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O Babylónské věţi (a nejen o ní) 

Přečteme si následující text. Některé informace pro vás nebudou nové. Ale určitě se dozvíte něco dalšího, 

zajímavého. 

Babylón je jedno z nejstarších míst v Mezopotámii, kde začala historie lidstva. Podle asyrských a 

ţidovských bájí byl vybudován přesně 200 let po potopě. I tady stál zikkurat, svatyně ve tvaru stupňovité 

pyramidy. Čas i války město i zikkurat několikrát zbořily. Vţdy se ale našel panovník, který se dal znovu 

do výstavby. Moderní archeologové zvolna odhalovali v písku to, co se dosud pokládalo za pouhou báji – 

město s jedinečnými hradbami, s visutými zahradami a se základy zikkuratu, slavné babylónské věţe. 

Byla to osmistupňová pyramida 90 metrů vysoká, postavená z 65 miliónů cihel. Babylónská země sice 

byla nesmírně úrodná, ale nedostávalo se jí stavebního materiálu. Pociťoval se výrazný nedostatek 

přírodního kamene a dřeva, o kovech ani nemluvě. Takţe se smíchala kaše z hlíny a jílu, nalila se do 

forem, uhladila, nechala vyschnout na slunci – a vznikla cihla. V roce 450 př. n. l. navštívil Babylón 

řecký dějepisec Herodotos a věţ popsal takto: „Uprostřed chrámu stojí pevná věţ, na této věţi stojí druhá 

věţ a další zase na ní a tak dále, aţ je jich osm. Výstup je na ně upraven zvenčí kolem dokola všech věţí. 

V půli cesty nahoru je přístřeší se sedadly pro odpočinek, kde sedávají a odpočívají ti, kteří vystupují 

nahoru. Na poslední věţi je veliký chrám, v chrámu veliké a krásně prostřené lehátko a vedle něho zlatý 

stůl. Se stavbou babylónské věţe se pravděpodobně začalo celá tisíciletí před naším letopočtem. Byla 

dokončena v 6. století př. n. l. generálem Nabopolassarem, který dal také vyrýt nápis: „Přinutil jsem 

k práci budování věţe lidi mnoha národností.“ Tento nápis se zachoval. My víme, ţe jednou z těch 

národností byli Ţidé, kteří tu ţili v zajetí. Roku 583 př. n. l. totiţ Babylóňané rozbořili jejich hlavní město 

Jeruzalém a odvlekli s sebou 50 tisíc Ţidů. Ti přišli do velkoměsta, kde zněly všechny jazyky tehdejšího 

světa, a kde museli pracovat na velkých stavbách. Domov to však nebyl, a kdyţ se roku 539 př. n. l. 

zmocnil Babylónu perský král Kýros, dovolil Ţidům, aby se vrátili do vlasti. Ti vyprávěli, co zaţili. 

Všichni viděli v těch nevídaných stavbách zpupnost svých věznitelů. Vţdyť stavěli věţ, jejíţ vrchol měl 

sahat aţ do nebe. A odtud byl jen krůček k legendě. Podle ní se bůh Jahve nad počínáním Babylóňanů 

velice rozzlobil a ztrestal jejich pýchu tím, ţe zmátl budovatelům řeč a oni si přestali rozumět. V bibli se 

píše: „I musili přerušit stavbu města. Proto jej pojmenovali Bábel.“ Babylón a jeho věţ však dokončeny 

byly, a dokonce dřív, neţ se Ţidé vrátili zpátky do vlasti. Špatně si také vyloţili význam slova „bábel“. 

Babylónské „bab-ilu“ znamená „brána bohů“, ale podobné hebrejské slovo (ţidovský jazyk) „balal“ 

znamená „zmatek“. Ze špatného porozumění tedy asi vzniklo ono biblické „babylónské zmatení jazyků“, 

rčení, které uţíváme dodnes. Samotná věţ byla nakonec zničena perským králem Xerxem v 5. století př. 

n. l.  

 

  



Napište 5 informací, které jste si z textu zapamatovali: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________ 

Vyberte správnou odpověď: 

1. Babylón se nacházel v: 

 a) Číně 

  b) Mezopotámii 

  c) V Indii 

 

 

2. Ve městě byly: 

 a) zikkuraty, jedinečné hradby 

            b) zikkuraty, kolosea 

 c) jedinečné hradby, kolosea  

3. Babylónská věţ byla postavena z: 

   a) kamenných kvádrů 

              b) cihel   

c) dřeva 

4. Vrchol věţe měl sahat: 

  a) do výše 50 metrů 

    b) do výše 60 metrů  

  c) do nebe 

5. Na stavbě věţe se podíleli: 

  a) Mezopotámci 

  b) lidé mnoha národností 

 c) Mezopotámci a Ţidé 

 

           

Vypracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


