
Relief z pałacu Sargona II w Dur – Szarrukin (daw. 

Khorsabad), ukazujący Sargona II z dygnitarzem. 

 

 

 Jest jednym z największych i najsławniejszych, a także jednym z najstarszych 

muzeów świata. Mowa oczywiście o paryskim muzeum w Luwrze. Posiada jedne  

z najbogatszych zbiorów kulturowych jakie udało się wypracować ludzkości na przestrzeni 

wieków, a które dzisiaj stanowią bezcenne źródło do bliższego poznania  kultury i historii od 

starożytności po kulturę i sztukę dzisiejszych czasów.  

Paryskie muzeum usytuowane jest w zachodniej części miasta w Pałacu Luwru, od 

którego też zaczerpnęło swoją nazwę. W średniowieczu pałac ten pełnił rolę zamku 

warownego, następnie rezydencji królewskiej. W roku 1699 po raz pierwszy zorganizowana 

została tu pierwsza stała ekspozycja, nad którą czuwała francuska Akademia „Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture”
1
. 

Zbiory Luwru podzielono zostały na osiem kategorii, w których znajdują się odrębne 

działy. Najbardziej interesujący dla powyższego tematu stał się dział  Starożytnego Bliskiego 

Wschodu, w którym znajdują się zabytki kultury sumeryjskiej, babilońskiej czy akadyjskiej. 

Najbardziej interesujący dla niniejszej pracy jest pokój oznaczony numerem 04, gdzie 

umieszczona została Stela Sargona II (pełny tytuł fr.„Le roi Sargon II et le prince héritier”
2
), 

będąca niegdyś nieodłączną częścią pałacu Dur-Szarrukin (tłum. Pałac/Twierdza Sargona)
3
. 

Aby lepiej zrozumieć historię Dur-Szarrukin oraz mieszczącego się w nim niegdyś 

reliefu ukazującego Sargona II wraz z jego wielkim dygnitarzem, należy zapoznać się  

z historią Sargona II (władcy asyryjskiego). Pismo Święte (Iz 20,1) nakreśla tylko jedno 

wydarzenie z udziałem Sargona jakim było zdobycie Aszdod. Należy również wspomnieć  

o przyczynach oraz następstwach upadku Królestwa północnego ze stolicą w Samarii (722 

przed Chr.) w konsekwencji, których nastąpiły deportacjec ludności Izraelskiej do „Asyrii 

przesiedlając Izraelitów do Chalach, nad Chabor – rzekę Gozanu oraz do miast Medów”
4
.  
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Upadek Samarii i kontekst Asyryjski. 

Jeszcze po 732 roku przed Chr., Izrael mógł korzystać z czasu wolności i spokoju,  

w państwie dzięki sprawującemu rządy Ozeaszowi, który był wiernym poddanym rządom 

asyryjskiego władcy Tiglat-Pilesera
5
. Kiedy jednak w 727 r. przed Chr., nadszedł kres życia 

Tiglat-Pilesera jego następcą został Salmanassar V (727-722 przed Chr.). Niestety nie ma 

żadnych ocalonych asyryjskich zapisów historycznych, ukazujących praktyki sprawowania 

władzy przez Tiglat-Pilesera. Jednak możliwa stała się dokładna interpretacja faktów, za 

pomocą Kronik Eponomicznych
6
, które przetłumaczone zostały przez pewnego (nieznanego) 

hellenistycznego autora. Zachowane fragmenty tekstów wraz z ich tłumaczeniem użył 

żydowski historyk J. Flawiusz w swoim dziele: zatytułowanym Dawne dzieje Izraela, IX, 

283-287
7
. 

To co wiadomo i co można potwierdzić, to fakt, że Salmanassar V wyprawił się do 

Fenicji w roku 727 przed Chr., najprawdopodobniej niedługo po objęciu władzy, podjął się 

przyjęcia daniny po czym w dość szybkim czasie się wycofał. Niedługo po tych wydarzeniach 

kilka miast wasalnych Tyru, ogłosiły przeciwko Tyrowi bunt i sprzeciw, prosząc Asyrię  

o pomoc. Trwające pięć lat oblężenie Tyru, prawdopodobnie zaczęło się w 725 r. przed Chr., 

kiedy to Salmanassar V prowadził oblężenie Tyru aż do czasu zakończenia swojego 

panowania. Najazd i oblężenie przez Salmanassara V doprowadziło do klęski całego Izraela  

a szczególnie do upadku stolicy Izraela - Samarii (2Krl 17,5-6; 18;9-10)
8
. Przybliżając tę 

historię lepiej można zrozumieć zamieszczony w Piśmie Świętym (2Krl 17,1-6) fragment 

 o upadku Samarii. Ma to również związek z Sargonem II, który w swojej inskrypcji wskazuje 

na fakt współudziału w tym wydarzeniu
9
.   

Oblężenie Samarii trwało trzy lata, skończywszy się wówczas upadkiem stolicy 

Królestwa północnego w roku 722 r. przed Chr. Ludność Izraela została deportowana z kraju  

w głąb Mezopotamii, rozproszona po kilku tamtejszych miastach, niektórym udało się uciec 

docierając chociażby na Cypr. W tym samym roku 722 przed Chr., (w którym nastąpił upadek 

Samarii), zmarł Salmanassar V w niedługim czasie po uzurpacji miasta. Biblijna relacja 

dokładnie przytacza fragment w 2Krl 17,1-6 o władcy asyryjskim, który doprowadził do 
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oblężenia i upadku miasta, wspominając również o konsekwencjach tego jakimi były 

prześladowania ludności Izraelskiej oraz początek deportacji
10

. Pismo Święte natomiast  

w żaden sposób nie łączy wydarzenia upadku Samarii lub deportacji  

z Sargonem II. Biblijna relacja jest dość scalona i nie wskazuje na innego władcę, który 

miałby związek z upadkiem i rozproszeniem ludności Izraelskiej niż Salmanasser V. Ważna 

dla całego świata Biblii, kronika babilońska potwierdziła ten biblijny zapis (zawiera ona zapis 

wydarzeń od VIII w. przed Chr.)
11

. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Salmanassar V zmarł w dość szybkim czasie 

po oblężeniu Samarii (zimą 722 przed Chr.)
12

. Wydarzenie to mogło by wskazywać na to, że 

osoba która objęła tron po Salmanassarze V dokończyła dzieła i deportowała ludność Izraela 

w głąb Mezopotamii. Za władcę takiego uchodzi właśnie Sargon II, który miał deportować 

ową ludność. Wstąpił on na tron w rezultacie rebelii jakie wybuchły względem jego 

poprzednika
13

. Kolejną wskazówką dającą tło pod to twierdzenie stały się dokumenty spisane  

w rocznikach czy inskrypcjach
14

, gdzie Sargon II przypisywał sobie oblężenie i zdobycie 

Samarii
15

. Według inskrypcji zamieszczonej na ścianie pałacu Sargona opisanej na płytach 

 o nr II, V, XII, Sargon autor swoich kronik, wspomina wydarzenie deportacji ludności 

Izraelskiej w głąb Asyrii. Inskrypcje te udało się odczytać badaczom z Uniwersytetu  

w Chicago,  prowadzącym tam prace wykopaliskowe
16

. Sargon II „szczodrze krasi swe 

inskrypcje archaizmami i reminiscencjami z eposów narodowych, ułożonych w czasach 

starobabilońskich”
17

. 

Znane jest dokładne miejsce, do którego Izraelici zostali zesłani podczas deportacji. 

Było to miasto Halah (miejscowość położona na północnym-wschodzie od Niniwy) leżące 

nad rzeką Habor, a niektórzy z nich znaleźli wyżynach Medów
18

. Dawne królestwo Ozeasza 

przeszło małą zmianę, służąc jako prowincja asyryjska. Samaria natomiast ponownie oglądała 

swoją świetlność, pełniąc tym samym rolę stolicy prowincji asyryjskiej. W Królestwie 
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Północny pod rządami asyryjskimi utworzono nowe prowincje tj.; Samiria, Dor, Megido, 

Gilead
19

. 

Informacje o krótkiej historii politycznej i militarnej Sargona II dają wyraźne tło dla 

przyszłych wydarzeń związanych z tymże władcą asyryjskim. Jak wskazuje Biblijna relacja 

nie brał on udziału w oblężeniu i upadku Samarii w 722 r. przed Chr., lecz nie można tego na 

pewno wykluczyć, ponieważ istnieją liczne materiały świadczące za tym, iż władca ten mógł 

brać w tych udział.  Wiemy na pewno, że w dwa latach po tych wydarzeniach w 720 r. przed 

Chr., dokonał deportacji  27 290 Izraelitów.  

Historia Sargona II  

 Sargon II wł. Sarru-kin
20

 lub Sharru-Kenu
21

 co znaczy właściwy/słuszny król, 

zajmował urząd władcy Asyryjskiego od roku 722/721 do 705 przed Chr. Sargon II był synem 

Tiglat-Pilesera III (745-727 przed Ch.) oraz założycielem dynastii Sargonidów.  

Po objęciu tronu przez Sargona (722/721 przed Chr.), w Babilonii wybuchły liczne 

sprzeciwy i manifesty. Jednym z protestujących był książę chaldejski Marduk-apla-iddin II  

w Biblii znany jako Merodak-Baladan (2 Krl 20,12)
 22

. Jego działalność prowadzona była na 

południowych terenach Asyrii. Merodak-Baladan już od samego początku rządów pragnął 

pozbawić miejsca na tronie Sargona II
23

. Merodak-Baladan był przywódcą plemienia Bit-

Yakin oraz czołowym władcą anty-asyryjskiego ruchu w Babilonii, ogłaszając swoją prawość 

do Babilońskiego tronu. Przywódca ten połączył swoje siły z królem Elamu, niegdyś dawnym 

przeciwnikiem Asyrii, wytaczając przeciwko Sargonowi II potężne siły armii. Miejscem 

walki stała się miejscowość Dur
24

, w której w roku 539 przed Chr., Nabonit (ostatni król  

Babilonii) doprowadził do klęski armię perską. Dopiero po dwunastu latach walki Sargona  

z Marodakiem doprowadziło do detronizacji tegoż władcy z tronu Babilońskiego.  

Inną interwencją Sargona II było przeciwstawienie się agresji jaka miała miejsce za 

rządów Tiglat-Pilleser III (ojca Sargona) przez Ilu-bi’di z Hamat i Hanuna z Gazy. Sprzeciw 

obu buntowników dotarł swoim zasięgiem do Damaszku czy nawet Samarii. Interwencja 

dokonana w 720 roku przed Chr., przez Sargona doprowadziła go aż do zachodnich terenów, 

umożliwiając tym samym wcielenie Samarii do swojego asyryjskiego imperium. Dlatego też 

                                                           
19

 Tamże. 
20

 A Kirk Grayson, Sargon, w: The Anchor Bible Dictionary, s. 984. 
21

 Sargon II w: 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/article_index/s/sargon_ii,_king_of_assyria_72.aspx, dostęp 

dn. 17.04.2015. 
22

 S. H.Horn, R. Kyle McCarter., Podzielona Monarchia Królestwa Judy i Izraela, s. 257. 
23

 Historia Sargona  w: http://www.ucl.ac.uk/sargon/essentials/kings/sargonii/, dostęp dn.10.04.2015. 
24

 Tamże. 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/article_index/s/sargon_ii,_king_of_assyria_72.aspx
http://www.ucl.ac.uk/sargon/essentials/kings/sargonii/


władca ten mógł podjąć się deportacji jej mieszkańców (podaję się liczbę 27 290 tys. osób). 

Natomiast Ilu-bi’di z Hamat i Hanuna z Gazy zostali pokonani przez Sargona II
25

. 

 

Budowa Dur-Szarrukin/Korsabad 

W 713 r. przed Chr., po odniesionych militarnych zwycięstwach nad wrogami, Sargon 

II stał się budowniczym Dur-Szarrukin (tłumaczone jest jak „Twierdza Sargona”)
26

, tym 

samym przenosząc stolicę swojego królestwa z Nimrud do Charusabadu. W inskrypcji  

z pałacu możemy znaleźć informację pozostawioną na ścianie jako relief, gdzie sam Sargon II 

piszę tak „Sargon król całego świata, zbudował miasto, które nazywa się Dur Szarrukin”
27

. 

Powstanie miasta Dur-Szarrukin dało Sargonowi nowy początek, wielkiej epoki oraz 

sławy.  Miasto to powstało przecież na zupełnie nowych fundamentach. Wcześniej na miejscu 

tym i nieopodal znajdowały się małe wiejskie rolnicze osady znane pod nazwą 

Magganubba. Sargon wspomina na jednej ze swojej inskrypcji o tym fakcie. Magganubba, 

leżała niegdyś u podnóża gór Muṣri i w okolicach Niniwy, której żaden z poprzednich 350 

starożytnych władców nie zdobyć. Sargon doskonale rozumiał i potrafił wykorzystać 

doskonałe położenie, na którym przyszło mu wybudować miasto. Prawdopodobnie nakazał 

wykopać kanał doprowadzając wodę do miasta
28

.  

Całe miasto Sargona II wniesione zostało na 50 metrowym kopcu i zabudowywane  

zgodnie z tradycyjną architekturą wznoszenia dawnych budowli w Mezopotamii
29

. Korsabad 

zajmował powierzchnię około 10 hektarów, natomiast cały obszar twierdzy wynosił w sumie 

25 hektarów
30

. Miasto zbudowane było na planie kwadratu, otoczone grubymi, podwójnymi 

murami, które służyły do obrony przez wrogami najeźdźcami, jak również chroniły samego 

króla Sargona II przed zamieszkującą tam społecznością popierającą niegdyś akty agresji 

obalonych dynastii
31

.  

Do pałacu prowadziło osiem bram, przy których ustawione były lamassu
32

, które po 

dziś dzień można podziwiać w muzeum Luwru. Narożniki miasta skierowane były w czterech 
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kierunkach świata: na północ, południe, wschód i zachód. Przy każdym rogu znajdowały się 

po dwie bramy z czego każda poświęcona była innemu bóstwu. Zabieg ten dokonany przez 

Sargona miała uświadomić całemu ówczesnemu światu tajemnicę tradycji babilońskiej, mając 

na celu pokazanie Dur-Szarrukin jako stolicy świata
33

. 

W mieście znajdowała się główny pałac Sargona, ponad dwadzieścia dziedzińców 

oraz sal
34

, świątynie pałacowe, Zigurat boga Aszura
35

, budynki administracyjne oraz koszary. 

Architekci wraz z budowniczymi zadbali o to aby na całym obszarze „Twierdzy Sargona” 

zachowany został jeden wzorzec, mianowicie: wszystkie budynki wykonane zostały z jednego 

materiału budowlanego, za który posłużyła cegła oraz surowa glina, która zapewne służyła 

jako spoiwo dla cegły. Przeważającymi kolorami był biały bądź kość słoniowa, używane 

zarówno w mieście jak i w pałacu. Sama stela Sargona II, na której pojawia się z dygnitarzem 

jest zachowana w jasnej kolorystyce, jak także posągi lamassu. Całość pokryta była dachem, 

którą podtrzymywała drewniana polichromowa konstrukcja, podłoga natomiast poukładana 

była z mniejszych i większych kamieni
36

.  

Miasto szczyciło się dobrą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz kilkunastoma 

sieciami dróg
37

. Do dzisiaj jednak możemy podziwiać niektóre wspaniałości tamtejszego 

przedsięwzięcia, jakie udało się zgromadzić przez muzea w: Iraku, Londynie (British 

Museum), oraz Paryżu (Luwr). Niewątpliwie jednym z najlepiej zachowanych obiektów 

znajdujących się w Luwrze, a pochodzącym ze wspaniałego Dur-Szarrukin jest stela Sargona 

II wraz ze swoim dygnitarzem.  

Jak wiadomo Imperium Asyryjskie zapanowało i narzuciło wielu krajom ościennym 

na Bliskim Wschodzie swoje panowanie polityczno-wojskowe na około 200 lat (od IX-VII w. 

przed Chr.). W owym czasie na Bliskim Wschodzie trwały nieustanne wojny i walki 

doprowadzając do ciągłych najazdów i napaści przez wrogów. Granice państwa czy to od 

północy, południa, wschodu i zachodu były pod ciągłym niebezpieczeństwem. Ważne zatem 

było aby tak ważne wydarzenia jakimi były: wygrane walki, pokonanie wrogów, przyłączenie 

nowych terenów do Imperium czy upamiętnienie więzi z najbliższymi mogły ostać się po 

śmierci władcy, jako znak jesgo wielkości i chwały. Tak również było w przypadku Sargona 

II Korsabad. Pałac ten mieścił w sobie  najważniejsze spisane wydarzenia, jakie chciał 

upamiętnić Sargon. Informacje te zamieszczone były na kamiennych płytach ściennych,. 
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Stanowiły one zarazem ozdoby ścian pałacowych, przemawiając za wielkością  

i wspaniałością Sargona II
38

. Reliefy pochodzące z pałacu w Korbsabad zdecydowanie 

odbiegały pod względem artystycznym jak również gabarytowym, od tych jakie zdobiły 

ściany pałacu np. w Nimrud (IX w. przed Chr.) bądź pałacu w Niniwie (VII w. przed Chr.). 

Na przykładzie steli Sargona II i przedstawionego na niej dostojnika można mówić  

o wielkiej plastyczności tejże płaskorzeźby, wypukłości obrazu a szczególnie wyraźnych 

figurach zamieszczonych na niej osób. Sam charakter reliefu ma wydźwięk bardziej uroczysty 

i dostojny.  

Relief przedstawia asyryjskiego przywódcę Sargona II ze stojącym na przeciw niego 

wielkim dostojnikiem dworskim. Król Asyrii nosi na swojej głowie koronę o kształcie 

niedokończonego stożka. Władca w swojej prawej ręce trzyma trzcinę, będącą symbolem 

wielkości, sprawiedliwości ale także świadczy o słabości i chwiejności
39

. Lewa rękę 

natomiast oparta jest na mieczu zakończonym dwoma głowami lwów. Funkcji symbolicznej 

tego miecza
40

upatrywać można w waleczności, sprawiedliwości, potędze, sile czy żywiołach 

(woda, ziemia i ogień, które są niezbędnymi elementami do wykonania miecza). Trzcina 

 i miecz stały się symbolami godności tego władcy, świadcząc  zatem o jego potędze. Sargon 

odziany jest w długą szatę i płaszcz, które ozdobione zostały rozetami oraz licznymi 

frędzlami. Dostojnik ma na sobie natomiast białą tunikę, którą zdobią drobne wycięcia. Na 

głowie natomiast założony ma lekki nierzucający się w oczy diadem. Zarówno Sargon jak 

 i jego dostojnik noszą na sobie biżuterię w postaci kolczyków oraz bransolet, które mogą 

przemawiać za ich zamożnością oraz królewskim pochodzeniem
41

. Tak charakterystyczne 

akcenty jak np.: długa biała szata, ozdoby, korona, narzędzia do walki, stanowią 

niepodważalne atrybuty władzy królewskiej. Na reliefie dobrze zachowały się oryginalne 

pierwotne kolory, jakich użyto przy produkcji tejże steli np. ciemny kolor został zachowany 

na szatach królewskich, na kręconych włosach władców czy na brodzie. Na koronie natomiast 

dostrzec można ślady czerwonego koloru, który świadczyć może o wzniosłości i królowaniu 
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Sargona II. Cały obraz ukazany został w jasnej kolorystyce, jaka obowiązywała w pałacu. 

Ciekawą rzeczą jest, iż obie postacie (Sargona II oraz dostojnika - Sennacheryba) pokazane 

zostały na płaskorzeźbie, jako równe sobie. W wielu znanych reliefach, władcy wraz ze 

swoimi dygnitarzami przedstawiani byli zazwyczaj na różnych wysokościach np. relief 

ukazujący Marduka-apla-iddina II jako króla Babilonii w 715 r. przed Chr.
42

. Tu jednak 

Sargon II przedstawił siebie i swojego dygnitarza na równej wysokości.  

Przypuszcza się, iż owym wielkim dygnitarzem przedstawionym na steli może być 

Sennacheryb
43

 (705-681 przed Chr.), który był jedynym synem Sargona II
44

. Również Pismo 

Święte w II księdze Kronik wzmiankuje o Sennacherybie jako dowódcy wojsk asyryjskich, 

który oblegał Judę zdobywając jej kilka miast, wzmacniając tym samym Imperium Asyryjskie 

(co wskazywać może na objęcie tronu po Sargonie przez Sennacheryba). Sennacheryb 

rozszerzył swoje podboje militarne kierując je na Jerozolimę, której jednak nie udało się 

zdobyć asyryjskiemu władcy. Kresu swojego życia doczekał w Niniwie, gdzie padł ofiarą 

swoich dwóch synów. Od 1100 r. przed Chr., Niniwa
45

 pełniła najważniejsze miejsce w 

królestwie, gdyż była siedzibą króla. Niniwa stała się ulubionym miastem Sennacheryba, 

który unowocześnił to miejsce, wybudował tu potężne mury oraz przyczynił się do 

powstawania akweduktu, którego źródło zlokalizowane było o 56 km od miasta, zasilając tym 

samym cały system wodno-kanalizacyjny Niniwy
46

. 

 

Podsumowanie 

Całą stelę odczytać można jako zaufanie ojca wobec syna, czy równouprawnienie do 

sprawowania rządów przez Sennacheryba w Imperium Asyryjskim. Ten wspólny wizerunek 

Sargona II z Sennacherybem może stanowić tło do tekstu zamieszczonego w Piśmie Świętym 

np. w 2 ks. Krl 19,17 „To prawda, Panie, że królowie Asyrii wyniszczyli narody oraz ich 

ziemie”
47

. Użycie liczby mnogiej przez autora tekstu, może wskazywać właśnie na Sargona 

 i Sennacheryba. Ponad to inne teksty znajdujące się w Piśmie Świętym, opisujące kampanie 
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wojsko-militarne pod przywództwem Sargona i Sennacheryba tj: 2 Krl 18, 13-17; 2 Krn 32,9;  

Iz 20,1
48

, mogą świadczyć o ukazaniu na steli silnej ojcowskiej więzi. Może także wskazywać 

na pewne wskazówki jakie zalecał król, dygnitarzowi. Wszystko to jednak pozostaje w sferze 

niepewności i domysłów. Jedno jest pewno. Obraz pokazuje waleczność i stabilność 

Imperium Asyryjskiego.   
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