ARCHEOWIEŚCIWarsaw, February 21,2008.
Professor Emad al-Jawahiri
CENTRUM ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
President
Al-Qadissiyah University
IM. KAZIMIERZA MICHAŁOWSKIEGO NR 10
Diwaniyah
Iraq
SYRIA - TELL ARBID (projekt UAM)
Dear Professor,
Zakończony został drugi sezon badań archeologów z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu kierowanych przez dr hab. prof. UAM Rafała Kolińskiego na
It is a great pleasure and honor to invite you on behalf of the Warsaw University’ Centre
stanowisku TELL ARBID w północno-wschodniej Syrii.
of Mediterranean Archaeology, the Faculty of History, Institute of Archaeology and my own for a
Projekt jest prowadzony we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i
visit in Warsaw. We shall be extremely glad if you and your colleagues will accept our invitation
Syryjską Służbą Starożytności. Celem projektu jest poznanie pozostałości pochodzących z tzw.
for 26.05.08-04.06.08.
„okresu postakadyjskiego“, obejmującego ostatnie dwa stulecia III tys. p.n.e. uważanego do tej
pory za „wieki ciemne” w historii Północnej Mezopotamii. Wśród tegorocznych sukcesów
The programme of your visit in Warsaw comprises meetings with the authorities of the
wymienić należy rozpoznanie budowli reprezentacyjnej z cennym znaleziskiem w postaci
Warsaw University, the Faculty of History, Institute of Archaeology, Institute of Oriental Studies,
brązowego sierpa o przeznaczeniu kultowym. Zaskoczeniem było odkrycie licznych i bogatych
Institute of Geography. The aim of these meetings will be to establish a mutual cooperation
grobów z pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e.
between Al-Qadissiyah University and Warsaw University. We would also recommend a meeting
with members of the Conservation Section of the National Museum in Warsaw. We shall
appreciate if you agree to present at the Warsaw University a lecture on the most important
Ciekawe zwyczaje pogrzebowe z pierwszej połowy II tysiąclecia p.n.e.
discoveries done recently by Iraqi archaeologists.
Niespodziewanie tegoroczny sezon minął pod znakiem eksploracji wyjątkowo licznych i
In case you will be so kind to accept our invitation you will be official guest of our
różnorodnych grobów, pochodzących głównie z 1800 – 1700 p.n.e., czyli z okresu tzw. „ceramiki
University and all the costs of your stay in Poland shall be covered by the Polish authorities.
chaburskiej”. Rzuciły one światło na bardzo ciekawe zwyczaje pogrzebowe stosowane w
Please confirm if you accept the proposed dates of your stay is Warsaw.
pierwszej połowie II tys. przez mieszkańców osady.
Groby tworzyły trzy cmentarzyska ulokowane w wolnej przestrzeni w pobliżu skupiska domostw
Looking forward to hear from you
z tego okresu, co dowodzi, że zwyczajowo zmarli byli chowani tuż obok domów, w których
sincerely yours
spędzili życie i które nadal zamieszkiwane były przez ich krewnych. Najciekawsze okazały się
rodzinne groby komorowe – ceglane konstrukcje o wymiarach ok. 2 x 1 m, przykryte sklepieniem
beczkowym. Budowano je na dnie obszernej jamy wkopanej pod powierzchnię gruntu. Dostęp do
grobu zapewniał szyb ziemny prowadzący do wnętrza grobowca od boku, to jest od strony
zwieńczonego łukiem wejścia w szczytowej ścianie. Po pochówku wejście do grobu blokowano
cegłami a szyb zasypywano, po to by go odsłonić, gdy zachodziła konieczność pochowania
kolejnej osoby, ponieważ grobowce takie wykorzystywane były wielokrotnie.
W najciekawszym z grobowców spoczęło co najmniej sześć osób, przy czym przy każdym
kolejnym pogrzebie szczątki wcześniej pochowanych spychano w głąb komory. W grobie
znaleziono liczne dary w postaci naczyń, paciorków z kamieni półszlachetnych, szeregu wyrobów
z brązu, m.in. rzadko spotykanego ozdobnego topora, sztyletów, grotów włóczni, bransolety i
pęsety używanej prawdopodobnie do oczyszczania piwa. W szybie przed grobowcem pochowano
psa. Bogactwo wyposażenia grobów wskazuje na wysoką pozycję społeczną niektórych
mieszkańców Tell Arbid w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. a to sugeruje, że znaczenie
samej osady mogło być w tym okresie większe niż dotąd przypuszczano.
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