
BABYLONSKÁ ŘÍŠE

Sumerské městské státy postupně zanikly v důsledku vzájemných bojů a nájezdů cizích kmenů. 
Postupně se na území Mezopotámie vytvrořily dvě veliké říše. Na severu 
ASYRSKÁ ŘÍŠE a na jihu BABYLONSKÁ ŘÍŠE. Asyrské říši se nijak věnovat 
nebudeme, ale něco si řekneme alespoň k říši BABYLONSKÉ, kde byl hlavní 
město BABYLON.
K nejvýznamějším panovníkům babylonské říše patří Chammurapi.

CHAMMURAPI
Chammurapi byl velice moudrým panovníkem. Za jeho vlády, kterou mu pomáhalib 
spravovat úřeníci, velmi bohatla a dařilo se jí. 
Postaral se také o to, aby v zemi vládl pořádek a právo! Proto dal sepsat zákoník, 
který určoval tresty za růsné přestupky a provinění. Podne něho dostal tento soupis 
zákonů název Chammurapiho zákoník. 
Chammurapiho zákony byly vytesány do kamenného sloupu, který si teď můžeme 
prohlédnout v muzeu v Paříži (muzeum je jedno z nejznámějších na světě a 
jmenuje se Louvre).

Tento zákoník fungoval na principu: “Oko za oko, zub za zub”. - ZAMYSLI SE A NAPIŠ, CO TO 
ZNAMENÁ!!

Tresty nebyly pro včechny ale stejné. Lišily se podle toho, jaké měl souzený člověk 
společenské postavení. Zákoník také stanovil tresty pro mladistvé. Jeden ze zákonů 
např. byl, že udeří-li dítě svého otce, bude mu useknuta ruka.

Druhým velmi dobrým panovníkem, který rozšířil území říše a hlavní město zkrášlil, byl panovník 
Nabukadnezar II. Jméno je to sice složité, ale často se o něm píše a mluví. Píšou se o něm také 
příběhy v Bibli!
Po jeho smrti začala říše upadat. Nakonec celé území ovládli Peršané. Postupně se Mezopotámie 
stala součástí Perské říše.

ZAJÍMAVOSTI O MEZOPOTÁMII
Z Mezopotámie se dochovalo významné literární dílo - epos o Gilgamešovi (budete se o něm 
určitě učit v češtině:) )
Základem jídelníčku lidí v Mezopotámii byla pšenice. Jedli různé druhy pešiva a kaše. Jedli drůbež, 
ale ti nejchudší se museli spokojit třeba jen se syrovou cibulí. Jejich oblíbená pochoutka byly ae 
také luční kobylky, které se jedly opékané, vařené nebo se přidávaly do kaší. 
Chodili oblečení do barevného oblečení a boty většinou nenosili. Pokud ano, byly z kůže. Bohatí 
se zdobili šperky ze zlata a stříbra. 
Jelikož bylo v Mezopotomii velké vedro, bylo potřeba dvát na pravidelonou hygienu. Lidé se tam 
mzali také olejem. Ženy si mazaly i vlasy, aby je olej chránil před hmyzem. 
V této zemi byly normální sňatky muže a ženy. Hlavou rodiny byl otec, který měl nad svými dětmi 
velké pravomoce. Rodiny byli velmi početné, protože děti představovyly pro rodiče pracovní sílu. 
Navíc, v době jejich stáří, měly povinnost se o své rodiče starat. 
Ve volném čase se lidé v Mezopotámii bavili. Oblíbené byly např. stolní hry nebo večírky, kde se 
tancovalo a zpívalo. 


