NOTATKA

1.2. Babilonia i Asyria.

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102003106

1) Państwo starobabilońskie:
a.

miasto Babilon powstało ok. 2000 r. p.n.e. na skrzyżowaniu dwóch szlaków

handlowych;
b.

w XVIII w. p.n.e. władcą Babilonu został Hammurabi, który w trakcie swoich rządów

zawładnął znaczną częścią Mezopotamii; był on władcą absolutnym, a podstawę jego
państwa tworzyły dobrze uzbrojona armia i sprawna administracja;
c.

Hammurabi zasłynął, jako „twórca” kodeksu, nazywanego od jego imienia Kodeksem

Hammurabiego; lokalne zwyczaje zastąpiono ogólnopaństwowym prawem, surowym, ale
i sprawiedliwym, jak na ówczesne realia; zasady zapisane w kodeksie można sprowadzić
do kilku słów „oko za oko, ząb za ząb”;
d.

kodeks został wyryty na kamiennej płycie (steli) i umieszczony w najważniejszym

punkcie miasta, aby każdy z poddanych mógł się zapoznać z obowiązującym prawem;
powyżej tekstu widnieje płaskorzeźba, przedstawiająca boga słońca i sprawiedliwości
Szamasza, wręcza on władcy Babilonu symbole władzy; scena miała potwierdzać, że
władza Hammurabiego, jak i spisany kodeks pochodzą od boga.
2) Państwo nowobabilońskie:
a.

okres świetności państwa nowobabilońskiego przypadał na VI w. p.n.e., czyli rządy

Nabuchodonozora;
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b.

miasto zamieszkiwało ok. 200 000 osób; zabezpieczały je potężne mury;

c.

Babilon słynął z niezwykle cennych obiektów, warto wśród nich wymienić:

- wiszące ogrody Semiramidy, uznawane za jeden z siedmiu cudów świata antycznego,
- zikkurat boga Marduka, nazywany E-temenanki, co można przetłumaczyć, jako „Dom platforma fundacyjna nieba i świata podziemnego”, utożsamiany z biblijną wieżą Babel,
- brama Isztar,
- jeden z pierwszych mostów, most na Eufracie;
d. mieszkańcy Babilonu byli politeistami, co oznacza, że wierzyli w wielu bogów;
opiekunem miasta był Marduk, boginią wojny i miłości Isztar, światem podziemnym
opiekował się Nergal;
e. Babilończycy słynęli z obserwacji astronomicznych, podzielili niebo na 12
gwiazdozbiorów, tworzących zodiak astronomiczny; ponieważ słońce w trakcie roku,
zmienia swoje położenie na niebie, przypisanie lokalizacji do właściwego gwiazdozbioru
pozwoliło podzielić rok na miesiące; skutkiem obserwacji gwiazd było także zamiłowanie
do astrologii i układania horoskopów;
f. w 538 r. p.n.e. Babilonia została podbita przez Cyrusa II, władcę Persji.
3) Asyria:
a.

czasy największej świetności Asyrii to VII w. p.n.e., czyli rządy Sargona II

i Asurbanipala;
b.

państwo obejmowało ziemie od Nilu po Anatolię i Zatokę Perską; najważniejszymi

miastami były Aszur i Niniwa;
c.

za sukcesem tego państwa stała dobrze zorganizowana armia, w której skład

wchodziły piechota, kawaleria i rydwany bojowe; do podbijania wrogich miast,
otoczonych grubymi murami, wykorzystywali wieże oblężnicze, po zdobyciu miasta
i przechwyceniu najcenniejszych rzeczy, burzyli je, a mieszkańców mordowano, dlatego
też armia asyryjska budziła przerażenie wśród ludów Mezopotamii;
d.

Asurbanipal zasłynął, jako wielki wódz i opiekun sztuki – w Niniwie stworzył jedną

z pierwszych bibliotek na świecie, gromadząc w niej ok. 30 tys. glinianych tabliczek,
zapisanych pismem klinowym;
e.

w 612 r. p.n.e. ostateczny cios królestwu Asyrii zadały wojska babilońskie.

4) Dodatek:
a.

wymienione państwa to tylko część spośród wielu, jakie istniały na terenach

starożytnej Mezopotamii; o ile w przypadku Sumerów trudno określić pochodzenie ludów
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założycielskich, o tyle kolejne ludy pojawiające się na terenach Bliskiego Wschodu należy
przypisać do grupy semickiej:
- imperium akadyjskie Sargona z XXIV w. p.n.e., stworzone przez Akadów;
- państwo Szamszi-adada w Asyrii i Hammurabiego w Babilonii, stworzone przez
Amorytów na początku II tys. p.n.e.,
- państwo Izrael z I tys. p.n.e. stworzone przez Hebrajczyków,
- państwo nowobabilońskie z VI w. p.n.e. stworzone przez Chaldejczyków,
- inne państwa tworzone przez Kananejczyków, Aramejczyków, Asyryjczyków, Fenicjan,
- od VII w. państwa tworzone przez ludy arabskie;
b.

język aramejski z grupy języków semickich, używany od II tys. p.n.e. do czasów

dzisiejszych, na początku I tys. n.e. stał się lingua franca, czyli „językiem
międzynarodowym”, w tym języku mówił Jezus; aramejski wyparł język akadyjski, także
zaliczany do grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tys. p.n.e.
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