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RZEŹBA  I 

Ebihil, indendent pałacu w Mari  Posążek Gudei, władcy Lagasz  



MEZOPOTAMIA 

 Mezopotamia– Międzyrzecze, nazwa przejęta z języka perskiego 

Miyanrudan i armejskiego Beth-Nahrain) to starożytna kraina na 

Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek:Tygrysu i Eufratu. Na 

obszarze tym w starożytności rozwijało się szereg kultur, państw i 

imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadowie, 

Asyryjczycy, Amoryci,Huryci,Kasyci,Chaldejczycy), kontynuujące 

jednak wspólne dziedzictwo kulturowe. Powszechnie uważa się, że 

właśnie na terenach Mezopotamii narodziła się cywilizacja. 

 Pierwsze ślady człowieka z terenów Mezopotamii pochodzą z okresu 

paleolitu sprzed ponad 100 tys. Lat 

 Następne kultury zajmowały się rozwojem rolnictwa, garncarstwem i 

zaczynały powstawać pierwsze miasta. 

 W miarę upływu czasu powstaje pismo i coraz wspanialsze zabytki 

architektury ( pałace , ziguraty). Rozwija się rzemiosło i handel. 

 



REFIELY - STELE 

Stela Naramsina 



ZIGGURATY 

 Ziggurat - monumentalna budowla sakralna w w formie tarasowo uformowanej wieży. 

Rdzeń zigguratu był wykonany Z cegły suszonej, która była bardzo nietrwałym 

budulcem i dlatego obiekty te nie przetrwały do czasów dzisiejszych. Ściany tarasów 

wzmacniane były murami z cegły wypalanej, które licowano różnobarwną okładziną 

glazurowaną. Tarasy, najczęściej o podstawie kwadratowej, zmniejszały się ku górze, 

przez co na każdym boku powstawał układ schodkowy. Z tarasu na taras prowadziły 

pochylnie (rampy) lub schody . Budowlę zwieńczała świątynia  lub kaplica.. Budowano 

je ponieważ wierzono, że bogowie zamieszkują szczyty gór, a zigguraty miały takowe 

symbolizować. Niektórzy architekci uważają, że były one pierwowzorem biblijnej Wieży 

Babel. Każdy ziggurat był siedzibą innego boga. Oprócz religijnych zastosowań, miały 

w nich miejsce biblioteki, szkoła, magazyny żywności, broni i wody, a również skarbce. 

Najczęściej budowle te były połączone z kompleksami świątynnymi, które usytuowane 

były w centrach miast babilońskich 

 

STRONA GŁÓWNA 

GALERIA ZDJĘĆ 



ZIGURATY – GALERIA ZDJĘĆ 



RELIEFY 

 Technika rzeźbiarska polegająca 

na wyrzeźbieniu w płycie kamiennej 

lub drewnianej albo też wykuciu lub 

odlaniu w płycie metalowej 

kompozycji rzeźbiarskiej, zostawiając 

przy tym tło. 

 W zależności od stopnia wypukłości 

relief określa się jako: 

– płaski (bas-relief) – płaskorzeźba 

wystaje nad powierzchnię mniej niż 

połową swej wypukłości  

– wypukły (haut-relief) – płaskorzeźba 

wystaje nad powierzchnię więcej niż 

połową swej grubości  

– wklęsły (wklęsłorzeźba) – 

płaszczyzna powierzchni wystaje 

powyżej wykonanej kompozycji.  

 

STRONA GŁÓWNA 

STELLE 

RELIEFY  I 

RELIEFY  II 



RELIEFY  I 



RELIEFY II 



OŚ CZASU 

STRONA GŁÓWNA 

Pierwsze ślady człowieka z terenów Mezopotamii pochodzą z okresu 

paleolitu sprzed ponad 100 tys. lat 
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KULTURY 

PREHISTORYCZNE 

SUMEROWIE ASYRYJCZYCY 

(Mezopotamia północna) 

OBCE 

PANOWANIE 

BABILOŃCZYCY 



MAPA 

 

STRONA GŁÓWNA 



CIEKAWOSTKI 

 Pieczęć cylindryczna - pokryty rytym wzorem cylinder, który przesuwano po 

tabliczce z wilgotnej gliny, uzyskując w ten sposób odbicie w postaci 

powtarzającego się wzoru (bardzo często sceny z życia codziennego). Były 

one używane w Mezopotamiii innych częściach Bliskiego Wschodu od IIV do I 

tysiąclecia p.n.e. 

  Liczne odnalezione pieczęcie pozwoliły uzyskać dużą wiedzę o życiu w 

tamtych czasach. 

 

STRONA GŁÓWNA 



RZEŹBA 

 Strażnik bramy –lamassu. Są 

to wyobrażenia skrzydlatych 

byków o ludzkich, brodatych 

twarzach. Głowy byków zdobią 

tiary z rogami symbolizujące 

ich potęgę. Ten element został 

przejęty przez sztukę persów. 

 

RZEŹBA   FRYZY 

Lamassu z portalu pałacu Sargona II  



FRYZY 

 

 Fryz łuczników w pałacu w Suzie (Luwr, Paryż) 

 Detal z Bramy Isztar, fryz z glazurowanej cegły 

Dekoracje z glazurowanej, modelowanej cegły układane w fryzy 

przedstawiające wizerunki zwierząt, stylizowane rośliny to jedno z 

największych osiągnięć sztuki tego okresu.  

 


