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Gliptyka Ur III
I rzekł Pan do Mojżesza: „ Oto wybrałem Besaleela,
syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. I napełniłem go duchem Bożym [...] i pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy [...].
(Księga Wyjścia 31.1-5, Biblia Tysiąclecia,
wyd. IV, www.biblia.poznan.pl)

Celem artykułu jest próba całościowego spojrzenia na gliptykę z okresu III dynastii z Ur. Zbiór pieczęci cylindrycznych z tego okresu doczekał się kilku opracowań, zazwyczaj odnoszących się do analizy ikonografii pieczęci. W swojej pracy
o pieczęciach z 1939 roku H. Frankfort poświęcił im osobny rozdział (FRANKFORT
1939), omawiaj ąc poszczególne cylindry pod względem stylistycznym. Pieczęcie
z okresu Ur III podobnie przedstawili B. Buchanan (BUCHANAN 1966) i A. Moortgat
(MOORTGAT 1988) w opracowaniach dotyczących bliskowschodniej gliptyki.
D. Collon w monumentalnej pracy z 1981 roku o pieczęciach akadyjskich i Ur III,
znajdujących się w zasobach muzealnych British Museum (COLLON 1981), poddała
wnikliwym studiom przedstawienia ikonograficzne widniejące na cylindrach oraz
sklasyfikowała je pod względem stylistycznym. Pieczęcie z Ur III klasyfikowano
również pod względem zawartych na nich inskrypcji (FRANKE 1977). W zbiorczej
pracy z 1987 roku poświęconej aspektom biurokracji na starożytnym Bliskim
Wschodzie I.J. Winter również dokonała analizy inskrypcji pieczęci z Ur III (WINTER
1987a). Wielu innych autorów (m.in. R.M. Boehmer, R. Ditmann, C. Fischer,
P. Michałowski, E. Sollberger), których publikacje zostały wykorzystane do napisania
tego artykułu, przy opisywaniu szerszych zagadnień z zakresu archeologii i historii
schyłku III tysiąclecia przed Chrystusem z terenów Mezopotamii umieszczało w
swoich pracach także cenne spostrzeżenia dotyczące gliptyki Ur III.

Artykuł powstał na podstawie pracy seminaryjnej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra
Bielińskiego w 2002 r. Autor jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w
2004 roku uzyskał tytuł magistra. Obecnie jest zatrudniony w Pracowni Archeologii Miasta Gdańska
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
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Opracowania, na które autor niniejszego artykułu się powołuje, zawierały
podziały pieczęci pod względem ikonografii bądź inskrypcji, jednak bez syntezy tych
dwóch czynników.
Żadna z wcześniejszych prac nie zajęła się również problemem genezy scen
prezentacji ukazywanych na pieczęciach cylindrycznych, która korzeniami sięga
okresu akadyjskiego. Początki idei scen prezentacji wiążą się z okresem panowania
Naramsina, pierwszego znanego nam władcy na świecie, który ogłosił się bogiem.
Ówczesna propaganda królewska lansująca model boskości zasiadającego na tronie
władcy legła u podstaw idei scen prezentacji - idei, która stała się najbardziej
rozpoznawalnym elementem ikonograficznym z okresu III dynastii z Ur. Ponadto
z przedstawieniami scen prezentacji na cylindrach wiąże się również specyfika
ukazywania szaty wykonanej z wełny, składaj ącej się z zachodzących na siebie falban
materiału, w którą byli odziani ukazywani władcy oraz bóstwa.
Niniejsza praca ma na celu analizę pieczęci cylindrycznych z okresu III dynastii
z Ur zarówno pod względem ikonografii, inskrypcji, materiału, jak i kontekstu
społecznego, celem wyciągnięcia wniosków dotyczących zastosowania cylindrów
w życiu codziennym. Ponadto autor klasyfikuje pieczęcie ostatecznie pod względem
ikonograficznym i zawartych na nich inskrypcji. Naturalnie ów artykuł nie wyczerpuje bogactwa tematu, jakim jest gliptyka z okresu III dynastii z Ur. Dokładne omówienie ikonografii przedstawień rytych na pieczęciach z tego okresu czytelnik znajdzie w bogatej literaturze przedmiotu. W niniejszym artykule zwięźle podsumowano
stan wiedzy na powyższy temat, opieraj ąc się na powstałych już opracowaniach.
Na początku artykułu zostały pokrótce omówione style stanowiące kontynuacj ę
akadyjskiej gliptyki i będące intermedium pomiędzy gliptyką akadyjską a Ur III: styl
post-akadyjski A i styl post-akadyjski B oraz Urbau-Urningirsu.
Pieczęcie z okresu III dynastii z Ur zostały podzielone na dwie duże grupy:
cylindry z wygrawerowanymi scenami prezentacji i cylindry, które maj ą wygrawerowane inne sceny. Każda z tych grup została szczegółowo omówiona wraz z wyróżnionymi wśród nich podgrupami i typami.
Oddzielnie zostały omówione pieczęcie z Esznunny (z racji swej specyfiki
ikonograficznej), zmieniające się pod wpływem czynników politycznych, gdy miasto
to wyswobodziło się spod kurateli dworu z Ur. W osobnym rozdziale zostały również
potraktowane pieczęcie z rubieży imperium, a także cylindry, które należały do kobiet
bądź ich sług. W porównaniu z kilkuset cylindrami, których inskrypcje traktują
wyłącznie o mężczyznach, pieczęci wspominających o płci pięknej jest zaledwie kilka
(autor doliczył się siedmiu sztuk). Niemniej na podstawie tych kilku znalezisk można
wyciągnąć wnioski co do roli kobiety w ówczesnym społeczeństwie. Na końcu
artykułu zostały omówione pokrótce sposoby wyrobu pieczęci oraz materiał, z
jakiego były wykonywane.
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Styl post-akadyjski A i B oraz Urbau-Urningirsu
Zgłębiając zagadnienia dotyczące gliptyki z okresu III dynastii z Ur, trzeba
zwrócić szczególną uwagę na styl post-akadyjski. R.M. Boehmer podzielił go na
grupy A i B oraz na grupę Urbau-Urningirsu (BOEHMER 1964; COLLON 1981: 109).
Szczegółowe omówienie tych stylów wychodzi poza ramy niniejszej pracy, ograniczę
się więc tylko do ich krótkiego zarysu.
Styl post-akadyjski A bezpośrednio kontynuuje styl akadyjski III. Warto dodać,
iż Boehmer wyróżnił w sumie trzy style akadyjskiej gliptyki (BOEHMER 1964):
akadyjski I (okres panowaniu Sargona), akadyjski II (okres panowania Rimusza
i Manisztusu), akadyjski III (okres panowaniu Naramsina, Szarkaliszarriego, Igigi,
Nanum, Imi, Elulu, Dudu, Szudurula).
Przedstawienia na cylindrach post-akadyjskich A były ryte w tej samej konwencji, co na cylindrach z początków okresu III dynastii z Ur (patrz niżej).
Styl post-akadyjski B (gutejski) został wyróżniony na podstawie pieczęci akadyjskich odkrytych w Esznunnie oraz pieczęci Stylu Przedgórzy z Suzy, Aszur, Kisz,
Tell Brak i Tell Suleimeh (MATTHEWS 1997: 146).
Pieczęcie Stylu Przedgórzy (ang. Piemont Style) odkryto w Suzie, Aszur (w
świątyni Isztar G datowanej na okres ED III bądź akadyjski), Kisz, Tell Brak
(budowle ER, FS i w tzw. Pałacu Naramsina) oraz w Tell Suleimeh w rejonie Hamrin
(warstwy IV-VII; warstwy V-VII w Suleimeh są jeszcze zaliczane do okresu ED). Nie
są one wcześniejsze niż ED III ani późniejsze niż czasy Naramsina i Szarkaliszarriego
(BUCHANAN 1966: 154; COLLON 1981: 120; GAILANI-WERR 1982: 68-88, Fig. 1-4,
49, 52; MATTHEWS 1997: 147; WVDOG 39: Fig. 64).

Pieczęcie akadyjskie z Esznunny pochodziły z warstw IV-III (DITTMANN 1994:
85-86, Taf. 1: 1-5). Cylindry te uznano za nieudolne naśladownictwo gliptyki akadyjskiej z okresu rządów dzikich Gutejów, dlatego też zaliczono je do stylu gutejskiego (MATTHEWS 1997: 146). Charakteryzowały je dwa zasadnicze motywy
przedstawień: sceny prezentacji składające się z trzech postaci oraz sceny ukazujące
lwa walczącego z dwoma herosami bądź z herosem i człowiekiem-bykiem (FISCHER
1992: 60-91). Niemniej w warstwie IVb w Esznunnie odnaleziono odcisk pieczęci
króla akadyjskiego Szudurula, glinianą tabliczkę inskrybowaną imieniem córki Naramsina Tuda-naszpum oraz tabliczkę z odciskiem cylindra Uęium, urzędnika za
czasów Naramsina (DITTMANN 1994: 87; Abb. 5). Oznacza to, że warstwa IVb
w Esznunnie mogła być warstwą akadyjską. Z kolei warstwa III odpowiada już
okresowi Ur III, natomiast pomiędzy warstwą IV i III nie było żadnej przerwy
osadniczej.
Wedle powyższych danych styl post-akadyjski A i B w gliptyce jest kontynuacj ą
stylu akadyjskiego III i trwa co najmniej od panowania Szarkaliszarriego do początków rządów Urnammu (DITTMANN 1994: 96; FISCHER 1992: 60-91).
Pieczęcie grupy Urbau-Urningirsu występują w Lagasz i mają cechy cylindrów
charakterystycznych dla stylu akadyjskiego III. Nazwa stylu wywodzi się od imion
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władców II dynastii z Lagasz, do której należał najsławniejszy jej przedstawiciel
Gudea.
Na pieczęciach pochodzących z czasów Gudei przedstawiano sceny walki. Widniały na nich dwie pary postaci, składające się z człowieka-byka i nagiego herosa,
walczących z lwem i gazelą (EGAZ: 34-46). Pieczęcie tej grupy charakteryzują się
rodzajem kartusza popularnego w stylu akadyjskim III (FISCHER 1992: 216-217).
Powyższa kompozycja przedstawień na pieczęciach przetrwała do okresu Ur III,
czego dodatkowym przykładem może być pieczęć Lugal-ku-zu (patrz niżej),
nubanda3 Warartum.
W Lagasz pojawiają się ponadto popularne w okresie Ur III sceny prezentacji
przed bogiem lub boginią. Pochodzą głównie z czasów Gudei (FISCHER 1992: 219).
Jedną z najbardziej znanych jest pieczęć Gudei, na której bóg Ningizzida prowadzi go
przed oblicze bóstwa Enki (VAN BUREN 1934: 61-81).
Pieczęcie ze scenami prezentacji z okresu II dynastii z Lagasz miały również
załączoną legendę, kończącą się formułą arad-zu (Jest twoim sługą"), która była też
czasami ryta na akadyjskich cylindrach (patrz niżej).
Podsumowując, okres post-akadyjski A i B oraz grupa Urbau-Urningirsu są tak
naprawdę kontynuacją gliptyki akadyjskiej i są sobie współczesne. Stanowią okres
przejściowy w gliptyce pomiędzy okresem akadyjskim a okresem III dynastii z Ur
(DITTMANN 1994: 101).

Grupa I: sceny rodzajowe
Grupa ta przedstawia sceny walki oraz grupy ludzi i zwierząt (fig. 1). Pieczęcie
należące do tej grupy z okresu III dynastii z Ur są trudne do odróżnienia od scen stylu
post-akadyjskiego o tej samej tematyce. Możemy jedynie odróżniać je po wymiarach
pieczęci, ich średnicy i jakości wykonania. Na podstawie ikonografii wyróżniamy
następujące podgrupy:
Podgrupa I/1 ukazuje orła w towarzystwie czworonogów (fig. 2).
Podgrupa I/2 przedstawia dwóch herosów (lub herosa i człowieka-byka)
toczących walkę ze zwierzęciem (lwem lub hybrydą) (fig. 3).
Podgrupa I/3 charakteryzuje się podziałem na dwa pasy narracyjne (jak niektóre
pieczęcie stylu post-akadyjskiego). Na górnym pasie ukazana jest scena prezentacji,
zaś na dolnym - płynące gęsi. Mogą być one symbolem bogini Bau (fig. 4). Na ogół
ten typ pieczęci jest bez inskrypcji (COLLON 1981: 138). Choć podgrupa ta przedstawia sceny prezentacji, należy sklasyfikować ją w grupie cylindrów nie ukazujących
scen prezentacji, ponieważ sceny te nie stanowią tutaj głównego motywu przewodniego (COLLON 1981: 138).

Podgrupa I/4 zawiera pieczęcie, na których przedstawiona jest roślina interpretowana jako palma daktylowa. Roślina jest przedstawiona zawsze pomiędzy dwiema postaciami. Nasuwa się tu podobieństwo ze stelą Urnammu, gdzie władca dokonuje libacji na wazę ofiarną, z której wyrasta palma daktylowa lub stylizowane
drzewo życia (COLLON 1981: 139).

Gliptyka Ur III

135

Podgrupa I/5 przedstawia symbol księżyca uosabiaj ący boga Nannę, opiekuna
Ur. Pieczęcie z wyrytym symbolem księżyca pochodzą głównie z wykopalisk
Wooley'a w Ur (COLLON 1981: 143).

Ta grupa pieczęci jest początkowym stadium rozwoju gliptyki Ur III (COLLON
1981: 138). Składa się z pięciu podgrup o cechach ikonograficznych, które znane są
już nam z okresów wcześniejszych (akadyjskiego i wczesnodynastycznego III).
Wyróżniamy tu następuj ące motywy: symbol półksiężyca, ptak, ptak-lew, gęś, skorpion, orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Na niektórych pieczęciach widoczny jest
podział powierzchni dekoracyjnej cylindra na dwa pasy narracyjne. Inne cylindry
ukazuj ą motyw walki człowieka-byka i nagiego herosa (jedynym ubiorem herosa jest
pas) z lwem. Motyw ten podlega temu samemu schematowi, co w stylu postakadyjskim: lew zawsze stoi w centrum, jego głowa jest zwrócona w lewą stronę.
Człowiek-byk lewą ręką chwyta go za szczękę lub gardło, prawą ręką trzyma
przednią łapę lub obie łapy zwierzęcia. Heros prawą ręką trzyma lwa za grzywę,
a lewą za ogon.
Postaci ukazywane na cylindrach maj ą gładkie szaty, a trony bóstw przypominaj ą
kształtem puste kwadraty lub prostokąty. Sceny prezentacji (I/3) są ukazywane na
górnym rejestrze pieczęci podzielonej na dwa pasy narracyjne (COLLON 1981: 109127). Sceny te przedstawiają orędowniczkę odzianą w gładką szatę, która jest
prowadzona przez boginię protektorkę ubraną w plisowaną szatę i tiarę z jedną parą
rogów. Najwyższa rangą bogini jest ukazana w pozycji siedzącej. Jej strój stanowi
szata falbaniasta oraz tiara z kilkoma parami rogów. Fryzury orędowniczek i bogiń są
takie same jak w okresie post-akadyjskim: tylny kosmyk włosów zawinięty do góry.
Inskrypcje występuj ące w tej grupie pieczęci nie są zbyt liczne ani rozbudowane.
Były obwiedzione ramką, pisane z góry na dół i od strony prawej do lewej. Inskrypcja
najczęściej ograniczała się do wymienienia imienia właściciela pieczęci i imienia jego
ojca. Niezwykle rzadko podawano też profesję właściciela cylindra, profesję jego ojca
oraz imię aktualnie panującego władcy.

Grupa II: sceny prezentacji (II/1-II/2)
Sceny prezentacji występujące na pieczęciach cylindrycznych z okresu III dynastii Ur możemy podzielić pod względem ikonograficznym na trzy podgrupy:
pierwsza to sceny prezentacji przed siedzącym bogiem, druga to sceny prezentacji
przed siedzącą boginią, a trzecia to sceny prezentacji przed siedzącym, deifikowanym
władcą1 (fig. 5).
Podgrupa II/1 zawiera sceny prezentacji przed siedzącym bogiem (fig. 6).
Ukazywany jest ogolony orant w szacie z obramowanym brzegiem, wznoszący prawą
dłoń w geście adoracji, prowadzony za rękę przez boginię protektorkę. Bogini jest
odziana w szatę plisowaną i tiarę z pojedynczą parą rogów. Włosy bogini są podwinięte z tyłu do góry. Siedzący na tronie bóg jest w falbaniastej szacie i tiarze z wielo1

Ogólna charakterystyka scen prezentacji: MOORTGAT 1988: 27-30; BUCHANAN 1966: 76; TEISSIER 1984:
18-19; RAVN 1960: 35-37.
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ma parami rogów. Tron bóstwa ukazywany czasami na postumencie może mieć
kształt pustego kwadratu lub podwójnego pustego kwadratu (tj. mniejszej figury
geometrycznej wkomponowanej w większą) oraz może stać na wysokich nogach2.
Najczęstszymi motywami wypełniającymi scenę są księżyc, półksiężyc z tarczą
słoneczną lub orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Wszystkie postaci noszą szaty
odsłaniające prawe ramię. Dopełnieniem jest inskrypcja w ramce (COLLON 1981:
145-146, 158).
Należy zwrócić uwagę, iż w scenach prezentacji z okresu III dynastii z Ur nie są
znane przypadki, aby orędowniczka była ukazywana przed obliczem siedzącego boga.
Podgrupa II/2 to sceny prezentacji przed boginią (fig. 7). Nie różnią się
znacznie ikonograficznie od poprzedniej podgrupy. Jedyną różnicą jest przedstawianie siedzącej na tronie bogini zamiast siedzącego boga (COLLON 1981: 145-146).
Przed siedzącą boginią może być ukazany mężczyzna-orant lub kobieta-orant
(orędowniczka), tak jak w scenach prezentacji z I/3.
Porównanie podgrup ukazujących sceny prezentacji przed bogiem i boginią
Dwie wyżej wymienione podgrupy pieczęci przedstawiające sceny prezentacji
przed bogiem (II/1) i boginią (II/2) są zbliżone do podgrupy I/3 przedstawiającej
sceny prezentacji przed boginią. Sceny prezentacji podgrupy II/2 są zbudowane według tego samego schematu, co sceny podgrupy I/3, czyli orant bądź orędowniczka
wraz z boginią protektorką stojący przed główną boginią siedzącą na tronie. Sceny
prezentacji podgrup I/3, II/1, II/2 ukazują te same rodzaje szat, w jakie ubrani są
bogowie i oranci (szaty plisowane, falbaniaste). Podobnie jest z rogatymi tiarami, na
których liczba rogów jest zależna od rangi bóstwa. Rodzaje damskich fryzur są te
same - ukazują kosmyk włosów zawinięty do tyłu. Trony bóstw mają kształt pustego
kwadratu lub podwójnego pustego kwadratu stoj ącego czasem na trzech nogach.
Najczęstszymi motywami wypełniaj ącymi sceny są półksiężyc i orzeł z rozpostartymi
skrzydłami, które występują w grupie I. Innowacją II/1 i II/2 jest połączony symbol
tarczy słonecznej i półksiężyca, symbolizujących boga Szamasza i boga Nannę
(FRANKFORT 1939: 135).

Inskrypcje w podgrupach II/1 i II/2 nie różnią się ani sposobem zapisu, ani
tytulaturą od inskrypcji rytych na cylindrach grupy I.

Grupa II: sceny prezentacji (II/3)
Na podgrupę II/3 składają się sceny prezentacji przed siedzącym władcą
(fig. 5). Schemat przedstawienia jest podobny jak w podgrupach II/1, II/2 (COLLON
1981: 161; VAN BUREN 1952). Orant w szacie z obramowanym brzegiem jest
prowadzony przez boginię protektorkę przed oblicze siedzącego władcy. Bogini jest
ubrana w plisowaną lub falbaniastą szatę, na głowie ma tiarę z rogami. Król siedzący
na wyściełanym tronie odziany jest w falbaniastą szatę. Jego nakrycie głowy jest
2

Typologia tronów występujących na pieczęciach ukazujących sceny prezentacji: METZGER 1985:
151-170.
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bardzo podobne do czepka, jaki na swoich posągach nosi Gudea, władca Lagasz.
Atrybutem władcy jest puchar trzymany we wzniesionej prawej dłoni. Król jest
brodaty, ale zdarzają się wyjątki, kiedy jest przedstawiony z gładko ogoloną twarzą
(por. cylinder Aham-arsi, poniżej).
Omawianą podgrupę pieczęci cylindrycznych (II/3) ukazujących sceny prezentacji przed deifikowanym władcą możemy podzielić na cztery typy, biorąc pod uwagę
inskrypcję, jaka została wyryta na cylindrze (WINTER 1987a: 71).
Typ II/3a to pieczęcie bez inskrypcji, co może być spowodowane jej celowym
usunięciem lub słabym stanem zachowania.
Typ II/3b to pieczęcie, których inskrypcja może zawierać co najwyżej imię
właściciela, nazwę piastowanego przez niego urzędu oraz imię ojca (fig. 8).
Typ II/3c to pieczęcie z sumeryjską formułą arad-zu. Są to cylindry z drobiazgową dedykacj ą dla panuj ącego władcy napisaną w dwóch wziętych w ramkę
kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera imię królewskie z towarzyszącym epitetem,
takim jak nita kalag-ga („potężny mąż") lub lugal kalag-ga („potężny król"), lugal
Urimki ma („król Ur"), lugal an-ub-da limmu-ba („król czterech stron [świata]").
W drugiej kolumnie zapisywano imię właściciela, termin dub-sar („skryba"; więcej
o znaczeniu dub-sar poniżej), pełnioną przezeń funkcję, imię jego ojca oraz zwrot
arad-zu („jest twym sługą") (WINTER 1987a: 72-73; FRANKE 1977: 61).
Na pieczęciach cylindrycznych z formułą arad-zu zamieszczano przedstawienie
ikonograficzne ukazuj ące sceny prezentacji, niemniej zdarzały się wyj ątki od tej
reguły, kiedy przedstawienie wyryte na powierzchni cylindra było o zupełnie innej
tematyce (por. cylinder Lugal-ku-zu, sługi Warartum).
Typ II/3d to pieczęcie z sumeryjską formułą inaba. W tym typie zachodzi pewna
zmiana w ukazywaniu scen prezentacji. Orant stoi bezpośrednio przed władcą, ma
złączone dłonie na wysokości pasa, a za jego plecami stoi bogini protektorka,
wnosząc dłonie w geście adoracji. Ten sposób kompozycji jest charakterystyczny dla
scen prezentacji w okresie Isin-Larsa i starobabilońskim. Inskrypcja jest taka sama jak
w typie II/3c, z tym wyjątkiem, iż na jej końcu zamiast formuły arad-zu występuje
arad-da-ni-ir in-na-ba („swemu słudze [król] sprezentował tę pieczęć") (WINTER
1987a: 73; FRANKE 1977: 61).

Znany jest cylinder, którego kompozycja jest typowa dla przedstawień pieczęci
inaba, jednak inskrypcja jest osobliwa, bo zawiera jedynie imiona bóstw: Dagan,
Szulgi, Ninsianna, Kabata; (MUNN-RANKIN 1959: 24-25, Pl. VI/13).
Typ II/3e to pieczęcie ukazujące sceny prezentacji przed stojącym królem lub
bogiem. Ten typ pieczęci pochodzi głównie z wykopalisk w Ur. Pieczęcie te od grupy
wyżej opisanych cylindrów przedstawiających sceny prezentacji odróżnia ich gorsze
wykonanie. Poza tym ten typ cylindrów nie jest zaopatrzony w inskrypcje, a jeśli te
już występują, to są o bardzo lapidarnej treści. (COLLON 1981: 165-167). Władca lub
bóg przedstawiani na tych pieczęciach są zawsze ukazani z prawą nogą postawioną na
symbolu góry.
Podtyp II/3e/1 reprezentuje pieczęcie przedstawiające sceny prezentacji przed
stoj ącym królem lub bóstwem, z bardzo długimi inskrypcjami dedykacyjnymi.
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Pieczęcie te stanowią niewielki korpus. Ikonograficznie nawiązuj ą do okresu starobabilońskiego, więc można ów korpus cylindrów określić jako stadium przejściowe
między schyłkiem Ur III a początkiem okresu Isin-Larsa (COLLON 1981: 167).
Podgrupa II/4 to cylindry ukazujące sceny dokonywania libacji na ołtarz.
Pieczęci tych jest niewiele, należały przede wszystkim do kapłanów. Przykładem jest
pieczęć Lugal-engardu (fig. 9), szefa administracji (ugula) świątyni Inanny w Nippur
(WINTER 1987: Pl. 10a). Inskrypcja pieczęci wspomina o królu Amarsinie wraz z jego
całą tytulaturą i z niezwykłym epitetem: ki-ag - „ukochany przez" Inannę (SOLLBERGER 1980b: 64) 3 .

Kapłani używali też pieczęci z wygrawerowanymi scenami prezentacji przed
siedzącym bóstwem (COLLON 1981: no. 433). Warto dodać, że sceny dokonywania
libacji na ołtarz czy raczej wazę libacyjną, z której wyrasta drzewo życia, znamy już
z tabliczek terrakotowych z okresu wczesnodynastycznego. Ten typ wazy, przewijający się przez ikonografię Międzyrzecza przez całe III tysiąclecie p.n.e. i czasy
późniejsze, został odkryty w Ur przez angielską misję archeologiczną podczas
kampanii wykopaliskowej w latach 1922-1934 (WOOLEY 1925-1926: Pl. LIX).
Doskonały przykład całej instalacji odpływowej wykorzystywanej do obrzędów sakralnych znamy z celli ze świątyni Szusina w Esznunnie (FRANKFORT, JACOBSEN,
LLOYD 1940: 16, 22, Fig. 12, 17, 18; REICHEL 2001: 116-119). Nasuwa się paralela
między sceną ukazaną na tym cylindrze a stelą Urnammu, na której przedstawiona
jest libacja dokonywana na ołtarz przed bogiem Nanna i jego małżonką Ningal.

Pieczęcie z Esznunny
Pieczęcie z Esznunny z okresu III dynastii z Ur kompozycją przedstawień
nawiązują do gliptyki z południa Mezopotamii. Cylindry te zostały jednak omówione
w osobnym rozdziale z kilku powodów. Pierwszym jest zmiana, jaka zachodzi na
pieczęciach ze scenami prezentacji, gdy Esznunna na początku panowania Ibbisina
wyswobadza się spod władzy Ur. Po drugie, pieczęcie z Esznunny można połączyć z
konkretnym kontekstem archeologicznym (REICHEL 2001) - w przeciwieństwie do
większości pieczęci cylindrycznych z okresu Ur III, które pochodzą z rynku
antykwarycznego.
Z Esznunny znamy sceny prezentacji przed deifikowanym władcą, które są typowymi przykładami typu II/3d (inaba). Sytuacja zmieniła się, gdy Esznunna wybiła
się na niepodległość za Iluszuili, syna Iturii. Iluszuila jeszcze w drugim roku panowania Ibbisina na swej pieczęci mianuje się jego sługą, potem jednak zmienia
tytulaturę, nazywając się ukochanym boga Tiszpaka. Tiszpak w scenach prezentacji
zaczyna zajmować miejsce deifikowanego władcy z Ur (FRANKFORT, JACOBSEN,
LLOYD 1940: 143-144). Przedstawiany jest z toporem w prawej ręce, a w lewej z tzw.
prętem i pierścieniem, który jest później atrybutem Szamasza i Inanny/Isztar. Często
3

Sag-Enlil, syn Lugal-engardu, przejął po swym ojcu urząd uguli świątyni Inanny za Ibbisina. Posiadał
pieczęć podobną do cylindra swego ojca, ukazującą również dokonywanie libacji na ołtarz przez władcę
(ZETTLER 1984).
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stoi na dwóch klęczących postaciach, którymi są pokonani wrogowie z wpiętymi w
nosy wędzidłami (motyw znany choćby ze steli Anubaini, króla Lulubejów z Sar-e
Pul). Tiszpaka możemy utożsamiać z huryckim Teszubem. Co najmniej od okresu
sargonidzkiego Tiszpak zastępuje wcześniejszego boga Esznunny - Ninazu. Ponadto
bóg Tiszpak może być utożsamiany z Ningizzidą, opiekuńczym bóstwem Gudei
(FRANKFORT, JACOBSEN, LLOYD 1940: 143-144).

Sceny prezentacji - konkluzje
Znaczenie scen prezentacji
Pieczęcie ze scenami prezentacji należały do urzędników i świadczyły o ich
bliskich koneksjach z królem. Możemy mówić o związku między przedstawieniem
ikonograficznym a inskrypcją. Cylindry z formułą arad-zu (II/3c) ukazują urzędnika
osobiście prowadzonego przez boginię protektorkę przed oblicze władcy, zaś pieczęcie z formułą inaba (II/3d) - urzędnika stojącego bezpośrednio przed deifikowanym królem. Za plecami urzędnika-oranta stoi bogini protektorka ze wzniesionymi
dłońmi w geście adoracji. Możliwe są jednak odstępstwa od reguły, na przykład
pieczęć Ajakalii, ensi Ummy, która posiada formułę arad-zu, ale na przedstawieniu
Ajakalia jest ukazany bezpośrednio przed władcą, bez poprzedzającej go bogini
protektorki (WINTER 1987a: 76).
Jedynie wysoko postawieni urzędnicy administracji państwowej mogli posiadać
pieczęcie z formułą arad-zu (II3/c) i inaba (II3/d; WINTER 1987a: 79). Pieczęcie typu
inaba urzędnicy mogli dostawać bezpośrednio od monarchy, jako że nierzadko byli
skoligaceni z rodem królewskim (WINTER 1987a: Pl. 4b). Znamy co najmniej 15
pieczęci typu inaba, które pojawiaj ą się pod koniec okresu III dynastii z Ur: dwie
podarowane przez Szusina, trzynaście przez Ibbisina (FRANKE 1977).
Scena prezentacji łączyła urzędnika i władcę. Król na pieczęci sankcjonował
pozycję urzędnika, podkreślając zarazem swą wyższą godność suwerena. Pieczęć
uprawomocniała decyzję urzędnika, jako powiązanego z monarchą (WINTER 1986:
253). Cylinder poprzez przedstawienie figuralne i zawartą inskrypcję legitymizował
zarazem urzędnika oraz sprawowanie przez niego określonego urzędu. Termin dub-sar (skryba), używany w inskrypcjach cylindrów z formułą arad-zu i inaba, należy
rozumieć nie tylko dosłownie, czyli jako świadectwo ukończenia szkoły dla skrybów.
Tytuł ten poświadczał właściwe kwalifikacje urzędnika do pełnienia funkcji
administracyjnej w państwie i uprawniał go do piastowania urzędu (MICHAŁOWSKI
1987: 61-64; STEINKELLER 1977: 47). Sceny prezentacji były więc potwierdzeniem
administracyjnego porządku, a ich standaryzacja to przejaw centralizacji administracji
i jej rozwoju (WINTER 1987a: 90).
Rozwój administracji III dynastii z Ur należy wiązać z osobą Szulgiego. Nowe
procedury zapisów archiwalnych szły w parze właśnie ze standaryzacj ą pieczęci,
które były nieodłącznym narzędziem machiny administracyjnej. Ciekawym przykładem może być pieczęć Haszhamer (fig. 10), która niewątpliwie ukazuje scenę
prezentacji, ale nie można jej zaliczyć do omówionych wyżej podgrup cylindrów
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ukazujących te właśnie sceny4. Można to wytłumaczyć w ten sposób, że pieczęć ta
pochodzi z okresu panowania Urnammu, czyli z początku okresu III dynastii z Ur,
kiedy cały system administracyjno-biurokratyczny miał się dopiero ukształtować, co
pociągnęło za sobą schematyzacj ę przedstawień na pieczęciach cylindrycznych
urzędników państwowych (WINTER 1987a: 74).
Szata falbaniasta jako symbol deifikacji
Szaty noszone przez postaci ukazywane w scenach prezentacji w grupie II są
takie same jak w I/3. Orant jest ubrany w szatę z obramowanym brzegiem. Bogini
protektorka najczęściej jest odziana w plisowaną szatę, chociaż czasami może mieć
na sobie szatę falbaniastą (ang. flounced robe), zarezerwowaną dla głównego bóstwa.
Szata falbaniasta w starszej literaturze nazywana jest kaunakesem (WOOLEY 1934:
334). Określenie to jest błędne, ponieważ kaunakes jest rodzajem odzienia ze skóry
nakładanego włosem na wierzch. Typowy przykład kaunakesu prezentuje posążek
Ebih-ila z Mari (PARROT 1960: no. 147b).
Szatę falbaniastą przekładano pod prawym ramieniem, by zostało nieosłonięte,
a następnie szata ta zachodziła na lewe ramię. Analogicznie zakładano szatę z obramowanym brzegiem (niem. Togagewand; STROMMENGER 1963: 38). Poza tym ów typ
sukni wydaje się całkowicie okrągły i ułożony z rzędów fałd, co można zaobserwować na figurce opiekuńczego bóstwa żeńskiego (lama) z Ur (ORTHMANN 1975:
no. 166b).
Prawdopodobnie szata ta wykonana była z wełny, gdyż był to łatwo dostępny
materiał na terenach ówczesnego Dwurzecza. Wskazówką dla identyfikacji tkaniny
może być choćby jeden z hymnów Szulgiego (KLEIN 1981: 126). Hymn ten opisuje
władcę dokładnie w taki sposób, w jaki zwykł on występować w scenach prezentacji.
W hymnie jest między innymi mowa o tym, że władca ubrany jest w wełniany królewski strój i dumnie siedzi na lśniącym tronie umieszczonym na podwyższeniu.
Strojem tym jest suknia, w której byli przedstawiani w ikonografii władcy III dynastii
z Ur oraz najwyżsi rangą bogowie. Strój ten to szata falbaniasta.
Najstarszym zabytkiem, na którym widnieje szata falbaniasta, jest dysk Enheduanny. Na nim widzimy córkę Sargona akadyjskiego w tej sukni podczas uczestniczenia w obrzędzie świątynnym (WINTER 1987b). Ów typ szaty w okresie akadyjskim
i III dynastii z Ur noszony był jedynie przez najwyższe rangą bóstwa (jak i przez
deifikowanych władców; patrz niżej). Szata owa świadczyła zatem o bardzo wysokiej
randze w boskim panteonie poszczególnego boga lub bogini, podobnie jak korona
z wieloma parami rogów. Jednakże istnieją wyjątki: w scenach prezentacji szatę tę
noszą też boginie protektorki. Szata falbaniasta na pewno nie była noszona przez
ówczesną „ulicę", musiała być strojem odświętnym, zarezerwowanym dla najwyż-

4

Tron władcy ma specyficznie wygięte oparcie i tylne nogi stylizowane na nogi byka. Zwraca uwagę brak
pucharu w prawej ręce króla, a przecież na scenach prezentacji puchar jest jego nieodzownym atrybutem.
Ponadto władca jest ubrany w gładką szatę, a nie w szatę falbaniastą. Tron, na którym siedzi Urnammu, ma
tylne oparcie. Trony, na których są przedstawiani władcy Ur III na pieczęciach, z reguły nie mają zaplecka.
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szych urzędników państwowych (może wyłącznie dla władców), nakładana przez
nich podczas uroczystości religijnych.
Geneza scen prezentacji
Pierwsze sceny prezentacji przed siedzącym bóstwem pojawiaj ą się w okresie
akadyjskim i mają miejsce przed bogami Szamaszem i Enki (COLLON 1981: 81-82,
93-94). Warto dodać, że z okresu akadyjskiego znamy także, chociaż w mniejszej
liczbie, cylindry ukazujące sceny prezentacji przed siedzącą boginią (EGAZ: Abb.
383-385, 387, 389).
Różnice między pieczęciami akadyjskimi a omawianymi cylindrami ze scenami
prezentacji z okresu III dynastii z Ur są znaczne. W scenach nie uczestniczą żeńskie
bóstwa wspierające modlitwę oranta. Na cylindrach akadyjskich są wyłącznie przedstawiani oranci, brak jest orędowniczek. Kompozycja układu postaci w owych scenach przechyla się w lewą stronę (na pieczęciach Ur III dominuje kompozycja prawostronna). Inskrypcje na pieczęciach akadyjskich ze scenami prezentacji prawie
w ogóle nie istniej ą, a jeśli występuj ą, to o bardzo lapidarnej treści.
Pieczęcie akadyjskie rozpoczęły tradycję scen prezentacji, która przetrwała do
okresu III dynastii z Ur. Z Tello pochodzi korpus pieczęci zaliczany przez Boehmera
do stylu akadyjskiego III (BOEHMER 1964: 42-56). Pieczęcie mają formułę arad-zu.
Owa grupa pieczęci liczy 19 cylindrów. Pieczęcie te najczęściej ukazują herosa
oraz człowieka-byka walczących z lwem. Zdarzaj ą się jednak cylindry ze scenami
składania ofiar przed siedzącym bóstwem. Inskrypcje z tychże pieczęci, kończące się
formułą arad-zu, wspominają o królu Naramsinie i zawierają epitet „bóg Agade"
(dingir Akadek'), który występuje wyłącznie przy imieniu tego władcy. Na pieczęciach
władców akadyjskich po Naramsinie, których inskrypcje kończą się formułą arad-zu,
tytuł „bóg Agade" już nie występuje. Wyżej wymienione pieczęcie są doskonałym
dowodem na deifikację Naramsina. Mogą także stanowić wskazówkę, skąd władcy III
dynastii z Ur zaczerpnęli ideę przedstawiania się w scenach prezentacji. Królowie III
dynastii z Ur byli bowiem ukazywani w pozie właściwej bogom wraz z towarzyszącą
przedstawieniu inskrypcj ą, kończącą się formułą arad-zu. Inskrypcja ta była ryta na
cylindrach za czasów Naramsina, gdzie po imieniu tego władcy występował tytuł
świadczący o jego deifikacji - „bóg Agade" (dingir Agade1"; HALLO 1957: 59 ).
Znamy nawet przypadki, kiedy na cylindrach akadyjskich scena prezentacji była
łączona z formułą arad-zu. Przykładem może być cylinder Dada, sługi Tuta-szar-libbisz, żony Szarkaliszarriego, zakończony tą formułą. Na pieczęci ukazany był
Daga jako orant stojący przed obliczem swej królowej (EGAZ: Abb. 657; RIME II:
199-200).
Mamy więc w scenach prezentacji typu II/3c połączenie przedstawienia figuralnego, właściwego w okresie akadyjskim dla ukazywania bóstw, oraz formuły
pojawiającej się w inskrypcjach pieczęci wraz z tytułem królewskim oznaczającym
deifikację władcy. Słowem, pieczęcie ze scenami prezentacji i formuła arad- zu
z okresu III dynastii z Ur wiążą się z deifikacją władców występujących na tychże
cylindrach.
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Zagadnienie deifikacji władców III dynastii z Ur
Z władców III dynastii pierwszy deifikował się Szulgi, gdyż jego imię jako
pierwsze z imion królewskich zostało zapisane ze znakiem dingir. Najwcześniejszy
przykład zapisu imienia Szulgiego z boskim determinatywem pochodzi z formuły
rocznej, z 21. roku jego panowania (MICHAŁOWSKI 1976: 169-171). Wiemy o pośmiertnym kulcie Szulgi i Amarsina w Ummie (WINTER 1986: 257). Teksty z Nippur
i Ummy informują nas o ceremoniach religijnych odbywających się przed posągiem
Szusina (SOLLBERGER 1980a). W Lagasz i Ummie były świątynie poświęcone
Szulgiemu, a w Adab, Esznunnie i Ur - sanktuaria poświęcone Szusinowi; (WINTER
1986: 257). Możemy przyjąć, że władcom III dynastii z Ur ukazywanym na pieczęciach cylindrycznych była oddawana cześć boska.
W języku akadyjskim czasownik waszabu oznacza „siedzieć", ale także wykonywanie funkcji o znaczeniu urzędowym (WINTER 1986: 259). Mamy list z okresu III
dynastii z Ur, znany nam z kopii starobabilońskiej, w którym mieszkaniec Ur
dziękuje swemu boskiemu władcy, że ten dzięki swemu wstawiennictwu uchronił
majątek jego ojca (WINTER 1986: 263). Innymi słowy, list ten można traktować jako
petycję do władcy, będącego zarazem najwyższym sędzią w państwie. Musimy
pamiętać o tytułach, jakimi byli obdarzeni władcy III dynastii z Ur. Szulgi w tekstach
z tego okresu występuje jako „ukochany prawa", „cnotliwy mąż przez Utu przyobleczony w sprawiedliwość", Ibbisin - „ten kto wynalazł słuszną decyzję" (WINTER
1986: 258). Zatem królowie z Ur w scenach prezentacji powinni być przez nas
postrzegani jako najwyżsi sędziowie pełniący swą funkcję. Potwierdzenia tej Interpretacji możemy szukać w przedstawieniach pierwszych scen prezentacji, mających
miejsce przed Szamaszem (okres akadyjski), bogiem, który miał stać na straży sprawiedliwości. Szamasz bowiem, przez swą drogę przez nieboskłon, widział wszystko,
co się działo na ziemi (FRANKFORT 1939: 135)5. Występujące nieraz na cylindrach
dysk słoneczny, uosabiający Szamasza, i półksiężyc, uosabiający Nannę, symbolizują
sprawiedliwość (FRANKFORT 1939: 135). Władca w scenie prezentacji zastępuje boga
Szamasza, tym samym łącząc w sobie funkcje boskie i świeckie. W swych hymnach
Szulgi sam się nazywał „ustami Utu" (WINTER 1986: 259).
Puchar trzymany przez władców w scenach prezentacji powinien być bardziej
rozpatrywany jako symbol niż praktyczny przyrząd do picia (VAN BUREN 1952: 103).
W okresach wcześniejszych w gliptyce i tabliczkach terrakotowych ukazujących
sceny bankietowe puchar jest trzymany przez biesiadników na wysokości ust lub podbródka. Tymczasem w scenach prezentacji z okresu III dynastii z Ur trzymany jest na
wysokości ramienia, co oznaczałoby, że jego posiadanie w tym określonym Kontekście ikonograficznym ma charakter symboliczny. Ów typ naczynia, będący atrybutem władców ukazywanych w scenach prezentacji, służył do dokonywania libacji na
święte drzewo życia, co możemy prześledzić w ikonografii Mezopotamii, poczynając
od okresu wczesnodynastycznego do czasów III dynastii z Ur. Puchar trzymany przez

5

Z okresu starobabilońskiego znamy modlitwę do Szamasza, mówiącą, że będzie siedział na krześle
i będzie nazywał się sprawiedliwością (GOETZE 1970: 25-29).
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króla jest jednym z symboli władzy królewskiej, łączącym w sobie jej aspekt świecki
i sakralny.
Podsumowując, władcy III dynastii z Ur byli przedstawiani w pozie właściwej
bóstwom. Władcy sami byli uważani za bogów, co poświadczaj ą znane tam z tekstów
obrzędy religijne obchodzone na ich cześć. Co więcej, dodatkową konfirmacją ich
boskości było używanie boskiego predeterminatywu (dingir) w pisowni przed ich
imionami w dokumentach, inskrypcjach kommemoratywnych czy na pieczęciach.
Cylindry najwyższych urzędników państwowych, ukazujące ich przed obliczem
władcy, były także częścią propagandy królewskiej - propagandy mającej na celu
podkreślenie boskości monarchy, który był przedstawiony z atrybutami zarezerwowanymi dla bóstw.

Pieczęcie należące do kobiet i ich sług
Pieczęci należących do kobiet bądź do ich sług, pochodzących z okresu III
dynastii z Ur, znamy bardzo mało. Wiadomo nam o czterech cylindrach, które były
własnością arystokratek: dwa cylindry Ninhilia, jeden Ninmelam, jeden Nin-addana.
W przypadku pieczęci Nin-addana brak tytulatury jej męża w inskrypcji może
sugerować, iż nie wywodziła się ona z wyższych warstw.
Charakterystyczne dla tych pieczęci jest to, że ukazują scenę prezentacji zawsze
przed siedzącą boginią, a wygrawerowaną na cylindrze orędowniczką jest sama właścicielka pieczęci. Inskrypcja składa się przede wszystkim z imienia właścicielki
i imienia jej męża. Może też być dodana profesja małżonka oraz imię ojca małżonka.
Cylindry należały do arystokratek. Pieczęcie osób dworu, tytułujących się sługami członkiń domu królewskiego, pojawiały się już w okresie akadyjskim, żeby
tylko przypomnieć pieczęcie znalezione w Ur, które należały do sług Enheduanny,
córki Sargona Wielkiego (WOOLEY 1934: 311-312). Jeśli rozumieć pieczęć cylindryczną jako narzędzie pracy w działalności handlowej i administracyjnej, nasuwa się
konkluzja o bardzo ograniczonej działalności kobiet we wspomnianych dziedzinach
w tym czasie. Nieliczne wyjątki, świadczące o odstępstwach od reguły, nie są w stanie zmienić tego obrazu. Naturalnie, musimy pamiętać o pewnych gałęziach handlu
w starożytnej Mezopotamii zarezerwowanych przeważnie dla kobiet, na przykład
prowadzenie szynku czy handel tekstyliami. Korpus tekstów z Lagasz dostarcza nam
informacji na temat aktywności handlowej kapłanek (lukur) w tamtejszym przemyśle
tekstylnym (PARR 1974: 90-111).
Warartum. odcisk jej pieczęci pochodzi z Ur, ale jego dokładna proweniencja
nie jest znana6. Inskrypcja na cylindrze jest następująca: „Warartum, żona (dam)
Urnammu, króla Ur, Lugal-ku-zu, nubanda3, jest twym sługą (ir-zu)" Kompozycja
figuralna na pieczęci ukazuje dwie walczące ze sobą pary: nagiego herosa z bykiem i
człowieka-byka z lwem (FRANKFORT 1939: XIV). Kompozycja ta jest właściwa dla
okresu akadyjskiego. Sposób wygrawerowania inskrypcji również nawiązuje do tego
6

Na temat cylindra Warartum i jej samej cf. STEINKELLER 1981: 77-78; SOLLBERGER 1967: 69;

MICHAŁOWSKI 1976: 169.
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okresu - została ona zapisana w dwóch kolumnach, z których jedna jest dłuższa od
drugiej i nie pokrywają się ze sobą w linii prostej. Ten typ ukazywania inskrypcji
obowiązuje w gliptyce akadyjskiej od czasów Szarkaliszarriego (FISCHER 1996: 217).
Inskrypcja na pieczęci ma formułę arad-zu.
Szulgi-simti. Była główną małżonką Szulgiego, przysługiwał jej tytuł królo
wej (nin). Jej imię pojawia się na dwóch pieczęciach stemplujących tabliczki z 32
i 46 roku panowania króla Szulgiego (STEINKELLER 1981: 78-79, MICHAŁOWSKI
1979: 171).
Geme-Suena. Znana jest z pieczęci niejakiego Szuku-buma, będącego jej sługą
(MICHAŁOWSKI 1976: 169-171). Geme-Suena została prawdopodobnie poślubiona
przez Szulgi na początku jego rządów. Nie była jednak główną małżonką Szulgiego,
bo tą była Szulgi-simti.
Abi-simti. Jej imię pojawia się na pieczęci Babati, jej brata, ensi Awal i szagina
Maszkanszarrum (WINTER 1987a: pl. 4b). Abi-simti była królową imperium, żoną
Amarsina i matką Szusina (STEINKELLER 1981: 79-80; MICHAŁOWSKI 1979: 173).
Ninhilia. Znana jest nam z dwóch pieczęci. Na pierwszej, stemplującej tabliczkę
z 1 roku panowania Szusina (PARR 1974: 111, A), wyryta jest inskrypcja: „Ninhilia,
żona (dam) Ajakalla, syna Ur-Damu" (PARR 1974: 90-111). Z przedstawienia ikonograficznego zachowała się jedynie siedząca na tronie bogini. Drugą pieczęć Ninhilii
(fig. 11). znamy z 11 tabliczek z Ummy (PARR 1974: 111). Jest na niej wyryta
następująca inskrypcja: „Ninhilia, żona Ajakalli, ensi Ummy". Część ikonograficzna
pieczęci ukazuje scenę prezentacji przed boginią odzianą w falbaniastą szatę, w
rogatej tiarze, siedzącą na tronie o trzech nogach. orantka w szacie z obramowanym
brzegiem (Ninhilia) jest prowadzona przed jej oblicze przez boginię protektorkę,
ubraną podobnie j ak siedząca bogini w falbaniastą szatę.
Warto podkreślić, że Ajakalla sprawował swój urząd 6 lat pomiędzy 8 rokiem
panowania Amarsina a 6 rokiem panowania Szusina. Ninhilia więc tuż po objęciu
władzy przez męża z urzędu zmieniła swą pieczęć. Na nowym cylindrze jest już żoną
ensi Ummy.
Ninmelam. Znamy osobistą pieczęć Ninmelam, która była żoną Ur-Lisi, ensi
Ummy, poprzednika Ajakalla (PARR 1974: 92; PARR 1972: 135). Sam Ur-Lisi był
bratem Ur-Damu, ojca Ajakalli, podobnie jak Dadaga, następca Ajakalli (PARR 1974:
91). Władza w Ummie, podobnie jak w innych miastach imperium Ur III,
przechodziła w obrębie jednej rodziny z pokolenia na pokolenie (MAEDA 1990:
71-78).
Nin-addana. Jest nam bliżej nieznana. Jej cylinder ukazuje scenę prezentacji
przed boginią w typowy sposób dla pieczęci z inskrypcj ą inaba. Inskrypcja: „Nin-addana, żona Zilim, córka La-ala-a" (LEGRAIN 1951: no. 423).
Geme-Lama. Znamy cylinder niejakiego Igi-Inannansze, którego inskrypcja
wzmiankuje o Geme-Lama, kapłance bogini Nansze: „Geme-Lama, najwyższa
kapłanka Nansze, Igi-Inannansze, skryba, jest twym sługą" (MICHAŁOWSKI 1993: 8384). Właściciel pieczęci jest prawdopodobnie świątynnym skrybą, co można
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wnioskować po jego teoforycznym imieniu i inskrypcji pieczęci wymieniającej
kapłankę.

Pieczęcie obszarów peryferyjnych
Proweniencja pieczęci z okresu III dynastii z Ur jest bardzo niepewna, większość
cylindrów pochodzi bowiem z rynku antykwarycznego i znajduje się obecnie w
prywatnych kolekcjach. Najwięcej pieczęci o ustalonej sekwencji stratygraficznej
pochodzi z wykopalisk C.L. Wooley'a z Ur (Legrain 1951). Pojedyncze cylindry
znalezione podczas regularnych wykopalisk pochodzą z Uruk, Girsu, Ummy, Kisz
(BUCHANAN 1966). Duży korpus odcisków cylindrycznych pochodzi z Esznunny
(FRANKFORT, JACOBSEN, LLOYD 1940, REICHEL 2001). Na obszarach peryferyjnych
(tzn. w północnej Mezopotamii, Syrii, Iranie) pieczęci z Ur III jest bardzo mało
i można je liczyć w pojedynczych sztukach. Jak podaje D.M. Matthews, cylindry
z okresu III dynastii z Ur zostały znalezione w Aszur, Byblos, Mari i Kultepe
(MATTHEWS 1997: 191). Autor niestety nie podaje do tego stosownej bibliografii.
Z Mari posiadamy około 100 odcisków cylindrów (odcisków, a nie zachowanych
pieczęci) z budynku, tzw. Chantier A, z warstwy III, które pod względem dekoracji
pasują do okresu III dynastii z Ur. Chantier A prawdopodobnie pełnił funkcję
magazynu. W pomieszczeniu odnaleziono naczynia zasobowe. Większość odcisków
pochodziła z glinianych plomb, które były założone na drzwiach do magazynu
(BEYER 1985: 173-175). Dodatkowo warstwa III z Chantier A chronologicznie
pokrywa się okresem Ur III, ponieważ zalegająca nad nią warstwa II odpowiada
okresowi panowania Zimrilina (BEYER 1985: 173). Odciski pieczęci ukazują sceny
prezentacji przed bóstwem oraz sceny libacji płynnej na ołtarz. Niektóre z odciśniętych cylindrów wymieniają Hital-erra oraz jego sługi, tytułujących się sumeryjskim mianem nubanda i mających zwyczajową formułę w inskrypcji arad-zu (ir-zu) (BEYER 1985: 177-179). Inne cylindry wymieniają ojca Hital-erry Puzur-Esztara,
określanego akadyjskim mianem szakkanakku (sum. szagina) Mari (BEYER 1985:
178, 183).
W świetle dostępnych nam tekstów warstwa rządząca w Mari była bardzo blisko
związana z dworem z Ur. Niewykluczone, że można nawet mówić o związkach
matrylinearnych. Dokumenty z Ur III pozwalają przypuszczać, że Taram-Uram, córka
szakkanakku Mari Apil-kina, była jedną z żon Szulgiego i matką Amarsina, co
poświadczałby kult zmarłego Apil-kina, jaki praktykował jego wnuk Amarsin podczas swych rządów (SHARLACH 2001: 60-62). Zatem nie powinno dziwić używanie
przez mariockich notabli cylindrów nawiązujących do II grupy pieczęci Ur III.
Znamy pieczęć z Aszur ukazującą scenę prezentacji. Bogini protektorka prowadzi oranta przed oblicze bogini. Brak inskrypcji. Pieczęć tym się różni od cylindrów z południowej Mezopotamii, że siedząca na tronie bogini ubrana jest w szatę
z obramowanym brzegiem, a nie w szatę falbaniastą. Charakterystyczny jest tron w
kształcie pustego kwadratu. Sam cylinder jest wykonany bardzo niestarannie
(MOORTGAT 1988: no. 250).
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W Mari został odnaleziony cylinder przedstawiający oranta wraz z Iszmu, wezyrem boga Enki. Orant dokonuje libacji na ołtarz. Naprzeciwko niego na symbolu
góry siedzi odziane w falbaniastą szatę bóstwo. Bogiem tym jest albo Enki, na co
wskazywałaby obecność jego wezyra, albo Szamasz. Za Szamaszem przemawiałby
ukazany symbol góry, z której miałby się wynurzać na swą codzienną wędrówkę po
nieboskłonie. Niemniej obie interpretacje są niepewne, ponieważ w obu przypadkach
brakuje elementów właściwych tym bóstwom: strumieni wody tryskających z ramion
w przypadku Enki oraz promieni słonecznych wychodzących z ramion w przypadku
Szamasza. Inskrypcja jest niedokończona lub wytarta: „mój bóg jest sprawiedliwy,
skryba..." (KÜHNE 1980: no. 65).
Odkryto także pieczęć z Suzy należącą do Kuk-simut. Inskrypcja: „Idadu, ensi
Suzy, ukochany sługa Szuszinat dla Kuk-Simut, skryby, ukochanemu synowi dał
pieczęć (inaba)". Pod względem inskrypcji pieczęć można zaliczyć do typu inaba.
Ikonograficznie pieczęć różni się od cylindrów tego typu tym, że kompozycja sceny
przechyla się w lewą stronę, a orant zamiast rąk złączonych na wysokości pasa
trzyma w prawej dłoni przedmiot przypominający hak (SCHNEIL 1926: 148).

Zastosowanie pieczęci
Pieczęcie głównie były odciskane na tekstach administracyjnych, w szczególności na pokwitowaniach wysłania lub odbioru określonych dóbr (POTTS 1997: 245249). Najczęściej wyglądało to tak, że tabliczka będąca kwitem umowy zawierała
zdanie informujące, iż osoba A otrzymała przedmiot transakcji od osoby B, a na kopercie zapisywano: „od osoby B" i odciskano pieczęć osoby A. Zdarzały się przypadki, że umowę swoją pieczęcią stemplowała trzecia osoba, nie wymieniana
w dokumencie (STEINKELLER 1977: 42). Inną kategorią są teksty traktujące o płatnościach, pochodzące głównie z magazynu królewskiego w Puzriszdagan. Schemat
ich treści wygląda następująco: ilość towaru (np. owiec) - miejsce przeznaczenia
towaru - „od osoby A" - „zabrano" - „osoba B"- data - odcisk pieczęci osoby B.
Jeszcze inną kategorię pokwitowań obrotu towarami stanowią bulle mogące zalepiać
drzwi magazynów lub wylewy naczyń zasobowych (STEINKELLER 1977: 42-44).
Stemplowano też listy prywatne lub administracyjne, które najczęściej dotyczyły
ponagleń związanych z przekazaniem określonego towaru:
„Powiedz do Lu-saga, aby otworzył dom (magazyn?) dla Ure-babdu i Nur-Adada
i pozwolił im wziąć tyle ziarna, ile chcą. To nie może się stać ponownie. To pilne."
Inskrypcja pieczęci: „Ibbisin, potężny król, król Ur, król czterech stron, Ahu-bani, skryba, jest twym sługą" (MICHAŁOWSKI 1993: 95).
Po rodzaju użytej pieczęci (formuła arad-zu) możemy mniemać, że ów list był
poleceniem urzędnika państwowego, w którym nakazywał on podwładnemu wykonanie określonego działania. co prawda nie ma w legendzie pieczęci nazwy
sprawowanej funkcji przez Ahu-bani, ale termin „skryba" (dub-sar) oznacza, że był
on członkiem aparatu administracyjnego, czyli był przygotowany merytorycznie do
wypełniania określonej funkcji administracyjnej.

Gliptyka Ur III

147

Inną kategorię stemplowanych tekstów stanowią teksty sprzedaży. Mogły być
stemplowane na tabliczkach lub kopertach przez sprzedającego bądź sprzedającego
i jego poręczyciela, którym mógł być członek jego rodziny lub urzędnik. Teksty
sprzedaży stemplowali też kupujący oraz sprzedający i jego niewolnik, jeśli niewolnik
był obiektem transakcji (STEINKELLER 1977: 45). Podobna dowolność istniała przy
stemplowaniu dokumentów traktujących o pożyczkach, dokumentach najmu i darowizn. Ciekawym jest, iż dokumenty „dworskie", wychodzące spod rylców królewskiej kancelarii, były niestemplowane. Wyjątkiem były dokumenty ewidencjonujące
procesy sądowe i umowy, które były autoryzowane przez wyższych urzędników
państwowych (STEINKELLER 1977: 45).
Kiedy dana pieczęć przestała być aktualna, mogła być przerabiana lub zastępowana nową. Aradani, sędzia z Ur, używał pieczęci dedykowanej Amarsinowi. Po
śmierci władcy Aradani zastąpił w inskrypcji znak amar znakiem szu i odtąd inskrypcja jego cylindra była dedykowana nowemu władcy Szusinowi (STEINKELLER
1977: 46). Dzięki pieczęciom możemy także prześledzić karierę poszczególnych osób
(dwa cylindry Ninhilii, żony Ajakalli). Osoby stemplujące swoje dokumenty często
używały pseudonimów, aby uniknąć pomylenia z innymi osobami noszącymi te same
imiona oraz mającymi ojców o tych samych imionach. Przykładem jest niejaki Ur-Sin, syn Ur- gisz -gigira, który na stemplowanych przez siebie dokumentach z Ummy
podpisuje się dodatkowo jako Adumu (MAYR 2001: 50).
Zmiany w inskrypcjach pieczęci spowodowane były zmianą piastowanego
urzędu przez właściciela pieczęci lub zmianą panującego władcy. Niejaki Utumu
z Lagasz w legendzie swojej pieczęci używa tytułu nubanda, ale na tabliczce, którą
stempluje owa pieczęć, używa już terminu szabra. Owa niezgodność była wynikiem
tego, iż nie zdążył zmienić pieczęci (STEINKELLER 1977: 47; WINTER 1987a: 85).
Z reguły tabliczki w okresie Ur III, będące przeróżnymi dokumentami, stemplowano na ich rewersie (HATTORI 2001: 76-79). Jednakże cylindry odciskano
również na krawędziach tabliczek lub w ich prawych rogach. Odciski były często
niedbałe i trudne do odczytania, zwłaszcza gdy stemplowano niezbyt ważne dokumenty o charakterze masowym (np. pokwitowania), gdzie tekst zapisywany był na
niewielkich glinianych tabliczkach o dość niskiej jakości. Inaczej w wypadku
transakcji o dużej wartości (np. duże parcele ziemskie) - te zawsze musiały być
autoryzowane przez wyższych urzędników (np. ensi), gdyż jedną z zasad państwa Ur
III było sprawowanie kontroli nad aktywnością ekonomiczną swych obywateli.
Dokumenty takie były zapisywane na dużych, solidnie wykonanych tabliczkach,
starannie stemplowanych na rewersie cylindrem należącym do wyższego urzędnika.
Na tego rodzaju umowach pochodzących z Nippur odciskane były cylindry typu II/3c
(HATTORI 2001: 89-97).
W okresie III dynastii z Ur nie było ścisłych praw ograniczających dostęp do
pieczęci, oczywiście z wyjątkiem „pieczęci dworskich" (arad-zu i inaba). Jedyną
przeszkodą mogła być bariera ekonomiczna. Z czasów Ur III znamy co najmniej trzy
pieczęcie należące do niewolników. Mamy tabliczkę kwitującą odbiór jęczmienia
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przeznaczonego na ważenie piwa. Tabliczka została podstemplowana przez
niewolnika, a nie jego właściciela (STEINKELLER 1977: 48).
Kiedy ginęła jakaś pieczęć, przedsiębrano odpowiednie środki bezpieczeństwa,
ażeby uniknąć ewentualnego oszustwa, kiedy to złodziej mógł podczas transakcji
handlowej podszyć się pod właściciela cylindra. Znamy przypadek kupca Ur-dun z Nippur, któremu skradziono pieczęć. Wówczas to herold miejski obszedł całe
miasto, ogłaszając o tym zdarzeniu (STEINKELLER 1977: 49). Znamy tabliczkę
(prawdopodobnie z Ummy) informującą nas o stracie cylindra przez niejakiego Lu-Ninszubur, datowaną na 9 miesiąc rządów Amarsina (HALLO 1977: 56). Dla
ówczesnych mieszkańców Sumeru i Akadu zgubienie cylindra znaczyło tyle, co dla
nas zgubienie karty kredytowej. Odcisk pieczęci i obecność świadków uwierzytelniały transakcje handlowe, dlatego właścicielowi skradzionego cylindra zależało, aby
szybko zgłosić ów wypadek do władz. Możemy się domyślać, iż niezgłoszenie
kradzieży na czas mogło czynić prawowitego właściciela cylindra odpowiedzialnym
za wszelkie malwersacje z użyciem (a raczej z odciskiem) tegoż.

Materiały i rzemieślnicy
Pieczęcie post-akadyjskie są zazwyczaj niskiej jakości i z tego względu nie
mogły być długo w użyciu, a tym samym nie mogły być grawerowane ponownie
(SAX 1993). Rzadko też były inskrybowane. Pieczęcie stylu post-akadyjskiego były
mniejsze niż cylindry akadyjskie, co było spowodowane użyciem bardziej miękkich
kamieni do ich wyrobu, przede wszystkim chlorytu (SAX 1993: 83).
Serpentyn i chloryt to uwodnione warstwy krzemianu (COLLON 1987: 36).
Serpentyn jest brązowoczarny, czasami czarny z woskowatym połyskiem. Jego twardość wynosi 4-6 w skali Mohsa. Jest to zatem twardy materiał. Chloryt jest czarny,
czasami zielony. Niekiedy ma ciemny, woskowaty połysk i jest bardzo podobny do
ciemnego serpentynu. Chloryt jest bardziej miękki, przez co musiał być uznawany za
mniej prestiżowy surowiec do wyrobu pieczęci niż serpentyn. To, że jednak zastąpił
serpentyn, było raczej spowodowane koniecznością pozyskania nowego surowca do
wyrobu pieczęci w związku z odcięciem dotychczasowego źródła zaopatrzenia
w serpentyn na skutek zawirowań politycznych w drugiej połowie III tysiąclecia
p.n.e. w Mezopotamii (tzw. najazd Gutejów?; SAX 1993: 79).
Serpentyn i chloryt występują w Zagros, lecz nagłe zaprzestanie używania
serpentynu na rzecz tego drugiego świadczy, że były pozyskiwane z różnych źródeł.
Serpentyn musiał być pozyskiwany gdzieś ze wschodu. Po przecięciu dróg handlowych chloryt, który był bliżej, stał się bardziej dostępny. W okresie III Ur pieczęcie
z twardego kamienia były sukcesywnie wymieniane, ponieważ nie były już uważane
za potrzebne. W Ur III hematyt importowany z Anatolii (SAX 1993: 88) zastępuje
twarde kamienie (5-7 Mohsa, ciemny kamień).
Do wyrobu pieczęci w okresie akadyjskim i Ur III były też używane węglany
(wapień). Lapis-lazuli stosowano w okresie akadyjskim; był to bardzo drogi materiał,
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bo dość rzadki7. Jego użycie wzrasta w okresie post-akadyjskim, maleje natomiast w
okresie Ur III (COLLON 1987: 101). Wiele post-akadyjskich pieczęci z lapis-lazuli jest
bardzo małych (średnica 8 mm), a wypukłe boki niektórych cylindrów świadczą, że
były one przerabiane z paciorków. Bardzo rzadkie było też użycie pieczęci z muszli.
Pieczęcie były wyrabiane z meso-neogastropodos, które występują w Oceanie
Indyjskim lub w Morzu Czerwonym (SAX 1993: 86). Po okresie akadyjskim liczba
pieczęci wykonanych z muszli zmniejsza się.
Akadyjskie pieczęcie miały często metalowe brzegi na obydwu końcach (np. ze
złota), przymocowywane bitumem. Owe nakrycia mogły zasłaniać część przedstawienia z góry i z dołu. W okresie Ur III robiono także imitacje metalowych
brzegów pieczęci (COLLON 1987: 110).
Pieczęcie były przerabiane zarówno pod względem przedstawienia, jak i inskrypcji, na przykład scenę prezentacji przed bóstwem przerabiano na scenę prezentacji przed deifikowanym królem (COLLON 1981: no. 450).
Pieczęcie w okresie Ur III mają na ogół około 2.8 cm wysokości, a średnicę
o połowę mniejszą. W tym okresie, jak i w post-akadyjskim, wiele przedstawień na
pieczęciach było już zrobionych, zanim została wykonana perforacja. Średnica
otworu perforacyjnego w cylindrze zmieniała się w zależności od epoki. Cylindry
post-akadyjskie były mniejszych rozmiarów niż pieczęcie akadyjskie. W okresie III
dynastii z Ur średnica otworu cylindra była większa niż na cylindrach postakadyjskich. Inskrypcje na pieczęciach Ur III ryte były w ten sposób, że czytając
znaki trzeba było odwrócić pieczęć o 90 stopni (COLLON 1987: 107).
Niewiele wiemy o warsztatach i rzemieślnikach wytwarzaj ących pieczęcie.
Rzemieślników parających się wyrobem pieczęci nazywano po sumeryjsku burgul lub
po akadyjsku purkullu. Paradoksalnie purkullu zwykło się nazywać pieczęcie bez
dekoracji, niekiedy wykonane z gliny, wyłącznie z samą inskrypcją, która zazwyczaj
była wyryta niedbale przez osoby niewprawne w grawerunku. Dlatego sądzi się, że
były to pieczęcie robione przez skrybów (SAX 1993: 102-103). Jednak pieczęcie
gliniane są raczej swoistymi „wprawkami" adeptów warsztatów wyrabiających
cylindry. To właśnie na pieczęciach z gliny zdobywali oni pierwsze szlify w sztuce
grawerunku. Znamy dokument z czasów Kambyzesa poświadczający, że niewolnik
królewski przyjął innego niewolnika na okres 5 lat, żeby nauczyć go sztuki
wyrabiania pieczęci (PORADA 1977: 7).
Sumeryjski słowotwórczy rdzeń gul możemy łączyć z aktywnością związaną
z kamiennymi naczyniami, do których obróbki trzeba było używać narzędzi służących
do robienia wierceń, jak i do wyrobu pieczęci (PORADA 1977: 7; SAX, MEEKS 1994:
154-157). Możemy więc zakładać, że pierwsi rzemieślnicy wykonujący pieczęcie
zajmowali się też wyrobem kamiennych naczyń. Znamy huryckiego producenta
pieczęci o imieniu Ehluwa, który jest wymieniony w tekście z Alalah (datowanym na
ok. 1700 p.n.e). Na innej zaś tabliczce, również z Alalah (datowanej na przełom
XV/XIV wieku p.n.e.), jest wymieniony warsztat zajmujący się obróbką pieczęci
7

O dostępności lapis-lazuli na starożytnym Bliskim Wschodzie i handlu nim cf. HERRMANN 1968;

PORADA 1980: 6-8; TOSI, PIPERNO 1973.
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(COLLON 1987: 103; PORADA 1977: 7). Niektóre warsztaty przejawiały tendencje do
jednego typu materiału lub jednego rozmiaru pieczęci i jednej grupy motywów.
Niektóre na pewno kupowały gotowe w swym kształcie pieczęcie, inne zatrudniały
majstrów do wyrabiania pieczęci, wywiercania perforacji i polerowania. Perforacja
była robiona z obydwu końców. Otwory perforacyjne zapobiegały przegrzewaniu
i rozszczepianiu się kamienia. Niektóre pieczęcie były przewiercane przed grawerujkiem (znamy czyste cylindry znajdujące się w British Museum, bez żadnej dekoracji),
niektóre były perforowane po grawerunku, co ukazują obłupane na skutek wiercenia
krańce cylindrów. Znamy też cylindry z wygrawerowanym już przedstawieniem, ale
bez perforacji lub z niepełną perforacją. Praktyka obróbki pieczęci zależała raczej od
warsztatu, a nie od okresu (COLLON 1987: 103). Przykładowo, w warsztacie z Ummy
charakterystycznym motywem wypełniającym sceny prezentacji przed deifikowanym
władcą był lew (BOEHMER 1985: 224).
W Esznunnie w warstwie z okresu akadyjskiego (IVA) Frankfort odkrył
narzędzia, które należały do rzemieślnika wyrabiającego pieczęcie: dłuta z małymi
ostrzami i świder w kształcie łuku, który miał ostrze tnące w kształcie łopatki
(COLLON 1987: 103; NISSEN 1977: 16-18). Misja francuska odkryła w Larsie narzędzia jubilerskie zapakowane w naczynie wraz z ciężarkami, biżuterią i pieczęciami
cylindrycznymi (COLLON 1987: 103). Warsztat, w którym wyrabiano pieczęcie
cylindryczne, został też znaleziony w Ugarit, tam odkryto pieczęcie ze spieczonego
kwarcu (COLLON 1987: 103).
Same cylindry noszone były na specjalnych, brązowych szpilach (co wiemy
z reliefów z Mari; COLLON 1987: 110, Fig. 473-474). Warto dodać, iż według jednej
z legend dwaj Sargonidzi zostali zakłuci przez swoich urzędników szpilami, na jakich
noszone były cylindry (WISEMAN 1974: 254).
Pieczęć cylindryczna w okresie III dynastii z Ur była używana przez urzędników
administracji państwowej i administracji świątynnej. Pieczęcie cylindryczne przedstawiające sceny prezentacji przed deifikowanym królem (wraz z formułami arad-zu,
inaba) należały do najwyższych urzędników państwowych. Spełniały także funkcje
propagandowe, podkreślając pozycję i autorytet władcy-boga, zarazem podkreślając
autorytet właściciela - członka administracji państwowej. Idea scen prezentacji
została zaczerpnięta z okresu akadyjskiego. Przedstawianie władców na pieczęciach
cylindrycznych należących do urzędników było symbolem deifikacji królewskiej.
Inskrypcja wyryta na pieczęci była jej legitymizacją. Cylinder z kolei był narzędziem
odzwierciedlającym powagę aparatu administracyjnego i stojącego za nim majestatu
królewskiego. Świadczył o wysokiej pozycji jej właściciela, urzędnika państwowego,
nierzadko skoligaconego z dworem.
Pieczęć cylindryczna była również narzędziem pracy członków administracji
świątynnej. Pieczęcie ze scenami dokonywania libacji na ołtarz przed bóstwem były
przypisane personelowi świątynnemu. Te, na których była przedstawiona scena
prezentacji przed siedzącym bóstwem, mogły również należeć do członków personelu
świątynnego albo też do zwykłych ludzi. Wydaje się, że każdy, kogo było na to stać,
mógł mieć swój osobisty cylinder z racji pełnionego urzędu lub prowadzenia osobistej
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„działalności gospodarczej". Oczywiście, nie mówimy tutaj o pieczęciach z formułą
arad-zu lub inaba, które były przeznaczone wyłącznie dla wysokich urzędników
administracji państwowej.
Mamy dużo cylindrów, których inskrypcja podaje tylko imię właściciela oraz
imię jego ojca. Nie odnotowano na nich profesji posiadacza pieczęci, więc nasuwa się
pytanie, do kogo należały i wątpliwość, czy mamy tu do czynienia dopiero z początkowym stadium rozwoju inskrypcji na cylindrach okresu Ur III. Równie lapidarne
inskrypcje widnieją na pieczęciach należących do kupców, składające się z imienia
właściciela pieczęci, imienia ojca, czasami zawodu właściciela cylindra oraz zawodu
ojca. Pieczęcie z lapidarnymi inskrypcjami miały różnorodne przedstawienia
ikonograficzne, właściwie grupom I i II, z wyj ątkiem scen prezentacji przed deifikowanym królem i scen składania ofiar przed bóstwem.
Nieco inaczej to wygląda w wypadku pieczęci ukazuj ących sceny prezentacji
przed siedzącą boginią. Pieczęcie te mogły należeć do rzemieślników, kupców itp.,
również do kobiet. Co prawda, pieczęci bezpośrednio należących do pań znamy
bardzo mało, ale na tych, które znamy, ukazane są właśnie sceny prezentacji przed
boginią.
Pieczęcie ukazujące sceny prezentacji przed stojącym deifikowanym królem lub
bóstwem stanowią niewielki odsetek pieczęci z okresu Ur III i wydaj ą się pewną
inspiracj ą dla twórców pieczęci w okresie starobabilońskim.
Reasumując, w niektórych podgrupach pieczęci (II/2, II/3) z okresu Ur III istnieje
ścisły związek pomiędzy inskrypcją a ikonografią. Cylindry z tego okresu jawią się
nam jako nierozerwalna część administracji państwowej. Są narzędziami służącymi
do legitymizacji transakcji, dokumentów itd., zarówno na szczeblu relacji
zwierzchnik - podwładny (jeżeli chodzi o administrację państwową), jak i w relacjach
obywatel - obywatel. Niestety, większość pieczęci z tego okresu mamy z rynku
antykwarycznego (jak zresztą pieczęcie z okresów wcześniejszych i późniejszych), co
uniemożliwia nam ustalenie ich proweniencji. Najwięcej cylindrów pozyskanych
w wyniku regularnych wykopalisk pochodzi z Ur, potem z Lagasz, Uruk, Kisz,
Ummy, Esznunny i Nippur. Z terenów peryferyjnych (Syrii, Iranu, Anatolii) pieczęci
cylindrycznych z okresu Ur III lub imitacji tychże pieczęci znamy bardzo mało.
Wyjątkiem jest jedynie dość pokaźna liczba odcisków cylindrów z Mari.
Pieczęć cylindryczna powinna być przez nas rozumiana jako luksusowe narzędzie pracy na Bliskim Wschodzie, a luksusowe o tyle, o ile zostało wykonane
z drogiego, dobrej jakości materiału (np. pieczęć wykonana z lapis-lazuli bez wątpienia była cenniejsza od cylindra zrobionego z chlorytu). Pieczęć była symbolem
statusu społecznego właściciela, mogącego być członkiem administracji państwowej,
świątynnej lub prowadzącego działalność gospodarczą.
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The Glyptic of Ur III
ABSTRACT

The major purpose of this article is to tackle the problem of the glyptic of the
Third dynasty of Ur as a whole. Cylinder seals of that period have been examined
with regard to decoration, inscription and social context. At the beginning of the
article post-Akkadian A and B style and so called Urbau-Urningirsu group were
presented, because they were a transitional form between the Akkadian and Ur III
period. In the article, the glyptic of the period of the Third Dynasty of Ur was divided
into two groups: Group I (generic scenes) and Group II (presentation scenes).
Another part of the analysis was devoted to the cylinder seals that belonged to
women and their servants and the cylinder seals that derived from peripheries of the
empire of the Third Dynasty of Ur (Esnunna, Syria, Iran).
At the end, the article mentions the problem of the presentation scenes and its
importance for royal propaganda. Last but not least, the article concerns the manner
the cylinder seals were made and used in the context of trade contracts.
Transl. by K. Prager
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Fig. 1. Tematyka i kompozycja przedstawień na pieczęciach ze scenami rodzajowymi z okresu Ur III
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(wg COLLON 1981: no. 322; rys. M. Blaszke)

Fig. 3. Człowiek-byk i nagi heros walczą z lwem. Motywem wypełniającym scenę jest mały
orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Inskrypcja jest bardzo zniszczona (wg BUCHANAN
1966: no. 414; rys. M. Blaszke)
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Fig. 4. Na górnym pasie narracyjnym jest ukazana kobieta-orant w gładkiej szacie, z włosami
zaczesanymi do tyłu. Prowadzona jest za rękę przez boginię protektorkę ubraną w plisowaną szatę. Na tronie siedzi bogini odziana w szatę falbaniastą. Na dole ukazane są
gęsi. Inskrypcja: „Ku-Bau, syn Bit-Adad-remi" (wg COLLON 1981: no. 331; rys.
M. Blaszke)
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Fig. 6. Scena prezentacji przed bogiem Enki, który trzyma w prawej ręce tryskającą wazę.
Inskrypcja: „Girsu-ki-du, służący (ir) Muszni, szef rzeźbiarzy (ugula dub. nagary; (wg
COLLON 1981: no. 439; rys. M. Blaszke)

Fig. 7. Scena prezentacji przed boginią. Jednym z motywów wypełniających jest maczuga z
głowicą stylizowaną na głowy lwów. W okresie starobabilońskim ów typ maczugi jest
symbolem bogini Isztar. Inskrypcja: „Lama-bazi, syn Atu, piwowar (bappir)"; (wg
MOORTGAT 1988: no. 269; rys. M. Blaszke)
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Fig. 8. Scena prezentacji przed boginią. Inskrypcja: „Ilszu-ili, syn Ahu-tabu" (wg
1981: no. 447; rys. M. Blaszke)

COLLON

Fig. 9. Pieczęć Lugal-engardu, szefa administracji (uguli) świątyni Inanny w Nippur (wg
WINTER 1987: Pl. 10a). Inskrypcja pieczęci mówi o Amarsinie wraz z jego całą
tytulaturą i z niezwykłym epitetem: ki-ag - „ukochany przez" (Inannę) (SOLLBERGER
1980b: 64). Sag-Enlil, syn Lugal-engardu, przejął po swym ojcu urząd uguli świątyni
Inanny za Ibbisina. Posiadał pieczęć podobną do cylindra swego ojca, ukazującą
również dokonywanie libacji na ołtarz przez władcę (ZETTLER 1984). Na pieczęci
Lugal-engardu ukazana jest postać królewska spełniająca libację na wazę, z której
wnętrza wystaje roślina (drzewo życia). Obok władcy ukazana jest również bogini
Inanna/Isztar. Rys. M. Blaszke

Glityka Ur III
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Fig. 10. Orant prowadzony jest za rękę przez boginię protektorkę przed oblicze brodatego
władcy. Tron władcy ma specyficznie wygięte oparcie i tylne nogi stylizowane na
nogi byka. Zwraca uwagę brak pucharu w prawej ręce króla, a przecież na scenach
prezentacji puchar jest jego nieodzownym atrybutem. Ponadto władca jest ubrany
w gładką szatę, a nie w szatę falbaniastą. Tron, na którym siedzi Urnammu, ma tylne
oparcie. Trony, na których są przedstawiani władcy Ur III na pieczęciach, z reguły nie
mają zaplecka. Za orantem stoi druga bogini, wznosząca obie dłonie w geście
adoracji. Inskrypcja: „Urnammu, silny mąż, król Ur, Haszhamer jest twym sługą" (wg
W I S E M A N 1958: 40; rys. M. Blaszke)
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Fig. 11. Bogini protektorka stoi za plecami orantki (Ninhilii). Na tronie widać siedzącą w falbaniastej szacie boginię. Inskrypcja na pieczęci brzmi: „Ninhilia, żona Ajakalla, ensi
Ummy" (wg PARR 1974: 111, B, rys. M. Blaszke)

