanie w
nim trzyrzędowego ciągu pomieszczeń składających się z dużych pomieszczeń otoczonych
mniejszymi.
Archeolodzy porównali budynek odkryty w Tell Abu Shijar do ciągu pomieszczeń
otaczających główny dziedziniec A w pałacu w Tell Abjad i zauważyli jak funkcjonalne i
praktyczne jest to rozwiązanie. Tak jak w przypadku pomieszczeń otaczających dziedziniec w
części A pałacu z Tell Abjad, także tutaj znajduje się przedsionek (11), który prowadzi do głównej
sali (1), otoczonej innymi pomieszczeniami (Il. 35)366.

IV.4. Gipāru w Ur
Gipāru

zostało

założone

w

okresie

akadyjskim

lub

pod

koniec

okresu

wczesnodynastycznego, i było użytkowane aż do czasów panowania króla Nabonida 367. W XIV
wieku p.n.e. odbudował je Kurigalzu I . Jest to najstarsza budowla kasycka, której pozostałości
zachowały się w tak dużym stopniu do naszych czasów. W czasach Kurigalzu znajdowała się w
ruinie albo w tak złym stanie, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem było zrównać ją z
ziemią i odbudować, co też król uczynił368. Teksty źródłowe wyjaśniają, że budynek był siedzibą
ēntu, kapłanki boga Nanny, najważniejszego bóstwa czczonego w Ur. Kapłanka pełniła ważną rolę
podczas ceremonii religijnych i była bliską krewną króla369. Starobabilońska budowla została
podzielona korytarzem na część świątynną oraz mieszkalną. Gipāru uległo zniszczeniu podczas
walk w czasie podboju Ur przez Samsu-ilunę (1795–1792 p.n.e.)370. W ruinach pozostały szczątki
różnych przedmiotów, między innymi tabliczek i fragmentów darów wotywnych, rozrzuconych
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Il. 36: Ur, gipāru z okresu kasyckiego (Woolley 1965: Pl. 52).

113
w pomieszczeniach. Prawdopodobnie prace budowlane oparto na pierwotnym, starobabilońskim
rozplanowaniu gipāru371, choć odbudowa z czasów króla Kurigalzu częściowo je zmieniła. Ta
zmiana przejawia się w proporcjach budowli, która stała się węższa i dłuższa (Il. 36). Kurigalzu
starał się zachować plan skrzydła sakralno-publicznego, znajdującego się w północnej części
świątyni. Nadal były w nim pomieszczenia o charakterze publicznym. Główne wejście w okresie
starobabilońskim znajdujące się w północnej części, w okresie kasyckim zostało zlokalizowane w
tym samym miejscu, ale zniknęło wejście z części południowej, pierwotnie prowadzące do
świątyni Ningal. W okresie kasyckim, tak jak w okresie starobabilońskim, główne wejście wiodło
do sali recepcyjnej poprzez ciąg trzech pomieszczeń. W okresie starobabilońskim trakt wejściowy
składał się z pomieszczeń A1–A3, które prowadziły do sali recepcyjnej (A4) na osi łamanej372.
Natomiast w okresie kasyckim składał się także z pomieszczeń 1, 2, 15, które, również na osi
łamanej, prowadziły do sali recepcyjnej (14). W obu przypadkach ostatnie pomieszczenie
prowadzące do sali recepcyjnej otwierało się z krótszego boku.
Próba dokładnej rekonstrukcji podjęta przez króla Kurigalzu widoczna jest szczególnie w
skrzydle recepcyjnym, znajdującym się w północno-wschodniej części gipāru. Pierwotny
starobabiloński plan pokazuje, że dziedziniec A6 był otoczony przez siedem pomieszczeń (A7A10; A12-A14) i prowadził od strony zachodniej dwoma wejściami do pomieszczenia A5,
otwierającego się na salę recepcyjną (A4), połączoną z dziedzińcem (A16) wiodącym do kaplicy.
W okresie kasyckim, ta część prawie się nie zmieniła: za starszym dziedzińcem (A6) znajdował
się dziedziniec 11, ale otwierał się na dwa pomieszczenia (13, 12), które prowadziły do sali
recepcyjnej (14), z której można było także przejść na dziedziniec 16, nawiązujący do rozwiązania
starobabilońskiego (A16).
W obu przypadkach – odpowiednio dla okresu starobabilońskiego i kasyckiego – część
sakralna, prawdopodobnie o prywatnym charakterze, znajdowała się w tym samym miejscu, czyli
w północno-zachodniej części budowli. W okresie starobabilońskim dwa monumentalne wejścia
prowadziły do dwóch pomieszczeń (A28, A27) i dalej do kaplicy (A30). W okresie kasyckim
nawiązano do ogólnego planu, monumentalne wejścia zniknęły, a dziedziniec otwierał się na trzy
pomieszczenia (19, 20, 21), z których dwa miały przejścia prowadzące do kaplicy (22).
Środkowa część w okresie kasyckim różniła się całkowicie od starobabilońskiej i wydaje
371
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się, że pełniła funkcję mieszkalną373. Natomiast południowa część budowli zachowała się bardzo
słabo. Najbardziej widoczną cechą jest to, że w okresie kasyckim świątynia Ningal nie była już
zlokalizowana w obrębie gipāru. L. Woolley i P. Weadock uważają, że południowa część
zajmowana była przez pomieszczenia administracyjno-mieszkalne dla urzędników pracujących w
świątyni (lub kapłanów)374, a E. Heinrich wskazuje również na funkcję gospodarczą375.
T. Clayden sugeruje, że budynek w tym okresie mógł nadal być miejscem zamieszkania
kapłanek ēntu, jak również okazjonalnie siedzibą władcy podczas jego wizyt w Ur, jednak analiza
nielicznych drobnych znalezisk nie pomaga w ustaleniu funkcji budowli376.

IV.5. Pałac/centrum administracyjne w rejonie WB w Nippur
Bardzo źle zachowane pozostałości zabudowy odkryto na Tellu X w Nippur, na obszarze
WB, w warstwie II. Pozostałości budowli kasyckiej (Il. 37) wskazują na zastosowanie rozwiązania
architektonicznego podobnego do rzędowych ciągów pomieszczeń, odkrytych w założeniu z Aqar
Quf. Składają się one z brukowanego dziedzińca otwierającego się od strony południowowschodniej na trzyrzędowy ciąg pomieszczeń, co stało się głównym powodem zaliczenia tych
fragmentów zabudowy do kategorii pałaców kasyckich z obszaru Babilonii377. Interpretacja ta
budzi wątpliwości, ponieważ stan zachowania pozostałości architektonicznych i brak planu całego
założenia nie pozwalają jej potwierdzić jedynie w oparciu o odsłonięte fragmenty. Wydaje się, że
ta budowla nie pełniła funkcji pałacu, ponieważ brakuje jej wielu cech charakterystycznych dla
budowli pałacowych, takich jak te, które zostaną wymienione w dalszej części rozdziału. Warto
wspomnieć, iż odkryto na tym stanowisku dużą liczbę tabliczek klinowych o tematyce
administracyjnej i gospodarczej, co sprawia wrażenie, że należały one do budowli
administracyjnej. Faktem jest jednak, że w pałacach znajdowały się także pomieszczenia o
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charakterze archiwum, dlatego o funkcji odkrytych pozostałości zabudowy będzie można mówić
dopiero po przebadaniu dalszych części stanowiska.

Il. 37: Nippur, „pałac” z obszaru WB, warstwa II (Gibson 1978: Pl. 48.6)

IV.6. Założenie architektoniczne z Tell Khaiber 2
Tell Khaiber 2 znajduje się w południowym Iraku, w odległości 13 km od miasta Nasirija
i 6 km na południowy-wschód od miasta Bat’ha (Il. 38) 378. Stanowisko jest położone na trzech
tellach, z których jeden jest wyższy i większy niż pozostałe. Na zdjęciach satelitarnych, na
niższym, północnym wzgórzu, widnieje prostokątna budowla o wymiarach 60 x 40 m (Il. 39).
Założenie to prawdopodobnie powstało w oparciu o plan dziedzińcowy, który wykazuje
podobieństwo do pałacu odkrytego w Aqar Quf. Analiza zdjęcia satelitarnego pozwoliła ustalić,
że budowla składała się przynajmniej z czterech dziedzińców, otoczonych ze wszystkich swoich
stron pomieszczeniami o wydłużonym kształcie. Przypuszczalnie budowla pełniła funkcję
publiczną. Nie można tego potwierdzić opierając się na informacjach uzyskanych dzięki zdjęciu
satelitarnemu, ale jedynie poprzez przeprowadzenie prac wykopaliskowych na tym stanowisku.
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Il. 38: Położenie Tell Khaiber (za Campbell, i in. 2017a: Fig. 1)

Il. 39: Założenie architektoniczne z Tell Khaiber (za Campbell, i in. 2017a: Fig. 3)
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IV.7. Analiza planów i porównania
Zdaniem archeologów można wyróżnić określone cechy, dzięki którym nadaje się funkcję
„pałacu” odkrytym założeniom budowlanym379. Jest to trudne zadanie, ponieważ trzeba wziąć pod
uwagę wiele czynników, zwłaszcza przy identyfikacji pałaców i odróżnieniu ich od prywatnych
rezydencji. Przy identyfikacji tych rodzajów budowli najlepszymi wyróżnikami są:
1. Wielkość powierzchni, którą zajmuje dana budowla.
2. Grubość i jakość wykończenia murów.
3. Rozplanowanie założenia i obecność takich skrzydeł jak np. sektor tronowy, recepcyjny
lub kaplica (budowle monumentalne mogę mieć zarówno część świecką, jak i sakralną)
4. Obecność innych elementów, które nie występują w rezydencjach mieszkalnych, takich
jak malowidła ścienne i reliefy.
5. Rodzaje znalezisk: np. teksty w swojej treści mogą wskazywać funkcję danej budowli.
Do najważniejszych wspólnych cech budowli pałacowych z II tysiąclecia (pochodzących
z okresów Isin-Larsa, starobabilońskiego, kasyckiego, mitannijskiego i średnioasyryjskiego),
należy brak ustalonej lokalizacji w obrębie miasta, oraz wznoszenie ich na platformach ziemnych.
Wspólną cechą domów mieszkalnych w I połowie II tysiąclecia i budowli monumentalnych przez
całe II tysiąclecie p.n.e. było to, że wnętrza obu rodzajów budowli dzieliły się następująco:
a. Część oficjalna/publiczna, gdzie przyjmowano gości,
b. Część prywatna,
c. Część sakralna (tylko w domach pochodzących z I połowy II tysiąclecia p.n.e.).
Cechą wspólną dużych rezydencji i pałaców, zwłaszcza w pierwszej połowie II tysiąclecia
p.n.e., stało się umieszczanie w nich magazynów, szkół skrybów i części zawierającej umieszczane
pod podłogami pochówki. Porównanie lokalizacji pałacu Dur-Kurigalzu z budowlami pałacowymi
powstałymi w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. pokazuje, iż pałace tak w rejonie północnej
jak i południowej Mezopotamii były wznoszone w pobliżu ośrodków religijnych. Przykładem tego
może być pałac gubernatora w Tell Asmar i pałac w Nuzi z początku XV wieku p.n.e. Cechą
wspólną dla lokalizacji pałaców zbudowanych w trzech stolicach w II połowie II tysiąclecia, po
raz pierwszy zauważalną w Uruk (pałac Sin-kaszida) i w Larsie (pałac Nur-Adada) jest to, że
Analiza została dokonana na podstawie al-Khalesi 1975; Heinrich 1984; Margueron 1982; Postgate 2003-2005:
195-200; Edzard 2003-2005: 205-208; Jursa 2003-2005: 208-209.
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opisywane założenia architektoniczne znajdowały się w oddaleniu od ośrodków religijnych, tak
jak w przypadku pałacu w Dur-Kurigalzu zbudowanego prawie kilometr na północny-zachód od
kompleksu świątynnego. Cecha ta jest także widoczna w lokalizacji obu pałaców zbudowanych
przez średnioasyryjskiego króla Tukulti-Ninurtę I w Kar-Tukulti Ninurta (por. Il. 3), oraz w
pałacach w Al-Untasz (por. Il. 2).
Plany pałaców z II tysiąclecia p.n.e., w tym także pałac w Dur-Kurigalzu, miały regularne,
kwadratowe lub prostokątne zarysy, co znaczy, że powierzchnie działek, na których je zbudowano
zostały starannie wyznaczone.
Porównanie planów pałaców pochodzących z II tysiąclecia p.n.e., zebranych przez E.
Heinricha pokazuje, że wejście do sal tronowych prowadziło bezpośrednio z dziedzińca, i było
zlokalizowane w środkowej części ściany łączącej go z salą tronową; jest to widoczne na przykład
w „pałacu gubernatora” w Tell Asmar. W pałacu Zimri-Lima w Mari po raz pierwszy zbudowano
skrzydło tronowe w sposób, który stał się później charakterystyczny dla tego typu założeń
kasyckich: salę tronową oddzielono od dziedzińca. W Nuzi i Dur-Kurigalzu drugie pomieszczenie
i otwory drzwiowe znajdowały się na osi prostej prowadzącej od dziedzińca aż do sali tronowej.
E. Heinrich, opierając się na porównaniu części A założenia pałacowego w Dur-Kurigalzu
do starobabilońskich sal tronowych, uważa pomieszczenie 5 za salę tronową, leżące przed nim
pomieszczenie 1 za jej przedsionek, zaś całość części A za skrzydło tronowe (por. Il. 32)380.
Patrząc na sale tronowe z II tysiąclecia, równie dobrze można uznać, że lokalizacja tych
pomieszczeń pasuje zarówno do funkcji mieszkalnej, jak i administracyjnej. Polemizując z E.
Heinrichem można zauważyć, że skoro w pomieszczeniu 5 nie znaleziono elementów
wskazujących na obecność sali tronowej w tym miejscu, jak np. platformy, na której stał tron,
trudno jednoznacznie określić jego funkcję. Otwory drzwiowe, zarówno od strony pomieszczenia
centralnego (5), jak i do przedsionka (1) od strony dziedzińca są umieszczone w centralnych
częściach ścian, natomiast plan przedsionka, który nie jest symetryczny względem osi wejścia, nie
pasuje do typowych planów sal tronowych z I połowy II tysiąclecia. Przykładami takich
przedsionków mogą być pomieszczenie XIV pałacu w Tell al-Rimah oraz L20 w pałacu z Nuzi.
W pałacu w Mari, wejście do pomieszczenia 64 umieszczono w centralnej części ściany
oddzielającej je od dziedzińca, natomiast drzwi do sali tronowej (65) umieszczono symetrycznie
w pobliżu obu narożników przedsionka. Poza tym, wszystkie sale tronowe pochodzące z I połowy
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II tysiąclecia p.n.e. nie mające przedsionków, otwierały się na dziedziniec w centralnym punkcie
ścian. Do roli skrzydła tronowego bardziej pasowałoby pomieszczenie 20 (jako przedsionek) i
pomieszczenie 21 (jako sala tronowa) dlatego, że otwierają się na siebie i na dziedziniec (6) na osi
prostej w centralnej części ścian obu pomieszczeń. Podobnie można rozpatrywać pomieszczenia
23 (przedsionek) i 25 (sala tronowa).
Podobny układ odkryto w pałacu północnym w Kar Tukulti-Ninurta (Il. 40), gdzie również
występuje trzyrzędowy ciąg pomieszczeń (1–10). Pomieszczenie 6 jest najrozleglejsze ze
wszystkich i tak jak w przypadku Dur-Kurigalzu, znajduje się w centralnym położeniu, otoczone
przez resztę sal, a wejście do niego z dziedzińca prowadzi na osi prostej.

Il. 40: Pałac północny w Kar Tukulti-Ninurta (Carlson 2017: Fig. 75)

Y.M. al-Khalesi przypuszcza, iż sektor tronowy w pałacu z Dur-Kurigalzu znajduje się w
części H. Według niego składa się z dwóch pomieszczeń: 59 oraz 37, które miało być według
niego salą tronową381. Pomieszczenie 59 otwierało się bezpośrednio na dziedziniec trzema
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wejściami (od strony południowo-zachodniej), skąd, przez centralnie umieszczone drzwi, można
było przejść do sali 37. Uzasadnia on swoją hipotezę tym, że oba pomieszczenia znajdują się
pomiędzy dwoma dziedzińcami. Część H powstała za czasów króla Kadaszaman-Turgu382, czyli
nie została wzniesiona w pierwszej fazie budowy pałacu; przyjmując interpretację al-Khalesiego
należałoby zatem przyjąć, że salę tronową dodano później, w nowo powstałej części H kompleksu
pałacowego.
Rozwiązanie architektoniczne, w którym pomieszczenia otwierały się na dziedziniec
trzema wejściami, widoczne jest w Pałacu Południowym w Babilonie383; stosowano je również
bardzo często w okresie nowoasyryjskim, czego przykładem są stanowiska:
1. Kalḫu – Pałac Północno-Zachodni: sala WG z dziedzińcem Y384.
2. Kalḫu – Fort Salmanasara: sala tronowa T1 z dziedzińcem południowowschodnim385.
3. Dur-Szarrukin – rezydencja K: sala 12 z dziedzińcem 1386.
4. Niniwa – Pałac Południowy-Zachodni: sala XXIX z dziedzińcem XIX387.
W pałacowej architekturze Mezopotamii, datowanej na czasy sprzed okresu kasyckiego,
nie znajdziemy żadnych analogii przypominających takie rozmieszczenie pomieszczeń, w którym
byłyby one otwarte na dziedziniec poprzez dwa lub więcej wejść. Tak więc Dur-Kurigalzu jest
pierwszym przykładem zastosowania takiego rozwiązania architektonicznego na obszarze
Mezopotamii i można przypuszczać, że pojawiło się ono po raz pierwszy właśnie w DurKurigalzu. Otwarcie na dziedziniec poprzez trzy wejścia zostało powtórzone w późniejszej
budowli pałacowej w Czoga Zanbil. W znajdującym się tam pałacu-hypogeum (por. Il. 43) do
pomieszczenia 7 prowadzą z dziedzińca A trzy wejścia. W założeniu pałacowym z Tell Meljan,
w ścianie wewnętrznego dziedzińca również znajdują się liczne otwory drzwiowe (por. Il. 44).
Można zatem przypuszczać, iż przed wzniesieniem sektora H, funkcję reprezentacyjną
całego kompleksu pełniła część A, w której znajdują się trzy skrzydła recepcyjne, a dopiero później
rolę tę przejęły pomieszczenia 59 i 37. Istnienie kilku zespołów pomieszczeń reprezentacyjnych
może wskazywać na konieczność przyjmowania większej liczby interesantów, a więc
Odsłonięto w tej części warstwy Ia i Ib, które są najmłodsze (zob. Tab. 4).
Heinrich 1984: Abb. 122.
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reprezentowania administracji państwa nie tylko przez władcę, ale być może także przez innych
wysokich urzędników, co wydaje się prawdopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę rozwinięty
wówczas system administracyjny i pozycję plemion w ówczesnym społeczeństwie388.

Il. 41: Pałac II z Czoga Zanbil (za Ghirshman 1968: Pl. XIII)
Podobna zasada budowania szerokich i wydłużonych sal, do których wejścia prowadzą z
dużych dziedzińców, została zastosowana w późniejszych pałacach pochodzących z Czoga Zanbil
- w pałacu w fazie II (Il. 41), w pomieszczeniach znajdujących się na południowy-wschód od
dziedzińca II, a także w młodszej, III fazie tego samego pałacu (Il. 42) w pomieszczeniach
położonych między dziedzińcami I i II389.
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Il. 42: Pałac III z Czoga Zanbil (Girshaman 1968: Pl. XIV)

Przytoczone powyżej argumenty nie rozstrzygają problemu lokalizacji sali tronowej,
ponieważ brakuje wyraźnych i jednoznacznych jej wyróżników; pomimo to wspomniane
pomieszczenia 20 i 21 mogłyby jak najbardziej pełnić funkcje pomieszczeń recepcyjnych.
Pomimo, że podczas badań wykopaliskowych nie udało się do końca zidentyfikować
funkcji poszczególnych części budowli, obecność klatek schodowych i grubość murów może
przekonująco wskazywać na istnienie drugiej kondygnacji390.
Jeśli było tak w rzeczywistości, to nasuwają się dwa pytania:
1. Czy część prywatno-rezydencjonalna znajdowała się na wyższej kondygnacji?
2. Czy sala tronowa znajdowała się na piętrze? A jeśli tak, to po co zbudowano tyle
szerokich i wydłużonych sal na parterze?
Przytoczone powyżej argumenty zostały wykorzystane przez J.-W. Meyera przy analizie i
hipotetycznej interpretacji sal recepcyjnych. Próbował on powiązać plan założenia z kasyckim
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układem społecznym, ale nie uzasadnił wystarczająco swoich przypuszczeń i nie brał pod uwagę
faktu, że żyjące w ówczesnym czasie społeczeństwo składało się nie tylko z Kasytów 391. Mimo to,
taką interpretację potwierdza sposób funkcjonowania kasyckiej organizacji społecznej,
charakteryzującej się plemiennym i „półkoczowniczym” trybem życia. Od początku pojawienia
się w historii ludu Kasytów, źródła pisane pochodzące z okresu starobabilońskiego przekazywały
nam informacje na ten temat392.
Pomimo asymilacji Kasytów z babilońskim społeczeństwem, jedna cecha wyróżniała ich
na tle ludów wchłoniętych wcześniej przez mieszkańców południowej Mezopotamii. Były to silne
związki plemienne, które zostały wzmocnione poprzez politykę państwa. Być może, podobnie jak
obecnie, plemiona mogły być reprezentowane przez elitę (szejków) 393. Jak już wspominano
powyżej, najwyższa władza państwa kasyckiego, reprezentowana przez dwór królewski,
utrzymywała dobre kontakty z elitami, które mogły występować wobec kasyckiego władcy w
imieniu swojego plemienia, kontynuując również dobre relacje ze świątyniami w taki sposób, aby
z nią nie rywalizować. Władza kasycka dbała o panteon babiloński poprzez szeroką aktywność
kasyckich królów w odbudowie i remontowaniu istniejących babilońskich świątyń, nie
rozpowszechniając swojego kasyckiego panteonu, poza pojedynczymi, znanymi wyłącznie z
przekazów pisanych, przykładami. Potwierdza to przypuszczenia, iż istnienie stałej potrzeby
utrzymania kontaktów z przedstawicielami plemion lub grup społecznych wymagało więcej niż
jednej sali recepcyjnej z pomocniczymi pomieszczeniami – i zapewniające taką możliwość
rozwiązanie architektoniczne występuje właśnie w budowli z Dur-Kurigalzu.
Takie założenie pomaga w interpretacji dużych, wydłużonych sal. Jeśli popatrzymy na
wszystkie części pałacu, widzimy, że całość składa się co najmniej z ośmiu odrębnych, słabo
skomunikowanych ze sobą jednostek (A-H), z których każda zawiera duży dziedziniec z
otaczającymi go pomieszczeniami. Nie wiadomo, czy budowla kiedykolwiek byłą rezydencją
władcy. Brak ścisłej komunikacji między poszczególnymi częściami, które wydają się być do
pewnego stopnia niezależne daje wrażenie, że budynki być może pełniły funkcje związane z
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różnymi działami państwowej administracji394. Argumentów dla poparcia tej hipotezy dostarcza
nowe tłumaczenie tekstów klinowych, pochodzących z kompleksu pałacowego, zawierających
tytuły pracujących tu urzędników395. E. Heinrich interpretuje niepołączone budynki jako sektory
administracyjne, które są oddzielone od części centralnej i odrębnie zorganizowane396.
Szczególny plan budowli skłania do przypuszczenia, że Dur-Kurigalzu nie pełniło funkcji
głównej stolicy królewskiej, którą w dalszym ciągu pozostawał Babilon397. J.A. Brinkman
twierdzi, iż świątynie Szuqamuny i Szimaliji znajdowały się w Babilonie i tam właśnie odbywała
się uroczystość koronacji królów398. Drugą ciekawą informacją jest to, iż wszyscy kasyccy władcy
poczynając od Gandasza aż do Marduk-apla-iddiny, nosili tytuł „króla Babilonu”, a nie „króla
Dur-Kurigalzu”. Jedynym wyjątkiem jest tytulatura założyciela miasta, Kurigalzu I, który nie
używał określenia „król Babilonu399 i być może rzeczywiście podjął próbę uczynienia z DurKurigalzu nowej stolicy kasyckiego państwa.
Pomieszczenia na planie wydłużonego prostokąta nie pojawiły się oczywiście po raz
pierwszy w kasyckiej Babilonii, ale nową cechą w obszarze A kompleksu pałacowego w DurKurigalzu jest to, że największa i najdłuższa sala zajmowała centralne miejsce trzyrzędowego
ciągu pomieszczeń i otwierała się na dziedziniec poprzez przedsionek. Ta cecha nie występowała
w starszych pałacach mezopotamskich, ale warto wspomnieć, że pojawiała się w późniejszych
pałacach elamickich w Dur-Untasz. Jest to widoczne w pałacu hypogeum (Il. 43), pałacu II i pałacu
III. Podobnie jak w pałacu w Dur-Kurigalzu, występują tam duże, wydłużone pomieszczenia,
otoczone mniejszymi, tworzące zespoły okalające rozległy dziedziniec. Ta cecha architektoniczna,
która trafiła do miasta Al-Untasz założonego w XIII wieku p.n.e., być może jako rezultat dyfuzji
kulturowej, po raz pierwszy widoczna jest w Dur-Kurigalzu.
Na południe od Czoga Zanbil, w elamickim mieście Anszanie (Tell Meljan), zostały
odsłonięte pozostałości założenia pałacowego o powierzchni ponad 1000 m2, datowanego na okres
środkowoelamicki (Il. 44). Zostało ono zbudowane częściowo z wypalonej cegły. Odkryty

T. Baqir (1946: 88) interpretuje brak komunikacji pomiędzy sektorami pałacu odbudowaniem poszczególnych
części w różnych czasach po całkowitym zniszczeniu.
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fragment ma kształt zbliżony do kwadratu, ale jeśli weźmiemy pod uwagę proponowaną
rekonstrukcję, budowla miałaby zarys prostokątny400.
Ogólne rozplanowanie tego założenia jest bardzo zbliżone do planów pałacu II i III z

Il. 43: Pałac hypogeum z Czoga Zanbil (Ghirshman 1968: Pl. XI)

Czoga Zanbil. Podobieństwo to jest wyraźnie widoczne poprzez obecność dużego, zajmującego
centralną część założenia dziedzińca, który jest ze wszystkich stron otoczony pomieszczeniami
(por. Il. 41, 42). Podobny plan występuje także w założeniu pałacowym w Dur-Kurigalzu.
400
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Wspólną dla założeń pałacowych z II połowy II tysiąclecia p.n.e. cechą jest także obecność
dwu/trzyrzędowego ciągu pomieszczeń dostępnego z

dziedzińca centralnego przez otwory

drzwiowe umieszczone pośrodku ścian działowych. Podobne rozwiązanie występuje również w
założeniu z Dur-Kurigalzu (na przykład dziedziniec A – pomieszczenie 20 - pomieszczenie 21,
por. Il. 32) oraz w pałacu północnym w Kar Tukulti-Ninurta (por. Il. 42), w którym trzyrzędowy
zespół pomieszczeń otwiera się centralnie poprzez małe pomieszczenie 1 z jednej strony na
dziedziniec, z drugiej natomiast połączony jest z największą w tym ciągu salą 6.

Il. 44: Założenie pałacowe z Tell Meljan (za Carter 1996: Fig. 16)

Warto dodać, iż trzyrzędowy zespół pomieszczeń, który jest połączony poprzez małe
pomieszczenie z dziedzińcem centralnym i z dużą, dominującą w centralnej części tego ciągu salą,
pojawiły się po raz pierwszy w założeniu pałacowym w Dur-Kurigalzu.
Budowle administracyjne/pałacowe powstałe przed II połową II tysiąclecia p.n.e.
posiadały w swoim obrębie część sakralną. Przykładami mogą być „pałac gubernatora” z Tell
Asmar i pałac Zimri-Lima z Mari. Natomiast w pałacu w Dur-Kurigalzu nie odkryto pomieszczeń,
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które mogłyby pełnić rolę pałacowej kaplicy401. Co ciekawe, z gipāru okresu kasyckiego usunięto
świątynię Ningal. Pozostawiono jedynie budynek o funkcji mieszkalno-administracyjnej. Nasuwa
to przypuszczenie, że Kasyci zaczęli w ten sposób rozdzielać sferę sacrum od budynków o
charakterze świeckim, chociaż należy pamiętać, że pałac w Dur-Kurigalzu został odsłonięty
fragmentarycznie, i nie można w związku z tym mieć pewności, że nie zawierał części świątynnej.
Do ważniejszych części, które zawsze znajdowały się w budowlach pałacowych w I
połowie II tysiąclecia p.n.e., należał zespół pomieszczeń, pod podłogami których znajdowały się
pochówki. Pojawił się on w gipāru i istniał od okresu Ur III aż do okresu starobabilońskiego,
również w „pałacu gubernatora” w Tell Asmar402. W Dur-Kurigalzu miejscem tym był tzw. „biały
budynek” (pomieszczenia 3, 4, 5 i 16403), który istniał od początku, czyli od IV warstwy
datowanej na XIV wiek p.n.e., aż do II warstwy datowanej na drugą połowę XIII wieku p.n.e. 404
Pomieszczenia o takiej funkcji są niezwykle trudne do interpretacji i łatwo można pomylić je z
magazynami, za sprawą ich wydłużonego kształtu. N. Hanoon szczegółowo zajmował się tym
problemem, podając ich charakterystyczne cechy. Najważniejszymi elementami, o których trzeba
wspomnieć, były nisze, drenaże związane z rytuałem libacji oraz sklepienia łukowe405. W pałacu
hypogeum w Al-Untasz także znaleziono podobne pomieszczenia (16, 21, 22 na Il. 43)406.
Charakterystyczne cechy założenia z Dur-Kurigalzu, czyli zespoły wydłużonych sal
otaczających duże dziedzińce, przypominają tak zwany „fort Naram-Sina” z Tell Brak, który
został odbudowany przez Ur-Nammu (Il. 45)407. Różnica polega na tym, że w Tell Brak układ
pomieszczeń składał się z dwóch rzędów, podczas gdy w Dur-Kurigalzu był trzyrzędowy. Poza
tymi dwoma budowlami podobne wspólne cechy nie występują nigdzie indziej w całej
Mezopotamii.
W przypadku budynku z Tell Abu Shijar interpretacje odkrywców budzą pewne
wątpliwości. Mógł on pełnić zarówno funkcję świecką, jaka i sakralną. Budynek znajduje się
pomiędzy założeniem pałacowym w Tell Abjad i kompleksem świątynnym. Wyposażenie
budynku wskazuje na jego funkcję sakralną, zwłaszcza w fazie A. W zachodnim narożniku
Warto wspomnieć, iż najbliższa pałacowi świątynia w Dur-Kurigalzu znajduje się na tellu A.
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pomieszczenia 1 znajduje się wbudowany w podłogę basen. W pomieszczeniu 3 odkryto także
podest (ołtarz?) przy zachodniej ścianie pomieszczenia, w fazie B zbudowany z wypalonej cegły,
z bitumiczną zaprawą murarską. Te instalacje mogą wskazać na praktykowanie rytuału
libacyjnego.

s
Il. 45: „Fort Naram-Sina” z Tell Brak (Heinrich 1984: Abb. 22)

Argumenty, jakie odkrywcy przedstawili, aby zaprzeczyć funkcji sakralnej, nie wydają się
przekonujące. Układ antecella–cella jak najbardziej przypomina (é).dub.lá.maḫ w Ur, ale
stwierdzenie, że w budynku z Tell Abu Shijar brakuje nisz i przypór, jest niewystarczające. Z
okresu kasyckiego znane są budowle o charakterze sakralnym bez nisz i przypór. Przykładami
mogą być późnokasyckie świątynie z warstwy 3 i warstwy 2-bis z Ur (Rozdz. V.7.5). Tam właśnie
ani nisze, ani przypory nie są obecne. Istnieją jeszcze starsze przykłady podobnego rozkładu, jak
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świątynie B i C, pochodzące z okresu Isin-Larsa z Tell Harmal408. Jako stół ofiarny mogłaby służyć
ława w kształcie litery L, znajdująca się w pomieszczeniu 12. Potwierdzeniem może być też
odsłonięcie przez odkrywców dwóch wkopanych pod podłogę naczyń zasobowych, w których
znajdowały się kości zwierzęce409.
Budynek z Tell Abu Shijar mógłby zatem pełnić funkcję sakralną, na przykład jako kaplica
dla urzędników (ze względu na ograniczoną powierzchnię i brak pomieszczeń audiencyjnych
takich jak sale recepcyjne i dziedzińce do przyjmowania dużej liczby wiernych) lub tak zwana
świątynia kuchenna w Nippur, o podobnych wymiarach410.
Pewne argumenty przemawiają także za świeckim przeznaczeniem budowli. Można
przypuszczać, że budynek nie został zlokalizowany w obrębie temenosu, a odsłonięcie
fragmentów malowidła ściennego, oraz układ trzyrzędowego ciągu pomieszczeń może jednak
wskazywać na przeznaczenie administracyjne.
Jeśli chodzi o gipāru w Ur z okresu kasyckiego, to można potwierdzić, że funkcja
rezydencjonalna, szczególnie w częściach A i B, stała się wyraźniejsza za czasów Kurigalzu I, po
przeniesieniu świątyni Ningal na inne miejsce. Zmiana funkcji budynku z sakralnej na świecką nie
była pierwszym tego rodzaju działaniem. Starszym przykładem takich praktyk, pochodzącym z III
tysiąclecia p.n.e., może być tzw. pałac gubernatora z Tell Asmar. W pierwszej fazie był połączony
ze świątynią Szu-Sina, ale w późniejszej fazie, czyli za czasów królów Kirikiri i Bilalamy
pozostała tylko funkcja administracyjno-rezydencjonalna pałacu, a budynek świątyni został
zdesakralizowany411.
W przeciwieństwie do E. Heinricha412 i P. Miglusa413, którzy określili gipāru w Ur jako
budowlę o charakterze sakralnym, T. Clayden przypisał jej funkcję rezydencjonalną i
administracyjną414. Po usunięciu z tego kompleksu świątyni Ningal, zostały tylko wyraźniejsze
ślady wskazujące na funkcję mieszkalną oraz administracyjno-publiczną. Według cech
określających świecki charakter budynków, sformułowanych przez Y.M. al-Khalesiego, oraz
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analiz budowli pałacowych E. Heinricha, można potwierdzić tę funkcję i zmniejszanie lub prawie
całkowity zanik roli sakralnej tej budowli.
Część publiczno-recepcyjna zachowała się w okresie kasyckim w północnej części
budowli (por. Il. 36). Jest to widoczne dzięki pozostawieniu szerokiego wejścia, prowadzącego
przez trzy pomieszczenia (1, 2, 15) do sali recepcyjnej (14), mieszczącej się pomiędzy dwoma
dziedzińcami (11, 16). Ta cecha powtarza się często w budowlach o charakterze
pałacowym/administracyjnym. Starszymi przykładami są pałac w Tell al-Rimah, tak zwany Stary
Pałac z Aszur czy pałac Nur-Adada z Larsy.
Funkcję mieszkalną można zaobserwować w środkowej i południowej części budowli.
Przekonywującymi dowodami są lokalizacja tej prywatnej części z dala od głównego wejścia oraz
jej plan, typowy dla domu z centralnym dziedzińcem; jest on widoczny w układzie pomieszczeń
w południowo-wschodniej części budynku. Znajduje się tam dziedziniec (70), który otwiera się w
centralnej części na pomieszczenie mieszkalne (74), otoczone innymi salami.
Budowla mogła pełnić przede wszystkim funkcję prywatną (mieszkalną), i może być to
kolejnym dowodem na jej malejące znaczenie. Potwierdza to całkowite usunięcie tej budowli i
włączenie jej (z mniejszą liczbą pomieszczeń) do (é).dub.lá.maḫ w okresie nowobabilońskim,
czyli powrót do wyraźniejszego charakteru sakralnego, tak jak było pierwotnie w okresie
starobabilońskim415.

IV.8. Podsumowanie
Kasycka architektura pałacowa/administracyjna, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę
plan kompleksu z Dur-Kurigalzu, nie była całkowicie zainspirowana architekturą babilońską.
Charakterystycznymi, wyróżniającymi cechami budowli z Aqar Quf są zespoły długich
pomieszczeń, otaczających ze wszystkich stron duże dziedzińce, brak sali, którą można
jednoznacznie interpretować jako salę tronową, oraz brak jasno określonej części prywatnej. Jest
prawdopodobne, że unikalne zasady architektoniczne stosowane w całym kompleksie
odzwierciedlają postrzeganie przez władców kasyckich nowej idei królewskiego miejsca spotkań.
Najważniejszym

wyróżnikiem

układu

pomieszczeń

w

kasyckich

budowlach

pałacowych/administracyjnych jest lokalizowanie trzyrzędowych grup pomieszczeń otaczających

415

Woolley, Mallowan 1962: Pl. 65.
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dziedziniec, które zostały powtórzone trzykrotnie w części A kompleksu pałacowego. Za cechę
charakterystyczną kompleksu pałacowego w Dur-Kurigalzu można uważać liczne wejścia z
dziedzińca do przylegających do niego sal (tj. cztery wejścia do pomieszczenia 59 i co najmniej
pięć wejść w pomieszczeniu 99 w części H). Takie rozczłonkowanie elewacji dziedzińca nie
zostało zaobserwowana nigdzie indziej w architekturze Mezopotamii, jest natomiast
charakterystyczna dla pałacu hypogeum w Al-Untasz z drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e., a
zwłaszcza dla założenia pałacowego w Tell Meljan. Stosowano je również i później, w
nowoasyryskiej i nowobabilońskiej architekturze pałacowej w I tysiącleciu p.n.e.
Ponieważ z kasyckiej Babilonii pochodzi tylko jeden kompleks architektoniczny o
charakterze pałacowo-administracyjnym, zbudowany w Dur-Kurigalzu, nie znamy analogii
umożliwiających poszukiwanie wspólnych cech. Poza pozostałościami z Aqar Quf, na Tell Abu
Shijar zachowały się jedynie fragmentarycznie pozostałości, które zostały zdefiniowane przez
odkrywców jako pałac, ale po dogłębniej analizie pozostają wątpliwości co do tej interpretacji.
Dodatkowo warto wspomnieć o odbudowanym gipāru w Ur, które zachowało prawie te same
funkcje poza religijną, więc cechy stricte kasyckie nie są widoczne w tym założeniu. Do budowli
o charakterze pałacowym zalicza się fragmenty zabudowań odkrytych w Nippur /WB/II, ale ich
stan zachowania powoduje, że trudno znaleźć więcej wspólnych cech z założeniem odkrytym w
Dur-Kurigalzu, poza trzyrzędowym ciągiem pomieszczeń.
Z tego powodu kompleks pałacowo-administracyjny z Tell Aqar Quf stanowi jedyny
zabytek umożliwiający znalezienie „kasyckich” cech budowlanych w założeniach tego typu. Jest
zaskakujące, że nigdzie w Babilonii nie odkryto innych założeń tego typu. Zaskakujące jest
również to, że w źródłach pisanych nie ma żadnych wzmianek o remontowaniu czy odbudowie
już istniejących wówczas pałaców czy budowli administracyjnych, poza budowlami z Ur. Warto
przy tym zastanowić się nad obecnością sanktuariów głównej kasyckiej pary bóstw (Szuqamuny i
Szimaliji), które pełniły bardzo ważną rolę przy koronacji królów. Czy może ona świadczyć o
traktowaniu Babilonu jako stolicy królewskiej?
Jeśli tak, to tłumaczyłoby nieobecność typowego pałacu królewskiego w Dur-Kurigalzu,
oraz brak jego wyraźnie oddzielonej części prywatnej, która mogła znajdować się na drugiej
kondygnacji założenia. O istnieniu piętra świadczy duża liczba klatek schodowych.
Jeśli nie, to założone przez Kasytów miasto musiało pełnić rolę siedziby najwyższej
kancelarii państwa kasyckiego, która kontrolowała wszystkie przynależne do niego tereny. To
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może tłumaczyć brak jednoznacznej lokalizacji sali tronowej, która została zastąpiona licznymi
sektorami recepcyjnymi (audiencyjnymi). A część prywatna rzeczywiście byłaby wówczas na
drugiej kondygnacji.
Niezależnie od funkcji budowli, można przypuszczać, że kompleks z Aqar Quf (chociaż
nie został odsłonięty w całości) nie zawierał części sakralnej, która była zawsze obecna w
pałacowych budowlach w Babilonii z pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e. Rytuały związane z
kultem nie były praktykowane w tym założeniu pałacowym, a do tego celu stworzono rozległy
kompleks świątynny.
Zaskakujące są także naśladownictwa niektórych cech w pałacach w Dur-Untasz.
Podobieństwa polegają na skupieniu wydłużonych pomieszczeń wokół dużych dziedzińców i
stosowaniu licznych wejść do pomieszczeń w pałacu hypogeum. Zbieżności w rozplanowaniu
pałaców środkowoelamickich i pałacu w Dur-Kurigalzu mogą być wyjaśnione bliskością w
relacjach obu sąsiadów, która skończyła się wraz ze śmiercią założyciela miasta króla UntaszNapiriszy i opuszczeniem miasta, w związku z pogorszeniem się kontaktów pomiędzy Elamem i
Babilonią.
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Rozdział V –Architektura sakralna
V.1. Wprowadzenie
Dzięki nielicznym źródłom historycznym wiemy, że istniała odrębna religia kasycka, ale
informacji

dotyczących

panteonu

kasyckiego,

uzyskanych

dzięki

pozostałościom

archeologicznym (Rozdz. I.3) jest niewiele. Prawie nie znamy źródeł archeologicznych wyraźnie
powiązanych z bóstwami kasyckimi. Chociaż taki obraz może być spowodowany
niezadowalającym stanem badań, jednak najprawdopodobniej Kasyci nie promowali swojej
religii, próbując nie wyróżniać się z rdzennego społeczeństwa Babilonii. Pomimo długich lat
rządów, do rzadkości należą pozostałości architektoniczne o charakterze sakralnym, których
wzniesienie można przypisać władcom kasyckim. Królowie koncentrowali się przede wszystkim
na odbudowywaniu i rozbudowywaniu istniejących już świątyń ze starszych okresów
historycznych, na przykład z okresów starobabilońskiego, Ur III, a nawet wczesnodynastycznego.
Jedynymi budowlami sakralnymi wzniesionymi od podstaw przez Kasytów są dzielnica sakralna
w Dur-Kurigalzu i świątynia Karaindasza w Uruk, oraz nieliczne inne budowle, które nie zostały
zachowane w całości, przetrwały w złym stanie, albo wiemy o nich tylko ze źródeł pisanych.
Rozdział o architekturze sakralnej zawiera omówienie poszczególnych świątyń z okresu
kasyckiego, z uwzględnieniem ich datowania oraz prac budowlanych wykonanych z rozkazu
władców, jak również porównanie nielicznych budowli sakralnych zbudowanych przez Kasytów,
z tymi założeniami, które zostały przez nich jedynie odnowione. Rozdział kończy część
analityczna i porównawcza, której celem jest wyodrębnienie i podsumowanie wszystkich cech
architektury sakralnej z czasów rządów Kasytów.

V.2. Dur-Kurigalzu – obszar świątynny
W tej części pracy opisano zabudowę świątynną w Dur-Kurigalzu. Ma ona ogromne
znaczenie, ponieważ obiekty te wznieśli Kasyci w stworzonym od podstaw przez siebie mieście,
a więc są to założenia nowe, a nie – jak w wielu innych przypadkach – starsze budowle, objęte
jedynie pracami renowacyjnymi lub rekonstrukcyjnymi przez kasyckich władców.
Główna część świątynna została odkryta na południowy wschód od ziguratu (T1 na Il. 46).
Dominuje tu zigurat, przed którym znajduje się kilka dziedzińców otoczonych pomieszczeniami.
Odbiegają one od planów świątyń starobabilońskich znalezionych w Sippar i Borsippie, ponieważ
kolejne części kompleksu nie leżą na jednej osi. Informacje zawarte w inskrypcjach wskazują, że
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najważniejszym bóstwem czczonym w okręgu świątynnym w Dur-Kurigalzu był Enlil (świątynia
é.u.gal), natomiast świątynie Ninurty (é.saĝ.dinĝir.<re>.e.ne) i Ninlil (é.gašan.an.ta.ĝál) miały
drugorzędne znaczenie416.

V.2.1. Charakterystyka architektury sakralnej z Dur-Kurigalzu
Pierwsze prace wykopaliskowe prowadzone przez irackiego archeologa T. Baqira w DurKurigalzu pozwoliły podzielić kompleks świątynny na wiele jednostek, którym przypisano nazwy
na podstawie inskrypcji znajdujących się na cegłach i kamieniach jarzmowych odkrytych w każdej
z nich417. Niektóre części zespołu zostały wzniesione tak blisko siebie, że przypory murów
znacznie utrudniają i ograniczają dostęp do niektórych przestrzeni (pomiędzy I i II oraz IV i V),
co świadczy o tym, że poszczególne segmenty budowli nie zostały wzniesione w tym samym
czasie418.
Według T. Claydena, obszar świątynny T1 zawiera przynajmniej osiem dziedzińców
brukowanych wypaloną cegłą419. Każdy z nich jest otoczony kilkoma pomieszczeniami. Dobry
tego przykład stanowi dziedziniec IV, eksplorowany w latach 70 i na początku lat 80. Wyniki
badań wykopaliskowych prowadzonych w rejonie dziedzińca IV nigdy nie zostały opublikowane,
a rekonstrukcja Claydena została sporządzona na podstawie szkiców i fotografii wykonanych
podczas wizyt na stanowisku w latach 1985-1986420.
Mur otaczający temenos został odsłonięty w wystarczającym stopniu żeby stwierdzić, że
zamyka cały obszar świątynny421. Pod tym względem zespół świątynny z Dur-Kurigalzu
przypomina obszar sakralny w Ur i Nippur. Główne wejście do kompleksu świątynnego znajduje
się po jego południowo-wschodniej stronie.
Na północ od narożnika ziguratu, w odległości około 49 m, odkryto pozostałości ciągu
pomieszczeń zbudowanych z suszonych cegieł, zidentyfikowanego jako mur z pomieszczeniami
okalający zigurat422 i określanego przez Claydena jako T2 (Il. 46). Nie posiadamy żadnych
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szczegółowych planów dotyczących tego obszaru423. T3 zawiera świątynię z tellu A. T4 znajduje
się ma południowy zachód od ziguratu. Odkryto w tym miejscu dużą świątynię, ale nie posiadamy
ani jej planu, ani precyzyjnej lokalizacji424.

Il. 46: Plan Dur-Kurigalzu. P- pałace, T- świątynie, H - domy (Clayden 2017: Fig. 16. 01)
Ilustracja 46 ukazuje charakterystyczne cechy planu babilońskiego miasta. Są one
widoczne w oddzieleniu dzielnicy sakralnej (T1-T4) od części świeckiej murem temenosu, oraz w
zlokalizowaniu wszystkich budynków świątynnych w jednym miejscu, w sąsiedztwie
dominującego w tej części miasta ziguratu. Kompleks świątynny składa się z ośmiu dziedzińców,
umieszczonych przed ziguratem i nie łączących się z nim bezpośrednio, tak jak w przypadku
ziguratów świątyń babilońskich (na przykład w Ur, Nippur, Uruk425, i w Larsie, Il. 57). Analiza
planów (Il. 47, 48) pokazuje, że wejście z zewnątrz prowadziło na dziedziniec V, a następnie przez
reprezentacyjne i oflankowane dwoma wieżami przejście (nie leżące na osi wejścia) - na
dziedziniec z platformą zlokalizowany bezpośrednio przed głównymi schodami ziguratu. Na
dziedzińcu V znajdował się ołtarz, więc prawdopodobnie odbywały się tam ceremonie religijne.
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Wszystkie budowle sakralne wchodzące w skład zespołu świątynnego w Dur-Kurigalzu
zostały zbudowane z zachowaniem tradycyjnej lokalizacji świątyń w miastach babilońskich i były
oddzielone od świeckiej części miasta murem temenosu426. Cechą charakterystyczną świątyń
pochodzących z tego miasta jest brak sekwencji pomieszczeń, które można by interpretować jako
cellę i antecellę.

Il. 47: Zigurat i kompleks świątynny w Dur-Kurigalzu,za
https://www.google.com/maps/@33.3531743,44.2029096,409a,35y,90h/data=!3m1!1e3,
dostęp: styczeń 2019.
Obecność wewnętrznego dziedzińca otoczonego pomieszczeniami jest cechą typową
także dla starobabilońskich świątyń, ale tak duże rozmiary dziedzińca w stosunku do mniejszych,
otaczających go pomieszczeń, stanowią nowość. T. Carter porównała plan kompleksu
świątynnego z Aqar Quf (Il. 48) do planu hetyckiej świątyni w Bogazköy. Najważniejszą różnicą
pomiędzy nimi była rola, którą pełniły dziedzińce. W przeciwieństwie do Bogazköy, dziedzińce z
Aqar Quf służyły jako źródło powietrza i światła dla wszystkich otaczających je pomieszczeń427.

426
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Por. nowe wyniki badań archeologicznych w Clayden 2017; Malko 2017.
Carter 1962: 204.
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V.2.2. Kompleks świątynny w Dur-Kurigalzu – część dziedzińcowa
Część świątynna é.u.gal428 odkryta przez T. Baqira składa się z dwóch otoczonych
pomieszczeniami dziedzińców, z których jeden był niemal w całości zajęty przez ceglaną
platformę (Il. 48)429. Założenie to zostało zidentyfikowane jako świątynia, ponieważ odkryto w
nim dwanaście kamieni jarzmowych przy drzwiach ośmiu pomieszczeń (9, 10, 11, 15, 19, 25, 26
i 27), otaczających dziedziniec 18. Na każdym z nich widniała inskrypcja tej samej treści:
„Kurigalzu zbudował świątynię é.u.gal dla boga Enlila”430. Na podstawie analizy podobnych
inskrypcji na cegłach z pozostałych świątynnych budowli T. Baqir stwierdził, że cały kompleks
świątynny w rejonie ziguratu nosił nazwę é.u.gal431.
Główne wejście z obszaru V na dziedziniec 18 wiodło przez pomieszczenie 25. Po
przeciwnej stronie głównego wejścia (ale nie na osi prostej), znajdowały się ozdobione
masywnymi przyporami drzwi prowadzące do pomieszczenia 10, w którym podłoga pokryta była
bitumem. Owa masywność i obecność bitumu sugerują, że był to ważny ciąg komunikacyjny do
sąsiednich pomieszczeń, gdzie być może odprawiano rytuały związane z wodą. Przed drzwiami,
na dziedzińcu 18, znajdowały się pozostałości ołtarza (?) z wypalonej cegły i bitumu432. Drzwi z
uliczki 8 do pomieszczenia 10 otwierały się do środka, zasłaniając południowo-zachodnią część
pomieszczenia. Z każdej strony wejścia do pomieszczenia 28 ustawiono bloki z wypalonej cegły.
Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących

innych pomieszczeń w tym kompleksie

świątynnym433.
Obszar pomiędzy dziedzińcem 18 a ziguratem zajmowała duża, wzniesiona z suszonych
cegieł i pokryta płaszczem z wypalonej cegły platforma nazwana przez odkrywcę „centralną
platformą”, utworzona bezpośrednio na naturalnej wychodni wapienia, która znajduje się pod

„House of the Great Lord”, George 1993: 152, nr 1122.
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Il. 48: Kompleks świątynny w Dur-Kurigalzu (za Clayden 1989: Pl. X; 2017: Fig. 16.11;
al-Jumaily 1971: Fig. 8)
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całym kompleksem świątynnym434. Południowo-wschodnia elewacja tej konstrukcji, dekorowana
niszami w kształcie litery T, zachowana była na odcinku 33 m, natomiast północno-wschodnia
elewacja, dekorowana płaskimi przyporami, która przetrwała w całości, miała prawie 45 m
długości. We wschodnim narożniku znajdowały się nie przewiązane z główną częścią konstrukcji
schody prowadzące na platformę, która, sądząc z wykopaliskowej dokumentacji fotograficznej,
miała co najmniej 4,5 m wysokości435. Pomieszczenie 8 znajdujące się przed platformą było
brukowanym pasażem szerokości 8 m436. Odkrywca uważa, iż platforma była pierwotnie wieżą
stojącą przed głównym wejściem prowadzącym do ziguratu, małym ziguratem, lub podestem dla
niewielkiej świątyni.
Z układu dziedzińców i platformy, które znajdują się bezpośrednio przed schodami
prowadzącymi na zigurat, wywnioskować można, iż é.u.gal, którą T. Baqir porównuje do świątyni
na tellu „A”, również zbudowanej na platformie, zajmowała główną część całego kompleksu
świątynnego437.
Pozostałości budowli określanej jako é.gašan.an.ta.ĝál438 zidentyfikowano na podstawie
inskrypcji na cegłach, w których jest mowa o wzniesieniu przez Kurigalzu świątyni o tej nazwie
dla Enlila (por. Il. 48)439. Odkryto także dwa kamienie jarzmowe z inskrypcją Kurigalzu
zawierającą informację o budowie świątyni é.gašan.an.ta.ĝál dla Ninlil, małżonki Enlila440.
Odsłonięto siedem pomieszczeń (3, 7, 20, 21, 29, 30, 31) położonych wokół dziedzińca 4441.
Znaleziska archeologiczne z warstw kasyckich nie ułatwiają określenia funkcji tej budowli,
wskazują raczej na jej rolę administracyjną niż sakralną, mieszkalną lub produkcyjną. W
pomieszczeniu 1 znaleziono kamienie jarzmowe z inskrypcjami Kurigalzu, Szagarakti-Szuriasza,
oraz cztery niedatowane tabliczki, natomiast w pomieszczeniu 20 odkryto kudurru NaziMaruttasza442. Środkowa część świątyni uległa erozji, ale układ pozostałych pomieszczeń
sugeruje, że nie było tam dodatkowego dziedzińca. Wejście do pomieszczenia 20 wzmocniono
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bastionami z wypalonej cegły. Po północno-zachodniej stronie znajdują się pozostałości „ołtarza”
z wypalonej cegły i bitumu, ze schodami prowadzącymi na szczyt 443. Pomieszczenie 31 T. Baqir
uznał za kuchnię ze względu na fragmenty podwyższonej, prostokątnej konstrukcji o wymiarach
3 x 1,5 m, ze ścianą grubości 35 cm, która mogła być piecem 444. Otwór odkryty w północnowschodniej ścianie tego pomieszczenia wieńczył łuk. W pomieszczeniu 32 znajdował się
sklepiony drenaż z wypalanych cegieł w bitumie, aby zapewnić jego wodoodporność445.
W pomieszczeniach 1 i 34 odkryto kamienie jarzmowe z inskrypcją Kurigalzu
odnotowujące budowę é.saĝ.dingir.re.e.ne dla boga Ninurty446. Ta część kompleksu świątynnego
nie została dokładnie wyeksplorowana i uległa erozji w południowo-zachodniej części. Do
świątyni prowadziła zewnętrzna droga poprzez wejście zbudowane wzdłuż nieznacznie łamanej
osi lub bezpośrednio z sąsiedniej świątyni é.u.gal poprzez pomieszczenie 35. Wejście to było
otoczone przyporami, dekorowanymi niszami w kształcie litery T.

V.2.3. Obszar na północny wschód od kompleksu świątynnego
Opisywany obszar (zaznaczony na Il. 48 numerem IV) był badany przez M.R.
Abdulrahmana w latach 1979-81 oraz 2001447. Celem tych wykopalisk było znalezienie związku
między świątyniami odkrytymi w 1940 roku, a nowym rejonem prac wykopaliskowych w
północno-wschodnim narożniku kompleksu świątynnego.
Powierzchnia przebadanego obszaru wynosi 67 x 35 m, a wykopy sięgały głębokości 4-7
m (Il. 50). Kwadratowy dziedziniec 32 o wymiarach 35 x 35 x 9 m był brukowany wypaloną cegłą.
Mury zachowały się do kilku metrów wysokości i zostały zbudowane z wypalonej cegły - albo
bezpośrednio na naturalnej powierzchni gruntu, bez żadnych fundamentów, albo (zwłaszcza
ściany wewnętrzne), na pokrytej cegłami warstwie ubitej ziemi grubości 0.75-1 m. Grubość
zaprawy murarskiej wynosząca 4-7 cm wskazuje na wielokrotne odnawianie ścian. Dziedziniec
32 ma wiele wejść, ale najważniejsze z nich, o szerokości około 3,8 m, zlokalizowano w jego
południowo-wschodniej części. Przed nimi znajdowały się pozostałości platformy („mastaby”) z
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kilkoma basenami, która być może pełniła funkcję kultową, ale bez planów instalacji trudno
jednoznacznie określić jej przeznaczenie448.

Il. 49: Dur-Kurigalzu, nowy dziedziniec (32) w północno-wschodniej części kompleksu
świątynnego (Malko 2017: Fig. 17.02)

Il. 50: Dur-Kurigalzu, pomieszczenia otaczające nowy dziedziniec (Malko 2017: Fig.
17.03)
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Dziedziniec otaczało co najmniej siedem pomieszczeń (Il. 48, 50), z których 34 i 35 miały
system kanalizacyjny biegnący od strony południowo-zachodniej do północno-wschodniej,
kończący się w kwadratowym zbiorniku zakrytym cegłą. W pomieszczeniu 41 znaleziono
prostokątną ławę z trzema stopniami. Mury pomieszczeń 36 i 42 zostały zbudowane z wypalonych,
reliefowych cegieł, zauważonych przez T. Claydena już podczas jego wizyty w Dur-Kurigalzu w
1986 roku449. Jedyne drobne znaleziska odkryte na tym obszarze to mała ilość zwierzęcych kości,
inskrybowane cegły i kilka ręcznie robionych talerzy ceramicznych. Na podstawie tych znalezisk
H. Malko określiła funkcję eksplorowanych pomieszczeń jako usługową wobec obszaru
świątynnego450.

Il. 51: Dur-Kurigalzu, wschodni narożnik nowego dziedzińca (Malko 2017: Fig. 17.04)
Na dziedzińcu, na północny-wschód od tego obszaru, znaleziono dużą konstrukcję
uważaną za wieżę. Są to pozostałości prostokątnego budynku (4 x 2 m) wzniesionego z
inskrybowanych cegieł, zachowanego w najwyższym miejscu do wysokości 4 m. Wejście do
wieży ma kształt litery „A” (Il. 51, 52) i prowadzi na mały dziedziniec lub do pokoju, którego
podłoga została wyłożona kwadratowymi cegłami i bitumem. Pod jedną ze ścian tego
pomieszczenia znajdowała się zbudowana z suszonej cegły ława o wysokości 1 m. Znaleziono w
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nim kilka małych i średniej wielkości naczyń ceramicznych. Nie posiadamy planu opisywanej
wieży.
Nie opublikowane dotychczas wyniki badań wykopaliskowych wskazują na to, iż obszar
świątynny nie został odsłonięty w całości. Dzielnica mieszkalna może być zlokalizowana na
północny-wschód od kompleksu świątynnego, a budynki o funkcji administracyjnej i religijnej
mogą znajdować się bardziej na południe lub na południowy-wschód451.

Il. 52: Dur Kurigalzu, wieża (?) - małe pomieszczenie za wejściem w kształcie litery „A”
(Malko 2017: Fig. 17.06)

V.2.4. Świątynia na tellu „A” (T3)
Świątynia na tellu "A" znajduje się około 100 m na zachód od ziguratu (Il. 48). Nie
wiadomo jakiemu bóstwu została poświęcona, ale znane jest imię króla, któremu zawdzięczała
swoje istnienie. Na jej obszarze znaleziono przedmioty opatrzone inskrypcjami Kurigalzu: kamień
jarzmowy, stemplowaną cegłę, oraz fragment posągu władcy452. Zerodowana w dużej części
świątynia stała na wzniesionej z suszonych cegieł platformie o powierzchni 65 m x 28 m, o bokach
dekorowanych wyżłobieniami (Il. 53)453. Okładzina z wypalonej cegły grubości 1,93 m, również
zdobiona żłobkami, odkryta w zachodnim i północnym narożniku, mogła pierwotnie obiegać
dookoła całą platformę, ale była dodatkiem późniejszym, ponieważ pokrywała wcześniejsze
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elewacje z suszonej cegły i biegła ponad chodnikiem z wypalonej cegły, który przylegał do starszej
fasady454. Cegły ułożono w naprzemiennych warstwach, w jednej płasko, a w następnej na
krawędzi, podobnie jak w innych częściach kompleksu świątyni oraz w późniejszych poziomach
budowlanych pałacu. We wschodnim narożniku platformy zapewne znajdowały się schody,
podobne do tych na platformie w obszarze należącym do świątyni é.u.gal. Większość ścian
świątyni uległa znacznej erozji, niektóre jednak wznosiły się nadal na wysokość około metra455.
W niektórych pomieszczeniach natrafiono na ślady bruku z cegły pokrytej bitumem, ułożonego na
ubitej ziemi. Ponieważ wszystkie ściany miały głębokie fundamenty wkopane poprzez ceglaną
podbudowę na głębokość 12 cm w naturalne podłoże, można było zrekonstruować pełny plan
budowli456. Być może ściany świątyni oraz zewnętrzna część platformy zostały wybudowane w
tym samym czasie, a następnie wypełnione suszoną cegłą, aby utworzyć platformę.

Il. 53: Dur-Kurigalzu, świątynia na tellu „A” (Clayden 1989: Pl. XI)
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Na obszarze wybrukowanym cegłami, 25 m na południowy wschód od tellu „A”,
znajdowała się grupa pomieszczeń równoległych do fasady świątyni. T. Clayden uważa je za część
muru zamykającego całą budowlę. W pobliżu znaleziono kolejny fragment bruku z cegły, ale nie
odkryto powiązanych z nim pozostałości budynków457.
Badacze porównują plan budynku na tellu „A” do świątyni Enlila w Nippur z okresu Ur
III458. W obu budowlach występuje asymetryczny układ nieregularnych pomieszczeń z wejściami
umieszczonymi na długich bokach budynków459. E. Heinrich porównuje formę tej świątyni do
świątyń kuchennych z Nippur i Ur460. Wydaje się, że istnieje różnica między tymi dwiema
budowlami, ponieważ świątynia z tellu „A” w Dur-Kurigalzu znajduje się na zewnątrz muru
otaczającego zigurat (por. Il. 48), natomiast świątynię w Nippur wzniesiono w jego obrębie.
Z tego względu można się zgodzić z E. Heinrichem, iż przez taką lokalizację i układ trudno
uznać budowlę za świątynię kuchenną, zwłaszcza że stan zachowania budowli jest bardzo zły i nie
zachowały się żadne ślady instalacji. Ze względu na jej usytuowanie blisko kompleksu
świątynnego, obecność wejść od strony ziguratu oraz jej lokalizację poza murem okalającym
zigurat, można przypuszczać, że pełniła ona funkcję wsparcia administracyjnego dla sakralnej
części. Sprawia to wrażenie połączenia obszaru świątynnego z obszarem pałacowym, a
jednocześnie wsparcia dla całego kompleksu sakralnego.

V.2.5. Świątynia Guli?
Kolejna budowla - której plan nie został nigdy wykonany - znajduje się z dala od obszaru
sakralnego, na tellu położonym około 2-3 km na północny-zachód od kompleksu pałacowego. Ze
względu na obecność dużej liczby terakotowych figurek psów, przypominających posążki
pochodzące z warstw kasyckich ze świątyni é.gal.maḫ w Isin461, T. Clayden sugeruje, że budowla
ta również mogła być świątynią poświęconą bogini Guli462. Została ona wzniesiona lub
odrestaurowana przez Nazi-Maruttasza, o czym świadczą fragmenty stemplowanych cegieł z
inskrypcjami wymieniającymi jego imię463.
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V.2.6. Zigurat z Dur-Kurigalzu
Kompleks świątynny, w obrębie którego znajduje się zigurat, odkryto na Tell Aqar Quf,
na południowy wschód od kompleksu pałacowego na Tell Abjad (Il. 47, 48). Wzniesiono go z
suszonych cegieł i pokryto okładziną z cegieł wypalanych. Wraz z pobliską świątynią é.u.gal.
służył kultowi boga Enlila, co potwierdzają przekazy pisane464.
Wykopaliska A. al-Tikriti koncentrowały się na odsłonięciu i przebadaniu klatek
schodowych związanych z ziguratem465. Widoczna na współczesnych zdjęciach rekonstrukcja
wszystkich ciągów schodów (Il. 54) została dokonana na podstawie pozostałości, odkrytych przez
ekspedycję al-Tikritiego466. Kształt ziguratu nawiązuje do tradycyjnego planu, który można
porównać na przykład do ziguratu w Ur. Podobnie jak w Ur, również w Dur-Kurigalzu odkryto
trzy ciągi schodów zbiegających się na pierwszym tarasie. Schody równoległe do budowli
zaplanowane zostały jednak w odmienny sposób - zaczynają się na bocznych elewacjach i dopiero
od pewnego poziomu biegną wzdłuż fasady budowli. Ciąg schodów prostopadłych jest
proporcjonalnie dłuższy niż w Ur, i został zrekonstruowany z poziomą platformą pośrodku; po
obu ich stronach znajdują się przypory. Kolejną różnicą jest brak masywnych przypór (rodzaju
bastionów?) w narożnikach pomiędzy schodami a fasadą ziguratu. W północno-zachodnim
narożniku odkrywcy częściowo odsłonili budynek, który porównują do Tieftempel w Uruk.
Odkopano tylko jedno pomieszczenie z dwoma otworami drzwiowymi. Znaleziono w nim podest,
interpretowany jako ołtarz albo stół ofiarny, ale funkcja tego budynku będzie możliwa do ustalenia
dopiero po uzyskaniu planu większej części założenia467.
Platforma ziguratu zajmująca 5000 m2 została zbudowana z dobrej jakości cegły suszonej,
bezpośrednio na wapiennej skale pokrytej warstwą piasku o grubości 7 cm468. Al-Jumaily uważa,
iż obecność piasku poprawiała stabilność i zapobiegała pękaniu masywnej konstrukcji469. U
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podstawy zigurat mierzył 69 x 67,6 m470. Pierwszy stopień wznosił się na wysokość około 14 m471.
To właśnie na pierwszym tarasie zbiegały się trzy ciągi schodów, z których dwa były równoległe,
trzecia zaś prostopadła do fasady, znajdującej się od południowo-wschodniej strony ziguratu.
Wszystko co zachowało się z górnej części ziguratu to zerodowany rdzeń budowli wzniesiony z
suszonych cegieł, przekładanych dla umocnienia konstrukcji, ułożonymi poziomo trzcinowymi
matami. Przekładki z mat na warstwach piasku i żwiru grubości około 8 cm umieszczane były co
osiem lub dziewięć rzędów cegieł. Zaobserwowano

Il. 54: Dur-Kurigalzu, pomieszczenia na południowy wschód i północny zachód od ziguratu
(Malko 2017: Fig.: 17.08; https://www.amusingplanet.com/2019/01/the-ziggurat-of-durkurigalzu.html, dostęp: grudzień 2018)
również użycie w niewielkich odstępach trzcinowych powrozów o średnicy około 10 cm
przechodzących przez cały masyw, co zostało również zinterpretowane przez odkrywcę jako
sposób na umocnienie budowli472. Pomimo, że erozja spowodowała zniszczenie zewnętrznej
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warstwy cegieł, trzon ziguratu zachował się do wysokości 57 m473. Warto podkreślić wspólną
cechę ze starszymi ziguratami, a mianowicie orientację narożników odpowiadającą czterem
stronom świata.

Przy północno-zachodniej elewacji ziguratu znaleziono fragmenty muru o

długości 163,5 m i grubości ok. 4.40 m otaczającego dziedziniec temenosu. Zewnętrzna strona
muru była wspierana przez kisû474 o wysokości 1 m i 0,96 m szerokości, zbudowanego z suszonej
cegły. Kisû i mury temenosu oddzielały świętą strefę od reszty miasta.
W obrębie temenosu, na obszarze pomiędzy murem a ziguratem, znajdowały się
fundamenty dziesięciu prostokątnych pomieszczeń (Il. 54). Pomieszczenia te były oddzielone od
siebie masywnymi murami o szerokości 3 m, pokrytymi grubą warstwą tynku475. Z powodu stanu
zachowania nie odkryto tu żadnych wejść476.

V.3. Isin. Świątynia é.gal.maḫ
Świątynia é.gal.maḫ, której pozostałości zostały całkowicie odsłonięte, znajduje się w
najwyżej położonej części stanowiska, w odległości około 600 m od ziguratu (Il. 55)477. Budowla
ma długą historię, począwszy od okresów wczesnodynastycznego i Ur III 478. Erozja zniszczyła
południowo-zachodnią części budowli, w związku z czym większość pomieszczeń wokół
dziedzińca A została utracona. W elementach dobudowanych z wypalonych cegieł, a także na
dziedzińcu A, oraz w wybrukowanych podłogach pomieszczeń znajdowały się stemplowane cegły
z napisami Kurigalzu I, zaś w różnych pomieszczeniach znaleziono inskrypcje Kadaszman-Enlila
I, Adad-szuma-usura i Meliszihu479.
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Plan budowli, odnowionej w okresie kasyckim, przedstawia wielki kompleks świątynny na
typowo babilońskim planie, składający się z dwóch części i posiadający dwa sanktuaria,
poświęcone bogini Guli i jej małżonkowi, Ninurcie (Il. 56). Każdą część tworzą pomieszczenia
zgrupowane wokół jednego z dziedzińców (A i B), które są centralnymi elementami założenia.

Il. 55: Isin, plan miasta z zaznaczoną lokalizacją świątyni é.gal.maḫ (za Kaniuth 2017: Fig.
18.01)
Według P. Miglusa obszar A nie był dziedzińcem, a raczej dużą, zadaszoną salą480.
Rzeczywiście istnieje taka możliwość, a pokrycie dachem pomieszczenia tej szerokości nie
480
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przekraczało możliwości ówczesnych budowniczych. Warto jednak zwrócić uwagę, że
dziedziniec nie został przebadany w całości i nie ma wystarczających przesłanek, które
potwierdziłyby istnienie na przykład nie zadaszonych, okalających korytarzy, zatem
problematyczny byłby sposób zapewnienia dostępu światła i właściwej cyrkulacji powietrza.

Il. 56: Świątynia é.gal.maḫ w Isin (Kaniuth 2017: Fig. 18.02)
Elewacje budowli są nieregularne i ozdobione różnego kształtu przyporami. Południowozachodni zewnętrzny mur jest w dużej części zniszczony; jedyne zachowane, ozdobione
przyporami wejście znajdujące się w pobliżu północnego narożnika budowli prowadziło na
dziedziniec B. Jego południowo-zachodnia ściana, za którą znajdowało się sanktuarium bogini
Guli, miało po obu stronach masywne przypory i - po zachodniej stronie - dużą, zdobioną
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ryzalitami platformę. Platformy na dziedzińcach przy wejściach do świątyń są często spotykanym
elementem w kasyckich budowlach, i występują na przykład także w Larsie i Ur 481. Świątynia
Guli składała się z czterech pomieszczeń (VI-IX); wejście do celli VII przez przedsionek VI
prowadziło z dziedzińca na osi prostej. Do przedsionka sanktuarium można było się także dostać
poprzez nie mające reprezentacyjnego wyglądu niewielkie pomieszczenie V z dziedzińca A.
Świątynia Ninurty była dostępna wyłącznie z dziedzińca A i składała się z sześciu sal
wzniesionych w trzech rzędach, z cellą z niszą znajdującą się w pomieszczeniu XIX. Obie celle
miały wejścia pośrodku długich ścian (typ Breitraum).

V.4. Larsa. Kompleks świątynny Szamasza é.babbar.(ra)
Badania archeologiczne wykazały, że również kompleks świątynny é.babbar.(ra) w
Larsie nie został zbudowany przez Kasytów, a powstał w okresie starobabilońskim. Najstarszy

Il. 57: Kompleks świątynny é.babbar.(ra) w Larsie (Clayden 1989: Pl.IX.1.)

481

Kaniuth 2017: 494, przyp. 6.
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ślad aktywności kasyckiej stanowi ceglana inskrypcja z imieniem Burnaburiasza II, odkryta na
dziedzińcu I. Pozostałe ceglane inskrypcje, które zidentyfikowano, wymieniają kolejnych
kasyckich królów: Kadaszman-Enlila II, Nazi-Maruttasza oraz Adad-apla-iddinę482. Kompleks
świątynny składa się z trzech zespołów (Il. 57). Każdy z nich charakteryzuje się centralnym
położeniem dużego dziedzińca, otoczonego ze wszystkich stron prostokątnymi pomieszczeniami.
W zachodniej części dziedzińca I zwraca uwagę podstawa platformy, ustawiona na osi wejścia;
jak wspomniano powyżej (V.3), platformy na dziedzińcach są częstym elementem w świątyniach
z warstw kasyckich. Wszystkie trzy części posiadają flankowane wieżami bramy. Wszystkie
zostały zbudowane na tej samej osi, prowadzącej przez cały zespół budynków. Największą i
najbardziej reprezentacyjną częścią kompleksu świątynnego jest część północno-wschodnia, w
której znajduje się zigurat. Nie udało się zidentyfikować głównego pomieszczenia obrzędowego,
a odkrywcy przychylają się ku hipotezie, że znajduje się ono prawdopodobnie w części jeszcze nie
objętej pracami archeologicznymi483. Plan świątyni, nie mający wyraźnej sekwencji pomieszczeń
cella – antecella, przypomina plan obszaru świątynnego z Dur-Kurigalzu.
Wydaje się najbardziej prawdopodobne, iż kompleks świątynny w Larsie, funkcjonujący
jako ważny ośrodek kultu w okresie kasyckim, istniał w niezmienionej formie od okresów Ur III
i Isin-Larsa, a aktywność kasyckich władców ograniczała się do odnowienia budynków
wchodzących w jego skład484.

V.5. Działalność budowlana kasyckich królów w Nippur
Poważnym problemem związanym z analizą wyników badań archeologicznych z Nippur,
tak jak i tych z najwcześniej odkrytych i eksplorowanych stanowisk, jest stosowanie
dziewiętnastowiecznych metod pracy podczas wykopalisk, zwłaszcza na obszarze dzielnicy
sakralnej. Niezwykle trudno prawidłowo określić poszczególne warstwy i odtworzyć sekwencję
stratygraficzną w tym rejonie badań.

Więcej szczegółów Huot, i in. 1978: 183-223; Clayden 1989: 64-66.
Heinrich 1982: 223. Niezwykle ciekawe jest otoczone owalnym murem założenie na zachód od dziedzińca I.
Widoczna na planie świątynia pochodzi z okresu nowobabilońskiego, ale fragment grubego muru dotykającego od
zewnątrz do głównego pomieszczenia dzidzińca I został wzniesiony przez Burnaburiasza II. W sondażu
przeprowadzonym w jednym z pomieszczeń świątyni natrafiono na mur wzniesiony przez Kadaszman-Enlila, ale jej
plan w okresie kasyckim nie jest znany (Clayden 1989: 66 i nast.).
484
Heinrich 1982: 206-207, 223-225; Clayden 1989: 64-66.
482
483
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Il. 58: Nippur, rekonstrukcja planu é.kur w okresie Ur III, pokazujący lokalizację
świątyni Enlila (G. Scazzosi 2014: Fig. 3)
Pierwsze ślady budowli kasyckich w Nippur wiążą się z pracami naprawczymi zleconymi
przez króla Burnaburiasza, co poświadczają inskrypcja na cegle oraz kopia ceglanego napisu,
prawdopodobnie pochodzące z Nippur485. Aktywność budowlana królów kasyckich ograniczyła
się do odtworzenia pierwotnego stanu nippurskich świątyń wzniesionych w okresie Ur III, bez
wprowadzania żadnych istotnych zmian486.
Przejawem aktywności budowlanej króla Kadaszman-Turgu w Nippur stała się renowacja
elewacji i schodów ziguratu487. Za czasów Kudur-Enlila przeprowadzono rekonstrukcję świątyni
Enlila, zbudowanej w okresie Ur III488.

485

Brinkman 1976: 106 i nast., E.2.4 i E.2.5.
Heinrich 1982: 233-236 ; McCown, i in. 1967 : 12-17.
487
Brinkman 1976: 164, nr L.5.1; Clayden 1989 : 76. Prace renowacyjne w kompleksie świątynnym prowadzili
również Kurigalzu I, a następnie Kadaszman-Enlil oraz Adad-szuma-usur (Clayden 1989: 76, z odniesieniami do
katalogu tekstów w Brinkman 1976).
488
Brinkman 1976: 190 i nast., nr P.2.1-P.2.3. Na temat szczegółów aktywności tego króla patrz Clayden 1989: 7678.
486
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Il. 59: Świątynia Enlila w Nippur w okresie kasyckim (za McCown, i in. 1967: Pl. 22)
Świątynia znajdowała się na dziedzińcu é.kur na północny wschód od masywu ziguratu (Il.
58). W czasach kasyckich budynek został całkowicie zniwelowany i odbudowany zgodnie z
wcześniejszym planem489. Jedyna istotna zmiana polegała na przeniesieniu wejścia, które
pierwotnie prowadziło od północnego wchodu do pomieszczenia 18. Nowe wejście, wiodące do
sali 17 zlokalizowano na południowym zachodzie. Miało ono zapewne pomocniczą funkcję i było
ozdobione skromniejszymi przyporami w porównaniu do wejścia głównego, zlokalizowanego w
pobliżu południowo-zachodniego narożnika (20-14).
Prostokątny budynek z płaskimi zewnętrznymi przyporami składał się z dwóch rzędów
pomieszczeń z ceglanymi płytowaniami na posadzkach, z których dwa (13, 18) wyróżniają się
zarówno wielkością, jak i wyposażeniem (Il. 59). Znajdowały się w nich różnego rodzaju

Opis kasyckiej światyni Enlila na podstawie McCown, i in. 1967: 12-17. W we wcześniejsze j budowli w pobliżu
północnego narożnika znajdowało się pomieszczenie 19. W tym miejscu na planie warstwy kasyckiej zaznaczone są
schody, które zapewne prowadziły do wyżej położonego, nie zachowanego pomieszczenia. Za jego istnieniem
przemawia również ilustracja w pulikacji (McCown i in. 1967: Pl. XXIIIC), na której sala ta została zrekonstruowana.
489
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instalacje – „ołtarze” ze śladami działania ognia, podesty, ławy, a w sali 13 również palenisko.
Chociaż pomieszczenia te można uznać za celle, plan założenia jest nietypowy. Według
odkrywców jest to spowodowane szczególną funkcją budowli, która była miejscem, gdzie
przygotowywano posiłki dla Enlila, przeznaczone do jego świątyni na szczycie ziguratu490.
Inskrypcje Kadaszman-Enlila, Kudur-Enlila, Szagarakti-Szuriasza oraz Kasztiliasza, znalezione w
świątyni Enlila wskazują na przeprowadzenie w niej prac budowlanych z rozkazu każdego z tych
władców491.

Il. 60: Budynek z warstwy IVb w Nippur (Gibson, i in. 1978: Pl. 18)

W trakcie wykopalisk w latach 70-tych XX wieku na obszarze WA w warstwie IVb
odkryto pozostałości dużej budowli, którą uznano za świątynię (Il. 60)492. Jej plan nie został
490

McCown, i in. 1967: 32 i nast.
Brinkman 1976: 137-138, 291, 306; 183, 186; Scazzosi 2014: 19-20.
492
Gibson, i in. 1978: 13-14.
491
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zrekonstruowany w całości przez archeologów, ale podczas wznowionych w 1990 roku prac
znaleziono figurki ludzi i psów, jak również fragment napisu dedykacyjnego dla Guli, które
pozwoliły na identyfikację bogini, której była poświęcona świątynia493.

V.6. Uruk. Świątynia Inanny
Świątynia Inanny (Il. 61) jest niewielką (14 x 18 m), wolnostojącą budowlą, wzniesioną
przez króla Karaindasza w XV wieku p.n.e., na jednym z zewnętrznych dziedzińców kompleksu
świątynnego Eanna w Uruk, około 120 m na północny wschód od ziguratu zbudowanego w okresie
Ur III.

Il. 61: Świątynia Inanny w Uruk (Heinrich 1982: Abb. 295)
Świątynia - będąca najstarszą kasycką budowlą sakralną, którą można przypisać
konkretnemu władcy - jest niewielka w porównaniu do wielkości kompleksu Eanna, ale jej
493

Gibson 1993: 13-15.
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znaczenie architektoniczne i historyczne jest niezwykle istotne494. Została ona, co należy do
rzadkości, wzniesiona w całości z wypalonych cegieł.
Budynek ma kształt prostokąta, a obecność masywnych podwójnych przypór na każdym z
narożników jest cechą unikalną. Plan świątyni jest symetryczny, z wejściem na osi prostej.
Wewnątrz znajduje się przedsionek i podłużna cellla, otoczone pomieszczeniami bocznymi na
wzór korytarzy. W celli znajdował się wolnostojący podest, który pochodzi z późniejszej fazy
budowy i wydaje się, że pełnił funkcję paleniska lub ołtarza 495. Poza tym, w świątyni nie ma
śladów świadczących o wykonywaniu w niej rytuałów.
Budowla była użytkowana przez długi okres, a ostatniej renowacji dokonano w czasach
Seleukidów496. Poza wspomnianymi powyżej cegłami z inskrypcjami Karaindasza, w świątyni nie
odkryto żadnych zabytków z okresu kasyckiego497.

V.7. Ur. Pozostałości kasyckich budowli o charakterze sakralnym
W czasach Kurigalzu I wielkie świątynie i budynki publiczne w Ur znajdowały się w
fatalnym stanie. Od poprzednich dużych prac budowlanych w czasach dynastii z Larsy minęło
ponad trzysta pięćdziesiąt lat, w trakcie których Ur przeżywało okres stagnacji i zaniedbania, a
liczne monumentalne budowle popadły w ruinę w konsekwencji zniszczeń i dewastacji miasta za
czasów Samsu-iluny498. Kurigalzu podjął działania rekonstrukcyjne na wielką skalę w wielu
rejonach miasta; intensywne prace podjęto również na obszarze temenosu499. Poszczególne
budowle można przypisać temu władcy zarówno dzięki licznym stemplowanym cegłom z jego
imieniem, jak i dzięki szczególnym technikom budowlanym. Ściany wznoszono przede wszystkim
z charakterystycznych, słabo wypalonych cegieł wykonanych z piaszczystej gliny, spajanych
zazwyczaj glinianą zaprawą, rzadziej bitumem; cegły miały często podobne, powtarzalne

Świątynia została wydatowana na podstawie inskrypcji Karaindasza na cegłach (Brinkman 1976: 169-171 nr N.2.1N.2.2, 378).
495
Heinrich 1982: 222; Miglus 2017: 348.
496
Kose 1998: 187, 269-274; van Ess 2015: 471.
497
Clayden 1989: 59.
498
Brinkman 1969: 311-315, 345; Clayden 1989: 59 i nast.
494

499

Poza budowlami opisanymi poniżej, Kurigalzu między innymi wzniósł nowe kisû przy północno-zachodniej części
platformy ziguratu, odnowił fasadę bastionu Warad-Sina i przeprowadził niewielkie prace na terenie dziedzińca
Nanny, Woolley 1939: 49 (kisû i bastion Warad-Sina), 88-94 (dziedziniec Nanny).
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wymiary. W grubszych murach natomiast budowniczowie Kurigalzu konstruowali dwa ceglane
zewnętrzne lica, które wypełniano gruzem pochodzącym ze starszych budowli500.
Zmiany, jakie zostały wprowadzone do sakralnej architektury w Ur za czasów kasyckich
nie były wielkie. Najważniejsze z nich to przebudowa gipāru, przeniesienie świątyni Ninlil na
dziedziniec ziguratu, budowa tarasu przed (é).dub.lá.maḫ, wzniesienie budowli (prawdopodobnie
nowej części é.nun.maḫ), błędnie określonej przez L. Woolley’a jako é.mu.ri.a.na.ba.AK, oraz
niewielkich świątyń na północny zachód od dziedzińca ziguratu501.

V.7.1. Świątynia é.nun.maḫ
Świątynia é.nun.maḫ powstała w okresie Ur III i była również użytkowana w okresie
starobabilońskim502. Nie została przebudowana, a jedynie odnowiona przez króla Kurigalzu.
Potwierdzają to znalezione in situ napisy na cegłach i kamieniach jarzmowych, przywołujące imię
władcy503. Zmiana, która zaszła w jej wewnętrznym rozplanowaniu polegała na dodaniu muru w
kształcie krzyża, dzielącego jedno z pobocznych pomieszczeń na dwa oddzielne. W okresie
starobabilońskim budowla miała jedno główne wejście, które było usytuowane od strony
dziedzińca Nanny. W okresie kasyckim, dodano drugie wejście otwierające się na Via sacra.
Nowy trakt wejściowy w okresie kasyckim składał się z trzech pomieszczeń, a pierwotnie (w
okresie starobabilońskim) z dwóch. Zmienił się również wygląd Via sacra, która została
podzielona na mniejsze odcinki przez zbudowanie trzech podwójnych bram (Il. 62).
Plan świątyni jest nietypowy. Centralna część, która zapewne pełniła funkcję sakralną,
składała się z przedsionka i czterech rozmieszczonych symetrycznie względem osi wejścia
pomieszczeń, co przypomina podwójną świątynię z dwiema cellami.
Żadne elementy wewnętrznego wyposażenia z czasów kasyckich nie zachowały się, ale
według L. Woolley’a sanktuarium mogło być poświęcone kultowi boga Nanny i jego małżonki
Ninlil504.

500

Brinkman 1969: 315-316; Woolley 1939: 81.
Miglus 2017: 335-349.
502
Pod warstwami z okresu Ur III Woolley znalazł fragmenty murów i posadzek z płasko-wypukłych cegieł, ale nie
wiemy nic pewnego na temat wyglądu i przeznaczenia wcześniejszej konstrukcji (Woolley 1974: 45).
503
Inskrybowane cegły: Woolley 1974: 49, 51; kamienie jarzmowe: Woolley 1974: 52, 53; Brinkman 1976: 222, nr
Q.2.54.
504
Woolley 1974: 46.
501
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Il. 62: Ur, dzielnica sakralna z zaznaczoną świątynią é.nun.maḫ: A - w okresie
starobabilońskim (za Woolley, Mallowan 1976: Pl. 117), B - w okresie kasyckim (za
Woolley 1965: Pl. 47)
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Budynek był przynajmniej z trzech stron otoczony wydłużonymi pomieszczeniami o
charakterze magazynowym; zgodnie z sugestią R.L. Zettlera i W.B. Hafforda również centralna
część budowli, uważana przez Woolley’a za sanktuarium, miała podobne, magazynowe
przeznaczenie505.

V.7.2. Świątynia é.mu.ri.a.na.ba.AK
W wąskim korytarzu, znajdującym się pomiędzy tarasem ziguratu é.temen.ní.gùr.(ru) z
jednej strony i przylegającym do ściany świątyni é.nun.maḫ z drugiej L. Woolley odkrył
pozostałości budowli, którą określił jako é.mu.ri.a.na.ba.AK (Il. 63). Identyfikacja została
dokonana wyłącznie w oparciu o inskrypcję Szu-Sina, władcy z III Dynastii z Ur, zapisaną na
wtórnie użytym kamieniu jarzmowym506. Atrybucja nazwy do odsłoniętej zabudowy budziła
zastrzeżenia i wątpliwości samego Woolley’a, i została odrzucona przez późniejszych badaczy,
zwłaszcza, że nie odkryto w tym miejscu żadnych pozostałości wcześniejszych niż okres
kasycki507. Inskrypcje Kurigalzu znalezione in situ w budynku wymieniają jedynie é.kiš.nu.ĝál,
ogólną nazwę sanktuarium Sina w Ur; według J.A. Brinkmana budynek ten był rodzajem
przybudówki czy aneksu do świątyni é.nun.maḫ508.
Budowla w kształcie wydłużonego prostokąta składała się z siedmiu pomieszczeń
zbudowanych liniowo i została w znacznym stopniu zrekonstruowana przez Woolley’a.
Reprezentacyjne wejście otwierało się na Via sacra oflankowaną przyporami bramą.
Pomieszczenie 2 mogło być dziedzińcem, o czym świadczy bruk z wypalonej cegły ze śladami
bitumu. Stąd wąskie przejście prowadziło do sąsiadującej z nim świątyni (é).dub.lá.maḫ.
Pomieszczenia 3 i 4 były ze sobą połączone i miały oddzielne wejścia. Odczytując cały plan
świątyni (wraz z rekonstrukcją) można zauważyć, że cztery pomieszczenia z wejściami
znajdującymi się na tej samej osi otwierały się na pomieszczenie 2, które było łącznikiem z
przedsionkiem (1). Może to wskazywać na pełnienie roli publicznej, ale zły stan zachowania nie
pozwala jednoznacznie określić funkcji budowli.
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Zettler, Hafford 2015: 373.
Woolley 1965: 5 i nast.
507
Brinkman 1969: 116; Clayden 1989: 61; George 1993: 128, nr 813; Miglus 2017: 345 (odwołanie wyłącznie do
okresu Ur III).
508
Brinkman 1969: 316.
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Il. 63: Ur, świątynia é.mu.ri.a.na.ba.AK (za Woolley 1965: Pl. 47)

V.7.3. (É).dub.lá.maḫ
(É).dub.lá.maḫ, podobnie jak większość wielkich budynków poważnie ucierpiała, gdy
wojska Samsu-iluny zniszczyły Ur po rebelii południowych miast. Budowla była pierwotnie (od
okresu Ur III) monumentalną bramą złożoną z dwóch pomieszczeń, prowadzącą na dziedziniec
ziguratu, w której również odbywały się sądy. Brama, zablokowana w okresie Isin-Larsa509,
została przekształcona w świątynię złożoną z poprzecznego przedsionka i celli (Il. 64).

509

Zettler, Hafford 2015: 373.
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Il. 64: Ur, świątynia (é).dub.lá.maḫ i jej otoczenie (za Woolley 1965: Pl. 48)
Prace budowlane Kurigalzu I w tym rejonie są udokumentowane wieloma inskrypcjami510.
W jednym z napisów stemplowanych na licznych cegłach mowa jest o (é).dub.lá.maḫ, która
510

Clayden 1989: 61; Walker 1981: 57; Woolley 1965: 14; Zettler, Hafford 2015: 374.
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została zbudowana w dawnych czasach i popadła w ruinę, którą Kurigalzu „zbudował i przywrócił
na jej miejsce”511.
Nowa budowla jest dość dokładną repliką starej, natomiast dodatkowym elementem,
dodanym przez kasyckiego władcę był otaczający budynek taras (kisû) wysokości około metra,
ozdobiony ryzalitową dekoracją, wraz z prowadzącymi nań schodami. Dzięki temu budynek
dawnej bramy zyskał bardziej monumentalną formę, górując nad otoczeniem. Od południa do
fasady platformy przylegała ława oraz kwadratowe podium z prowadzącymi nań rampą lub
schodami512. Prace rekonstrukcyjne Kurigalzu objęły również dziedziniec i przylegające do niego
pomieszczenia, prawdopodobnie o administracyjnym lub gospodarczym charakterze; w tym
rejonie żadne istotne zmiany w porównaniu do wcześniejszego okresu nie zostały
wprowadzone513.

V.7.4. Świątynia Ningal
Kurigalzu podjął również prace rekonstrukcyjne w bezpośrednim otoczeniu zigguratu514.
Najważniejszym dokonaniem władcy w tym rejonie była budowa świątyni Ningal. Znajdowała się
ona pierwotnie w obrębie gipāru, z którego została przeniesiona przez Kurigalzu I do południowozachodniej części dziedzińca ziguratu (Il. 62, 65). Podobnie jak w przypadku innych budowli,
działalność Kurigalzu została potwierdzona inskrypcjami na cegłach; mowa w nich o wzniesieniu
przez władcę świątyni dla bogini Ningal515. Na tym samym obszarze znajdowały się skromne
pozostałości wcześniejszych budowli (między innymi fragment muru z czasów III Dynastii z Ur),
których plany, ze względu na stan zachowania, nie mogły zostać nawet w najmniejszym stopniu
odtworzone. Pozostaje wciąż kwestią dyskusyjną, czy świątynia Ningal była nową fundacją
Kurigalzu, czy została jedynie przez niego odbudowana/odrestaurowana na miejscu
wcześniejszego przybytku bogini516.
Główne wejście do świątyni znajdowało się najprawdopodobniej po stronie północnowschodniej i zostało zrekonstruowane przez Woolley’a, ponieważ ta część budowli nie
511

Woolley 1965: 13.
Woolley 1965: 13 i nast.
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Il. 65: Świątynia Ningal w Ur, okres kasycki (Woolley 1939: Pl.73)
zachowała się. Nietypowym rozwiązaniem było usytuowanie drugiego wejścia na długim boku
świątyni. Prowadziło ono bezpośrednio do gipāru; chodziło zapewne o podtrzymanie ścisłej więzi
pomiędzy sanktuarium Ningal a siedzibą kapłanek entu (co najmniej od okresu Ur III świątynia
Ningal stanowiła integralną część gipāru) i ustanowienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy
obydwiema budowlami.
Plan budowli wzniesionej przez Kurigalzu w ogólnych zarysach przypomina plan świątyni
z okresu Isin-Larsa znajdującej się na terenie gipāru, trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem
T. Claydena, że plan nowego sanktuarium jest „niemal identyczny” w porównaniu do założenia z
gipāru517.
W przedniej części świątyni znajdował się brukowany cegłami i pokryty bitumem
(podobnie jak posadzki w innych częściach świątyni) dziedziniec, na którym odkryto zniszczone
pozostałości instalacji w postaci ceglanych podiów (a także długiego na pięć metrów,
równoległego do wejścia podwyższenia, muru lub ławy) oraz rząd pomieszczeń wzdłuż północno-
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zachodniej ściany518. Wewnętrzne sanktuarium na planie kwadratu, do którego prowadziło wejście
z masywnymi przyporami, składało się z kilku pomieszczeń zgrupowanych wokół centralnej,
również kwadratowej sali (5), w której znajdowały się pozostałości trzech podestów – dwóch pod
ścianami i jednego wolnostojącego. W każdej ścianie sali 5 znajdowały się otwory drzwiowe
prowadzące do sąsiednich pomieszczeń. Nietypową cechą, odnotowaną przez Woolley’a było ich
usytuowanie – drzwi położone naprzeciwko nie znajdowały się na osi i były przesunięte wobec
siebie519.
Problematyczne jest również usytuowanie celli, ponieważ należy wziąć pod uwagę dwa
pomieszczenia (6 i 8), które mogły pełnić tę funkcję520. Pomieszczenie 6 znajduje się na osi
wejścia, jego usytuowanie odpowiadałoby więc typowemu świątynnemu planowi. Znajdowała się
w nim nisza, oraz niewielki podest. Pomieszczenie 8 oddzielone jest od centralnej sali 5 bardzo
szerokim przejściem. Na jego tylnej ścianie znajduje się płytka nisza, przed którą usytuowano
podest, zachowany do wysokości 0,9 m. O szczególnym znaczeniu pomieszczenia świadczy
depozyt przedmiotów znalezionych między cegłami tej instalacji, wśród których odkryto
fragmenty glinianej figurki, złotych przedmiotów, szkła, a także małe szklane i glazurowane
naczynka521. Jeśli uznamy, że właśnie w tym pomieszczeniu zlokalizowano cellę, należy
podkreślić, że znajdowałaby się ona na osi łamanej względem dziedzińca, co byłoby kolejną
nietypową cechą tego założenia. Na dziedzińcu i przed głównym wejściem prowadzącym do
pomieszczenia 1 stał ołtarz, co jest często spotykanym elementem w mezopotamskich budowlach
o charakterze sakralnym.

V.7.5. Późnokasyckie świątynie przy północno-zachodnim murze temenosu
Na zewnątrz północno-zachodniego muru otaczającego dziedziniec zigguratu Kurigalzu
wzniósł budowlę o charakterze magazynowym, składającą się z wewnętrznego korytarza i
przylegających do niego z obu stron pomieszczeń522. W późniejszych warstwach (3-2-2bis)
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fragmentarycznie zachowanych budowli o charakterze sakralnym.

Warstwa 3
Zachowana część budowli odkryta w warstwie 3 składała się z dwóch „kaplic”
rozdzielonych podłużnym pomieszczeniem (6), które pełniło zapewne funkcje pomocniczą (Il.
66)523. Budynek, wzniesiony z cegły mułowej na podmurówce wysokości dwóch lub trzech
warstw wypalonych cegieł przylegał do dziedzińca, ograniczonego od południowego wschodu
dwoma kwadratowymi podestami. Dziedziniec i pomieszczenie 6 miały glinianą nawierzchnię,
natomiast posadzki w „kaplicach” wykonane zostały z wypalonej cegły.

Il. 66: Ur, świątynia z warstwy 3 (Woolley 1965: Pl. 58)

523

Opis na podstawie Woolley 1965: 63 i nast.
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Oba niewielkie sanktuaria mają podobny plan, chociaż ich proporcje są różne. Każde
składa się z dwóch pomieszczeń (przedsionek i cella, pomieszczenia 3 i 4 oraz 5 i 7). Wejścia do
celli prowadzą na osi prostej poprzez bardzo szerokie otwory drzwiowe, co przypomina wejście
do sali 8 w kasyckiej świątyni Ningal. W fasadzie nie ma ryzalitów ani rowkowej dekoracji
charakterystycznych dla budowli sakralnych, natomiast wejście do południowo-wschodniej
„kaplicy” flankowały przypory. Plan pomieszczeń, jak również znalezione w cellach dolne partie
ceglanych podestów uzasadniają interpretację założenia jako obiektu sakralnego.

Warstwa 2
Budynek odkryty w następnej warstwie różni się zasadniczo od starszych pozostałości,
chociaż również i w tym przypadku uzasadniona wydaje się być interpretacja wiążąca jego funkcję
ze sferą sakralną. Budowla, o innej orientacji niż jej poprzedniczka, miała nieco nieregularny
kształt zbliżony do kwadratu i składała się z dziesięciu pomieszczeń (Il. 67)524. Zewnętrzne mury
w dużym stopniu uległy uszkodzeniu, podobnie jak i otoczenie budynku, w którym bardzo
zniszczone pozostałości nie pozwalają na odtworzenie planu. Zapewne mamy tu do czynienia z
fragmentem większej całości, co wydaje się bardzo prawdopodobne, jeśli porównamy plany z
warstw 2 i (lepiej zachowanej) 2bis. Świątynię w całości zbudowano z wypalonych cegieł, a
dziedziniec i większość pomieszczeń miały brukowaną wypalonymi cegłami posadzkę.
Wejście od północnego zachodu prowadziło przez przedsionek (1) na prostokątny
dziedziniec (2), na którym znajdowały się ceglane platformy, dwa równoległe rzędy cegieł
usytuowane naprzeciwko wejścia do pomieszczenia 5, interpretowane przez odkrywcę jako
pozostałości ołtarza, oraz niewielka instalacja w narożniku. Na dłuższej, ozdobionej ryzalitami
ścianie z czterema niewielkimi podestami, znajdowały się wejścia do trzech pomieszczeń.
Centralną część stanowiły dwie sale, które można interpretować jako antecellę (5), połączoną
szerokim przejściem z cellą (8), do której przylegały dwa boczne pomieszczenia (7 i 9). Sale 6 i
4 były położone symetrycznie po obu stronach antecelli; w pierwszej z nich, dostępnej tylko z
dziedzińca, znaleziono ławę pod tylną ścianą oraz kwadratowe podium w zachodnim narożniku.
Przeciwległa sala 4 była dostępna zarówno z dziedzińca, jak i z antecelli. Centralne pomieszczenia
miały zniszczoną podłogę, co może tłumaczyć brak instalacji.
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Opis na podstawie Woolley 1965: 64-66.
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Il. 67: Świątynia z warstwy 2 w Ur (Woolley 1965: Pl. 59)
Po obu stronach tego bloku trzech rzędów pomieszczeń znajdowały się wydłużone
korytarze, które mogły zapewniać dostęp światła do wnętrza; jeden z nich (10) mieścił zapewne
schody wiodące na dach lub na wyższą kondygnację budowli. E. Heinrich uważa pomieszczenie
nr 6 za dodatkową kaplicę, która otwierała się na prostokątny dziedziniec nr 2525. Ten pogląd budzi
pewne wątpliwości. Główna część sanktuarium ma inny plan niż znajdujące się po bokach dwie
podobne do siebie sale. Do jednego z nich (4) wejścia prowadzą zarówno z dziedzińca, jak i z
pomieszczenia 5, co raczej wyklucza możliwość, że było dodatkową cellą. Co prawda w
pomieszczeniu 6 znaleziono ławę i podium, ale ponieważ nie znamy przebiegu odprawianych w
świątyni rytuałów, funkcja pobocznych pomieszczeń nie jest możliwa do ustalenia.
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Heinrich 1982: 231.
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Warstwa 2 bis
W warstwie 2bis odkryto wydłużony budynek, składający się co najmniej z czterech części
(A-D, Il. 68) w różnym stanie zachowania526. Zniszczenia ścian powodują, że nie można
jednoznacznie określić, czy istniała wewnętrzna komunikacja pomiędzy częściami A, B i C, czy
były to raczej niezależne, przylegające do siebie założenia. Część „A” jest uproszczoną wersją
wcześniejszej budowli. Wejście usytuowano w tym samym miejscu, brakuje natomiast
prowadzącego na dziedziniec przedsionka i wydłużonych pomieszczeń po obu stronach budynku.
Wewnętrzna fasada na długim boku dziedzińca nie została ozdobiona ryzalitami, ale ściany,
podobnie jak w warstwie 2, są grubsze niż ściany działowe, a układ pomieszczeń, jak i system
komunikacji pomiędzy nimi pozostały bez zmian. Można przypuszczać, że analogicznie do
wcześniejszej fazy, antecella (3) i oddzielona od niej szerokim otworem drzwiowym cella (6)
znajdowały się w centralnej części rzędów pomieszczeń znajdujących się w południowozachodniej części założenia. Brak podestów i innych instalacji może być związany ze złym stanem
zachowania podłóg.

Il. 68: Świątynia z warstwy 2 bis w Ur (Woolley 1965: Pl. 60)

526

Woolley 1965: 66-68.

170
Najmniejsza część „B” przetrwała w znacznie gorszym stanie. Wejście ozdobione
niewielkimi przyporami prowadziło na nieregularnego kształtu dziedziniec; tylko tutaj zachowała
się w dobrym stanie ceglana posadzka. Południowo-zachodnią część zajmowało sanktuarium o
typowym układzie, z grubym, ozdobionym uskokami przy wejściu murem oraz pomieszczeniami
2 i 3 pełniącymi funkcję antecelli i celli. Przylegało do nich dostępne z dziedzińca pomieszczenie
4 o nieznanym przeznaczeniu. Widoczny na planie otwór w ścianie łączącej je z częścią „A” został
spowodowany późniejszymi zniszczeniami i nie jest pewne, czy znajdowało się tu przejście
łączące oba kompleksy.
Rekonstrukcja części „C” jest bardziej problematyczna niż opisanych wcześniej dwóch
założeń ze względu na dość znaczną destrukcję murów. Podstawowe elementy planu pozostają nie
zmienione. Wejście na prostokątny dziedziniec prowadziło przez wydłużony przedsionek.
Największymi i zapewne najważniejszymi pomieszczeniami, oddzielonymi od dziedzińca
pogrubionym murem z ryzalitami i pojedynczymi uskokami przy wejściu były sale 3 (antecella) i
4 (cella), podobnie jak w innych częściach budynku (a także w warstwie 2 i 3), oddzielone bardzo
szerokim przejściem. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te sanktuaria mają poprzeczne celle
(Breitraum). Centralna część sanktuarium jest otoczona czterema pomieszczeniami, o innym
układzie niż w części „A”.
Pomieszczenia poboczne (5-8) zaplanowano inaczej, niż w części „A” i według E.
Heinricha pełniły one podrzędną rolę527. Po obu stronach znajdują się po dwa połączone ze sobą
pomieszczenia (5-6 oraz 7-8), dostępne jedynie z antecelli. W większości przypadków w innych
świątyniach, tak jak i w części „A”, pomieszczenia pomocnicze sąsiadujące z cellą otwierają się
na nią bezpośrednio528. W przypadku świątyni D stan zachowania jest tak zły, że nie można
zrekonstruować jej planu.
Brak inskrypcji uniemożliwia identyfikację (zapewne pomniejszych) bóstw, którym były
poświęcone omówione powyżej „kaplice” czy niewielkie świątynie z warstw 3, 2 i 2bis. L.
Woolley uważał, że mogły być one poświęcone mniejszym bóstwom z kręgu („świty”) Nanny.
Na poparcie swojej hipotezy przytacza tekst dotyczący świątyni kuchennej przygotowującej
posiłki dla „wszystkich bogów” związanych z Nanną (inskrypcja Nur-Adada z Larsy, 19 w. p.n.e.)
oraz dedykację dla dziewięciu pomniejszych bóstw, prawdopodobnie ze świty Ningal (Sin527
528

Heinrich 1982: 231.
Na przykład w świątyniach Guli w Isin, Inanny w Uruk i Ningal w Ur.
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Balatsu-iqbi, 7 w. p.n.e.) 529. P. Miglus porównuje budynek z warstwy 3 do sanktuariów z okresu
Isin-Larsa, podając jako analogię małe świątynie B i C w Tell Harmal oraz tak zwany Snake Shrine
z Tell Asmar530. Cechą charakterystyczną budowli z Ur z warstw, 2 i 2bis jest poprzeczna cella i
(również w warstwie 3) szerokie wejście łączące cellę z antecellą, podobnie jak w świątyni Ningal
(pomieszczenia 5 - 8). Natomiast nie posiadamy analogii do braku nisz kultowych, co Miglus
interpretuje jako cechę lokalną531. Ponieważ nie znaleziono żadnych inskrypcji występujących w
pierwotnym kontekście, problematyczne i dyskusyjne jest również datowanie budowli z warstw
3-2-2bis. Znaleziony w wypełnisku pod podłogą pomieszczenia w warstwie 3 fragment inskrypcji
Kurigalzu daje nam jedynie terminus post quem dla momentu wzniesienia budowli. W wyższych
poziomach L. Woolley odkrył fragmenty zabudowy o nieustalonym przeznaczeniu; nawet, jeśli
sakralna tradycja miejsca została zachowana, plan uległ zasadniczej zmianie. Późniejsza z tych
dwóch faz budowlanych została przez niego wydatowana na czasy Sin-balatsu-iqbi, namiestnika
Asarhaddona i Aszurbanipala, na podstawie wymiarów użytych cegieł. Sekwencję w tym rejonie
zamyka mur Nabuchodonozora II532. Nawet jeśli przyjmiemy argumentację Woolley’a i uznamy
czasy Sin-balatsu- iqbi za terminus ante quem, w dalszym ciągu mamy do czynienia z długim
okresem, znacznie wykraczającym poza panowanie dynastii kasyckiej.
T. Clayden nie zgadza się z datowaniem nawet najwcześniejszej budowli z warstwy 3 na
okres kasycki i uważa, że może ona pochodzić nawet z I tysiąclecia p.n.e. Clayden argumentuje
swoją tezę nietypowym planem podwójnego sanktuarium dostępnego bezpośrednio z zewnątrz i
wskazuje również na brak drobnych znalezisk, które mogłyby kwestię datowania
uściślić533. Przyjęte w niniejszej pracy datowanie sekwencji budowli z warstw 3-2bis przez
Woolley’a na okres kasycki podtrzymali zarówno E. Heinrich, jak i P. Miglus534.

V.7.6. Świątynia Ningiszzidy
W południowo-wschodniej części stanowiska, w kwadratach U-V 59-60, L. Woolley
odsłonił sekwencję niewielkich świątyń pochodzących z czasów od III Dynastii z Ur po okres
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nowobabiloński535. W napisach dedykacyjnych z okresu Isin-Larsa mowa jest o wzniesieniu
światyni é.níĝ.gi.na dla Ningiszzidy536. Woolley wspomina również o inskrypcji Naram-Sina,
która miałaby sugerować istnienie w tym miejscu także sanktuarium Nin-ezen, małżonki
Ningiszzidy537.

Il. 69: Ur, świątynia Ningiszzidy: A - w okresie starobabilońskim (Woolley, Mallowan 1976:
Fig. 17); B – starsza świątynia z okresu kasyckiego (Woolley 1965: Pl. 54)
Według odkrywcy, z okresu późnokasyckiego pochodzą dwa poziomy budowlane
świątyni538. Budowla starszej fazy jest bardzo źle zachowana (Il. 69B). Na podstawie jej
535
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537
Woolley 1965: 44.
538
Opis na podstawie Wioolley 1965: 44-47.
536

173
pozostałości można ocenić, że był to z pewnością monumentalny budynek (świadczy o tym
fragment masywnej, ozdobionej płaskimi przyporami północno-wschodniej zewnętrznej ściany),
wzniesiony na odmiennym planie niż wcześniejsza, starobabilońska świątynia.

Il. 70: Młodsza świątynia Ningiszzidy, warstwa późnokasycka (Woolley 1965: Pl. 55)
Byłaby to zatem nowa budowla, a nie jedynie odbudowa czy renowacja istniejącego przybytku
kultu. Rekonstrukcja Woolley’a jest wysoce hipotetyczna i zakłada symetrię osiową założenia. Co
najistotniejsze, praktycznie nic nie zachowało się z najświętszej części sanktuarium (otoczenie
celli), zatem rozważania, czy mogła to być świątynia podwójna wydają się być pozbawione
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podstaw, a nawet funkcja budowli w tej fazie może budzić wątpliwości, chociaż za
przeznaczeniem sakralnym przemawia tradycja miejsca539.
L. Woolley przypisuje wzniesienie budowli królowi Kurigalzu. Hipoteza ta jest
prawdopodobna, ale opiera się na niepewnych przesłankach. Jedynym argumentem jest
stemplowana inskrypcja dedykacyjna władcy na cegle, mówiąca o budowie świątyni poświęconej
bogini Nin-ezen. Cegła ta została wmurowana w ścianę przy otworze drzwiowym dziedzińca, ale
sam odkrywca dopuszcza możliwość, że została ona tu użyta we wtórnym kontekście i pochodzi
z innej (wcześniejszej) budowli540.
Młodsza świątynia, pochodząca z warstwy datowanej przez Woolley’a na okres późnokasycki, zachowała się w lepszym stanie, chociaż plan zamieszczony w publikacji jest również
w dużej mierze zrekonstruowany (Il. 70)541. Świątynia składa się z rozbudowanego wejścia
(unikalną cechą jest tu obecność wydłużonego pomieszczenia po prawej stronie) i szeregu
pomieszczeń rozmieszczonych wokół centralnego, prostokątnego dziedzińca. W tylnej części
znajdowały się silnie zniszczone pozostałości, należące prawdopodobnie do podwójnego
sanktuarium542.

V.8. Analiza kasyckiej architektury świątynnej i porównanie z innymi
mezopotamskimi świątyniami z II tysiąclecia p.n.e.
Wszystkie świątynie pochodzące z okresu kasyckiego opisane w niniejszej pracy
zachowują tradycyjną lokalizację świątyń w miastach babilońskich. Kasyci wzorowali się na już
istniejących babilońskich rozwiązaniach urbanizacyjnych, czego przykładem wybór lokalizacji
E. Heinrich, (1982: 315) uważa, że świątynia została zbudowana dla dwóch bóstw, ale nie poparł argumentami
swojej tezy. Po analizie raportów wykopaliskowych E. Heinrich (1982) i T. Clayden (1989) doszli do podobnych
539

wniosków, natomiast P. Miglus (2017) nie zidentyfikował tej budowli jako świątynię. Również J.A. Brinkman (1969:
319) uznaje budowlę za świątynię.
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541
Również w tym przypadku datowanie budzi pewne zastrzeżenia. W świątyni nie odkryto pozostałości z okresu
kasyckiego (ale nie ma również znalezisk późniejszych), a następny poziom budowlany pochodzi z okresu
nowobabilońskiego (Clayden 1989: 81). Za okresem kasyckim przemawiają zastosowane techniki budowlane. Ściany
wzniesiono w typowy dla Kasytów sposób – pomiędzy dwoma licami znajduje się wypełnisko z ceglanego gruzu. Reużyte fragmenty cegieł, z których część była inskrybowana, pochodzą z okresów Ur III i Isin-Larsa (Woolley 1965:
46).
542
Woolley 1965: 46 i nast.
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dzielnicy sakralnej w Dur-Kurigalzu (Il. 46, 48), w Larsie w okresie starobabilońskim (Il. 57),
oraz w Ur i w Nippur w okresie Ur III. Sposób zabudowy można powiązać z babilońską tradycją
ze względu na umiejscowienie ziguratu z budowlami o charakterze religijnym w obrębie muru
temenosu, czyli z utworzeniem odrębnej dzielnicy sakralnej, oddzielonej i wyróżniającej się na tle
całego miasta543. W czasie prac archeologicznych prowadzonych w rejonach dzielnic
mieszkalnych nie znaleziono miejsc kultu, choć nie można wykluczać ich pierwotnej obecności ze
względu na zły stan zachowania domów.
Świątynie powstałe, odbudowywane lub przebudowywane w okresie kasyckim na różnych
stanowiskach można podzielić na cztery grupy, tak jak to przedstawiono poniżej.
1. Sakralne budowle dziedzińcowe
Są to świątynie (Tab. 5), które nie posiadają wyraźnej celli, ani antecelli. Plan ogólny tego
typu budynków charakteryzuje się istnieniem grupy pomieszczeń okalających duży dziedziniec.
Nazwa miasta
Dur-Kurigalzu
Larsa
Ur

Nazwa świątyni
kompleks świątynny
kompleks é.babbar.(ra)
dziedziniec Nanny

Tab. 5: Sakralne budowle dziedzińcowe
Najlepszym przykładem sakralnej budowli dziedzińcowej jest kompleks ziguratu w DurKurigalzu. Nie występują tu sekwencje pomieszczeń, które można by uważać za zespoły złożone
z celli i antecelli. Zabudowania świątynne tworzą grupy podobnych do siebie, wydłużonych sal
okalających duże dziedzińce. Części kompleksu dziedzińcowego, które z całą pewnością miały
charakter sakralny, są poświęcone babilońskim bóstwom i mają w swoich nazwach słowo
„świątynia”, ale nie można wskazać wyróżniających się pomieszczeń, które mogłyby pełnić
funkcję celli.
2. Świątynie „babilońskie”

543

Clayden 2017; Malko 2017.
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Są to świątynie z Isin i Ur (Tab. 6), które zostały zbudowane w podobny do siebie sposób,
według tego samego schematu: wejście główne - dziedziniec - antecella – cella (por. Tab. 11).
Ogólny plan „świątyni babilońskiej”, charakteryzuje się prostokątnym planem i obecnością
głównego monumentalnego wejścia flankowanego wieżami. Główna część sakralna świątyni
(cella i antecella) była zawsze oddzielona od głównego wejścia do świątyni dużym dziedzińcem.
Wejście do głównej części sakralnej także charakteryzowało się flankowaniem wieżami. Takie
plany pokazują wyraźną ciągłość tradycji od okresów Ur III i starobabilońskiego.

Nazwa miasta

Nazwa świątyni

Isin

świątynia é.gal.maḫ

Ur

świątynia Ningal
świątynia Ningiszzidy I i II
Tab. 6: Świątynie "babilońskie"

Świątynia Ningiszzidy w obu późnokasyckich warstwach jest bardzo źle zachowana, co
utrudnia interpretacje planu. Wydaje się, że podstawowe cechy tej grupy zostały tu zachowane
(wewnętrzny dziedziniec, osiowość). Wejścia są w całości zrekonstruowane, zatem nie wiadomo,
czy były flankowane wieżami. Części z cellami są również w większości zniszczone.
Jeśli uznamy, że główne wejście do świątyni Ningal umieszczono na północno-wschodniej
ścianie, a cella znajdowała się w sali 6, możemy uznać, że jej plan odpowiada kategorii „świątyń
babilońskich”, chociaż założenie to wykazuje pewne nietypowe cechy (por. niżej).
W świątyni é.gal.maḫ wejście zlokalizowane w pobliżu północnego narożnika prowadzi
na wewnętrzny dziedziniec i tworzy oś łamaną w relacji do głównego sanktuarium. Zarówno
wejście do budowli, jak i drzwi od strony dziedzińca prowadzące bezpośrednio do świątyni Guli,
są ozdobione przyporami. Wejścia z przedsionków do obu celli (Guli i Ninurty) zachowują oś
prostą, natomiast sanktuarium Ninurty nie jest dostępne wprost z dziedzińca.
3. Świątynie z poprzeczną cellą połączoną szerokim przejściem z antecellą
Są to świątynie, w których dominują poprzeczne celle połączone z przedsionkami
szerokimi przejściami pośrodku długich boków celli tak, że oddzielające ściany są krótkie i
przypominają raczej niewielkie przypory. Obie sale są zawsze równej szerokości i tworzą razem
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kształt prostokąta. Główne wejście na dziedziniec świątyni jest zaplanowane na osi łamanej w
stosunku do wejścia do antecelli, nie są to więc założenia w pełni osiowe.

Nazwa miasta

Nazwa świątyni

Ur

świątynie z warstw 3, 2 i 2 bis
antecella 5 i cella 8(?) w świątyni
Ningal

Tab. 7: Świątynie z poprzeczną cellą połączoną szerokim przejściem z antecellą
Świątynie tego typu znane są wyłącznie z Ur, przede wszystkim z sekwencji niewielkich
sanktuariów pochodzących z warstw 3-2bis (Tab. 7). Szczególnym przypadkiem jest świątynia
Ningal wzniesiona przez Kurigalzu na dziedzińcu ziguratu. Ze względu na ogólny plan i osiowe
założenie od wejścia przez dziedziniec i kolejne pomieszczenia do sali z niszą (6), która zapewne
była cellą, świątynia ta została przypisana do kategorii świątyń babilońskich. Istnieje jednak
możliwość, że druga(?) cella została zlokalizowana w sali 8, w której znajdowała się płytka nisza
i podium. Jest ona oddzielona od antecelli 5 szerokim przejściem, a sekwencja tych dwóch
pomieszczeń równej szerokości bardzo przypomina sanktuaria z warstw 3-2bis. Podobieństwo
planu jest podkreślone przez oś łamaną pomiędzy głównym wejściem prowadzącym na
dziedziniec od strony północno-wschodniej, a cellą.
4. Świątynie z długą cellą

Ta kategoria jest reprezentowana wyłącznie przez jedno założenie – świątynię Inanny
wzniesioną w Uruk przez Karainadasza. Jest to niewielka budowla z przedsionkiem i długą cellą
zaplanowanymi na osi prostej, otoczonymi długimi pomieszczeniami czy korytarzami. Świątynia
jest unikalna (por. niżej), zarówno jeśli chodzi o plan, obecność dwustopniowych przypór na
narożnikach, jak i dekorację elewacji.
5. Świątynie(?) o nietypowym planie
Są to budowle, które nie posiadają typowego układu celli, antecelli i dziedzińców (Tab.
8). Zostały one zidentyfikowane jako świątynie przede wszystkim na podstawie lokalizacji w
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obrębie lub w pobliżu temenosu. Nawet, jeśli pełniły funkcję sakralną, ich plany odbiegają od
klasycznego układu świątynnego; mogły służyć odprawianiu rytuałów, być może nie związanych
z obecnością posągu kultowego, ale ich przeznaczenie nie jest jednoznacznie określone.
Najmniej wątpliwości budzi funkcja świątyni Enlila zlokalizowanej po północnym
wschodzie ziguratu w Nippur; jej identyfikacja jako świątyni kuchennej, w której
przygotowywano posiłki dla Enlila przeznaczone dla świątyni znajdującej się na szczycie ziguratu,
wydaje się prawdopodobna. Świątynia na tellu „A” w Dur Kurigalzu, również charakteryzująca
się asymetrycznym układem pomieszczeń, wykazuje pewne podobieństwa do świątyni Enlila w
Nippur, ale przeznaczenie budowli jest trudne do określenia – między innymi ze względu na brak
instalacji, które mogły by być uznane za służące potrzebom kultu, oraz jej usytuowanie poza
murem temenosu.

Nazwa miasta

Nazwa świątyni

Dur-Kurigalzu

świątynia na tellu „A”

Ur

świątynia é.nun.maḫ
„é.mu.ri.a.na.ba.ag”

Nippur

świątynia Enlila

Tab. 8: Świątynie o nietypowym planie
É.nun.maḫ i przylegająca do niej budowla, błędnie zidentyfikowana przez L. Woolley’a
jako é.mu.ri.a.na.ba.ag, są całkowicie zniszczone w północnej części. Monumentalne wejście do
é.nun.maḫ od północy, zasugerowane przez Wolleya jest hipotetyczne, natomiast wejście od
strony Via sacra prowadzi przez wydłużony korytarz złożony z czterech pomieszczeń w
amfiladzie, co może wskazywać na chęć zabezpieczenia dostępu do wnętrza budynku. Ta cecha,
jak również nietypowy plan, brak sali, którą można bez wątpliwości uznać za cellę, oraz obecność
licznych wydłużonych pomieszczeń czyni prawdopodobną wspomnianą powyżej hipotezę R.L.
Zettlera i W.B. Hafforda, którzy uważają é.nun.maḫ za założenie o przeznaczeniu magazynowym.
Jednoznaczna interpretacja wzniesionej w okresie kasyckim budowli uważanej przez L. Woolley’a
za świątynię é.mu.ri.a.na.ba.ag jest również niemożliwa, ponieważ północna część, w której mogła
być zlokalizowana cella, nie zachowała się.
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Nietypową budowlą, która również nie mieści się w wyróżnionych kategoriach, jest
(é).dub.lá.maḫ. Wersja kasycka jest wierną rekonstrukcją wcześniejszego, starobabilońskiego
sanktuarium, które Kurigalzu umieścił na wzniesionym przez siebie tarasie. Budowla o niezwykle
masywnych ścianach składa się wyłącznie z dwóch pomieszczeń na osi prostej – bardzo
szerokiego przedsionka i mniejszej, poprzecznej celli. Unikalne cechy tego budynku wynikają z
faktu, że pierwotnie była to brama prowadząca na teren dziedzińca ziguratu, która w okresie IsinLarsa została zablokowana i zmieniona w sanktuarium.
Uzupełnieniem informacji pozyskanych ze źródeł archeologicznych są wzmianki o
renowacji świątyń zawarte w inskrypcjach królewskich. W tabeli 9 zebrano informacje na temat
działalności budowlanej w babilońskich miastach, pochodzące wyłącznie z przekazów pisanych.

Nazwa miasta

Nazwa świątyni
é.me.galam.ma

Agade

Odniesienie bibliograficzne
Clayden 1996: 110,
Brinkman 1976: 212, nr Q.2.11

é.maḫ

Adab

Clayden 1996: 110,
Brinkman 1976: 211 i nast., nr Q.2.7-10.

? niepewna proweniencja

Clayden 1996: 112

inskrypcji

Brinkman 1976: 212, nr Q.2.13

Der

é.dim.gal.kalam.ma

Brinkman 1976: 212 i nast., nr Q.2.14.

Kisz

świątynia Zababy?

Clayden 1992: 144, nr 1.1-1.3

Borsippa?

Walker 1981: 61-62, nr 70, 71.
Marad

é.igi.kalam.ma

Beckman 1987: 1-2,
Bartelmus 2010: 167,
George 1993: 104, nr 520

Sippar

é.babbar

Clayden 1996: 118,
Brinkman 1976: 215, nr Q.2.25-26.

Uruk

é.an.na

Clayden 1996: 119,
Brinkman 1976: 218 i nast., nr Q.2.38-39

Tab. 9: Wzmianki w inskrypcjach królewskich na temat renowacji świątyń
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Teksty z Marad dokumentują dokonania Kadaszman-Enlila i Kadaszman-Turgu, natomiast
wszystkie pozostałe wspominają działalność Kurigalzu I544.
Kasyccy królowie częściej niż władcy wcześniejszych dynastii zlecali wykorzystywanie
lepszych materiałów budowlanych do budowy świątyń (jak na przykład cegła wypalana). Budynki
publiczne w Babilonii przeszły liczne poważne przebudowy dokonane przez różnych królów, ale
od końca pierwszej dynastii Babilonu do momentu, gdy setki lat później Asyryjczycy w okresie
nowoasyryjskim przejęli kontrolę nad tym obszarem, tylko jeden władca, Kurigalzu I, miał
wystarczające zasoby i był na tyle potężny, aby przeprowadzić planowy i zróżnicowany program
odnawiania świątyń545.

Zigurat w Dur-Kurigalzu
Jedynym ziguratem, wzniesionym w okresie kasyckim, jest zigurat w Dur-Kurigalzu.
Pomimo pewnych, wspomnianych powyżej wyróżniających cech otaczających go założeń
dziedzińcowych, jest to budowla, która dobrze mieści się w ciągu rozwojowym ziguratów
babilońskich.
Poniższe zestawienie (Tab. 10) zawierające orientację schodów oraz wymiary podstaw
ziguratów starszych i młodszych niż zigurat z Dur-Kurigalzu potwierdza, że jego usytuowanie
(powszechną regułą było orientowanie narożników wszystkich budowli wedle kierunków świata)
nie wyróżnia się wśród innych założeń. W Larsie, Ur i Uruk schody umieszczono po północnowschodniej stronie, natomiast w Dur-Kurigalzu główny, prostopadły do fasady ciąg schodów
znajdował się od południowego wschodu, tak jak w wielu innych przypadkach. Taka lokalizacja
nie wykracza poza kanony orientacji ziguratów w południowej Mezopotamii, ponieważ dziedzińce
zawsze znajdowały się po północno-wschodniej lub południowo-wschodniej stronie. Wyjątkiem
jest dziedziniec świątyni Eanna w Uruk, który znajdował się na północny-zachód od ziguratu546.
Wybór takiego kierunku i orientacji jest konieczny do osiągnięcia najbardziej dekoracyjnego
efektu w wyniku oświetlenia fasady przez wschodnie światło poranne547. Od orientacji głównego
ciągu schodów zależy określenie orientacji głównego wejścia do świątyni na

544

Clayden 1996; Bartelmus 2010.
Clayden 1996.
546
Shepperson 2015: 96.
547
Shepperson 2015.
545
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Orientacja schodów

Wymiary podstawy

Okres

Eridu

SE

61.8 x 46.5 m

koniec III tys. p.n.e.

Ur

NE

62.5 x 43 m

koniec III tys. p.n.e.

Al-Ubaid

SE

35 x 33 m

koniec III tys. p.n.e.

Larsa

NE?

45 x 45 m

koniec III tys. p.n.e.

Uruk / Eanna

NE

56 x 52 m

koniec III tys. p.n.e.

Nippur

SE

57 x 39.5 m

koniec III tys. p.n.e.

NE?

55 x 60 m

koniec III tys. p.n.e.

Dur-Kurigalzu

SE

69 x 69 m

2 poł. II tys. p.n.e.

Tell al-Rimah

ESE

31 x 24,5 m

1 poł. II tys. p.n.e.

Kar Tukulti-Ninurta

ENE

34 x 34 m

2 poł. II tys. p.n.e.

Aszur, Anu-Adad

SE

35 x 35 m

koniec II tys. p.n.e.

Aszur, Aszur

SE

61 x 62 m

1 poł. II tys. p.n.e.

Kisz, Uhaimir

-

59 x 63 m

II tys. p.n.e.

Babilon

SE

90 x 90 m

I tys. p.n.e.

Sippar

SE

41 x 41 m

I tys. p.n.e.

Nimrud

E

65 x 65 m

I tys. p.n.e.

Chorsabad

?

43 x 43 m

I tys. p.n.e.

Stanowisko

Borsippa

Tab. 10: Ziguraty mezopotamskie, orientacja i wymiary (za McMahon 2016: Tab. 21.1)
szczycie ziguratu. Oznacza to, że określenie orientacji ziguratu zależy od głównej klatki
schodowej548.
Zigurat z Dur-Kurigalzu jest jednym z nielicznych ziguratów powstałych przed I
tysiącleciem p.n.e. z platformą o kwadratowym zarysie (por. Tab. 10). Ziguraty powstałe w III
tysiącleciu mają prostokątny zarys, natomiast podstawa wzniesionych w I tysiącleciu p.n.e. jest

548

Nadali, Polcaro 2016: 105.
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najczęściej kwadratowa549. Warto również zauważyć, że wymiary podstawy ziguratu w DurKurigalzu są znaczne i ustępują jedynie é.temen.an.ki w Babilonie.
Pierwotna wysokość ziguratu oraz poszczególnych pięter jest trudna do ustalenia.
Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza A. al-Jumaily’ego (bazująca na koncepcji T.

Il. 71: Schemat rekonstrukcji ziguratu w Dur-Kurigalzu, według al-Jumaily (wyk. Ali alIbadi)

549

McMahon 2016: 324.
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Baqira), który uważa, że wysokość ziguratu była równa bokowi platformy550. Według jego teorii
zigurat składał się z pięciu pięter i zbudowanej na szczycie świątyni o powierzchni 9–12 m2 i
wysokości 4–6 m. Na tej podstawie można zakładać, że wysokość ziguratu wynosiła około 67 m,
ponieważ tyle mierzył bok platformy u podstawy ziguratu. Rozkład tarasów ziguratu proponowany
przez al-Jumaily’ego został przedstawiony na Il. 71.
Pomimo ogólnego podobieństwa do innych babilońskich ziguratów (z których nieliczne,
poza ziguratem w Ur, są zachowane w stanie pozwalającym na dokonanie porównań), założenie z
Dur-Kurigalzu wykazuje nieznaczne modyfikacje i nieliczne swoiste cechy, również w sposobie
konstrukcji. Taką cechą jest nietypowe rozplanowanie ciągów schodów równoległych do fasady,
które zaczynają się na bocznych stronach budowli, co wydaje się być rozwiązaniem unikalnym.
Ozdobiony przyporami ciąg schodów prostopadły do fasady jest relatywnie długi i – jeżeli
rekonstrukcja wykonana na podstawie wyników prac archeologów irackich jest poprawna – był
rozdzielony w środkowej części poziomą rampą. Stan zachowania budowli, z której poza podstawą
zachował się tylko rdzeń w formie ceglanego „ostańca” nie pozwala na odtworzenie wyglądu jej
górnych partii.
Na podstawie przedstawionych wyników badań archeologicznych można wyciągnąć kilka
istotnych wniosków dotyczących założeń sakralnych wzniesionych podczas panowania dynastii
kasyckiej w Babilonii. Z wyjątkiem obszaru sakralnego w Dur-Kurigalzu, świątyni Karaindasza
w Uruk oraz kilku świątyń w Ur (Ningal, Ningiszzidy, oraz w warstwach 3-2bis) królowie kasyccy
przede wszystkim odnawiali i naprawiali istniejące świątynie na podstawie planów według których
zostały zbudowane we wcześniejszych okresach.
W okresie kasyckim większość świątyń (poza świątynią Inanny z Uruk) ma szerokie celle
(typu Breitraum) poprzedzone antecellą z wejściem na osi prostej. Taki plan, poświadczony po raz
pierwszy w okresie wczesnodynastycznym w Umm al-Aqarib551, wchodzi w szersze użycie od
okresu Ur III (Tab. 11) i nadal obowiązuje w okresie starobabilońskim552. Widać zatem

Al-Jumaily 1971: 79, por. Baqir 1961: strona “z”.
Almamori 2014: 164, Fig. 22.
552
Na przykład w świątyni z Tell Harmal (Heinrich 1982: 255), z Tell al-Rimah (Oates 1967: Pl. XXX), czy w świątyni
Isztar-Kititum w Iszczali (Frankfort 1936: Fig. 60) z okresu starobabilońskiego.
550
551
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Okres i dominujące cechy

Schematy wzorcowych planów

V i IV tysiąclecie p.n.e.
1. Dominacja długiej celli.
2. Brak wewnętrznego dziedzińca.
3. Brak antecelli.
4.Wejścia nie były flankowane

-

Długa cella z wejściem na osi łamanej, bez antecelli.
Np. świątynia z warstwy XIII z Tepe Gawra, świątynia z
warstwy VII z Eridu.

-

Długa cella z wejściem na osi prostej, bez przedsionka.
Np. świątynia z warstwy VIII z Tepe Gawra.

-

Świątynia na planie litery „T” z długą cellą, z wejściami na
osi łamanej i osi prostej.
Np. Świątynia Wapienna z warstwy V w Uruk.

przyporami.
5. Brak pomocniczych pomieszczeń
dostępnych wyłącznie z celli.

Okres wczesnodynastyczny
1. Kontynuacja długiej celli.
2. Pojawienie się wewnętrznego
dziedzińca.
3. Pojawienie się antecelli.
4. Pojawienie się wejścia
ozdobionego przyporami.

-

Świątynia z wewnętrznym dziedzińcem, antecella i długą
cellą z wejściem na osi łamanej.
Np. świątynia Sina z warstw VI, VIII i X w Chafadży.

-

Cella i antecella na osi prostej.
Np. świątynia Inanny z warstwy VIIA w Nippur.

5. Brak pomocniczych pomieszczeń
dostępnych z celli.6. Pojawienie się
szerokiej celli (Umm al-Aqarib)
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Schematy wzorcowych planów

Okres i dominujące cechy
Okres akadyjski
1. Długa cella.
2. Obecność antecelli.
3. Wejście na osi łamanej.
4. Brak pomocniczych pomieszczeń
dostępnych z celli.

Długa cella
- Np. świątynia Abu (tzw. świątynia Single Shrine) z Esznunny

Okres Ur III
1. Dominacja szerokiej celli.
2. Często cella i antecella otoczone
przez korytarz.
3. Wejście na osi prostej (od
głównego wejścia aż do niszy w
celli).
4. Brak pomocniczych pomieszczeń
dostępnych z celli.

-

Kontynuacja korytarza otaczającego cellę z antecellą.
Oś prosta, od wejścia do niszy kultowej .
Szeroka cella.
Np. świątynia Ninlil w gipāru z Ur.
W świątyni Szu-Sina brak antecelli. Wejście główne do
świątyni, przedsionek, dziedziniec i cella na osi prostej.

-

Szeroka cella.
Szeroka antecella.
Np. świątynia Isztar-Kititum w Iszczali.

-

Powrót do długiej celli?
Brak dziedzińca.
Np. Świątynia Karaindasza w Uruk

Okres starobabiloński
1. Dominacja szerokiej celli.
2. Dominacja wejścia na osi prostej.
3. Dominacja środkowego dziedzińca.
4. Niepopularność pomocniczych
pomieszczeń przyłączonych do celli.
5. Pojawienie się długiej antecelli, np.
w „Świątyni podwójnej” w Tell
Harmal.
Okres kasycki
1. Często wejścia na osi prostej od
głównego wejścia aż do niszy.
2. Brak dziedzińca.
3. Powrót długiej celli.

Tab. 11: Uproszczony schemat rozwoju budownictwa świątynnego od okresu Uruk do
okresu kasyckiego.

186
wyraźną ciągłość tradycji do okresu kasyckiego, a rozplanowanie babilońskiej architektury
sakralnej nie uległo istotnym zmianom od okresu Isin-Larsa553. Pewną nową cechą w okresie
kasyckim wydaje się natomiast być, poświadczony jak dotąd tylko w Ur, zwyczaj rozdzielania
antecelli od celli bardzo szerokim przejściem (por. Tab. 7), przypominającym raczej przyścienne
przypory niż otwory drzwiowe.
Również podwójne świątynie nie są nową cechą, a umieszczanie sanktuariów dwóch bóstw
w jednej budowli ma dłuższą tradycję (jak na przykład w starobabilońskiej światyni A w Tell
Harmal). Najwcześniejszym przykładem świątyni z dwiema cellami jest wczesnodynastyczne
sanktuarium Inanny w Nippur (Il. 72). Obejmowało ono dwie mieszczące się obok siebie celle –
jedną z wejściem na osi prostej, drugą – na osi łamanej. W tym przypadku trudno rozstrzygnąć,
czy podwojenie celli było związane z obecnością miejsc kultu dwóch bóstw, czy też ze specyfiką
rytuałów odprawianych ku czci bogini Inanny.

Il. 72: Nippur, sanktuarium Inanny z warstwy VIIA A - rekonstrukcja celli (Lloyd 1984:
Fig. 75), B - plan światyni (Heinrich 1982: Abb. 211)
Ciekawą cechą świątyń z warstw 3-2bis w Ur jest występowanie przylegających do siebie,
ale niezależnych, niewielkich świątyń z dziedzińcami i wyraźnie wydzielonymi cellami. Żadne z

553

Miglus 2013: 544.
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założeń nie zachowało się w całości, ale w warstwie 2bis istniały co najmniej trzy sanktuaria.
Oparta na przekazach pisanych interpretacja Woolley’a wyjaśniająca ich istnienie potrzebą kultu
pomniejszych bóstw z otoczenia Nanny jest przekonująca, chociaż trudno o archeologicznie
poświadczone analogie. Zastanawiająca w tym kontekście jest obecność ciągu sześciu
przylegających do siebie pomieszczeń (jedno z nich zawierało przejście na dziedziniec) na
dziedzińcu ziguratu w Ur w warstwie wczesnodynastycznej554. Nietypowy kształt pomieszczeń i
brak wyposażenia (np. podestów) w ich wnętrzu nie pozwala jednak jednoznacznie określić ich
funkcji.
W Dur-Kurigalzu architekci zaplanowali kompleks świątynny zgodnie z babilońską
tradycją, istniały jednak również pewne istotne różnice. W innych sakralnych budowlach
„dziedzińcowych” nie zaobserwowano występowania wielu dziedzińców, i to tylko z jednej strony
zigguratu (por. Il. 48). Porównując założenie z Dur-Kurigalzu z podobnymi budowlami z tego
samego okresu możemy zauważyć, iż w Larsie, Nippur i w Ur otoczony pomieszczeniami zigurat
usytuowany jest na głównym dziedzińcu, od którego dzieli go jedno główne wejście. W DurKurigalzu, dziedziniec główny (18) jest porównywalny do głównych dziedzińców, ale dzieli go
od ziguratu tak zwana „centralna platforma”, przed którą zaczynają się schody ziguratu. Jest to
cecha wyjątkowa, do której nie posiadamy żadnej analogii w Mezopotamii.
Wśród świątyń z okresu kasyckiego szczególne miejsce zajmuje świątynia Inanny w Uruk.
Jest to jedyna świątynia o długiej celli, z wejściem na krótszym boku. Nietypowy jest układ
pobocznych pomieszczeń, podobnie jak wzniesione na narożnikach dwustopniowe przypory. Plan
świątyni Inanny pokazuje, jak twierdzi G.J. Wightman, wyważoną kombinację wpływów
mezopotamskich i syryjsko-palestyńskich; o asyryjskich inspiracjach miałyby świadczyć
obecność szerokiego westybulu i wydłużonej celli (Langraum), natomiast obecność narożnych
przypór autor uznaje za możliwy wpływ kananejski (świątynie typu migdol).555 O ile inspiracje
lewantyńskie są dyskusyjne, chociaż prawdopodobne w czasach intensywnych kontaktów
dyplomatycznych z Egiptem, o tyle idea długiej celli rzeczywiście mogła zostać zapożyczona z
terenu Asyrii.
Odległą chronologicznie (z epoki chalkolitu) analogię stanowi świątynia odsłonięta w
warstwie VIII na położonym w północnej Mezopotamii stanowisku Tepe Gawra (Il. 73). Plan

554
555

Woolley 1939: Pl. 66.
Wightman 2007: 46 i nast.
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istotnie jest podobny: cella typu Langraum jest tu otoczona po obu stronach wąskimi
pomieszczeniami.

Il. 73: Świątynia z Tepe Gawra (Heinrich 1982: Abb. 130)

Il. 74: A - świątynia „O” w Kar Tukulti-Ninurta; B - świątynia Isztar w Aszur z czasów
Tukulti-Ninurty I (Miglus 2013: Abb. 5e, 5f)
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Szukając paraleli do planu świątyni Karaindasza z Uruk można znaleźć podobne plany
asyryjskich świątyń datowane na drugą połowę drugiego tysiąclecia p.n.e. Z okresu
środkowoasyryjskiego z miasta Kar Tukulti-Ninurta pochodzi świątynia „O” (Il. 74A). Jest ona
również niewielka, a długa cella otoczona jest bocznymi pomieszczeniami, brakuje natomiast
wyraźnie wydzielonej antecelli. O podobnym planie do świątyni Karaindasza i z tego samego
okresu pochodzi także świątynia Isztar w Aszur (Il. 74B). Centralna cella o wydłużonym kształcie
jest z obu stron otoczona pomieszczeniami. Podstawową różnicą jest wejście na osi łamanej,
umieszczone w długim boku celli. Z terenów Mitanni pochodzi także świątynia o długiej celli z
Tell Munbaqa556. Wszystkie wymienione powyżej budowle, podobnie jak w świątyni Karaindasza,
nie mają wewnętrznych dziedzińców.

V.9. Podsumowanie
Z okresu kasyckiego pochodzi niewiele pozostałości architektonicznych o charakterze
sakralnym (Tab. 12). Większość z nich to zrekonstruowane na rozkaz kasyckich władców,
istniejące już wcześniej świątynie z okresu starobabilońskiego. Kasycka architektura sakralna
czerpała bardzo silnie z miejscowych wzorców. Najwięcej nowych cech wyróżnić można w
kompleksie sakralnym w Dur-Kurigalzu; unikalnym na terenie Babilonii założeniem jest również
świątynia Inanny w Uruk. Widoczne w przypadku niektórych innych budowli zmiany miały w
większości charakter drugorzędny.
Program odbudowy i renowacji założeń sakralnych podjęty przez Kurigalzu I przewyższał
wszystkie tego typu przedsięwzięcia i stanowił istotny etap w długim okresie funkcjonowania
świątyń babilońskich. Troska podjęta przez Kurigalzu, jak również przez innych królów
kasyckich, aby podczas różnego rodzaju prac budowlanych dostosowywać własne konstrukcje do
planów wcześniejszych budowli sakralnych podkreśla ważną rolę, jaką odgrywali Kasyci w
zachowywaniu rodzimej kultury społeczeństwa, którym rządzili. To właśnie prace budowlane
uczyniły Kurigalzu znaczącą postacią na tle innych, mniej znanych władców kasyckich.
Ze względu na niewielką liczbę źródeł pisanych o charakterze religijnym, pochodzących z
tego okresu, bardzo niewiele wiadomo na temat kasyckiej religii. Źródła pisane zawierają tylko
jedną informację, że Kasyci wznieśli świątynię ku czci pary bóstw kasyckich Szuqamuny i

556

Miglus 2013: Abb. 5g.
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Szimaliji i w Babilonie557. Odkryte pozostałości architektoniczne bardzo wyraźnie potwierdzają,
iż Kasyci skupiali się na odbudowie, renowacji i rekonstrukcji wcześniej istniejących budowli
sakralnych. Analiza całego korpusu świątyń kasyckich wskazuje na to, że Kasyci propagowali kult
bóstw wyznawanych przez rdzennych mieszkańców Babilonii, bez narzucania im swojego
ojczystego panteonu, co można zinterpretować jako próbę asymilacji ludności kasyckiej ze
społecznością żyjącą wówczas w Babilonii.

Stanowisko

557

Budowla o
charakterze
sakralnym

Uwagi

Bibliografia

DurKurigalzu

Kompleks
świątynny

zbudowany przez Kurigalzu II

Baqir 1944: 7-8, 10-11,
Pl. II, Fig. 2; 1945b: 46-56.
Mustafa 1946: 92-93,
Pl. XXII, Fig. 17.
Heinrich 1982: 224,
Abb. 300.
Clayden 1989: 67-71;
2017: 454-758.

DurKurigalzu

świątynia na tellu
„A”

teksty Kurigalzu II

Baqir 1945b.
Brinkman 1976.
Heinrich 1982: 224-225.
Clayden 1989: 71-73.

DurKurigalzu

świątynia Guli?

z czasów Nazi-Maruttasza

Mustafa 1947.
Brinkman 1976: 262.
Clayden 1989: 75.

Isin

świątynia
é.gal.maḫ

Walker, Wilcke 1981.
Heinrich 1982: 225.
Clayden 1989: 73-75.
Kaniuth 2017.

Larsa

świątynia
é.babbar.(ra)

powstała w okresie starobabilońskim;
prace naprawcze kasyckich królów
(Kurigalzu I oraz mniejsze prace
Kadaszman-Enlila, Adad-szuma-usura
oraz Meliszihu; inskrypcje
Kadaszman-Enlila, Adad-szuma-usura
i Meliszihu)
powstała w okresie starobabilońskim,
odnawiana przez Burnaburiasza, Nazimaruttasza i Kadaszman-Enlila; być
może nowy dziedziniec dodany przez
Burnaburiasza

Brinkman 1976-1980: 471-462.

Parrot 1933: 169-182;
1968: 205-239.
Margueron, 1970: 261-277.
Hout, i in. 1978: 183-223;
1987: 169-211.
Heinrich 1982: 222-223.
Clayden 1989: 64-67.
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Stanowisko

Budowla o
charakterze
sakralnym

Uwagi

Bibliografia

Nippur

zigurat i temenos

Nippur

świątynia Enlila,
warstwa III

McCown, i in. 1967: 19-20.
Brinkman 1976: 106-107.
Clayden 1989: 76-78.
McCown, i in., 1967: 12-17,
Pl. 22-25.

Nippur

świątynia (?)
rejon WA,
warstwa IVb
świątynia Inanny

założenie powstało w okresie Ur III,
odnawiane przez Kurigalzu I,
Kadaszman-Enlila i Adad-szuma-usura
budowana w okresie Ur III, odnawiana
oraz odbudowana przez Kudur-Enlila,
Szagarakti-Szuriasza i Melisziḥu
nowa budowla (być może
późnokasycka); datowanie na
podstawie ceramiki
wzniesiona przez Karaindasza,
odnowiona przez Kurigalzu I

Uruk
Ur

świątynia
(é).dub.lá.maḫ

powstała w okresie Ur III i użytkowana
w okresie starobabilońskim, po długim
zaniedbaniu odbudowana przez
Kurigalzu I na planie z okresu Ur III

Ur

świątynia
Ningiszzidy

zbudowana w okresie Ur III, mury
prawdopodobnie wzniesione przez
Kurigalzu I

Ur

świątynia Ningal

Odnowiona lub zbudowana przez
Kurigalzu I

Ur

Późnokasyckie
budowle
świątynne

Warstwy 3, 2, 2-bis

Ur

świątynia
é.nun.maḫ

powstała w okresie Ur III i użytkowana
w okresie starobabilońskim,
odnowiona przez Kurigalzu I na planie
z okresu Ur III

Ur

dziedziniec
Nanny

pierwotny układ z okresu Ur III,
odbudowany w okresie Isin/Larsa,
odnowiony przez Kurigalzu I

Gibson, i in. 1978: 13-14,
Fig. 18, 20, 21.
Jordan 1930.
Heinrich 1982: 221-222.
Clayden 1989: 58-59.
Woolley 1965: 9-31, Pl. 48.
Woolley 1962: 14-32.
Heinrich 1982: 228-229,
Abb.306.
Clayden 1989: 61-62.
Miglus 2017: 342-344.
Woolley 1965: 44-46,
Pl. 13a.
Heinrich 1982: 231-232,
Abb. 315.
Clayden 1989: 81.
Woolley 1939: 48-58,
Pl. 73.
Heinrich 1982: 226-227,
Abb. 301, 306.
Clayden 1989: 60-61.
Miglus 2013: 545;
2017: 339-342.
Woolley 1965: 62-68.
Heinrich 1982: 230-231.
Clayden 1989: 80-81.
Miglus 2017: 445-446.
Woolley 1923: 319-333.
Woolley 1974: 44-54,
Pl. 58.
Clayden 1989: 61-62.
Miglus 2017: 344-345.
Woolley 1939: 88-89.
Heinrich 1982: 225-226.
Clayden 1989: 64.

Tab.12: Wykaz budowli o charakterze sakralnym, wzniesionych lub odbudowanych w
okresie kasyckim
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Rozdział VI –Dekoracje reliefowe i malowidła ścienne
VI.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale zostały opisane wszystkie dotychczas odkryte reliefowe dekoracje
architektoniczne wykonane z odciskanych w formach cegieł, oraz malowidła ścienne, pochodzące
z Babilonii z okresu kasyckiego.
Aby przedstawić rozwój motywów zdobniczych, opisane zostały kolejne etapy ewolucji
ceglanych dekoracji budowlanych, począwszy od IV tysiąclecia p.n.e. do końca okresu
kasyckiego, wraz z najważniejszymi kasyckimi obiektami zdobionymi ceglaną dekoracją
reliefową. Wszystkie znane nam dzięki badaniom archeologicznym budynki tego typu zostały
zebrane w dołączonej tabeli.
W części dotyczącej malowideł ściennych przedstawiono malowidła odkryte w DurKurigalzu, które zostały następnie porównane z powstałymi w tym samym czasie malowidłami z
Nuzi i z Kar Tukulti-Ninurta po to, aby znaleźć podobieństwa i różnice niezbędne do
przeanalizowania wpływów różnych tradycji w sztuce.
Ważnym aspektem badań stało się przeanalizowanie motywów występujących na
malowidłach w kontekście ikonografii kasyckiej gliptyki. Wnioski wynikające z tego porównania,
dotyczące charakterystyki motywów wykorzystywanych w sztuce Babilonii w okresie kasyckim,
zostały omówione w podsumowaniu.

VI.2. Dekoracje ceglane
Kasyci nie byli co prawda pierwszym ludem, który ozdabiał elewacje budowli ceglanymi
dekoracjami, wykształcili natomiast nowy, charakterystyczny dla siebie styl przedstawień 558.
Badania archeologiczne potwierdziły, że wszystkie etapy rozwoju przedstawień dekoracji
ściennych, od IV tysiąclecia p.n.e. do późnej epoki brązu, były ze sobą powiązane i można
prześledzić ich ewolucję w czasie.


IV - III tysiąclecie p.n.e.
W dojrzałych formach architektury ceglanej tego okresu stosowano detal dekoracyjny w

558

Na temat techniki produkcyjnej ceglanych dekoracji reliefowych w Tell al-Rimah por. Oates 1967:88-90.
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postaci przedstawienia drzewa palmowego559. Wolno stojące drewniane kolumny lub filary
prawdopodobnie odgrywały niewielką rolę w budownictwie wczesnej Mezopotamii560.
Najwcześniejszy przykład ceglanych kolumn dekorowanych motywem pni palmowych pochodzi
z jednej z monumentalnych budowli z okręgu Eanna w Uruk, z okresu Uruk IV561. Oprócz prostej
ściennej dekoracji stożkowej, odkryto w niej również dwa rzędy kolumn, ozdobionych czarnymi,
czerwonymi i białymi stożkami z wypalonej gliny w taki sposób, aby tworzyły wzory rombów lub
szewronów, „prawdopodobnie zainspirowane przez pnie palmy daktylowej”562. W okresie
wczesnodynastycznym III, dekoracje w postaci pni palmowych umieszczono w przejściach w
świątyni Dagana w Mari, ale nie jest jasne, czy była to dekoracja malowana czy wykonana z
formowanych cegieł563, natomiast w świątyni Ninni-zazy znajdowała się fasada z regularnie
rozmieszczonymi niszami i pilastrami, na której namalowano spiralny wzór w bitumie564. Mógł
on stanowić inspirację do wprowadzenia kolumn spiralnych, które kojarzą się z innowacją
charakterystyczną dla wczesnych faz drugiego tysiąclecia p.n.e., obecną wyłącznie w świątyniach.
Dalsze zastosowanie motywu pnia palmowego jako elementu dekoracji budynku
znajdujemy z pochodzącej z końca okresu wczesnodynastycznego III świątyni Ninhursag w alUbajd, gdzie u stóp tarasu świątynnego odkryto kolumny, pochodzące zapewne ze stojącego
niegdyś na jego szczycie sanktuarium. Kolumny miały rdzenie z pni palmowych, i były pokryte
dekoracją mozaikową wykonaną z trójkątnych fragmentów masy perłowej, różowego wapienia
oraz czarnego łupku bitumicznego565. Wzór zapewne naśladował łuskową powierzchnię palmy z
przyciętymi gałęziami. Przynajmniej cztery drewniane kolumny w tej samej świątyni posiadały
miedziane okładziny, jak to było w zwyczaju dużo później, w okresie nowoasyryjskim566.


Pierwsza połowa II tysiąclecia p.n.e.
Elementem dekoracyjnym stał się również motyw drzewa palmowego wykonany,

podobnie jak i ściany budowli, z cegły mułowej. Najwcześniejszym tego przykładem jest imitująca

Howard-Carter (1983: 65-66) wskazuje na powiązanie motywu palmy z symboliką bogini Inanny/Isztar.
Collon 1969: 2.
561
Collon 1969: 2; Moorey 1999: 310; Clayden 1989: 85.
562
Collon 1969: 2.
563
Clayden 1989: 85.
564
Heinrich 1982: Abb. 203.
565
Hall, Woolley 1927: 100-103, Pl. IV; Collon 1969: 6.
566
Moorey 1999: 310.
559
560

195
pnie palmowe dekoracja z bastionu Warad-Sina w Ur, pochodzącym z 2 połowy 19 wieku
p.n.e.567.
W bastionie Warad-Sina zbudowane ze specjalnie formowanych cegieł mułowych
kolumny są połączone konstrukcyjnie ze ścianami, do których przylegają 568. Kształtki ceglane o
zaokrąglonej formie pasującej do powierzchni kolumny miały na zewnętrznej krawędzi
dodatkowe wypukłości. Ułożono je w grupach po trzy w ten sposób, że tworzyły wystający nieco
z powierzchni kolumny relief w kształcie ściętego trójkąta. Ten powtarzający się jeden nad drugim
w pionowych rzędach motyw stanowił wierną imitację pnia palmy daktylowej 569. Mur, nieco
podobny pod względem motywów dekoracyjnych, pochodzący być może z tego samego okresu,
odkryto także na dziedzińcu Nanny w Ur570.
W okresie starobabilońskim, ściany wewnętrzne dziedzińca I w głównym kompleksie
świątynnym é.babbar.(ra) w Larsie ozdobiono spiralnie żebrowanymi kolumnami, wykonanymi
ze specjalnie formowanych, ściśle dopasowanych do siebie wypalanych cegieł 571. Są one obecne
także w budowlach sakralnych z tego okresu na terenach północnej Mezopotamii, w Tell Leilan i
Tell al-Rimah572. W Tell Leilan, w północnej fasadzie świątyni, znajdującej się w warstwie II tellu
stanowiącego północno-wschodnią część stanowiska, zastosowano podobne rozwiązanie
dekoracyjne. W fasadzie opisywanej świątyni, jedna z kolumn z cegły mułowej została
wyrzeźbiona tak, żeby przypominała pień drzewa palmowego, podobnie jak w starszej warstwie
III573. W Tell al-Rimah, w przylegającej do ziguratu świątyni wzniesionej za czasów SzamsziAdada I (1813-1781 p.n.e.), wschodnia elewacja została ozdobiona spiralnymi i imitującymi pnie
drzew palmowych kolumnami wykonanymi z cegieł mułowych574.
Od początku drugiego tysiąclecia p.n.e., a prawdopodobnie już nawet wcześniej, zaczęto
wykorzystywać jako element dekoracji przy wejściach do świątyni płaskorzeźby z
antropomorficznymi i zoomorficznymi przedstawieniami. Po każdej stronie wrót świątynnych z
okresu starobabilońskiego w Tell al-Rimah, przyozdobionych twarzą Humbaby nad drzwiami,
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Woolley 1939: 42 i nast..
Woolley 1939: 42 i nast., Pls 29-30, 71.
569
Woolley 1939: 42.
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Woolley 1939: 82-3, Pl. 32b.
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Calvet, i in. 1976: 4, Pl. I.1, II.1 , III.4.
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Tell al-Rimah: Oates 1967: Pl. XXXII.
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Weiss 1983: Pl. 1, 3.
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Oates 1967: 79, 88, Pls. XXXII-XXXIII, XXXVI.
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odkryto kamienne reliefy z postaciami stojącymi pomiędzy drzewami palmowymi, a w Tell
Harmal, po obu stronach wejścia do świątyni, znaleziono terakotowe lwy naturalnej wielkości575.
Te reliefy i rzeźby wydają się być etapem łączącym starsze przedstawienia, głównie roślinne i
geometryczne z dekoracjami antropomorficznymi, które pojawiły się w drugiej połowie II
tysiąclecia p.n.e. W sanktuarium Nergala w Tell Haddad pochodzącym z pierwszej połowy II
tysiąclecia p.n.e. odkryto figuralną dekorację ceglaną576. Dwie postacie bóstw, z których
zachowały się tylko dolne partie ze spódnicami dekorowanymi poziomymi liniami flankowały
wejście do celli. Postacie te, które zostały umieszczone w fasadzie pomieszczenia obok typowych
dla okresu starobabilońskiego spiralnych i palmowych półkolumn, nie tworzyły ciągłego fryzu
złożonego z przedstawień antropomorficznych. P. Miglus uważa, iż reprezentują one kobiece
bóstwa wody, które są traktowane przez niego jako etap łączący z dekoracją świątyni Karaindasza
w Uruk577.


Druga połowa II tysiąclecia p.n.e.
Obecny stan badań archeologicznych wskazuje na brak fryzów złożonych z

antropomorficznych przedstawień o wymiarach zbliżonych do naturalnych, wykonanych ze
specjalnie formowanych cegieł, aż do XV wieku p.n.e., kiedy to ten typ dekoracji stał się
najbardziej charakterystycznym i innowacyjnym w stosunku do wcześniejszych okresów
motywem zdobniczym ścian świątyń wznoszonych w Babilonii przez kasyckich władców.
Formowane cegły, używane do celów dekoracyjnych, były w okresie kasyckim zawsze wypalane.
W kasyckiej Babilonii, a także w Elamie w okresie środkowoelamickim, powstało kilka
budowli zdobionych dekoracjami antropomorficznymi. Najlepiej zachowanym i najstarszym
przykładem tego typu dekoracji jest relief w świątyni Innany w Uruk, monumentalnego założenia
architektonicznego powstałego z inicjatywy króla Karaindasza578. Jego licznie zachowane
fragmenty zostały zmontowane w panele i są wystawiane w salach muzealnych Muzeum Irackiego
w Bagdadzie i w Pergamon Museum w Berlinie (Il. 75). W niszach znajdujących się w wyższej
części reliefu ustawiono męskie i żeńskie bóstwa w tiarach, trzymające w rękach naczynia, z
których wypływa woda. Płynie ona nadal w postaci reliefu w środkowej części pilastrów. Boginie,
Baqir: 1946: 23: Pl. 4; Szczegółowa dyskusja patrz Clayden 1989: 87-90
Sulaiman 2003-2004: 98, Fig. 28-29-30.
577
Miglus 2017: 349, Abb. 13.14.
578
Jordan 1930, 30-38, i Taf. 15-17.
575
576
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z lokami włosów opadających na ramiona, zostały przedstawione w szatach ozdobionych
delikatnymi rytymi liniami, symbolizującymi płynącą wodę, a brodate męskie bóstwa mają na
sobie spódnicę pokrytą wzorem łusek przypominających góry lub pnie drzewa palmowego579.
Wazę z wylewającą się wodą zidentyfikowano jako symbol

Il. 75: Rekonstrukcja przedstawienia pary bóstw z fasady świątyni Inanny z Uruk
(Strommenger 2016: Abb. 5)

579

Clayden 2000:79-80; Seidl 2017: 327.
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Ea580. Fakt, że świątynię poświęcono Inannie, oraz, że postacie powtarzają się wiele razy na
różnych dekoracjach (Tab. 13), sprawia, że mało prawdopodobne jest, aby były to przedstawienia
tak ważnego bóstwa jak Ea. Ponadto, jedna z postaci jest kobietą. Bóg płci męskiej został
zidentyfikowany jako bóstwo gór, ze względu na rodzaj ornamentu na jego szacie581.Na zdjęciu w
publikacji Jordana bóstwa stały na pojedynczej warstwie cegieł z podwójnym, lekko wypukłym
półkolistym ornamentem582, natomiast rekonstrukcja znajdująca się w Pergamon Museum w
Berlinie jest ograniczona od góry i od dołu dwoma rzędami cegieł z tym samym ornamentem,
tworzącym koła.

Il. 76: Dwa warianty rekonstrukcji przedstawień bóstw z fasady świątyni Inanny w Uruk
(Strommenger 2016: Abb.7-8)
580

Clayden 1989: 88.
Clayden 1989: 88.
582
Jordan 1930: 30-8, Taf. 15-17; Moortgat 1969: Pls 226-8; Clayden 1989: 87.
581
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Inną rekonstrukcję zaproponowała ostatnio E. Strommenger. Z odkrytych wokół
wszystkich elewacji świątyni formowanych cegieł z postaciami bóstw wynika, iż dekoracja
ozdabiała budynek ze wszystkich stron583. Jednak podczas wykopalisk znaleziono trzydzieści
sześć męskich i sześć żeńskich głów, co oznacza, iż postacie obu płci nie były zapewne
przedstawiane regularnie na przemian. Nowa rekonstrukcja (Il. 76) została zrobiona w dwóch
wariantach: pierwszy z większą, drugi zaś z mniejszą odległością między bóstwami584.Cała
dekoracja mogła być malowana na biało albo pokryta tynkiem585. Odmiennie niż we wcześniejszej
rekonstrukcji, strumienie wody wypływają bezpośrednio z naczyń poziomo poza ciało586,
analogicznie do przedstawienia bogini z wazą na starobabilońskiej terakotowej plakietce
pochodzącej z Ur587. Zgodnie z nową propozycją odtworzenia kompozycji, bóstwa nie były
umieszczone w niszach588. E. Strommenger nie zgadza się z układem obramowania z cegieł,
których dekoracja składa się z podwójnych łuków tworzących koła uzasadniając (w oparciu o
motywy w sztuce z okresów akadyjskiego i

średnioasyryjskiego 589), iż przedstawienia gór

składają się zawsze z wielu rzędów łukowatych elementów590.
Znaleziska archeologiczne z Aqar Quf i Ur z czasów Kurigalzu I sugerują, że taka
dekoracja stanowiła charakterystyczny element kasyckiej architektury sakralnej. Trzy wypalone
cegły z fragmentami zdobień podobnych do dekoracji fasady świątyni Karaindasza w Uruk,
zostały odkryte po północno-zachodniej stronie muru temenosu w Ur591. Poza tym, w ruinach
é.nun.maḫ. i (é).dub.lá.maḫ w Ur, znaleziono również wypalone, reliefowe cegły, ozdobione
półokręgami i zygzakowymi wzorami reprezentującymi płynącą wodę592. W kompleksie
świątynnym w Dur-Kurigalzu, w północnym narożniku dziedzińca 18 (é.u.gal), w sąsiedztwie
ziguratu, odkryto "kilka fragmentów formowanej cegły pochodzącej z fasady, przedstawiających
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Jordan 1930: 37.
Strommenger 2016: 210.
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Strommenger 2016: 214.
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Strommenger 2016: 209-210.
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Strommenger 2016: Abb. 12.
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Strommenger 2016: 210.
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Strommenger 2016: 10, Abb. 11.
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Strommenger 2016: 208. E. Heinrich także miał wątpliwości co do górnych i dolnych partii rekonstrukcji dekoracji
przedstawionej w muzeum w Berlinie (Heinrich 1982: 222).
591
Woolley 1965: 64.
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Woolley 1965: 3.
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części szaty i rogate głowy bogów i zwierząt"593. Fragmentarycznie zachowana rogata tiara i
ramiona z brodą594 zwróconego w prawo człowieka-byka oraz cegła z fragmentem skierowanej w
lewo kończyny z kopytem (Il. 77) znajdowały się swego czasu w magazynie muzeum595. Odkryto
tu również spiralnie zdobione kolumny, które tworzyło sześć warstw formowanych cegieł.
Przechowywane w magazynie muzeum fragmenty, opublikowane przez U. Seidl, prawdopodobnie
pochodzą z wykopalisk T. Baqira596.
Podczas prospekcji stanowiska w 1986 T. Clayden naszkicował kilka pochodzących z
wtórnego kontekstu w obrębie kompleksu świątynnego w Dur-Kurigalzu fragmentów cegieł,
między innymi z przedstawieniem drzewa palmowego, oraz cegłę pochodzącą zapewne z
półkolumny z łukowatą dekoracją (Il. 78)597. Godna uwagi jest interpretacja tego fragmentu, który
Clayden porównał z dolną częścią męskiej postaci z fasady Karaindasza ze świątyni w Uruk598.
Wydaje się, że półcylinder, który jest częścią przedstawienia boga gór na reliefie, nie zwęża się w
kierunku wierzchołka, co wykluczałoby przypuszczenie, że chodzi o górskie bóstwo599.

Il. 77: Dur Kurigalzu, fragment cegły z przedstawieniem kopyta (Seidl 2017: Abb. 12.23)
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Baqir 1944: 12; Clayden 2000: 77-7.
Cała cegła: 35x35x10 cm.
595
Seidl 2017: 328.
596
Baqir 1944: 11; Seidl 2017: 326.
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Clayden 2000: 79. Seidl (2017: 329) uważa, że rozpoznała na jednej z cegieł z reliefem górne zwieńczenie korony
palmowej. Uzasadnia to tym, że zgadza się ze sobą rozłożenie części poszczególnych elementów dekoracji na każdej
cegle. Por. wymiary cegieł w Malbran-Labat 1995: 94-95.
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Również E. Strommenger jest zdania, że łukowata dekoracja jest niewątpliwie związana z bóstwem, które ma
powiązanie z górzystym krajobrazem (Strommenger 2016: 210).
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Seidl 2017: 328.
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Il. 78: Dur-Kurigalzu, fragment cegły z dekoracją reliefową (Clayden 2000: Fig.12a)

Il. 79: Suza, fragment ceglanej dekoracji ściennej: człowiek-byk dotykający drzewa
palmowego (Seidl 2017: Abb. 12.22)
Fragmenty reliefowych cegieł odkryte w Dur-Kurigalzu wykazują podobieństwa zarówno
do elementów dekoracji świątyni Karaindasza, jak i do znacznie późniejszych przedstawień w
świątyni Inszuszinaka w Suzie600. Znaleziska te, pochodzące przede wszystkim z dziedzińca 18 w
świątyni é.u.gal, świadczą przekonująco o obecności na terenie kompleksu świątynnnego
ceglanego fryzu z przedstawieniami bóstw i drzew palmowych.

600

I.

Według Claydena (2000: 80) odkryte fragmenty stanowiły część dekoracji budowli wzniesionej przez Kurigalzu
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Elementy dekoracji ściennej podobnego rodzaju pochodzą również z Nippur. W czasie prac
wykopaliskowych odkryto tu dwa fragmenty ceglanego fryzu z fasady świątynnej, pochodzące z
okresu kasyckiego. Były one bardzo podobne do opisywanych wcześniej motywów, i
przedstawiały naturalnych rozmiarów dłonie trzymające naczynie601.

Stanowisko

Uwagi

Odniesienie
bibliograficzne

Dur-Kurigalzu




Nippur



Suza




Ur





Uruk



Pozostałości ceglanej
fasady(fragmenty szaty, rogatych
bóstw i zwierząt) z dziedzińca 18, w
kompleksie świątynnym.
Fragment kolumny z dekoracją w
postaci pnia palmowego.
Dwie cegły ze śladami
antropomorficznej postaci
przedstawionej w naturalnych
wymiarach.
Przedstawienie ludzi-byków z
palmami.
Przedstawienie brodatego mężczyzny.
Fragmenty cegieł z przedstawieniami
postaci ludzkich naturalnej wielkości.
Znalezione luzem w świątyniach
é.nun.maḫ i (é).dub.lá.maḫ.
Górna część głowy przedstawiona na
formowanej cegle z późnokasyckiej
świątyni przy północno-zachodnim
murze temenosu w warstwie 3.
Fryz ze świątyni Karaindasza

Baqir 1944: 12-13.

Clayden 2000: 79-80
Kraus 1952: Pl. 74.

Mecquenem 1922: 129.
Amiet 1976: Figs. 2728.
Woolley 1965: 3.

Woolley 1965: 64.
Jordan 1930: Pl. 15-16;
Strommenger 2016.

Tab. 13: Wykaz znanych fragmentów reliefowych cegieł z okresu kasyckiego
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Kraus 1952: 75-82; Seidl 2013: 471-474 .
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W Suzie, około dwieście lat po wybudowaniu fasady świątyni Inanny w Uruk, wykonano
podobną dekorację z cegieł, aby ozdobić świątynię Inszuszinaka (Il. 79)602.
Według dostępnych obecnie wyników wykopaliskowych, tego rodzaju dekoracja znajdowała się
wyłącznie w świątyniach. Wykorzystywanie formowanej cegły do przedstawień religijnych
ogranicza się do schyłku II tysiąclecia, do obszarów Babilonii i Elamu. Przykłady z Elamu są
późniejsze niż te z Babilonii i mogły być inspirowane sztuką babilońską.
Datowanie reliefów ceglanych z Dur-Kurigalzu jest trudne z powodu niewielkiej ilości
materiału porównawczego. Pewną pomocą może stać się przedstawienie z pniem palmowym,
znalezione w Suzie i pochodzące z połowy XII wieku p.n.e. 603. Założenie, że reliefy ceglane z
Dur-Kurigalzu i przedstawienie z pniem palmowym z Suzy powstały w tym samym czasie,
prowadziłoby do konieczności zmiany datowania reliefów z Dur-Kurigalzu na późniejsze. Jeśli
porównamy antropomorficzne przedstawienia z fasad świątynnych w Dur-Kurigalzu i świątyni
Karaindasza w Uruk i widoczne w nich wspólne cechy uzasadnimy kontaktami pomiędzy
Kasytami i Elamitami, o czym szczególnie świadczy inskrypcja Kurigalzu II, wskazująca na
możliwość czasowego zajęcia Suzy przez Kasytów, uzyskamy potwierdzenie przejęcia takiego
sposobu dekorowania budowli sakralnych przez Babilonię od Elamu, dzięki dyfuzji kulturowej604.

VI.3. Malowidła ścienne w okresie kasyckim
Malowidła zachowują się w warunkach bliskowschodnich bardzo rzadko. O długiej
tradycji tego rodzaju dekoracji ściennych świadczą skromne pozostałości na niektórych
stanowiskach neolitycznych, jak również, pochodzące z późnego okresu Uruk, malowidła ze
świątyni w Tell Uqair605. Zachowało się niewiele malowideł pochodzących z III tysiąclecia p.n.e.
Ograniczają się one do następujących przykładów:
1. Świątynia Inanny z Nippur606.
2. Świątynia Ninhursag z Mari607.
3. Dom z Tell Halawa608.
602

Clayden 1989: 91.
Clayden 2000: 80.
604
Brinkman 1976: 223, Q.2.63; Clayden 2000: 80; Seidl 2017: 329-331.
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Moorey 1999: 322 i nast.
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Hansen, Dales 1962: 79.
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Parrot 1940: 18-19, Fig. 14.
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4. Mauzoleum Szulgiego z Ur609.
5. Domy z Eridu610.
Najlepiej zachowanymi malowidłami ściennymi pochodzącymi z początku II tysiąclecia
p.n.e. i jedną z najbardziej charakterystycznych cech kompleksu pałacowego są dekoracje z pałacu
Zimri-Lima z Mari. W pomieszczeniach i na dziedzińcach zachowały się pozostałości malowideł,
zarówno w postaci dekoracyjnych motywów geometrycznych i roślinnych, jak i dużych
kompozycji figuralnych. Są to bardzo wyrafinowane przedstawienia malarskie. Spośród nich,
najsłynniejsza jest tak zwana Inwestytura Zimri-Lima, ukazującą scenę, w której król otrzymuje
od bogini Isztar symbole władzy królewskiej611. W środkowej części kompozycji przedstawiono
być może pałac w Mari. W dolnej części centralnego panelu występują boginie z wazami, z
których tryska woda. Scena (podobnie jak posąg tak zwanej „bogini z wazą” znaleziony nieopodal)
ma podobną symbolikę jak bóstwa z wazami przedstawione na fryzach ze świątyni Inanny z Uruk.
Jedyny zespół malowideł ściennych z okresu kasyckiego odkryty w Babilonii pochodzi z
kompleksu pałacowego w Dur-Kurigalzu612. Niewielkie fragmenty z dekoracją geometryczną i
roślinną zostały znalezione w różnych częściach pałacu, we wszystkich czterech fazach jego
użytkowania613, natomiast przedstawienia procesji mężczyzn pochodzą z warstwy I, z najmłodszej
części H pałacu (stąd nazwa „malowany pałac”, nadana przez odkrywcę614).
Malowidła z kompleksu pałacowego można podzielić na dwie grupy ze względu na rodzaj
przedstawień - geometryczno-roślinnych lub antropomorficznych. Do pierwszej grupy należały
proste motywy, takie jak linie równoległe, szewrony i inne wzory geometryczne, a także kiście
owoców i rozety z czarną obwódką i czerwonym, żółtym lub niebieskim wypełnieniem 615. W
publikacjach nie ma szczegółowych opisów ani ilustracji tej kategorii malowideł, ale wydaje się,
że były to wyłącznie proste ornamenty nie tworzące bardziej skomplikowanych paneli. W sektorze
H dekoracja geometryczna znajdowała się przede wszystkim na ścianach pomieszczeń 37, 38 i 59.
Również przedstawienia figuralne były ograniczone od góry i po bokach pasami dekoracji
geometrycznej; najlepiej zachowany fragment malowidła w przejściu z dziedzińca do
609
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Moorey 1999: 323.
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pomieszczenia 99 ograniczony był pasem złożonym z pięciu czerwonych, równoległych linii, z
których dwie dolne tworzyły rodzaj paneli, wewnątrz którego umieszczono powtarzający się
prosty wzór (Il. 80-82).

Il. 80: Pałac w Dur-Kurigalzu, wejście IV/ H (Baqir 1946: Pl. 13, Fig. 6)
Grupy dekoracji przedstawiających ludzkie postacie występowały wyłącznie w prześciach
prowadzących z dziedzińca H lub pomiędzy pomieszczeniami wewnętrznymi:


I: pomiędzy pomieszczeniami 37 i 59.



II: pomiędzy pomieszczeniem 59 a dziedzińcem H.



III: pomiędzy pomieszczeniem 38 a dziedzińcem H.



IV: pomiędzy pomieszczeniem 99 a dziedzińcem H.
Malowidła przedstawiały sceny procesji mężczyzn umieszczone po obu stronach przejść

(Il. 80, 81)616. Poza zasadami malowania ludzkich postaci, które trochę się różnią pod względem

616

Więcej szczegółów dotyczących opisu malowideł patrz Tomabechi 1983.
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Il. 81: Pałac w Dur-Kurigalzu, wejście IV/ H (Baqir 1946: Pl. 14, Fig. 7)

Il. 82: Górne panele malowidła przy wejściu IV/H (Tomabechi 1983: Fig. 3)

Il. 83: Pałac w Dur Kurigalzu, przedstawienia mężczyzn z nakryciem głowy lub bez
(Tomabechi 1983: Fig. 2)
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proporcji i rozmiarów617, niewiele elementów plastycznych charakterystycznych dla tego typu
dekoracji uległo zmianie w okresie kasyckim w porównaniu ze starszymi okresami.
Malowidłami ze scenami figuralnymi nadal ozdabiano ściany w budowlach pałacowych,
używając do przedstawianych scen dotychczasowej gamy kolorystycznej: czarnego, niebieskiego,
białego i czerwonego koloru, kładzionych na grubym glinianym lub gipsowym tynku. Niestety,
większość malowideł w kompleksie pałacowym z Dur-Kurigalzu z okresu kasyckiego została
poważnie zniszczona, z wyjątkiem malowidła IV.
Sceny tworzące opisywane malowidło przedstawiają procesję grupy mężczyzn,
najprawdopodobniej urzędników. Pojawiają się razem na prostokątnej powierzchni otoczonej
pasami ozdobionymi geometrycznymi motywami w czerwonym kolorze618. Czarna barwa została
zastosowana jako kolor włosów i zarostu na podbródkach, zaś ciała pomalowano na czerwono.
Niektórzy przedstawieni na malowidle mężczyźni mieli nakrycia głowy w kształcie ściętego
stożka, podobne do nowoasyryjskich fezów, a inni nie posiadali nakryć głowy (Il. 83)619. Wszyscy
mieli gęste brody i niewielkie wąsy. Włosy były związane opaską wokół czoła i opadały grubą
masą na plecy620. Ubrani byli w długie, białe szaty ozdobione czarnymi frędzlami, okrywające
ciało aż do stóp (Il. 80, 81). Namalowano wizerunki mocno zbudowanych mężczyzn o szerokich
ramionach i krótkich szyjach. Scena ta charakteryzuje się wyraźną linią rysunku i zilustrowaniem
mężczyzn w czasie ruchu. S. Pizzimenti wyróżniła dwa rodzaje przedstawień wizerunków
ludzkich postaci. Pierwszy typ postaci charakteryzuje się długą brodą i włosami
podtrzymywanymi przez opaskę, tuniką sięgającą do kolan i spódnicą aż do kostek (Il. 81),
natomiast drugi rodzaj, rozpoznawalny tylko przy wejściu III, tymi samymi fryzurami, lecz
przykrytymi nakryciami głowy i takimi samymi ubraniami, ale ozdobionymi czerwonymi
lamówkami621.

617

Tomabechi 1983.
W przypadku malowidła IV postacie ludzkie mają 62 cm wysokości, a geometryczny pas nad nimi – 28 cm
szerokości (Tomabechi 1983: 125, 127).
619
Albenda 2005: Pl. 24, Pl. 32.
620
Baqir 1946: 82.
621
Baqir 1946: Fig. 5; Pizzimenti 2012: 305.
618
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Informacje zawarte w tekstach sugerują, że pałac w Dur-Kurigalzu zdobiły - oprócz
malowideł ściennych - również inne przedstawienia postaci ludzkich, ptaków i jeleni, wykonanych
w różnych technikach (między innymi ze srebra, złota, karneolu, lapis lazuli i innych kamieni)622.
Badania archeologiczne prowadzone poza obszarem Babilonii przyniosły nam więcej
pozostałości malowideł ściennych z drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e. niż wcześniejsze okresy
historyczne. Dwoma najlepiej zachowanymi przykładami pałacowych malowideł, pochodzących
z północnej Mezopotamii są znaleziska z mitannijskiego założenia pałacowego w Nuzi, oraz z
pałacu w Kar-Tukulti-Ninurta z okresu średnioasyryjskiego623.
Tematyka przedstawień z Nuzi (Il. 84) i Kar Tukulti-Ninurta (Il. 85, 86) różni się od
malowideł z Dur-Kurigalzu przede wszystkim brakiem przedstawień antropomorficznych 624.
Natomiast wspólną cechą dekoracji z Nuzi i Kar Tukulti-Ninurta, jest obecność przedstawień
zoomorficznych i roślinnych, w szczególności tak zwanego drzewa życia, które zresztą nie jest
nowym elementem i zostało wprowadzone do repertuaru dekoracji już we wcześniejszym
okresie625.

Il. 84: Nuzi, fragment malowidła ściennego (Pizzimenti 2012: Fig. 1)
Wiele motywów nie występujących w Dur-Kurigalzu pojawia się na malowidłach
ściennych z Nuzi i Kar Tukulti-Ninurta (Tab. 14). Analiza informacji zawartych w poniższej
622

Gurney 1953: 23i nast.
Spycket 1987-90: 287-300; Pizzimenti 2012.
624
Pizzimenti 2012; Tomabechi 1983.
625
Na temat szczegółów dotyczących elementów dekoracyjnych por. Herles 2006: 227-228; Ornan 2005: 151 -152.
623
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tabeli potwierdza, że malowidła z Dur-Kurigalzu, stanowiły w głównej mierze realistyczną
ilustrację scen z życia. Szczególnie widać to w przedstawieniu procesji mężczyzn. W
przeciwieństwie do malowideł z Dur-Kurigalzu, w Kar Tukulti-Ninurta i w Nuzi nie namalowano
realistycznych scen. Świadczy o tym przeważająca na nich liczba elementów symbolicznych
takich jak: głowy byków, spirale, drzewa życia, rozety i kwiaty lotosu. Można przypuszczać
(chociaż zachowało się niewiele przykładów), że jedynie Kasyci w tym okresie przedstawiali na
malowidłach realistyczne, wzięte z życia sceny.

Motywy

Dur-Kurigalzu

Nuzi

Kar TukultiNinurta

Horyzontalny ciągły

obecne

-

-

-

obecne

obecne

spirale626

-

obecne

-

kwadratowe panele

-

-

obecne

Symbole o charakterze

-

obecne

obecne

obecne

-

-

panel geometryczny
ograniczający całe
przedstawienie z góry
przedstawienia
zoomorficzne

duchowym/ religijnym
(jak np. drzewo życia)
Postacie ludzi

Tab. 14: Porównanie wybranych motywów występujących w malowanych dekoracjach
ściennych z Dur Kurigalzu, Nuzi i Kar Tukulti-Ninurta
Co ciekawe, tak zwane drzewo życia z Kar Tukulti-Ninurta jest podobne do przedstawień
na kasyckich pieczęciach cylindrycznych, należących do „trzeciego stylu kasyckiego” (Il. 87,
90)627. Częstym motywem obecnym w tym stylu jest drzewo życia, przypominające średnio- i

626
627

Spirala jest interpretowana jako symbol płodności (Matthiae 1997: 31).
Matthews 1990: 64-66.
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nowoasyryjskie elementy dekoracyjne, zawsze z towarzyszeniem dwóch stojących po jego obu
stronach zwierząt628.

Il. 85: Fragment malowidła z Kar Tukulti-Ninurta (Andrae 1925: Pl. 1)

Il. 86: Fragment malowideł z Kar Tukulti-Ninurta (Albenda 2005: Pl. 28)

628

W „trzecim stylu kasyckim” jest więcej cech asyryjskich niż babilońskich (Matthews 1990: 64).
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Cechą charakterystyczną malowideł z Dur-Kurigalzu jest występowanie przedstawień
antropomorficznych, oraz zestawienia kolorów nie występujących na przedstawieniach z Nuzi i
Kar-Tukulti-Ninurta629. S. Pizzimenti uważa, że kolory na malowidłach z Dur-Kurigalzu,
z wyłączeniem czerwonego pasa na białym tle umieszczonego powyżej postaci, są odbiciem
rzeczywistości. Niebieski jest używany jako kolor tła i imituje niebo, natomiast biała barwa była
kolorem szat630. Czarny jest jedynym kolorem, który zachowuje swoją funkcję "linii konturowej",
zarówno w przypadku brody i włosów, jak również części ubrań.
Z analizy S. Pizzimenti wynika, że element dekoracji przedstawiający "urzędników w
ruchu"(?) lub ich "procesję", utrzymany w kolorach zbliżonych do tych występujących w naturze,
może stanowić nowość631. Nowością może być także samo przedstawienie procesji urzędników,
które w dużo późniejszym okresie było powtarzane na malowidłach w nowoasyryjskich pałacach,
na przykład w pomieszczeniu 24 z pałacu w Till Barsip632.

Il. 87: Przerys pieczęci cylindrycznej należącej do „trzeciego stylu kasyckiego” (Matthews
1990: Fig. 211)

629

Pizzimenti 2012: 307.
Tomabechi 1983: 128.
631
Pizzimenti 2012: 306-307.
632
Albenda 2005: Pl. 24, 25
630
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Na podstawie powyższych porównań można stwierdzić, że malowidła ścienne z Nuzi i
Kar-Tukulti-Ninurta odznaczają się podobną kompozycją przedstawień. Wskazuje to na
możliwość, że dekoracje z Kar-Tukulti-Ninurta powstały pod bezpośrednim wpływem stylistyki
zastosowanej w Nuzi lub nawet – kultury i tradycji mitannijskiej633. W obu przypadkach mamy do
czynienia z tym samym wzorem kompozycyjnym opartym na szeregu paneli zawierających
naprzemiennie różne przedmioty lub kolory, zwieńczonym przez w miarę regularny fryz. Różnią
się jedynie proporcjami: na malowidłach z Nuzi powtarza się stale ten sam rozmiar paneli i jest to
bardzo ściśle przestrzegane, zaś na malowidle z Kar-Tukulti-Ninurta panele mają różną szerokość.
Natomiast dekoracje z Dur-Kurigalzu, pod względem kompozycji i fabuły scen (zilustrowanie
procesji urzędników i symetria postaci), mogą być innowacją kasycką, naśladowaną w
późniejszych okresach, na przykład na reliefach nowoasyryjskich. Bardzo ciekawą analogią są
przedstawienia procesji mężczyzn na fragmentach dwóch szklanych pucharów z Hasanlu634. Co
prawda zostały one znalezione w warstwie zniszczeń z końca IX w. p.n.e., ale ich datowanie na
XIII-XII w. p.n.e., jak również szczególne ścisłe związki ze sztuką kasycką, między innymi ze
scenami z malowideł ściennych z Dur-Kurigalzu, zostały przekonująco uzasadnione przez M.
Marcus w dokonanej przez nią szczegółowej analizie stylistycznej i technologicznej zabytków635.

VI.4. Symbolika w gliptyce kasyckiej a dekoracja budowlana i malowidła
ścienne
W poszukiwaniach analogii do ikonografii dekoracji ściennych w budowlach z okresu
kasyckiego warto przede wszystkim sięgnąć do przedstawień w gliptyce i na kudurru. Sposób
przedstawiania ludzi na malowidłach ściennych, reliefach i w gliptyce stanowi wskazówkę do
zrozumienia zróżnicowania ówczesnego społeczeństwa i poznania grup społecznych wraz z ich
statusem politycznym i gospodarczym.
Gliptyka z okresu kasyckiego ma wiele charakterystycznych cech, odróżniających ją od
wcześniejszych i późniejszych stylów dekoracyjnych, obowiązujących w tej dziedzinie sztuki,
przede wszystkim poprzez charakterystyczne przedstawienia antropomorficzne, zoomorficzne i
mitologiczne oraz stosowaną symbolikę, a także kompozycję dekoracji (na przykład miejsce

633

Albenda 2005: 129.
Marcus 1991: 536, Pl. I oraz 542, Fig. 5, 6; por. także Albenda 2005: Fig. 6.
635
Marcus 1991.
634
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zajmowane przez inskrypcje i proporcje wielkości poszczególnych elementów ilustrowanych
scen).
Gliptyka kasycka od dawna stanowi przedmiot analiz badaczy, ale żaden z nich dotychczas
nie porównał programu ikonograficznego charakterystycznych dla niej przedstawień z
architektonicznymi elementami dekoracji. E. Herzfeld jako pierwszy przeanalizował zachowane
zabytki z tego okresu636, ale to T. Beran stworzył klasyfikację ze względu na cechy
charakterystyczne poszczególnych pieczęci wykonanych w określonym stylu oraz wydzielił trzy
etapy ich rozwoju637.
Najważniejszą cechą przedstawień kasyckich są wydłużone postacie antropomorficzne,
niezależnie od tego, czy jest to bóstwo, czy człowiek. W większości przypadków towarzyszą im
długie inskrypcje.

Il. 88: „Pierwszy styl kasycki” (Matthews 1990: Nr 66)
D. Matthews podzielił etapy rozwoju gliptyki okresu kasyckiego na cztery style.
Pierwszym i najstarszym z nich jest „pierwszy styl kasycki”, który posiada wspólne cechy ze
stylem starobabilońskim (Il. 88). Najważniejszą cechą charakterystyczną jest obecność inskrypcji
wyrytej w pionowych kolumnach na całej wysokości pieczęci. Drugą ważną cechą tego stylu jest

636
637

Herzfeld 1937.
Beran 1957.
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to, że przedstawienia zajmują mniej niż połowę całej powierzchni pieczęci. Jedynymi
znaleziskami z tego etapu są pieczęcie z dwóch kasyckich stanowisk, z Nuzi i Nippur638.

Il. 89: „Drugi styl kasycki” (Matthews 1990: Nr 136)

Il. 90: „Trzeci styl kasycki” (Matthews 1990: Fig. 207)
„Drugi styl kasycki” posiada więcej charakterystycznych cech niż pierwszy, ale
jednocześnie są w nim widoczne wpływy z Egiptu, Mitanni i Asyrii 639. Co wyróżnia ten styl od
poprzedniego to większa swoboda kompozycji i zastosowanie szerokiej gamy motywów (Il.

638
639

Więcej szczegółów na temat cech „pierwszego stylu kasyckiego” patrz Matthews 1990: 55-60; 1992: 4 i nast.
Matthews 1990: 60; 1992: 49-51.
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89)640. Kolejnym etapem rozwoju jest „trzeci styl kasycki”, który jest datowany na XII wiek p.n.e.
Charakteryzuje się kontynuacją kasyckich cech pochodzących z „drugiego stylu kasyckiego”,
pozostając jednocześnie pod silnym wpływem gliptyki asyryjskiej (Il. 90)641. Warto także
wspomnieć, że "trzeci styl kasycki" był szeroko rozpowszechniony w Czoga Zanbil i dzięki temu
wchłonął także elementy elamickie642. Czwartym i ostatnim etapem rozwoju jest „styl pseudokasycki” (Il. 91) występujący na terenie Babilonii i Elamu, którego początek datuje się na XIII
wiek p.n.e.643. Przypomina „pierwszy styl kasycki”, charakteryzujący się cechami babilońskimi,
ale z większą ilością symboli kasyckich. Według D. Matthewsa motywy są traktowane w sposób
ornamentalny, a przedstawiane sceny nie są tworzone zgodnie z określonymi założeniami
artystycznymi, a raczej bezrefleksyjnie kopiowane, będąc imitacją „pierwszego stylu
kasyckiego”644.

Il. 91: „Styl pseudo-kasycki” (Matthews 1990: Fig. 252)
Przedstawienia na pieczęciach cylindrycznych zawierały liczne symbole, umiejscowione
najczęściej po bokach lub w górnej części głównej sceny. D. Matthews przeanalizował wszystkie
znane symbole występujące w gliptyce okresu kasyckiego i podzielił je na trzy grupy. Symbole i
motywy charakterystyczne dla pierwszego i drugiego stylu kasyckiego zestawiono w tabeli 15.

640

Porada 1952; Matthews 1990: 60-64; 1992: 33-49.
Więcej na temat „trzeciego stylu kasyckiego” patrz Matthews 1990: 64-66.
642
Matthews 1990: 66-68
643
Więcej na temat stylu „pseudo-kasyckiego” patrz Matthews 1990: 66-69; 1992: 24-32; Yalcin 2014: 38.
644
Matthews 1990: 69.
641
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Analiza ikonografii średnio- i nowoasyryjskiej pozwala stwierdzić, że na malowidłach
ściennych i reliefach występuje wiele symbolicznych elementów, charakterystycznych dla gliptyki
asyryjskiej, co tylko potwierdza trzymanie się tych samych kanonów sztuki i podobnej stylistyki
przez artystów tego okresu zarówno w gliptyce, jak i w dekoracjach związanych z architekturą.
Można zauważyć obecność takich symboli jak uskrzydlony dysk, stylizowane drzewo życia,
symbole astralne (dysk słoneczny, sierp księżyca i gwiazda), a także sceny polowania na lwy oraz
wiele innych elementów i sposobów przedstawiania scen, które pojawiły się w gliptyce średnio- i
nowoasyryjskiej a dokładniej i wyraźniej zostały przedstawione na malowidłach i reliefach
asyryjskich pałaców645.
„Pierwszy styl kasycki”

„Drugi styl kasycki”

(bliższy stylom gliptyki

(więcej cech kasyckich)

starobabilońskiej)
1. Waza trzymana w dłoniach
2. Romb
3. Szarańcza
4. Kłos zboża
5. Krzyż
6. Rozeta
7. Mucha
8. Inny owad
9. Klęczący mężczyzna
10. Pies
11. Małpa
12. Zwierzę, leżące lub stojące na
tylnych nogach

Dwugłowy ptak
Krzyż
Romb
Góry
Ptak
„Bóstwo chtoniczne” z dolną częścią
ciała pokrytą falistymi lub krzyżującymi
się liniami.
Motyw płynącej wody ( w powiązaniu z
„bóstwem chtonicznym”)
7. Palma z trzema pniami
8. Tzw. „second Kassite tree”
9. Zwierzęta trzymane do góry nogami i
patrzące w górę, lub stojące na tylnych
nogach
10. Skrzydlate zwierzęta
11. Demony
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tab. 15: Cechy "pierwszego" i " drugiego stylu kasyckiego" (na podstawie Matthews 1990:
55-60, 60-64)

645

Przykłady odcisków pieczęci cylindrycznych: Watanabe 1993: Taf. 2, 5; Szeląg 2009: Il. 5, 17, 18.
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Baza źródłowa dotycząca kasyckich dekoracji ściennych jest bardzo skromna, zatem
wszelkie wnioski wysnute na podstawie ich porównania z ikonografią pieczęci z tego samego
okresu mogą być jedynie wysoce hipotetyczne. Na malowidłach z pałacu w Dur-Kurigalzu nie
możemy

stwierdzić

ani

obecności

symboli,

ani

sposobów

przedstawiania

scen,

charakterystycznych dla gliptyki. Być może symbolika ta, którą można (przynajmniej częściowo)
powiązać z kasyckimi wierzeniami646, była wykorzystywana tylko na pieczęciach, w większości
przypadków służących celom prywatnym. Pewną wskazówką mogą być także przedstawienia
symboli bóstw na kudurru, które mają charakter bardziej publiczny647. Przedstawiano na nich
przede wszystkim symbole bóstw z panteonu babilońskiego648. Jedyne kasyckie bóstwa, które są
obecne na kudurru to Harbe649 oraz Szuqamuna i Szumalija650. Pokazuje to kolejny krok ku
integracji Kasytów ze społeczeństwem lokalnym. Również wystrój publicznej architektury
pałacowej mógł być przejawem podobnej tendencji, i z tego powodu nie wykorzystano w nim
nowych, obcych motywów ikonograficznych. Ikonografia przedstawień architektonicznych
dekoracji świątyń sięga do wyobrażeń związanych z panteonem babilońskim (a nie kasyckim). Na
malowidłach z Dur-Kurigalzu natomiast nie umieszczono żadnych scen ani symboli religijnych
mogących stanowić odniesienia do panteonu kasyckiego lub babilońskiego. W malowidłach
budowli pałacowych zabrakło zatem odniesień religijnych; być może różnica ta jest znacząca, ale
należy pamiętać, że dysponujemy tylko fragmentarycznymi danymi z jednego stanowiska.
Istnieją podobieństwa między przedstawieniami z fasady świątyni Karaindasza z Uruk, a
pewnymi szczegółami związanymi z „bóstwem chronicznym”, które jest często ilustrowane na
pieczęciach należących do „drugiego stylu kasyckiego”651. Bóstwo często trzyma w rękach wazę
z wypływającą z niej wodą; analogie są również widoczne w sposobie opracowania spódnic z
falistymi liniami widocznym zarówno na przedstawieniach „chtonicznego bóstwa”, jak i na
terakotowej płaskorzeźbie pochodzącej z okresu starobabilońskiego652. Natomiast spódnicę
bóstwa fasady świątyni Karaidasza z dekoracją gór, która jest reprezentowane poprzez półokręgi,
znajdziemy w pieczęciach kasyckich „drugiego stylu”, reprezentowane przez kratkę na
Patrz “Bóstwo chtoniczne” Matthews 1990: 60-61.
Brinkman 1980-1983: 267-274.
648
Brinkman 1980-1983: 271-272.
649
Seidl 1972-1975:114.
650
Seidl 2012: 325.
651
Matthews 1990: 60-61.
652
Bóstwo chtoniczne: Matthews 1990: Fig. 130; zabytek starobabiloński: Strommenger 2016: Abb. 12.
646
647
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spódnicy653. Co prawda stylistyka wizerunków jest przejęta z okresu starobabilońskiego, ale częste
ilustrowanie „bóstwa chtonicznego” na pieczęciach „drugiego stylu kasyckiego” jest osobliwą
cechą okresu kasyckiego.

VI.5. Podsumowanie
Badania archeologiczne potwierdzają, że wprowadzenie specjalnie formowanych cegieł
jako materiału do dekoracji ścian nie było innowacyjnym pomysłem Kasytów. W trzecim
tysiącleciu p.n.e. zaczęto wykorzystywać formowane kształtki ceglane jako element dekoracyjny
w założeniach architektonicznych, początkowo do wykonania wolno stojących kolumn. Pod
koniec trzeciego i w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. takie kolumny budowano
zarówno w południowej (Larsa, Uruk, Ur), jak i w północnej Mezopotamii (Tell Leilan, Tell alRimah). Stały się na tyle popularne, że w Babilonii, w drugiej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e.,
udoskonalono wykorzystywanie tego budulca i dekoracjom ceglanych kolumn nadano bardziej
wyrafinowaną formę. W tym okresie nie stosowano ich w budownictwie północnej Mezopotamii.
Około dwieście lat później kolumny z formowanych cegieł, czasami glazurowanych, wznoszono
w Suzie.
Uzupełnieniem prostych dekoracji wykonanych z formowanych cegieł stały się
przedstawienia figuralne, czego doskonałym przykładem jest świątynia Inanny w Uruk.
Przedstawienia ze świątyni Inanny w Uruk mogły być związane z bardzo częstą w okresie
starobabilońskim praktyką umieszczania posągów "ochronnych" lub plakietek po obu stronach
wejścia do świątyni. Bardzo trudno jednoznacznie określić tożsamość bóstw przedstawianych na
płaskorzeźbach, ale wiadomo, że prawdopodobnie nie byli to najważniejsi bogowie panteonu w
okresie kasyckim.
W czasie rządów dynastii kasyckiej wszelkie przejawy powstającej wówczas sztuki
stawały się częścią kultury babilońskiej, co wyraźnie widać w poszczególnych etapach rozwoju
motywów dekoracyjnych umieszczanych na pieczęciach, a szczególnie na pieczęciach
babilońskich z okresu schyłkowego panowania dynastii starobabilońskiej, oraz w ikonografii
widocznej na reliefach, na kudurru, na których rozwinięto pojedyncze elementy ze starszych
przedstawień babilońskich. Dekoracje świątynne składające się z reliefów wykonanych w cegle
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Matthews 1990: 60, Fig. 129.
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nie powstałyby, gdyby nie wykorzystano w nich wzorców zaczerpniętych ze sztuki babilońskiej,
ale to Kasyci jako pierwsi tworzyli fryzy reliefowe z przedstawieniami antropomorficznymi
naturalnych rozmiarów zdobiące elewacje świątyń. W XIV w. p.n.e. zmieniła się stylistyka
obowiązująca w gliptyce i w przedstawieniach na kudurru. Na pieczęciach wykonanych w
„drugim stylu kasyckim” zaczęły pojawiać się elementy natury i geniusze, obiecujące obfitość i
dobrobyt w życiu. Schyłek panowania dynastii kasyckiej przyniósł wielkie osiągnięcia w
dziedzinie nauki i sztuki dzięki królom Meli-szipakowi i Marduk-apla-iddinie I. Stworzyli oni
kanony przedstawiania panteonu bóstw, dzięki którym każdy bóg i bogini odznaczali się
indywidualnymi, charakterystycznymi dla nich cechami. Widać to wyraźnie na przykładzie źródeł
ikonograficznych z tego okresu, oraz późniejszych przedstawień na pieczęciach i na kudurru,
przejętych bez zastrzeżeń przez kolejną dynastię – II dynastię z Isin. Sceny jakie zostały
zilustrowane na kasyckich pieczęciach cylindrycznych pokazują nam charakterystyczny styl
kasycki, którego większość szczegółów ikonograficznych nie widnieje na innych zabytkach poza
gliptyką. Może to stanowić wskazówkę do określenia wpływów kasyckich szczególnie, że pieczęci
cylindrycznych używano zarówno w sprawach prywatnych jak i publicznych 654. Pomimo starań
Kasytów o asymilację z lokalnymi społecznościami Babilonii, zaskakujące jest to, że w Babilonii
kasyckiej nowa symbolika zaczęła pojawiać się w gliptyce, nie jest natomiast widoczna – w
przeciwieństwie do Asyrii w okresie środkowoasyryjskim – na innych kategoriach zabytków i w
dekoracjach ściennych.
Jedynymi malowidłami ściennymi z okresu kasyckiego, które znamy, są przedstawienia z
Dur-Kurigalzu i uważać je można za charakterystyczne dla stylistyki obowiązującej w tym okresie,
ze względu na obecność ludzkich postaci, sposób ułożenia ciała oraz ubiór. Przy obecnym stanie
badań możemy założyć, że motyw procesji, w której biorą udział identyczni urzędnicy stanowi
kasycką innowację stosowaną także w późniejszych czasach, w okresie nowoasyryjskim i
nowobabilońskim. Jedynymi znanymi nam przykładami zastosowania analogicznych rozwiązań
dekoracyjnych (motywu procesji urzędników) są – poza wspomnianymi powyżej szklanymi

Badania Yalcina (2014) i Matthewsa (1990; 1992) dotyczą podobieństw i różnic w ikonografii i stylu pieczęci
cylindrycznych z drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e. W tych pracach znajdują się także informacje dotyczące
podobieństw między stylami kasyckim i mitannijskim.
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naczyniami z Hasanlu, pochodzącymi zapewne również z okresu kasyckiego - malowidła ścienne
znalezione w Forcie Salmanasara (sala S5) w Nimrud655 i w pałacu z Till Barsip (sale 24, 47) 656.
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Albenda 2005: Fig. 6.
Albenda 2005: Pl. 21, 24.
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Rozdział VII –Zakończenie
Zamierzeniem autora niniejszej rozprawy było nie tylko zebranie i opracowanie wszystkich
znanych pozostałości budowli pałacowo-administracyjnych, domów mieszkalnych i świątyń
pochodzących zarówno z najważniejszych miast, jak i z mniejszych ośrodków miejskich i
wiejskich, ale także wskazanie, w jaki sposób okres rządów kasyckich władców odbił się na
rozwoju budownictwa i architektury na obszarze Babilonii. Jednym z najważniejszych zagadnień
była ocena, do jakiego stopnia budownictwo tego okresu było kontynuacją tradycji babilońskiej, i
czy możemy mówić o nowych cechach, które można powiązać z przybyciem i obecnością
Kasytów na terenie południowej Mezopotamii. Budowle z czasów Kasytów stanowią
odzwierciedlenie swojej epoki – silnej asymilacji przybyszów z rdzenną ludnością, ich
przemyślanej i konsekwentnie realizowanej w każdym pokoleniu władców polityki wewnętrznej
i międzynarodowej oraz postrzegania piękna – zarówno w sztuce dekoracyjnej jak i w sposobie
planowania różnorodnych budowli o charakterze publicznym i prywatnym.
Wraz z nastaniem rządów Kasytów w Babilonii ustały rozgrywki polityczne
poszczególnych grup walczących o władzę, a sytuacja w państwie ustabilizowała się. Względny
spokój przyniósł dobre warunki dla reform administracyjnych, poprawę sytuacji gospodarczej i
nawiązanie stabilnych sojuszy wojskowych, ekonomicznych i dyplomatycznych z innymi
państwami

regionu:

Egiptem,

Asyrią,

Hetytami

i

Elamitami.

Babilonia

stała

się

międzynarodowym ośrodkiem gospodarczym i nie groziły jej wojny z sąsiadami, więc czasy
pokoju zaowocowały również rozwojem miast. Kasyccy władcy założyli własną stolicę
administracyjną w Dur-Kurigalzu i zarządzili zakrojone na szeroką skalę prace budowlane w wielu
ważnych babilońskich ośrodkach miejskich.
Zastanawia fakt, że sanktuaria głównej kasyckiej pary bóstw Szuqamuny i Szimaliji,
pełniących bardzo ważną rolę w czasie koronacji królów, pozostawały w Babilonie, co mogłoby
świadczyć o traktowaniu tego miasta jako stolicy państwa i siedziby królewskiej oraz miejsca
koronacji kasyckich władców Babilonii. Jeśli tak było, Dur-Kurigalzu pełniło w takim razie raczej
głównie funkcję stolicy administracyjnej, czyli miasta, w którym znajdowała się kancelaria
państwowa kontrolująca wszystkie ziemie podlegające kasyckim władcom. Wskazywałby na to
brak sali tronowej w kompleksie pałacowo-administracyjnym w Dur-Kurigalzu i umieszczenie w
jej miejscu licznych sektorów recepcyjnych, służących do odbywania audiencji. Przypuszczalnie
wiele sal recepcyjnych wraz z pomocniczymi pomieszczeniami było odpowiedzią na potrzebę
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utrzymywania stałych kontaktów z przedstawicielami poszczególnych plemion i innych grup
społecznych.
Kasycka organizacja społeczna charakteryzowała się pierwotnie plemiennym i
"półkoczowniczym" trybem życia, a ślad tego pozostał nawet w sposobie projektowania założeń
architektonicznych użyteczności publicznej, związanych ze sprawowaniem władzy państwowej.
Brak mieszkalnych pomieszczeń dla króla i jego rodziny (część prywatna mogła zapewne
znajdować się na wyższej kondygnacji budowli, ale nie jest to możliwe do wykazania), oraz brak
urządzeń usprawniających codzienne życie w rodzaju instalacji grzewczych wskazuje na czasowe
wykorzystywanie kompleksu pałacowo-administracyjnego w Dur-Kurigalzu przez władcę.
Dlatego też trudno udowodnić funkcjonowanie samego miasta jako stałej siedziby rodziny
królewskiej i dworu.
W okresie kasyckim, podobnie jak i we wcześniejszych czasach, wyraźnie rozgraniczano
sacrum od profanum – co przejawiało się w planowaniu miast i lokalizacji poszczególnych
budowli w obrębie osiedli. Budynki pełniły funkcje sakralne lub świeckie, ale nigdy ich nie
łączyły. Mur temenosu oddzielał dzielnice o świeckim charakterze od zabudowań, w których
praktykowano kult religijny.
Powyższego

stwierdzenia

niestety

nie

można

poprzeć

wieloma

przykładami

archeologicznymi. Poza Dur-Kurigalzu, nie znamy innego miasta, które zostało założone przez
Kasytów. W Dur-Kurigalzu można wyraźnie zauważyć podział na dzielnicę sakralną (zigurat z
komplesem świątynnym) i pałacowo-administracyjną, rozplanowane dokładnie w ten sam sposób,
jak to miało miejsce w miastach babilońskich (na przykład w Ur, czy w Babilonie).
Jest zastanawiające, że pomimo tak dużych osiągnięć na wszystkich polach życia
publicznego, o czym świadczą informacje zawarte w źródłach pisanych, zachowało się niewiele
pozostałości budowli z czasów kasyckich odsłoniętych podczas badań archeologicznych.
Możliwe, że miał na to wpływ dobór mało trwałych i odpornych na działanie czasu materiałów
budowlanych, co wymuszała ogromna skala przedsięwzięć i planów architektonicznourbanizacyjnych oraz krótki czas na ich realizację. Z drugiej strony, taki obraz może być do
pewnego stopnia dziełem przypadku, lub rezultatem zainteresowań i decyzji badaczy planujących
prace wykopaliskowe, dotyczących wyboru rejonów badań w obrębie stanowisk.
Pozostałości budowlane i źródła pisane pochodzące z kasyckiej Babilonii wskazują na
próbę asymilacji Kasytów z rodzimą społecznością babilońską. Przejawia się to szczególnie w
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aktywności budowlanej władców i wznoszeniu, oraz – przede wszystkim - renowacji przez nich
wielu obiektów architektury sakralnej. Budowali nowe świątynie i odnawiali już istniejące
budowle sakralne poświęcone babilońskim bóstwom. Pomimo, że źródła pisane zawierają
informacje o rdzennie kasyckich bóstwach, nie odkryto dotąd świątyń wzniesionych ku ich czci,
nie mamy również żadnych danych dotyczących kasyckich rytuałów religijnych. W kontekście
archeologicznym odnoszącym się do kultu kasyckiego, występują jedynie symbole pary bóstw
(Szuqamuny i Szumalija) oraz boga Harbe przedstawiane na kudurru.
Według źródeł pisanych jedynymi kasyckimi bogami, którzy mieli własne świątynie w
Babilonie, były wspomniane powyżej bóstwa uważane za patronów królewskich, Szuqamuna i
Szumalija, natomiast wydaje się, że rdzennie kasycka tradycja religijna, była praktykowana tylko
w sferze prywatnej657.
Większość źródeł pisanych z okresu kasyckiego pochodzi z czasów od 1350 do 1220 r.
p.n.e., z archiwum administracyjnego odkrytego w pałacu gubernatora Nippur658. Analiza treści
tych tekstów wskazuje na duże zmiany w terminologii administracyjnej. Wiele określeń
odnoszących się do urzędników i żołnierzy, powstałych i używanych w okresie starobabilońskim
zostało zmienionych w czasach kasyckich, co potwierdza, że administracją gospodarczą i
wojskową zajmował się pałac659. Jedną z najważniejszych funkcji w administracji kasyckiej
Babilonii pełnił gubernator Nippur šandabakku. Zazwyczaj to stanowisko było sprawowane przez
przedstawicieli rdzennej społeczności, ale zdarzało się również, że zajmowali je członkowie
rodziny królewskiej660. Można to traktować jako kolejny dowód na asymilację Kasytów z lokalną
populacją.
Gospodarstwa domowe wolnej ludności składały się z rodzin (prostych, rozszerzonych i
wielokrotnych)661, które często posiadały niewolników i wraz z nimi współpracowały z dworem
królewskim i ze świątyniami662. Niewolnictwo w okresie kasyckim było powszechne, ale ludność
zależna nie stanowiła głównej siły roboczej w Babilonii. Niewolnikami byli głównie jeńcy
wojenni i osoby, które straciły wolność z powodu długów. Grupa ta była zróżnicowana nie tylko
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pod względem warunków życia i rodzaju wykonywanej pracy, ale także wielkości posiadanego
majątku i nadanego im statusu prawnego663. W sferze ekonomicznej wolne społeczeństwo i
społeczności

niewolników

funkcjonowały

na

zasadzie

redystrybucji

dóbr,

co

było

charakterystyczne dla mezopotamskiej organizacji gospodarstwa domowego664.
Król był jedynym pełnoprawnym właścicielem całego kraju i tylko on miał przywilej
nadawania ziemi swoim poddanym. Podmioty posiadające własną ziemię musiały wypełniać
obowiązki narzucone im przez króla i tym samym okazywać mu posłuszeństwo665. Taka metoda
zarządzania krajem umocniła bezpośrednie związki między królem a ludnością, co przełożyło się
na działania gospodarcze zgodnie z zasadą win-win (poszukiwanie rozwiązań, które obu
negocjującym stronom zapewniają zysk i pozytywne zakończenie pertraktacji) i poczucie
zadowolenia ze swojej sytuacji życiowej obu stron – króla i większości podwładnych. Nawet
świątynie i powiązani z nimi kapłani, którzy w okresie kasyckim (w przeciwieństwie do
wcześniejszych czasów, na przykład do okresu starobabilońskiego) nie odgrywali już
najważniejszej roli w zarządzaniu państwem, nie mieli powodów do niezadowolenia lub buntów
wobec władców. Brak konfliktów pomiędzy kasyckimi królami, a kapłanami ze świątyń, którymi
się opiekowali, wyjaśnia dlaczego kasyccy władcy uznali okazywanie szacunku dla wiary
rdzennych mieszkańców Babilonii za wyższą konieczność. Potwierdzają to wyraźnie znaleziska
archeologiczne. Królowie kasyccy najczęściej nie wznosili nowych budowli sakralnych, ale
odbudowywali i odnawiali świątynie bóstw babilońskich.
Do najaktywniejszych budowniczych wśród kasyckich królów, po działalności których
pozostały ślady renowacji, odbudowy lub nowe założenia architektoniczne odkryte przez
archeologów, należą:


Karaindasz, budowniczy świątyni Inanny w Uruk.



Kurigalzu I, najbardziej znany z aktywności związanej z odbudowywaniem już
istniejących obiektów sakralnych, szczególnie w Ur i Nippur i założyciel Dur-Kurigalzu.

663



Burnaburiasz, który odbudował i odnowił kompleks świątynny é.babbar.(ra) w Larsie.



Kurigalzu II, prowadzący liczne prace budowlane w Dur-Kurigalzu.



Nazi-Marutasz, znany z aktywności budowlanej w Dur-Kurigalzu i Larsie.
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Kadaszman-Turgu, który przeprowadził zakrojone na dużą skalę prace, podczas których
odbudowano i odnowiono budowle sakralne w Nippur i Ur.



Kudur-Enlil, władca znany z przeprowadzenia wielu prac renowacyjnych w dzielnicy
sakralnej w Nippur.



Marduk-apla-iddina, prowadzący prace budowlane w świątyni Ezida w Borsippie.
Informacje pochodzące ze źródeł pisanych dostarczają nam bogatych informacji o

intensywnej działalności budowlanej również i innych kasyckich władców, szczególnie przy
odbudowywaniu i odnawianiu wcześniejszych świątyń. Budowle pałacowe wzniesione w DurKurigalzu i prawdopodobnie w Nippur, gipāru w Ur, oraz świątynie w Babilonie, Borsippie, Der,
Larsie, Sippar, Ur i Uruk to właściwie wszystko, co znamy z badań archeologicznych lub ze źródeł
pisanych. Chociaż większość budynków została jedynie odnowiona lub zrekonstruowana (a nie
zbudowana od podstaw) przez kasyckich władców, warto zauważyć, że oprócz przywrócenia
dawnej świetności, królom chodziło także o zastosowanie w nich nowych rozwiązań
architektonicznych.
Doskonałym tego przykładem jest kompleks pałacowo-administracyjny w Aqar Quf, który
nie stanowi typowego przykładu architektury babilońskiej, ale wyraźnie odzwierciedla
charakterystyczne kasyckie cechy i wyjątkowy sposób postrzegania królewskiego miejsca
spotkań. Jednocześnie jest on jedynym znanym kompleksem pałacowo-administracyjnym
wzniesionym od podstaw przez Kasytów. Na obszarze Babilonii nie odkryto podobnych założeń
budowlanych (poza ewentualnymi analogiami w Nippur i Tell Khaiber), a w źródłach
historycznych nie znaleziono żadnych wzmianek o odnowieniu lub odbudowie pałaców lub
budowli administracyjnych tak, żeby przypominały założenie z Aqar Quf, ani też o jakimkolwiek
odnowieniu lub odbudowie tego typu zabudowań, poza budowlą administracyjną o szczególnym
charakterze z Ur (gipāru).
Cechami wspólnymi budowli pałacowych były: usytuowanie na platformach ziemnych,
podział pomieszczeń na część oficjalną/publiczną, gdzie przyjmowano gości, część prywatną i
część sakralną oraz, tak jak i w dużych rezydencjach zamożnych mieszkańców Babilonii zabudowania przeznaczane na magazyny, szkoły skrybów i części związane z pochówkami.
Budowle o monumentalnym charakterze i publicznej roli były zróżnicowane pod względem
architektonicznym, ale zawsze budowano je na planie prostokąta lub kwadratu. Pałace powstałe w
północnej Mezopotamii w okresie kasyckim były zlokalizowane blisko ośrodków religijnych. Ze
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względu na dużą liczbę klatek schodowych odkrytych w różnych rejonach pałacu w DurKurigalzu, można przypuszczać – chociaż hipoteza ta nie jest możliwa do udowodnienia - że część
prywatno-rezydencjonalna, a być może również pomieszczenie będące odpowiednikiem sali
tronowej, znajdowały się na drugiej kondygnacji kompleksu pałacowo-administracyjnego.
Jedną z najważniejszych cech Dur-Kurigalzu jest położenie miasta. Lokalizacja nowego
ośrodka stołecznego w pobliżu istniejących już wcześniej dużych ośrodków miejskich takich jak
Babilon, wzbudziła wątpliwości badaczy. Wydaje się, iż wybór takiego usytuowania miał związek
z charakterem relacji między dworem królewskim, a przedstawicielami dużych grup społecznych
(takimi jak szejkowie plemion/ klanów), czego dowodem dalsze istnienie tej stolicy przez kolejne
wieki i funkcjonowanie ciągle tych samych stosunków społecznych. Nowe stolice – Kar TukultiNinurta i Al Untasz, założone w innych państwach niż Babilonia, nie przetrwały tak długo jak
Dur-Kurigalzu, ponieważ zabrakło podobnych relacji społecznych. I to właśnie owe relacje
doprowadziły do konieczności wprowadzenia innowacyjnych zmian, czyli nowego rozplanowania
pomieszczeń, z których część miała przeznaczenie recepcyjne. Architekci kasyckiej Babilonii
zbudowali duże, wydłużone sale, okalające rozległe dziedzińce. Trzyrzędowy układ pomieszczeń
stał się jedną z charakterystycznych cech kasyckiej architektury pałacowej i został powtórzony
trzy razy w części A kompleksu pałacowego w Dur-Kurigalzu. Fragment trzyrzędowego układu
pomieszczeń został odsłonięty w Nippur, w rejonie WB, ale ze względu na zły stan zachowania
nie możemy obecnie potwierdzić, czy budowla ta była również założeniem o charakterze
pałacowym. Kolejną charakterystyczną cechą kompleksu pałacowego w Dur-Kurigalzu są
malowidła ścienne. Umieszczone zostały w najmłodszej części kompleksu pałacowego (część H).
To, co je wyróżnia, to tematyka: procesja mężczyzn oddana w sposób jak najbardziej realistyczny.
Na obszarze starożytnej Mezopotamii nie znaleziono żadnych wcześniejszych analogii do
tematyki tych malowideł. Jedyne podobne znaleziska archeologiczne to późniejsze przedstawienia
pochodzące z okresu nowoasyryjskiego. Stanowi to kolejny argument uzasadniający pełnienie
funkcji publicznej przez opisywany kompleks pałacowy.
Warto także wspomnieć o podobnych rozwiązaniach w pałacach w Dur-Untasz, elamickiej
stolicy, która także powstała w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. i w Tell Meljan. Koncentracja
wydłużonych sal wokół dziedzińców jest widoczna w pałacu III i pałacu hypogeum w Dur-Untasz
oraz w założeniu pałacowym w Tell Meljan. Kolejną wspólną cechą w organizacji przstrzennej
pałaców środkowoelamickich i pałacu w Dur-Kurigalzu jest obecność licznych wejść do
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pomieszczeń otwierających się na dziedziniec. Owe cechy pojawiły się w budowli w DurKurigalzu, i mogły zostać wprowadzone w Elamie dzięki mocnym więziom w relacjach obu
państw.
Kasyci nie narzucali rdzennej ludności zmian odczuwalnych w sposobie codziennego życia
i dostosowali się do tego, jak funkcjonowały gospodarstwa domowe, zarówno w miastach, jak i
we wsiach. Domy mieszkalne w większości przypadków były podobne do domów z okresu
starobabilońskiego, choć powstawały najczęściej na terenach wiejskich lub w małych miastach, a
nie w największych ośrodkach miejskich. Plan domu charakterystyczny dla okresu
nowobalilońskiego, składający się z centralnego dziedzińca i przylegającego do niego dużego
pomieszczenia pojawił się (możliwe, że po raz pierwszy) w okresie kasyckim. Przystosowano
przestrzeń do zamieszkania w taki sposób, że łączyła w sobie cechy zarówno domów z okresu
staro- jak i nowobabilońskiego.
Jeśli chodzi o budownictwo mieszkalne pochodzące z okresu kasyckiego, przede
wszystkim trzeba pamiętać, że choć władcy kasyccy rządzili przez wiele lat, nasza wiedza na ten
temat jest ograniczona ze względu na niezadowalający stan badań. Można wyróżnić dwa rodzaje
domów kasyckich: dom linearny oraz dom z centralnym dziedzińcem.
Domy linearne różnią się od domów linearnych pochodzących z okresu starobabilońskiego
jedynie brakiem pomieszczeń związanych z kultem zmarłych oraz lokalizacją stanowiącą cechę
charakterystyczną czasów kasyckich. Na przełomie okresów starobabilońskiego i kasyckiego
rozpoczął się proces ruralizacji, który (jak wynika ze źródeł pisanych) mógł być związany z
przybyciem Kasytów na tereny doliny Dijali. W tej fazie model osadnictwa babilońskiego
przeobraził się z wielkomiejskiego w osadnictwo w dużej mierze wiejskie, o czym świadczy
wzrost liczby wsi i mniejszych osad. Proces ruralizacji mógł być wynikiem kryzysu
gospodarczego, który zmusił mieszkańców do migracji z dużych metropolii na tereny wiejskie.
Jakość materiałów budowlanych i wykonania domów linearnych, które na ogół miały niewielką
powierzchnię, była zła, co wydaje się być związane ze stopniem zamożności ich mieszkańców.
Należy sądzić, że nowe badania wykopaliskowe w rejonie Dijali mogłyby doprowadzić do
odkrycia nieznanych jeszcze osiedli kasyckich.
Domy z centralnym dziedzińcem budowane w okresie kasyckim także różniły się od
swoich starobabilońskich odpowiedników brakiem pomieszczeń kultowych. Według obecnego
stanu badań znajdowały się one tylko w dużych miastach, takich jak Babilon i Nippur. Ich plany
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są bardzo podobne do domów z centralnym dziedzińcem pochodzących z okresu
nowobabilońskiego, ale w przeciwieństwie do nich mają zawsze tylko jeden dziedziniec666. Można
zatem przypuszczać, że domy kasyckie łączyły w sobie cechy starszego i nowszego budownictwa
i stanowiły etap przejściowy między domami z okresów starobabilońskiego i nowobabilońskiego.
Kasyci pozostawali pod silnym wpływem kultury babilońskiej, ale nie miało to wpływu
na ich sposób organizacji społecznej, charakterystycznej tylko dla nich i pozwalającej zbudować
własne stabilne państwo. Koegzystowali z rdzenną ludnością, ale nie zapominali, że przybywając
do tego kraju z zewnątrz musieli w nim zdobyć i utrzymać władzę. Aby zasymilować się z
mieszkańcami Babilonii pozostali przy języku babilońskim jako języku administracji i dyplomacji,
przy babilońskiej religii wyznawanej w miejscowych świątyniach i przy rozwiązaniach
urbanizacyjnych stosowanych już w tym kraju od lat. Kasyci, podobnie jak Babilończycy, i w
przeciwieństwie do matriarchalnych Elamitów, byli społeczeństwem patriarchalnym. Pomimo
asymilacji ze społeczeństwem babilońskim, wyraźnie umacniali i kultywowali swoje związki
plemienne. Ich polityka państwowa opierała się na wzmacnianiu tych więzi. Prawdopodobnie, tak
jak w dzisiejszych czasach, plemiona były reprezentowane przez ich najbardziej uprzywilejowane
grupy dzierżące władzę, podobnie jak jeszcze obecnie szejkowie w krajach arabskich. Najwyższą
władzę nad nimi sprawował król wraz ze swoim dworem i tak układał swoje relacje z ośrodkami
kultu w Babilonii, aby jego władza była uznawana i nie stanowiła zarzewia konfliktu, ani pola do
rywalizacji z kapłanami religii babilońskiej. Szacunek i dbałość o praktykowanie kultu
babilońskich bóstw była wyrażana poprzez aktywność kasyckich królów w prowadzonych na
szeroką skalę pracach budowlanych przy odbudowywaniu i rekonstruowaniu istniejących już
świątyń babilońskich, bez narzucania i upowszechniania własnej religii. Poświadcza to brak
znalezisk archeologicznych przedstawiających panteon kasyckich bóstw.
Jak wspomniano powyżej, aktywność budowlana Kasytów dotycząca architektury
sakralnej przejawiała się przede wszystkim w odnawianiu i odbudowywaniu już istniejących
świątyń. Można to wytłumaczyć tym, iż Kasyci jako ludność napływowa, obca na terenie
Babilonii, woleli utrzymać i kultywować panteon babiloński w celu uzyskania sympatii rdzennych
Babilończyków, nie próbując narzucać im nowych zasad i tradycji religijnych. Strategie

Domy nowobabilońskie posiadały w większości więcej niż jeden dziedziniec. Każdy dziedziniec był otoczony
segmentem mieszkalnym, który składał się z głównego pomieszczenia mieszkalnego i innych pomieszczeń
gospodarczych (al-Ibadi 2017; Miglus 1999).
666
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zastosowane przez kasyckich władców musiały być skuteczne, skoro ich państwo przetrwało
przez około sześć wieków.
Cechy charakterystyczne architektury kasyckiej są ściśle związane z zastaną tradycją
budowlaną, czego przykładem może być budownictwo sakralne. Niektóre nowe założenia
wykazują jednak pewne odrębności. Świątynie wzniesione w Ur (świątynie z warstw 3, 2 i 2bis
oraz sekwencja sal 5 i 8 w świątyni Ningal)

zbudowano na planie charakteryzującym się

obecnością dużej antecelli i poprzecznej celli połączonych szerokimi przejściami. . i. Wyjątkową
budowlą, zarówno jeśli chodzi o plan (między innymi ze względu na obecność długiej celli,
wydłużonych pomieszczeń otaczających centralną część sanktuarium, przypory na narożnikach)
jak i dekorację zewnętrznych ścian jest świątynia Inanny w Uruk. Obecność platform (ołtarzy?)
na dziedzińcach przy wejścia można uważać za kolejną cechą charakterystyczną budowli
sakralnych w kasyckiej Babilonii. Występowały one w Dur-Kurigalzu, Isin, Larsie i w Ur.
Nowa dzielnica sakralna w Dur-Kurigalzu, przyniosła nam kilka nowych rozwiązań
architektonicznych. W centralnej części kompleksu świątynnego, przed schodami prowadzącymi
na zigurat znajduje się tak zwana „centralna platforma”. Jest to rozwiązanie unikalne i pojawia
się tu po raz pierwszy. Zigurat w Dur-Kurigalzu jest budowlą należącą do miejscowej, babilońskiej
tradycji, ale pewne szczegóły (jak na przykład umiejscowienie dolnej części schodów na bocznych
ścianach) wydają się być również nowymi rozwiązaniami.
Najbardziej charakterystyczną cechą dekoracji świątyń były specjalnie formowane,
reliefowe cegły z przedstawieniami antropomorficznymi zastosowane w kilku budowlach, z
których najlepiej zachowana jest świątynia Inanny wzniesiona przez Karaindasza w Uruk. Ta
technika dekoracji została zaczerpnięta z wcześniejszej tradycji babilońskiej. Pierwotnie, w
trzecim – i w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. budowle świątynne w Mezopotamii
ozdabiano kolumnami i półkolumnami wzniesionymi z ceglanych kształtek. Od początku drugiego
tysiąclecia p.n.e.,

zaczęto stosować jako element dekoracji przy wejściach do świątyni

płaskorzeźby z pojedynczymi przedstawieniami antropomorficznymi, natomiast wykorzystywanie
do zdobienia zewnętrznych elewacji świątyń ciągłych fryzów z antropomorficznymi
przedstawieniami bóstw wydaje się być innowacją kasycką.
Sztuka tworzona w czasach rządów dynastii kasyckiej stawała się częścią kultury
babilońskiej, co można zauważyć w poszczególnych etapach rozwoju gliptyki, szczególnie na
pieczęciach babilońskich ze schyłkowego okresu panowania dynastii starobabilońskiej i w
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przedstawieniach na kudurru, na których pojawiają się elementy ze starszych przedstawień
babilońskich. Dekoracje świątynne w formie reliefów wykonanych z cegły wzorowano na sztuce
babilońskiej, natomiast zdobienia pieczęci cylindrycznych są oryginalnym pod względem stylu
wytworami. Pomimo wyraźnie widocznych wcześniejszych inspiracji, pieczęcie wykonywane w
okresie kasyckim charakteryzowały się odrębnym stylem. Jedną z jego cech było częste
wykorzystywanie przedstawień symbolicznych, z których wiele zostało wprowadzonych w tym
okresie. Nowa symbolika zaczęła pojawiać się w gliptyce, nie jest natomiast widoczna – w
przeciwieństwie do Asyrii w okresie środkowoasyryjskim – na innych kategoriach zabytków i na
dekoracjach ściennych budowli.
Podsumowując, okres kasycki był okresem stabilnego rozwoju, dobrobytu i ożywionych
kontaktów międzynarodowych. Kasyci, którzy byli ludnością napływową na terenie Mezopotamii,
zachowali swoją strukturę społeczną i wprowadzili pewne nowe zasady zarządzania państwem,
natomiast w sensie kulturowym w dużym stopniu ulegli asymilacji, co być może było związane
ze świadomą polityką władców. Budownictwo tego okresu wykazuje duże związki i kontynuację
z poprzednimi okresami, w wielu przypadkach można jednak wyróżnić pewne szczególne cechy i
innowacje.
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