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sochařství archaického obdobísochařství archaického období  
Nejstarší nalezené plastiky z oblasti Mezopotámie pocházejí z nejhlubších vrstev města 
Uru, kde už se archeologové domnívali, že je samotné dno bývalého koryta řeky. Jde o 
strašidelné plastiky tzv. ještěrčích žen, kterým se také říká ptačí ženy. Jsou to hliněné 
sošky kostnatých ženštin s ptačí nebo ještěrčí hlavou, vysoké cca 15cm. Vyrobeny byly 
ve 4. tisíciletí př.n.l. Neví se, zda šlo o démonky, upíry, strážné duchy nebo modly. Jisté 
je, že nahánějí hrůzu, stejně tak, jako tzv. Sumerská nestvůra – lvice s lidským tělem 
bez jakýchkoliv pohlavních znaků. Nestvůra byla vytesána z křišťálu  na konci 4.tisíciletí 
př.n.l.

Jsou to však ojedinělé případy kvalitní plastiky 
v oblasti budoucího Sumeru. Raně sumerské 
sochařství se jako v mnoha případech starých kultur 
vynořuje náhle, bez znatelného předchozího vývoje, 
v téměř dokonalé podobě. Důvodem je patrně 
používání materiálů, které ve vlhké půdě kolem 
říčních toků snadno podléhají zkáze. Dochovaly se 
tedy zejména předměty z kovů, kamene a pálené 
hlíny. Často jde o rituální nádoby zdobené zvířecími 
motivy, votivní sošky (nalezené především ve 
chrámech) a zbytky sošek božstev. Oblíbenou 
technikou Sumerů byla inkrustace (vykládání 
určitého materiálu materiálem jiným - např. drahými 
kameny nebo slonovinou).
Jako příklady klasického sumerského sochařství 
můžeme uvést hlavičku ženy, pravděpodobně 
bohyně Ištar, s klasickým sumerským srostlým 
obočím, což bývalo symbolem krásy. Hlavička měla 
vlasy z jiného materiálu, oči a obočí inkrustované.
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K nejstarším sochařským projevům patří reliéfy
- reliéfy pečetidel, která měla tvar válečku z alabastru, jaspisu, steatitu ap. nesla 
geometrický nebo figurální motiv. 
Otisk z nich byl majetnickým znamením (bývala nošena jako amulet) používaným 
při pečetění textových tabulek, závěrů naplněných nádob apod. Jejich námětem 
byla zvířata a rostliny, monstra, obětní a pracovní náměty, démoni, symboly 
(Váleček pokušení , 3. tisíciletí př. n. l.). 
Náměty vážící se ke státní myšlence zachycovaly obětní destičky, např. hliněná 
Destička lagašského krále Ur-Nanše (asi 2875 př. n. l.) s nápisem z klínového 
písma, kde je vládce zobrazen jako zedník zakládající chrám. 

RELIÉFRELIÉF



  



  

 Sumerská destička

V Sumeru a v Babylónii nacházíme tzv. 
destičky „nového roku“, kterým se 
jinak také říká „sumerské obřadní 
destičky“. 
Šlo o hliněné, reliéfně zdobené čtvercové 
destičky o velikosti jedné strany od 25cm 
do 40cm. 
Uprostřed těchto destiček býval zpravidla 
kruhový otvor, který mohl sloužit  pro tzv. 
úlitbu (obětování posvátné tekutiny – 
pravděpodobně vody nebo krve). 
Je ale také docela klidně možné, že 
destičky sloužily jako votivní dary a na 
stěnu chrámu byly připevněny hřebem 
procházejícím otvorem uprostřed.

Destička Ur-Nanše 

Tento reliéf zobrazuje lagašského krále  Ur-Nanše a jeho rodinu. Vlevo nahoře stojí král s tělem 
zobrazeným zpředu a s hlavou z profilu, oděný v sukni z ovčí kůže a nesoucí na vyholené hlavě košík 
s hlínou. Před ním stojí jeho dcera princezna Lidda v čele svých bratrů, oděných v tuniky, na nichž jsou 
v archaickém klínovém písmu vyryta jejich jména. Výjev patrně zachycuje kladení základního kamene ke 
stavbě chrámu. V dolní části reliéfu sedí mezi dvorním číšníkem a svými čtyřmi syny král s pohárem 
v ruce. Ur-Nanše zplodil se svou chotí semitského jména početné potomstvo, které se na lagašském trůně 
udrželo nejméně po čtyři generace. 



  

PRVNÍ VYOBRAZENÍ KOLA
Fragment z reliéfu asi 

z pol. 3000BC nalezený v Uru

Mezi nejznámější destičky patří i lagašská destička (kolem 
2500 př.n.l.). Na této destičce přistupuje nahý kněz s úlitbou 
k bohyni hor, aby jí přiměl vykouzlit déšť pro dobrou úrodu. 



  

Dalšími významnými reliéfními památkami raně 
dynastického období v Sumeru jsou tzv. stély – náhrobky 
v podobě hranolu, sloupku nebo desky s reliéfní výzdobou a 
nápisy. Na těchto sumerských stélách byla velice často 
zachycována např. vojenská tažení. 

Nejreprezentativnější je patrně Supí stéla, 
přestože z ní byly nalezeny jen části. Její zásadní 
význam tkví v tom, že jde o nejstarší vyprávění  
o historické události vůbec (zachované současně 
obrazem i textem). Tato stéla opěvuje vítězství 
lagašského krále Eannatuma nad sousedním 
městem Ummou. Z rozmanitých výjevů na stéle 
je nejzachovalejší pochod na bojiště - král jde 
v čele vojáků, kteří pod ochranou kožených štítů 
třímají kopí, připravené k úderu a s pohrdáním 
šlapou po obnažených tělech mrtvých nepřátel. 
Nad vojáky se vznášejí supi v předtuše brzké 
hostiny. Příběh je zachycen v několika pásech 
nad sebou, což je schéma, které se ujalo časem ve 
velké části Mezopotámie. Tento styl patrně 
vznikl z napodobování pečetních válečků.



  

Král se v čele 
těžkooděnců 
vrhá do boje z 
válečného vozu 
velí oddílu 
pěchoty.
 scéna z tzv. 
SUPÍ STÉLY 

Supí stéla  
(Louvre)
zhotovená na 
paměť vítězství 
lagašského krále 
Eannatama nad 
městem Ummou, 
na níž bůh drží 
orla se lví hlavou.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stele_of_Vultures_detail_01.jpg



  

reliéfy na nádobách                                         
                                                                                   
   
alabastrová váza z Uruku (dnes Warka) 
- král předává dary bohyni Innaně (Ištar) 
c. 3300, Uruk Period, Warka



  

RANÉ 
SUMERSKÉ 
SOCHAŘSTVÍ
- PLASTIKA
Z období raně dynastického Sumeru v oblasti 
sochařství vyniká především soubor votivních sošek 
z města Mari.

Jde o nejkvalitnější sošky celé Mezopotámie tohoto období. 
Příčina je zřejmá. Mari bylo v té době jedním z hlavních 
náboženských center a jako takové bylo sídlem několika 
chrámů. 
Sochaři tu tedy byli logicky nuceni ke stále lepším 
výsledkům v rámci konkurenčního boje. 

Z tohoto sochařského souboru vyniká např. Zpěvák Ur-
Nanše, Dvojice manželů nebo soška chrámového 
Správce Ebich-ila. 

Sošky většinou nepřevyšují půl metru, jsou oblečeny do 
tradičního prastarého sumerského oděvu - zvonkovité 
sukně z ovčí kůže a mají klidný soustředěný výraz, jejímž 
hlavním ohniskem jsou velké, široce rozevřené oči, 
lemované linkou srostlého obočí. 
Občas se na soškách z Mari vyskytuje i různě dekorovaný 
plnovous, který ovšem ještě není výrazem moci, jako tomu 
je později v mnoha kulturách 

Dvojice manželů



  

 Zpravidla menší sošky měly 
válcový tvar, k jejich trupu byly 
končetiny jakoby aditivně 
připojeny, drapérie byla podána 
ornamentálně, výraz tváře byl 
určován rozšířenými zřítelnicemi, 
ale celek sochy se přikláněl k 
zachycení individuálních odlišností. 

Soška modlícího se muže 
z raného uruckého obdobi



  

 Figura vousatého muže a ženy, 
vedle níž se na podstavci 
zachovaly drobné nožičky dítěte, 
jako by tvořily rodinnou skupinu. 
Sošky byly  pravděpodobně  dary 
prosebníků, které svou stálou 
přítomností na římse chrámu 
měly bohu připomínat jeho 
závazky. 



  
Votive Statues, from the Temple of Abu, Tell Asmar
c.2500 BC, limestone, shell, and gypsum 



  
Sošky z raného uruckého období



  typický Sumerúředník Nani



  idoly očí - Tell Brák, 4.tis, 2-11cm



  

nejstarší ženská maska z Uruku,  
 též - Dáma z Varky - z alabastru, 
  má nasazenou dřevěnou 
paruku,   oči vykládané 
drahokamy,          hlava v životní 
velikosti 



  

•  Z období raně dynastického Sumeru také pochází  
nejbohatším pohřebiště Mezopotámie, které se 
významem dá srovnávat dokonce s proslulou 
Tutanchámonovou hrobkou je slavné pohřebiště v Uru.
       
•  Roku 1920 zde bylo nalezeno přes 1000 královských 

 i prostých hrobů většinou z poměrně krátkého období 
(2600-2500 př.n.l.), kdy zřejmě toto město zažívalo své 
nejlepší období. V 17ti hrobech se nacházela 
mimořádně bohatá výbava, takže byly nazvány 
královskými. 
       
•  Tři z nich se podařilo identifikovat – patřily 

královně Pu-abí a panovníkům Akalamdugovi a 
Meskalandugovi. Byly pojmenovány i některé ostatní 
hroby, jako například Velká pohřební jáma. Některé 
královské hrobky se staly svědky lidských obětí, což 
bylo ovšem na rozdíl od jiných mezopotamských kultur 
výjimečné. Ve Velké jámě bylo nejprve omámeno a 
později zabito 74 služebníků. Královna Pu-abí 

2600 př. n. l.



  

Čelenka 
královny 
Pu-abí 
2600 př. n. l.

Asi nejbohatší královskou hrobkou zde 
byla hrobka královny Pu-abí (někdy 
nazývané také Šubad). Nejskvělejším 
nálezem byla královna sama ozdobena. 
Jde o nádhernou sérii šperků, tvořenou 
čelenkou se zlatými lístky, lazuritem a 
karneolem. Soupravu šperků zakončoval 
zlatý hřeben, osázený rosetami.



  

Zlatá čelenka
po roce 2600 př. n. l., mladší fáze raně dynastického obd.
diadém, složený z lístků a květů, jemně vytepaných ze 
zlatého plechu, naleziště: komorový hrob 800 na 
královském pohřebišti, Ur v jižní Mezopotámii, 

V hrobě 800 byla pohřbena s královskou nádherou a 
okázalostí žena, jejíž jméno Šub-ad (podle novějšího 
přepisu Pú-abi) bylo uvedeno na pečetním válečku 
u jejího nadloktí. 
Na hlavě měla vsazenu zlatou čelenku a krášlily ji další 
osobní šperky vynikající umělecké úrovně: dva páry 
náušnic, náhrdelníky zhotovené ze zlata a barevných 
kamenů, zlaté náramky a zlaté prsteny. Na dosah ruky 
měla zlatou pudřenku v podobě mušle a malou schránku 
s různobarevnými líčidly. A protože tento hrob jako jeden 
z mála na královském pohřebišti unikl „návštěvě“ lupičů, 
obsahoval i další milodary v celkovém počtu asi 270 kusů: 
zlaté poháry, vázy a mísy, zlaté a stříbrné plastiky lvů a 
pozůstatky skvostných hudebních nástrojů, zejména lyr.
Urské pohřebiště vydalo mnohá svědectví o pozemském 
životě Sumerů, o vysoké kulturní vyspělosti dvorského 
prostředí i o významném postavení některých žen. 
Vypovědělo také mnohé o tom, čeho bylo konečným 
důsledkem, o filozofii posmrtného života. Obřady, zvláště 
v královských hrobech, byly velmi složité, o čemž mimo 
jiné svědčily lidské oběti, které v počtu od tří až do 
osmdesáti doprovázely zemřelé vládce do posmrtného 
života. V pohřební komoře královny Pú-abi u královniných 
már ležely dvě ženy oděné v slavnostním rouchu, 
v přilehlých komorách byli další lidé, deset žen ve dvou 
řadách, harfeník s prstními články spočívajícími na 
ztrouchnivělých strunách harfy, pět vojáků s přílbami, dva 
vozkové ve zbytcích povozu…



  

Mistrovsky vytepávaná helmice z elektronu (směs zlata a stříbra), pokovaná patnáctikarátovým zlatem a 
stříbrem, byla nalezena v hrobu krále Meskalamduga. Zevnitř byla vykládána látkou, o čemž dnes svědčí už jen 
dírky po okrajích helmice. Zlatá přilba měla přikrýt i bohatý účes vznešeného muže. 

Dýky a meče byly zbraněmi a odznaky vůdců. Z urského pohřebiště vyniká zlatá dýka s rukojetí z lapisu lazuli, 
jejíž prolamovaná pochva je bohatě zdobená jemným filigránem a granulací 



  

LYRA ZDOBENÁ BÝČÍ HLAVOU, 
c. 2400 bce, gold and lapis lazuli, 
Early Dynastic Period, 
Ur cemetery, Iraq. 

Uvnitř hrobky královny Pu-abí se našly dvě krásné lyry 
s vtipnou mozaikovou výzdobou z mušlí a lazuritu. Na každé 
lyře byla také umně vyřezaná kravská hlava potažená zlatou 
folií, s hustými vousy z tmavomodrého lazuritu.



  



  

• V jednom z rohů Velké pohřební 
komory stály dvě sošky rozdílné 
velikosti, které jsou většinou označováni 
jako „kozlíci ve křoví“. Jde o do 50ti 
cm vysoké sošky posvátných zvířat, 
která vykukují zpoza zlatých větví. 
Zvířata jsou zasvěcena bohu 
Tammuzovi, bohu živé obnovující se 
přírody. Obličeje a nohy zvířat byly ze 
zlata, rouno, rohy a oči z lazuritu a 
břicho ze stříbra. Spodní část rouna 
zdobily bílé mušle.



  

 Kozel s keřem, kolem roku 2650 př. n. l., 
mladší fáze raně dynastického období, kompozitní 
plastika, zlato, stříbro, lapis lazuli, obsidián, vápenec    
 a mušlovina na dřevěném jádře, výška 45,7 cm,        

                                                                                     
  naleziště: komorový hrob 1237 na královském 
pohřebišti, Ur v jižní Mezopotámii, dnešní Irák, 
uloženo: British Museum, Londýn, Anglie.

Kozel, stojící vzpřímeně na 
svých zadních nohou před 
keřem s květy ve tvaru rozet, 
byl nalezen spolu se svým 
protějškem, odlišujícím se jen 
výškou, v takzvané velké jámě 
smrti, kde bylo kromě vládce 
pohřbeno dalších 
čtyřiasedmdesát osob (z toho 
šedesát osm žen), které jej 
provázely do záhrobí. 

Zvíře a keř se zvedají nad 
podlouhlým podstavcem, který 
je potažen stříbrným plechem  
a zdoben ornamentální světle 
červenou a bílou mozaikou. 

K vytvoření kmínku keře, hlavy a rohů zvířete byl použit 
zlatý plech, k znázornění vousů a srsti na břiše a ramenních 
partiích byl použit lapis lazuli, zatímco chomáče srsti na 
hřbetě byly vytvořeny z mušloviny. Plastika je skvělým 
příkladem účinku, kterého dosahovalo drobné umění v raně 
dynastické době tolik oblíbeným spojením různých 
drahocenných materiálů.

Ikonografický výklad zobrazeného motivu je obtížný, přece 
však je možné soudit, že znázornění kozlíka ve větvoví 
kvetoucího keře či opřeného o kvetoucí keř nebo posvátný 
strom bylo v Sumeru symbolem zamilovanosti a lásky a 
zřejmě souvisí i s častým sumerským rituálním námětem 
péče o zajištění plodnosti lidí, polí i dobytka.



  

NOVOSUMERSKÉ UMĚNÍNOVOSUMERSKÉ UMĚNÍ



  

NOVOSUMERSKÉ OBDOBÍNOVOSUMERSKÉ OBDOBÍ
Akkadskou nadvládu v Sumeru ukončil vpád Gutejců, 
(kolem 2200BC) kteří rozbili Akkadskou říši, ale vývoj 
autonomních sumerských měst (Ur, Uruk, Lagaš a další) 
vytvořil základnu novosumerského umění, které trvalo     
až do nového vpádu Semitů asi do 2015 př. n. l. 
V tomto údobí byla zbudována opevnění Uru, vystaveny 
zikkuraty v Uru a Uruku, 

Lagašský vládce Gudea



  

    Monumentální sochařství  
vzácné – nedostatek kamene. 
– vytvářejí se oficiální portréty 
vládců

    z panovnických skulptur  
je nejvýznamnější řada soch 
panovníka – Gudei z Lagaše 
(přes 30 jeho portrétů)           
z období po pádu akkadské 
říše, kdy se na čas obnovila 
moc starých městských států,
především Ur a Lagaš

Sedící Gudea
2100 bce, diorite, 
NeoSumerian period, Tello (
Lagash), Iraq. 

NOVOSUMERSKÉ SOCHAŘSTVÍ
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•  Stálé války, které akkadští panovníci 
vedli, oslabily nakonec říši natolik, že ji 
po sto padesáti letech smetl vpád 
horských kmenů. 
•  Sumerská civilizace však smetena 
nebyla. Na jihu byly obnoveny někdejší 
městské státy, z nichž především 
Lagaš se brzy pozvedl k novému 
rozkvětu. Jeho vladaři se v nápisech 
hrdostí zmiňují o čilých obchodních 
stycích se vzdálenými oblastmi,           
o velkorysých zavodňovacích a 
odvodňovacích projektech o nových 
městských stavbách a obnově svatyň 
•  Nejpilnějším stavebníkem byl druhý 
panovník dynastie Gudea, který se na 
jedné ze svých početných soch dal 
zobrazit s plánem chrámové zdi na 
klíně, s přiloženým měřítkem a rydlem. 
•  Dlouhý nápis, který pokrývá téměř 
celou sochu, je vlastně barvitý protokol 
o průběhu stavby. 



  

•  Sochařství vytvořilo volné sochy 
vládce Gudey  (z modrého dioritu 
a černého doloritu), stojícího a 
sedícího se složenýma rukama a 
turbanem na hlavě pokrytým 
spirálami, 
•  Novosumerská plastika nezapře 
hluboké ovlivnění uměním akkad 
-ských tvůrců, i když poněkud 
postrádá lehkost  a napětí. 
•  Akkadskému a sumerskému 
sochařství je společné především 
dokonalé zpracování i tak tvrdého 
kamene, jako je diorit, velká 
pozornost věnovaná detailu, 
anatomii lidského těla   a oblečení. 
   



  Gudea - vládce Lagaše v 22. st. př. n. l.



  



  

NOVOSUMERSKÉ OBDOBÍNOVOSUMERSKÉ OBDOBÍ



  

Býk s tiárou - za Gudeovy vlády typické



  

Úlitbový Gudeův pohár s reliéfními draky 
majícími hadí hlavy, orlí křídla, drápy a ocas 
škorpiona, kteří ochraňují hůl obtočenou dvěma hady, 
dosahujícími svými hlavami až k okraji poháru 
(předobraz Asklepiovy hole?) 

•  Štíhlý pohár s výlevkou 
věnoval Gudea 
Ningišzidovi, 
považovanému někdy za 
boha lékařství, s prosbou o 
dlouhý život. 

•  Reliéf hadů, vinoucích se 
kolem hole, připomíná 
Asklepiovo znamení.

•  Nadpřirozené bytosti, 
okřídlení draci a hadími těly 
a ptačími drápy, náleží 
podle bohaté koruny do 
světa bohů. 



  

SUMERSKÉ MALÍŘSTVÍSUMERSKÉ MALÍŘSTVÍ
    R A N Ě   D Y N A S T I C K É   O B D O B ÍR A N Ě   D Y N A S T I C K É   O B D O B Í



  

Nástěnné malby z okrové, červené, černé a bílé barvy byly určeny pro královské 
paláce, např. v Mari, a nesly rysy dvorského umění. Motivicky jsou vázány symboly, 
kultovními, obětními a mytologickými výjevy, apoteózou vládce; rovněž sledovaly 
symbolické téma plodivosti a snad i představu ráje. Z malířství se však dochovalo 
jen velmi málo zlomků. 
Důležitým dílem je Urská standarta  (kolem 2700 př. n. l., Britské muzeum, 
Londýn), mozaiková skříňka (snad rezonanční těleso hudebního nástroje) s výjevy 
války, vítězství a míru, rozvinutých do pásů. 



  

Mezi další přepychové doklady 
sumerského řemeslnického mistrovství 
patří standarta z Uru, což byla patrně 
ozvučná skříňka strunného hudebního 
nástroje. Krabička je zdobená nádhernou 
mozaikou z lazuritu a vyřezávaných mušlí 
na asfaltovém podkladu. Na jedné straně 
krabičky je znázorněn život v době míru a 
na druhé v době války. 
Ve spodní části válečné strany se zřetelně 
rozjíždí král na válečném dvoukoláku. 
Pohyb je zachycen v několika fázích – 
s trochou nadsázky tedy můžeme říct, že 
jde o nejstarší kreslený film v historii 
lidstva. Podobné mozaiky z mušloviny se 
vyráběly i v jiných mezopotamských 
městech, ale pouze tato byla nalezena 
téměř neporušená.

V královských hrobech v Uru bylo objeveno 
také několik deskových her. Jejich 
pravidla bohužel dodnes nejsou známa, dá 
se ovšem předpokládat, že pravidla mohla 
být podobná např. šachům. Hrací desky 
jsou vykládané mušlí, kostí, červeným 
vápencem a lapisem lazuli, skládanými do 
krásných ornamentů. Figurky tvoří placičky 
s pěti tečkami velké asi jako desetikoruna. 
Podobné hrací desky se v té době 
nacházely i v Egyptě, ale trošku 
jednodušší.



  
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/kruh/web/pages/08-predni-vychod.html

Na jedné z delších mozaikových stěn je vylíčena 
historie válečného střetnutí Sumerů s nepřítelem, 
na druhé hostina uspořádaná zřejmě na oslavu 
vítězství, obě kratší stěny standarty ztvárňují 
stejnou technikou mytologické náměty. 
Nejvýpravnější jsou obě zobrazené části, které 
zachycují ve třech pásech, jež je třeba číst zdola 
nahoru, základní dvojtvářnost sumerského 
veřejného života, válku a mír. Na desce 
s válečnými událostmi je v dolním pásu zobrazen 
král se svým podkoním na válečném voze, 
taženém čtyřspřežím. Je to výjev plný pohybu, 
jehož iluze je vytvořena podobně jako dnes 
v kresleném filmu rozčleněním obrazu do 
postupných fází, které jsou naznačeny pohybem 
zvířat od kroku přes cval až po trysk; expresivní 
účin ještě zvyšují kopyta zvířat, jež nemilosrdně 
tepou a drtí postavy nepřátelských vojáků. Na 
středním pásu vítězní Sumerové s přílbami na 
hlavách, odění v pláštích, eskortují zajatce. Na 
horním pásu jsou zajatci, spoutaní a skleslí na 
mysli, předváděni před krále, jenž sestoupil ze 
svého válečného vozu, zřejmě aby vyřkl ortel nad 
nebohými poraženými. Na desce zachycující 
mírový život po vítězné válce jsou na dolním a 
středním pásu zobrazeni sluhové, kteří přinášejí do 
paláce vše, čeho je třeba k uspořádání hodovní 
slavnosti; v horním pásu již král odložil těžký 
vojenský šat a oděn pouze v pohodlné sukni z ovčí 
kůže sedí na trůnu a uvolněně, s pohárem v ruce a 
ve společnosti čestných hostů naslouchá 
zpěvačce, kterou doprovází harfenista. Urská 
standarta vypráví také o fyzickém typu Sumerů. 
Byli robustní, muži měli vyholenou hlavu, čímž se 
zřetelně odlišovali od Semitů, kteří si potrpěli na 
dlouhé vlasy a kadeřavý vous.

Urská standarta 2600/2500 př. n. l., raně dynastické období, dva mozaikové panely vytvořené z úlomků mušloviny, 
červenavých vápenců a lapisu lazuli, zasazených do bitumenu, jež zdobily dvě protilehlé delší stěny dřevěné skříňky; rozměry 
každého z obou mozaikových panelů jsou 20,3x48,3 cm, naleziště: hrob 779 královského pohřebiště, Ur, uloženo: British 
Museum, Londýn, Anglie. 



  



  
Urská standarta



  

Urská standarta
detail

Urská standarta
Mírová / válečná strana 

 
 

ozvučná deska 
hudebního nástroje 

(neví se jakého) 
dva pásy vykládaných 

postav - výjev ze 
života, nahoře 

panovník, zajatí 
nepřátelé, průvod 

intarzie - dovoz  
užívání jantaru, jako 

pojivo používán asfalt, 
mozaika ze slonoviny 
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