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DWIE NOWE INSKRYPCJE FENICKIE Z IBIZY

WPROWADZENIE

Celem poniiszego artykulu jest przedstawienie polskiemu czytelnikowi
dwoch nowych inskrypcji fenickich z Ibizy. Inskrypcje te w zasadzie nie s<1
nowe, poniewai zostaly odkryte w 2003 r. i informacje 0 nich pojawily sit( jui
w kilku opracowaniach, ale zasluguj<1 na to miano, gdyi zostaly oficjalnie opublikowane dopiero ostatnio, w dwoch artykulach w tomie studiow poswit(conych
M.H. Fantarowi 1• Z powodu rozbieinosci w ich odczytaniu przez poszczegolnych

J. Ramon, M.]. Estanyol, M.A. Esquembre, G. Graziani,].R. Ortea, "Deux nouvelles inscriptions

puniques decouvertes a Ibiza", w: Carthage et les autoehtones de son empire du temps de Zama.
Colloque international organise it Siliana et Tunis du 10 au 13 Mars 2004 par !1nstitut National
du Patrimoine et l'Assoeiation de Sauvegarde du site de Zama. Hommage it Mhamed Hassine
Fantar, red. A. Ferjaoui, Tunis 2010,231-236 oraz M.]. Estanyol i Fuentes, "Deux nouvelles
inscriptions puniques provenant d'Ibiza", w: Carthage et les autoehtones, red. Ferjaoui, 237-240.
Artykuly te, mimo ii ukazaly si~ niedawno, naleiy uznac za editio princeps tych inskrypcji,
poniewai sl! one oparte na pierwszej prezentacji nowo odkrytych tekstow dokonanej przez
Estanyol podczas kolokwium w 2004 r. i Sl! owocem pracy ekipy archeologow, ktora je odkryla.
Artykuly Amadasi Guzzo i Xelli, chociai ukazaly si~ wczesniej, naleiy uznac za opracowania,
poniewai ich autorzy pracowali na fotografiach otrzymanych od dyrektora wykopalisk i znali
rezultaty pionierskiej pracy Estanyol. Zob. M.G. Amadasi Guzzo, "Un'iscrizione fenicia da
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autorow oraz ciekawych szczegolow jcrzykowych i religijnych zaslugujq one na
doglcrbniejszq refleksjcr·

1. KONTEKST INSKRYPCJI:
OBECNOSC FENICKA NA IBIZIE

Obecnosc Fenicjan na Ibizie wiqzala sicr z ich ekspansjq handIowq na Zachodzie, ktorej glownym przedmiotem bylo pozyskiwanie metali i handel nimi.
Doprowadzilo to do powstania prawdziwego "wybrzeia fenickiego" micrdzy
Gibraltarem i Alicante. W trwajqcej jakies dwidcie Iat (ok. 750-550 r. p.n.e.)
fenickiej obecnosci na terenie obecnej Hiszpanii moina rozroinic trzy fazy.
Pierwsze kolonie w Morro de Mezquitilla i Gadir powstaly pol. VIII w. p.n.e.
Stworzone w drugiej fazie wicrksze osrodki (Chorreras, Toscanos, Cerro del Villar)
datujq sicr na okres micrdzy 750 r. i 700 r. p.n.e. Trzecia faza, ktora zaczcrla sicr
nie wczesniej nii w 2. pol. VII w., to zakladanie przez starsze, wicrksze kolonie
nowych, wtornych osrodkow. Przykladem tego jest Lorna del Aeropuerto, ktora
zawdzicrcza swe istnienie prawdopodobnie Cerro del Villar. Prym i kontrola
nad fenickq ekspansjq na Wschodzie naleialy do Tyru, dzicrki zaangaiowaniu
co najmniej trzech pokolen iegIarzy i handIarzy. Od okolo 650 r. p.n.e. glownq
rolcr odgrywal Gadir. To wlasnie na ten czas, VII w. p.n.e., przypadal zloty wiek
handlu fenickiego na Zachodzie. WykorzystujqC dawniejsze szlaki handlowe, ktore
rozwincrly sicr w ostatniej fazie epoki bqzu, Fenicjanie handIowali winem, oliwq,
zboiem, surowymi rudami i gotowymi metalami, solq, skorami i prawdopodobnie
niewolnikami2 •
Fenicjanie pojawili sicr na Ibizie wlasnie w tym zlotym wieku handIu 3 •
Wybrali Ibizcr i Baleary ze wzgIcrdu na poloienie wysp, ktore tworzq naturaIny
port na szlaku micrdzy wschodnim wybrzeiem Hiszpanii, Ciesninq Gibraltarskq
a obszarem Morza Srodziemnego. Pierwszym przyczolkiem tej kolonizacji byla

Ibiza", w: Loquentes linguis. Studi linguistici e orientali in onore di Fabrizio A. Pennacchietti,
red. P.G. Borbone, A. Mengozzi, M. Tosco, Wiesbaden 2006,13.
M.E. Aubet Semmler, "Phoenician Trade in the West: Balance and Perspectives", w: The
Phoenicians in Spain, dum. ired. M.R. Bierling, S. Gitin, Winona Lake 2002, 97-112.
Tradyc)jna data zaloienia kolonii fenickiej na Ibizie podana przez Diodora (160 lat po zaloieniu Kartaginy, czyli w 654/653 r. przed. Chr.) zgadza silt z danymi archeologicznymi. Zob.
C. Gomez Bellard, "Baleares", w: La civilization phenicienne et punique. Manuel de recherche,
red. V. Krings, Leiden-New York-Kaln 1995,767.
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Sa Caleta, co ulatwilo handel na wschodzie z Sardyni~ i na zachodzie, w kierunku
Polwyspu Iberyjskiego 4. Kolonia ta byla nie tylko punktem ulatwiaj~cym iegluglt. Fenicjanie pozyskiwali tutaj takie rudy srebra z kopalni w Santa Argentera
i trudnili silt wytopem ielaza.
Po krotkim, trwaj~cym ok. 50 lat, okresie obecnosci w Sa Caleta ludnosc
fenicka przeniosla silt na wzgorze Puig de Vila, poloione nad zatok~ Ibizy. Wlasnie ta miejscowosc dostarczyla obfitych znalezisk ceramiki fenickiej datowanej
na ostatni~ cwierc VII w. p.n.e., a poiniej stala silt lokalizacj~ duiej nekropolii
punickiej5. Obie miejscowoSci nalei~ do pierwszej fazy fenickiej kolonizacji Ibizy.
Druga faza jest wynikiem kryzysu Fenicjan na terenie Hiszpanii w 1. pol. VI w.
p.n.e. i upadku Tyru w 573 r. p.n.e. i cechuje j~ wzrost wplywow kartaginskich na
Ibizie6 • Potwierdzeniem tych wplywow s~ terakotowe figurki, typowe dla obszarow
punickich, znalezione w sanktuarium w Illa Plana, zaloionym ok. 525 r. p.n.e. To
wlasnie Kartaginczykom zawdziltcza swoj wzrost przyszle miasto Ebusus, ktore
od V w. p.n.e. bylo jednym z glownych osrodkow punickich, z populacj~ licz~q
ok. 4-5 tys. Glownymi bostwami tam czczonymi byly Eresz, Reszef-Melqart oraz
Tanir? Ekonomia opierala silt na wyrobie wina, oliwy i welny. Wysoka jakosc
wytwarzanych produktow umoiliwila Ebusus przetrwanie wojen punickich. Po
podboju Balearow przez Cecyliusza Metellusa w 123 r. p.n.e. i okresie romanizacji
pelna integracja miasta w imperium rzymskim dokonala silt za Wespa~ana, w 79 r.
n.e., gdy przyjltlo ono nazwlt Municipium Flavium Ebusitanum 8 •
Obecnosc Fenicjan na Ibizie jest udokumentowana nie tylko przez archeologilt i irodla klasyczne, ale takie przez fenickie i punickie znaleziska epigraficzne.
S~ to glownie imiona wlasne zapisane czltsto w formie skrotowej na roinych

Slady handlu z Ibiz,! zostaly znalezione na calym wschodnim obszarze Polwyspu Iberyjskiego.
Zob. M.E. Aubet, The Phoenicians and the West: Politics, Colonies, and Trade, Cambridge-New
York 2001,341.
G.E. Markoe, Phoenicians, Berkley-Los Angeles 2000, 186-187.
W tym kontekScie staje sit( zrozumiale, dlaczego Diodor przypisuje wiasnie Kartaginczykom
pocz,!tki kolonii fenickich na Ibizie. Badacze traktuj,! kolonizacjt( Ibizy jako wtorn'! i przypisuj,! j,! przybyszom z poludniowej czt(Sci Polwyspu Iberyjskiego. Jednak analiza grotow
strzal wskazuje talcie na zaangaiowanie Fenicjan z Bliskiego Wschodu, w szczegolnosci
z Tyru. Zob.]. Elayi, A. Planas Palau, Les pointes de jleches en bronze d1biza dans la cadre de
la colonisation phinico-punique, Paris 1995,256-257.
Miejscami kultu byiy nie tylko swi'!tynie, lecz talcie i groty. Najbardziej znan'! jest Es Cuneiram, poswit(cona czci Tanit. Ciekawa jest talcie grota Can Obrador, 0 ktorej zob.]. Elayi,
"Une nouvelle grotte cultuelle it Ibiza?", Transeuphratene 15 (1998),55-67 i tablice I-IV.
Gomez Bellard, "Baleares", 767-775; Aubet, The Phoenicians, 337-346;].H. Fermindez",Ibiza",
w: Dictionnaire de la civilization phinicienne et punique, red. E. Lipinski, Turnhout 1992,222226.
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przedmiotach uiytku codziennego, datowanych w wil(kszosci na III-I w. p.n.e. 9
Jedyne dwie dluisze inskrypcje pochodzl! z sanktuarium Es Cuieram. Sl! to dwie
inskrypcje wotywne dla Eresza i Tanit na plakietce z bqzu pochodzl!ce z IV w.
p.n.e. 10

2. KONTEKST ARCHEOLOGICZNY INSKRYPCJI

Inskrypcje, ktore sl! przedmiotem tej noty, zostaly znalezione podczas
wykopalisk prowadzonych latem 2003 r. na skrzyiowaniu drog Joan Planelles
i Via Punica. Stanowisko to znajduje sil( nieopodal nekropoli punickiej Puig
des Molins, zaledwie 25 m w linii polnocno-wschodniej od grobow i 200 m na
zachod od siedemnastowiecznych murow miejskich i dawnego portu. Wil(kszose
znalezisk pochodzi z epoki fenicko-punickiej, rzymskiej i pOinoantycznej. Uwagl(
przycil!ga spory mur z I w. p.n.e. Najstarsze znaleziska, wsrod nich sklad zakladu
ceramicznego, pochodzl! z IV w. p.n.e. Pierwsza inskrypcja zostala znaleziona
posrod materialu archeologicznego, ktory nie moie bye datowany na wczeSniej
nii pierwsze dziesil(ciolecia IV w. p.n.e. Druga inskrypcja znajdowala sil( posrod
fragmentow steli, rzeib rzymskich i ceramiki z poczl!tku IV w. p.n.e. ll

3. PIERWSZA INSKRYPCJA

Pierwsza z omawianych inskrypcji jest wyryta na kosci 0 prostokl!tnym
ksztalcie i wymiarach 7,1 x 8 x 0,5 cm, naleil!cej do bliiej niezidentyfikowanego
zwierzl(cia. W jej lewym gornym rogu jest w pelni zachowany otwor. Slady po takich
samych otworach Sl! widoczne takie w pozostalych rogach. Otwory te musialy na
pewno sluiye do przytwierdzenia tej koscianej plakietki przy wejsciu do budynku

10

11

M.]. Fuentes Estafiol, Corpus de las inscripciones fenicias, punicas y neopunicas de Espana, Barcelona 1986,18-29.
M. Delcor, "La grotte d'Es Cuyram a Ibiza et Ie probleme de ses inscriptions votives en
punique", Sem 28 (1978),27-51 i tablica II; E. Lipinski, "Notes d'epigraphie phenicie nne et
punique", OLP 14 (1983), 154-159.
Ramon [i in.], "Deux nouvelles inscriptions puniques", 232.
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o najprawdopodobniej kultowyrn przeznaczeniu. Wniosek ten opiera sift takze
na trdci inskrypcji, ktora rnowi 0 drzwiach lub wejsciu dedykowanych bostwu.
Wedlug transkrypcji Arnadasi Guzzo i Xelli tekst inskrypcji jest nastftpuj,!cy:
1

6

/'dn . i'fmnmlqr
t . J'r. 'z p'l. 'J
mn'b . bn 'bd'mn b
n 'bdtwyn bn by
d/ ry bn bdgd . bn d'mlk
bn . b'b . kJm' ql dbr

7

y

2

3
4

5

Dla pana, dla Eszmuna-Melqarte drzwi te wykonal 'Jmn'b, syn 'bd'mn, syn
'bdtwyn, syn byd/ry, syn bdbg, syn d'mlk,
syn b'b,jako ze wysluchal glosu slow
jego 12 •

Wedlug Amadasi Guzzo i Xelli tekst inskrypcji nie sprawia trudnosci w lekturze
z wyj'!tkiern pierwszej litery w 5. linii, ktor'! na podstawie porownania z innyrni
literarni nalezy uznae za d, chociaz nie rnozna wykluczye jej identyfikacji jako r.
Paleograficznie inskrypcjft nalezy datowae na 1. pol. VII w. p.n.e. Do wniosku
tego skianiaj,! w szczegolnoSci nastftPuj,!ce obserwacje: b rna duz,! g16wkft, krotk,!
nozkft i dlug,! stopkft, d irs,! bardzo podobne, s skiada sift z czterech kresek. To
wlasnie ksztalt s pozwala stwierdzie, ze inskrypcja nie rnoze bye p6Zniejsza niz
VII w. p.n.e., poniewaz litera ta w nastftpnych wiekach rna tylko trzy kreski 13 .
Inn,! cech,! inskrypcji wskazuj,!C'! na jej archaiczny charakter jest obecnose kropek, ktore oddzielaj,! slowa. 0 ile slowa w archaicznych inskrypcjach fenickich
12

13

M.G. Amadasi Guzzo, P. Xella, "Eshmun-Melqart in una nuova iscrizione fenicia di Ibiza",
SEL 22 (2005),49. Tekst, ktory prezentuj~ autorzy hiszpariscy (Ramon [i in.], "Deux nouvelles
inscriptions puniques", 234; Estanyol i Fuentes, "Deux nouvelles inscriptions", 238), roini si«
znacznie od powyiszego. Wedlug ich lektury inskrypcja jest poswi«cona Eszmunowi i Aszerze i brak w niej wzmianki 0 dedykowanym przedmiocie. Jakosc zdj«c inskrypcji, ktore oni
publikuj~, nie pozwala potwierdzic ich lektury. Fotografia zamieszczona w Amadasi Guzzo
&Xella, "Eshmun-Melqart", 57, wskazuje na poprawnosc lektury autorow wfoskich. Nie rna
na niej sladu po literach Ii', ktore autorzy hiszpariscy czytaj~ przed slowem f'r. Podobnie nie
moina zobaczyc sladow t po f'r, ktore tym razem jest oznaczone przez autorow hiszpariskich
jako niepewna restytucja. Ponadto ostatnia litera w pierwszej linijce to na pewno nie b, jak
tego chq Ramon i in., poniewai nie rna ona dolnej podluinej noiki, ktora jest wyraina w b,
przedostatniej literze ostatniej linijki. Poza epigrafi~ dwa inne argumenty przemawiaj~ za
przyj«ciem tekstu inskrypcji zgodnie z lektuq Amadasi Guzzo i Xelli. Po pierwsze, inskrypcje
dedykacyjne zwykle wymieniaj~ ofiarowany przedmiot. Lekcja autorow hiszpariskich jest wittc
nieoczekiwana z punktu widzenia rodzaju literackiego. Po drugie, wzmianka 0 drzwiach jako
o dedykowanym przedmiocie tworzy spojn~, logiczn~ calosc z otworami w rogach plakietki,
ktore sluiylyby do jej zamocowania na owych drzwiach. Prof. Xella w e-mailu do autora
z dnia 9 stycznia 2012 podtrzymal swoj~ lektur«.
Amadasi Guzzo & Xella, "Eshmun-Melqart", 48; B. Peckham, The Development of the Late
Phoenician Scripts, Cambridge 1968, 104-113. Cypryjska f rna jeszcze w V-III w. cztery kreski,
ale jest ona bardzo odmienna od archaicznej f, ktora jest zygzakowata, a nie plaska. Zob.
Peckham, The Development, 6-11.

130

KRZYSZTOF J. BARANOWSKI

S1 oddzielane w spos6b stosunkowo systematyczny, to z czasem podzial na slowa
jest zaniedbany i inskrypcje fenickie, w odr6inieniu od hebrajskich i aramejskich, cechuje scriptio continua14 • Kropki podzialowej brakuje mi<;dzy slowem bn
i imionami wlasnymi, a takie mi<;dzy zaimkiem wskazuj1cym i czasownikiem pel.
W obu wypadkach brak ten wskazuje na scisly zwi1zek mi<;dzy tymi slowami.
Brak kropki po zaimku wskazuj1cym moie zdumiewac, ale jest on znany jui
z najstarszych inskrypcji z Byblos 15 .
Formula dedykacyjna, kt6ra otwiera inskrypcj<;, zawiera mieszanky element6w
typowych dla okresu archaicznego i p6inego. Detalem l1cz1cym j1 z inskrypcjami
archaicznymi jest uiycie czasownika pel poprzedzonego zaimkiem z (w naszej
inskrypcji rozszerzonym 0 alef prostetyczn1)' Taka konstrukcja jest uiyta m.in.
w KAI 1:1 i 6:1. Czasownik 1'1 takie naleiy do grupy czasownik6w uiywanych
w inskrypcjach archaicznych (razem z ytn "dawac" i fym "zloiyc") i z czasem
zostanie wyparty przez czasownik ndr "dedykowaC". Z kolei pocz1tek inskrypcji,
gdzie znajdujemy tytul boski i imi<; b6stwa, kaide z nich poprzedzone przyimkiem
I, moina znaleic w inskrypcjach nowszych, jak widac na przykladzie KAI17:1,
18:1,47:1, kt6re pochodz1 z II w. p.n.e. 16
Gl6wnym elementem, kt6ry przyci1ga uwag<; w formule dedykacyjnej, jest
podw6jne imi<; b6stwa. Zjawisko l1czonych imion boskich w Syrii jest znane
jui z Ebla, a ir6dla fenickie dostarczaj1 serii podw6jnych imion zar6wno plci
wyl1cznie m<;skiej ()rfp mlqrt, sd mlqrt) , jak i mieszanych, mysko-ienskich (>fmn
<ftrt, sd tnt). Skojarzenie b6stw wyraione l1czonym imieniem moie wynikac ze
wsp6lnej genealogii, podobnych funkcji, statusu lub sil i wskazuje na ich wsp6lny
kuh17. Skojarzenie Eszmuna i Melqarta nie jest cz<;sto spotykane. Znajduje si<; ono
w traktacie Esarhaddona w Baalem z Tyru: "niech Melqart i Eszmun wydadz1

14

15
16

17

J. Naveh, "Word Division in West

Semitic Writing", IE] 23 (1973),206-208.
KAI 1:1; 4:1; 6:1; 7:1.
Struktura inskrypcji zaczynaj'1ca silt imionami b6stw, po kt6rej nastltpuj<} nazwa ofiarowanego przedmiotu, czasownik, imilt ofiarodawcy i formula koncowa, staje silt powszechna od
pocz'1tk6w VI w. p.n.e. Zob. M.G. Amadasi Guzzo, "Per una classificazione delle iserizioni
fenicie di dono", Scienze dell'antichita 3-4 (1989-1990), 838.
P. Xella, ,,«Divinites doubles» dans Ie monde phenico-punique", Sem 39 (1990), 167-175.
Przypadek par zawieraj'1cych element $d moie bye bardziej skomplikowany. Zdaje silt, ie
pocz'1tkowo $dbyl po pro stu fenickim okresleniem egipskiej kolumny Died. Imiona podw6jne
z $d jako pierwszym elementem naleialoby zatem rozumiee jako "kolumna Died boga X".
Jednak $d pojawia silt takie jako element teoforyczny imion wlasnych, a nawet otrzymuje dary
wotywne, jak na przyklad kolczyk opublikowany w M.L. Uberti, A.M. Costa, "Una dedica
a Sid", Epigl'aphica: Rivista italiana di epigl'qfia 42 (1980), 196-199. Bardziej samodzielny
status ,d pozwala wilte interpretowae parlt, kt6ra go zawiera na pierwszym miejscu, takie jako
podw6jne, l'1czone imilt boskie. Odnosnie do ,d zob. E. Lipinski, "Le pillier djed et Ie dieu
,rid", Ol'ientis Antiqui Miscellanea 1 (1994),61-74.
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na zniszczenie twoh ziemit(, a twoich ludzi na wysiedlenie"18. Jedynymi irodlami, w ktorych skojarzenie Eszmuna z Melqartem jest szeroko poswiadczone, s,!
inskrypcje wotywne z 1. pol. IV w. p.n.e. z sanktuarium na Batsalos, nieopodal
miasta Kition 19 . Pol,!czenie kultu Eszmuna i Me1qarta naleiy widziec w swietle
ich rownego statusu religijnego i politycznego, albowiem bostwa te patronowaly
dwom z glownym miast fenickich, Eszmun Sydonowi a Melqart Tyrowi20 .
Przedmiotem, ktorego ofiarowanie upamit(tnia inskrypcja, S,! drzwi, a ich
wykonanie jest opisane czasownikiem pel. Rzeczownik f(r moie oznaczac zarowno drzwi niewielkiego budynku, jak i bramt( miejsk,!. Kontekst archeologiczny
wskazuje na to pierwsze znaczenie. Nie jest to jedyny przyklad wykonania dla
bOstwa wlasnie drzwi. Takie inskrypcja wotywna z Umm el-'Amed (II w. p.n.e.)
wspomina pewnego 'Abde1ima, ktory wlasnym sumptem sprawil "te drzwi i ich
skrzydla"21. Czasownik pel jest bardzo dobrze poswiadczony w tekstach fenickich
i rna szerokie znaczenie - "zrobic, wykonac, zrealizowaC". Moie sit( on odnosic
zarowno do wykonania malych przedmiotow, jak i do realizacji wit(kszych projektow,
takich jak budowa grobowca, sarkofagu, oltarza czy murow. W kilku przypadkach
uiyty jest takie w znaczeniu "czynic" i odnosi sit( do czynienia dobra, sprawowania
sluiby i prawdopodobnie takie "czynienia w darze"22.
Forma zaimka wskazuj,!cego z alef prostetyczn,! nie jest bez znaczenia dla
calosciowej interpretacji inskrypcji. Zaimek w formie 'z jest poswiadczony w Fenicji (w Sarepcie, Amrit, Wasta) i na Zachodzie (Sewilla, Sulcis, Pyrgi), ale jest
on typowy dla Cypru, sk,!d pochodzi wit(kszosc jego poswiadczen23 .
Ostatnim przyci,!gaj,!cym uwagt( e1ementem inskrypcji jest bardzo dlugi
rodowod ofiarodawcy, sit(gaj,!cy ai szesc pokolen wstecz. Tak dluga lista przodkow
jest bardzo rzadka i znajduje sit( tylko w dwoch innych inskrypcjach punickich,
z Olbii (KAI 68, pol. III w. p.n.e.) i z Kartaginy (KAI 78, III w. p.n.e.). Inn,! cech,! rodowodu z Ibizy S,! imiona rzadko spotykane i maj,!ce charakter archaiczny.
Moina je objasnic etymologicznie jak nastt(puje: 'fmn'b - "Eszmun jest moim
18

19

20

21
22

S. Parpola, K. Watanabe, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths (SAA 2), Helsinki 1988,
27.
Teksty nr 1001, 1003, 1005, 1010-1015, 1025, 1028 w: Kition dans les texts. Testimonia litteraires et epigraphiques et Corpus des inscriptions, red. M. Yon (Kition-Bamboula 5), Paris 2004,
174-177.
Xella, ,,«Divinites doubles»", 173.
KAI 18:3-4: hS'r z whdlht '5 I.
P. Xella, ,,·P'L en phenicien et punique. Materiaux pour Ie lexique phenicien-II", w: Vom Alten
Orient zum Alten Testament. Festschrift for Wolfram Freiherrn von Soden zum 85. Geburtstag am

23

19. Juni 1993, red. M. Dietrich, O. Loretz, W. von Soden (AOAT 240), Neukirchen-Vluyn
1995,529-540.
J. Friedrich, W. R6llig, M.G. Amadasi Guzzo, PhOnizisch-punische Grammatik (Analecta
Orientalia 55), Roma 1999,67-68.
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ojcem", 'bd'mn - "sluga Amona", 'bdtwyn - "sluga twyn" (twyn to tajemnicze
i zapomniane bostwo, poswiadczone dwukrotnie w irodlach fenickich i bye moie
w Ugarit), byd/ry - imit(, ktorego pierwszym elementem jest slowo "brat", ale jego
calosciowe objasnienie jest niemoiliwe, bdgd - "z rt(ki lub w rt(ce Gada" (Gad jest
fenickim bostwem powodzenia i dobrego losu), d'mlk - "d'm jest krolem" (d'm
to kolejne tajemnicze bOstwo w onomastyce tej inskrypcji), b'b - "moj brat jest
ojcem" (slowo brat jest uiyte w tym imieniu jako przenosne okreslenie bostwa).
W ogolnosci, onomastyka tej inskrypcji, choe zawiera imiona nowe lub bardzo
rzadkie, dobrze wpisuje sit( w fenickq tradycjt( imion wlasnych24 •
CaloSciowe spojrzenie na tt( inskrypcjt( pozwala na sformulowanie kilku wnioskow i obserwacji. Inskrypcja pochodzi z czasow pocz~tkow fenickiej obecnosci
na Ibizie. Jej archaiczny charakter i wczesna data s~ potwierdzone przez wiele
szczegolow tworz~cych spojn~ calose: paleografia, uiycie kropek oddzielaj~cych
slowa, obecnose slow 'z pcl w formule wotywnej, rzadka i archaiczna onomastyka.
Niezwykle intryguj~ce Sq "cypryjskie" elementy: podwojne imit( boskie Eszmun-Melqart, znane glownie z Cypru, oraz forma zaimka wskazuj~cego 'z, takie
typowo cypryjska. Na podstawie tych dwoch szczegolow moina wnioskowae, ie
fundator tej inskrypcji, 'smn'b (Eszmun-ab), pochodzil z Cypru. Wniosek ten
dodatkowo komplikuje obraz kolonizacji fenickiej Ibizy. Musiala bye ona nie
tylko dzielem Fenicjan pochodz~cych z wybrzeiy Hiszpanii, ale takie z Tyru
Oak wskazuje analiza grotow strzal) i z Cypru.

4. DRUGA INSKRYPCJA

Druga inskrypcja jest wyryta na piedestale, na ktorym musiala stae zaginiona obecnie rzeiba25 . Wykonany jest on z czarnego kamienia 0 niebieskawym
odcieniu. Lewa dolna czt(se piedestalu nie zachowala sit(, wobec czego takie i inskrypcja posiada braki. Wymiary pola, na ktorym jest wyryta, to ok. 16 x 16 cm 26 .
Opublikowane zdjt(cia inskrypcji s~ bardzo wyraine i na ich podstawie tekst
inskrypcji brzmi nastt(pujqCo:
24
25

26

Amadasi Guzzo &Xella, "Eshmun-Melqart", 51-53.
Inskrypcjtt ttt przedstawia rysunek, ktory towarzyszy artykulowi, wykonany przez p. Odette
Boivin na podstawie fotografii w Ramon [i in.], "Deux nouvelles inscriptions puniques", 234235 oraz Estanyol i Fuentes, "Deux nouvelles inscriptions", 239. P. Boivin sktadam serdeczne
podzittkowania za jej pomoc.
Ramon [i in.], "Deux nouvelles inscriptions puniques", 234.
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Pdn lmlqrt el hsr s[ml]
brs dl hktrt flm [ndr]
bem tg'lbn kS[m e qP]
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Dia pana, dia Me1qarta nad Tyrem pos'!g
ze zlota z kapite1em, wypelnienie slubu
za Iud z tg'lbn, jako ie wysluchal jego glosu.

Fig. 1. O. Boivin, druga inskrypcja z Ibizy.

Zdaniem wydawcow hiszpanskich inskrypcja powinna bye datowana na III
albo nawet na II w. p.n.e. Chociai trudno znaleie w paleografii tej inskrypcji
element, ktory pozwala j,! jednoznacznie datowae. Wydaje sit;:, ie bardziej prawdopodobna jest data trocht;: wczesniejsza, z konca IV w. p.n.e. lub pocz,!tku III w.
p.n.e. 27 W kierunku takiego datowania sldania ksztalt 'z trojk,!tnym dziubkiem,
otwarta e, prosta b z dlugimi noikami, a zwlaszcza sz trzema pionowymi liniami,
27

Amadasi Guzzo opowiada sit< za datowaniem ogolnie na III w. p.n.e. na podstawie podobienstwa pisma inskrypcji z Ibizy i inskrypcji z Antas, datowanych na III w. p.n.e. oraz obserwacji,
ie litery n i k S,! bardzo podobne, co takie jest charakterystyczne dla pisma z III w. p.n.e.
Zob. Amadasi Guzzo, "Un'iscrizione fenicia", 14.
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z ktorych dwie s~ przedluzone ponizej linii horyzontalnej, podczas gdy w II w.
p.n.e. ' jest czysto ponownie zamkniyta, a s jest zlozona zasadniczo z dwoch linii28 . Wczesniejsza data wspolgra takze z datowaniem materialu archeologicznego,
posrod ktorego inskrypcja zostala znaleziona, na pocz~tek IV w. p.n.e.
Inskrypcja zaczyna siy dedykacj~ dla Melqarta w formule typowej dla inskrypcji punickich. Po imieniu boga nastypuje rodzaj tytulu, ktory precyzuje, ze mowa
o Melqarcie, wladaj~cym miastem Tyr. Uzycie przyimka 'I "nad" w znaczeniu "we
wladzy nad" jest rzadkie, ale niezaprzeczalne, jak to widae na przykladzie KAI
7:4-5, 60:4-5, 80:1, 137:2-3, 141:1. Jako ze przyimek 'I w tym wlasnie znaczeniu jest w wiykszosci tych przykladow poprzedzony jakims tytulem lub funkcj~,
sformulowanie mlqrt 'I h$r moze bye podstaw~ do stwierdzenia, ze element mlk
w imieniu mlqrt byl ci~gle odczuwany w znaczeniu "krol", a calose imienia byla
rozumiana w swym etymologicznym pochodzeniu jako "krol miasta". Wyrazenie
przyimkowe 'I h$r moze bye zatem widziane jako swego rodzaju dopowiedzenie lub
wyjasnienie imienia Melqarta: "krol miasta, ten ktory wlada Tyrem"29. Nazwa miasta
Tyr jest poprzedzona rodzajnikiem. Konstrukcja nazw miejscowych z rodzajnikiem
nie jest norm~ w fenickim, choe jest poswiadczona 30 . Jej uzycie razem z nazw~
miasta Tyr potwierdza jej pochodzenie od rzeczownika pospolitego $r - "skala".
W fenickim obserwujemy zatem ty sam~ praktyky tworzenia nazw miejscowych
z rzeczownikow pospolitych przez dodanie rodzajnika, udokumentowan~ takze
w hebrajskim, zwlaszcza okresu wczesnego 31 .
Koniec pierwszej linii jest uszkodzony, ale zachowana litera s pozwala
zrekonstruowae w tym miejscu slowo sml- "pos~g", znane zarowno z inskrypcji fenickich, jak i punickich32 . Slowo to musi siy odnosie do pos~gu stoj~cego
na piedestale, na ktorym wyryta jest inskrypcja. Drugim przedmiotem ofia-

28
29

30

31

32

Peckham, The Development, 178-187.
Interpretacja ta znajduje potwierdzenie w inskrypcji wotywnej z II w. p.n.e. z Malty, w ktorej
Melqart otrzymuje tytul "pan Tyru" (b'l $1', KAI 47:1). Formula 'I hsr odnosz'l:ca silt do Melqarta
mogla bye jego tradycYinym epitetem, poniewaz znajduje silt dokladnie w tej samej postaci
takie w inskrypcji z Tharros. Zob. M.G. Amadasi Guzzo, "Sulla dedica a Melqart da Tharros
e il toponimo QRTI:IDST", w: Atti del IX convegno di studio Nuoro, 13-15 dicembre 1991,
red. A. Mastino (Mrica Romana 9), Sassari 1992, 523-524. W swym p6iniejszym artykule
Amadasi Guzzo proponuje jeszcze inn'l: interpretacjlt epitetu 'I hsr. Wedlug niego epitet ten
nalezy rozwin'l:e jako "ten, ktory czuwa nad Tyrem", a to wlasnie epitet b'l ST mialby odnosic
silt do Baalowego wlodarzenia tymze miastem. Zob. M.G. Amadasi Guzzo, "Cultes et epithetes de Milqart", Transeuphratene 30 (2005), 9-18.
S. Segert, A Grammar of Phoenician and Punic, Miinchen 1976, 175; Ch.R. Krahmalkov,
A Phoenician-Punic Grammar, Leiden-Boston-K6In 2001,89-90.
S.N. Lee, "The Use of the Definite Article in the Development of Some Biblical Toponyms",
VT 52 (2002), 334-349.
DNWSI,792-793.
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rowanym Melqartowi jest element architektoniczny okreslony jako ktrt i interpretowany glownie na podstawie hebrajskiego odpowiednika jako "kapitel".
W inskrypcjach fenickich i punickich wystt(puje on w KAI 10:6, 119:2 i 160:1.
Kapitel ten zostal darowany i najprawdopodobniej wykonany razem z pOSqgiem, poniewai jest poprzedzony przyimkiem d/, dumaczonym zwykle jako
"z, razem z"33.
Rekonstrukcja slowa ndr na koricu drugiej linii nie nastrt(cza trudnosci,
poniewai jest ono czt(sciq standardowego idiomu oznaczajqcego wypelnienie slubu 34. Podobnie na koricu trzeciej linii latwo zrekonstruowac formult(
oznaczajqq wysluchanie modlitw przez boga, ktora jest typowa dla inskrypcji
wotywnych. Problemem jest natomiast calosciowa interpretacja i przeklad tych
dwoch linii. Moina je zrozumiec nastt(pujqCo: "wypelnil slub z ludem z tg'/bn,
poniewai wysluchal jego glosu". Wedlug tej analizy S1m to czasownik, a ndr to
jego dopelnienie bliisze. Wadq tej interpretacji jest brak podmiotu, czyli imienia
ofiarodawcy, wystt(pujqcy zwykle w podobnych formulach. Brak ten staje sit(
jeszcze bardziej niewydumaczalny, jesli zrozumie sit( przyimek b w znaczeniu
"z", poniewai oznaczaloby to, ie glOwny fundator nie jest wspomniany, ana jego
miejsce wzmiankowana jest ogolnie ludnosc jakiejs nieznanej, prawdopodobnie
malej, osady czy miejscowoSci. Dlatego lepiej jest zanalizowac S1m jako nomen
actionis "wypelnienie", ktore odnosi sit( do aktu ofiarowania Melqartowi pOSqgu
jako spelnienie slubu zloionego mu dla dobra mieszkaricow miejscowosci tg'/bn.
Przyimek b przed slowem em wyraialby beneficjenta slubu. Znaczenie to byloby
pochodnq uiycia b na okreslenie powodu lub celu35 . Wedlug tej interpretacji
ofiarodawq jest wspolnota, a nie osoba prywatna36 .
33
34
35
36

P.C. Schmitz, "The Vocalization of the Phoenician-Punic Word dr, SEL 19 (2002), 87-88.
Ch.R. Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, Leuven 2000, 462-463.
Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, 94.
"Duch wsp6lnotowy" Fenicjan znany jest z wielu sformulowan, choc uiywane slownictwo nie
jest jednolite. I tak w "Raporcie Wenamuna" jest odniesie do "zgromadzenia" (m'd) miasta. Zob.
J.A. Wilson, "The Assembly of a Phoenician City",jNES 4 (1945),245 oraz H. Goedicke,
The Report ofWenamun (The Johns Hopkins Near Eastern Studies), Baltimore-London 1975,
123. Z kolei w Ksi~dze Ezechiela 27,9 mowa jest 0 "starszych Byblos i jej m~drcach". Ksi~ga
Hioba 40,30 zdaje si~ odnosic do czlonk6w fenickiej wsp6lnoty kupieckiej. Najpi~kniejszego
przykladu owego "ducha wsp6lnoty" dostarcza KAI 60:7-8: "Zatem niech wiedz~ Sydonczycy,
ie wsp6lnota wie,jak wynagradzac ludzi, kt6rzy spelnili sluib~ dla niej". Slowo oddane tutaj
jako "wsp6Inota" to w oryginale gw. Slowo 'm wyst~puje z kolei w datach w KAI 18:5-6
i 19:8, kt6re odnosz~ si~ do "roku ludu Tyru". Takie w inskrypcji z Antas (III w. p.n.e.)
pewien 'Abdeszmun, syn Bodmelqarta, okrdla siebie jako czlonka "ludu Cagliari". Slowo 'm
moina w tym wypadku, podobnie jak to si~ rna w przypadku inskrypcji z Ibizy, zrozumiec
w znaczeniu "pelnoprawni obywatele" lub "Iud, posp6lstwo, niisza klasa spoleczna". Zob.
M.G. Amadasi Guzzo, Iscrizioni ftnicie e puniche in Italia, Roma 1990,84-85. Z kolei inna,
warta odnotowania linia interpretacyjna uwaia slowo 'm za termin techniczny okrdlaj~cy
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Wydaje si« zatern, ie druga inskrypcja z Ibizy rna charakter wotywny
z kilkoma ciekawymi szczegolami. Z punktu widzenia gramatycznego s~ nimi
uiycie rodzajnika w nazwie miasta Tyr oraz rzadkie znaczenia przyimkow '/ i b.
Z punktu widzenia historycznego fakt, ie inskrypcja jest dedykowana Me1qartowi,
okreslonego dodatkowo mianem wladaj~cego Tyrem, wskazuje na trwanie pami«ci
o korzeniach z Tyru posrod potomkow Fenicjan, ktorzy osiedlili si« na Ibizie.

TWO PHOENICIAN INSCRIPTIONS FROM IBIZA

Summary
The 2003 archaeological campaign in Puig des Molins-a Punic necropolis in Ibiza-yielded
two inscriptions, both of which were published recently in a volume of studies dedicated
to M. H. Fantar. The first inscription (7th cent. B.C.E.) is a bone door-plaque inscribed
with dedication to Eshmun-Melqart, a seldom attested Phoenician "double deity." Among
the text's distinctive features is the donor's genealogy which goes back six generations and
contains rare and archaic names. The second inscription (3 rd cent. B.C.E.), engraved on the
pedestal of a missing statue, is also dedicatory. The people of tg>lbn-an as-yet unidentified
locale-offered the statue to the Tyrian deity Melqart in the fulfillment of a vow. The two
inscriptions attest to the mosaic-like complexity of the origins of the Phoenician population ofIbiza. The first inscription contains Cypriote elements (the relative pronoun with
prosthetic aleph, an a dedication to a deity attested mainly in Cyprus) while the second
preserves the memory to Tyre by invoking its principal patron-deity.

"zgromadzenie ludowe" w miastach fenickich i punickich. Zob. S. Moscati, "II popolo di
Bitia", RSO 43 (1968), 1-4 oraz M. Sznycer, "L'«assemblee du peuple» dans les cites puniques d'apres les temoignages epigraphiques", Sem 25 (1975), 47-68. Takze i to znaczenie
nie moze bye wykluczone w kontekkie omawianej inskrypcji. Nowsza synteza odnosnie do
kolegialnego sposobu sprawowania wladzy posrod Fenicjan i Kartaginczykow jest dost~pna
w L.I. Manfredi, La }olitica amministrativa di Cartagine in Africa [= Atti della Accademia
Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Serie IX, Volume XVI,
Fascicolo 3], Roma 2003, 353-360, 386-394.

