
 
 

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego 
semestr zimowy 2021/2022 

(online, meet.google.com/iak-apxm-jyr) 
 
6.10.2021, godz. 15:00–16:30 
 

Klinowe inspiracje. Obelisk z inskrypcją asyryjską w kolekcji Muzeum Narodowego w 
Warszawie 
dr Andrzej Reiche (Muzeum Narodowe w Warszawie, emeritus), dr hab. Małgorzata 
Sandowicz (Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny UW) i dr Franciszek M. 
Stępniowski (Katedra Archeologii Orientu, Wydział Archeologii UW) 
 

Artefakty archeologiczne wywodzące się z rynku antykwarycznego wymagają z zasady nie 
tylko drobiazgowej analizy porównawczej, ale również prześledzenia ich współczesnych losów, 
a tym samym okoliczności, w jakich mogły powstać. Takiej szczegółowej analizie poddajemy 
inskrybowany znakami pisma klinowego terakotowy obelisk, który w latach osiemdziesiątych 
XX wieku trafił do Zbiorów Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie z kolekcji 
prywatnej. Autentyczność obelisku budziła pewne wątpliwości, szczególnie z uwagi na formę 
nietypową dla materiału archeologicznego okresu, z jakiego miałby pochodzić (I poł. I tys. 
p.n.e). Wykazujemy, że owe wątpliwości są uzasadnione. 
 

↳ ↳ ↳ 
 

3.11.2021, godz. 15:00–16:30 
 

Starohetyckie obrzędy świąteczne w prowincji Hanhany. Kilka uwag o tradycji kultów 
państwowych i lokalnych 
prof. Piotr Taracha (Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny UW) 
 

↳ ↳ ↳ 
 

1.12.2021, godz. 15:00–16:30 
 

Greckie tłumaczenia babilońskich list omenów 
mgr Dominika Lewandowska (Zakład Historii Starożytnej, Wydział Historii UW / Zakład 
Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny UW) 
 

Obecnie nikt już nie ma wątpliwości, że istniała wymiana kulturowa między starożytnym 
Bliskim Wschodem a światem grecko-rzymskim. Więcej jednak problemów sprawia 
wyjaśnienie i udowodnienie, w jaki sposób dochodziło do wymiany myśli między tymi kręgami 
cywilizacyjnymi. W ramy tej dyskusji wpisują się moje badania nad omenami, które 
zapisywano za pomocą zdania warunkowego „jeżeli X, to Y”. W źródłach greckich można 



znaleźć setki omenów, których treść i sposób zapisu sugerują, że w którymś momencie doszło 
do tekstualnego (a nie ustnego) przekładu list babilońskich na język grecki. Wstępne badania 
nad greckimi źródłami astronomicznymi wraz z porównaniem ich z Enūma Anu Enlil 
przeprowadzili w 1911 r. C. Bezold i F. Boll. Mimo obiecujących wyników ich praca nie została 
jeszcze należycie podjęta przez kolejnych badaczy, nie mówiąc nawet o rozszerzeniu badań na 
teksty inne niż astronomiczne. Wspomnianą kwestią zajęłam się w ramach mojej powstającej 
pracy doktorskiej i podczas wystąpienia zamierzam pokazać materiał, nad którym pracuję, 
oraz przedstawić wstępne wnioski. 
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12.1 2022, godz. 15:00–16:30 
 

dr Adam Kryszeń (Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny UW) 
(tytuł wystąpienia i jego streszczenie zostaną podane później) 


