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ASYRSKÉASYRSKÉ  
SOCHAŘSTVÍSOCHAŘSTVÍ

   V sochařství se tradičně rozvíjelo 
zejména oficiální reliéfní uměníreliéfní umění s náměty 
vládce (Aššurbanipal  na voze, 7. st. BC 
Britské muzeum, Londýn), zvláště s 
válečnými a loveckými motivy (výzdoba 
Ašurbanipalova paláce v Ninive) nebo 
motivy kultovních obřadů (Sargonův 
palác v Chorsabádu), na nichž  se 
panovníci v supích maskách ztotožňovali    
s kosmickým principem zúrodňování 
(plodivosti), zobrazováni byli též démoni, 
monstra. 
  Reliéfy byly zhotovovány nejen z pálené 
hlíny, kamene (většinou bílého vápence), 
ale též ze slonoviny 
    Vedle malých bronzových reliéfů 
nošených na krku vznikala též velká litecká 
díla, např. bronzová brána z Imgur-Bélu 
(9.st.BC., Britské muzeum, Londýn), líčící 
pochody vojsk, odpočinek i mučení zajatců 
za tažení Aššurnasirpala.



  

ASYRSKÝ RELIÉFASYRSKÝ RELIÉF

  Hlavní funkcí reliéfu bylo zpevnit 
palácové stěny (vnitřek stěn byl cihlový,    
ale plochy s reliéfy kamenné) a oslnit 
návštěvníka. Veškeré palácové reliéfy 
bývaly kdysi barevné. 
  Nejčastějším motivem bývaly lovecké a 
válečné úspěchy panovníka (bitvy, zajímání 
otroků, vyhnanství porobeného národa), 
dokonale technicky provedené. 
 Pro asyrské reliéfy je typické, že v případě 
znázorňování mužských postav jsou svaly 
předimenzované, ale perfektní znalost 
anatomie je zřejmá. Pozadí válečných scén 
se vyvíjelo - bylo čím dál dekorativnější.



  
Aššurnasirpal jako kněz / Aššurnasirpal na trůně

KULTOVNÍ OBŘADY



  

V asyrských svatyních se pravděpodobně prováděl zvláštní rituál, který je zachycen na mnoha 
asyrských reliéfech. Jsou na nich zachyceny božské bytosti s orlí hlavou a křídly, které opylují 
samičí palmy samčími pestíky. Drží při tom nádobku s pylem a v ruce samčí šištici. Tento rituál 
provádí na reliéfu často i sám panovník.



  

Relief from the Palace 
of king Sargon II
at Dur Sharrukin in Assyria. 



  Kněz v masce



  
Sargon jako kněz  
Sargon II při rituálu



  

BITEVNÍ SCÉNY



  
relief of the Assyrian Battering Ram from the British Museum 



  



  



  
UŘEZÁVÁNÍ HLAV

POČÍTÁNÍ ZAJATCŮ



  

ASSYRSKÝ PĚŠÁK



  

Vřava na bitevním 
poli u řeky Ulai v 
Elamu. Nelítostný 
boj muže proti muži 
se kloní ve prospěch 
Aššurbanipalových 
oddílů. Asyrský 
voják právě uřezává 
hlavu Te´ummanovi, 
elamskému králi, jiný 
sráží Te´umma-nova 
nejstaršího syna a 
korunního prince. 
Nahoře už Asyřané 
ředí průvod 
elamských žen a děti 
k odchodu do zajetí. 



  

LOVECKÉ SCÉNY

Assurnasirpal II. 
zabíjí lva. 

850 B.C.E.
Assyrian lion hunting relief from Nineveh. 

Lion hunt. Assyrian, about 865-860 BC. 

    



  

Soubor reliéfů, který nazýváme Malý lov na lvy, postupně 
zachycuje jednotlivé okamžiky královské zábavy.Král 
Aššurbanipal vypráví: ,,Já Aššurbanipal, král světa, král 
Asyrie, jsem pro své královské potěšení šípem střelil 
hrůzného stepního lva, vypuštěného z klece. Ale to jej 
ještě neskolilo. Na příkaz božského Nergala, vládce stepi, 
který mne nadal mužnou silou, jsem tasil železný meč a 
probodl jej, takže vypustil duši. "Ve středním pásu dráždí 
honec důtkami lva, který se zdráhá bojovat, dole koná 
král úlitbu nad zabitými zvířaty. 



  
Assyrian relief from Nineveh, depicting a dying lion. 
Tag from exhibit says "Courtiers watching lion hunts. Assyrian, about 645-635 BC. From Nineveh, North Palace, Room S, panel 6 

http://funkystock.photoshelter.com/image/I0000JQWlGmPWuro



  



  



  

reliéfy z Ninive 



  

Paláce asyrských králů 
pozdní doby měly 
monumentální dvoukřídlé 
brány, jejichž dřevěné části 
byly spojovány 
horizontálními bronzovými 
pásy zdobenými reliéfními 
výpravnými motivy, 
tepanými v nízkém reliéfu, 
podle forem 
vymodelovaných 
pravděpodobně z bitumu. 
Do dneška se zachovaly 
bronzové části vrat z 
paláce Salmanassara III.   
v Imgur-Bélu - dnešním 
Balavátu- z druhé poloviny 
9. stol. př. Kr. Mezi jeho 
reliéfy se nachází i 
zajímavé ztvárnění 
asyrského obléhání syrsko-
foinického přístavu Tyros a 
výpravy, která poprvé 
dosáhla pramenů Tigridu. 



  

Bronze relief decoration from the 
gates of Shalmaneser III, from 
Balawat, Iraq, Assyrian, c853



  

Démon Pazzuzu
DÉMON VĚTRU



  

Pazuzu Asyrský démon 
The demon of the South-west wind. 
Bronze (Louvre). 
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