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mere autora známa „červená mapa“?
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nej látky a koncepcia učebníc poskytujú dostatočný čas a vhodné metódy na analýzu prameňov.

Každá lekcia pozostáva z troch častí. Tradičná učebnicová časť odhaľuje spojitosti a stručne podáva 
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Niekoľko údajov o zbierke pre 9. ročník:

� 40 lekcií – iba 50 strán učiva 
� približne 260 písomných prameňov 
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� piktogramy naznačujú kompetencie, ktoré sa najviac môžu rozvíjať pomocou daného prameňa 
� písmená informujú o tom, aká forma spracovania prameňa je odporúčaná
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Milí žiaci! Touto učebnicou a ďalšími zväzkami zo 
 série Dejepis sústredený na pramene sa pri objavovaní 
zaujímavého sveta minulosti vydávame na nové 
cesty. Prevažnú väčšinu nových poznatkov získava-
me z prameňov, samostatnou prácou či v spolupráci 
so spolužiakmi. Keď zalistujeme v knižke, vidíme, 
aký pestrý je svet prameňov: patria sem nielen zaují-
mavé texty, ale aj obrazy, mapky, obrázky, tabuľky 
a diagramy obsahujúce rôzne údaje. Pracovať s nimi 
je oveľa vzrušujúcejšie, ako míňať čas na lexikálne 
údaje. Na maturitnej skúške, ktorá uzavrie stredo-
školské štúdiá, nebudú od nás očakávať v prvom rade 
znalosť faktov a údajov, ale budú skúmať, ako sa dajú 
použiť vedomosti získané na hodinách dejepisu. Či 
sme schopní vyvodiť správne závery z textových pra-
meňov, obrazov, obrázkov a máp, aké činitele zoh-
ľadňujeme pri hodnotení nejakej udalosti alebo histo-
rickej osobnosti, či sme schopní vyjadriť samostatný 
a podložený názor, a či dokážeme obhájiť svoj názor 
v polemike. Naša učebnica poskytuje všestrannú po-
moc pri získavaní a rozvíjaní týchto schopností. Pri-
praví vás na maturitnú skúšku na strednej i zvýšenej 
úrovni. 

Spoznanie dejín na základe prameňov má niekoľ-
ko podmienok. Dôležité sú isté základné poznatky: bez 
nich sa nám historický prameň neotvorí. Potrebný je 
aj čas a cvičenie. To všetko poskytuje naša učebnica 
svojím obsahom a novou stavbou.

Učebnica pozostáva z piatich veľkých kapitol 
a štyridsiatich lekcií. Lekcie sa členia na tri časti: po 
približne poldruhastránkovom autorskom texte sú pra-
mene, ktoré treba spracovať, obrazy, mapky a obráz-
ky v Archíve, po ňom nasledujú Hľadiská, ktoré umož-
ňujú „hĺbkové vrty“ do minulosti. Pozrime sa, ako 
nám pomáhajú tieto časti pri učení!

Autorský text pripomína najviac tradičné učebnice. 
Nájdete tu všetko, čo sa treba skutočne naučiť v zmys-
le požiadaviek učebných osnov a maturitných skú-
šok. Autorský text rozoberá stručne a logicky všetky 
fakty a súvislosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné 
k pochopeniu daného obdobia, resp. témy, a k analý-
ze prameňov patriacich k téme. Text nikde nie je dlhší 
ako poldruha strany, dokonca sa blíži k jednej strane. 
Prácu uľahčujú hrubo sádzané časti, ktoré zvýrazňu-
jú najdôležitejšie súvislosti a lexikálny materiál (dá-
tumy, pojmy, topografi a), ktorý patrí do maturitných 
požiadaviek.

Niekto sa možno domnieva, že autorský text obsa-
huje menej lexikálneho materiálu, než by sa to mohlo 
vyžadovať. Pre upokojenie oznamujeme, že učivo pre 
maturitné skúšky stredného i zvýšeného stupňa sa 
v učebnici nachádza bezo zvyšku. Bez zníženia rozsa -
hu učiva by však nová učebnica nemala zmysel, pre-
tože prehnané množstvo lexikálnych informácií by 
zabralo čas pred analýzou prameňov. Dlhoročné uči-
teľské skúsenosti presvedčili autora o tom, že menej 
je často viac, ak sa z toho stáva vedomosť, ktorá sa dá aj 
použiť. Z väčšieho množstva učiva je ťažšie vybrať 
podstatu a odkryť súvislosti. Treba poznamenať, že 
pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu vážnejšie, je 
k dispozícii široký výber odborných kníh a informá-
cií na internete. (Pretože internetový materiál sa mení 
rýchle, považovali sme za zbytočné uvádzať v učeb-
nici webové stránky.)

Najrozsiahlejšou časťou lekcií je Archív. Na vyučo-
vacích hodinách spracúvame pramene, obrazy, ob-
rázky a mapky z Archívu. Môžu sa takto rozvíjať 
naše schopnosti potrebné pri poznávaní a chápaní 
minulosti, a rozšíriť naše poznatky získané z autor-
ského textu zaujímavými podrobnosťami. Aj ako žia-
ci musíme pochopiť zmysel tejto peknej, hoci časovo 
náročnej a zložitej úlohy. Nemyslime si, že je márne-
ním času, keď vylúskame podstatu nejakého pojmu 
alebo zákonitosti nejakého procesu tvrdou prácou 
z prameňov. Mohlo by sa zdať, že naučiť sa defi níciu 
pojmu či opis procesu je ľahšie, ale to je iba zdanlivé! 
Veď ani na maturitnej skúške, ani v živote neobstojí-
me, keď iba zopakujeme konštatovania druhých. Sa-
mostatné rozmýšľanie prináša väčší efekt. K tomu je 
potrebné, aby sme boli schopní zbierať, spracovať 
a vysvetľovať informácie. Toľko citovaný Herodotov 
výrok o tom, že učiteľom života je história, v plnej 
miere platí aj v tejto súvislosti. Kto sa na hodinách 
 dejepisu naučí rozlúštiť podstatu textu spred stáročí 
či tisícročí, odhaliť zámery jeho autora, ten sa naučí 
interpretovať aj spravodajstvo zo súčasnosti. Analýza 
starých budov či sôch nás učí nájsť odkazy v súčas-
ných umeleckých dielach.

Snažili sme sa, aby analýza prameňov bola pestrá 
a zaujímavá. V učebnici sa nachádzajú textové pra-
mene s rôznou témou a rôzneho typu, odlišné mapky 
a obrázky, pestré obrazy. Materiál Archívu by sa mo-
hol zdať na prvý pohľad obšírny, najmä v porovnaní 
s autorským textom. Nezabúdajme však, že táto časť 

Predslov
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6 / Predslov

netvorí učivo, ale slúži na to, aby sme prostredníc-
tvom jej analýzy získali širší obraz o danej téme a vy-
tvorili o nej vlastný názor.

Pri spracovaní prameňov vždy pomáhajú otázky 
a úlohy, ktoré znamenajú rovnako ako pramene iba 
ponuku. Najlepšie je, keď otázky formulujeme my 
sami, lebo to znamená, že nás daná téma zaujíma 
a staviame sa k nej tvorivým spôsobom.

Orientáciu v Archíve uľahčujeme tým, že pramene 
sme zoradili podľa podkapitol autorského textu 
a v rámci kapitol sme označili číslami. Farby porado-
vých čísel označujú obsah prameňov, malé obrázky, 
tzv. piktogramy pri otázkach a úlohách zasa označujú 
oblasti, ktoré sú zahrnuté do požiadaviek na maturit-
né skúšky. (Vysvetlivky sa nachádzajú na konci Pred-
slovu.) Písmená v hranatých zátvorkách na konci 
úloh znamenajú odkaz na odporúčaný, teda nie po-
vinný spôsob spracovania. Veď pri analýze prame-
ňov je podstatné pristupovať k danej téme so záuj-
mom a tvorivo. Takto prídu aj výsledky.

Treťou jednotkou lekcií sú Hľadiská. V tejto časti 
uvádzame cez pramene zaujímavé otázky a problé-
my, ktoré možno presahujú rámec učiva. V Hľadis-
kách možno v najväčšej miere rozvíjať schopnosť vy-
tvárania samostatného názoru. V každej lekcii sa mô-
žeme oboznámiť so spornými otázkami (napr. dáko-
rumunská teória), osobnosťami (napr. Alexander 
Veľký) a javmi (napr. fungovanie demokracie) z rôz-
nych hľadísk a so zámerom vyvolať diskusiu. 

Táto časť ukazuje najlepšie, aké pestré môže byť 
posudzovanie danej historickej otázky. Kto nemá rád 
viesť diskusiu, spoznávať protirečivé hľadiská a vy-
tvárať si o nich vlastný názor? V diskusii sa naučíme 
ctiť si názor druhých, veď ten nemusí byť zlý, len 
vznikal na základe iných hľadísk a iného hodnotové-
ho systému. A keď v diskusii počúvame partnera 
trpezlivo a tolerantne, možno o sebe prezradí aj viac.

Prajem vám, aby ste pri objavovaní histórie mali 
radosť!

Miklós Száray

dejiny politiky, štátu, práva a inštitúcií

dejiny spoločnosti, životného štýlu, mentality
a kultúry

dejiny hospodárstva a techniky, kultúra prostredia

dejiny myslenia a náboženstva

1

1

1

1

Obsahové charakteristiky prameňov 

používanie a hodnotenie prameňov

používanie odborného jazyka

orientácia v priestore a čase

odkrývanie činiteľov ovplyvňujúcich 
udalosti

[ Ú ] = riešenie úloh individuálne, vo dvojici,
 alebo v skupinách

[ Z ] = zbieranie údajov samostatne alebo v skupinách 

[ P ] = prezentácia ústna
 (malá prednáška, diskusia)

[ E ] =  písomná esej, projekt, domáci sloh

Kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať

Odporúčané spôsoby riešenia úloh

Označenia používané v učebnici
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ŤAŽKOSTI VÝSKUMU Rovnako, ako ostatné živo-
číchy na svete, aj dnešný človek vznikol ako výsledok 
dlhého vývoja. Tento viacstupňový, slepými uličkami 
prerušovaný zložitý proces je evolúcia človeka. 

Počiatky tohto vývoja siahajú milióny rokov do 
minulosti. Tento nepredstaviteľný časový odstup
sťažuje odhaľovanie skutočnosti. Problémy spôsobu-
je fakt, že naši predkovia zanechali po sebe málo stôp, 
pretože ich počet bol mizivý. Pozostatky týchto jedin-
cov sa navyše objavovali náhodne v hlbinách jaskýň, 
močariskách, alebo vo vrstvách hornín a štrku od-
krytých pri zásahoch do prírody a stavbách. 

Nemôžeme preto očakávať ani od tejto učebnice, 
ani od iných vedeckých prác, aby o praveku poskyt-
li uzavretý a defi nitívny obraz. Naše neúplné poz-
natky môže zmeniť od základov nový nález, alebo 
nová interpretácia starého nálezu, ako sa to v minu-
losti neraz aj stalo. Výskum však prekonáva rôzne 
omyly a posúva nás bližšie ku skutočnosti.

Pravek možno odkryť iba v spolupráci viacerých 
vedných odvetví. Archeológia odkrýva nálezy pomo-
cou vykopávok, geológia určuje vek vrstiev, v ktorých 
sa nálezy objavili, antropológia skúma kosti a zuby, 
určuje biologické zmeny, jednotlivé vývojové etapy a 
ich charakteristiky. Paleontológia identifi kuje kosti 
zvierat a odkrýva, čo jedli a lovili pravekí ľudia. 

VYZDVIHNUTIE ČLOVEKA Z RÍŠE ZVIERAT
Výskumníci predpokladajú, že primáti a ľudia majú 
spoločných predkov. Počas miliónov rokov vznikali 
stále nové mutácie. Vývin človeka nie je výsledkom 
priamočiareho procesu. Isté druhy sa vyvíjali sme-
rom k opiciam, neskôr k ľudoopom, iné zasa vyhynu-
li bez potomkov, čo môžeme nazvať slepou koľajou 
tohto vývoja. Približne pred 2 miliónmi rokov sa ob-
javil vo východnej Afrike prvý druh človeka, ktoré-
ho veda nazvala človekom zručným (Homo habilis).  

Aké okolnosti podnecovali tento proces? V zápase 
o prežitie sa živočíchy prispôsobovali prírodnému 

prostrediu, napríklad podnebiu či rastlinstvu. Človek 
zručný mal niekoľko vlastností, ktoré ho vyzdvihli 
z ríše zvierat a pomohli mu úspešne sa prispôsobo-
vať. V porovnaní s rozmermi tela bol jeho mozog ob-
jemný (bola to asi polovica mozgu dnešného člove-
ka), chodil na dvoch nohách, zhotovoval jednodu-
ché nástroje (napr. ostré plochy štiepaného riečneho 
štrku) a pravdepodobne poznal aj oheň. 

VZPRIAMENÝ ČLOVEK Pred 1,5 miliónmi rokov 
sa objavil v Afrike a vo veľkej časti Eurázie človek 
vzpriamený (Homo erectus), ktorý sa stratil približne 
pred 300 000 rokmi. Z mnohých nálezísk spomeňme 
Jávu a Peking, kde sa našli prvé pozostatky človeka 
vzpriameného (javanský a pekinský predčlovek). Pre 
nás je najdôležitejší tzv. vértesszőlőssky nález. (Po-
daktorí vedci ho považujú za skorého predstaviteľa 
mysliaceho človeka.)

Pomenovanie vzpriameného človeka pochádza 
z ve deckého omylu. Vedci kedysi mylne predpokla-
dali, že to bol prvý vzpriamený druh. V porovnaní 
s predchodcami mal väčšie telo i mozog. Určite po-
znal oheň a používal rôzne štrkové nástroje. Žil vo 
väčších skupinách, ktoré mohli mať až 50 členov. 
V tomto období sa urýchlil vývoj pravdepodobne 
vďaka výrobe nástrojov a lovu, respektíve prudším 
zmenám zapríčineným dobou ľadovou  a schopnosti 
prispôsobovať sa týmto zmenám. 

PRAČLOVEK Nálezy pračloveka alebo Neandertál-
skeho človeka sú známe od polovice 19. storočia a 
počas vývinu vedy ich interpretovali rozlične. O nále-
ze, po ktorom je tento druh pomenovaný, teda o lebke 
vykopanej v údolí Neander si spočiatku mysleli, že 
ide o pozostatky vojaka, ktorý padol v nejakej pred-
chádzajúcej  vojne. Neskôr ho považovali za prechod 
medzi vzpriameným a dnešným človekom. V súčas-
nosti ho považuje veda za vymretú obmenu dnešné-
ho človeka. Dodnes nie je jednoznačný jeho vek, obja-

I. Pravek a staroveký Východ

1. Vývin človeka a staršia doba kamenná

Naše predstavy o praveku sa neustále menia, pretože obrovská časová vzdialenosť a náhodne sa objavujúce 
nálezy nedovoľujú vede, aby túto dobu uzavrela. 
Vývoj  človeka nebol priamym procesom, ale napriek slepým uličkám a otáznikom smeruje táto cesta od začiat-
kov k dnešnému človeku. 
Biologický vývoj človeka určovala schopnosť prispôsobovať sa  prostrediu, čo si vynucovala súhra mnohých 
činiteľov (napr. zmeny podnebia, zmeny v ríši rastlinstva a živočíšstva).
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vil sa pred 100 000 (podľa iných pred 400 000) rokmi 
a zmizol pred 50 000 rokmi. Pravdepodobne vymrel, 
alebo splynul s predkami súčasného človeka. 

Životným priestorom neandertálskeho človeka 
bola Európa, západná Ázia a severná Afrika. Jeho po-
zostatky našli aj v Maďarsku (Tata, Érd, Subalyuk). 
Jeho lebka a stavba tela sa výrazne odlišovala od 
dnešného človeka. Mal plochú, vzadu vysunutú le-
bečnú kosť, nízke čelo, silné obočie a pevnú sánku 
bez vyčnievajúcej brady. Objem jeho mozgu bol väčší 
ako mozog dnešného človeka. Bol nízkeho rastu, mal 
krátke, zato silné končatiny a hrubý krk. Neander-
tálci žili v tlupách a uchyľovali sa do jaskýň. Lovili 
v skupinách, svoje obete vlákali do jám alebo vohnali 
do priepastí. Poznali kopĳ u. Vykonávali zložitú čin-
nosť, preto sa u nich objavila deľba práce (muži sa 
venovali lovu, ženy zberu). Výrazný pokrok zname-
nal vznik členenej reči. Mŕtvych pochovávali v rám-
ci obradov, pre dosiahnutie svojich cieľov používali 
čary a mágiu.

MYSLIACI ČLOVEK Zo vzpriameného človeka sa 
vyvinul približne pred 300 000 rokmi bez prostredný 
predok dnešného človeka, tzv. človek múdry (Homo 
sapiens). Tento druh vymrel, ale asi pred 30 000 rok-
mi sa objavil predchodca dnešného človeka (Homo 
sapiens sapiens), ktorý už nemal vzadu vysunutú 

lebku, mal však vysunutú bradu a jeho mozog mal 
objem v priemere 1500 cm3. Dlhý proces evolúcie člo-
veka sa tým ukončil a začala sa história dnešného člo-
veka. 

Dnešný človek tvorí jedinú rasu. V priebehu za-
ľudnenia zeme sa však človek prispôsoboval prostre-
diu, čo viedlo k vzniku rôznych druhov, ktoré majú 
odlišnú farbu pleti, stavbu tela i vzrast. V súčasnosti 
žĳ ú tieto druhy na zmiešaných územiach, ale ich 
vznik možno spájať s rôznymi oblasťami. Preto rozli-
šujeme Europidov (Európa, západná Ázia, severná 
Afrika), Mongoloidov (východná Ázia, Amerika), 
Negridov (Afrika) a Australidov. 

Dnešný človek rozvíjal a zdokonaľoval svoje 
nástroje (harpúna, motyka z parožia), vynašiel luk a 
šíp, čo výrazne zvyšovalo úspešnosť lovu. 

Predstavy dnešného človeka o posmrtnom svete 
boli zložitejšie, o čom svedčí aj spôsob pochovávania 
v skrčenej polohe. Praveký človek už vytváral aj ume-
lecké predmety, používal ich pri kultových obradoch, 
ale aj na vlastné potešenie. V mnohých jaskyniach 
objavili jaskynné kresby, ktoré zobrazujú zvieratá a 
lovecké výjavy. Tieto umelecké diela mohli slúžiť ús-
pešnosti lovu, ako to etnografi  zistili u mnohých pri-
mitívnych kmeňov. Najkrajšie pamiatky pravekého 
umenia zostali zachované v jaskyniach južného Fran-
cúzska (Lascaux) a v Španielsku (Altamira).

 Archív

ŤAŽKOSTI VÝSKUMU 
„Archeologické 
ná lezy, nástroje, 

zbra ne a rôzne predmety už samé o sebe 
určujú danú dobu a úroveň kultúry. V jed-
notlivých dobách, kultúrach či spoločen-
stvách bola výro ba nástrojov odlišná (…)

Tvar, rozmer, materiál, vypracovanie 
a mnohé iné typické črty nástrojov a úžit-
kových predmetov sa permanentne me-
nia. Presne vieme, čo je typické pre danú 
dobu, kultúru či menšie spoločenstvo. 
Na základe nálezov z niekoľkých stoviek 
nálezísk možno zistiť, že v danej dobe a 
kultúre sa vyskytujú spolu len tie isté 
typy predmetov. Pre inú dobu a kultúru 
sú takéto ná stroje či spôsob vypracovania 
predmetov a technika neznáme a netypic-
ké…” (Z knihy Very Csánkiovej Gáboriovej: 
Pra človek v Maďarsku)

Na akom základe priraďuje archeoló-
gia isté nálezy k rovnakej kultúre? Ako 

možno určiť pomocou archeologic kých ná-
lezov dobu, z ktorej pochádzajú? [ Ú ]

„V areáli sa našli kosti tridsiatich štyroch 
druhov zvierat. Bol medzi nimi vlk, líška, 
polárna líška, kuna, leopard, jaskynný lev, 
divý somár, nosorožec, sob, divá sviňa, laň, 
jeleň, koza skalná, pižmový vôl, kamzík, 
hnedý medveď, byvol atď., no 89 percent 
úlovku tvorili hnedé medvede (…)

Odkrytie pravekých nálezov v Afrike

Ktorý vedný odbor sa venuje odkrývaniu nálezov? Vymenujte 
pomocou obrázku tie hľadiská, ktoré svedčia o dôležitosti od-

bornej práce archeológa! [ P ]

1

2

3

3tori_09_1.indd   8 2008.06.10.   21:08:44



Pravek a staroveký Východ / 9

Proces evolúcie človeka 

Sledujte predpokladanú evo-
lučnú cestu až po dnešného 

 člo  veka! Porovnajte obrázok s his-
torickým atlasom a učebnicovým 
textom! Porovnajte náš obrázok aj 
s podobnými obrázkami z iných 
po pulár novedeckých diel! Kde 
mož no nájsť rozdiely? Prečo? Ok-
rem ob sahových rozdielov si vší-
majte aj odlišné spôsoby zob-
razovania! Na čo kladú dôraz 
jednotlivé metódy, a čo zaned bá-
vajú? [ Z ]

Ruka šimpanza, gorily a človeka 

Zozbierajte na základe kre sieb 
spoločné a odlišné rysy! Čo 

určuje stavbu ruky a v akej miere 
to vplýva na vývoj? Pre diskutujte, 
ktoré činitele odlišujú človeka od 
zvierat? [ Ú ]

VYZDVIHNUTIE ČLOVEKA
Z RÍŠE ZVIERAT – PRAČLOVEK

V pozostatkoch kostného materiálu je pozoruhodné, že mláďatá a staré zvie-
ratá sú mimoriadne zriedkavé… Vždy poľovali na mladú či zrelú zver (…) Pod-
robnejšie prieskumy ukázali, že medveďa lovili iba v skorých jarných mesiacoch 
(…) Oproti tomu napríklad zo skúmania parožia vieme, že druhy jeleňov lovili 
v skorých letných mesiacoch a v tomto istom období poľovali na divé kone a 
nosorožce.” (Vera Csánkiová Gáboriová: Pračlovek v Maďarsku. O nálezoch z Érdu 
starých 50 000–35 000 rokov)

Zistite na základe nálezov 
kostí, aký jedálny lístok 

mal pračlovek z Érdu! V akých 
podneb ných podmienkach žil? 
Porov najte ríšu zvierat zo sú-
časnosti a z obdobia ná lezov! 
Rekonštruujte na zák lade textu 
 lovecké zvyky člo veka z Érdu!
[ P ]

Vývoj lebky 

Porovnajte lebky znázorňujú-
ce jednotlivé etapy vývoja 

(smer a tempo vývoja, pomer lícnej 
kosti a lebky, zuby a pod.) [ Ú ]

4

5
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Zaľudnenie Zeme a rozšíre-
nie druhov človeka 

Zistite na základe 
mapy, kde bola ko-

lís ka ľudstva! Z akých 
príčin boli nútení naši 
starí predkovia vandro -
vať? Ktoré okolnosti 
pod  neco vali vandrova-
nie? Ako vplýval tento 
pro ces na našich pred-
kov? Ur čite pomocou 
zeme pisného atlasu sú-
časné umiestnenie jed-
notli  vých druhov člove-
ka dnes! [ Ú ]

Lov neandertálca na jaskynnej kresbe a na rekonštrukcii

Porovnajte rekonštruovaný obraz s jaskynnou kresbou! V akej miere povolil uzdu svojej fantázii autor rekonštruk-
cie? Porozprávajte priebeh pravekého lovu tak, ako keby ste boli jeho účastníkom! [ P ]

Maľba z jaskyne v Altamire 

Slávna maľba byvola v jaskyni v Lascaux v čase obja-
venia (1940)

Aký účel mali jaskynné maľby? (Môže  te 
 vymenovať viacero.) Charakterizujte maľbu 

z umeleckého hľadiska! Dokážte, že spôsob zob-
razenia zvieraťa je v súlade s cieľmi tvorcu! [ Ú ]

7

8

9
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MYSLIACI ČLOVEK
„Roku 1950 som najal troch pigmejských mužov a jednu 
ženu, aby viedli moju expedíciu. Keď naše potravinové 

zásoby boli už-už pri koncoch, požiadal som ich, aby na večeru ulovili antilopu. 
Vedel som, že sú vynikajúci lovci. Moja prosba ich však priviedla do rozpakov 
a vzrušene debatovali. Nakoniec vyhlásili, že to už dnes nemôžu splniť, pretože 
ne urobili žiadne prípravy. Prisľúbili, že na druhý deň korisť ulovia. Ich večerné 
správanie sa prezradilo, že vykonávajú veľmi dôležitú činnosť. Rozhodol som sa, 
že ich budem sledovať.

Ešte pred úsvitom som sa v tichosti a opatrne vybral na kopec a skryl som sa 
za kríkom. Čoskoro sa objavili traja muži a žena, smerom hore kráčali slávnostne 
a za sebou. Keď dorazili na vrchol, zohli sa k zemi a plochu očistili od všetkého 
rastlinstva. Potom pôdu vyrovnali.

Jeden z nich niečo kreslil do piesku, ostatní mrmlali nezrozumiteľné slová. 
Potom sa dvihli a bez toho, aby sa pohli či vydávali zvuk, obrátili svoju tvár k vý-
chodu Slnka. Ledva sa objavili prvé lúče, jeden z mužov sa obrátil a svoj napnutý 
luk nasmeroval k očistenej ploche zeme. 

O niekoľko minút sa všetci náhle pohli, ale vtedy už slnečné lúče pozlátili celú 
skupinku i kresbu na zemi. Žena vystrela ruky k Slnku, ako keby si chcela ohni-
vú guľu privinúť na hruď, a kričala nezrozumiteľné slová. V tom momente lovec 
vystrelil svoj šíp. Žena začala kričať ešte hlasnejšie a vášnivejšie, pričom muži 
skočili so zbraňami v ruke do húštiny. Žena ešte strávila nejaký čas pri kresbe, 
potom pomaly, akoby váhajúc sa pustila za lovcami.

Vtedy som vyšiel zo svojej skrýše a na zarovnanej ploche som našiel starost-
livo nakreslenú antilopu asi pol metra veľkú. Vystrelený šíp mala v krku…” 
(Z opisu nemeckého vedca zo začiatku 20. storočia)

H
ľa

d
is

káHistória vzniku a praveku človeka je pre mnohé činitele neistá. V populárnovedeckej literatúre, v časopisoch 
či v televíznych reláciách sa preto často stretávame s odlišnými údajmi a závermi. Pripomeňme si na základe 
prameňov najdôležitejšie sporné otázky! 

„Keď sa ma opýtajú, koho si mám zvoliť spomedzi predkov človeka, anjela 
alebo opicu, moja odpoveď znie: som na strane anjelov.” (Anglický ministerský 
predseda Disraeli na margo Darwinovej teórie)

Na ktorej strane stál premiér v tomto spore? Aký prístup charakterizuje jeho 
poznámku? V akej miere to bolo v danom období typické? Zistite, ktoré ve-

decké objavy vyvolávajú ostré spory v súčasnosti! [ P ]

Darwin a opica (dobová karikatúra). 
Anglický prírodovedec Charles Darwin (1809–1882) 
sa v polovici 19. storočia zúčastnil na ceste okolo 
sveta. Svoju teóriu vypracoval na základe získaných 
skúseností. Podstatou jeho teórie je to, že jednotlivé 
druhy nie sú stále, ale sa prispôsobujú svojmu 
prostrediu a preto sa sústavne menia (evolúcia). 
Slabé a neprispôsobivé druhy vyhynú, kým ostatné 
sa vyvíjajú ďalej.

Nástroje zo štrku. Riečny štrk prelomili na 
dve časti a používali jeho ostrie. Horné 
nálezy pochádzajúce z Afriky považovali 
kedysi za dielo ľudských rúk, no dnes 
prevláda názor, že ide o dielo prírod ných síl. 

Porovnajte tieto nálezy! Ktoré 
detaily pomýlili vedcov a ktoré 

prispeli k tomu, že svoj názor zmeni-
li? Prečo je práca archeológov prave-
ku ťažká? Vymenujte také druhy prá-
ce, ktoré možno vykonávať týmito 
nás t rojmi! [ Ú ]

Porozprávajte príbeh vlast-
nými slovami! Pre disku-

tujte, akú úlohu hral za ujímavý 
obrad pri love! Nájdite čo naj-
viac úloh pri vykonávaní tohto 
obradu! Zistite, ktorý ved ný od-
bor zbiera podobné opisy! [ P ] 12

13

15

14
V akej miere mohla Darwinovi pomáhať 
pri vypracovaní jeho teórie cesta okolo 

sveta? Aplikujme teóriu evolúcie  na vývoj člo-
veka, ako to robil aj Darwin! Aké teórie vládli 
o pôvode človeka pred Darwinom? V ktorých 
oblastiach narúšali Darwinove myš lienky do-
bové predstavy? Akú otázku vyvo láva karika-
túra Darwina s opicou? Aký má názor autor 
karikatúry na Darwina? Akými prostriedkami 
dosahuje želaný účinok? [ Ú ]
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VÝVIN NÁSTROJOV Dlhé obdobie, ktoré uply-
nulo medzi vznikom človeka a vznikom kultúr, kto-
ré poznali písmo, nazývame dobou kamennou (pre-
tože základným materiálom zachovaných nástrojov 
bol kameň). V praveku, čiže v staršej dobe kamennej 
(paleolit) pripravovali kamenné nástroje lámaním 
a štiepaním. V novšej dobe kamennej (neolit) sa už 
rozšírilo brúsenie. Štiepaním bolo možné zhotoviť len 
drsné plochy. Nový postup, brúsenie, už umožňova-
lo jemnejšie spracovanie materiálu. Takto vyrobené 
nástroje a zbrane (hroty/špice kopĳ í, sekery) sa dali 
využiť oveľa lepšie, ako predchádzajúce. 

PESTOVANIE RASTLÍN A CHOV ZVIERAT Na 
začiatku novšej doby kamennej sa rysovali zásadné 
zmeny v dôsledku vývoja nástrojov, ale aj v súvislosti 
s inými činiteľmi. Človek získaval predtým „iba” 
potravu, ktorú poskytovala príroda hotovú, čiže lo-
vil zvieratá a zbieral semená a ovocie. Počnúc nov-
šou dobou kamennou sa však snažil vyrobiť sám, čo 
spotreboval, čiže už vyrábal – pestoval rastliny a cho-
val zvieratá. Pestovanie rastlín a chov zvierat sa obja-
vilo najprv na Blízkom Východe (7. tisícročie pred 
Kr.), pretože tu boli najvýhodnejšie podmienky (napr. 
druhy obilia rastúce na divoko, druhy zvierat, ktoré 
sa dali domestifi kovať). V nasledujúcich tisícročiach 
sa táto výroba rozšírila odtiaľto postupne, spolu 
s neolitickou kultúrou. (Jestvujú aj oblasti, napr. Čína 
a Amerika, kde výroba vznikla trocha neskôr na zá-
klade iných druhov rastlín a zvierat.)

Pestovanie rastlín sa vyvinulo zrejme zo zberu plo-
dín. Prišli na to, že keď rozsypú pozbierané semená, 
tie prinesú úrodu. Zo začiatku úrodu iba zožali, ne-
skôr prišli aj na to, že keď pôdu pripravia na sejbu, 
úroda bude ešte bohatšia. Vyrobili náradie potrebné 
na obrábanie pôdy. Najprv to bola rýľovacia palica, 
z ktorej sa koncom novšej doby kamennej vyvinul 
významný nový nástroj, drevený pluh. 

Predpokladom chovu zvierat bolo ich domestifi -
kovanie. Mnohí tvrdia, že pes bol prvým zvieraťom, 
ktorý sa pridal k človeku. Na začiatku novšej doby 
kamennej však prvými skutočne úžitkovými zviera-
tami boli kozy a ovce (poskytovali potravu i ťažnú 
silu). Po nich nasledoval hovädzí dobytok, neskôr 
ošípané. Kone a ťavy postavili do služieb človeka 
oveľa neskôr. Jazdecké národy sa objavili iba v dobe 
železnej. Zo začiatku chovali domáce zvieratá pre 
mäso, neskôr zužitkovali aj mlieko, kožu i kožušinu. 

Ako ťažné zvieratá ich používali iba na konci novšej 
doby kamennej. 

VZNIK REMESIEL Tajomstvo výroby hlinených 
nádob odhalil človek už v staršej dobe kamennej. Po-
tom, čo sa začala výroba, vznikol nadbytok a vzrástli 
požiadavky na skladovanie. Výroba skladovacích ná-
dob sa stala osobitným remeslom. Vzniklo hrnčiar-
stvo. Obrovský vývoj znamenalo objavenie hrnčiar-
skeho kruhu. Pomocou kruhu poháňaného nohou 
mohli vyformovať pravidelné hlinené nádoby, navy-
še používaním nôh bola práca rýchlejšia a mohli vy-
robiť viac nádob. Zo začiatku sušili nádoby na slnku, 
neskôr ich vypaľovali v ohni, čím sa ich kvalita vý-
razne zlepšila.

Textílie sú tiež výdobytkom neolitu. Základným 
materiálom pre priadzu bolo už vlákno konopí a ov-
čia vlna. Výrazný pokrok priniesli krosná, pretože 
z vlákna sa mohla utkať tkanina. Spočiatku na 
zvislých krosnách upevnili vlákna na tkací rám zvisle 
a medzi ne naťahovali vodorovne ďalšie vlákna. 

Nadbytok potravín, výrobky rôznych remesiel a 
dopyt po materiáloch, ktoré sa vyskytovali iba v nie-
ktorých oblastiach (kameň, drevo, soľ), priniesol so 
sebou výmenu, čiže obchod. Peniaze ešte nejestvova-
li, priamo sa vymieňali výrobky. 

Člny a neskôr lode na vodných cestách umožňo-
vali prepravu veľkého množstva tovaru už v tejto 
dobe. V suchozemskej preprave prinieslo kvalitatív-
ne zmeny koleso (valcovité, kompaktné a so špicami) 
a následne voz. Po suchej zemi však bolo možné 
prepravovať len malé množstvo tovaru aj pri použití 
ťažnej sily zvierat. Hlavné obchodné cesty preto vzni-
kali vždy pri vode. 

DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA V dejinách ľudstva 
hladomor bol najčastejšou príčinou úmrtnosti. Orga-
nizmus podvyživených ľudí, najmä detí nedokázal 
odolávať chorobám. V neolite sa však vyrobilo väčšie 
množstvo potravín, čiže vzrástla šanca zostať nažive. 
Úmrtnosť takto klesala a počet narodených zostal 
naďalej vysoký, čím populácia výrazne rástla (de-
mografi cká explózia). 

V dôsledku rastu populácie sa vydali spoločenstvá 
ľudí z oblasti tzv. úrodného polmesiaca hľadať novú 
pôdu. Migrácia prispela k rozšíreniu vzdelanosti. 

Po rozšírení sa obrábania pôdy človek prešiel na 
usadlý spôsob života, lebo orná pôda a uskladnené 

2. Revolúcia v novšej dobe kamennej

V 7. tisícročí pred Kr. sa na Blízkom Východe rozšírilo brúsenie kamenných nástrojov, rozšírilo sa pestovanie 
rastlín a chov zvierat.
Zmeny v novšej dobe kamennej viedli k vzniku remesiel.
Obrábanie pôdy si vyžadovalo život na jednom mieste, vznikli dediny a mestá. V dôsledku výroby potravín sa 
odohral prvý demografi cký výbuch.
Do stredobodu sveta povier sa dostala plodnosť a úrodnosť, ktorá najviac ovplyvňovala život človeka v novšej 
dobe kamennej.
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Pravek a staroveký Východ / 13

plodiny neumožnili sťahovanie sa. Vznikli stále osa-
dy – dediny. 

Domy v neolite stavali z prútia, trstiny, prípadne 
z váľka, múry často zahĺbili spolovice do zeme, stre-
chy pokryli trstinou a slamou. V obchodných stredis-
kách Blízkeho Východu, ktorý stál v čele vývoja, 
vznikli rozsiahle osady – mestá. 

  
SVET POVIER Zmeny v neolite sa prejavili aj vo 
svete povier. V rannom období sa snažili ovplyvňo-

vať výsledky lovu, teraz sa stalo rozhodujúcou otáz-
kou zabezpečenie úrody a rozmnožovanie zvierat. 
Do centra pozornosti sa dostali úrodnosť, perma-
nentné „znovuzrodenie” rastlín a zvierat (kult úrod-
nosti či plodnosti). 

Zmeny sa odzrkadľovali aj v umeleckých dielach. 
Namiesto výjavov z lovu sa objavovali ženské posta-
vy symbolizujúce plodnosť vo forme reliéfov i malých 
sôch. Tieto diela nazýva veda po rímskej bohyni lás-
ky Venušami. 

Archív

VÝVIN NÁSTROJOV

PESTOVANIE RASTLÍN A CHOV ZVIERAT

Štiepený klinový kameň a brúsené 
kamenné nástroje. Kamene vybrúsili 
väčšinou mokrým pieskom

Porovnajte nástroje z pale-
olitu a neolitu! Ktoré sú 

zá sadné rozdiely? Aké boli vý-
hody výroby nástrojov pomo-
cou brú senia? Na čo používali 
nástroje na obrázku? [ Ú ]

Vysvetlite, ako používali pluh! Prečo je oveľa účin-
nejší, než motyka? Porozprávajte na základe obráz-

ku, ako vyrobili kosák a ako ho používali? [ Ú ]

Počiatky pestovania rastlín 

Aké rastliny boli najdôležitejšie v živote prvých poľnohospodárskych spoločenstiev? Aké nové potreby vyvolá-
valo pestovanie rastlín? Vymenujte pracovné procesy a nástroje na obrázku! [ P ]

Rekonštrukcia dreveného pluhu a 
počiatočný kosák 

1

2

3
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14 / Pravek a staroveký Východ

Centrum neolitu: Blízky východ, 
oblasť úrodného polmesiaca

Odôvodnite na základe 
kres by a zemepisného at-

lasu, prečo sa začalo pestovanie 
rastlín a chov zvierat práve na 
Blízkom Východe! Vy menujte 
činitele, ktoré určili smery roz-
širo vania neolitickej kultúry! 
[ P ]

REMESLÁ

Model voza z hliny z konca neolitu (3. tisícročie pred Kr.). Skutočné 
vozy boli z dreva, tento hlinený bol pravdepodobne detskou hračkou

Aký význam malo objavenie voza? Vďaka ktorým tech-
nickým novinkám mohol byť vyhotovený voz? Aká bo-

la úloha vodnej prepravy vzhľadom na technické možnosti 
doby? U ktorých výrobkov mohla byť rozhodujúca vodná 
preprava? [ P ]

Vývoj výroby nádob

Opíšte dve formy výroby nádob! Ktorá je efektívnejšia a prečo? Ktorá 
kladie zvýšené nároky na náradie? Ktorá prináša vyššiu kvalitu? Ako 

sa nazývajú majstri, ktorí vyrábajú nádoby? Prečo je toto remeslo jedno 
z najstarších? [ Ú ]

4

5

6

Prvé mestá

Roľnícke dediny (8000-6000 pred Kr.)

Rozšírenie neolitickej kultúry

Rozšírenie divej 
pšenice dnes

Rozšírenie divého 
jačmeňa dnes

Rozšírenie divej 
kozy dnes 
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DEMOGRAFICKÁ EXPLÓZIA

SVET POVIER

Počet narodených bol mimoriadne vysoký až po obdobie regulácie natality. Ženy 
rodili za svojho života 8-10 krát. Rast populácie takto ovplyvňovala predovšet-
kým úmrtnosť. 

Vďaka ktorým činiteľom sa znížila v neolite úmrtnosť?  V ktorom 
veku človeka bola úmrtnosť najvyššia? Určite pomocou grafi konu 

obdobie demografi ckej explózie! Dokončite obrázok! Rast populácie 
zostáva takto vysoký sústavne? [ P ]

Jedna z najznámejších sôch zachovaných z obdobia
neolitu. Venuša willendorfská (vľavo). 

Vedci nazvali tieto drobné sochy, ktoré znázorňujú plodnosť pre-
hna nou formou, Venušami po rímskej bohyni lásky. Vedľajšia socha 
pochádza z neskorého neolitu, našli ju na ostrovoch Egejského mora

Vysvetlite, prečo vyhotovovali takéto sochy v neolite! 
Porovnajte willendorfskú Venušu s jaskynnými kresba-

mi zo staršej doby kamennej! Aké sú rozdiely vo forme stvár-
nenia? (Rozdiely v témach teraz nechajme bokom!) Aké sú 
príčiny? Porovnajte willendorfskú Venušu s druhou sochou! 
Čo je typické z hľadiska stvárnenia? [ Ú ]

Populácia na Zemi (Podľa Deeveyho odhadu)

Čas Populácia 

Asi pred 300 000 rokmi  1 000 000 okolo 

Asi pred 25 000 rokmi  3 300 000 okolo 

Asi okolo r. 10 000 pred Kr.  5 300 000 okolo 

Asi okolo r. 6000 pred Kr. 86 500 000 okolo 

Charakterizuj te 
údaje z tabuľky! 

Akú tendenciu uka-
zuje počet populá-
cie? Ako vysvetľujete 
výrazné zmeny? [ Ú ]

Zistite, ktorá zo zmien znázornených na grafi kone je najpravdepo-
dobnejšia! Použite tabuľku! [ Ú ]

Čarodejník na jaskynnej maľbe z Francúzska a kresba o maľbe

Určite na základe oblečenia a pohybov cieľ, pre ktorý 
sa obrad koná! [ P ]

8

7

9

10

11

pomer populácie

čas

počet narodených (natalita)

počet zosnulých (mortalita)

populácia

možné zmeny

Znázornenie demografi ckej explózie na 
grafi kone.
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Prečítajte si niekoľko úryvkov o spoločenských pomeroch doby! Všimnite si 
faktory, ktoré sa zdôrazňujú v texte pri charakteristike spoločnosti! [ Ú ]

„Prvý človek, ktorému prišlo na myseľ, aby si ohradil kúsok zeme a zvolal, 
to je moje, a našiel dostatok hlúpych ľudí, ktorí mu to uverili, nuž, ten bol sku-
točným zakladateľom občianskej spoločnosti. Koľkých hriechov, vojen a vrážd, 
koľkej chudoby mohol uchrániť ľudstvo človek, ktorý by bol vytiahol koly, za-
hrabal priekopy a zvolal na svojich blížnych: Nepočúvajte tohoto podvodníka! 
Budete stratení, keď zabudnete, že plody zeme patria každému, zem zasa niko-
mu!” (Osvietenský fi lozof z 18. storočia Rousseau) 

Aký obraz vykresľuje Rousseau o spoločnosti v skoršej dobe kamennej? Čo-
mu pripisuje rozpad systému? [ Ú ]

„Spoločenstvá pozostávali (v paleolite) z 20-25 ľudí. Vo väčšej časti tohto obdo-
bia bol hlavným zdrojom obživy zber, ktorému sa venovali ženy, preto hovoríme 
o matriarchálnej spoločnosti. Koristnícky a putovný spôsob života ne umožňoval 
nahromaďovanie, čiže rozdiely medzi ľuďmi (napr. majetkové) neboli príliš vý-
znamné.” (Učebnicový text, 1992)

 „Rodová spoločnosť mala dve formy: matriarchát a patriarchát. Staršou je 
matriarchát, keď potomstvo registrovali po matkinej vetve. Matriarchát bol za-
ložený na vedúcej hospodárskej a spoločenskej úlohe žien. Na konci neolitu sa 
objavil patriarchát, ktorý uznával rastúcu úlohu mužov. Potomkov už neregis-
trovali po matkinej vetve.” (Učebnicový text, 2002)

Porovnajte dva učebnicové texty! Čo bolo podľa nich základom pre rozvrst-
venie spoločnosti v staršej dobe kamennej? Prečo dnes pochybuje veda o tom, 

že spoločenské zriadenie opísané v oboch textoch skutočne jestvovalo? Nájdite 
ďalšie hľadiská, ktoré mohli tvoriť základ pre spoločenské rozdiely! [ P ]

Šimpanzy

Aké sú výhody a nevýhody spolužitia v kolektíve pre zvieratá? Aké môžu 
byť rozdiely medzi druhmi opíc žĳ úcich v kolektíve? Čo môže byť základom 

týchto rozdielov? Disponujú opice vlastníctvom? Porovnajte situáciu spoločen-
stiev zvierat a ľudí v paleolite! [ P ]

12

14

16
Činitele určujúce spoločenské po-
stavenie jedinca

Nájdite dôležité činitele, 
ktoré z obrázku vypadli! 

Prediskutujte, či je správne vy-
zdvihnúť jeden z činiteľov a ta-
kýmto spôsobom charak terizo-
vať spoločnosť danej doby! [ P ]
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miesto v kolektíve
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Pri štúdiu diania v období neolitu sme mohli zistiť, že ľudia žili v spoločenstvách. Učebnica spomína tlupy 
prvý raz u neandertálcoch. Ďalej píše o tom, že už v neolite vznikli dediny a mestá. Samozrejme už aj pred 
pračlovekom jestvovali spoločenstvá predčloveka. Rovnako ako mnohé iné zvieratá, aj ľudoopy (napr. hor-
ské gorily a šimpanzy) žĳ ú v spoločenstvách. Aká mohla byť stavba ľudských spoločenstiev v staršej dobe 
kamennej a ako sa to menilo pod vplyvom vývoja v neolite. Aké činitele a hľadiská by ste vyzdvihli pri cha-
rakteristike ľudského spolunažívania?
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OBJAVENIE KOVOV Po tom, čo sa rozšírila výro-
ba, urýchlil sa aj vývoj. Nástroje sa zdokonaľovali 
a postupne sa prechádzalo na používanie kovov. 
Spracovanie kovov sa začalo tiež na Blízkom Výcho-
de a rovnako, ako vzdelanosť, rozšírilo sa z tejto ob-
lasti. 

Na výrobu nástrojov používali najprv meď (mede-
ná doba, 4. tisícročie pred Kr.), pretože meď sa vysky-
tovala aj v prírodnej podobe a pre jej mäkkosť sa dala 
spracovať ľahko. Rovnako táto vlastnosť medi zna-
menala aj medze pri jej používaní. Rozvojom tavby 
a spracovania kovu vznikla zliatina medi a cínu – 
bronz (bronzová doba, 3. tisícročie pred Kr.).

Z bronzu bolo možné vyrábať trvalé nástroje 
a zbrane, avšak zliatina bola drahá, pretože poznali 
málo nálezísk medi a cínu. Preto mohlo znamenať 
obrovský skok vo vývoji rozšírenie používania žele-
za od polovice 2. tisícročia pred Kr. Železo sa vysky-
tovalo na mnohých miestach a vo veľkom množstve, 
bolo tak lacnejšie a používalo sa v širšom kruhu. 

PÔDA MEZOPOTÁMIE Územie medzi riekami 
Tigris a Eufrat je Mezopotámia. Veľkú časť tvorí púšť 
a polopúšť, na ktorú nanosili rieky v úzkom páse 
úrodné bahno, na juhu bola močaristá rovina. Z vý-
chodu a severu obklopujú územie pohoria. Rieky 
umožnili obrábať pôdu aj v suchých obdobiach. Tu 
žĳ úca populácia postavila v dejinách po prvý raz ka-
nály a hrádze, zavlažovaním zúrodňovala pôdu. 

Na zavlažovaných plochách pestovali obilie, ovo-
cie a zeleninu, chovali hovädzí dobytok a ovce. Príro-
da poskytovala na močaristých miestach trstinu a na 
nížinách hlinu. Ostatné suroviny, ako drevo, kameň 
a kovy chýbali, dovážali ich z okolitých horských ob-
lastí, neraz ich však získavali zo vzdialenejších miest 
výmenou, čo podnecovalo rozvoj výroby.

SUMERSKÉ MESTSKÉ ŠTÁTY Sumeri prišli na 
južnú časť Mezopotámie v polovici 4. tisícročia pred 
Kr. Nevyhnutnosť zavlažovania tu odštartovala 
rýchly rozvoj. Ochrana spoločenstva, výstavba zavla-
žovacích zariadení a riadenie hospodárstva mohlo 
byť úspešné len v organizovaných podmienkach. V 3. 
tisícročí pred Kr. vznikli mestské štáty (Ur, Uruk). 

V organizovaní spoločenstva malo náboženstvo 
dôležitú úlohu, preto na čele mestských štátov stáli 
králi kňazi (ensiovia). Popri úzkej skupine vojakov 

a kňazov väčšinu spoločnosti tvorili a výrobnú prácu 
vykonávali slobodní ľudia obyčajného stavu, ktorí 
boli podmanení. Otroctvo bolo v počiatočnom štádiu, 
otroci vykonávali iba pomocné práce (domáce otroc-
tvo). 

Riadenie štátu si vyžadovalo silnú centralizáciu, 
čo postupne viedlo k despotizmu: osoba (alebo úzka 
skupina) na čele štátu mala neobmedzenú moc, vyná-
šala zákony, ktoré mohla kedykoľvek zmeniť, a od nej 
závisela aj realizácia zákonov.

Despotický štát držal pevne v rukách celé hospo-
dárstvo. Centrom bol chrám, odkiaľ riadili aj skla-
dovanie a rozdeľovanie plodín i obchod s nimi. Pre 
centrálne rozdeľovanie mal trh zanedbateľnú úlohu. 
Organizáciu vykonávali štátni úradníci, výrobu zasa 
slobodní ľudia obyčajného stavu. Tento model nazý-
vame chrámovým hospodárstvom. 

Dejiny Mezopotámie výrazne ovplyvnil fakt, že 
podnebie sa stalo postupne suchším a rástla plocha 
púští. Okolité pastierske národy (nomádi) boli núte-
né usadiť sa v blízkosti oboch riek. Ich útoky bolo 
ťažké odvrátiť aj preto, lebo sumerské mestské štáty
často viedli vojny aj medzi sebou o úrodnú pôdu.

ÚZEMIE, NA KTOROM SA STRIEDAJÚ NÁ-
RODY Pravidelné zavlažovanie postupne zničilo 
pôdu, ktorú obrábali Sumeri. Voda obsahovala váp-
no, ktoré sa vďaka silnému vyparovaniu nahromadi-
lo v pôde (slaná pôda), oráčiny sa menili na neúrodné 
oblasti. Ťažisko hospodárstva sa postupne presúvalo 
na sever smerom k oblastiam, ktoré sa ešte dali zavla-
žovať a kde žili prisťahované kmene. 

V druhej polovici 3. tisícročia Akkádi, ktorí sa 
usadili na sever od Sumeru, založili mesto Agade. 
Ich kráľ (Sarukkín) zjednotil veľkú časť Mezopotá-
mie. Útoky ďalších nomádskych kmeňov, ktoré ute-
kali pred suchom, však zruinovali jeho štát. 

VZDELANOSŤ MEZOPOTÁMIE Anektovanie 
 sumerských miest neznamenalo likvidáciu ich kultú-
ry. Akkádi a národy, ktoré prišli po nich, prebrali 
základy sumerskej civilizácie. Takto sa stala sumer-
ská vzdelanosť základom pre mezopotámsku kultú-
ru, ktorú neskôr rozvinuli ďalšie národy. 

Úlohy štátu (riadenie, registrácia úrody a daní a 
pod.) si vyžadovali vznik písma. Vynikajúcim die-
lom Sumerov a ďalších národov na území Mezopotá-

3. Prvé civilizácie: Mezopotámia

Prírodné podmienky na juhu Mezopotámie umožnili vznik zavlažovacieho pôdohospodárstva. 
Riadenie hospodárstva a práce, ochrana spoločenstva si vyžadovali vznik novej organizácie – štátu. Viedlo to 
aj k vzniku písma.
Na čele sumerských mestských štátov stáli hlavní kňazi, ktorí pomocou vrstvy kňazov a úradníkov riadili čin-
nosť slobodných ľudí z nižších stavov. 
Nedostatok jednoty, útoky nomádskych národov a nepriaznivé zmeny prírodných podmienok viedli k zániku 
Sumeru, ale národy, ktoré prišli, ich vzdelanosť (klinové písmo, náboženstvo, architektúra) prebrali. 
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mie bolo klinové písmo, ktoré používali ešte aj 
v perzskej dobe. Sumeri poznali písmo už na konci 4. 
tisícročia pred Kr. Zo začiatku označovali písomné 
znaky konkrétne veci (predmety, živočíchy a pod.) 
v zjednodušenej forme (obrázkové písmo). Počas vý-
vinu sa význam obrázkov postupne vzďaľoval od 
kresby. Znaky jednoslabičných slov začali používať aj 
pre iné pojmy, ktorých názov v hláskovej podobe ob-
sahoval dané slabiky (napr. zem – ú-zem-ie). Ako 
výsledok tohto procesu vzniklo slabikové písmo.

V Mezopotámii písali na hlinu a dôležitejšie texty 
vypaľovali. Tak sa mohli zachovať mezopotámske 
pramene vo veľkom množstve. (Istú úlohu v tom hra-
li aj požiare a nepriateľské podpaľovanie.)

Despotický štát potreboval mnohých znalcov pís-
ma, preto postavili školy, ktoré nazývali „domom ta-
búl” (edubba). V rámci cvičení dali prepisovať žia-
kom dlhé texty (napr. epos o Gilgamešovi), vďaka 
čomu bolo možné rekonštruovať sumerské písmo.

NÁBOŽENSTVO Rovnako ako v iných oblastiach 
kultúry, aj v otázke náboženstva bola úloha Sume-
rov určujúca. Vyznávali stovky krutých bohov, ktorí 
boli nevypočítateľní a krutí. Typickou črtou mezopo-
támskeho náboženstva bolo veštenie. Budúcnosť sa 
snažili odhaliť pozorovaním prírodných javov. Na-
hromadili touto formou veľa poznatkov a skúse-
ností, ktoré podnecovali rozvoj vedy (hvezdárstvo, 
matematika). 

Sumeri používali šesťdesiatkovú číselnú sústavu, 
čoho pozostatkom dodnes je rozdelenie kruhu na 360 
stupňov a jednotky merania času (hodina, minúta, 
sekunda). Násobili a delili, používali dvanásťme-
sačný kalendár, v ktorom každých šesť rokov pridali 
jeden mesiac, aby vyrovnali rozdiel medzi slnečným 
a lunárnym rokom. 

S náboženstvom boli spojené aj najvýznamnejšie 
stavby tejto oblasti, vežové kostoly postavené z hli-
nených tehál (zikkuraty).

Archív

OBJAVENIE SA KOVOV

Železná, kamenná a medená sekera. Ka-
menná sekera objavená vo Francúzsku 
pochádza z polovice 3. tisícročia pred 
Kr., vikinská železná sekera z 10. storočia 
po  Kr. 

Všimnite si, v čom sú si podob-
né tri sekery! Z čoho tieto po-

dobnosti vyplývajú? Prečo znamená 
zmena materiálu týchto nástrojov 
výrazný pokrok (kameň – meď, 
bronz – železo)? Ktoré činitele urých-
ľovali, resp. spomaľovali prechod na 
nové mate riály? [ P ]

Rozšírenie kovov 

Vysvetlite, prečo skúmame rozšírenie týchto troch kovov? Sledujte na mape 
rozšírenie jednotlivých kovov v priestore a čase! Všímajte si podobnosti a 

 vysvetlite ich príčiny! Porovnajte, ako postupovalo rozšírenie kovov a neolitnej 
kultúry! [ Ú ]

1

2
Meď Bronz Železo

6.–5. tisícročie pred Kr.

    4. tisícročie pred Kr.

    3. tisícročie pred Kr.

    2. tisícročie pred Kr.

    1. tisícročie pred Kr.
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PÔDA MEZOPOTÁMIE

Mezopotámia 

Ktoré činitele umožnili 
vznik zavlažovacieho hos-

podárenia v Sumeri! Prečo sa 
menili zavlažované plochy na 
slanú pôdu? Porovnajte ťahy 
obchodných ciest a prírodné 
zemepisné podmienky! Vyme-
nujte najdôležitejšie druhy to-
varov prepravovaných rôznym 
smerom! Zistite na základe ma-
py príčiny úpadku Sumeru! 
Aké procesy donucovali náro-
dy žĳ úce okolo Mezopotámie 
k tomu, aby znova a znova 
vtrhli do oblasti medzi Tigri-
som a Eufratom! [ Ú ]

Vymenujte práce na prí-
pravu pôdy! Vyberte 

z textu rôzne nástroje a metó-
dy. Porovnajte ich so súčasnými 
nástrojmi a metódami! Pre ko-
ho bol tento text napísaný? Vy-
berte si inú „cieľovú skupinu” 
a prepíšte text pre ňu! [ Ú ]

Stavba chrámového hospodárstva

Aké boli úlohy chrámového hospodárstva? Prečo tento systém 
upevňoval moc štátu? Sledujte možné cesty pšenice vypestova-

nej slobodným človekom! [ Ú ]

„Som Sarrukín, silný kráľ, kráľ mesta Agade.
Enizum je mojou matkou, otca som nepoznal.
Otcovi súrodenci majú radi hory. 
Mojím mestom je Azupiranu, leží na brehu 

rieky Pura� u. 
Moja matka Enitum ma porodila v tajnosti, 
Uložila ma do koša zo šašiny, vrchnák koša 

uzavrela smolou,
Hodila ma do rieky, ktorá ma však

ne pohltila,
Rieka ma odplavila k Akkimu, ktorý čerpal 

vodu,
Akki ma prĳ al za svojho syna a vychoval ma,
Akki zo mňa urobil svojho záhradníka,
a kým som bol záhradník, bohyňa Istar sa do 

mňa zamilovala.”
             (Legenda o Sarrukínovi)

Odkiaľ pochádzal Sarrukín? Ktorá časť textu 
obsahuje odpoveď na túto otázku? Porovnajte 

príbeh s biblickým príbehom o Mojžišovi a s rím-
skym mýtom o Romulusovi a Remusovi! [ P ]

SUMERSKÉ MESTSKÉ ŠTÁTY
„Keď sa pustíš do obrábania svojej pôdy, sta-
rostlivo dbaj o zavlažovacie priekopy, kanály 

a hrádze: keď pôdu zaplavíš, nesmie byť hladina vody príliš vysoká, keď vodu 
vypúšťaš, pôda musí zostať patrične premočená. Musia ti ju udupať voly s oba-
leným kopytom, a keď všetku burinu zlikvidujú, a keď povrch pôdy zarovnajú, 
aj ty sám ju vyrovnaj pomocou úzkej motyky dokonale (…) Motykou potom 
uvoľni stopy po kopytách a zrovnaj ich tiež (…) Pluh udržiava život! Preto pôdu 
obrob najprv hlbokým, potom plytkým pluhom. Potom, čo pôdu prehrabali brá-
nami a tri razy za sebou aj hrabľami, a hrudy rozdrvili dreveným kyjakom, nech 
je ti na pomoc remeň: nestrp lenivosť, pri práci buď pri robotníkoch a nedaj im 
prestávku…” (Zo sumerskej hlinenej tabule)
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VZDELANOSŤ MEZOPOTÁMIE
„Syn domu tabule, poď ku mne, aby som ti 
porozprával, čo porozprával mne môj majster. 

Aj ja som bol kedysi brat na prvom stupni, taký, ako ty, aj ku mne priradili brata 
z druhého stupňa. Majster mi pridelil prácu dospelého muža – potácal som sa 
ako rozkývané steblo trstiny, ale prácu som vykonával usilovne, dával som po-
zor na to, čo hovorí majster a nešiel som za svojou hlavou, brat z druhého stupňa 
bol s mojím výkonom spokojný, tešil sa, lebo som bol voči nemu úctivý a roz-
prával som sa s ním tak, aby to bolo pre mňa osožné. Nech mi vyrúbil čokoľvek, 
vykonal som to, všetko som robil správne, jeho príkazy som povoľne plnil.

Viedol moju ruku po hline, učil ma, ako sa mám správať, otvoril moje ústa, 
aby prehovorili, dával mi dobré rady, otváral moje oči, aby som spoznal pravid-
lá, ktorými sa riadi dokonalý človek. Tajomstvom dokonalosti je usilovnosť, 
márnenie časom je hriech, keď sa žiak túla a premárni čas určený pre lekcie, po-
karhá ho, veď keby ho chválil, iní by sa čudovali.” (Zo sumerskej hlinenej tabule)

Ako sa nazýva „dom tabule” dnes? Aké metódy používali v záujme lepších 
výsledkov? Porovnajte sumerské požiadavky s dnešnými princípmi a metó-

dami v školstve! [ Z ]

Ruiny vežového chrámu
v meste Ur

Aké funkcie plnil vežový 
chrám (zikkurat)? Zistite 

na základe obrázkov a mapky 
materiál a spôsob stavby vežo-
vých chrámov! [ Z ]

Hlinená tabuľka s klinovým písmom. 
Hlinené tabuľky mali malý rozmer, 
znaky vyrývali do hliny paličkami 
v tvare trojuholníka. Tabule na slnku 
vysušili, dôležitejšie texty vypálili.

Zistite, ktorým smerom 
(sprava doľava, alebo zľa-

va doprava) písali klinovým 
písmom! Prečo boli hlinené ta-
buľky malé? Aká je súvislosť 
medzi počtom zachovalých ná-
lezov a ich materiálom? [ Ú ]

Ako sa zhotovovalo kli-
nové písmo? [ Ú ]

„Bohom sa zachcelo vtedy spustiť potopu (…)
Boh Éa s plamennými očami sa radil so synom a po porade 
sa rozhodli. Éa zvolal do trstenej koliby:
„Muž Surripak, ty krotký! Múdry syn Ubar-tutu! Rozober 
krásny dom, v ktorom si zažil toľko radostí i starostí,
rozober dom úplne, postav namiesto neho pevnú loď.
Postav loď a odmietni moc vlastníctva… 
ktorá ťa priväzuje k tvojmu majetku,
zbav sa domu, záhrady, pôdy, tohto pominuteľného bohatstva
a hľadaj namiesto neho život – loďou zachrániš život!
Zozbieraj z každého živého druhu jeden pár, aby sa ich semeno nestratilo!”
Ledva začalo svitať, začal som plniť, čo prikázal Éa.
Nešetril som jedlom a nápojmi pre tých, čo pracovali na lešeniach:

NÁBOŽENSTVO

Pochod sumerských bojovníkov v strede 3. storočia pred Kr.

Charakterizujte vybavenie sumerskej armády. Čo je charakteristické na su-
merské zobrazenie človeka? [ Ú ]

7

8

9

10

11
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Písmo sa objavilo zároveň s triednymi spoločnosťami a štátom. Vznik písma je úzko spojené s potrebami 
hospodárstva i štátnej správy.

svoj smäd hasili hroznovou šťavou, pivom a muštom,
hlad zaháňali celou ovcou upečenou na ražni,
jesť mohli tučného vola, hydinu a čo si len žiadali.
Keď sme vstávali i líhali, bola to svadba s medom a vínom:
žili sme, ako keby bol večný sviatok, úsvit nového roka.
Otvoril som nádoby naplnené cennými mastičkami
a dovolil som, aby ktorýkoľvek sluha si do nich ruku ponoril!
A hoci loď stavali v samej zábave a ľahkou rukou, bola hotová 

načas (…)
Vtedy som starostlivo pozbieral svoje striebro a zlato, všetok
hnuteľný majetok a dal som ho sluhom naložiť na loď.
Jeden pár z každého živého druhu som zavrel do vnútra lode
i ja sám, s rodinou a početnými ľuďmi mne milými,
sluhami a remeselníkmi som sa nasťahoval na loď.
Dbal som o to, aby som nevynechal žiadne užitočné remeslo.
Archa, ktorú som dal postaviť, stála do prasknutia naplnená:
v tieni levieho samca v klietke béka ovečka,
divý býk chrapká, tečú mu sliny, vedľa neho sa trepoce sup
s uviazanými nohami, jeho krídla takmer unášajú loď. 
Šesť dní a šesť nocí zúril južný vietor a besné záplavy 
odplavili všetko, čo je živé, zničili celú krajinu.
Na siedmy deň orkán ustal, voda z mora sa vrátila 
a viac sa nevlnila – potope bolo koniec!
Neskôr som pátral po zemi a na hladkej hladine mora, 
pri dvanástom záreze, ako to vymeral kapitán, 
dvíhal sa pred nami ostrov – loď sa priplavila k vrchu Nisir.
Keď sa slnko zdvihlo nad vrch Nisir siedmy raz, vypustil
som holuba, nech letí, kam sa mu páči.
Odleteli lastovičky, chvíľu krúžili a čoskoro sa vrátili.
Zem pokrývalo veľké množstvo vody, ešte si nenašli miesto na 

odpočinok.
Keď slnko vyšlo nad vrch Nisir po desiaty raz, 
pustil som havrana nech letí, kam sa mu páči.
Odletel havran, krúžil a vzďaľoval sa čoraz viac.
Krákal, hrabkal, našiel semeno – nikdy viac sa nevrátil!” 
    (Sumerský mýtus) 

Prediskutujte dôvody vzniku písma! V akej miere to súviselo s rozvojom hospodárstva a vznikom štátu?
Navzájom sa tieto dva činitele dopĺňajú, alebo jeden predbehol druhý? [ E ]

Ktoré boli rozhodujúce etapy vývinu 
písma v Mezopotámii? Identifi kujte 

pomocou obrázku časový sled jednotlivých 
etáp! [ Ú ]

Vznik klinového písma

Zistite, aké časové obdobie zahŕňa ta-
buľka znázorňujúca zmeny! Akými 

zmenami prešiel obsah a forma znakov? 
Aké etapy možno určiť? Ktoré historické či-
nitele podnecovali tieto zmeny? Zozbierajte 
konkrétne príklady! [ P ]

Prečo trestali bohovia ľudí potopou? 
Porovnajte tento príbeh s biblickým 

príbehom o potope! Opíšte na základe pra-
meňa sumerské hospodárstvo! [ Ú ]

obrázkové 
písmo

slovné písmo slabikové písmo

Sumeri nesú dar bohom

Ako nazývame obrad znázornený na 
reliéfe? Akú úlohu hral tento obrad 

v ná boženstve a v živote jedinca? Čo ukazu-
je na reliéfe pokoru ľudí pred bohom? [ Ú ]

12
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Uruk
okolo 3300 

pred Kr.

Klasické 
sumerské

okolo 2400 
pred Kr.

Staro -
achájske

okolo 2200 
pred Kr.

Staro-
babylonské
okolo 1700 

pred. Kr.

Obraz Význam

krk, hlava hlava, 
od…

sediaci vták vták

býčia hlava vôl

potok alebo 
voda 

voda, 
semeno, 
otec, syn
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STAROBABYLÓNSKA RÍŠA Nomádske národy 
pri útoku na Mezopotámiu rozvrátili dediny a mestá, 
poškodili zavlažovacie kanály. Nespokojnosť, ktorú 
vyvolal hladomor, viedla k vojnám, neskôr k vzniku 
nových mestských štátov a ríš. V Mezopotámii totiž 
dokázali zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva iba 
dobre organizované štáty. 

V 18. storočí pred Kr. sa stal najvýznamnejším 
strediskom Babylon (Báb-ili – Brána božia) na brehu 
rieky Eufrat. Tu stál jeden z divov staroveku, sedem-
poschodový vežový chrám, biblická Babylonská veža. 
Panovníci mesta znovu zjednotili celé územie Me-
zopotámie a vytvorili najsilnejší štát na Blízkom Vý-
chode (Starobabylonská ríša). Vynikol z nich Cham-
murapi (18. storočie pred Kr.), ktorý zostavil najvý-
znamnejší zákonník tej doby. 

CHAMMURAPIHO ZÁKONY Zbierka zákonov 
stojí na zákonoch z doby sumerskej a akkádskej. Naj-
známejšia písomná pamiatka zo starovekej Mezopo-
támie neobsahuje povinné a všeobecne formulované 
zákony, ale je to zbierka „Spravodlivých rozsudkov”. 
Zostavili ju kráľovi právnici z prípadov tej doby, aby 
mohli poslúžiť pre ďalšie rozhodnutia ako vzor. Pra-
meň predstavuje predposlednú etapu na ceste vedú-

cej ku kodifi kovaným (zapísaným a pre všetkých zá-
väzným) zákonom. Jeho význam je neoceniteľný, pre-
tože môžeme si na jeho základe vytvoriť obraz o spo-
ločenských, najmä majetkových pomeroch. 

Z textu vysvitá vedúca úloha paláca (kráľa) a chrá-
mu (duchovenstva) a ochrana vznešených. O posta-
vení slobodných a poloslobodných (muskénov) 
svedčí počet článkov súvisiacich s nimi. V texte na-
chádzame narážky aj na otroctvo za dlžobu a klasic-
ké otroctvo. Rozdielnosť v spoločenskom postavení 
sa odzrkadľuje aj v rozličnej miere trestov. Tresty sú 
zväčša mimoriadne prísne, často ide o trest smrti.

Vo významnej časti trestov sa odzrkadľuje nevy-
zreté právne poňatie, ktoré vyjadruje princíp oko za 
oko (talio). Pokrok znamenalo predpisovanie náhra-
dy spôsobenej škody, čo si možno všimnúť v texte 
tiež. Na základe niektorých pojmov (napr. dokazova-
nie, žalobca, svedok, maloletý) možno hovoriť o vy-
spelom právnom živote. Rodina stála pod ochranou 
otca, ktorý zaobchádzal s členmi rodiny ako s vlast-
ným majetkom. Voči svojim deťom bol chránený oso-
bitne. 

Chammurapiho rozsudky sa týkali predovšetkým 
ochrany majetku, chýbajú v nich príklady vo veci štá-
tu a verejnej správy.

4. Chammurapiho zbierka zákonov

Starobabylonská ríša dosiahla svoj rozkvet za Chammurapiho panovania. Vtedy vznikol prvý významnejší 
 zákonník v celej oblasti.
Zbierka zákonov je dôležitým medzníkom v dejinách práva na ceste k záväzným zákonom. 
Z textu sa nám vybavia osobitosti spoločnosti, ktorá bola právne i majetkovo diferencovaná.
V nariadeniach sa miešajú prastaré právne zvyky a rozvinutejší právny pohľad.

Archív

„(…) Keď mi boh Marduk zveril riadenie ľudí a zahojenie rán krajiny, 
pravdu a právo som preložil do jazyka krajiny a tým som slúžil blahu všet-
kých ľudí. Vtedy som nariadil:

1. Ak slobodný človek obviní z vraždy slobodného človeka, ale to nedo-
káže, žalobcu treba zabiť. 

2. Ak sa slobodný človek prihlási za svedka v spore, v ktorom ide o život, 
a svoje tvrdenie nedokáže, nech je zabitý. (…)

8. Ak slobodný človek ukradol vola, ovcu alebo sviňu, a tie patrili chrá-
mu alebo palácu, nech splatí tridsaťnásobok, ak patrili muskénovi (poloslo-
bodný), tak desaťnásobok. Ak zlodej nedokáže škodu splatiť, nech ho zabĳ ú.

15. Ak slobodný človek vyvedie za brány mesta otroka či otrokyňu patria-
cu palácu, alebo otroka či otrokyňu patriacu muskénovi, nech je zabitý.

21. Ak niekoho pristihnú pri vlámaní, nech ho zabĳ ú a na mieste činu za-
kopú do zeme.

22. Ak niekoho pristihnú pri krádeži, nech ho zabĳ ú.

Zákonodarca Chammurapi

Na základe busty a ka-
menného stĺpa Chammu-

rapiho zozbierajte, čo charakte-
rizovalo odev a účes Mezopotá-
mie. [ P ]

1

2
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Chammurapiho stĺp. Kamenný stĺp 
objavili na začiatku 20. storočia. 
Na vrchu stĺpa s článkami stojí 
kráľ pred bohom Samasom. Dole: 
ukážka z textu vyrytého na stĺpe.

Aké vzťahy medzi bož-
stvom a panovníkom vy-

jadruje stĺp? Akými prostried-
kami to vyjadruje niekdajší 
umelec? [ Ú ]

25. Ak v dome slobodného človeka vypukne požiar a ktokoľvek z tých, 
čo prišli pomáhať hasiť, ukradne gazdovi majetok, nech ho vrhnú do toho 
istého ohňa.

53. Ak niekto z nedbalosti nespevnil hrádzu na svojom pozemku a na 
hrádzi vznikne štrbina, cez ktorú voda zaplaví obilie, zničené obilie musí 
zaplatiť ten, koho hrádza sa pretrhla.

54. Ak nie je schopný obilie nahradiť, nech ho spolu s majetkom predá 
a peniaze nech si rozdelia tí, ktorých obilie bolo zničené.

117. Ak slobodného človeka donútili dlžoby predať za peniaze manžel-
ku, syna či dcéru, alebo ich poslať slúžiť, nech pracujú v dome toho, kto ich 
 kúpil alebo sa stal ich gazdom, tri roky, vo štvrtom roku musia byť oslobo-
dení. (…)

195. Ak syn udrie svojho otca, nech mu odtnú ruku.

196. Ak slobodný človek vypichne oko komukoľvek zo stavu slobodných, 
nech vypichnú aj jeho oko.

197. Ak slobodný človek doláme kosti slobodnému človeku, nech dolámu 
kosti aj jemu. 

198. Ak vypichne oko alebo zlomí kosť muskénovi, nech zaplatí 1 mínu 
(500 gramov) striebra.

199. Ak slobodný človek vypichne oko alebo zlomí kosť otrokovi iného 
slobodného človeka, nech zaplatí polovicu jeho ceny.

200. Ak slobodný človek vybĳ e zub slobodnému človeku, nech vybĳ ú aj 
jeho zuby.

201. Ak vybĳ e oko muskénovi, nech zaplatí 1/3 míny striebra.

202. Ak slobodný človek udrie do tváre človeka vyššieho stavu, nech ho 
zbičujú šesťdesiatimi údermi na verejnosti.

203. Ak slobodný človek udrie do tváre jemu rovného slobodného člove-
ka, nech zaplatí 1 mínu striebra.

204. Ak muskén udrie muskéna, nech zaplatí 10 šekelov (8 gramov) 
 striebra. 

205. Ak otrok slobodného človeka udrie do tváre kohokoľvek zo stavu 
slobodných, nech mu odrežú ucho.

(…) Ja, Chammurapi, som dokonalý kráľ. (…) Svoje zázračné slová som 
napísal na stĺp a umiestnil som ich pred vlastnou podobizňou spravodlivé-
ho kráľa, aby v krajine mali pri vynášaní rozsudkov mieru, aby sa súdne 
spory mohli vyriešiť a aby sa utláčaným dostala spravodlivosť.”

Pripravte tabuľku do zošita. Dajte do osobitnej rubriky tie výrazy, ktoré sa 
vzťahujú na spoločenské skupiny, a napíšte vedľa nich tie časti, ktoré hovoria 

o ich postavení! Aké spoločenské vrstvy spoznávame?  [ Z ]

Prepíšte do zošita tie časti, ktoré hovoria o rodinnom živote! Na základe pra-
meňa usúďte štruktúru starobabylonskej rodiny!
Zozbierajte a dajte do tabuľky tie časti, ktoré sa vzťahujú na spáchané pre-
činy a pripíšte k nim tresty! O akých trestných činoch sa dozvedáte? Aké sú 

tresty?  [ Z ]

Ktoré dôležité oblasti života vypadli zo zbierky?
Nájdite na to vysvetlenie! [ P ]

3
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GEOGRAFIA Egypt sa rozprestiera v severový-
chodnej časti Afriky, pozdĺž dolného toku rieky Níl. 
Ob klopujú ho moria a saharská púšť, ktoré ho izo lujú 
od ostatných civilizácií. Podnebie Egyptu je suchšie, 
než podnebie Mezopotámie, bez zavlažovania tu nie 
je možná žiadna poľnohospodárska výroba. V púšti 
sa ostro oddeľuje úrodné zelené pásmo zavlažo-
vaných území. 

V Egypte bol život úzko spätý s Nílom, ktorý ur-
čoval aj ročné obdobia: záplavy, klíčenie, horúčavy. 
Záplavy a sústavné zavlažovanie v Egypte nezničili 
pôdu, pretože bahno, ktoré prinášala rieka, každo-
ročne obnovovalo úrodnosť pôdy. 

Najväčšiu hodnotu okrem zavlažovanej pôdy zna-
menal kameň, ktorý bol stavebným materiálom a vy-
rábali z neho aj nástroje. Kamenné nástroje sa tu po-
užívali dlho. 

ARCHAICKÁ DOBA (pribl. 3000-2700 pred Kr.) Sa-
hara bola v ľadovej dobe ešte trávnatou pustatinou. 
Keď sa zmenila na púšť, tamojšia populácia sa presťa-
hovala v niekoľkých vlnách k Nílu. V neolite vznikli 
pri veľkej rieke poľnohospodárske dediny. Na konci 
4. tisícročia pred Kr. sa rozšírilo zavlažovacie poľno-
hospodárstvo. Malé spoločenstvá bojovali medzi se-
bou o úrodnú pôdu. Vznikli dva štáty: Horný Egypt
pri hornom, Dolný Egypt pri dolnom toku Nílu. Oko-
lo roku 2900 pred Kr. panovník Horného Egyptu do-
byl Dolný Egypt a takto vznikla jednotná Egyptská 
ríša. 

V tejto dobe vznikli charakteristické rysy egypt-
ského umenia, náboženstva a písma. Neskôr sa všet-
ky tri zložky menili, ale ich základné rysy zostali za-
chované počas celej histórie starovekého Egyptu. 

Najstarším egyptským písmom sú hieroglyfy
(vý znam gréckeho názvu: svätá rytina). Hieroglyfy 
vyryté predovšetkým do kameňa verne zobrazovali 
zvieratá a rastliny. Predsa nejde čisto o obrázkové 
 písmo, ale o zložité spoluhláskové písmo. Dôleži-
tejšie a slávnostnejšie texty zaznamenávali aj neskôr 
 hieroglyfi ckým písmom. 

STARÁ RÍŠA (pribl. 2700-2200 pred Kr.) Egyptský 
panovník, faraón mal despotickú moc: uctievali ho 
ako božstvo a patrila mu celá krajina, všetci záviseli 
od jeho vôle. Panovník sa opieral o duchovenstvo
a úradníctvo (pisári), výrobnú prácu vykonávali 

ľudia slobodného stavu. V Starej ríši bola väčšina 
nástrojov už z medi (medená doba). 

Mimoriadna moc panovníkov umožnila v prvých 
storočiach Starej ríše výstavbu najväčších diel staro-
vekej architektúry, pyramíd (napr. Cheopsova pyra-
mída), ktoré boli posmrtným pomníkom faraónov 
a symbolizovali ich neobmedzenú moc. Egypťania 
verili tomu, že pre posmrtnú existenciu duše je pot-
rebné zachovať aj telo, preto vypracovali metódu 
mumifi kácie. Pri príprave múmií získali Egypťania 
mnohé vedecké poznatky (napr. objavenie krvného 
obehu). 

STREDNÁ RÍŠA (pribl. 2060-1780 pred Kr.) Po pre-
chodnom období, ktoré nasledovalo po rozpade Sta-
rej ríše, centrálna moc zosilnela. Dôležitú úlohu v tom 
hrala okolnosť, že hospodársky systém založený na 
zavlažovacom poľnohospodárstve fungoval dobre 
iba v prípade jednotného riadenia údolia Nílu.

Neobnovila sa však Stará ríša. Moc faraónov je teo-
reticky naďalej neobmedzená, ale vrstvu kňazov a ú-
radníkov sa nepodarilo zatlačiť do úzadia. Vzrástol 
však význam guvernérov, ktorí riadili provincie. Ve-
dúca vrstva už nemala iba služobné, ale aj vlastné 
majetky. V Egypte, ktorý vstupoval do doby bronzo-
vej, vzrástol význam miest. 

NOVÁ RÍŠA (pribl. 1550–1000 pred Kr.) Zoslabnutú 
Strednú ríšu zvrhli kmene (Hiksosov), ktoré zaútočili 
smerom od Palestíny bojovými vozmi a železnými 
zbraňami. Ich storočnú vládu zvrhli praobyvatelia 
tými istými zbraňami a v meste Théby založili Novú 
ríšu. 

Obdobie poroby skoncovalo s uzavretosťou Egyp-
ta a po znovu získanej samostatnosti sa začalo obdo-
bie hospodárskeho rozmachu. Prešli na obrábanie 
pôdy pluhom. Rozšírenie prečerpávacieho zariade-
nia (saduf) podobného vahadlovej studni prinieslo 
rozvoj zavlažovania. Udomácnili sa nové druhy zvie-
rat, napríklad ovce, ktoré poskytovali vlnu, neskôr 
ťavy, ktoré sa stali symbolom krajiny. Naučili sa cho-
vať aj kone, ale v tejto dobe zapriahali kone pred bo-
jové vozy. Egypt vstúpil do železnej doby. Začali 
používať aj pálené tehly.

Silnejúci Egypt začal dobyvateľské výpravy, v kto-
rých hrala kľúčovú úlohu vrstva vlastniaca bojové 
vozy. Spoločensko-politický význam príslušníkov 

5. Egypt, dar Nílu

Vznik egyptskej civilizácie bol úzko spätý s riekou Níl. Zavlažovacie hospodárenie určovalo vznik štátu
i mo cen ské usporiadanie.
V období Starej ríše vznikla despotická moc, ktorá stavala pyramídy, rovnako základy egyptskej kultúry.
V období Novej ríše sa začal pod vonkajším vplyvom hospodársky rozmach a Egypt sa pustil do anexií. 
Od konca 13. storočia pred Kr. určovali osud zoslabnutej krajiny silnejšie ríše Blízkeho Východu.
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tejto vrstvy vzrástol. Po úspešných výpravách sa do-
stali do krajiny tisíce zajatcov, preto mohlo vzniknúť 
otroctvo. Úloha otrokov vo výrobe však stále nie je 
významná.

Nová ríša je obdobím Egypta ako veľmoci. Vtedy 
obsadili Palestínu a rozšírili krajinu aj smerom na 
juh. (Najväčšiu rozlohu dosiahla ríša v 15. storočí 
pred Kr.) Jedným z najznámejších panovníkov bol 
Ramses II. (13. storočie pred Kr.), ktorý sa vyzname-

nával vo vojnách i pri obrovských stavebných prá-
cach. 

V poslednej etape Novej ríše zosilnela moc tzv. 
amonského duchovenstva a centrálna vláda postup-
ne slabla. Od konca 13. storočia pred Kr. zaútočili na 
blízkovýchodné ríše kmene zo západu. Tieto tzv. 
morské národy zaplavili aj bohatý Egypt. Krajina fa-
raónov stratila svoje veľmocenské postavenie a nie-
koľkokrát sa stala korisťou cudzích dobyvateľov. 

Archív

Egypt 

Analyzujte prírodné podmienky Egypta! Na ktoré prírodné zdro-
je bola krajina bohatá a na ktoré chudobná? Na základe tejto 

 mapy nakreslite náčrt do zošita. Napíšte do náčrtu pozdĺž obchodných 
ciest názov prepravovaného tovaru!  [ Ú ]

Údolie Nílu z leteckého pohľadu

Porovnajte obsah mapky a obrázku! V akej miere potvrdzuje ob-
rázok údaje na mapke? V čom poskytuje viac? Čo označuje ostrý 

kontrast medzi zelenými a žltohnedými oblasťami? Prečo sa nestalo 
údolie Nílu neúrodným ani po neustálom zavlažovaní? [ Ú ]
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„Mal som problémy na Veľkom tróne a tých, ktorí zostali v paláci, zachvátila zú-
falosť (…) lebo Níl sa nerozvodnil počas môjho panovania sedem rokov. Sotva 
sme mali obilie, ovocie uschlo a mali sme nedostatok všetkých potravín. Svo-
je srdce som obrátil k počiatkom a opýtal som sa Komorníka, ďalej Ibis (bohy-
ňa múdrosti), hlavného duchovného písma, Ptahovho syna Imhotepa: „Kde je 
miesto zrodu Nílu? Kto je tam bohom?” Odpovedal takto: „Musím vstúpiť do 
Domu života (knižnica) a musím roztvoriť duše Ré (sväté knihy) a zistiť, či nie 
je v nich nejaká rada.” Odišiel a hneď sa vrátil, aby ma poučil o rozvodňovaní 
Nílu. (…)” (Zo spisu faraóna Džosera z 27. storočia pred Kr.)

ARCHAICKÁ DOBA

Zhrňte problém faraóna 
Džosera svojimi slovami. 

Zistite na základe textu úlohy 
faraóna a duchovenstva! [ P ]

Obrázok ukazuje, ako uľahčilo rozlúštenie hie ro-
glyfov spoznanie mena jednotlivých panovníkov. 
Tu môžeme čítať meno Ptolemaia a Kleopatry 
hieroglyfmi a gréckym písmom. 

Porozprávajte na základe obrázku, ako 
pomohlo známe meno? Ktorú etapu 

rozvoja písma ukazujú hieroglyfy? [ Ú ]

Rozvoj egyptského písma

Cez aké formálne zmeny prešlo egyptské písmo? Ako možno 
tento proces vysvetliť? Koľko druhov egyptského písma ukazuje 

obrázok? Aký je medzi nimi rozdiel? Porovnajte tento obrázok s ob-
rázkom o rozvoji sumerského písma! V čom sa líšia a v čom sa podo-
bajú? Prečo? [ Ú ]

Egyptská spoločnosť počas Archaickej ríše

Opíšte úlohu jednotlivých vrstiev v ži-
vote spoločnosti! V akej miere sa meni-

la táto spoločenská štruktúra v dejinách 
Egypta? [ Ú ]

       Pisár 

Akú úlohu hrali v egyptskej spoločnosti pisári? Ako sa objavuje 
táto úloha v umeleckých dielach? [ P ]

STARÁ RÍŠA
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Na čo slúžili pyramídy? 
V ktorom období egypt-

skej histórie boli postavené? 
Porovnajte pyramídu faraóna 
Džosera s tromi veľkými pyra-
mídami! Ktorý tvar bol prv, ku-
žeľ alebo schodovitý? Odôvod-
nite svoju odpoveď! [ P ]

„Počas Cheopsovho kráľovstva sa všetko obrátilo k horšiemu. (…) Každému 
Egypťanovi prikázal, aby pracoval pre neho. Jedni museli ťahať kamene z baní 
v Arabskom pohorí k Nílu. Druhí prevážali kamene cez rieku a ťahali ich k tak-
zvanému libujskému pohoriu. Neustále pracovalo stotisíc ľudí, ktorí sa striedali 
každé tri mesiace… Cesta, po ktorej ťahali kamene, bola hotová za desať rokov, 
čo bolo podľa môjho názoru aspoň takou robotou, ako výstavba samotnej pyra-
mídy… Desať rokov teda trvala táto práca, aj príprava pahorku, na ktorom mala 
stáť pyramída, i podzemných stavieb, ktoré dal postaviť pre seba ako hrobku… 
Výstavba samotnej pyramídy trvala dvadsať rokov…” (Opis gréckeho dejepisca 
z 5. storočia pred Kr. Herodota)

Opíšte postup výstavby 
Cheopsovej pyramídy! Kto 

staval obrovský objekt? Ako sa 
stavia autor k tejto veľkej stav-
be? Vypíšte do zošita tie časti 
textu, z ktorých to možno zistiť! 
[ Ú ]

Pyramídy v Gize so sfi ngou a pyra-
mída faraóna Džosera. Brúsené vá-
pen cové platničky sa už zničili

10

9

11

12
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„Najslávnostnejšie balzamovanie sa uskutočnilo takto: najprv vytiahnu cez 
nosné diery ohnutým železom časť mozgu, ostatné časti odstránia liekmi, ktoré 
vlejú do lebky. Potom rozrežú ostrým kameňom podbrušie a vyberú všetky čre-
vá. Keď brušnú dutinu vyčistili a palmovým vínom prepláchli, rôznymi dymiaci-
mi prostriedkami ju opäť vyčistia. Následne naplnia dutinu rozdrvenou a čistou 
myrhou a inými kadidlami a zašĳ ú ju. Telo potom natrú nátronom a schovajú na 
sedemdesiat dní. Dlhšie ho nemožno nechať natreté. Po uplynutí sedemdesiatich 
dní telo umyjú a obalia ho do plátenných stúh, natrú ešte gumou, ktorú Egypťa-
nia používajú namiesto gleja. Príbuzní ho potom prevezmú a dajú vyrobiť rakvu 
v tvare človeka. Uložia do nej telo a ako poklad ju strážia v hrobke postavenú pri 
stene.” (Opis gréckeho dejepisca z V. storočia pred Kr. Herodota)

„Krvné cievy sa rozvetvujú do všetkých údov od srdca. Kam teda lekár položí 
svoj prst, na hlave, lebke, ramene, tepne, ruke či nohe cíti všade srdce, pretože 
cievy vedú do každej časti tela.” (Z papyrusu Ebers, 16. storočie pred Kr.)

Porozprávajte vlastnými 
slo vami, ako sa pripravuje 

múmia! Aké poznatky získava-
li Egypťania v priebehu mumi-
fi kovania? Aké závery možno 
vyvodiť z textu v oblasti dejín 
hospodárstva? [ Z ]

Aká je súvislosť medzi 
 tým to prameňom a opi-

som mu mifi kácie? Na čo mohli 
po užiť získané vedomosti 
(napr. o krvnom obehu)? [ P ]

NOVÁ RÍŠA
„Jedla máte pred sebou hojne. Ste dobre zaopatrení, aby 
ste pre mňa pracovali radi. Hmotnosť vašej stravy je väč-

šia, než práca, aby ste mohli žiť a prežiť. Poznám vašu vynikajúcu prácu, te-
šiť sa môže každý, kto tu pracuje a žalúdok má plný. Šopy sú plné obilia, lebo 
nechcem, aby ste strádali hoci jediný deň. Každý z vás je na mesiac vyvolený. 
Naplním pre vás sklady jedlom, mäsom, pečivom, budem vás chrániť obuvou, 
šatstvom a mastičkami, aby ste si každých desať dní natreli hlavu, ja pre vás 
zabezpečujem oblečenie na celý rok, aby vaše nohy stáli deň čo deň pevne na 
zemi a aby nikto z vás ne zaspával s tým, že vzdychá od biedy. Vybral som mno-
hých ľudí, aby vás živili, rybárov, aby prinášali ryby, záhradníkov, aby pestovali 
rastliny. Dal som vyrobiť hrnčiarom nádoby, krčahy, aby pre vás chladili vodu 
v horúcich letných dňoch. Horný a Dolný Egypt vám priváža jačmeň, obilie, 
pšenicu, soľ a fazuľu v nekonečnom množstve.” (Ramses II. k baníkom, 13. storo-
čie pred Kr.)

Opíšte na základe textu 
egyptské hospodárstvo! 

Čo vyplýva z textu ohľadne 
život ných a pracovných pod-
mienok? Príslušníci ktorej spo-
ločenskej vrstvy vykonávali 
prácu v bani? Aký bol faraónov 
zámer napísaním tohto textu? 
Prepíšte text za iným účelom 
(napr. povzbudzujte robotní-
kov na povstanie, alebo aby 
 žiadali pre seba lepšie pracov-
né podmienky)! [ E ]

Sejba a orba v období Novoegyptskej ríše. Na dolnom rade obrázkov sú datľové palmy a 
akácie

Ako obrábali pôdu pred objavením pluhu? Pozrite  v učebnici, kedy sa obja-
vil pluh v Egypte! [ Ú ]

Tzv. saduf – mechanizmus na čer-
panie vody. V prípade väčších výš-
kových rozdielov fungovalo nad 
sebou viac sadufov

Porozprávajte na základe 
obrázku, ako fungovala 

vahadlová studňa! Ako zobra-
zuje egyptské umenie človeka, 
prostredie a rastlinstvo [ P ]
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„Hoci si vzdialené,
tvoja žiara vzplanie tu na zemi.
Si aj na tvárach , aj keď tvoje plápolanie nikto nevidí.
Keď padneš za západným horizontom na nebi, 
zem stmavne a posunie sa do smutného stavu smrti.
V komorách spí človek, zakrýva si hlavu,
a o jednom oku nevie nič druhé,
môžu ho o majetok obrať, (…)
Svoju jaskyňu opúšťa vražedný lev,
všade sú len červy, (…)
Svet je hneď jasný,
keď vstávaš na nebeskom horizonte
a žiariš celý deň, ty ohnivý kotúč.
Odháňaš noc, tvoje lúče sa šíria všade. 
Dve krajiny /Egypt/ slávia sviatok,
čo je živé, oživí sa opäť,
ty zobúdzaš človeka.
Okúpe svoje telo, oblečie si šaty,
a tvoje žiarenie pozdravuje rukou.
Celá krajina vykonáva svoju prácu,
obrokom sa nasycuje zviera,
zelenajú stromy a planty,
v hniezdach skackajú vtáčence,
ich krídla velebia teba.
Každé zviera poskakuje,
všetko, čo lieta, čo prilieta,
všetko je živé, lebo sa na nich vlieva tvoja žiara. 
Lode môžu plávať po prúde dole, 
alebo aj proti prúdu,
všade nás zavedie cesta, keď sa tvoja tvár rozjasní.
Z rieky vyskočí pred teba ryba,
tvoje svetlo žiari aj v hlbinách mora.” 

(Úryvok z hymny k Slnku od Ehnatona IV.)

Faraón Tutanchamon na bojovom voze. Jeho hrob v staroveku nevyrabovali, preto sa ho podarilo v 19. storočí odkryť v plnej kráse

Zistite v učebnici, kedy sa rozšírilo používanie koňa v Egypte a aký to malo význam! Aké typické rysy zobraze-
nia človeka v Egypte možno objaviť na obrázku? [ Z ]

Vymenujte polyteistické 
ná boženstvá! Aké sú roz-

diely medzi polyteizmom a mo-
noteizmom? V akom zmysle je 
pre štátnu moc dôležité, či je na 
území ríše prevládajúci poly-
teiz mus, alebo monoteizmus? 
[ E ]

Zistite, akú úlohu mal boh Slnka Aton! Vypíšte z textu tie časti, ktoré dokazu-
jú, že Ehnaton (Amenhotep) zaviedol monoteistické náboženstvo! Odôvod-

nite to! Ako nazýva prameň Egypt? Prečo? [ Ú ]

18
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V období novej ríše sa 
upevnil vplyv tzv. amon-
ského duchovenstva. Na-
toľko, že to už ohrozo-
valo moc faraónov. Na 
ich potlačenie urobil ne-
úspešný pokus faraón 
Amen hotep IV. (14. sto-
ročie pred Kr.), keď za-
viedol nový kult boha. 
Namiesto Amonovho kul-
tu zaviedol vý lučné uctie-
vanie boha Atona, ktorý 
symbolizoval slneč ný ko-
túč. Faraón si ešte aj 
meno zmenil na Ehnato-
na. Pokus o presadenie 
monoteizmu však po fa-
raónovej smrti skracho-
val. Aj jeho nástupca mu-
sel zmeniť svoje meno, 
ale s opačným zámerom: 
Z Tutanchatona na Tutan-
chamona. Jeho hrobka 
bo  la uchránená pred lú-
pežníkmi v Údolí kráľov, 
kde vyryli do skál hrob-
ky faraónov. 
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BIBLICKÁ ZEM PALESTÍNA Vrchovitá krajina 
 tiahnuca sa od rieky Jordán a Mŕtveho mora po Stre-
dozemné more je Palestína. Prvotní obyvatelia, ktorí 
sa zaoberali poľnohospodárstvom a pastierstvom, a 
mali aj múrmi opevnené mestá, nazývali krajinu Ká-
naán. V 13. storočí pred Kr. uzavrelo spojenectvo 12 
židovských (hebrejských) kmeňov na tomto území. 
Pravdepodobne išlo o spojenie dvoch skupín tejto se-
mitskej populácie: prvá prišla z východu už skôr, 
druhá sa presídlila z Egypta.

Najdôležitejším zdrojom dejín Palestíny je Starý 
zákon Biblie, ktorý je svätou knihou Židov. Starý zá-
kon zachováva dvojitý pôvod palestínskych Židov, 
pričom zjednocuje Abrahámov a Mojžišov príbeh. 
História východných Židov, ktorí prišli v 15. -14. sto-
ročí pred Kr., je spojená s Abrahámom, Židia z Egyp-
tu sa presídlili okolo 13. storočia pred Kr. a viažu sa 
k Mojžišovi.

Podľa Starého zákona utiekol Abrahám z mezopo-
támskeho mesta Ur cez mesto Hárán do Kánaánu. Už 
bol starý, keď sa mu narodil syn Izák. Izákovým sy-
nom bol Jakub, ten mal 12 synov, ktorí symbolizujú 
12 židovských kmeňov. Pred hladomorom odišli Ja-
kubovi synovia do Egypta. Vďaka najmladšiemu bra-
tovi Jozefovi žili Židia v Egypte v pokoji a množili sa. 
Egypťania im však závideli ich bohatstvo. Faraón ich 
chcel zlikvidovať. Nariadil, aby židovských chlapcov 
hodili do Nílu. Jedného však uložili do pleteného 
koša namazaného smolou a spustili na vodu. Bol to 
Mojžiš. Našla ho faraónova dcéra, vychovala ho a stal 
sa z neho vznešený muž. Neskôr sa v jednom konf-
likte postavil na stranu svojich pokrvných príbuz-
ných, preto musel utiecť. Potuloval sa na Sinajskom 
polostrove, keď sa mu boh Židov Jahve objavil v po-
dobe horiaceho šípkového kríku a vyzval ho, aby svoj 
národ vyviedol z Egypta. Mojžiš s veľkými ťažko-
sťami odviedol svoj národ na hranice Kánaánu, ale on 
už nemohol stúpiť na pôdu novej vlasti. V púšti cho-
val Židov Pán, ktorý dal svojmu vyvolenému národu 
aj zákony (desatoro božích prikázaní).

Židovské kmene bojovali s pôvodnými obyva-
teľmi Kánaánu niekoľko sto rokov, nakoniec ich po-
razili, vzápätí museli bojovať o územie s Filištínca-
mi. (Indoeurópski Filištínci patria k morským náro-
dom, ktoré obsadili prímorské oblasti krajiny, z ich 
pomenovania pochádza neskorší názov Palestína.) 
Počas týchto bojov vznikol v 10. storočí pred Kr. pod 
vedením kráľa Dávida židovský štát so sídlom v Je-
ruzaleme. Dávidov potomok Šalamún sa stal despo-
tickým kráľom. S ním je spojená výstavba jeruzalem-
ského chrámu.  

VZNIK MONOTEISTICKÉHO NÁBOŽENSTVA
Po Šalamúnovej smrti sa krajina rozdelila na dve čas-
ti: na severný Izrael a na južnú Júdeu. Životné pome-
ry obyvateľstva sa zhoršovali a vedúca vrstva sa 
vzďaľovala od Jahveho kultu. Objavili sa jasnovidci, 
veštci, ktorí sa považovali za „hovorcov” boha (pro-
rokov) a pranierovali vykorisťovanie ľudu a zaned-
bávanie boha Jahveho. Proroci získali priazeň oby-
vateľstva a predpovedali boží trest za uctievanie 
cudzích bohov.

Tak sa aj stalo, pretože v Mezopotámii v tom čase 
posilnená Asýrska ríša obsadila hlavné mesto Izrae-
la (8. storočie pred Kr.). Väčšinu obyvateľstva od-
vliekli (deportovali) do Asýrie. Júdea sa zachránila 
len vďaka úplnému podriadeniu vrátane daňového. 
Jej vodcovia však zmenili svoju politiku: v záujme 
dosiahnutia jednoty sa dohodli s prorokmi a poľa vili 
v útlaku. Rozišli sa s cudzími kultmi a za jediného 
boha Židov uznali Jahveho. Uctievať Boha bolo mož-
né iba v jeho jeruzalemskom chráme. 

Útrapy sa však neskončili. Panovník Novobaby-
lonskej ríše Nabukodonozor po krátkej výprave po-
razil Júdeu, rozvrátil hlavné mesto Jeruzalem a zni-
čil svätyňu Židov. Rovnako ako Asýrčania, aj on pre-
sídlil časť obyvateľstva, najmä však vedúcu vrstvu do 
Mezopotámie. S „babylonským zajatím” (VI. storo-
čie pred Kr.) skoncovali Peržania, keď porazili Novo-
babylonskú ríšu, pustili domov Židov, ktorí znovu 
postavili symbol svojej existencie jeruzalemskú svä-
tyňu.

V období zajatia nastali v náboženskej oblasti vý-
razné zmeny. Jahve sa stal z jediného boha Židov 
stvoriteľom všetkého a jediným bohom na zemi. 
Okrem neho neuznávali žiadne božstvo. Tým sa stala 
židovská viera rýdzo monoteistickým nábožen-
stvom. Nehľadiac na menšie zmeny Starý zákon zís-
kal svoju konečnú podobu v tomto období. 

KRAJINA OBCHODNÍKOV: FENÍCIA V pobrež-
nej oblasti medzi Stredozemným morom a Libanon-
skými vrchmi sa rozprestierala Fenícia, kde bolo do-
statok zrážok na to, aby sa urodilo obilie aj bez za-
vlažovania. Na úbočiach pestovali hodnotné rastliny, 
vinič, olivovník a fi govník. Vo vrchoch rástli cenné 
stromy, napríklad céder a libanonský dub. Toto kva-
litné drevo bolo nenahraditeľnou surovinou pri stav-
be lodí. Okrem stavby lodí sa venovali šikovní reme-
selníci výrobe tkanín, skla a kovových predmetov.

Fenícia sa rozprestierala na mieste, kde sa stretá-
vali obchodné cesty. Obyvatelia pobrežných miest 
využili priaznivú polohu a preplavili sa do ďalekých 

6. Malé krajiny – veľké dedičstvo

Židovský štát východného typu vznikol na rozhraní viacerých ríš.
Prvé monoteistické náboženstvo vzniklo u Židov. Ich svätou knihou je Starý zákon Biblie.
Fenícia je dôležitým obchodným strediskom, v tunajších mestách sa zrodilo hláskové písmo.
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vôd. Odvážali výrobky svojej krajiny a prevážali to-
var iných miest, stali sa obchodníkmi na mori. Na 
mnohých miestach založili obchodné sklady, od 
Cypru po Gibraltár (napr. Kartágo). 

Najtrvalejším dielom fenícĳ ských obchodných 
miest bolo hláskové písmo. Po skorších pokusoch 
vypracovali v meste Byblos okolo 1100 pred Kr. pís-
mo, ktoré pozostávalo z 22 čiarových znakov. Táto 
abeceda je základom pre hebrejské a arabské písmo. 

Gréci k nej pridali samohlásky a rozvinuli tak vyná-
lez Feníčanov. Tento systém sa stal základom aj pre 
latinskú abecedu.

Fenícia pozostávala z mestských štátov (Byblos, 
Sydon, Tyros), ktoré sa nespojili do jednotného štá-
tu. Moc kráľov v mestských štátoch obmedzovali bo-
hatí obchodníci. Vidiek bol s výnimkou prechodného 
obdobia (12.-8. storočie pred Kr.) vždy súčasťou oko-
litých veľkých ríš.

Archív

Fenícia a Palestína

Analyzujte geografi cké danosti regió-
nu! Kde bolo možné používať závlaho-

vé obrábanie pôdy? Vymenujte niektoré 
špeciálne druhy tovaru z tohto regiónu! Ako 
ich zužitkovávali? Prečo sa mohla stať Fení-
cia obchodným strediskom Blízkeho Výcho-
du? [ Ú ]

BIBLICKÁ ZEM PALESTÍNA
„…Ak kúpiš hebrejského sluhu (ot-
roka), má ti slúžiť šesť rokov, na sied-

my nech odíde slobodne, bez odškodnenia. Keď prišiel sám, nech aj 
odíde sám, keď je ženatý, nech odíde aj jeho žena. Ak mu dal ženu 
jeho pán, a porodila mu synov či dcéry, aj žena, aj deti zostanú u pá-
na, on nech odíde sám.

… Kto zbĳ e otca či matku, nech zomrie.
… Kto ukradne človeka a predá ho, nech zomrie.
… Kto preklína otca či matku, nech zomrie.
…Keď sa muži pohádajú a jeden udrie druhého kameňom či päs-

ťou, a ten neumrie, iba zaľahne do postele (…) trestom pre toho, 
ktorý udrel druhého, je zaplatenie jeho liečby. Ale ak sa to skončí 
smrťou, život treba dať za život, zub za zub, oko za oko, ruku za 
ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, mod-
rinu za modrinu.

…Nech nezabĳ ú otcov za synov, ani synov za otcov, každý môže 
byť zabitý len za vlastné hriechy. 

…Nerozširuj nepravdivé správy, svoju ruku nemôžeš podávať 
zloduchovi, nesmieš podávať krivé svedectvo.

…Nenasleduj masy v zlých záležitostiach, v súdnom spore ne-
vypove  daj spolu s hriešnymi davmi. Neprejavuj predpojatosť ani 
v súdnom spore s chudobným.” (Z Mojžišových zákonov)

Opíšte na základe prameňa spoločnosť v Mojžišovej dobe! Po-
rovnajte text s Chammurapiho zákonníkom! V čom sa podobajú 

a v čom odlišujú? [ Ú ]

Schránka, ktorá je miestom tóry s Mojžišovými 
zákonmi v židovských modlitebniach

Zistite v učebnici, ako sa zrodili Mojži-
šove zákony? 

1

2

3

„Čuj, Izrael! Náš Pán 
Boh je jediným Pá-
nom! Maj rád svojho 
Pána Boha z hĺbky 
srdca, zo všetkých 
síl! Tieto prikázania, 
ktoré ti dnes urču-
jem, zachovaj v srdci 
a vry aj do pamäti 
svojich detí, hovor 
o nich, keď si líhaš, aj 
keď vstávaš.” (Gene-
sis 31, 11-13.)
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„Kráľ Šalamún poslal robotníkov na nútené práce až z Izraela: tridsaťtisíc 
ľudí pracovalo na nútených prácach. Striedavo, mesačne desaťtisíc ľudí posielal 
na vrch Libanon. Mesiac boli na vrchu, dva mesiace doma. Dozorcom robotní-
kov bol Adoniram. Šalamún mal sedemdesia� isíc nosičov a osemdesia� isíc ľudí, 
ktorí dolo vali kameň. Ďalej okrem riadiacich ľudí aj tritisíctristo dozorcov, ktorí 
dozerali na práce.” (Starý zákon, Kniha kráľov I. 5.)

Kto staval chrám? O akej spoločenskej štruktúre to svedčí? Aké historické pa-
ralely možno spomenúť? [ P ]

Maketa nového jeruzalemského 
chrá mu postaveného na mieste Ša -
lamúnovho chrámu po babylon-
skom zajatí

Zistite, akú úlohu hral 
chrám (svätyňa) v živote 

Židov! [ Z ]

VZNIK MONOTEISTICKÉHO NÁBOŽENSTVA
„V tom čase aj babylonský kráľ 
Nabukodonozor zaútočil na 

mesto, ktoré medzičasom obliehali jeho sluhovia. Z Pánovho chrámu odvliekol 
všetok poklad, to isté urobil s pokladmi kráľovského paláca, rozbil všetky zlaté 
nádoby, ktoré dal vyrobiť kráľ Izraela Šalamún pre Pánov chrám tak, ako to na-
riadil Pán. Celý Jeruzalem odvliekol do zajatia, všetkých veliteľov a bojovníkov, 
desaťtisíc zajatcov, okrem toho všetkých kováčov a zámočníkov, nezostal tam 
nik, len jednoduchí roľníci. (…) Rovnako odvliekol z Jeruzalema do Babylonu 
kráľovu matku, kráľove ženy a jeho úradníkov, takisto všetkých urodzených 
odvliekol babylonský kráľ do zajatia.” (Starý zákon, Kniha kráľov II. 24.)

KRAJINA OBCHODNÍKOV: FENÍCIA
„Líbya (Afrika) sa zdá byť kontinentom 
obklopeným vodou, s výnimkou tej čas-

ti, ktorá hraničí s Áziou. Podľa mojich vedomostí to bol egyptský kráľ Nechos, 
ktorý to dokázal. Prerušil totiž práce na kanále medzi Nílom a arabským záli-
vom (Červené more), vyslal Feníčanov na lodiach s tým, aby sa do severného 
mora (Stredozemné more) vracali cez Heraklove stĺpy (Gibraltár), a tak sa do-
plavili späť do Egypta. Feníčania sa teda plavili od Červeného mora do južného 
mora. Keď nastala jeseň, zakotvili a zasiali semeno práve v tej časti Líbye, kde 
boli, a zostali tam až do žatvy. Po žatve sa vydali opäť na plavbu, aby po uply-
nutí dvoch rokov, na tretí rok prešli cez Heraklove stĺpy a dorazili do Egypta. 
Tvrdili ďalej, že keď oboplávali Líbyu, slnko svietilo z pravej strany.” (Grécky 
dejepisec Herodotos)

Koho dal odvliecť Nabu-
kodonozor spomedzi Ži-

dov? Ktorý národ mal podobné 
metódy pri organizovaní ríše?
[ P ]

Sledujte na mape trasu fe-
nícĳských moreplavcov! 

Aké geografi  cké a astrologické 
dôkazy máme podľa textu na 
to, že skutočne oboplávali Af-
riku? Vypíšte tie časti, ktoré 
svedčia o Herodotových deje-
piseckých princípoch! [ P ]
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Fenícijské sklenené krčahy. Pripomínajú 
tvar hlinených nádob, pretože v tom ob-
dobí sklo ešte nefúkali, ale nanášali ho na 
hlinený vzor

Prečo sa rozvíjal priemysel fení-
cĳ ských miest rýchle? Na zákla-

de zemepisného prostredia určite 
rozvinuté remeslá  o Fenícii! [ Ú ]

Pripravte prehľadný obrázok o rozvoji písma! Vyjadrite na ňom jednotlivé etapy a hospodárske a spoločenské 
pozadie vzniku písma! [ E ]

Fenícijská loď

Opíšte na základe obrázku typic-
ké črty fenícĳ ských lodí! [ P ]

Fenícijské (vľavo hore) a latinské písmo

Aká je zásadná novinka v tom-
to písme? Aký je vzťah medzi 

oboma písmami? [ P ]

Rozšírenie písma 

Sledujte, ktoré druhy písma sa vyvinuli z fenícĳ skej abecedy! Prečo malo najväčší vplyv fenícĳ ské písmo? [ Ú ]

Vývoj hláskového písma 

V akom zmysle znamenalo fe-
nícĳ ské písmo pokrok oproti 

predchádzajúcim písmam? Prečo 
práve vo Fenícii vzniklo toto nové 
písmo? V čom pokročilo grécke pís-
mo? Prečo je grécke písmo textu 
vernejšie než fenícĳ ské? [ Ú ]
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„Stvorenie sveta

Spočiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, hlbiny zahaľo-
vala tma a nad vodami sa vznášala Božia duša. Boh povedal: „Nech je svetlo”, 
a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Boh oddelil svetlo od tmy. Svetlo na-
zval Boh dňom, tmu zasa nocou. Potom nadišiel večer a ráno – prvý deň. 

Boh znova prehovoril: „Uprostred vôd nech vznikne pevná klenba, ktorá nech 
tvorí predel medzi vodami.” Tak sa aj stalo. Boh stvoril pevnú klenbu a oddelil 
ním vody nad klenbou a pod ňou. Klenbu nazval Boh nebom. Potom nadišiel 
večer a ráno – druhý deň. Boh opäť prehovoril: „Nech sa zhromaždia vody pod 
nebom na jednom mieste a nech sa z nich vyzdvihne suché”. Tak sa aj stalo. Boh 
nazval suché zemou, spojené vody zasa morom. Boh videl, že je to dobré. Po-
tom Boh povedal: „Nech sa urodia v zemi zelené rastliny, ktoré prinášajú úrodu, 
a stromy, na ktorých sa urodí ovocie skrývajúce semená”. Tak sa aj stalo. Na zemi 
sa urodili zelené rastliny, ktoré priniesli podľa svojho druhu úrodu, a stromy, na 
ktorých dozrelo ovocie skrývajúce semená podľa druhu. Boh videl, že je to dob-
ré. Nadišiel večer a ráno – tretí deň.

Vtedy boh opäť prehovoril: „Nech sú na nebi svietiace telesá, ktoré oddeľu-
jú deň od noci. Tieto určia sviatky, dni a roky. Nech svietia na nebi jasno a nech 
osvecujú zem”. Tak sa aj stalo. Boh stvoril dve veľké svietiace telesá. Väčšie, aby 
panovalo nad dňom, a menšie, aby panovalo noci, a k nim ešte aj hviezdy.

Boh ich umiestnil na nebi, aby svietili na zem, vládli nad dňom a oddelili svet-
lo od tmy. boh videl, že je to dobré. Nadišiel večer a ráno – štvrtý deň.

Boh riekol: „Nech sa vody naplnia množstvom živočíchov, na nebi nad zemou 
nech lietajú vtáky.” Tak sa aj stalo. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky ži-
vočíchy, ktoré žĳ ú a plávu vo vode. Stvoril aj rôzne druhy lietajúcich vtákov. Boh 
videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a riekol: „Buďte plodné, množte sa, zaplň-
te moria, vtáky sa nech množia na zemi.” Nadišiel večer a ráno – piaty deň.

Potom boh prehovoril: „Nech vzniknú na zemi rôzne druhy živočíchov, do-
máce zvieratá, plazy a poľná divá zver.” Tak sa aj stalo. Boh stvoril poľnú zver, 
domáce zvieratá a všetky plazy na zemi. Boh videl, že je to dobré.

Boh znova prehovoril: „Stvorme človeka podľa vlastného obrazu, nám podob-
ného. Nech panuje nad rybami v moriach, vtákmi na nebi, domácimi zvieratami, 
poľnou zverou a všetkými plazmi na zemi”.” (Biblia, Kniha stvorenia, Genesis)

„Vznik sveta

V nekonečnom ničom žil tajomný duch sveta, ktorého živý človek nikdy ne-
zočil. On stvoril ďaleko na severe Ríšu hmiel a na juhu krajinu ohňa Muspell. 
V Ríši hmiel vznikla studňa, z ktorej vyvieralo dvanásť riek (…) Tieto toky sa 
zmenili na ľad a pomaly vyplnili hlboké priepasti. Z ríše ohňa sa šíril horúci 
vzduch a ohnivé iskry. Tam, kde sa horúci vzduch stretol s mrazivými tokmi, ľad 

Analyzujte nasledujúce príbehy o stvorení! Nájdite podobné a odlišné rysy v mýtoch z učebnice! [ Ú ]

Zostavte prehľadnú ta-
buľku o biblickom stvo-

rení sveta! Nájdite typické 
mýtické prvky! [ E ]14

Takto zobrazila stredoveká minia-
túra stvorenie (Francúzsko, Remeš, 
polovica 13. storočia)

Vo forme akej činnosti 
predstavuje umelec stvo-

renie? Preskúmajte príčiny toh-
to postupu! [ Ú ]

13

H
ľa

d
is

ká

O stvorení: Každý národ, od Sumerov až ku Keltom či Fínom, sa zaujímal o základné otázky života (narode-
nie, smrť, pôvod predkov a pod.). Na tieto otázky nachádzali odpovede v mýtoch. 
Vo svete mýtov rôznych kultúr nachádzame mnohé spoločné rysy. Má to niekoľko príčin. Môže ísť o prebera-
nie mýtov. Potopa zo sumerských mýtov (učebnica) sa takmer úplne zhoduje s príbehom biblického Noema. 
Akkádskeho Sarrukina v snahe zachrániť jeho život, zverili v pletenom koši rieke (učebnica), rovnako ako 
Mojžiša, čo už nemusí byť preberanie mýtu, pretože tento motív sa vyskytuje aj v mýtoch mnohých ďalších 
národov, ktoré žĳ ú ďaleko od Blízkeho Východu, napríklad u Rimanov, kde Romulus a Remus prežili rôzne 
hrozby podobným spôsobom. 
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sa rozpustil a z roztápajúcich sa kvapiek vznikol obor Ymir. Tento Ymir, 
praotec ľadových obrov, bol zlým tvorom, šíril strach. 

Kráľ Gylfi  sa teraz pýta, čo jedol tento Ymir, čím sa živil. Dozvedel sa, 
že tam, kde sa stretával ľad z Ríše hmiel a horúci vzduch z Krajiny ohňa, 
vznikla obrovská krava, ktorej mlieko nasýtilo Ymira i jeho ľud.

Obrovská krava oblizovala slané ľadové skaly a hľa, skaly nadobud-
li ľudskú podobu, vystúpil z nich majestátne krásny boh Bur. Deti boha 
Bura sa zosobášili s obrými dievčatami, ktoré priniesli na svet božské deti: 
prvým dieťaťom bol Odin, najmúdrejší a najväčší medzi bohmi.

Neskôr vypukol medzi bohmi a ľadovými obrami boj. Zvíťazili bohovia 
a v bitke sa zachránil iba jediný pár obrov. Od nich pochádzajú neskorší 
obri.

Bohovia potom z Ymiru, starého ľadového obra vytvorili zem. Z jeho 
lebky vzniklo nebo, v štyroch rohoch so štyrmi trpaslíkmi, boli to Východ, 
Západ, Sever a Juh. Z Ymirových kostí vznikli hory, z krvi moria a jazerá, 
z vlasov stromy a kríky, zo zubov kamenné ľadovce a skaly. Obočie tvorilo 
stranu, ktorá oddeľovala súš od mora. 

Na severnom ostrove sa usadili obri. Pevninu nazvali Midgar, tu bývali 
ľudia, bohovia si postavili palác v Asgarde.” 

  (Germánska legenda. Na základe prekladu Tekly Dömötörovej)

Vydedukujte z textu, v a-
kých prírodných podmien-

kach žili Germáni počas vzniku 
tohto mýtu! Podčiarknite osobité 
a všeobecné mýtické prvky! [ P ]

Stavba babylonskej veže (maľba Pietera Brueghela, 16. storočie) 

Aký typ budovy vidno na obrázku? Porozprávajte príslušný biblický príbeh! Aký historický proces vysvetľuje 
formou mýtu tento príbeh? [ P ]

15

16
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ASÝRIA Mesto Asur, podľa ktorého dostala názov 
Asýria, ležalo v severnej časti Mezopotámie na brehu 
rieky Tigris. Jeho obyvatelia obchodovali predovšet-
kým s rôznymi kovmi a vlnou. Vo veľkom množstve 
prepravovali olovo do Malej Ázie na čistenie medi 
a na stavby. Po objavení nových nálezísk surovín 
v tejto oblasti sa dostalo hospodárstvo Asýrie do krí-
zy. Štát sa snažil udržať a zvyšovať svoje príjmy do-
byvačnými vojnami. Hlavným zdrojom príjmov sa 
pre krajinu stali koristnícke nájazdy. 

Po permanentných výpravách vznikla v Asýrii mi-
litaristická spoločnosť. Na jej čele stál mocný kráľ, 
ktorý sa opieral o vrstvu vojakov vybavených bojo-
vými vozmi a železnými zbraňami. Asýrski roľníci sa 
zúčastnili na výpravách ako jazdci a pešiaci. Namies-
to bojujúcich roľníkov sa musel niekto postarať o pra-
covnú silu. Jedným z cieľov koristníckych vojen pre-
to bolo odvlečenie ľudí. Tisíce rodín presídlili do 
Asýrie násilím. Deportovaní ľudia nepracovali ako 
otroci, ich situácia sa podobala skôr na postavenie 
príslušníkov stavu slobodných.

Asýria v priebehu niekoľkých storočí (9. - 7. sto-
ročie pred Kr.) dobyla významnú časť Blízkeho vý-
chodu (Mezopotámia, Fenícia, Palestína, neskôr 
Egypt). Asýrski králi hlásali ponižovanie i zabíjanie 
nepriateľských národov na nápisoch, okrem toho 
postavili nové hlavné mesto (Ninive), kde v miestnej 
knižnici pozbierali všetky písané dokumenty z celej 
Mezopotámie. Proti krutej nadvláde však organizo-
vali sériu povstaní. Asýria v dôsledku vzbúr zoslab-
la a Médi, indoeurópsky jazdecký národ prichádza-
júci od Iránu, ríšu rozbili. Hlavné mesto nenávidenej 
ríše Ninive zrovnali so zemou (612 pred Kr.).

NOVOBABYLONSKÁ RÍŠA (7. - 6. storočie pred 
Kr.) Vodca povstania Mezopotámčanov proti Asýrii 
založil Novobabylonskú ríšu. Najvýznamnejším pa-
novníkom krajiny bol z Biblie známy Nabukodono-
zor (Nabú-kudurri-usur), ktorý sa zúčastnil na spus-
tošení Ninive, vzápätí obsadil Feníciu a Palestínu. 
Nová ríša prevzala asýrske tradície pri budovaní 
štátu i kruté metódy. Z Palestíny odvliekli časť ži-
dovského obyvateľstva (babylonské zajatie, VI. storo-
čie pred Kr.). Nespokojnosť obyvateľstva pre kruté 
vládnutie prispelo tiež k tomu, že Peržania mohli 
ľahko obsadiť ríšu. 

STAROPERZSKÁ RÍŠA (559-331 pred Kr.) Peržania 
žili v západnej časti Iránskej panvy, v pohorí Zagros, 
pásli stáda a kone. Jazdecký národ vybavený lukmi, 
šípmi a železnými zbraňami patril k indoeurópskej 

jazykovej skupine. Posilnení Peržania (pod Kyroso-
vým vedením) dobyli Mezopotámiu (Babylon roku 
538 pred Kr.), Feníciu i Palestínu. Z Babylonu pre-
pustili odvlečených Židov a povolili im, aby znova 
postavili svoju svätyňu. Neskôr pokračovali v nájaz-
doch (Kambyses) a roku 525 pred Kr. pripojili k ríši 
aj Egypt.

Najvýznamnejším panovníkom Peržanov bol Da-
reios I., ktorý rozširoval ríšu smerom k Európe a In-
dii. (O vojne s Grékmi sa budeme učiť v kapitole 
o starovekej Helade.)

Peržania sa rozišli s asýrskym systémom zalo-
ženým výlučne na násilí. Nezlikvidovali, ani nede-
portovali vedúcu vrstvu porobených národov. Tých, 
ktorí sa podvolili, ponechali vo funkciách a svoju 
moc udržiavali s ich pomocou. Museli sa tak deliť 
o moc so vznešenými porazených národov, avšak 
 nie koľko storočná existencia ríše dokázala správnosť 
tejto metódy.

Obrovskú ríšu, ktorá zahŕňala veľkú časť rozvi-
nutých oblastí staroveku, od Egyptu po Indiu, rozde-
lili na provincie (satrapie). Na čele každej provincie 
stál guvernér, ktorý mal na starosti všetky štátne úlo-
hy okrem vojenských záležitostí. Armáda mala v kaž-
dej provincii samostatné vedenie. Štátni a vojenskí 
náčelníci sa mohli vzájomne kontrolovať, čím mohli 
zabrániť separatistickým snahám. Tento systém bol 
neskôr vzorom pre mnohé ríše. 

Jednotu ríše upevňovala stavba ciest (napr. Krá-
ľovská cesta) a poštová služba. Významnejšie pro-
vinčné strediská a hlavné mesto (Persepolis) spájala 
sieť ciest (2700 km) a pôšt. Na staniciach vzdialených 
od seba na 20-30 kilometrov čakali na ofi ciálne sprá-
vy odpočinutí kuriéri a kone, tak sa podarilo prekle-
núť obrovské vzdialenosti. 

Dane zo satrapií znamenali pre panovníka obrov-
ské príjmy (ročne v priemere 250 ton striebra a 94 met-
rákov zlata). K rozvoju obchodu a upevneniu jednoty 
ríše prispel Dareios tým, že zaviedol razené zlaté 
mince, tzv. dareikosy. 

SVETLO A TMA Náboženstvo Peržanov je odlišné 
od náboženstiev, o ktorých sme sa učili doteraz. Pod-
ľa ich predstáv bojuje medzi sebou dobro a zlo, svet-
lo a tma. Veľkí perzskí králi panovali v mene svetla. 

Vytvorenie perzského náboženského systému pri-
pisovali neskôr Zaratustrovi, jeho princípy zhrnuli 
vo svojej svätej knihe Aveste (Kniha múdrosti). Ná-
boženské predstavy, v ktorých sa delí svet na dve 
protichodné časti, nazývame náboženským dualiz-
mom. 

7. Ríše zjednocujúce Blízky východ

Asýrčania zjednotili blízkovýchodný región po prvý raz, ale vykorisťovanie dobytých území viedlo k ich pádu. 
Novobabylónska ríša pokračuje v asýrskom dedičstve.
Perzská ríša zjednotila Blízky východ natrvalo. Možno to vysvetliť aj tým, že Peržania zavádzali pri vládnutí 
nové metódy, opierali sa aj o miestnych ľudí a vybudovali dobrú sieť ciest a pôšt.
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Archív

Asýrska ríša

Zistite na základe mapy, 
prečo je poloha mesta Asur 

výhodná! Nájdite súvislosť me-
dzi hospodárskymi a inými for-
máciami na mape (nerastné 
 bo hatst  vo, obchodné cesty) a 
asýr skou expanziou! [ Ú ]

Asýrsky panovník Asurbanipal na 
love. Asýrčania sú jedným z prvých 
jazdeckých národov, jazda bola kľú-
čo vou zložkou ich armády 

Všimnite si konský post-
roj! V čom sa podobá dneš-

nému a v čom sa od neho líši? 
V akej miere ovplyvňujú roz-
diely úspešnosť jazdy? [ Ú ]

Asýrčania obliehajú mesto

Opíšte na základe obráz-
ku asýrsku armádu (vý-

zbroj, vojská)! [ Ú ]

ASÝRIA

„Vojaci Uateho (arabský kráľ), keď počuli, že sa proti nim zoradili zbrane na-
šich veľkých bohov Assura a Istara, ktorí mi prišli v bitke na pomoc, vzbúrili sa 
proti svojmu pánovi. Vyľakaný kráľ vyšiel zo svojho úkrytu, ale ja som ho s po-
mocou bohov a s Assurovou podporou zajal a nechal odviesť do Asýrie. Schma-
tol som ho vlastnou rukou a sám som mu rozrezal tvár nožom, zapriahol som 
ho, priviazal na remienok ako psa a nechal som ho zavrieť do klietky uprostred 
mesta Ninive (…) Nechal som ho však žiť, aby som tým dokázal slávu veľkých 
bohov Assura a Istara. 

Na ceste späť som obsadil prímorské mesto Sydon. Obyvateľov mesta, ktorí 
sa nepodvolili môjmu provinčnému náčelníkovi a nezaplatili ročné dane, som 
dal pozabíjať. Ľudí, ktorí sa mi neboli ochotní podriadiť, spolu s ich bohmi som 
 odvliekol do asýrskeho zajatia. Dal som vyvraždiť aj obyvateľov mesta Akko, 
ktorí sa mi postavili na odpor. Ich mŕtve telá som dal rozvešať na stĺpy a vystavil 
okolo mesta.” (Spis asýrskeho kráľa Asurbanipala)

Čo bolo pre asýrske vládnutie typické? Akými metódami panovali králi? Aký 
cieľ sledovali? [ P ]
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NOVOBABYLONSKÁ RÍŠA

„Uprostred oboch častí mesta stojí budova. Jednou je veľkým a pevným mú-
rom chránený kráľovský palác, druhá je zasa Mardukovou svätyňou s  bronzovou 
bránou. Táto stála ešte aj za mojich čias, pôdorys má štvorcový, každá zo strán 
meria dva stadiony (asi 400 metrov). V strede svätyne stojí zavalitá veža, ktorej 
šírka a výška meria jeden stadion. Na jej vrchu stojí ďalšia veža, na nej tretia a tak 
ďalej, dokopy osem veží na sebe. Schodisko vedie okolo každej veže, uprostred 
sa nachádza odpočívadlo, aby si tí, ktorí sa vydriapu hore, mohli oddýchnuť. 
V poslednej veži sa nachádza veľká svätyňa, v ktorej umiestnili vysokú posteľ 
a pozlátený stôl. Obraz boha sa v nej však nenachádza. V noci sem nemôže vkro-
čiť žiadny muž, len miestna žena, ktorú si vybral boh zo všetkých tamojších žien. 
Takto rozprávajú (…) kňazi tohto boha.” (Grécky dejepisec Herodotos)

Novobabylonská ríša 

Porovnajte ríšu s Asýr-
skou ríšou! Ktoré územia 

obsadili obe ríše? Čo vyplýva 
z teritoriálnej totožnosti a odliš-
nosti oboch ríš? Pomocou učeb-
ni cového textu ukážte na mape 
miesto „babylonského zajatia“! 
[ Ú ]

Nakreslite na základe He-
rodotovho rozprávania 

Mardukov chrám! Aký charak-
ter má budova? Kde sme videli 
už podobné? Aká bola úloha 
duchovenstva v novobabylon-
skej ríši? Vypíšte z textu tie 
 časti, ktoré odzrkadľujú názor 
autora!  [ E ]

STAROPERZSKÁ RÍŠA
„Ja som Kyros, kráľ sveta, veľký kráľ a mocný kráľ, 
panovník Sumeru a Akádu, kráľ štyroch svetových 

strán, som synom veľkého kráľa Kambysesa, vnukom veľkého kráľa Kyrosa, 
ktorého radi vidia na tróne Bel a Nabu, ktorí si zo srdca želali, aby som panoval. 
Keď som vtiahol do Babylonu v mieri, uprostred slávností a prejavov radosti 
som vytvoril svoje sídlo. Veľký boh Marduk získal pre mňa priateľské srdcia Ba-
bylončanov, kým ja som sa postaral o to, aby ho každodenne uctievali. Moje po-
četné vojská sa pohybovali cez Babylon v pokoji, v celej krajine Sumeru a Akádu 

som nestrpel žiadnych buričov. Postaral som sa o blahobyt vnút-
rozemia a všetkých kultových miest. Obyvateľov Babylonu, ktorí 
trpeli proti božej vôli, som zbavil jarma, ktoré im nesvedčilo. Ich 
poškodené domy som nechal opraviť, ich utrpenie som zmiernil. 
Z mojich činov sa veľký pán Marduk tešil. Mne, kráľovi Kyrosovi, 
ktorý si ho ctí, aj môjmu synovi Kambysesovi, plodu môjho srdca, 
ako aj všetkým mojim vojskám dal milostivé požehnanie. My sme 
blažení velebili jeho vznešené božstvo.” (Kyrov nápis na hlinenom 
valci o obsadení Babylonu)

Ako zaobchádzal perz-
ský panovník s poraze-

nými, ich náčelníkmi a sväty-
ňami? Porovnajte jeho postup 
s asýrskymi tradíciami! [ P ]

Dodnes zachovaný náhrobný pomník zakladateľa ríše Kyrosa

Charakterizujte pomník ako umelecké dielo! (Celkový dojem, 
ozdoby, štruktúra a pod.) [ Ú ]
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„Kráľ Dareios prehovoril takto. Stvoril ma Ahuramazda, ktorý je z bohov naj-
väčší, on zo mňa urobil kráľa, daroval mi toto veľké kráľovstvo, bohaté na vy-
nikajúce kone a vynikajúcich ľudí (…) Ahuramazdova vôľa bola takáto: mňa si 
vybral za svojho, zo mňa urobil kráľa na celom svete. Ahuramazdu si ja ctím. 
Ahuramazda mi priniesol pomoc. To, čo som rozkázal ja, podarilo sa šťastne 
vykonať vďaka nemu. Všetko, čo som urobil, urobil som z Ahuramazdovej vôle. 
(Z Dareiovho nápisu na paláci v Susach) 

„Daňové príjmy uložil kráľ do pokladnice nasledovne: drahé kovy dal rozta-
viť a naliať do hlineného krčahu a keď sa krčah naplnil, hlinený obal dal odstrá-
niť. Keď potreboval peniaze, dal vyraziť práve toľko, koľko potreboval.” (Hero-
dotos o Dareiových pokladoch) 

V akom vzťahu boli krá-
ľovská moc a náboženský 

kult? Porovnajte to s pomermi 
v Egypte! V akej miere dopĺňa 
tento obraz fakt, že v perzských 
mýtoch bojuje proti sebe dobro 
(Ahuramazda) a zlo (Ahriman)? 
[ Ú ]

Ako vplývalo na hospo-
dárstvo zlievanie zlata po-

chádzajúceho z daní do blokov?  
[ P ]

Pochod perzskej stráže na reliéfe 
z mesta Persepolis 

Porovnajte výzbroj Perža-
nov a Asýrčanov! [ Z ]

Perzská ríša

Nájdite na mape činitele, ktoré bránili rozšíreniu Perzskej ríše! Akú úlohu hral obchod pri získavaní príjmov 
ríše? Porovnajte trasu kráľovskej cesty a obchodných ciest! Aké závery z toho vyplývajú? [ Ú ]
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„Ľudia z Kartága rozprávajú, že v Líbyi (Afrike) jestvuje miesto, respektíve 
za Heraklovými stĺpmi (Gibraltár) žĳ ú ľudia, a keď sa k nim doplavia, vyložia 
svoj tovar na breh mora, nastúpia na lode a vypúšťajú odtiaľ dym. Keď domo-
rodci zbadajú dym, vyjdú na pobrežie a ako protihodnotu tovaru vyložia zlato 
a od tovaru sa vzdialia. Vtedy Kartágčania opäť vyjdú na breh, overia si to, a keď 
zlato má rovnakú hodnotu ako ich tovar, vezmú ho a odplavia sa. Ale keď sa 
im množstvo zlata nepozdáva, vrátia sa na loď a čakajú. Domorodci vyjdú opäť 
a priložia ďalšie zlato, kým neuspokoja kartágskych obchodníkov. Ani jedna zo 
strán sa neuchýli k neprávosti voči druhej, lebo ani Kartágčania sa nedotknú zla-
ta, kým sa im máli, ani domorodci sa nedotknú tovaru, kým Kartágčania neod-
vezú zlato.” (Herodotos o nemom obchode)

Prediskutujte, prečo bolo nutné, aby vznikli a rozšírili sa peniaze! [ P ]

Minca z maloázijskej Lýdie (7. storočie pred Kr.). Je z tzv. elektrónu (zliatina zlata a striebra). 
Na líci je zobrazený asýrsky lev, na rube je pečiatka panovníka, ktorý mincu vydal

Prečo boli pre ľudí i hospodárstvo výhodnejšie razené mince? Čo určovalo 
v tom čase hodnotu mince? [ P ]

Zlatý peniaz Dareia I. dareikos 

Vysvetlite, v akej miere 
slúžilo vydanie dareikosu 

k posilneniu štátnej moci a jed-
note ríše! [ P ]

Charakterizujte túto po-
čiatočnú formu obchodu! 

Prečo vznikla táto forma? Akú 
úlohu zohrali Barbari vo fení-
cĳ skom obchode, [ P ]

14

13

15

Mušle používané ako peniaze 
z Číny, 8. storočie pred Kr.

Pre aké vlastnosti je súca 
mušľa hrať úlohu peňazí? 

Aké sú nevýhody takýchto pe-
ňazí oproti kovovým? [ P ]

Minca z dnešnej Ghany. Vedľa mušľa zobrazená 
na minci

Pripravte krátky referát o tejto minci 
ako o historickom prameni! [ E ]

H
ľa

d
is

ká

Peniaze nejestvujú od začiatku, ich vznik je výsledkom dlhého procesu. Priamu výmenu tovaru zatlačil hos-
podársky vývoj do úzadia a zavádzali sa rôzne „náhradné” platidlá. Také boli napríklad drahé kovy alebo 
akékoľvek hodnotné predmety, napr. farby, vzácne kamene či mušle. Stále viac sa rozširovali drahé kovy 
najprv vo forme prútov, neskôr v podobe mincí. Hodnota mincí závisela od obsahu drahého kovu. 
Po čínskych bronzových minciach razili prvé mince v maloázĳ skej Lýdii (7. storočie pred Kr.) z prírodnej 
zliatiny zlata a striebra. mince boli výhodnejšie ako surový kov, lebo ten, kto ich dal raziť, garantoval v nich 
obsah drahého kovu a hmotnosť. Počiatočné etapy používania peňazí sú spojené s Féničanmi a Peržanmi 
(dareikos). Neskôr takmer každý štát využil možnosť vydávať peniaze. 
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CIVILIZÁCIA V ÚDOLÍ INDU India je rozsiahlou 
oblasťou (takzvaný subkontinent) medzi Himalájami 
a Indickým oceánom. Veľký polostrov obklopujú 
horstvá. Kultúra Indie pre uzavretosť krajiny sa 
v mnohom líši od kultúry Blízkeho východu. 

Starobylá indická vzdelanosť vznikla v údolí rie-
ky Indus, obdobie rozkvetu dosiahla na rozhraní 3. 
a 2. tisícročia pred Kr. Pôvodcami tejto vzdelanosti 
boli pravdepodobne praobyvatelia Indie (Dravidi) 
s tmavou pleťou. Hospodárskym základom tejto kul-
túry bolo zavlažovacie poľnohospodárstvo (pestovali 
jačmeň a pšenicu), nástroje vyrábali z bronzu. Ulice 
 miest (Mohendžodaro, Harapa) postavených z kame-
ňa a tehál sa pretínali kolmo, do domov zaviedli vodu 
a odpadová voda z nich odchádzala kanálmi. Písali 
zrejme na materiál, ktorý nebol odolný, preto sa z mála 
zachovaných pamiatok nepodarilo rozlúštiť ich  písmo. 

SPOLOČNOSŤ A ŠTÁTY INDIE Rozvinutá kultú-
ra v údolí rieky Indus začala upadať pravdepodobne 
pre vyčerpanie pôdy a ekologické problémy. Oblasť 
obsadili bojové árĳ ské kmene, ktoré prišli od Irán-
skej panvy (okolo 1500 pred Kr.)

Spolužitie dobyvateľov a podmanených viedlo 
k zvláštnemu systému spoločnosti. Na základe úlo-
hy v spoločnosti sa delila spoločnosť na štyri hlavné 
skupiny, čiže kasty: kňazi (brahmani), vojenská aris-
tokracia (kšatrĳ ovia), obyčajní slobodní s majetkom 
(vaišjovia) a tí, ktorí slúžili prvým trom kastám (šud-
rĳ ovia). Oddelila sa aj piata skupina, ktorú označili 
na náboženskom základe za nedotknuteľných (pári-
jov). K nim patrilo pôvodné obyvateľstvo a tí, ktorí 
mali nečisté zamestnanie (napr. mäsiari). Časom sa 
stal kastový systém nepriechodný (I. storočie pred 
Kr.), do daného kastu sa mohol človek iba narodiť.

V Indii veľkej ako kontinent bola rozčlenenosť pri-
rodzeným stavom: oblasti s rôznymi geografi ckými 
rysmi a početné národy nebolo možné udržať poko-
pe. Niektorí nadaní panovníci si na prechodný čas 
podmanili veľkú časť Indie. Rozkvitajúca Maurjská 
ríša za kráľa Asoku (3. storočie pred Kr.) zjednocova-
la významnú časť Indie, odtiaľto sa rozšírila do  celého 
sveta dôležitá surovina pre textilný priemysel, bavl-
na. Remeselníci, medzi nimi najmä tkáči, vyrábali na 
vývoz. Okrem rôznych textílií sa vo veľkom vyvážali 
aj koreniny. Za výmenu prúdilo do Indie veľké 
množstvo zlata počas celých stáročí zámorského a su-
chozemského obchodu (napr. cez Hodvábnu cestu).  

INDICKÉ NÁBOŽENSTVÁ V starovekej Indii 
vznikli dve významné náboženstvá. Pre brahmaniz-
mus bol typický polyteizmus. Traja hlavný bohovia 
vyjadrovali večný svetový poriadok, striedanie stvo-
renia a ničenia. Boli to Brahma (stvoriteľ), Višnu (za-
chovávateľ) a Šiva (ničiteľ). 

Brahmanizmus označoval svet za nezmeniteľný, 
každý tvor v ňom žĳ e podľa večných zákonov. Aj 
kastový systém bol podľa neho súčasťou nemenného 
sveta. Na zmenu sa naskytla možnosť iba po smrti, 
pretože duša sa znovu zrodí vždy v inom tvorovi 
(prevteľovanie). Forma prevteľovania závisela od 
kvality predchádzajúceho života, od toho, v akej mie-
re žil človek podľa predpisov svojej kasty.

Proti brahmanizmu vystupovali rôzni myslitelia. 
Najvýznamnejší z nich bol v VI. storočí pred Kr. Bud-
ha, ktorý pochádzal z kasty kšatrĳ ov. Nesúhlasil 
s kastovým systémom, ale proti nemu ani nevyhlásil 
boj. Podstatou jeho učenia je dosiahnutie šťastia 
zrieknutím sa svojich túžob. V prvom rade by sme 
mali uznať: život je utrpenie, ktoré spôsobujú naše 
túžby. Keď ich utlmíme, zbavíme sa utrpenia. Nie je 
to ľahká úloha. Duša sa neustále prevteľuje a so seba-
zaprením a rozjímaním, teda z vlastných síl musíme 
ovládnuť naše túžby. Takto sa dostaneme do vytúže-
ného stavu šťastného sebazničenia, nirvány.

ČÍNA je vo východnej Ázii obklopené nížinové úze-
mie obrovskými, ťažko priechodnými pohoriami. Je to 
ešte uzavretejší svet ako India. Nížinu pretínajú dve 
veľké rieky Huang-ho (Žltá rieka) a Jang-c´-ťiang (Veľ-
ká rieka), sú na nej vynikajúce podmienky pre poľno-
hospodárstvo. Na zavlažovaných územiach  prinášala 
bohatú úrodu hlavná obilná rastlina oblasti, ryža.

Prvé štáty vznikli pri Žltej rieke v 3. tisícročí pred 
Kr. Štáty na území Číny z bronzovej a železnej doby 
prvýkrát spojili do jednotnej ríše panovníci dynas-
tie Čin (3. storočie pred Kr.). Prvý cisár Čin Si Huang-
ti upevnil centrálnu moc a pomocou prísnych záko-
nov nastolil poriadok. Na obranu proti hun ským 
útokom dal postaviť pozdĺž severných hraníc múr
(Veľký čínsky múr). Bol to obrovský projekt, niekoľ-
ko tisíc kilometrov dlhý obranný systém budovali ti-
síce zajatcov a príslušníci stavu slobodných. 

Moc dynastie Čin, ktorá vládla čoraz viac despotic-
ky, zvrhli povstania. Na trón sa dostali cisári z dynas-
tie Han (210 pred Kr. – 220 po Kr.), ktorí upevnili úst-
rednú moc. V prvej polovici ich vládnutia prežívala 

8. Južná Ázia a ríše Ďalekého východu 

Na rozhraní 3. a 2. tisícročia pred Kr. na brehu rieky Indus rozkvitali vyspelé civilizácie. 
V Indii vznikol po výbojoch Árĳ cov kastový systém.
V Indii sa zrodili dve svetové náboženstvá: brahmanizmus a budhizmus. Pre brahmanizmus je typický kastový 
systém a učenie o prevteľovaní duše, budhizmus učí, aby človek opanoval svoje túžby.
V Číne vznikla od 3. tisícročia pred Kr. takisto kultúra založená na zavlažovacom poľnohospodárstve.
Hodnotný priemyselný tovar z Číny (porcelán a hodváb) prispel k tomu, aby krajina viedla úspešný a výnosný 
obchod po hodvábnej ceste s ostatnými eurázĳ skými civilizáciami.
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Čína obdobie rozkvetu. Silu ríše využili na expanziu. 
Kontrolovali stále väčšiu časť Hodvábnej cesty sme-
rom na západ. Podmanili si Kóreu a oblasť pri Červe-
nej rieke. Pre výdavky, ktoré si vyžadovali vojny, vy-
pukli povstania (roľníci s „červeným obočím” a 
„žltým turbanom”). Vnútorné problémy podkopali 
centrálnu moc a Čína sa na celé stáročia rozpadla na 
menšie územné jednotky. 

Hospodárstvo Číny sa rozvíjalo rýchle. Objavili ta-
jomstvo výroby bieleho porcelánu a hodvábu. Tieto 
výrobky boli počas celej histórie krajiny dôležitým 
vývozným artiklom, prepravovali ich na západ a juh 
(Blízky východ, India) po Hodvábnej ceste. Za por-
celán a hodváb prúdilo do Číny indické sklo, kone, 
otroci a zlato.

Vzniklo čínske obrázkové písmo, ktorého znaky 
sa zjednodušovali, avšak čínsky jazyk sa pre svoje 
osobitosti nedostal ďalej od slovného písma. Čínsky 
jazyk pozostáva z jednoslabičných slov, preto má 
v ňom kľúčový význam intonácia. Od I. storočia po 
Kr. písali Číňania už na papier, ktorý vynašli oni. 

ČÍNSKE NÁBOŽENSTVÁ Rôznych duchov a duše 
predkov privolávajúce čínske náboženstvo nero-
zoznáva rozdiel medzi nebeským a pozemským 
svetom. Tak, ako na nebi je najjasnejšia Polárka, na 
zemi je najjasnejší cisár. Svoju krajinu nazývali Ne-
beskou ríšou. Obrady určoval cisár, riadili ich jeho 
úradníci. 

V 6. storočí pred Kr. vznikli v Číne dva nábožen-
sko-fi lozofi cké smery. Démonov a bohov zatláčali do 
úzadia a do centra pozornosti postavili človeka 
a ľudské šťastie. Kung-fu-ce (Konfucius) presadzoval 
úctu k tradíciám, vrchnosti, starším a k rodine. Sna-
žil sa nájsť súlad medzi človekom a človekom, člove-
kom a spoločenstvom, jednotlivcom a štátom. 

Druhý smer je spojený s Lao-ce, ktorý sa obrátil 
k šťastnej minulosti, pričom zavrhol akúkoľvek 
 zmenu. Snažil sa o nastolenie vnútorného dušev-
ného i telesného mieru. (Z toho vychádzal rozvoj 
 me dicíny, napríklad používanie akupunktúry). 
 Jeho učenie sa nazýva taoizmus po základnej knihe 
Tao t´ king (Kniha cesty a cnosti).

Archív

India

Analyzujte geografi ckú polohu indického subkonti-
nentu (podnebie, úrodné plochy, otvorenosť, uzavre-

tosť)! Vymenujte dôležitejšie rieky a horstvá! Premietnite 
územie Mezopotámie na Indiu! Čo vidíte? Aké kontakty 
mala India s Blízkym Východom? [ Ú ]

CIVILIZÁCIA V ÚDOLÍ RIEKY INDUS SPOLOČNOSŤ A ŠTÁTY INDIE

Rozptýlenie sa indoeurópskych jazykov. Pravlasť národov 
patriacich k tejto jazykovej rodine bola niekde na sever od 
Čier neho mora. Na začiatku 2. tisícročia pred Kr. sa začalo ich 
rozptýlenie, čo urýchlilo objavenie sa železných zbraní a chovu 
koní 

Sledujte sťahovanie indoeurópskych národov! 
Nájdite súvislosti medzi historickými udalosťami 

a pohybom národov! Zhrňte činitele, ktoré pomáhajú 
alebo bránia pohybu národov! Pripomeňte si z doteraj-
ších štúdií sťahovanie národov! [ Z ]
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„Brahma stvoril jednotlivé kasty z častí vlastného tela. Z hlavy brahmanov, 
z ramien kšatrĳ ov, z pásu vaišjov a z nôh šudrov. V záujme udržania poriad-
ku sveta určil osobitné povolania pre tých, ktorých stvoril zo svojej hlavy, pásu 
a nôh. 

Študovanie a vyučovanie Véd (svätá kniha), ďalej preukázanie obety pre seba 
i ostatných, prĳ ímanie a rozdeľovanie dobročinných darov určil pre brahma-
nov.

Obranu poddaných, rozdeľovanie dobročinných darov, preukázanie obety, 
študovanie Véd a zdržanlivosť v pôžitkoch uložil ako povinnosť pre kšatrĳ ov.

Úlohou vaišjov bolo pasenie dobytka, dobročinnosť, preukazovanie obety, 
študovanie Véd, obchodovanie a požičiavanie peňazí.

Pre šudrov určil Pán jedinú povinnosť: poddane slúžiť týmto kastám. 
Pretože brahman pochádza z najšľachetnejšej časti Brahmovho tela, a je naj-

vznešenejší a najmúdrejší, po práve je pánom spoločnosti.” (Z Manuho zbierky 
zákonov)

Na aké skupiny delí spoločnosť Manu? Čo je pre jednotlivé vrstvy typické? 
Porovnajte text s tabuľkou! Čo je príčinou rozdielov? V akej miere možno po-

važovať kasty za spoločenské vrstvy? [ Ú ]

Zjednodušený obrázok kastového systému 

Porovnajte obrázok so zákonmi Manu! Analyzujte, v čom sa podobá táto spo-
ločenská štruktúra na tie, ktoré poznáme zo skorších období (podobnosti, od-

lišnosti)! [ Ú ]

Lotosový kvet v náboženskej scéne
Listy tejto rastliny sa dvíhajú nad vodu. Voňavý kvet môže 
dosiahnuť veľkosť 20-30 centimetrov. Koreň možno zjesť 
dusený i surový, má sladkastú chuť. Mladé listy a plod sa takisto 
dajú zjesť. Na východe je lotosový kvet symbolom narodenia, 
života, čistoty, neoblomnosti, Indovia radi prirovnávajú 
k lotosu celý svet: Himaláje sú jeho steblom a južným lupien-
kom je India. Budhu často zobrazujú ako sedí na lotosovom 
kvete, stopy jeho nôh sú zasa lotosovým kvetom 

Prečo považuje lotosový kvet za svätú rastlinu aj 
brahmanizmus, aj budhizmus? [ Ú ]

Typická poloha veľkého zakladateľa budhistického 
náboženstva Budhu

Aký dojem spôsobí socha? Akými prostriedkami 
to umelec dosahuje? [ P ]

INDICKÉ NÁBOŽENSTVÁ 

Tancujúca bohyňa Šiva. Tanec vyjadruje tvorivú činnosť
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44 / Pravek a staroveký Východ

ČÍNA

„Šiesty mesiac hviezdy padajú,
Deviaty: šaty rozdávajú,
Prvý mesiac snehovú búrku prináša,
Druhý mesiac hrmenie prevláda,
Kto v dobrých šatoch, kto ako žobrák,
Do konca zimy prežĳ eme.
Tretí mesiac: orať treba,
Štvrtý mesiac sa ponáhľame,
S nami sú aj deti, žena,
Dozorca sa teší, že žĳ eme (…)
V šiestom mesiaci jeme hrozno, slivky,
V siedmom varíme fazuľu a malvu,
ôsmy mesiac: žneme ryžu,
Jarné víno bubloce,
Zdroj dlhého života a sily, 
V siedmom mesiaci jeme dyňu,
V ôsmom zasa tekvicu krájame,
V deviatom ľan spracúvame,
Drevo na zimu zbierame. Bobule a šalát
Sú hostinou roľníka.”
(Zo zbierky čínskych básní Kniha piesní)

Čína 

Porovnajte zemepisné 
podmienky Číny a Indie 

(re liéf, podnebie, uzavretosť)! 
Aká spoločenská štruktúra 
vyplýva z prírodných podmie-
nok? [ Ú ]

Pokúste sa na základe bás-
ne zrekonštruovať jedálny 

lístok čínskych roľníkov! Po-
rovnajte to s dnešnou ponukou! 
Aký hospodársky a spoločen-
ský systém možno odhaliť 
v texte? Dokážte svoje tvrde-
nie! [ Ú ]
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Prvý čínsky štát

Čínske cisárstvo v období Čin Si-Huanga

Čínska ríša v období dynastie Han

Step Závlahové poľnohospodárstvo
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Pravek a staroveký Východ / 45

Kosť na veštenie zo začiatku 
1. tisícročia pred Kr. s ra-
nými čínskymi znakmi

Ktorú etapu vývo-
ja písma možno ob-

javiť na obrázku? [ Ú ]

Najznámejšie dielo čínskej civilizácie Veľký múr postavený na 
ob ranu proti nomádom

Sledujte na mapke líniu Veľkého múru! Od ktorej ob-
lasti uzatvára krajinu? Ktoré vrstvy čínskej spoločnos-

ti stavali toto obrovské dielo? (Spomeňte si, kto staval po-
dobné monumentálne diela, pyramídy či hrádze na 
Blízkom Východe!) [ Ú ]

Cisár Tin Si Huang (dole) a 
hlinená armáda strážiaca 
jeho hrob

11
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Ktoré obete sta-
rých obradov na-

hrád za jú hlinení vojaci? 
Nájdite príklady na 
 takéto obrady! Akú 
hodnotu majú hlinení 
vojaci ako prameň? Zo-
zbierajte o týchto hline-
ných vojakoch všetko, 
čo môžete! [ Ú ]
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46 / Pravek a staroveký Východ

Jin a Jang, dva základné symboly 
sta ročínskej fi lozofi e, princíp ženský 
(temný) a mužský (svetlý).

Určite čo znamenajú vše-
obecne čínske symboly!  

Po menujte svetové symboly ta-
kého charakteru.

ČÍNSKE NÁBOŽENSTVÁ
„Konfuciáni sa neriadia prítomnosťou, ale študujú 
minulosť, aby tak znemožnili súčasnosť a medzi ľu-

dom rozsievali pochybnosť a nepokoj (…) Navrhujem preto, aby archivári spálili 
okrem Činových kalendárov všetky kroniky. Keď niekto vlastní v ríši hoci je-
diný exemplár z Knihy piesní alebo z diela voľaktorého fi lozofa, ak to nie je člen 
cisár skej akadémie, je povinný tieto diela odovzdať úradom na spálenie. (…) 
Tí,  ktorí na základe minulosti hania prítomnosť, nech ich stihne spolu s rodina-
mi trest smrti (…) Ten, kto do tridsiatich dní po vydaní tohto nariadenia knihy 
 neodovzdá, nech je poznačený a poslaný na práce na Veľkom múre.” (Poradca 
cisára Čin Si Huang-tiho Li Se)

„Nech je krajina malá a národ málopočetný. Nech je tak, že keby aj bolo veľa 
nástrojov a remesiel, nepoužívajme ich. Nech je tak, že národ do konca svojho 
 života neodíde ďaleko, a keby aj boli lode a vozy, nech na ne nikto  nenastúpi. 
A keby aj boli panciere a zbrane, nech s nimi nikto necvičí. Ľudia by mali (na mie-
sto písma) znovu viazať uzle. Nech je pre nich život sladký, šaty pekné, obydlie 
pokojné, ich zvyky radostné. A hoci vidno do susednej krajiny, počuť odtiaľ hlas 
psov a kohútov, nech ľud umrie na starobu, bez toho, aby sa tam vybral.” (Lao-ce: 
Tao t´king, 6.. storočie pred Kr.)

Porozprávajte obsah textu vlastnými slovami! Čo Lao-ce odmieta a čo podpo-
ruje? Aký politický odkaz má toto stanovisko? [ P ]

„Sťahujú sa popri riekach a pastvinách, nemajú mestá, ani stále bydlisko, zem 
neobrábajú, predsa každý z nich má svoju vlastnú pôdu. Nemajú písmo, dohody 
uzatvárajú ústne. Keď chlapec už dokáže osedlať ovcu, môže strieľať lukom na 
vtáky a potkany. Keď už podrastie, strieľa na líšky a zajace a pripravuje z nich 
jedlo. Sila mužov dokáže ohnúť luk. Jazdia v plnom pancieri. V časoch mieru 
sa venujú chovu zvierat a lovu, vo vojnových časoch bojujú, pretože vyznávajú 
zásadu, že treba útočiť. Na diaľku strieľajú lukom a šípom, na boj zblízka po-
užívajú meč a krátku kopĳ u. Keď im vojnové šťastie praje, útočia ďalej, ak nie, 
ustúpia. Nehanbia sa za útek, odídu tam, kde budú mať šťastie.” (Čínsky zdroj 
o národe Hiung-nuk)

„Nezaložili ani mestá, ani pevnosti, všetci bývajú v stanoch, jazdia na koni 
a sú lukostrelci, nežĳ ú z obrábania pôdy, ale z chovu hovädzieho dobytka. (…) 
Nemajú domy, ale žĳ ú na vozoch, z ktorých menšie majú štyri kolesá, ale sú vozy 
aj so šiestimi kolesami, tieto pokrývajú plstenými platňami a podobne ako domy, 
rozdeľujú ich na dve či viac miestností. Neprenikne cez ne ani dážď, ani sneh, 
ale ani len vietor. Pred tieto vozy zapriahajú dva či tri páre volov bez rohu. Na 
takýchto vozoch žĳ ú ženy, kým muži jazdia na koňoch.” (Herodotos o Skýtoch)

Opíšte na základe oboch prameňov život nomádskych kmeňov! Porovnajte 
oba opisy tak, že hľadiská porovnávania si určíte sami! [ P ]

Aké je podnebie na územiach, ktoré hraničia so stepou zo severu a juhu? Aké 
kmene žĳ ú od nomádov na sever a juh? Nájdite vysvetlenie pomocou zeme-

pisnej mapy, prečo sa sťahovali nomádske národy z východu na západ! [ Ú ]

Zobrazenie skýtskeho bojovníka

Ktorá bola hlavná zbraň 
nomádov? Prečo mohli 

malé nomádske kmene predsta-
vovať veľkú vojenskú silu? [ E ]

Čo sa dozvedáme z prame-
ňa o konfuciánskom uče  ní? 

Ako sa pozerá autor na konfu-
ciánske idey? Čo motivujeho 
jeho postoj? [ Ú ]
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Počas štúdia staroveku 
sme sa zoznámili prevaž-
ne s poľnohospodár sky-
mi kultúrami a štátmi. 
Od polovice 2. tisícročia 
pred Kr. sa zároveň odoh-
rali na trávnatých ste-
piach Eurázie (od Číny 
až po Karpatskú kotlinu) 
významné zmeny. Tu ži-
júce kmene začali chovať 
hovädzí dobytok a kone. 
Nevytvorili si stále sídla. 
Za pastiermi chodil celý 
kmeň na vozoch. Tento 
životný spôsob nazývame 
nomádskym hospodáre-
ním. Nomádi žili v kme-
ňovej organizácii. Každý 
pastier bol zároveň bo-
jovníkom. Keď pastviny 
vyschli a nezabezpečovali 
dostatok obživy pre zvie-
ratá, celý rad kmeňov sa 
vydal hľadať na pastviny 
bohatšie oblasti. Často 
prekonali obrovské vzdia-
lenosti a kmene, ktoré im 
prišli do cesty, hnali pred 
sebou. Takéto sťahovanie 
národov často spôsobilo 
pád veľkých ríš.

západné vetry sťahovanie nomádskych kmeňov
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KRAJINA GRÉKOV Dejiny starovekých Grékov sa 
odohrali na južnej časti Balkánskeho polostrova, na 
ostrovoch v Egejskom mori a na západnom pobreží 
Malej Ázie. Túto oblasť nazývali po jej obyvateľoch 
(Heléni) aj Heladou (Hellas). Prevláda tu mediterán-
ne podnebie, ale zavlažovacie poľnohospodárstvo je 
nemožné pre členitosť terénu a absenciu veľkých 
 riečnych údolí. Heladu rozčleňujú more i reťazce hôr, 
krajina pozostáva z ostrovov, zálivov, dolín a pa niev. 

Hornatá oblasť je bohatá na rudy (najmä železo) 
a stavebný kameň (mramor), ale chudobná na úrod-
nú pôdu. Na skalnatých úbočiach sa rozšírilo pesto-
vanie olivovníka a viniča. Na riedkych pasienkoch 
chovali predovšetkým kozy a ovce. Pre geografi cké 
podmienky hralo more vždy dôležitú úlohu v živote 
Grékov. 

KRÉTSKA KULTÚRA Ostrov Kréta leží v južnej 
časti gréckeho súostrovia. Znamenala stále spojenie 
medzi Blízkym Východom a Grékmi. 

Prvé mestá založili na Kréte prisťahovalci s neoli-
tickou kultúrou (3. tisícročie pred Kr.), bol medzi nimi 
aj Knosos na severe. Tieto mestá prežívali svoj roz-
kvet na začiatku 2. tisícročia pred Kr. Na čele miest 
stáli králi (v Knosose ich nazývali minos). Stavali nie-
koľkoposchodové paláce, ktoré svojimi freskami 
a nádhernými stĺporadiami symbolizovali kráľovskú 
moc. Pod vykopávkami objavili archeológovia po-
zostatky vodovodov, kanálov a fontán. K palácom 
patrili aj sklady a dielne, ktoré dokazovali, že kráľ 
neriadi iba vojsko a verejnú správu, ale aj hospo-
dársky život. V paláci skladovali nadbytočný tovar 
a dovezené suroviny (napr. meď, cín, olovo). Aj na 
Kréte teda vznikol mocenský a hospodársky systém 
známy už z východu. 

Vrstvu vznešených v spoločnosti tvorili majitelia 
lodí a obchodníci, ktorí žili v palácoch. Pod vedením 
kráľa založili silnú krétsku fl otilu, ktorá im v Stredo-
zemnom mori zabezpečovala prevahu v obchode. 
Príslušníci stavu slobodných obrábali pôdu, pestova-

li obilie a na vývoz vyrábali olej a víno. Vyrábali ďalej 
remeselnícky tovar, najmä kvalitné hrnčiarske a ko-
vové výrobky. 

V oblasti Egejského mora boli časté zemetrasenia 
a sopka na ostrove Téra neraz vyvolala prívalové 
vlny cunami. Vedci však zatiaľ nevyjasnili úlohu prí-
rodných katastrof v dejinách ostrova. Po jednom ta-
komto výbuchu (okolo roku 1600 pred Kr.) obnovili 
Knosos a pravdepodobne sa celý ostrov dostal pod 
jeho nadvládu, ba čo viac, svoju moc mesto rozšírilo 
aj na grécku pevninu. Ale okolo roku 1450 pred Kr. 
nastala pravdepodobne ďalšia prírodná katastrofa, 
po ktorej Krétu obsadili grécke achájske kmene. Ich 
prvá vlna ešte ušetrila Knosos a usadila sa tu. V dru-
hom útoku už Achájci zničili knososký palác. Krétska 
civilizácia však zanechala v dejinách gréckej vzdela-
nosti nevymazateľné stopy.

MYKÉNSKA KULTÚRA (16 – 13. storočie pred Kr.). 
Grécke kmene indoeurópskeho pôvodu prichádzali 
do južnej časti Balkánu v niekoľkých vlnách (začiatok 
2. tisícročia pred Kr.). Jeden z nich, kmeň doby-
vačných Achájcov sa tu usadil a postavil si pevnosti, 
medzi nimi Mykény, podľa ktorých je pomenované 
celé obdobie. Pevnosti sa stali strediskami hospo-
dárskeho i politického života. 

Pevnosti mali hrubé múry postavené z obrovských 
kamenných balvanov, bez spojiva. Grécke mýty to 
neskôr vysvetľovali tak, že balvany mohli uložiť iba 
jednookí obri (kyklops). Zásoby v skladoch evidovali 
na hlinených tabuliach, záznamy zapisovali hlásko-
vým písmom prevzatým od Kréťanov (lineárne pís-
mo B).

Achájski králi riadili život štátov spolu s vojenskou 
vedúcou vrstvou, organizovali obranu i koristnícke 
nájazdy. Mali bronzové zbrane i bojové vozy. Králi 
dostali zo spoločnej pôdy osobitnú časť, ktorú obrá-
bali slobodní. Počet otrokov bol nízky, zamestnávali 
ich predovšetkým v palácoch, čo svedčí o počiatoč-
nom štádiu otroctva. 

II. Staroveká Helada

9. Krétska a mykénska kultúra

Zemepisné podmienky v krajine Grékov neumožnili vznik jednotného a centralizovaného štátu.
V regióne vznikla rozvinutá civilizácia najprv na Kréte, podobala sa spoločenskému a hospodárskemu systému 
v krajinách starovekého Východu.
Mykénska kultúra je bronzová kultúra s východnými znakmi.
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48 / Staroveká Helada

Aj remeselníci pracovali v pevnostiach, kde boli aj 
dielne a sklady. Tento systém nazývame panovníc-
kym hospodárením, ide do istej miery o podobu 
chrámového hospodárstva východných ríš.

Malé štáty s obmedzenou rozlohou pôdy na obrá-
banie viedli celý rad koristníckych vojen. Bojovali aj 
medzi sebou, obsadili Krétu, no najvýznamnejším ťa-
žením boli trójske vojny. Vzájomné vojny vyčerpali 
mykénske štáty, ktoré v 13. storočí pred Kr. začali 
upadať. Ich územia neskôr obsadili Dóri, ktorí boli 
rovnako gréckeho pôvodu. 

Zaujímavým prameňom tejto doby je mytológia. 
Postavy gréckej mytológie žili v mykénskej dobe. 
Texty sa síce zrodili neskôr, pre vedu však poskytujú 
o tomto období cenné údaje.

Významné sú dve hrdinské básne od Homéra
 Iliada a Odysea, ktoré rozprávajú o trójskej vojne 
a o osu doch gréckych vojakov vracajúcich sa domov. 
Miesta, ktoré spomínajú tieto hrdinské básne, sledo-
val v druhej polovici 19. storočia amatérsky nemecký 
archeológ Heinrich Schliemann (šlíman). Po stopách 
mýtov sa dostal aj k ruinám Mykény a odkryl pev-
nosť so známymi pokladmi.

GRÉCKA KRAJINA 

Grécka krajina

Analyzujte zemepisnú po-
lo hu Helady (poloha v Stre-

dozemnom mori, vzdialenosť 
od iných civilizácií)! Určite po-
mocou mapky najtypickejšie 
prírod né zemepisné vlastnosti 
regió nu! Aký vplyv mali tieto 
fak tory na historický vývoj? [ P ]

KRÉTSKA KULTÚRA 

Opíšte na základe prame-
ňa hospodárske a kultúr-

ne postavenie Kréty! Určite na 
základe učiva čas vzniku tohto 
prameňa! Ktoré údaje nás mô-
žu pri viesť na stopu? [ P ]

„Je tu istá Kréta, uprostred mora
sfarbeného ako víno, oblizujú ho spenené vlny,
na ňom deväťdesiat miest, v nich nespočetní ľudia.
Jazyk je zmiešaný, každý hovorí iným: tu Achájci,
Tam hrdinskí Starokréťania či kydónsky národ,
tri dórske kmene, všetci sú Pelasgosi od boha.
A veľký hrad Knososu, kde deväť rokov vládol
Minos, ktorí sa zhováral s najvyšším Diom…”
    (Z Homérovej Odysey)

1

2

Archív

Č i e r n e  m o r e

M a l á  Á z i aOlympThesálsko
Atény

Atik
a

Mykény

KRÉTA

Knosos

Trója

Dóri

Ióni

Achájci

S t r e
d

o
z e m

n é
m o r e

E g e j s k é
m

o
r e

B a l k á n s k y p o l o s t r o v

P e l o p o n é z

3tori_09_1.indd   48 2008.06.10.   21:11:31



Staroveká Helada / 49

Pôdorys a rekonštrukcia knosoského paláca. Ob rov-
ské nádoby z východného krídla paláca 

Porovnajte pôdorys a rekonštrukciu! 
Akú funkciu mal palác? Aký to bol typ 

štátu? Aká je súvislosť medzi pôdorysom a 
mýtom o Minotaurovi? [ Ú ]

Akú úlohu hrala moreplavba v živote 
Kréty? Porovnajte krétske lode už so 

známymi typmi lodí! [ Ú ]

Krétske lode na freske odkrytej na ostrove Tera, 
kde ju zachránil vulkanický popol 
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MYKÉNSKA KULTÚRA
„Kráľ Minos bol blízkym priateľom Poseidóna, boha 
mora. Raz sa však proti svojmu patrónovi strašne 

previnil. Poseidón mu totiž podaroval na jeho vlastnú žiadosť morského býka. 
Minos, namiesto toho, aby ho obetoval bohom, ako to prisľúbil, ponechal si ho. 
Poseidón za toto porušenie slova potrestal Minosa tak, že jeho manželke sa na-
rodil syn, ktorý bol napoly človek, napoly býk, bol to ľudožrút Minotauros. Kráľ 
dal postaviť slávnemu architektovi Daidalovi obrovský palác pre netvora Mino-
taura s podzemnými komorami a skrytými chodbami, to bol labyrint. Kto sa do 
neho raz dostal, už nikdy nenašiel východ a stal sa obeťou striehnuceho Mino-
taura (…)

Minos prikázal gréckym kráľom, aby posielali z času na čas Minotaurovi ako 
obetu sedem mladíkov a sedem dievčat. Syn aténskeho kráľa Theseus požiadal 
otca, aby ho zaradili medzi siedmych mladíkov. Zaumienil si, že zabĳ e netvora. 
Kráľ horko-ťažko súhlasil a smutný sa rozlúčil so svojím synom. 

Theseus sa prihlásil u kráľa a povedal mu, že si chce zmerať sily s Minotaurom. 
Minos súhlasil, pretože vedel, že Minotaura človek nemôže poraziť, a keby sa mu 
to podarilo, z labyrintu sa nikdy nedostane von. Zlatá posmrtná maska Agamem-

nona

Čo vyplýva z materiálu 
masky? Zistite, kto bol 

Aga memnon! [ Z ]

Vchod do Akropoly, brána s levom, za ňou vchody do kráľovských hrobiek

Akou metódou stavali mykénske múry? Študujte reliéfy na brá-
ne! Aké kultúry na nich zanechali stopy? [ Ú ]
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„Boh mora pozval na svadbu svojej dcéry všetkých bohov, s výnimkou bo-
hyne sváru, ktorá sa preto rozhodla pomstiť a vyvolala medzi hosťami spor 
(…)

Keď sa bohovia usadili pri stole, bohyňa hodila medzi ostatné bohyne zlaté 
jablko s nápisom „Najkrajšej”. Tie sa hneď aj pohádali, komu by malo jabĺčko 
patriť. Súťažili medzi sebou tri bohyne: manželka hlavného boha Dia Héra, ďa-
lej bohyňa múdrosti (Palas) Aténa a bohyňa krásy a lásky Afrodita. Nakoniec sa 
obrátili na syna trójskeho kráľa Parida (Paris), ktorý mal rozhodnúť, komu bude 
patriť jablko.

Héra sľúbila Paridovi moc nad Áziou, Aténa zasa múdrosť, Afrodita najkraj-
šiu ženu na svete. Paris dal jablko Afrodite. Héra sa preto nahnevala a rozhodla 
sa, že spustoší Tróju.

Najkrajšou ženou na svete bola manželka sparťanského kráľa krásna Hele-
na. Paris dôveroval sľubu bohyne a vyhľadal sparťanského kráľa, ktorý ho pri-
jal pohostinne. Paris však škaredo zneužil túto pohostinnosť a uniesol Helenu. 
Paridov čin vyvolal medzi Grékmi obrovské rozhorčenie. Grécki králi sa preto 
vydali na čele svojich armád proti Tróji.” (Z gréckeho mýtu)

Minosova dcéra Ariadna sa zaľúbila do Thesea a potajomky mu dala klbko nite. 
Keď Theseus so svojimi priateľmi vstúpil do labyrintu, na zatočených chodbách 
začal rozvíjať niť. Čoskoro narazil na netvora a pomocou Atény ho zabil. Zachránil 
tak svojich druhov pred smrťou a pomocou nite našiel aj východ.

Theseus aj s priateľmi sa nalodil a vydal sa smerom do Helady.” (Grécky 
 mýtus)

Zistite v niektorej zbierke gréckych mýtov, čo sa stalo s projektantom labyrin-
tu Daidalom! Porozprávajte krátko jeho mýtus! Prečo a ako sa mení v mýte 

vzťah medzi Knososom a Aténou? Aké historické udalosti vykresľuje tento mý-
tus? [ Ú ]

Porozprávajte krátko mý-
tickú príčinu vypuknutia 

vojny! Ako sa mohol rozhod-
núť Paris ináč? Aký obraz bo-
hov vykresľuje tento krátky 
úryvok? Zozbierajte typické 
znaky vzťahu medzi bohmi 
a ľuďmi! Aká je hodnota mýtov 
ako historických prameňov?
[ Ú ]

Prediskutujte, aký vplyv 
majú geografi cké činitele 

na dejiny ľudstva! Nájdite prí-
klady, ktoré potvrdzujú určujú-
cu úlohu zemepisných faktorov 
a nájdite aj také, ktoré tomu pro-
tirečia! [ P ]

Akú úlohu hrali doliny riek pri vzniku štátov? Ako vplývala na hospodár-
stvo Fenície zemepisná poloha krajiny? Analyzujte vplyv geografi ckej uza-

vretosti v prípade Egyptu, Indie alebo Číny! (Pozrite si aj obrázok na 25. strane 
učebnice!) Aké dôsledky mala členitosť gréckej krajiny pre vznik jednotlivých 
štátov? [ Ú ]

Vplyv výbuchu sopky na ostrov 
Tera

Aké dôsledky sopečnej 
erup cie sú znázornené na 

mapke? Aké dôsledky bolo cítiť 
na Kréte? V akej miere to 
 ov plyvnilo dejiny ostrova? [ Ú ]
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PRECHODNÉ OBDOBIE (12. – 8. storočie pred Kr.) 
Po 13. storočí pred Kr. sa zrútil spolu s mykénskymi 
pevnosťami aj systém panovníckych hospodárstiev. 
Dielne sa zničili a prestalo fungovať aj štátne zásobo-
vanie surovinami (meď). Úpadok však skrýval v sebe 
aj možnosť rozvoja, pretože rozpad dovtedy jestvu-
júceho mocenského systému umožňoval aj vznik 
nového. 

Ľudia zostali bez centrálneho riadenia a tak boli 
nútení zorganizovať výrobu na mieste. Roľníci (so 
svojou rodinou) sami začali obrábať pôdu, ktorú po-
važovali za svoju. Na vybavovanie svojich záležitostí 
vytvorili malé spoločenstvá, ktoré sa však zásadne lí-
šili od predchádzajúcich. Predtým dostali pôdu pre-
to, lebo boli členmi istého spoločenstva, no teraz to 
bolo presne naopak, členom spoločenstva sa mohol 
stať len ten, kto mal pôdu.

Zmena bola významná, pretože oproti systému 
východného typu sa ľudia stali zainteresovanými na 
lepšej práci. Panovnícke hospodárstvo si nadbytok 
ponechávalo pre seba, preto výrobcovia neboli zain-
teresovaní. V novom systéme však hospodári mali 
záujem na tom, aby vyrábali viac, pretože úroda pat-
rila im a nadbytok mohli predať na trhu. Rozvoj vý-
roby napredoval aj vďaka železným nástrojom. 

POLIS Rodiace sa nové štáty nazývame polismi, 
mestskými štátmi. Členmi týchto osobitých politic-
kých, náboženských a kultúrnych spoločenstiev 
boli vlastníci pôdy, ktorí mali občianske práva. Po-
lis bolo mesto a jeho bezprostredné okolie. Jeho roz-
loha bola rôzna (najväčším polisom bola Sparta 
s 6000 km2, najmenším zasa Delos s asi 3,6 km2). Po-
čet polisov prekročil 500, všetky fungovali ako sa-
mostatné štáty s vlastným zákonodarstvom a sprá-
vou.

Na čele polisu stál zo začiatku kráľ, ktorého moc 
sa postupne rušila. Riadenie prevzali príslušníci aris-
tokracie (aristoi – najlepší), ktorí vlastnili väčšie po-
zemky. Tento mocenský systém nazývame aristokra-
tickou republikou. Remeselníci, obchodníci a roľ-
níci tvorili väčšiu časť slobodného obyvateľstva, dé-
mos (ľud). 

GRÉCKA KOLONIZÁCIA (8. - 7. storočie pred Kr.) 
V silnejúcich gréckych mestských štátoch sa hospo-
dárstvo nerozvíjalo podobným tempom ako rástol 

počet obyvateľstva. Pôda polisu dokázala živiť oby-
vateľov čoraz menej, vzniklo preľudnenie. Problé-
my vystupňovalo to, že pre sériu zlých úrod sa mno-
hí malí a strední roľníci zadlžili, následne stratili 
svoju pôdu. Na dlžníkov číhalo nebezpečenstvo ot-
roctva. 

Roľníci bez pôdy a remeselníci hľadajúci nové 
možnosti sa plavili, aby si našli novú vlasť. Tam, kde 
našli na vylodenie a pôdohospodárstvo vhodné úze-
mie, založili nové mesto. Tento proces nazývame 
gréckou kolonizáciou. Tri smery tejto kolonizácie 
boli: severovýchod (Dardanely, Marmarské more, 
Bospor a Čierne more), západ (južná Tália a Sicília) 
a juh (Afrika).

Kolonizované mestá boli samostatné, ale so svo-
jím materským mestom udržiavali úzke hospodárske 
styky. Obilie, ktoré sa urodilo na kvalitnej pôde, od-
vážali do materských miest, odkiaľ dovážali reme-
selnícke výrobky (textílie, keramiku, nástroje a zbra-
ne), spracované potraviny (olej a víno). Kolonizova-
né mestá ich často predávali ďalej Barbarom, ktorí 
zasa dodávali suroviny (kovy, kožušiny a obilie) a za-
obstarávali pre Heladu otrokov.

Grécka kolonizácia sa v 6. storočí pred Kr. ukon-
čila. Z gréckych území odišlo nadbytočné obyvateľ-
stvo a vďaka dovozu obilia vzrástla schopnosť poli-
sov zásobovať svoje obyvateľstvo. Ďalšiemu rozširo-
vaniu kládla medze na východe silnejúca Perzská 
ríša, na západe zasa Kartágo. 

DÔSLEDKY KOLONIZÁCIE Lacné obilie z koloni-
zovaných miest vytvorilo situáciu, že pestovať obilie 
na nekvalitnej pôde bolo zbytočné. Mohli prejsť na 
oveľa výnosnejšie odvetvia, ktoré aj lepšie zodpove-
dali prírodným podmienkam, teda na pestovanie vi-
niča, olivovníka a zeleniny.

Tieto zmeny vplývali aj na stavbu spoločnosti. Kle-
sol hospodársky význam obilninárskej aristokracie. 
Vďaka obchodu s kolonizovanými mestami sa rozví-
jal priemysel (spracovanie kovov, hrnčiarstvo a výro-
ba lodí) a rástol export. Zosilnela vrstva remeselní-
kov a obchodníkov. Rozvíjajúci sa obchod vyvolal 
potrebu zavedenia peňazí. Grécke polisy rad radom 
vydávali v 7. a 6. storočí pred Kr. svoje vlastné mince. 
Po prvý raz razili peniaze v rozvinutom Iónsku (pre-
vzali to z Malej Ázie). Na trhoch boli potrebné pre-
dovšetkým malé a stredné hodnoty, preto sa do  obehu 

10. Vznik polisu a grécka kolonizácia

Po likvidácii mykénskej kultúry zmizli štáty východného typu a vznikli polisy.
Zo začiatku riadili polis aristokrati na základe svojho pôvodu, toto zriadenie nazývame aristokratickou republikou.
Helada bola v 8. storočí pred Kr. už preľudnená. Pre túto príčinu, ale aj pre chudobu časť obyvateľstva emigro-
vala a založila nové mestské štáty.
Obchod s týmito koloniálnymi mestami prispel k rozvoju poľnohospodárstva, remesiel a obchodu materských 
miest. Objavili sa peniaze.
V spoločnosti vzrástol vplyv dému (démos: pôvodne územné obvody v Aténach, vrstva obchodníkov a remeselní-
kov). V mnohých mestských štátoch vznikla samovláda (despotizmus).
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dostali strieborné a medené mince. U Grékov sa 
 obja vili zlaté peniaze len neskôr.

Výroba lodí sa zdokonaľovala tiež. Tradičné lode 
s päťdesiatimi pármi vesiel vystriedali lode s dvoma, 
neskôr s tromi radmi vesiel nad sebou. Objavili sa aj 
širšie prepravné lode, ktoré mali iba plachtu.

Od 8. storočia pred Kr. sa u Grékov opäť rozšírila 
písomnosť. Od Feníčanov prevzali hláskové písmo. 
Rozvinuli ho a označovali už aj samohlásky. Takto 
sa dalo ich písmo naučiť rýchle a ľahko, pričom vy-
jadrovalo jazyk presne a jednoznačne. 

TYRANIA Tieto zmeny v mnohých polisoch (najmä 
v tých rozvinutejších) otriasli aristokratickou republi-
kou, ktorá bola založená na moci statkárskej aristo-
kracie. Do politiky chceli zasahovať aj príslušníci 
dému (najmä tí bohatší). Rozpory medzi tradičnou 
vedúcou vrstvou a novo zbohatnutými sa snažili nie-
ktorí politici (väčšinou členovia aristokratických ro-
dín, ktorí sa venovali aj podnikaniu) zneužiť. Protizá-
konne a násilím získali moc a zaviedli samovládu. 
Tento systém, ktorý bol iný, než kráľovstvo, nazývali 
Gréci tyraniou, jeho vodcu zasa tyranom.

PRECHODNÉ OBDOBIE

POLIS
„… /Theseus/ vymyslel veľkú a obdivuhodnú 
vec, všetkých obyvateľov Atiky zhromaždil do 

jedného mesta a spojil do jednotného národa tých, ktorí žili doteraz roztrúse-
ne a len ťažko sa dali spojiť v ich vlastnom záujme, dokonca sa stalo, že viedli 
medzi sebou spory i vojny. Navštívil ich teda a presvedčil každú dedinu, každý 
kmeň, pričom chudobní ľudia prĳ ali jeho výzvu rýchlo, bohatým ponúkol ústa-
vu bez kráľa a sľúbil takú demokraciu, v ktorej rozhoduje iba v otázkach dozoru 
nad armádou a zákonmi, v ostatných zabezpečí pre každého rovnakú účasť.” 
(Plutarchos: Súbežné životopisy)

Aké činnosti opisuje tento 
prameň? Kde sa pracuje?  

[ P ]

Sformulujte, aký jav opíše 
Hésiodos? Prečo to pokla-

dá za výhodné pre hospodár-
stvo? Porovnajte hospodárenia 
sveta Odysei a sveta, znázorne-
ného Hesiodosom? Ktorým ob-
dobiam zodpovedajú jednot livé 
texty? [ Ú ]

„Päťdesiat slúžok žĳ e hore v paláci,
sú, ktoré melú zlaté obilie s ručným mlynčekom,
iná si tká látku alebo vrtí vretenom, sedia
v rade, ako množstvo listov vysokého topoľa,
cez husto tkané plátno pomaly kvapká olej.
Rovnako, ako muži z kmeňa Phajákov/Fajákov najlepšie
dokážu rýchlou loďou more pretínať, tak aj ženy
najkrajšie tkajú: Aténa ich obdarovala
šikovnosťou a rozumom potrebným ku krásnej práci.”
(Z Homérovej Odysey)

„Ženu si prines prvú do domu, a na orbu vola,
nie manželku, lež otrokyňu, ktorá dokáže vola poháňať.
A každý nástroj maj doma pripravený,
aby si nemusel pýtať od iného, a keď ti nedá, aby ti nechýbal (…)
(…) /súperenie/ často podnieti k práci aj lenivých,
každému sa zachce pracovať, keď vidí, že druhí
sa snaží orať a siať, udržiava poriadok v dome
a práve preto je bohatý. Súťaží sused so susedom,
a je úspešný, kto sa snaží: takto robí Eris ľudu dobro.
A žiarli tesár na tesára, hrnčiar na hrnčiara,
žobrák žobrákovi, spevák spevákovi závidí.
(Básnik Hesiodos zo 7. storočia pred Kr.)

Čo založil Theseus? Kto sa 
k nemu pridal a prečo? 

Aký systém vytvoril? Aké mý-
tické prvky možno objaviť 
v príbehu? [ Ú ]
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GRÉCKA KOLONIZÁCIA

Útok pirátov na grécku obchodnú loď 

Aké plodiny bolo možné prepravovať 
na lodi? Čo poháňalo lode a ako ich ria-

dili? Opíšte dve lode na obrázku! Aká je prí-
čina rozdielov medzi nimi? Ako prebiehala 
námorná bitka? [ Ú ]

Ťažná dráha na istmoskej úžine. Namiesto toho, aby oboplávali Peloponézsky polostrov, preťahovali lode po súši pri úzkom „krku“
polostrova

Vysvetlite výhody tejto dráhy! Ktoré charakteristické rysy gréckej moreplavby ukazuje mapka a obraz? [ Ú ]

Grécka kolonizácia 

Vymenujte hlavné smery gréckej kolonizácie! Aké činitele ovplyvňovali výber cieľov kolonizácie? Preskúmajte 
pomocou historického atlasu, prečo zostali od kolonizácie bokom iné, z hľadiska obživy priaznivé oblasti (prí-

rodné a politické príčiny)! Prečo nevnikli Gréci hlboko do vnútrozemia? [ Ú ]
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DÔSLEDKY KOLONIZÁCIE

Mapa sveta od gréckeho zemepisca 
Hekatia (6. storočie pred Kr.)

Ktoré oblasti znázorňuje mapka 
presne? Ako vysvetlíte tieto 

poznatky? [ Ú ]

Grécka kolonizácia

Analyzujte obrázok! Aký tovar prepravovali do Helady a aký vyvá-
žali z Helady do kolonizovaných miest? Akú úlohu hrali kolonizova-

né mestá v obchode? Aký to malo vplyv na pôdohospodárstvo, remeslá a 
obchod materských miest? [ Ú ]

Grécky mladík sa učí čítať

Prečo sa rozšírila u Grékov pí-
somnosť v 8. storočí pred Kr.? 

Určite na základe znakov, v ktorej 
etape vývoja písma sa nachádza gréc-
ke písmo! Ako prebiehalo vyučova-
nie? [ Ú ]

„Faraón Psametichos dostal z najhodnovernejšej veštiarne Egypťanov veštbu, 
podľa ktorej svojim nepriateľom sa pomstí vtedy, keď sa od mora objavia muži 
v železnom pancieri. Neuplynulo veľa času a skupina Iónov a Káriov hľadajú-
ca korisť bola nútená zakotviť v Egypte. Keď sa v železnom pancieri objavili na 
brehu, istý Egypťan hlásil Psametichosovi, ktorý sa skrýval v močariskách, že od 
mora prišli kovoví muži a ničia nížinu. On v tom videl naplnenie veštby a Iónov 
a Káriov prĳ al srdečne, následne ich veľkými sľubmi prehovoril, aby sa pridali 
k nemu. S týmito pomocníkmi porazil ostatných kráľov. (…)

Odkedy si našli v Egypte domov, Gréci s nimi udržiavali neustále spojenie. 
Oni boli v Egypte prví cudzinci, ktorí sa tam mohli usadiť.

/Kráľ/ Amasis mal Grékov rád, čo aj preukazoval, okrem iných tým, že pre 
tých, ktorí odišli do Egypta, ako bydlisko poskytol mesto Naukratis. Pre tých, 
ktorí sa tam nechceli usadiť, len sa tadiaľ plavili, vytvoril miesto, kde mohli pre 
svojich bohov postaviť oltáre a svätyne. Najväčšiu, najslávnejšiu a najviac navšte-
vovanú takúto svätyňu nazývali Helenion.” (Herodotos: Grécko-perzská vojna)

S akým cieľom sa plavili 
Gréci pri egyptských bre-

hoch? Nájdite súvislosť medzi 
týmito cieľmi a gréckou koloni-
záciou! Prečo vzniklo na egypt-
skom území iba jedno koloni-
zované mesto? Akú úlohu hral 
Naukratis v živote gréckeho 
sve ta? [ Ú ] 8
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TYRANIA
„(…) Keď sa stal pánom Syrakúz, už sa príliš nevenoval 
Gele, vedenie zveril bratovi Hierónovi a všetku svoju po-

zornosť sústredil na Syrakúzy. Mesto postupne rástlo a rozkvitalo. Gelón zbúral 
najprv mesto Kamarina a jeho obyvateľov presídlil do Syrakúz a to isté urobil 
aj s viac ako polovicou mesta Gela. Neskôr obliehal sicílsku Megaru, a keď sa 
mesto vzdalo, tých majetnejších občanov, na ktorých pre podnecovanie vojny 
čakal trest smrti, presídlil do Syrakúz a dal im dokonca občianske práva, pričom 
obyčajný ľud, ktorý bol nevinný a preto sa ani neobával retorzií, nechal od vliecť 
do Syrakúz a predal do otroctva. Rovnako zaobchádzal aj s Euboičanmi, kto-
rí žili na Sicílii, lebo aj ich rozdelil na dve časti a v oboch prípadoch sa riadil 
presvedčením, že pôvodcom všetkých problémov je obyčajný ľud.” (Herodotos: 
 Grécko-perzská vojna)

„Periandros bol prvý, kto zmenil štátnu formu, keďže mal telesnú stráž, ne-
dovolil, aby /ľudia/ žili v meste, zrušil otroctvo a pompu. V iných záležitostiach 
bol zdržanlivý – v tom, že nevyrúbil clo nikomu, pretože mu stačilo /clo/ z trhu 
a prístavov, ale aj v tom, že nebol nespravodlivý, ani namyslený, ale nenávidel 
podvodníkov. Nakoniec vytvoril radu, ktorej členovia nikomu nedovolili, aby 
míňal viac, než sú jeho príjmy.! (Herakleides Lembos: O Korinte)

Ktoré činitele prispeli k zmenám v prechodnom období? Prediskutujte pomocou atlasu účinok jednotlivých 
čini teľov! Vyplňte tabuľku! [ E ]

Činitele, ktoré podnecovali zmeny a ich účinky

Činitele Hospodárske účinky Spoločenské účinky

Zemepisné prostredie
členitosť

podnebie

Rozšírenie sa železa

Asýrská rozpínavosť

Opíšte na základe dvoch 
prameňov vzťah tyrana 

k obyčajnému ľudu a aristokra-
cii! Vyzdvihnite z opatrení tyra-
nov tie, ktoré mali vplyv na 
hospodárstvo mesta a vysvetli-
te ich účinky! Opíšte na základe 
prameňov pozitívne a negatív-
ne rysy tyranie! [ Ú ]

Grécke peniaze z Iónska 
(7. storočie pred Kr.) a Atén 
(5. storočie pred Kr.). Sú zo 

zliatiny zlata a striebra, resp, 
zo striebra

Prečo bolo potrebné 
zaviesť peniaze? Prečo 

bolo možné vyrábať penia-
ze z elektrónu a striebra? 
Aké znaky a symboly vidno 
na peniazoch? Aké funkcie 
majú peniaze okrem hospo-
dárskej? V čom vidíme vý-
voj medzi mincami zo 7. a 5. 
storočia pred Kr.? [ P ]

Spracovanie kovu na maľbe vázy

Čo vyrábajú na maľbe? Aké prostriedky a 
nástroje rozoznávate? Aký hospodársky a po-

litický význam má rozšírenie železa? [ P ]

12
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Počas štúdií sme neraz videli, ako sa štáty východného typu rozpadávajú a vzápätí obnovujú. V Egypte 
na sledovalo po dvoch prechodných obdobiach obnovenie despotickej moci. S podobným vývojom sme sa 
stretli v Mezopotámii, Indii a Číne.
V gréckej krajine bol vývoj odlišný v dôsledku šťastnej súhry rôznych činiteľov. Priaznivé bolo zemepisné 
prostredie, členitý terén, ktorý si nevynútil vznik štátu založeného na verejných prácach. Nové spoločenstvá 
zosilneli aj vďaka tomu, že sa rozšírilo používanie železa, ktoré zaobstarávali lacno a ľahko. Nemuseli tak 
vytvárať systém zásobovania surovinami, ktorý si vyžadoval riadiacu úlohu panovníckeho hospodárstva. 
Priaznivo sa vyvíjali aj medzinárodné podmienky, pretože na konci prechodného obdobia ovládli Asýrčania 
Feníciu, čo dočasne zabrzdilo fenícĳ ský obchod a tak dostali šancu grécki obchodníci. 
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MYTOLÓGIA Grécky človek sa považoval predo-
všetkým za občana svojho mesta, až potom za Gréka 
(Helena). Jednotné Grécko (Helada) v skutočnosti ani 
nejestvovalo. Obyvateľov niekoľkých stoviek samo-
statných polisov však spájal spoločný jazyk a myto-
lógia. 

Bohovia gréckej mytológie nevznikli naraz, ani 
nie na tom istom mieste. Bohom prisťahovaných 
achájskych kmeňov bol Zeus, neskorší hlavný boh, 
ktorý vrhal blesky. Bohyňou úrodnosti pre roľníc-
kych praobyvateľov mohla byť Gaia. Bohom maloá-
zĳ ského pôvodu je Apolón. V gréckej mytológii mož-
no objaviť aj pozostatky totemizmu, pretože bohovia 
často vystupovali v podobe zvierat (napr. Zeus sa ob-
javil v podobe býka, symbolom Atény bola sova).

Gréci uctievali mnohých bohov (polyteizmus). 
Predstavovali si, že bohovia majú ľudskú podobu, 
nielen zovňajškom, ale aj povahou i túžbami. Boho-
via ľúbili, nenávideli, podvádzali, kradli, žiarlili na 
seba – sú to ľudské vlastnosti. Bývali zväčša na vrcho-
le Olympu, ktorý zahaľovali oblaky, a žili ako ľudia. 
Rozdiely boli aj medzi bohmi, rovnako ako v pozem-
skej spoločnosti. Zeus bol hlavným bohom, po ňom 
nasledovali vznešení bohovia a bohovia so skromnej-
šou hodnosťou. Spoločné mali to, že boli nesmrteľní 
a mali zázračné schopnosti. Proti Osudu (Moira) sa 
však nemohli vzbúriť ani bohovia. 

Každý boh mal svoju kompetenciu, čo znamena-
lo široké pole pôsobnosti. Napríklad Poseidón bol 
pánom strašidelných síl (zemetrasenie, morská búr-
ka), a len pre jednoduchosť ho nazývame bohom 
mora. Ochrankyňou mesta Atén bola Aténa, ale pod-
porovala aj cieľavedomú činnosť, je bohyňou remesiel 
a múdrosti, dokonca aj múdro vedených vojen.

Počet bohov nemožno určiť presne, pretože mýty 
o bohoch sa zachovali vo viacerých obmenách. Au-
tori slobodne mohli meniť jednotlivé príbehy. Mýty 
dávali odpovede na základné otázky, ktoré zamestná-
vali ľudí (napr. vznik sveta, pôvod človeka, vzťah me-
dzi životom a smrťou).

Predstavy Grékov o druhom svete nie sú príliš 
potešiteľné. Duša ľudí po ich smrti putuje do pod-
svetia, do ríše Hádesovej. Kto žil na zemi krutým ži-
votom, na toho čakali útrapy. Hrdinovia mohli strá-
viť dni na slnečných lúkach a vo večnom šťastí. Osud 
väčšiny je však smutný, pretože bezcieľne blúdia 
v podsvetí. 

OBRADY Bohovia za svoju pomoc „vyžadovali” od 
ľudí úctu. Gréci im počas sviatkov preukazovali 

obety. Obrady neriadili kňazi, ale volení štátni funk-
cionári. Tieto podujatia vyjadrovali aj pocit spolupat-
ričnosti s polisom. V Helade sa teda nevytvoril jed-
notný orgán duchovenstva.

V Aténach organizovali oslavy výročia bohyne 
Atény i aténsky štát, boli to takzvané panaténaje.  Obetu 
preukazovali pred svätyňou, kde spálili časť obetného 
zvieraťa alebo rastliny prinesené pre bohov. V chrá me 
stála iba socha bohyne, preto v gréckych kostoloch ne-
museli vytvárať veľké vnútorné pries tory. 

Jestvovali svätyne, ktoré mali špeciálnu úlohu, 
ako napríklad veštenie či liečenie. Tieto mali vlastný 
stály kňazský orgán. Takouto veštiarňou boli Delfy, 
ktoré možno spájať s Apolónom a dvojzmyselnými 
veštbami, alebo Diova svätyňa v Dodone, kde veštili 
zo zvukov (napr. šuchotanie lístia svätého duba, 
žblnkotanie prameňa a pod.). Inú úlohu zohrával 
chrám Apolónovho syna Asklepia, ktorý bol bohom 
liečenia. Nemocní museli stráviť v chráme noc a Ask-
lepios ich „zbavoval” útrap počas spánku. Aj neskôr  
boli lekári Asklepiovými kňazmi, avšak čím ďalej, 
tým viac zavážila v ich práci nahromadená skúsenosť 
a vedomosti.

ZVLÁŠTNY PRODUKT GRÉCKEHO NÁBOŽEN-
STVA: ŠPORT Svoj obdiv voči bohom vyjadrovali 
Gréci aj prostredníctvom športu. Na týchto zápasoch 
sa mohol zúčastniť každý slobodný grécky občan, čo 
prispelo k posilneniu spolupatričnosti Grékov. Spolu 
vyjadrovali úctu Apolónovi v Delfách, Poseidónovi 
v Korinte, Aténe Paladiovej zasa v Aténach. 

Diovi, hlavnému bohovi Grékov vytvorili svätý 
háj v Olympii, kde organizovali každý štvrtý rok 
preteky. Prvé olympské preteky zaznamenali roku 
776 pred. Kr. Význam olympiád dokazuje fakt, že 
tento dátum sa stal začiatkom pre grécky letopočet. 
Názov svätého miesta pochádza z toho, že Dia trónia-
ceho na zasneženom Olympe často prezývali aj ako 
„olympský”. 

Tí, ktorí išli na preteky, boli nedotknuteľní, tie 
polisy, ktoré viedli medzi sebou vojnu, nemohli vy-
slať na hry pretekárov. Zo začiatku si zmerali sily iba 
v behu. Neskôr rozšírili program olympiád päťbo-
jom, ktorý pozostával z behu okolo štadióna, skoku 
do diaľky, hodu diskom a vrhu oštepom, respektíve 
zo zápasenia. Na programe bolo ešte pästiarstvo, 
pankrácia (zmes boxu a zápasenia), beh so zbraňou, 
preteky vozov a konské dostihy. Mladí ľudia mali 
svoje osobitné preteky. Hry trvali zo začiatku jeden 
deň, neskôr už päť dní.

11. Puto spájajúce Grékov: náboženstvo

Grécke náboženstvo je polyteické. Bohovia majú ľudskú podobu a ľudské vlastnosti.
Nevznikol strnulý náboženský systém a kňazská organizácia. Obrady vyjadrovali predovšetkým príslušnosť 
k polisu.
Grékov spájali spoločný jazyk, náboženstvo a športové súťaže náboženského pôvodu. Zo športových súťaží vyni-
kali olympiády. 
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Staroveké olympiády sa výrazne líšili od dnešných 
hier. Pästiari nezápasili v rukaviciach, ale vybavení 
remeňmi. Zápasy boli krvavé, táto disciplína bola naj-
nebezpečnejšia. Nerozoznávali hmotnostné kategó-
rie a zápasy trvali nie určený čas, ale do víťazstva 
jednej zo strán. 

Na súťažiach sa mohli zúčastniť iba slobodní 
grécki občania a len muži. Každý pretekár bojoval 

nahý, dokonca keď matka jedného z pretekárov chce-
la vidieť víťazstvo svojho syna zblízka, musela sa 
podrobiť tomuto zvyku tiež. Zápasili medzi sebou 
jednotlivci, súťaže družstiev neboli. Odmeňovali iba 
víťazov. Na konci hier dostali víťazi veniec zo sväté-
ho olivovníka. Keď sa vracali domov, v rodnom mes-
te ich prĳ ímali ako hrdinov a mohli si dať postaviť 
sochu v Olympii. 

MÝTY
„Zo začiatku jestvoval iba Chaos, zívajúca 
prázdnota. Potom sa narodila Gaia, Zem so 

širokou hruďou, nenarušiteľný základ všetkého na svete, a zo sa-
mej seba stvorila Uranosa, čiže Nebo. Vtedy sa už objavil na svete 
prameň života Láska, Nebo zatúžilo po Zemi a Gaia priniesla na 
svet Titanov.

Najmladší z Titanov bol Kronos, patril medzi nich aj Prome-
teus a Reia. Uranos však na svoje deti žiarlil, preto ich zaprel. Naj-
mladší z nich Kronos sa postavil proti otcovi a vyslobodil svojich 
súrodencov. 

Kronos a Reia mali tri dcéry Hestiu, Demetru a Héru, a troch 
synov Hádesa, Poseidóna a Dia. Kronosovi však chodila po rozu-
me kliatba otca Uranosa, podľa ktorej aj jeho porazí vlastné dieťa. 

Preto svoje deti rad radom prehltol. Nemohla sa s tým uspo-
kojiť Reia. Keď priniesla na svet najmenšieho syna Dia, namiesto 
dieťaťa zabalila do perinky kameň. Dia skryla na ostrove Kréta. 
Na Dia čakala najväčšia moc, stal sa otcom bohov i ľudí a keď vy-
rástol, naplnil kliatbu, porazil svojho otca Kronosa a súrodenci sa 
dostali von z jeho brucha.

Zeus a Héra sa milovali tristo rokov, ich dieťaťom bol boh vo-
jen Ares. Héra bola vernou manželkou a žiarlivo sledovala, keď 
jej muž Zeus obdaroval svojou láskou iné bohyne alebo dievčatá, 
ktoré boli obyčajné smrteľníčky.

Bez matky sa narodilo Diove najmilšie dieťa Paladiova Até-
na s očami ako sova, múdra panna, ochrankyňa miest, znalkyňa 
všetkých remesiel a patrónka vied. Vystúpila z otcovej hlavy plne 
oz brojená a krásna.

 Dieťaťom Titanov bola Léta, ktorá podľahla Diovmu vábeniu, 
preto privolala na seba Hérin hnev. Nosila už pod srdcom Diove 
dvojičky Apolóna a Artemidu, ale kým sa narodili, musela si veľa 
vytrpieť od Héry, ktorá bola pomstychtivá. Tak sa dostala na ne-
hostinný ostrov Delos, kde Léta porodila svoje deti. Dvojičky sa 
skoro naučili narábať s ďalekonosným lukom. Artemis sa nestaral 
o nič iné, než iba celý deň naháňala divú zver. Apolón nenarábal 
vynikajúco iba lukom, ale aj lutnou. Jeho ríšou je diaľava, vzdiale-
ná budúcnosť, ktorej tajomstvá odkryjú jeho veštby. 

Keď sa už naučil umenie veštenia, zostávalo iba si nájsť sväty-
ňu. Tak sa dostal do Delf, k pupku sveta. Otvor, cez ktorý mali 
vytresknúť z hĺbky veštby, strážil obrovský šarkaní had Pylón. 
Mladý boh si zmeral sily so šarkanom, s lukom ho zastrelil. Ča-
som postavili na Apolónovu počesť mnoho svätýň, kam sa obra-
cali ľudia, ale najváženejšou veštiarňou zostali Delfy.

Z ďalekých krajov sem chodili po radu. Vo svätyni sedela na 
trojnožke kňažná Pýtia, ktorá v mene Apolóna vyhlasovala svo-
je dvojzmyselné veštby. Kto uhádol správny zmysel veštby, ten 
bol úspešný a na znak vďaky ukladal vo svätyni bohaté dary, kto 
však hmlisté slová nepochopil, a nevyšiel jeho zámer, mohol viniť 
iba vlastnú hlúposť.” (Narodenie bohov. Príbehy o bohoch systematic-
ky zhrnul v 6. storočí pred Kr. Hesiodos v diele Narodenie bohov. Táto 
ukážka sa opiera o Hesiodove dielo a o knihu Grécka mytológia od Imreho 
Trencsényi-Waldapfela.)

Opíšte svet bohov! Aké majú charakte-
rové črty? Ako vyzerajú? Akú majú moc? 

Ako pristupujú k ľuďom a ako navzájom voči 
sebe? Pokúste sa rozdeliť gréckych bohov na 
pokolenia. Nakreslite  o tom aj náčrt. [ Z ]

Aténske peniaze z 5. storočia pred Kr.

Zistite, prečo Aténčania ozdobujú svoje 
peniaze sovou? Ktorú etapu vývoja ná-

boženstva pripomína sova? [ Z ]

Apolónova kňažná Pytia vo svä tom vytržení, na 
trojnožke. Jej slo vá sprostredkovali žiadateľom 
veštby kňazi. Veštby boli často dvojzmyselné

Nájdite také známe veštby, ktoré ovplyv-
nili grécke dejiny alebo osud slávnych 

gréckych osobností! [ Z ]

1
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Archív
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„Sluchy mi už mráz popŕhlil, vlasy mám na hlave sivé,
Moja mladosť odfrčala, zuby moje sú čierne,
Minulosť, tá sladká, odišla, čo prichádza, je krátke a škaredé.
Trasiem sa od strachu zo smrti, veď kútik Hádesov,
Ktorý ma čaká, je studený a tesný, strach ide už zo schodov,
a kto raz po nich zostúpi, nikdy sa na svetlo nevráti.”
(Grécky básnik Anakreón zo 6. storočia pred Kr. o druhom svete)

Zjednodušený rodokmeň gréckych 
bohov 

Aké boli vzťahy medzi 
gréckymi bohmi? Čo je vo 

svete ľudí nezvyčajné? Aké úlo-
hy by ste napísali na prázdne 
miesta na obrázku? [ Z ]

Opíšte krátko predstavy Grékov o druhom svete! Čo vyjadruje večný ľudský 
strach zo smrti a čo obavy Grékov v Anakreónovej básni? [ P ]

OBRADY „… kým vládze tvoj majetoček, obetuj bohom,
očistený, krotkým srdcom krásne stehná páľ.
Pros boha o odpustenie kadidlom a nápojmi,
Keď večer na teba čaká tvoja posteľ a sväté svetlo Slnka
 na teba svieti,
tak budú vždy k tebe milostivý v duchu,
a skúpiš ty pôdu druhého, a nie druhý tvoju.” (Hesiodos)

Obeta bohyni Artemide (reliéf zo 4. storočia pred Kr.)

Napíšte na základe Hesiodovho textu a tohto reliéfu referát o obetných obradoch! Porovnajte reliéf  so sumer-
ským zobrazením podobných tém! (21. strana) [ P ]

4

5

6

7

Opíšte na základe básne vzťah medzi bohmi a ľuďmi! [ P ]

Chaos
(prázdnota)

Gaia Urán Afrodita 

Chronos 
(čas)

titani storukí

Hestia
(rodinný oheň) 

Demeter
(obilie)

Héra Zeus
(hlavný boh) 

Poseidón

Ares (vojna) Artemis Apolón
Léta

Aténa Paladiova Hermes
(obchodníci, zlodeji)

Maia

Hádes 

Náčrt prepíšte do zošita a 
doplň te ho.
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ZVLÁŠTNY PRODUKT  GRÉC KEHO 
NÁBOŽENSTVA: ŠPORT

„Arachión dosiahol pred 54. olympiádou 
dve olympĳ ské víťazstvá, a aj na tejto získal 
prvenstvo vďaka uznaniu sudcov a vlastnej 

chrabrosti. Keď o vetvu olivovníka zápasil už s posledným súperom, (…) jeho pro-
tivník ho obkľúčil nohami a krk mu stláčal rukami. Arachión mu však zlomil prst 
na nohe. Arachión sa udusil a takto vypustil dušu, ale jeho súper sa pre zlomený 
prst vzdal ďalšieho boja. Elisania ovenčili a za víťaza vyhlásili Arachiónove mŕtve 
telo.” (Grécky spisovateľ Pausanias z II. storočia pred Kr.)

O akej športovej disciplíne 
píše autor? V čom sa líši 

od dnešnej podoby tohto špor-
tu? [ P ]

Porozprávajte, aké boli 
preteky na vozoch! Na čo 

si museli dávať pretekári po-
zor? [ P ]

Delfi , do skaly vyryté divadlo Apolónovej veštiarne. Zo začiatku usporadúvali okrem športových hier aj divadelné predstavenia a 
dramatické súťaže na počesť bohov 

8

9

10

„(…) umom kormidluje rýchlu bárku na vínovej
morskej vlne kormidelník, keď dujú tuhé vetry,
umom zráža z voza súpera dobrý pohonič.
Ale keď prehnane verí vozu i paripe,
a naslepo ich honí sem a tam,
kôň sa mu tára po dráhe, nehatene behá… 
tesne pri ňom sa drž na voze s koňmi,
a trocha sa nakloň v dobre upletenom sedadle,
bičom, kričiac ho vystraš a popusti uzdu.
A ľavý kôň sa nech mihne blízko kolíku,
aby sa už-už šuchlo koleso okraju cieľa,
pozor len, aby si sa nezaprel o kameň,
lebo sa ti voz rozbĳ e, kone sa zrania:
ostatní sa tomu tešia, ale teba zachváti hanba,
nuž, milý synak, konaj opatrne a múdro.
Lebo keď si sa pri stĺpe bystro otočil, 
nikto ťa na dráhe nestihne a nepredstihne.”
   (Na základe Homérovej Iliády)
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Beh a pästiarstvo na gréckych vázach

Aké rozdiely medzi starovekými a novovekými olympĳ skými súťažnými disciplínami možno rozoznať pomo-
cou obrazov? (Všímajte si výstroj športovcov!) Akou technikou boli vázy vyhotovené? [ P ]

Nájdite na makete budovy na-
kreslené v pôdoryse! Aká je funk-

cia budov na obrázku? Ukážte na pô-
doryse tie budovy, ktoré nevidno na 
ma kete!  [ P ]

11

13

12

Maketa a pôdorys hája v Olympii
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„Moderný šport je viac i menej, než šport v staroveku. Je viac, lebo má na-
príklad dokonalejšie športové náradie. Chýba však fi lozofi cký základ, skrytý 
cieľ a celý vlastenecký a náboženský pohľad, ktorý obklopoval slávnostné hry 
mladých ľudí. (…)

V ktorom fi lozofi ckom systéme nájdeme dnešným požiadavkám vyhovujúcu 
morálnu protiváhu, ktorá by dokázala zabrániť tomu, aby moderný ateizmus 
vtiahli do obchodovania a skončil by nakoniec v špine? (…)

Žiadať od národov, aby sa navzájom mali radi, je istá detinskosť. Ale vyzývať 
ich, aby si jeden druhého všímali, už nie je utópia. K tomu však, aby si navzá-
jom venovali pozornosť, musia sa najprv poznať. Z tohto hľadiska musia zno-
vuzrodené olympĳ ské hry poskytovať každý štvrtý rok príležitosť mládeži sveta 
na bratské stretnutie, počas ktorého postupne zanikne nevedomosť (…) ktorá 
udržuje pri živote pocit nenávisti, ktorá nakopuje nedorozumenia a udalosti že-
nie závratnou rýchlosťou smerom k barbarskej a krutej vojne.” (Z Coubertinovho 
vyhlásenia, 1895)

Hod oštepom na olympiáde roku 
1988 v Soule

Ako sa menila táto športo-
vá disciplína od staroveku 

po dnešok? [ Ú ]

V akej miere sa uskutočni-
li Coubertinove predsta-

vy? V akej miere hrali úlohu 
v Coubertinových predstavách 
túžba obnoviť staroveké olym-
piády a odpoveď na výzvy 
vlastnej doby? [ E ]

14

16

15

17

Oštepári na váze 

 Hod oštepom na olympiáde 
roku 1908 v Londýne

H
ľa

d
is

ká

Na konci 19. storočia sa rozvinulo hnutie na oživenie starovekých olympĳ ských hier. Plán bol úspešný a roku 
1896 usporiadali v Aténach prvú novodobú olympiádu. Odvtedy usporiadajú hry každý štvrtý rok, s výnim-
kou vojen a bojkotu politického charakteru. Za úspech možno ďakovať vo významnej miere činnosti baróna 
Coubertina. Pomocou prameňa a obrázkov porovnajte ciele, organizáciu a disciplíny starovekých a novodo-
bých olympĳ ských hier! 
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ATÉNY Mesto sa rozprestiera v oblasti obývanej Ión-
mi na polostrove Atika. Bolo jedným z gréckych stre-
dísk v bronzovej dobe (Mykény). Silné múry ochráni-
li mesto na konci mykénskej doby pred spustošením 
a poskytli obyvateľom Atiky ochranu pred dórskymi 
kmeňmi. Z Atén sa vyvinul mestský štát, v ktorom 
panovali krátku dobu králi, neskôr prevzala moc aris-
tokracia (7. storočie pred Kr.). Atény sa nezúčastnili 
na gréckej kolonizácii, ale využili obchodné možnos-
ti, ktoré vtedy vznikli, zato možno ďakovať aj rozvi-
nutým remeslám a geografi ckej polohe výhodnej pre 
moreplavectvo (prístav Pireus). 

KONFLIKT ARISTOKRACIE A DÉMU Po zruše-
ní kráľovstva mali v Aténach najvyššiu moc archonti
(najprv jeden, potom traja, nakoniec deviati). Zo za-
čiatku ich volili doživotne, potom na desať rokov, 
neskôr každoročne. Hodnosť archonta mohli zastávať 
iba aristokrati. Najvyšší súdny orgán, tzv. radu na 
Areovom vrchu (Areios pagos) tvorili tiež bývalí ar-
chonti. Aristokratická republika nedokázala zabez-
pečiť politické práva pre démos, čiže ani pre zbohat-
nutých obchodníkov a remeselníkov. Viedlo to k vnú-
torným konfl iktom. Mnohí roľníci žili naďalej v ťaž-
kej situácii a hrozilo im otroctvo za nesplácanie dlhov 
(dlžobné otroctvo). Takto sa dostali do konfl iktu 
 s aris tokraciou aj bohatšie i chudobnejšie vrstvy 
dé mu, hoci z iných príčin. 

Na zmiernenie sporov nahradili zvykové právo 
tým, že zákony zakotvili písomne. Spája sa to s ar-
chontom Drakónom (621 pred Kr.). Mimoriadne prís-
ne nariadenia (z toho pochádza výraz „drakónska 
prísnosť”) naďalej bránili záujmy aristokracie. Zá-
konnosť však zabránila aristokracii v tom, aby svoju 
politickú moc zneužila a zaviedla samovládu (každý 
sa mohol odvolávať na písané zákony).

SOLÓN Zmeny v oblasti spôsobu boja posilňovali 
majetnejšie vrstvy dému. Oproti jazdectvu, v ktorom 
hrala hlavnú úlohu aristokracia, v 6. storočí pred Kr. 
vzrástla úloha pešiakov s ťažkými zbraňami (tzv. 
hopliti) a fl otily, kde slúžili príslušníci dému. 

Zmiernenie vnútorného napätia je spojené s me-
nom archonta Solóna (594 pred Kr.), ktorý splnil naj-
dôležitejšie požiadavky chudobných: zrušil dlžobné 
otroctvo a dlhy odpustil. Pre mnohých roľníkov to 
znamenalo udržanie pôdy.

Politické práva zabezpečil nie na základe pôvo-
du, ale majetku. Obyvateľstvo rozdelil podľa majet-

ku do skupín. Určil aj vojenskú úlohu príslušníkov 
jednotlivých skupín, aj to, aké úrady môžu zastávať. 
Týmto spôsobom sa dostali k významnej politickej 
úlohe aj zámožnejší príslušníci dému. Zvýšil aj kom-
petencie ľudového zhromaždenia, na ktorom sa 
mohli zúčastniť aj najchudobnejší občania, ktorí sa 
mohli stať aj členmi novozaložených ľudových sú-
dov. 

Solón položil základy demokracie (vlády ľudu). 
Demokracia je také politické zriadenie, v ktorom štát-
na moc (zákonodarstvo, vláda, súdnictvo) nie je v ru-
kách panovníka či úzkej privilegovanej vrstvy, ale 
v rukách ľudu. Na politickom živote sa mohli zú-
častniť iba muži, ktorí sa narodili v Aténach, nie 
však cudzinci (metoikos), ktorí sa presídľovali v stále 
 väč šom počte.

PEISTRATOS Po Solónových reformách sa však roz-
pory nezmierňovali. Úľavy označovali aristokrati za 
prehnané, démos zasa za nedostatočné. Čoraz ostrejší 
politický zápas využil Peistratos, ktorý bol aristokra-
tického pôvodu. Pomocou ozbrojencov získal samov-
ládu (560-527 pred Kr.). V Aténach fungoval systém 
tyranie päťdesiat rokov. 

Peistratos sa opieral predovšetkým o chudobnej-
šie vrstvy. Aristokratov, ktorí sa mu postavili na od-
por, zabili, alebo sami utiekli, ich pôdu rozdelili me-
dzi ľuďmi bez pôdy. Pleistratos tým chcel zvýšiť po-
čet svojich prívržencov. Zaviedol na základe príjmov 
ročné dane, z ktorých fi nancoval veľkolepé stavby. 
(Tyrani boli veľkými budovateľmi, dodnes zostali za-
chované chrámy, prístavy, vodovody a mestské hrad-
by, ktoré dali postaviť.) Stavby zvyšovali jeho autori-
tu a počet jeho prívržencov v radoch dému, pretože 
znamenali objednávky pre remeselníkov a prácu pre 
chudobných.

Za Peistratovej vlády sa rýchle rozvíjalo hospo-
dárstvo Atén. Pomohli aj opatrenia tyrana (vybudo-
vanie obchodných stykov, zavedenie kvalitných pe-
ňazí). Atény sa v tomto období dostali medzi najvá-
ženejšie grécke polisy. Hospodársky rozvoj prispel 
aj k upevneniu dému, pre ktorý sa však stala tyrania 
stále väčšou prekážkou. Po Pleistratovej smrti jeho 
synovia už nedokázali dlho udržať svoju moc (510 
pred Kr.).

KLEISTHENOVE REFORMY (508 pred Kr.) Po zru-
šení tyranie žiadali vodcovia dému vytvorenie také-
ho systému inštitúcií, ktorý by vylúčil návrat tyra-

12. Zápas démosu za občianske práva v Aténach

Drakón sa snažil spísaním zákonov obmedziť samovoľné aplikovanie zákonov zvykového práva..
Solónove majetkové rozdelenie slúžilo záujmom bohatšej vrstvy demosu, zrušenie tzv. daňového otroctva zasa 
chudobnejším. 
Peistratos získal samovládu tak, že využil zápas demosu a aristokracie.
Tyrania pomáhala nakoniec upevniť postavenie dému. Kleisthenes zaviedol územný systém, čím položil Solónov 
demokratický systém na širšie základy. 
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nie a pre každého aténskeho občana poskytuje šancu 
na kontrolu moci. Právo presadiť zmeny sa opäť do-
stalo do rúk významného muža Kleisthena. 

Nový systém sa zakladal na územných jednot-
kách vytvorených na nových princípoch. Namiesto 
rozdelenia obyvateľstva podľa pôvodu, neskôr na 
základe majetku sa základom pre zastávanie úradov, 
plnenia vojenských povinností či správy sa stal 
územný princíp. Územné rozdelenie zabezpečovalo 
širšiu demokraciu, pretože zrušil právne rozdiely 
medzi slobodnými občanmi. 

Najvyššia moc sa dostala do rúk ľudového zhro-
maždenia, do jeho práce sa mohol zapojiť každý 
plnoprávny aténsky občan. Ľudové zhromaždenie 
schvaľovalo zákony. rozhodovalo v otázkach vojny 
a mieru. V každej dôležitej záležitosti vyriekla po-
sledné slovo v zásade táto organizácia. Keď ľudové 

zhromaždenie nezasadalo, záležitosti vybavovala 
rada, ktorá vznikla už skôr. Počet členov rady zvýšili 
na päťsto a jej členov losovali podľa územného roz-
delenia. Rada predkladala zhromaždeniu návrhy zá-
konov a v záležitostiach menšieho významu rozho-
dovala sama. Nezrušili radu bývalých archontom, ani 
Areios pagos, ale ich úloha sa obmedzila na kontrolu 
úradníkov.

Vojenskí náčelníci (strategos), ktorých nelosovali, 
ale volili, sa stali skutočnými vodcami aténskeho 
štátu, pretože na rozdiel od iných funkcií, ich ročný 
mandát sa mohol predĺžiť viackrát. 

Kleisthenes chcel zabrániť návratu tyranie zave-
dením črepinového hlasovania. Keď si o niekom 
občania mysleli, že chce zaviesť tyraniu, črepino-
vým hlasovaním ho mohli z Atén vyhnať na desať 
rokov.

ATÉNY

Rekonštrukcia Atén. Veľký priestor uprostred je trh 
(agora), vpravo hore je Akropola, Aresov pahorok a 
pahorok, kde sa zvolávali zhromaždenia

Identifi kujte pomocou historického atlasu čo 
najviac budov. [ Z ]

Grécki pešiaci s ťažkou výzbrojou (hopliti) zobrazení na 
váze

Opíšte výzbroj gréckych bojovníkov! Z aké-
ho materiálu boli tieto zbrane? Prečo sa 

 mohla stať ťažká pechota ozbrojenou zložkou bo-
hatších vrstiev dému? Prečo sa mohli dostať hop-
liti do prevahy voči jazdeckým jednotkám vyba-
veným bojovými vozmi? [ Z ]

2

1

Archív
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Aténska spoločnosť v 8.-7. storočí pred Kr.

Vymenujte aténske spoločenské vrstvy! Na akom základe sa od 
seba oddelili jednotlivé skupiny? Akými činnosťami a zamestna-

niami sú spojené jednotlivé vrstvy? Zozbierajte zmeny, ktoré vidno aj 
na obrázku a vysvetlite ich príčiny! [ Ú ]

KONFLIKT ARISTOKRACIE 
A DÉMU

„V zmysle drakónskych zákonov 
trestali smrťou aj tie najmenšie 
trestné činy. Rovnaký trest  dostali 

zaháľači, zlodeji zeleniny a ovocia, ako lupiči kostolov a vrahovia. 
Neskôr často citovali Demadésovo vyjadrenie, podľa ktorého Drakón 
ne písal zákony atramentom, ale krvou. Keď sa ho spýtali, prečo tres-
tal smrťou mnohé priestupky, Drakón údajne odpovedal, že podľa 
neho aj drobné zločiny si zaslúžia trest smrti a na väčšie nenašiel ťažší 
trest (…)” (Plutarchos)

Opíšte na základe prameňa Drakónove zákony! Čo zdôrazňuje 
autor v súvislosti s Drakónovými zákonmi? Kde sme sa už stret-

li s podobným javom? Aké sú príčiny? [ Ú ]

SOLÓN
„Solóna nemala rada ani jedna strana. Zámožných po-
škodil, keď dal zničiť listiny dlžníkov, ale ešte viac si po-

hneval chudobných, lebo napriek ich nádejam nenariadil rozdelenie pôdy (…)
Solón chcel prideliť všetky vedúce funkcie zámožným, tak, ako to bolo aj do-

teraz, ale zaviedol spoločné vybavovanie iných štátnych záležitostí, do ktorých 
ľud predtým nemohol zasahovať. Zaviedol aj odhad majetku občanov. Do prvej 
skupiny zaradil tých, ktorým sa urodilo obilia, vína a oleja 500 meríc, nazval 
ich „päťstomericovými” (pentakosiaomedimnos). Do druhej patrili tí, ktorí do-
kázali chovať kone, alebo sa urodilo aspoň 300 meríc. Nazvali ich „jazdcami” 
(hippeis). Do tretej skupiny patrili občania, ktorí vlastnili volský záprah, alebo 
vypestovali 200 meríc, nazvali ich zeugitmi (zeugites). Všetkých ostatných ob-
čanov zaradili do skupiny nádenníkov (thés) a nepridelili im žiadnu funkciu, 
do štátnych záležitostí zasahovali iba prostredníctvom ľudového zhromaždenia 
a súdu (…)

Potom, čo z bývalých archontom vytvoril radu Areios pagos, ktorej členom 
bol aj sám Solón, a videl, že ľud sa stále búri pre odpustenie dlhov, zorganizo-
val ďalšiu radu zo štyroch kmeňov tým spôsobom, že každý z nich volil po 100 
členoch. Ich úlohou bolo zasadať ešte pred ľudovým zhromaždením a bez ich 
predbežného súhlasu nepustiť pred ľudové zhromaždenie nič. Predchádzajúcu 
radu zasa povýšil na najvyššieho dozorcu a strážcu zákonov.” (Plutarchos)

Zhrňte na základe textu 
Solónove opatrenia! Prečo 

bola rada dôležitým orgánom, 
kto sa mohol zúčastniť na jej 
práci a koľko mala členov? Kto-
rej spoločenskej vrstve pomo-
hol Solón odpustením dlhov, 
a komu zavedením majetko-
vých skupín? Prediskutujte, či 
Solónov systém možno pova-
žovať za demokraciu! [ Ú ]

Aténska spoločnosť a štátny systém 
v čase Solona

Porovnajte Solonov poli-
tický systém so skoršími 

pomermi! V rukách ktorých or-
gánov sa sústreďuje najvyššia 
moc? Podľa akých zásad je us-
poriadaná aténska spoločnosť? 
V akej miere je Solonov systém 
demokraciou? Dokážte na zá-
klade obrázku, že najchudob-
nejší mali menšie politické prá-
va! [ Ú ]
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kráľ

aristokracia
(statkári)

politické práva

démos

roľníci (drobní statkári) 
remeselníci

obchodníci

otroci

8. storočie pred Kr. 7. storočie pred Kr. 
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dvor (heliaia)

rada (bule) 
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majetkové skupiny 
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rodiny občanov 

štát

otroci

spoločnosť
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PEISISTRATOS
„Peisistratos spravoval štátne záležitosti 
zdržanlivo, skôr ústavným spôsobom, ako 

tyraniou, lebo aj inak bol ľudomil a zmierlivý človek. Zhovievavý 
bol aj k previnilcom, pričom poskytoval pôžičku tým ktorí sa ocitli 
v stiesnenej situácii, aby mohli z obrábania pôdy vyžiť. (…) Dosia-
hol zároveň to, že príjmy vzrástli, lebo pôda bola obrobená a desati-
nu úrody vyberal. Preto poslal sudcov aj do dedín a sám často cho-
dil na vidiek, aby skontroloval situáciu a pomeril sporné strany, aby 
nezanedbávali svoju prácu chodením do mesta. (…)

Ani iným spôsobom príliš nezaťažil ľudí počas svojho panova-
nia, ale vždy pre nich vytváral pokoj a zabezpečil vnútorný mier. 
Zo všetkého, čo o ňom povedali, je najdôležitejšie to, že bol ľudomil 
a ľudskej povahy.” (Aristoteles: Aténsky štát)

KLEISTHENOVE 
REFORMY

„Udalosti prebiehali v hrubých rysoch tak-
to. Každý človek chytil do rúk kus črepiny 
a napísal na neho meno toho občana, ktorého 

chcel odstrániť, potom odniesol črepinu na určené miesto agory, ktoré 
bolo ohradené. Archonti zrátali najprv počet črepín, pretože keď ich 
bolo menej ako šesťtisíc, črepinové hlasovanie bolo neplatné. Potom 
rozložili každé meno zvlášť, a ktorého nositeľ dostal najviac hlasov, 
toho vyhostili na desať rokov, ale tak, že si mohol užívať majetok.” 
(Plutarchos)

Hefaistov chrám, postavil ho Peisistratos v dór-
skom štýle. Je jedným z najzachovanejších atén-
skych pamiatok 

Prečo boli tyrani veľkými staviteľmi? 
Prečo sa zachovali budovy okrem šťast-

nej náhody? [ Ú ]

Kusy črepín (ostrakony), ktorými sa uskutočňovalo 
tzv. črepinové hlasovanie. Na jednej je meno 
Aristeida, na druhej meno Temistokla

Zhrňte na základe prameňa Peisistra-
tove opatrenia! Aké ciele viedli tyrana? 

Aké dôsledky mali jeho opatrenia? Ako hod-
notí Aristoteles inštitúciu tyranie a Peisistra-
tovu činnosť? [ Ú ]

Kedy bolo črepinové hlasovanie plat-
né? Aký bol cieľ črepinového hlasova-

nia? Na aké politické ciele bolo možné ešte 
využiť črepinové hlasovanie? [ P ]

7
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Aké boli hranice aténskej demokracie? Kto nemal politické prá-
va? Aký bol vzťah medzi štátnou mocou a občanmi? Preskú-

majte problém cez príklad zákonodarstva, súdnej organizácie a ar-
mády! [ P ]

Kleistenovo územné rozdelenie 

Ako sa mohol stať aténsky občan čle-
nom rady 500? Ako to bolo predtým? 

Pre ktorú spoločenskú skupinu bol tento 
systém výhodný? Určite na základe kresby 
pojem a funkciu obvodu! [ Z ]

Rozvrstvenie aténskej spoločnosti a organizačná 
štruktúra štátu v Kleistenovej dobe 

Kto sa mohol zúčastniť na politickom 
živote? Vyznačte na obrázku tie časti, 

ktoré vznikli po Kleistenových reformách! 
Prediskutujte, čo je demokratickejšie: loso-
vanie alebo voľby! Čo určovalo spôsob zís-
kania jednotlivých funkcií? Porovnajte dva 
obrázky vyhotovené podľa odlišných me-
tód! Ktorý je presnejší, zrozumiteľnejší a 
podrobnejší? [ Ú ]

Atika a Atény

Aké rozmery mali Atény? Aký vplyv mali rozmery mesta a po-
čet obyvateľov na možnosti využívania politických práv? Poz rite 

si toto územie aj v historickom atlase! [ Ú ]

11
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13
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V Aténach sa dostal štát pod správu plnoprávnych občanov. 
V neskorších dejinách bola aténska demokracia pre celé poko-
lenia nedosiahnuteľným snom. A skutočne, ani súčasné štáty 
nezabezpečujú takú priamu účasť na rozhodovaní a kontrole 
štátnej moci, akú sme mohli vidieť v starovekých Aténach.
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SPOLOČNOSŤ Spartu založili Dóri, ktorí si pod-
manili Achájcov žĳ úcich na južnej časti Peloponéz-
skeho polostrova. Achájcov bolo desať razy toľko, 
preto dórski dobyvatelia museli zachovať svoju jed-
notu, aby ich mohli ovládnuť. Každý občan Sparty 
dostal zo štátnych pozemkov rovnakú časť. O plnej 
rovnoprávnosti však, oproti starovekým tradíciám, 
nemožno hovoriť, pretože aj na čele sparťanskej spo-
ločnosti stála statkárska aristokratická vrstva.

Bolo dôležité, aby sa Sparťania stali skúsenými 
 bojovníkmi, lebo len takýmto spôsobom dokázali 
udržať svoju moc nad podmanenými Achájcami. Je 
teda prirodzené, že hlavnou činnosťou plno-
právnych občanov Sparty sa stala vojenská služba 
a práca nebola v úcte.

Aj v Sparte jestvovali ľudia so slobodným posta-
vením, ktorí nemali občianske práva (rovnako ako 
v Aténach metoikovia). Nazývali ich okolo bývajúci-
mi (perioikovia), pretože žili na okraji Sparty. Počet 
týchto okolo bývajúcich dórskeho pôvodu bol trojná-
sobný v porovnaní s tými, ktorí mali občianske prá-
va. Oni zásobovali Spartu remeselníckymi výrobka-
mi a ťažili železnú rudu v okolitých vrchoch (napr. 
v pohorí Taygetos). Nemali politické práva (nemohli 
sa napr. zúčastniť na ľudovom zhromaždení), platili 
dane a na vojenskú službu mohli nastúpiť iba v prí-
pade veľkého nebezpečenstva, aj vtedy iba ako po-
mocné vojsko.

Najpočetnejšiu vrstvu spartskej spoločnosti tvorili 
potomkovia podmanených achájskych praobyva-
teľov heiloti. Boli to roľníci, ktorí žili na pozem-
koch, ktoré pridelili spartským občanom. Postavenie 
heilotov pripomína otroctvo, avšak mali aj také prá-
va, ktoré pre otrokov neboli charakteristické. Rov-
nako ako pôda, aj oni boli majetkom štátu, predať 
ich nebolo možné. Obrábali svoje parcely a vlastní-
kom pôdy museli odovzdať iba polovicu úrody. Žili 
v rodinách, mali vlastný dom, ich hnuteľný majetok 
sa dedil, čiže v podstate neboli otrokmi, ale pra-
obyvateľmi, ktorých zbavili práv. Nemali politické 
práva a ktorýkoľvek Sparťan ich mohol zabiť či za-
hanbiť. 

ŠTÁT Politická rovnoprávnosť bola čiastočná aj pre 
tých, ktorí mali občianske práva. Na práci ľudového 
zhromaždenia sa mohol zúčastniť každý spartský 
občan, ktorý dosiahol vek 30 rokov, avšak kompeten-
cie tohto orgánu boli oveľa užšie, než v Aténach. 
Prakticky mohol iba prĳ ať alebo odmietnuť predlože-
né návrhy. Hlasovalo sa formou aklamácie. 

V skutočnosti držali moc vo svojich rukách aris-
tokratické rody. Z ich radov vyšli dvaja králi, ktorí 

boli predovšetkým vojvodcami, v iných záležitos tiach 
bola ich právomoc obmedzená.

Rada starších (gerusia) pozostávala z dvoch kráľov 
a 28 mužov, ktorí už dosiahli vek 60 rokov (ich volilo 
ľudové zhromaždenie aklamáciou). Tento orgán určo-
val témy, v ktorých mohlo ľudové zhromaždenie ro-
kovať. Keď rozhodnutia ľudového zhromaždenia boli 
podľa rady starších neprĳ ateľné, mohli ho rozpustiť.

Život štátu v skutočnosti riadili piati dozorcovia
(eforovia). Túto funkciu mohli zastávať občania, ktorí 
dosiahli vek 30 rokov, volili ich na dobu jedného roka. 
Patrilo im súdnictvo, kontrolovali kráľov a úradníkov 
a riadili zahraničnú politiku.

Sparťania volili svojich vedúcich predstaviteľov na 
základe autority a veku a právomoci ľudového zhro-
maždenia obmedzovali. Takúto organizáciu štátu na-
zývame aristokratickou. 

Sparta vytvorila aj úniu miest (peloponézsky zväz, 
polovica 6. storočia pred Kr.), ktorá zabezpečovala jej 
mocenskú váhu na Peloponézskom polostrove, no 
podporovala aristokratické štáty v celej Helade.

SPARŤANSKÁ VÝCHOVA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Hlavným cieľom sparťanskej výchovy bolo to, aby 
sa chlapci stali dobrými vojakmi a dievčatá matka-
mi, ktoré porodia dobrých vojakov. Menej života-
schopné novorodeniatka odsúdili na smrť tak, že ich 
vyložili na Taygetos. 

Výchova detí bola úlohou štátu, a nie rodičov. 
Chlapcov oddelili od rodiny už ako 7 ročných. Vycho-
vávali ich v spoločenstvách a vojenskou disciplí-
nou, aby mohli zniesť ťažké životné podmienky. Mla-
díci si museli zvykať nielen na útrapy, ale aj na nemi-
losrdnosť voči nepriateľovi. 

Ani dospelí spartskí muži sa nemohli vymaniť 
spod života v kolektíve. Do 30. rokov žili od rodiny 
oddelene, v kolektíve bojovníkov. (Keď sa oženili, 
svoju manželku mohli navštevovať len potajomky.) 
Následne si mohli založiť vlastnú domácnosť, ale sa 
naďalej museli zúčastňovať na spoločných obedoch
so spolubojovníkmi (10-15 mužov). Jedli skromné 
jedlá, do ich prípravy sa zapojili všetci. Dozorcovia 
sledovali ich životný spôsob a zakazovali im akúkoľ-
vek „mäkkosť”. Spartskí muži boli do veku 60 rokov 
povinní plniť vojenskú službu. Stali sa z nich vynika-
júci bojovníci, ktorí radšej zomreli na bojisku, ako by 
mali ustúpiť.

Aj v živote žien bol dôležitý telocvik a spev i ta-
nec. Ženy uctievali v Sparte pre ich úlohu matky ove-
ľa viac, ako vo väčšine polisov. Na rozdiel od os-
tat ných polisov si tu mohli dievčatá vybrať pre seba 
muža slobodne. 

13. Iný grécky model: Sparta

Slobodní Sparťania boli v Sparte predovšetkým vojaci, ktorí potláčali vysoký počet heilotov (achájski zajatci).
Charakter sparťanského štátu bol aristokratický. Snažili sa udržať rovnosť slobodných občanov, ale občania mohli 
zasahovať do politiky len obmedzene. 
Sparťania vychovávali zo svojich synov dobrých vojakov pomocou spoločenstva, prísnej výchovy a odriekania.
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SPOLOČNOSŤ
„Lykurgosovou druhou a najodvážnejšou 
politickou reformou bolo rozdelenie pôdy. 

(…) Prehovoril teda svojich spoluobčanov, aby všetku pôdu, ktorá 
sa dala obrábať, vyhlásili za spoločný majetok a rozdelili ju takým 
spôsobom, aby žili na základe plnej rovnoprávnosti a kolektívu. 
Najmravnejší človek sa mal stať vodcom, a nemal byť iný rozdiel, 
než zrušenie podlosti a pochvala za dobrý čin.

Svoje slová uskutočnil a na ostatných častiach Lakónie /Sparty/ 
rozdelil perioikom /okolo bývajúcim/ tridsaťtisíc parciel a na úze-
miach patriacich k Sparte ďalších deväťtisíc, čo sa zhodovalo s poč-
tom oprávnených spartských občanov. (…) Každá parcela bola taká 
veľká, aby sa na nej urodilo sedemdesiat meríc jačmeňa pre muža 
a dvanásť meríc pre ženu, okrem toho také isté množstvo hrozna 
a olív. Lykurgos sa domnieval, že toľko pôdy stačí každému člo-
veku na to, aby žil v blahobyte a zdraví, nič iné aj tak nepotrebuje. 
(…)

Pokúšal sa rozdeliť aj hnuteľný majetok, aby zrušil všetky nerov-
nosti a nepomer. Keď však videl, že ľudia nie sú schopní zniesť zo-
spoločenštenie svojho majetku, hľadal iné riešenie a potlačiť chamti-
vosť sa pokúšal pomocou štátnych nariadení. Najprv stiahol z obe-
hu všetky zlaté a strieborné peniaze, a nariadil, aby platidlom bolo 
iba železo. (…)

Pôdu obrábali heiloti a boli (…) povinní odvádzať služby.” (Plu-
tarchos: Paralelné životopisy. Lykurgov život)

Vykreslite na základe textu členenie spartskej spoločnosti! Vy-
svetlite, aký zámer sledoval Lykurgos svojimi opatreniami a od-

haľte aj príčiny! [ Ú ]

Spartská spoločnosť

Porovnajte členenie aténskej a spart-
skej spoločnosti! V čom sa podobá a 

v čom líši (pomer rôznych spoločenských 
vrstiev, ich úloha)? Prediskutujte, v akej 
miere ovplyvňuje štátne zriadenie počet 
príslušníkov jednotlivých spoločenských 
vrstiev! [ P ]

Peloponézsky polostrov a Sparta

Určite pomocou historického atlasu 
 geo grafi ckú polohu Sparty v rámci He-

lady! Ktoré sú všeobecné grécke rysy a ktoré 
sa uplatňujú len v Sparte? [ Ú ]

Štruktúra spartského štátu 

Porovnajte text s obrázkom v učeb-
nici! Aké informácie obsahuje obrá-

zok? Porovnajte štátnu štruktúru Atén a 
Sparty! Aký je rozdiel vo voľbe funkcio-
nárov a v postavení ľudového zhromaž-
denia a rady starších? [ P ]
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„Z viacerých Lykurgosových noviniek bolo najvýznamnejšie vytvorenie 
rady starších. (…) Dvadsaťosem starších sa vždy pridalo ku kráľovi, keď 
bolo potrebné vyvážiť prehmaty ľudovej moci, ale pridal sa k ľudu, keď išlo 
o to, aby nemohlo dôjsť k tyranstvu. Keď sa zhromaždenie schádzalo, nikto 
sa nesmel podeliť o svoj názor s nikým, ľud bol povolaný na prerokovanie 
návrhov predložených členmi rady starších a kráľom. Neskôr (…) rozšíril 
zákon takto: keď ľud prĳ me nespráv ne rozhodnutie, starší a vodcovia nech 
odídu, čiže nech takéto rozhodnutie neschvá lia, ale aby odišli a rozpustili 
ľud. (…) 

Členov gerusie (rady starších), ako sme už povedali, vybral /Lykurgos/ 
z tých, ktorí ho pri uskutočňovaní jeho plánu podporovali. Neskôr, na mies-
to zosnulého postavil spomedzi ľudí nad 60 rokov toho, kto bol na základe 
svojej morálky najvynikajúcejší. (…) Voľba sa uskutočnila takto: keď sa ek-
lesia /ľudové zhromaždenie/ zišla, muži vybraní za týmto účelom sa zavreli 
do blízkeho domu tak, aby nikoho nevideli, ani aby ich nevidel nikto, akurát 
počuli výkriky zhromaždených, lebo, ako obyčajne, aj z kandidátov vyberali 
podľa sily kriku. Tí vchádzali nie naraz, ale podľa vylosovaného poradia, po 
jednom prechádzali cez miestnosť, kde bolo zhromaždenie. Zavretí /starší/ 
držali v ruke tabuľku na písanie a zaznamenali silu výkrikov, bez toho, aby 
vedeli, komu patria výkriky. Vedeli iba toľko, že dotyčný vošiel prvý, druhý, 
tretí atď. Toho, kto zožal najdlhšie a najsilnejšie ovácie, vyhlásili /za člena ge-
rusie/…” (Plutarchos: Paralelné životopisy. Lykurgov život)

Rekonštruujte na základe 
prameňa fungovanie spart-

skej štátnej organizácie! Porov-
najte text s obrázkom v učebnici! 
Aké ďalšie informácie možno 
zistiť na obrázku? Aké právomo-
ci malo ľudové zhromaždenie 
a rada straších? Aké boli osobi-
tosti volebného systému (ciele, 
metódy, záujmy)!

SPARŤANSKÁ VÝCHOVA 
A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

„Osud novorodeniatka nezávisel od otcovej vôle, 
ale dieťa museli zobrať na miesto zhromaždení, 
kde si ho najstarší členovia kmeňa  prezreli. Keď 

ho označili za pevného a životaschopného, pridelili mu jednu z 90 tisíc parciel 
a nariadili jeho vychovanie. Ale keď bolo dieťa slabé a nevyvinuté,  zobrali ho 
na Taygetos, pretože ani pre neho, ani pre štát nebolo výhodné, aby nezdravo 
narodené a slabé dieťa zostalo nažive (…) Výchovu detí organizovali šikovne 
a starostlivo, tak, aby končatiny a celé telo dieťaťa zostalo bez perinky, voľné, 
aby každé jedlo zjedlo bez vyberanosti, aby sa v tme neľakalo a samo sa nebá-
lo, aby ani nevedelo čo je to neposlušnosť a plač. (…) keď dosiahli siedmy rok 
svojho veku, a rozdelili ich do skupín, aby žili v disciplíne povinnej pre všet-
kých, spolu sa hrali a venovali sa povinnostiam. (…) Oddiely a skupiny spávali 
na pelechu, ktorý si pripravili sami tak, že ostrý koniec šašiny rastúcej pri rieke 
Eurotas odlamovali bez noža, vlastnou rukou.” (Plutarchos: Paralelné životopisy. 
Lykurgov život)

„(…) Takzvaná krypteia vyzerala takto: Náčelníci z času na čas vyslali naj-
schopnejších mladíkov na vidiek, vybavených iba dýkou a najpotrebnejšími 
potravinami. Cez deň sa rozišli a odpočívali vo svojich skrýšach, no v noci sa 
postavili na cesty a vraždili heliotov, ktorí im prišli pod ruku. Často prešli aj 
role a likvidovali najsilnejších a najdriečnejších heliotov (…)(Plutarchos: Para-
lelné životopisy. Lykurgov život)

„Sparťania sa museli mať pred heilotmi vždy na pozore. Preto raz vykona-
li tento skutok. V strachu pred rozmnoženými heilotmi tých, ktorí si mysleli, 
že získali najväčšie zásluhy v bojoch proti nim, vyzvali, aby sa prihlásili. Na-
vonok sa to stalo preto, aby boli oslobodení, aby bolo možné vybrať si z nich, 
v skutočnosti však iba preto, aby ich vystavili skúške. Sparťania totiž uvažo-
vali tak, že kto sa považuje za najsúcejšieho získať slobodu, ten sa vzbúri naj-
skôr proti nim. Vybrali z nich asi dvetisíc. Takto ich, ovenčených, ako keby už 
boli obdarovaní slobodou, previedli po chrámoch. Čoskoro ich však Lakónča-
nia /Sparťania/ zlikvidovali a nikto dodnes nevie, akou smrťou zomreli.” 
(Z Tukydidesovej práce o dejinách peloponézskej vojny)

Vysvetlite význam slova krypteia! Akú úlohu zohrala krypteia v sparťan-
skej výchove a vo vnútornej politike Sparty? Porovnajte opis dvoch auto-

rov o krypteiy! V čom sa podobajú a aké sú príčiny rozdielov? [ Ú ]

Akými metódami vychová-
vali spartských chlapcov? 

Čomu slúžili tieto metódy? Aké 
výhody a nevýhody má takáto 
sparťanská výchova? [ P ]

5

6

7
Spartskí bojovníci v plnej výzbroji na 
bežeckých pretekoch

Prečo usporadúvali v Spar te 
takéto preteky? Aká je súvis-

losť medzi obrázkom a textovými 
prameňmi o sparťanskej výcho-
ve? [ Ú ]8
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„O zákonodarcovi Lykurgovi nejestvuje takmer žiadny údaj, ktorý by nebol 
sporný. O jeho narodení, cestách, smrti, zákonodarnej a štátnickej činnosti sa za-
chovali mnohé príbehy, ale dejepisci sa nemohli zhodnúť najmä na tom, kedy 
žil. (…)

Podľa Timaiosovej teórie žili v Sparte dvaja rôzni Lykurgovia, ale činy oboch 
pripisujú len jednému, tomu slávnejšiemu. Starší žil údajne krátko po Homérovi, 
podľa niektorých dokonca Homéra aj poznal. Musíme však označiť za hlúposť, 
čo tvrdí v jednom svojom diele Xenophon, že Lykurgos žil v dobe Herakleidov. 
Spartský panovnícky rod sa do konca zaraďoval medzi Herakleidov, ale Xeno-
phon to vzťahuje zrejme len na priamych potomkov Heraklesa.” (Plutarchos: Para-
lelné životopisy. Lykurgos)

Aké sú výhody a nevýhody zjednodušovania dejín? Porovnajte stavbu spartskej a aténskej spoločnosti a štátu! 
Porovnajte spartský a aténsky model so spoločnosťami a štátmi Východu! [ Ú ]

Socha spartského pešiaka v ťažkej vý-
zbroj i (5. sto ročie pred Kr.) a rekonštrukčná 
kresba 

Opíšte vojenskú výbavu spart-
ského vojaka! Porovnajte pôvod-

né zobrazenie s rekonštrukčnou kres-
bou! V čom sa zhodujú? 
Situačná hra: Vytvorte si názor na nie-
ktorú historickú udalosť tak, že pri 
vytváraní svojho názoru zohľadníte 
čoraz menej faktov (poznatkov)! Čo si 
pri tom všimnete? [ Ú ]

Pozrite si Plutarchov živo-
topis na 85. strane učebni-

ce! Kedy žil tento dejepisec? 
Analyzujte Plutarchov postoj
k historickým prameňom a 
skorším dejepiscom! [ P ] 9

10

H
ľa

d
is

káPočas svojich štúdií si môžeme vytvoriť obraz len o niektorých okamihoch minulosti, pričom sa aj o nich 
dozvieme iba málo. Musíme si uvedomovať, že mimoriadne zložité dejiny spoznávame zjednodušene pre-
to, aby sa dali pochopiť a naučiť ľahšie. O krajinách a udalostiach, alebo o osobnostiach si vytvárame obraz 
na základe ich najcharakteristickejších a najznámejších vlastností. V učebniciach je Sparta aristokratickým 
štátom, ktorý sa sústreďuje len na vojenskú službu, kým Atény sú domovom demokracie a mestom kultúry. 
V skutočnosti v dejinách oboch mestských štátov sa striedali rôzne obdobia.
Jednou z príčin jednostranného pohľadu na Spartu je nedostatok zachovaných prameňov. Preto nedokážeme 
naznačiť v dejinách Sparty zmeny. Je to také, ako keby o Aténach zostali zachované iba zdroje z Drakónovej 
doby. 
Vedci sa pokúšajú zjemniť obraz Sparty pomocou nepriamych zdrojov. Napríklad na základe pôvodu víťa-
zov olympĳ ských pretekov vozov zistili, že niekedy aj Sparta mala bohatú vrstvu aristokratov. Vykladanie 
novorodeniatok na Taygetos sa určite dostáva do iného svetla, keď vieme, že v iných mestských štátoch 
vykla dali neželané deti na roh ulice. Mohol ich odtiaľ zobrať ktokoľvek a predať hoci za otroka. Ani životné 
podmienky heilotov neboli také kruté, ako to tvrdia niektorí starovekí autori, veď boli majetkom štátu. Stro-
hému obrazu o spartskej spoločnosti odporuje postavenie žien. Kým vo väčšine polisov hrali podriadenú 
úlohu, v Sparte boli v rámci rodiny takmer rovnoprávne s mužmi.
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PRVÁ ETAPA VOJNY (492-490 pred Kr.) Pod nad-
vládu expandujúcich Peržanov sa dostali najprv ma-
loázĳ ské grécke mestá. Perzská expanzia bola nebez-
pečná predovšetkým pre polisy zainteresované na 
obchode pri Čiernom mori, najmä pre Atény, pretože 
preťala hlavné obchodné cesty. Atény sa dostali do 
priameho konfl iktu s Peržanmi vtedy, keď poskytli 
pomoc iónskym gréckym mestám v Malej Ázii, ktoré 
sa vzbúrili proti Dareiovi I. Peržania, ktorí sa chystali 
potrestať Atény, však „vykrvácali” v ťažení proti di-
vým tráckym kmeňom (492 pred Kr.). Ich loďstvo 
stroskotalo v búrke. 

Roku 490 pred Kr. sa blížila k Aténam perzská ar-
máda s počtom 20-25 000 vojakov na lodiach cez 
egejské ostrovy. Vylodili sa v Atike, pri Maratóne, 
kde našli vhodný rovinatý terén pre svoju jazdu. 

Proti sebe stojace armády boli odlišné čo do počtu 
i kvality. Aténčania dokázali postaviť 9000 ťažko 
 ozbrojených pešiakov proti Peržanom. Bojovali 
v uzavre tých šíkoch, tzv. falange. Štítmi chránili nie-
len seba, ale aj svojich spolubojovníkov. Pre túto ar-
mádu bol výhodný boj zblízka. Perzské jazdectvo 
a pešiaci verili svojim šípom. Nepriateľa sa snažili 
zničiť z diaľky spŕškou šípov. V prípade takýchto 
dvoch rozličných armád sa dostane do prevahy tá, 
ktorej velenie dokáže presadiť svoj bojový štýl. Nako-
niec pod vedením Miltiada zvíťazili Gréci. 

VNÚTORNÉ ZMENY V ATÉNACH Gréci vedeli, 
že silná Perzská ríša zaútočí opäť. V Aténach pripra-
vili dva rozdielne plány na obranu: plán na sucho-
zemské a na námorné zbrojenie. 

Posilnenie pozemnej armády podporovala aris-
tokracia a roľníctvo. Od tohto plánu očakávali počas 
vojny ochranu svojej pôdy a v mieri zvýšenie svojho 
politického vplyvu, pretože oni poskytovali prevaž-
nú časť pešieho vojska. Na čelo tohto smeru sa posta-
vil Aristeides, ktorý ako jeden z veliteľov v bitke pri 
Maratóne už dokázal svoje schopnosti. 

Rozvoj loďstva (fl otily) by bol priniesol aj rozmach 
obchodu a obrovské objednávky, preto tento plán 
podporovali obchodníci a remeselníci. Na čele tejto 
skupiny stál rovnako strategos z maratónskej vojny 
Themistokles. 

Politický zápas vyhral Themistokles, Aristeides 
musel ísť na základe črepinového hlasovania do vy-
hnanstva. Atény postavili rozsiahle námorné sily. 
Aténska fl otila mala štyri až päťkrát viac lodí, ako 
druhá grécka fl otila z Korintu. 

DRUHÁ ETAPA VOJNY (480-479 pred Kr.) Nový 
perz ský kráľ Xerxes vyslal svoje vojská roku 480 

pred Kr. cez Dardanely smerom k centrálnym oblas-
tiam Helady. Perzská armáda predstavovala v týchto 
končinách nikdy nevídanú silu (200 000 vojakov 
a 650 lodí). Mnohé mestské štáty sa vzdali, aby nebo-
li zničené. Sparta a Atény sa rozhodli postaviť na 
odpor. Pri Termopylskom priesmyku, ktorý bol brá-
nou do strednej Helady, sa pokúsil spartský kráľ Leo-
nidas (asi so 7000 vojakmi) zadržať Xerxa. Nepodari-
lo sa to pre presilu a zradu. Leonidas a tristo ďalších 
Sparťanov však hrdinsky bojovali do posledného 
dychu a grécka armáda sa tak zachránila pred obkľú-
čením. 

Grécke pozemné vojská ustúpili až po bránu Pelo-
ponézskeho polostrova, po úžinu Istmos. Vzdali sa 
Atén, ktorých obyvateľstvo presťahoval Themistok-
les na ostrov Salamis. Mesto Peržania zničili.

Aj námorné sily chceli stiahnuť až po Istmos, ale 
Themistoklovi sa podarilo vyprovokovať bitku pri 
ostrove Salamis. V malej morskej úžine sa pohybli-
vejším gréckym lodiam podarilo poraziť perzskú fl o-
tilu pozostávajúcu z fenícĳ ských a maloázĳ ských 
gréckych lodí. Táto bitka bola z hľadiska ďalšieho vý-
voja vojny rozhodujúca. Xerxes stratil svoju prevahu 
na mori, a tým aj možnosti zásobovania i ústupu. 
Nechcel riskovať, aby ho odrezali od ríše, preto sa na 
čele časti svojej armády vrátil do Malej Ázie. Perzské 
sily, ktoré zostali na gréckom území, v nasledujú-
com roku porazili disciplinovanejší a lepšie vyzbroje-
ní grécki hopliti zo Sparty (Platia, 479 pred Kr.)

V tom istom roku zožalo víťazstvo aj grécke loď-
stvo, keď porazilo perzskú fl otilu pri myse Mykale 
pri meste Miletos na maloázĳ skom pobreží. Zabezpe-
čili tým grécku prevahu nad Egejským morom a od-
razili priame nebezpečenstvo perzskej expanzie. 

ZÁVEREČNÁ ETAPA VOJNY (479-448 pred Kr.) 
Keď sa Atény a mestské štáty na ostrovoch vymanili 
spod perzského tlaku, vyslovili sa za pokračovanie 
vojny, pretože to vyžadovali ich obchodné záujmy. 
Roku 478 pred Kr. založili delské spojenectvo. Ve-
denie v ňom prevzal najsilnejší mestský štát Atény, 
spojenci prispeli k vojne loďami alebo peniazmi. Svo-
ju pokladnicu strážili na ostrove Delos. 

Sparta bola proti pokračovaniu vojny. Vedela totiž, 
že v prípade víťazstva Atény ešte viac zosilnejú.

Vojna proti Peržanom priniesla po počiatočných 
gréckych úspechoch striedavé výsledky. Nakoniec 
obe strany uznali, že nedokážu zmeniť pomer síl. Pre-
to roku 448 pred Kr. uzavreli mier. Peržania sa zriek-
li prítomnosti na Egejskom mori, morských úžin 
a iónskych miest v Malej Ázii, Atény sa zasa zavia-
zali, že nezaútočia proti Perzskej ríši.

14. Grécko-perzské vojny (492-448 pred Kr.)

Výboje obrovskej Perzskej ríše stroskotali na hrdinskom odpore Grékov, ktorí bránili svoju vlasť. 
Vo vojne chceli Atény a polisy zainteresované na východnom obchode pokračovať, preto uzavreli délske spojenectvo.
Mier, ktorý skoncoval s vojnou, umožnil ďalší rozvoj gréckeho sveta, predovšetkým obchodu.
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PRVÁ ETAPA VOJNY

Prvá etapa grécko-perzských vojen 

Zistite na základe mapky 
činitele, ktoré určovali lí-

niu perzských útokov! Prečo sa 
postavili proti perzským útoč-
níkom najostrejšie Atény? [ Ú ]

Bitka pri Maratóne 

Všimnite si, ako znázor-
ňuje mapka bojisko! Zo-

zbierajte z mapky údaje a fakty! 
Ako znázorňuje mapka časový 
sled udalostí? [ Ú ]

„/Peržania/ sa preplavili na Atiku (…) kde najvhodnejším miestom pre nasa-
denie jazdectva bol Maratón. (…) /Aténčanov/ viedli desiati stratégovia, medzi 
nimi desiaty bol Miltiades. (…) Ledva sa teda Aténčania (…) zoradili, situácia 
sa vyvinula tak, že dĺžka ich šíkov sa rovnala médskym, ale kým v prostriedku 
bolo len niekoľko radov vojakov, a tu bolo ich najslabšie miesto, obe krídla boli 
výrazne posilnené. 

Potom, čo Aténčania usporiadali svoje rady a obeta bola priaznivá, pešiaci 
okamžite po vydaní rozkazu prepadli v behu barbarov; vzdialenosť medzi obo-
ma stranami merala asi osem štadiónov (…)

Na maratónskom poli trval boj dlho. Uprostred šíkov, kde boli postavení sa-
motní Peržania a Skýti, zvíťazili barbari; prelomili grécke línie a začali Grékov 
vytláčať smerom do vnútrozemia, ale na oboch krídlach sa dostali do preva-
hy Aténčania a Plataičania. Keď Aténčania videli, ži zvíťazia, nechali Peržanov 
utekať, avšak spojili dve krídla a obrátili sa proti tým perzským silám, ktoré 
predtým prelomili ich líniu, a zvíťazili. Utekajúcich Peržanov likvidovali šabľa-
mi a hnali ich až po more, kde zapálili ohne a prepadli perzské lode (…)

V tejto maratónskej bitke padlo asi 6400 barbarov, kým Aténčanov iba stode-
väťdesiatdva (…)” (Herodotos: Grécko-perzská vojna)

Porovnajte opis bitky 
a mapku! Ktorá strana do-

kázala nanútiť druhej svoj spô-
sob boja? V akej miere využíva-
li Gréci prírodné podmienky? 
Ako nazýva Herodotos Perža-
nov? [ Ú ]
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VNÚTORNÉ ZMENY 
V ATÉNACH 

Plány Atén na ozbrojenie

Ktoré dva plány stoja pro-
ti sebe? Pripravte na zá-

klade obrázku svoje vystúpenie 
v ľudovom zhromaždení, najprv 
podporte jeden, potom druhý 
plán! V oboch prípadoch spo-
meňte chyby druhého stanovis-
ka! Ktoré spoločenské skupiny 
stoja za jednotlivými stanovis-
kami? Podložte svoju odpoveď 
argumentmi! [ P ]

DRUHÁ ETAPA VOJNY

Perzský bojovník a grécky hoplita

Porovnajte výzbroj dvoch bo-
jovníkov! Ako s tým súvisí ich 

spôsob boja? [ P ]

„Perzskí velitelia bili vojakov zo zadných radov bičom a poháňali ich vpred. 
Mnohí z nich popadali do mora a tak zahynuli, ešte viacerých ušliapali vlast-
ní spolubojovníci zaživa. Lebo keď Gréci zistili, že okrem smrti ich nič nečaká, 
bojovali proti barbarom zo všetkých síl. V tento deň mala väčšina z nich už iba 
zlomenú kopĳ u, mečmi zabíjali Peržanov. V tejto bitke padol po hrdinskom boji 
aj Leonidas /spartský kráľ/ a mnohí ďalší známi Sparťania.” (Herodotos)

Opíšte správanie sa Sparťanov! Porovnajme ich čin s tým, čo ste sa učili 
o sparťanskej výchove! [ P ]

„Tu ležíme, …. oznám Sparťanom,
Urobili sme, čo vlasť vyžadovala.” 

(Z epitafu spartských hrdinov na pamätníku
v Termopylách) 

4

5

6

7

THEMISTOKLES ARISTOIDES 

suchozemské vojská morská flotila  

zabezpečenie 
obchodných ciest stavba lodí obrana pôdy a mesta

pracovná príležitosť
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Druhá etapa grécko-perzských vojen 

Sledujte líniu perzskej výpravy! 
Aký bol význam bitky pri Ter-

mopylách? Dokážte na základe map-
ky, že salamiská bitka bola vo vojne 
rozhodujúca! (Čo by sa bolo stalo, ke-
by zvíťazila perzská fl otila?) [ Ú ]

Salamiská bitka 

Sledujte pomocou prameňa 
postup bitky! Vymenujte 

národy, ktoré bojovali spolu s 
Peržanmi a vysvetlite, prečo! [ Ú ]

„Keď Themistokles videl, že veliteľ fl otily nezvládne vášne davu, a že na dru-
hej strane úzky priestor pri Salamine by značne pomohol dosiahnuť víťazstvo, 
vymyslel toto: nahovoril niekoho, aby prešiel ku Xerxovi a tvrdil, že lode pri 
Salamine sa chystajú ujsť a zhromažďujú sa pri Istme. Kráľ to považoval za prav-
depodobné, uveril tomu a prirodzene sa snažil zabrániť tomu, aby sa grécke ná-
morné sily spojili s pozemnými silami. Okamžite teda vyslal egyptskú fl otilu 
s rozkazom, aby zaútočila na protivníka (…) Keď Peržania mali pred sebou širo-
ký priestor, plavili sa zoradený, ale keď dorazili k úžine, boli nútení mnohé lode 
z tejto línie vyradiť, čo spôsobilo veľký zmätok. Veliteľ fl otily, ktorý sa plavil na 
čele lodí a prvý sa pustil do boja, v hrdinskom zápase padol a keď sa jeho loď 
potopila, barbarská fl otila podľahla úplnej panike. Mnohí totiž vydávali rozka-
zy, a nie všetci rovnaké, preto sa prestali plaviť ďalej, zastavili sa a chceli ustúpiť 
smerom k širokému priestoru. Keď Aténčania videli tieto zmätky, svoje lode na-
smerovali na barbarov a poškodili každú loď, alebo zlikvidovali ich veslá. Keď 
už veslári nefungovali, perzské lode 
sa obrátili krížom a mohli do nich 
voľne narážať grécke lode. Preto aj 
prestali cúvať a ozlomkrky zutekali. 
(Diodoros o bitke pri Salamine)

Ktoré činitele pomohli Grékom 
pri víťazstve? Aký je postoj auto-

ra k Peržanom? Uveďte úryvky na 
potvrdenie vášho názoru! Porovnaj-
te opis bitky s mapkou a s obrázkom 
o ná mornom boji! [ Ú ]
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Staroveký spôsob námorného boja a grécka vojenská loď s tromi radmi vesiel

Porozprávajte na základe obrázku, čo sa stane v jednotlivých etapách zápasu! 
O čo sa musel snažiť veliteľ fl otily v záujme víťazstva? Aký bol význam zvý-

šenia počtu radu vesiel? Ako sa umiestnili veslári? [ P ]

„Kráľ! Keďže mi prikazuješ hovoriť čistú pravdu, aby si ma neskôr neobvi-
ňoval z klamstva, môžem ti povedať toľko, že Gréci sú zvyknutí na chudobu od 
detstva, kým cnosť získavajú vrodenou múdrosťou a prísnymi zákonmi. Gréc-
ko sa tak bráni proti chudobe a porobe. Mohol by som síce chváliť každého 
Gréka, ktorý žĳ e na tých dórskych územiach, ale teraz to nehovorím o každom, 
lež o Lakedaimončanoch /Sparťanoch/, že na prvý raz určite neprĳ mú tvoje 
podmienky, ktoré by znamenali pre Grécko porobu, a potom sa ti postavia na 
odpor, aj keby boli ostatní Gréci na tvojej strane. Nepýtaj sa ani na počet tých, 
ktorí by to urobili, lebo ich bude možno tisíc, možno viac či menej, ale budú 
proti tebe bojovať.

Keď to Xerxes počúval, usmial sa a povedal: Demaratos, čo to rozprávaš, že ti-
síc ľudí sa postaví proti takejto obrovskej armáde? Tak teda poďme, veď si pove-
dal, že si bol ich kráľom, si ochotný hneď teraz sa postaviť proti desiatim ľuďom? 
Lebo keď vaše štátne zriadenie je skutočne také, ako mi to dokazuješ, tebe ako 
kráľovi by sa patrilo postaviť proti dvakrát toľkým /v Sparte dostali králi dvojná-
sobné dávky potravín/. (…) Lebo sa pozrime na najviac pravdepodobný prípad: 
ako by sa mohlo postaviť na odpor tisíc, desaťtisíc, ba aj päťdesia� isíc ľudí proti 
takejto armáde, aj keby boli rovnako slobodní a nie sluhami jedného človeka? 
Veď na každého z nich by pripadalo viac ako tisíc ľudí, keď ich je päťtisíc. Keby 
mali iba jedného pána, ako u nás, v strachu z neho by sa stali bojovnejšími, a aj 
keby ich bolo menej, pod hrozbou korbáča by išli aj proti presile, ale takto, keď 
sú slobodní, nerobia ani jedno. Ba čo viac, myslím si, že Gréci by nešli do boja 
s Peržanmi ani vtedy, keby ich počet bol rovnaký. Lebo to, o čom ty hovoríš, sa aj 
u nás stáva zriedkakedy. Medzi mojimi perzskými telesnými strážcami sú takí, 
ktorí sú ochotní zápasiť naraz s tromi Grékmi. Ale týchto ty nepoznáš, preto tá-
raš toľké veci. 

Demaratos na to odpovedal: (…) Sparťania (…) sú najvynikajúcejší vojaci na 
svete. Lebo sú síce slobodní, ale nie vo všetkom. Stojí nad nimi veľký pán: zákon, 
ktorého sa obávajú oveľa viac, než tvoji poddaní teba.” (Herodotos: Grécko-perzská 
vojna)

Vysvetlite, prečo perzský kráľ nechápe Demaratove slová! Ako zmýšľa spart-
ský kráľ o demokracii? [ P ]

Aké ciele sledovali v gréc-
ko-perzskej vojne bojujúce 

strany? V akej miere boli tieto 
zápasy oprávnené? Ktoré čini-
tele viedli ku gréckemu víťaz-
stvu? [ P ]

Ako videli vyššie uvedené 
otázky Gréci? Ako pra-

meň si zoberte úryvok z Hero-
dotovej práce (Grécko-perzská 
vojna). Autor v nej vyjadruje 
svoje názory v imaginárnom 
roz hovore. Dialóg vedie perz-
ský panovník Xerxes a spart-
ský kráľ Demaratos. Spartský 
kráľ v dôsledku vnútorných 
sporov stratil svoj trón. Utiekol 
na perz ský dvor, kde sa stal 
porad com perzských panovní-
kov. [ Ú ]

11

12
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Gréci v tvrdom boji odra-
zili perzské útoky. Ich boj 
bol obranou vlasti, záro-
veň aj zápasom za hos-
podárske záujmy, bojom 
na život a na smrť pro-
ti tyranstvu a pokusom 
o získanie nadvlády nad 
inými. Grécke úspechy 
mali viacero dôvodov: 
ich spoločenské zriade-
nie, stupeň hospodárske-
ho rozvoja či spôsob ve-
denia vojny.
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PERIKLOVA DEMOKRACIA Polovica 5. storočia 
pred Kr. je obdobím rozkvetu demokracie v Até-
nach. Spája sa s menom Perikla, ktorý bol faktickým 
vodcom Atén pätnásť rokov, pretože ho každoročne 
znovu zvolili za stratéga. 

V Periklovom období bola právna rovnosť slo-
bodných občanov už skutočnosťou. Ďalší rozvoj bol 
možný tak, že účasť na politike a verejnom živote 
zabezpečili pre každého aj v praxi. Chudobnejší si 
totiž skôr nemohli dovoliť, aby sa zapojili do verej-
ného života, lebo to bolo časovo náročné a oni muse-
li pracovať a zabezpečovať si živobytie. (Úradníci 
nedostávali plat.) Preto zaviedli tzv. denné diéty. 
Diéty patrili za prácu vykonanú na porotných sú-
doch, neskôr aj za návštevu divadelných predstave-
ní, ktoré hrali v gréckom politickom živote osobitnú 
úlohu.

ROZVOJ HOSPODÁRSTVA – PRESKUPENIE 
V SPOLOČNOSTI V polovici 5. storočia aténske 
hospodárstvo rozkvitalo. Rozvoj zaznamenalo hrn-
čiar stvo, spracovanie kovov, stavba lodí a vďaka 
veľkým stavbám sa aj stavebníctvo stalo samos-
tatným odvetvím. Najrýchlejšie sa rozvíjal obchod. 
Rástol dovoz i vývoz, ale dôležitý bol aj sprostredko-
vateľský obchod, ktorý garantovala nadvláda Atén 
na mori. V priemysle priniesol rozvoj ďalšiu špeciali-
záciu, vznikali väčšie dielne, v ktorých rástol pomer 
otrockej práce. 

Pre aténsky štát za týchto okolností nerobil prob-
lém zavedenie systému diét. Občania neplatili dane, 
ale oslobodení otroci a slobodní bez občianskych 
práv (metoikovia) áno. Vysoké zisky plynuli z obcho-
du, z obratu v prístavoch, zo súdov a z laurionských 
strieborných baní.

Takmer polovicu obyvateľov Atén tvorili aj v čase 
rozkvetu ľudia s občianskymi právami a ich rodiny. 
Hospodársky rozvoj však priniesol nárast majetko-
vých rozdielov, čo ohrozovalo relatívnu majetkovú 
rovnováhu (nie sú ani príliš bohatí, ale ani príliš chu-
dobní), ktorá pri rovnosti politických práv umožňo-
vala na obdobie jednej či dvoch generácií zabezpečiť 
skutočnú demokraciu. 

PELOPONÉZSKA VOJNA (431-404 pred Kr.) Po 
perzských vojnách sa délske spojenectvo zmenilo. Už 
to nebola obranná organizácia, ale aténska koloniál-
na ríša, v ktorej spojenci sa stali platcami daní. Tie 
mestské štáty, ktoré z tohto neželaného spojenectva 
chceli vystúpiť, donútili Atény zbraňami, aby zostali. 

Neštítili sa dokonca zlikvidovať mestá (napr. Naxos), 
pozabíjať či vrhnúť do otroctva ich obyvateľov. 

Aj v oblasti obchodu vzrástla medzi mestskými 
štátmi konkurencia, pretože vnútorné trhy už nebo-
li schopné prĳ ať viac tovaru. Rozpory sa vyostrili 
najmä medzi Aténami a Korintom, ktorý bol v oblasti 
priemyslu a obchodu až na druhom mieste. Zaujíma-
vo sa s týmto problémom spájal konfl ikt medzi aris-
tokraticky zriadenou Spartou na pevnine a demok-
raticky zriadenými Aténami, ktoré boli námornou 
mocnosťou. Záujmy obchodných konkurentov Atén 
a Sparty sa zhodovali, preto sa na vojne proti Até-
nam zúčastnili spolu.

Atény sa pokúšali podmaniť si ďalšie mestské 
štáty. Korintos požiadal o pomoc Spartu a roku 431 
pred Kr. vypukla vojna. Vyvíjala sa podľa očakáva-
nia: aténska fl otila ničila peloponézske pobrežie, 
Sparťania zasa Atiku. 

Rozhodujúce víťazstvo nedokázala dosiahnuť 
ani jedna strana. Vzájomné útoky vyčerpali obe mes-
tá. Obyvateľov Atiky presťahovali na Periklovu radu 
za aténske múry. V preplnenom meste vypukol mor, 
ktorý zdolal aj Perikla. Vyčerpané strany uzavreli 
mier (421 pred Kr.) na základe predvojnového stavu. 
Nezanikli však konfl ikty, ktoré viedli k vypuknutiu 
vojny. Nadaný a ctižiadostivý politik Alkibiades za-
vliekol Atény do ďalšej vojny. Výprava s cieľom zís-
kať Sicíliu sa však skončila fi askom.

V Aténach vypukli vnútorné boje. Ranu z milosti 
však dala mestu Sparta, ktorá sa obrátila na starého 
nepriateľa, na Peržanov. Uzavrela s nimi dohodu, 
podľa ktorej sa za vysokú sumu zriekla nezávislosti 
iónskych miest v Malej Ázii. S takto získanými pe-
niazmi si Sparta vybudovala údernú fl otilu. Zoslab-
nuté Atény porazila aj na mori (pri Dardanelách). 
Sparťania už obliehali Atény, keď mesto požiadalo 
o mier. 

Mier uzavreli roku 404 pred Kr. Spojenecký sys-
tém Atén sa rozpadol, odzbrojili ich fl otilu a zbúrali 
mestské hradby. Atény prestali byť veľmocou. 

KRÍZA SYSTÉMU MESTSKÝCH ŠTÁTOV Vojna 
nevyriešila jestvujúce problémy, naopak, niekoľko 
desaťročí trvajúce ničenie ich len vystupňovalo. Vojny 
sa ustálili, mestské štáty už neboli schopné zabez-
pečiť rozvoj hospodárstva. Po úpadku Atén prevzala 
vedúcu úlohu Sparta, proti ktorej sa však obrátili jej 
spojenci, vtedy na istý čas prevzali túto rolu Théby. 

Zmeny sa odohrali aj v ostatných mestských štá-
toch. Vznikli veľkopodniky, ktoré zamestnávali otro-

15. Rozkvet a pád aténskej demokracie

Pre aténskych občanov priniesla právna a relatívna majetková rovnosť po perzských vojnách skutočnú demo-
kraciu.
Boj medzi mestskými štátmi o trhy viedol k ich úpadku.
Polis už nebol dostatočným rámcom pre rozvoj Grékov ani z hospodárskeho, ani z vojenského, ani z politického 
hľadiska. 
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kov, v dôsledku čoho sa slobodní remeselníci dostali 
do neistej situácie. Novo zbohatnutí skúpili aj pôdu. 
Stredné vrstvy, ktoré znamenali oporu demokracie 
(roľníci a remeselníci) schudobneli. Právne rámce de-
mokracie sa pre majetkové rozdiely vyprázdnili. Ob-
čania, ktorí stratili svoj majetok, využívali výhody 
dané demokraciou a začali žiť zo štátnych dávok. 
Z občanov, ktorí predtým cítili zodpovednosť za 
svoje mesto, sa stala masa, ktorá predávala aj svoj 

hlas a nechala sa viesť aj nepodloženými sľubmi 
(demagógiou).

Zmeny vplývali aj na armádu mestských štátov. 
Klesol počet občanov, ktorí boli schopní vyzbrojiť sa-
mých seba, preto najímali žoldnierov za peniaze. 
Žoldnieri už nešli do boja za svoje mesto, ale podľa 
vôle politikov, ktorí ich platili. Namiesto armády ob-
čanov vznikla vojenská sila, ktorá sa mohla nasadiť aj 
proti občanom. 

Perikles. Aténčania ho zvolili za 
stratéga pätnásťkrát za sebou. Je ho 
meno je spojené s vrcholom de-
mokracie. Atény zničené Per žanmi 
ozdobil nádhernými budovami. On 
bol jedným z iniciátorov pelo po-
nézskej vojny. Zomrel na mor, ktorý 
vypukol v obkľúčenom meste

Prediskutujte, či možno 
ho voriť o skutočnej de-

mok racii, keď vodca je pri moci 
pätnásť rokov! [ P ]

Aténska spoločnosť a štát v Periklovej dobe 

Porovnajte obrázok so stavom z Kleistenovho obdobia (štruktúra spoločnos-
ti, výber funkcionárov, právomoci jednotlivých funkcionárov a orgánov a 

pod.)! Aké boli príčiny týchto zmien? [ P ]

PERIKLOVSKÁ
DEMOKRACIA

ROZVOJ HOSPODÁRSTVA – 
PRESKUPENIE V SPOLOČNOSTI

„Rada a ľudové zhromaždenie Iuluičanov 
prĳ ali rozhodnutie vo veci, v ktorej rokovali 
aténski vyslanci. Rada a ľudové zhromažde-

nie Iuluičanov sa rozhodli: oker sa môže dovážať do Atén slobodne, ale od dneš-
ného dňa nikde inde. Keby niekto dodával oker inde, musí byť zhabaná jeho 
loď a všetko na nej; tomu, kto to oznámi alebo udá, patrí polovica, ak je udavač 
otrok, nech je oslobodený (…)

Kto vyváža z Keosu, musí to robiť na lodi, ktorú označia Aténčania; ak nie kto 
prepravuje na inej lodi, bude potrestaný (…) A keď sa vo veci kontroly okru 
rozhodnú Aténčania ináč (…) nech platí, ako sa Aténčania rozhodli (…) Komu 
dokážu, že vyvážal protizákonne, polovica jeho majetku nech prepadne v pros-
pech Iuluičanov, polovica udavačovi. Rada toto rozhodnutie zaznamená a vyve-
sí v prístave.” (Zo spisu zo IV. storočie pred Kr.)

Aké práva získali Atén-
čania? O akých politic-

kých a hospodárskych pome-
roch svedčí obsah tohto do -
kumentu? [ Ú ]

Aké spoločenské člene-
nie ukazuje tabuľka? Pre-

čo je dôležité poznať údaje 
v tabuľke? Znázornite údaje 
z tabuľky v rôznych grafi ko-
noch! [ Ú ]

2

1

3

4

SPOLOČENSKÉ ČLENENIE ATÉNSKEJ SPOLOČNOSTI V 5. STOROČÍ PRED KR.

Plnoprávni
občania

Rodiny plnopráv-
nych občanov

Prisťahovalci
a ich rodiny

Otroci

13,9 perc. 41,1 perc. 9,3 perc. 35,6 perc.

Archív

porotný
súdny dvor 
6000 ľudí 
striedavo

rada
500 členov

stratégovia
10 osôb

archonti
9 osôb

Areopág
(od 461 pred Kr. 

obmedzené)

lo
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ie

lo
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ie

lo
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ie
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a

ľudové 
zhromaždenie 

vyhnanstvo
na 10 rokov

(6000 hlasov)

nad 20 rokov črepinové hlasovanie 

d
an

e

prisťahovalci 
(metoikovia)

rodiny prisťahovalcov

občania

rodiny občanov 

otroci

diéty za účasť diéty za účasť za Perikla 
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Jedným z hlavných výrobkov vy vá-
ža ných z Atén bol hrnčiarsky tovar. 
V hĺbke Stredozemného mora je 
dodnes ukrytý náklad nie jednej 
gréckej lode. Pri cyperských bre-
hoch našli aj tieto amfory. Do 6. 
storočia pred Kr. boli v móde vázy 
s čiernymi postavami: na červenú 
základnú farbu maľovali čierne 
po stavy (ob rázok vpravo). Od 5. 
storočia pred Kr. sa rozšírili vázy 
s červenými postavami: pozadie 
namaľovali na čierno a pri posta-
vách ponechali červenú základnú 
farbu (obrázok vľavo)

V ktorých oblastiach života používali keramiku? Po-
rovnajte to s dnešnými pomermi! Akú hodnotu pra-

meňa majú grécke vázy? Zozbierajte niekoľko príkladov 
z učebnice a iných zdrojov o gréckom umení! /Napr. Alain 
Johnston: Archaické Grécko, vyd. Helikon, 1984; Roger 
Ling: Klasický grécky svet, Helikon, 1986) [ Z ]

PELOPONÉZSKA VOJNA
„Potom, čo mincovne prevzali peniaze, nie me-
nej ako polovicu nech vyrazia znova, aby mestá 

mali dostatok peňazí; dozorcovia musia z každej miny /asi 0,44 kg/ stiahnuť tri 
drachmy /asi 13 g/. Druhú polovicu musia vymeniť v priebehu piatich mesiacov, 
(…) A keď niekto /v mestách delského zväzu/ predloží návrh alebo dáva hlaso-
vať o tom, aby sa používali cudzie peniaze, nech ho stihne trest smrti.” (Aténske 
uznesenie o zjednotení strieborných peňazí používaných v zahraničnom obchode v rámci 
delského zväzu)

„(…) rada musí okamžite predložiť návrh uznesenia ľudovému zhromaž-
deniu vo veci daní a doplnkových daní, aby spojenci vyrovnali svoje nedo-
platky v plnej miere, (…) a aby sa zúčastnili na vojne proti Peloponézanom, 
akonáhle to bude potrebné (…) Rada musí v tejto záležitosti okamžite predložiť 
návrh uznesenia ľudovému zhromaždeniu a musí rokovať so stratégmi, ak to 
označia za potrebné. Stratégovia nech vyberú stopäťdesiat príslušníkov námor-
nej pechoty (…) a čo možno najskôr pustia na vodu tridsať trierov /vojnová loď 
s tromi radmi vesiel/.” (Uznesenie o vymáhaní daní od spojencov. Atény, okolo r. 430 
pred Kr.)

Akú úlohu hrali dane spojencov v živote Atén? Ako sa to zmenilo v dôsledku 
peloponézskej vojny? Akým spôsobom vymohli nedoplatky na daniach od 

spojencov? Sledujte pomocou obrázku v učebnici (stavba aténskeho štátu) a tohto 
prameňa cestu od zrodu až po realizáciu jedného rozhodnutia! [ Ú ]

O ktorých osobitých ry-
soch delského zväzu ho-

vorí prameň? Hodnoťte uzne-
senie z hľadiska spojencov Atén 
(výhody, nevýhody)! [ Ú ]

6

5

7

8

9
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„Keď prišli /aténski vyslanci do Sparty/, zvolali /Sparťania/ ľudové zhro-
maždenie, na ktorom Korintčania a Tébčania, ale aj iní Gréci sa vyslovili proti 
uzavretiu mieru s Aténčanmi, a navrhovali radšej zničiť mesto. Sparťania však 
vyhlá sili, že nevrhnú do otroctva mesto, ktoré získalo počas najväčšej hrozby pre 
Heladu toľké zásluhy, ale že chcú uzavrieť mier za nasledujúcich podmienok: 
Aténčania zbúrajú veľké múry a múry prístavu, s výnimkou dvanástich odo-
vzdajú svoje lode, prepustia utečencov, za priateľov a nepriateľov budú považo-
vať tých istých ako Sparťania, ktorých nasledujú po pevnine i na mori, nech vedú 
vojnu ktorýmkoľvek smerom.” (Xenophon)

Aký cieľ sledovali spojenci a aká bola politika Sparty? Čo dosiahla Sparta 
vďaka mieru? Ako sa stavia autor k Sparťanom? Porovnajte prameň s tým, čo 

ste sa učili o spartskej štátnej organizácii! [ Ú ]

Peloponézska vojna 

Mestá akého charakteru sa zhromaždili vo dvoch spojenectvách? Ukážte na nástennej mape územie, na kto-
rom prebiehala vojna! Čo možno vyvodiť z bojových pohybov ohľadne cieľa proti sebe stojacich strán? Opíšte 

pomer síl! [ Ú ]

Xenofon (430-354 pred Kr.). „Bol 
skromný a mimoriadne urastený 
muž (...) Vynikajúci v mnohých 
ohľadoch, ale najmä v chove koní, 
love a v oblasti bojovej stratégie, 
ako to dokazujú aj jeho diela. 
Xenofon bol mierumilovný človek, 
mal rád obety, vyznal sa vo veštení 
z čriev a bol usilovným žiakom 
Sokrata. Napísal štyridsať kníh (...)“ 
/Diogenes Laertios/

Ktoré vlastnosti a činy Xe-
nofona vyzdvihuje autor? 

Aké znaky osobnosti zvýraz-
ňuje socha? [ E ]

10

11

13

„Tridsiatich úradníkov zvolili bezprostredne po zbúraní múrov Pirea preto, 
aby vypracovali zákony na usporiadanie ústavy štátu. Spisovanie a predstave-
nie zákonov však neustále odkladali, pričom členov rady /päťsto/ a ostatných 
úradníkov vymenili takým spôsobom, ako im to vyhovovalo. Následne dali 
predovšetkým zadržať tých, ktorí žili za demokracie z udavačstva a prenasle-
dovali aristokratov a žiadali pre nich trest smrti. Týchto odsúdila vďačne aj 
rada, ani ostatní občania, ktorí vedeli, že nepatria medzi udavačov, sa nevy-
slovili proti.

Následne sa však zamýšľali nad tým, ako by mohli zaobchádzať s občanmi 
mesta úplne podľa svojich predstáv. Ako prvý krok chceli preto (…) vyslať do 
Atén okupačnú jednotku na tú dobu, kým vinných neodstránia a štátny poria-
dok nenastolia. (…) Keď potom tridsiatka dostala vojakov, hocikoho mohli zadr-
žať podľa ľubovôle (…)” (Xenophon: Helenika. O panovaní tzv. tridsiatich tyranov. 
Tridsiatich zákonodarcov postavilo ľudové zhromaždenie do čela Atén po peloponézskej 
vojne na nátlak Sparty.)

Vykreslite na základe prameňa zahraničnopolitickú situáciu Atén! Ktoré inš-
titúcie demokracie spomína prameň? Vypíšte z textu tie časti, ktoré naznaču-

jú nedostatok  emokracie! O ktorých osobitostiach obdobia úpadku aténskej de-
mokracie hovorí prameň? 

12

Tarent

Syrakúzy

Korint

Sparta

Atény

Dardanely
P

E
R

Z
S

K
Á

 

R
Í

Š
A

Delské spojenectvo útok Aténčanov

Peloponézske spojenectvo útok Sparťanov

Perzská ríša obchodné cesty
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Analyzujte pramene! Odkryte ideálny štátny model skrývajúci 
sa za rôznymi stanoviskami! [ Ú ]

„Máme takú ústavu, ktorá sa neprispôsobuje zákonom našich 
 susedov, radšej my sami ideme príkladom, ako keby sme mali na-
podobňovať iných. Neopiera sa o menšinu, ale o väčšinu, preto sa 
nazýva demokracia. Podľa našich zákonov je v osobných záleži-
tostiach každý rovnoprávny, ale čo sa týka autority (…) tu neroz-
hoduje spoločenské postavenie, ale väčšiu váhu majú schopnosti, 
a keď je niekto schopný vykonať niečo, čo je mestu na osoh, jeho 
bezvýznamné spoločenské postavenie či chudobný osud mu ne-
stoja v ceste. Naše verejné záležitosti vybavujeme v duchu slobody 
a v každodennej práci nie sme voči sebe podozrievaví, nehneváme 
sa na suseda, keď sa mu zachce konať podľa vlastnej vôle (…) avšak 
to, čo rozkazuje štát, neopovážime sa porušiť predovšetkým z úcty, 
a podvoľujeme sa tým, ktorí sú práve v čele, ďalej zákonom, najmä 
tým, ktoré bránia nespravodlivo postihnutých a tým, ktoré sú hoci 
nepísané, ich porušovanie sa považuje za hanbu.

Rovnako čo sa týka výchovy, naši protivníci sa snažia dosiahnuť 
mužskú tvrdosť únavnými cvičeniami už od mladosti, my však, aj 
keď je náš život slobodnejší, nie sme o nič menej zanietení, keď na-
rážame na také isté nebezpečenstvá. Dôkazom je to, že Sparťania 
nikdy nevedú proti nám vojnu sami, ale vždy s nejakým spojencom, 
pričom my, keď zaútočíme na zem niektorého svojho suseda, na cu-
dzom území dosahujeme víťazstvo takmer vždy. (…)

Máme radi krásne – s mierou, máme radi múdrosť – bez mäkkos-
ti. Bohatstvo využívame radšej na vykonanie aktuálnych skutkov, 
ako na nečinné velikášstvo. Priznanie chudoby nepovažujeme za 
hanbu, oveľa viac to, keď sa niekto nesnaží dostať z chudoby prá-
cou.” (Thukydides: Peloponézska vojna. Periklov prejav)

Opíšte demokraciu na základe Thukydidovho diela (spoločen-
ská základňa, hodnoty, rovnosť, úcta zákonov, úloha štátu, vý-

chova)! Aký je vzťah autora k demokracii? Podložte svoje tvrdenie 
citátmi z textu! Kde narážame v texte na aktuálnopolitické časti? [ Ú ]

„… pretože nemal toľko peňazí a majetku, ako Kimon /Perik-
lov politický protivník/, ktorý rozdával chudobným peniaze 
a denne hostil pri svojom stole utisnutých Aténčanov, starším dá-
val oblečenie a dal zbúrať ploty svojho pozemku, aby ovocie z je-
ho stromov oberal každý, kto chce, /Perikles/ zostal v hľadaní 
priazne ľudu porazený (…), preto sa uchýlil k systému štátnych 
dávok. Vďaka divadelným peniazom, súdnym diétam a sumám 
vyplateným z iných dôvodov (…) získal ľud na svoju stranu a vy-
užil ho proti rade Areopágu, ktorej on sám nebol členom (…) ob-
medzil moc rady a zbavil ju súdnych právomocí, ktoré dovtedy 
v najzávažnejších záležitostiach mala. Okrem toho Kimona ako 
priateľa Sparty a nepriateľa ľudu poslal do vyhnanstva prostred-
níctvom črepinového hlasovania…” (Plutarchos: Paralelné životo-
pisy. Perikles) 

O akých politických metódach hovorí 
prameň? Porovnajte Plutarchov text 

s Periklovými tvrdeniami! [ P ]

15

14

16

Aristokratická republika
(8.-7. storočie pred Kr.)

Kto? Na akom základe?

Solónove obdobie
(rozhranie VII-VI storočia pred Kr.)

Kto? Na akom základe?

Obdobie tyranie
(6. storočie pred Kr.)

Kto? Na akom základe?

Obdobie Kleisthena a Perikla
(koniec 6. storočia– 5. storočie pred Kr.)

Kto? Na akom základe?

Obdobie úpadku demokracie
(koniec 5. storočia, polovica 4. storočia pred Kr.)

Kto? Na akom základe?

Pozrite si na základe tabuľky jednotli-
vé obdobia rozvoja aténskej demokra-

cie! Kto (ktoré vrstvy) a na akom základe 
(prečo práve oni) mohol zasahovať v jednot-
livých obdobiach do politiky? [ E ]

H
ľa

d
is

ká

Ako sme videli, aténska demokracia nevznikla zo dňa na deň. V prípade Atén môžeme nazvať demokra-
ciou obdobie od Solóna až po macedónske výboje (5-4. storočie pred Kr.). V tomto období sa uplatňovala 
demo kracia v rozličnej miere a v rozličnej miere umožnila Aténčanom zúčastniť sa na moci. Keďže aténska 
demokracia mala rôzne obdobia, prívrženci demokracie vyzdvihovali ako prednosti tohto systému rôzne 
hľadiská. Zároveň aj názory odporcov demokracie sa rôznia podľa toho, z akého základu a v porovnaní 
s čím odsudzujú systém spočívajúci na vôli väčšiny.
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Vo svojich dielach o dejinách grécko-perzských vojen necháva 
Herodotos perzských vznešených, aby „zahrali” diskusiu o de-
mokratickom a aristokratickom štátnom zriadení: „(…) nejestvu-
je nič nezmyselnejšie a tvrdohlavejšie, než neužitočný dav. Preto 
by bolo teraz neznesiteľné, keby sme sa zbavili tyranskej hrdosti 
a stali sa obeťami hrdosti bezuzdného ľudu. Lebo keď /tyran/ niečo 
urobí, robí to vedome, ten /ľud/ však neuznáva nič. Ako by mo-
hol konať vedome ten, kto sa neučil, kto nevie ani to, čo je pekné, 
čo sa patrí, a bez rozmýšľania by urýchľoval veci, ako divoký hor-
ský potok? Nech si zvolia vládu ľudu tí, ktorí (…) chcú zle, a my si 
zvoľme z najvynikajúcejších ľudí jednu skupinu a zverme jej moc.” 
(He rodotos)

Pokračujme v diskusii, ktorú opisuje Herodotos! Zoraďte argu-
menty v prospech demokratického zriadenia a proti nemu. 

Nájdite príklady v gréckej histórii na podloženie svojho tvrdenia!
[ P ]

„Čo sa týka aténskej vlády, nesúhlasím s tým, že si zvolili túto 
formu ústavy, lebo tým pádom si zvolili aj to, aby úbohým sa dari-
lo lepšie, ako vznešeným, preto teda nesúhlasím. Ale keď sa raz už 
takto rozhodli, svoju ústavu chránia dobre a inak postupujú správ-
ne, hoci ostatní Gréci si myslia, že robia chybu (…) (Pseudo-Xenop-
hon: Aténsky štát)

Na akom základe odmieta neznámy autor aténske zriadenie vo 
svojom diele z obdobia okolo 443 pred Kr.? O aký tón sa snaží 

autor? [ P ]

„Jedným druhom demokracie je teda nasledujúce: vedúce funk-
cie sú podmienené cenzom /- cenzus – úrad môže zastávať len člo-
vek s určitým majetkom/, je to veľmi nízke, a kto ho získa, môže sa 
na vláde zúčastniť, kto ho stratí, ten sa nemôže zúčastniť; inou for-
mou demokracie je to, keď každý, koho občianstvo nemožno spo-
chybniť, sa zúčastňuje na verejných záležitostiach, ale moc patrí 
zákonom, ďalšou formou je to, keď každý, kto je občan, má právo 
na vedúcu funkciu, no moc patrí aj tu zákonom. Zasa iným dru-
hom demokracie je to, keď je všetko rovnaké, ako v predchádzajú-
cich prípadoch, ale moc nepatrí zákonom, lež ľudu. Inak poveda-
né, je to prípad, keď o všetkom rozhoduje ľudové hlasovanie a nie 
zákon. Túto situáciu vytvárajú demagógovia. V demokratickom 
štáte, ktorý je založený na zákonoch, nemôže sa objaviť ľudový 
vodca, pretože prvé miesto obsadzujú najvynikajúcejší občania; 
ale kde nemá prvenstvo zákon, tam sa objavia ľudoví tribúni. Tak-
povediac samovládcom sa stane obyčajný ľud, dav vykonáva moc 
nie podľa jednotlivcov, ale jednotne. (…) Základným princípom 
demokratickej štátnej formy je sloboda (…) jednou z podmienok 
slobody je zasa to, aby občania boli striedavo poddaní a vodcovia. 
A spravodlivosť mienená v demokratickom zmysle nie je iné, než 
to, že každý dostal rovnaký podiel, podľa počtu a nie podľa zás-
luh; (…) je takto prirodzené, že v demokratickom štáte majú chu-
dobní väčšiu moc ako bohatí; je ich viac a rozhoduje vôľa väčšiny.” 
(Aristoteles: Politika) 

Čo znamená podľa Aristotela demokracia? Proti čomu má vý-
hrady tento fi lozof, aké druhy demokracie rozoznáva Aristo-

teles? Z akého hľadiska robí rozdiely medzi jednotlivými formami 
demokracie? Ktorú považuje za najlepšiu? Aké historické skúse nosti 
determinovali Aristotelove predstavy? Porovnajte Thukydidove 
a Aris to telove postoje! [ P ]

Porovnajte aténsku demokraciu so súčasným demokratickým 
zriadením! Aké sú rozdiely a podobnosti? [ P ]

„Losovací stroj“ z Atén, 3. storočie pred Kr. (re-
konštrukčná kresba a úlomok z originálu). Cez 
bočnú trubicu vložili do mechanizmu čierne a 
biele guľky, ktoré určovali náhodne, kto môže 
zastávať funkciu a kto nie. Keď sa k danému menu 
odkotúľala biela guľka, ten občan bol vylosovaný.

Do ktorých funkcií vyberali ľudí loso-
vaním? Prediskutujte výhody a nevý-

hody takéhoto losovania! [ P ]

17
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DOM Grécky človek žil svoj život vo svojom domove 
a na verejných priestranstvách. Dom gréckeho ob-
čana bol smerom k vonkajšiemu svetu uzavretý: 
v múroch z hlinených tehál bolo okno iba málokedy. 
Zväčša jednopodlažná budova pokrývaná škridlica-
mi obkľučovala dvor. Z dvora prichádzalo svetlo, 
bola tu domáca svätyňa a odtiaľto sa vchádzalo do 
miestností žien a mužov.

V gréckych domoch nájdeme dnešný nábytok (stôl 
a stoličky), ale typickejšie boli pohovky. Slúžili nie-
len na spanie, ale sa na ne zvalili pri jedení a takto 
prĳ ímali aj hostí. Namiesto skríň sa ukladali veci do 
truhlíc.

Steny domov bohatších ľudí ozdobovali textílie 
a nástenné maľby, podlahu zasa nádherné mozai-
ky. Z úžitkových predmetov vynikala umelecky 
 vyhotovená keramika. Misy, vázy a šálky boli pest-
ro zdobené: zo začiatku geometrickými tvarmi, pos-
tavami z mytológie, šudskými postavami, obrazmi 
zvierat, i scény z každodenného života. Typický-
mi farbami bola červená (hlina) a čierna (pálená gla-
zúra). 

ODIEVANIE Odev žien a mužov sa veľmi nelíšil. 
Ženy nosili tzv. chitón, ktorý bol kus súkna štvorco-
vého tvaru, spájali ho gombíkmi a sponkami, v drie-
ku sťahovali opaskom. Odev mužov pozostával ta-
kisto z kusa látky prehodeného cez obe plecia. 
Mladší nosili kratšie, starší zasa dlhšie šaty. Často 
chodili bosí, najmä doma, ale pri slávnostných príle-
žitostiach nosili kožené sandále, na dlhé cesty či jaz-
du si obuli kožené čižmy. 

Aj účes Grékov určovala móda. V prechodnom ob-
dobí (12. - 8. storočie pred Kr.) nosili ženy rozpustené 
dlhé vlasy. V klasickom období sa rozšírila frizúra 
spojená a ozdobovaná stužkami, neskôr vlnitý účes. 
U mužov dlhé vlasy a bradu vystriedali krátke vlasy 
a oholená brada. 

STRAVOVANIE Stravovanie ľudí ovplyvňovala ich 
majetková situácia. Prevažná časť obyvateľstva jedla 
kašu a chlieb (zväčša z lacného jačmeňa a menej kva-
litnej pšenice), čo dopĺňali ryby, syr a ovocie (olivy, 
hrozno, fi gy). Majetnejší jedli pšeničný chlieb a na ich 
stôl sa častejšie dostávalo mäso (jahňacie a hovä-
dzie). 

Typickou plodinou Grékov bolo okrem olív hroz-
no a víno vyrábané z neho. Víno nepíjavali čisté, ale 
riedené vodou.  

VEREJNÉ NÁMESTIA, ARCHITEKTÚRA Dôle-
žitým dejiskom života Grékov boli verejné prie-
stranstvá a budovy: prebiehal tu obchodný, nábo-
ženský a politický život. Mestský trh, čiže agora bola 
aj centrom polisu. Bol tu celý rad významných bu-
dov, ako napríklad v Aténach sieň rady a stĺpové 
 siene vhodné na prechádzky i uzatváranie  obchodov. 

Jednotlivé mestské štáty stavali chrámy pre viace-
rých bohov, ale každý polis mal boha, ktorého uctie-
val osobitne a postavil mu významnú svätyňu. 
V nádhernej skupine budov aténskej Akropoly bol 
chrám Paladiovej Atény Parthenon. 

Gréci postavili nádherné budovy. Starostlivosť 
venovali predovšetkým verejným budovám (chrámy, 
divadlá, štadióny, stĺpové siene a pod.), stavali ich zo 
vzácneho materiálu (vápenec a mramor) a v umelec-
kom prevedení. Grécke budovy stavali z vopred vy-
tesaných kamenných kociek, ktoré spájali železné 
sponky. Klenbu nepoužívali, preto je typickou zlož-
kou gréckej architektúry stĺp. Vývoj architektúry 
môžeme sledovať na zmenách stĺpov (iónsky, dórsky, 
korintský). 

SOCHÁRSTVO Budovy bohato ozdobovali socha-
mi a frízami (rad reliéfov), ktoré často aj farbili. So-
chárstvo nebolo iba doplnkom architektúry, ale sa 
stalo samostatným umeleckým odvetvím. Pre posta-
vy bolo zo začiatku (archaické obdobie) charakteris-
tické strnulé držanie tela. V klasickom období (5. – 4. 
storočie pred Kr.) sa už zrodili životu verné a city vy-
jadrujúce vynikajúce diela. Mnohých umelcov po-
známe aj po mene, napríklad Myróna či Feidia. Ich 
diela môžeme obdivovať vďaka Rimanom, ktorí 
z nich urobili mnohé kópie. 

DIVADLO Osobitým prvkom gréckej vzdelanosti je 
divadlo. Vzniklo z obradov na počesť boha Dionýza, 
postupne sa zmenilo na samostatné umelecké od-
vetvie. Divadelné hry prednášali za politickým 
a výchovným účelom. Pravidelne usporadúvali sú-
ťaže pre autorov. 

Predstavenia boli zo začiatku na agore, neskôr po-
stavili osobitné divadlá pod holým nebom. Ich hľa-
disko vyhĺbili do úbočí (v Aténach do boku Akro-
poly) a obložili kameňom. Medzi polovičnou elypsou 
hľadiska a náprotivnou budovou sa umiestnilo javis-
ko s vynikajúcou akustikou. Hercami mohli byť iba 
muži a pre obrovské rozmery (boli aj divadlá pre 
10 000 divákov) hrali herci v kostýmoch a maskách. 

16. Každodenný život a umenie Helade

Grécky domov bol uzavretý svet, politický a spoločenský život sa odohrával na verejných námestiach a bu-
dovách.
Grécke sochárstvo sa spojilo s architektúrou, ale vytvorilo hodnotné diela aj ako samostatné umenie.
V živote mestských štátov boli divadelné predstavenia zároveň umeleckými, spoločenskými a politickými uda-
losťami.
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DOM
„Do domu nasmerova-
ného na juh v zime svieti 

slnko do vestibulu, v lete prejde nad našimi hla-
vami a strechou a vrhá tieň? Keď je to tak, juž-
nú stranu domu treba postaviť vyššie, aby sme 
nevylúčili zimné slnko, a severnú stranu nižšie, 
aby studený vietor nefúkal dovnútra. Slovom, 
zrejme ten dom je najpríjemnejší a zároveň naj-
krajší, v ktorom hospodár sa môže utiahnuť pred 
každým ročným obdobím a v ktorom svoj maje-
tok môže uložiť najbezpečnejšie. Maľby a pestré 
ozdoby však oberajú obyvateľa o väčší pôžitok, 
než aký poskytujú.” (Xenofon: Spomienky na Sok-
rata)

Aké hľadiská určujú podľa autora dobrý 
dom? Porovnajte budovu opísanú v prameni 

s rekonštrukčnou kresbou! V čom sa podobajú a lí-
šia? V akej miere zohľadnili rady autora v prípade 
domu na kresbe? [ P ]

ODIEVANIE

Grécke odevy a aténsky náhrobný pomník 
z 5. - 4. storočia pred Kr.

Všimnite si osobitosti ženského 
odevu a účesu. Pomocou ilust-

rácií v učebnici sledujte zmeny účesu!  
[ P ]

Zábava na váze

Aký bol typický grécky nábytok na sedenie? Ktoré „zložky“ hos-
tiny a zábavy vidno na maľbe? V čom sa líšili staroveké zábavy 

od podobných udalostí dnes? Akou technikou robili vázu? [ P ]

Grécky obytný dom

Ukážte na základe kresby, ako žil grécky občan vo svojom dome! Porovnajte dom gréckeho občana a dnešného 
dobre situovaného občana (architektúra, rozdelenie miestností, výbava)! [ P ]

1
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Archív
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Akropola a Atény 

Nájdite na rekonštrukčnej kresbe budovy z mapky označené čís-
lami! Čo dokazuje dôležitosť mora v živote Atén? Aká bola úlo-

ha Akropoly? [ E ]

„Perikles sa snažil vysvetliť ľuďom, že tieto peniaze nemusia odovzdať 
 spojencom, namiesto ktorých bojujú, a držia od nich barbarov ďaleko, lebo 
 spojenci nedávajú ani kone, ani lode, ani nie ozbrojených vojakov, ale iba pe-
niaze, ktoré patria nie tomu, kto ich dáva, ale kto ich dostane, keď splní všetko, 
za čo ich dostane. Keďže mesto má všetko potrebné na vedenie vojny, nadbytok 
musí venovať na také účely, z ktorých plynie večná sláva a pre súčasníkov bla-
hobyt (…)

Stavali sa veľkosťou ohurujúce, krásou nenapodobiteľné budovy, umelci sa 
v súťaži prekonávali v dokonalej realizácii, no najobdivuhodnejšia bola rýchlosť. 
Lebo všetko, o čom si ľudia mysleli, že sa sotva môže uskutočniť úsilím niekoľ-
kých pokolení, teraz sa ukončilo za rozkvetu jediného vládneho systému /atén-
skej demokracie/ (…)

O to viac môžeme obdivovať Periklove diela, že sa postavili za taký krátky 
čas a zostali zachované aj po uplynutí toľkého času. Čo sa týka krásy, už vte-
dy boli všetky staré, no stále sú svieže, ako keby boli postavené dnes. Natoľko 
v nich rozkvitá niečo nové, ktoré zachováva ich krásu časom nedotknutú, akoby 
v týchto dielach býval večne čerstvý dych a starobu nepoznajúci duch.” (Plutar-
chos: Paralelné životopisy. Perikles)

Z čoho fi nancovali Atény obrovské stavby? Ktoré vrstvy si zlepšili svoj majet-
kový stav vďaka stavbám? Ktoré základné pravidlo demokracie porušuje Pe-

riklova argumentácia? Prediskutujte, či bolo správne venovať peniaze spojencov 
na stavby! Aký je Plutarchov vzťah k Periklovi, k jeho dielam a demokratickému 
zriadeniu? [ Ú ]

VEREJNÉ NÁMESTIA, ARCHITEKTÚRA

Plutarchos (asi 46-126 po Kr.) bol deje-
pi sec a fi lozof, ktorý tvoril v rímskej 
dobe. Narodil sa v stredogréckej Boiotii, 
študoval v Aténach, ale bol aj v Egypte 
a učil v Ríme. Jeho hlavným dielom sú 
Paralelné životopisy, v ktorých spracoval 
život päťdesiatich slávnych ľudí. Jeho dielo 
ja dôležitým prameňom

Koľko času uplynulo medzi 
obdo bím Plutarcha a Perikla? 

V akej miere a ktorým smerom 
 ov plyvnili jeho názor historické uda-
losti, ktoré sa odvtedy odohrali? [ P ]
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Atény

Pireus
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Chrám Atény Paladiovej Parthenón na Akropole. Kamene spájali že-
lez nými sponkami 

Aké stĺporadie je charakteristické pre Parthenón? Kde 
sa nachádza tympanón a rímsy? [ P ]

Niekoľko typických prvkov gréckej architektúry: rôzne stĺporadia (dórske, iónske a korintské), rímsy a trojuholní-
kový tympanón

Ktoré architektonické prvky sú na jednotlivých kresbách? [ Ú ]

10

11

12
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SOCHÁRSTVO

Chlapec s teľaťom a slávne Myrónove dielo 
Diskobolos 

Porovnajte Myrónovo dielo so 
sochou Chlapca s teľaťom zo 6. 

storočia pred Kr. (stvárnenie človeka, 
pohyb, detaily)! [ P ]

DIVADLO

Nakreslite divadlo na základe obrazu grécke divadlo! [ E ]

Ako vyriešili pri technických možnostiach doby to, že 
predstavenie videlo a počulo desaťtisícové obecenstvo? 

Akú úlohu hrali na predstavení masky? [ P ]

Divadlo v úbočí akropoly a divadelné masky

13

14

16

15
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„Pre vás je veľká sláva, keď nebudete slabšie, než od prírody musíte byť, a keď 
medzi mužmi sa hovorí čo najmenej tak o vašich cnostiach, ako aj o chybách.” 
(Periklov názor z Thukydidovho diela)

„Je teda jasné, že (…) zväčša rozhoduje príroda o tom, ktorý je vedúci a kto-
rý podriadený prvok. Veď ináč panuje slobodný človek nad sluhom, ináč muž 
nad ženou a ináč dospelý človek nad dieťaťom. Pričom všetci majú príslušný 
duševný prvok, avšak v rozdielnej forme. Napríklad otrok nemá schopnosť 
uvažovať; žena má, ale nie plnohodnotnú, aj dieťa má, ale nerozvinutú. Otáz-
ku morálnych hodnôt musíme teda chápať tak, že síce každý sa na nich zúčast-
ňuje, avšak nie rovnakým spôsobom, ale v takej miere, ako si to vyžaduje ich 
povolanie. Podľa toho teda vodca musí byť na dokonalej morálnej výške (lebo 
tvorba je predovšetkým zásluhou projektanta a rozum nie je ničím iným, ako 
projektantom), ostatní zasa podľa svojho podielu. Je teda prirodzené, že v každej 
vymenovanej skupine jestvujú morálne hodnoty, a že triezvosť ženy sa nerovná 
triezvosti muža, ale odvaha a pravda nie sú také, ako si to myslel Sokrates, pre-
tože jeden druh odvahy je určený na vedenie, druhý na poslušnosť a takisto aj 
ďalšie cnosti (…)” (Aristoteles: Politika)

Ženy perú.
Život väčšiny žien vypĺňala výchova detí 
a do máce práce.

17

18

19

Vysvetlite, ako vidí Peri-
kles ženu! [ P ]

Nakreslite obrázok o Aris-
totelovej úvahe! Z akých 

faktov vychádzajú jeho názory 
na otrokov, ženy a deti? Porov-
najte Aristotelove názory na 
ženy so súčasným poňatím!
[ Ú ]

„Lykurgos venoval veľkú pozornosť záležitostiam žien. Telo dievčat tréno-
val behom, zápasením, vrhom disku a kopĳ e, aby budúci zárodok počal a rástol 
v pevnom, trénovanom a zdravom organizme, aby ženy ľahšie znášali bolesti 
spojené s pôrodom. Odvykal ich od lenivého života a zaviedol zvyk, aby sa mlá-
denci a dievčatá zúčastňovali na procesiách nahí; na slávnostiach bohov tanco vali 
v kruhu a spievali v zbore, pri týchto príležitostiach bola prítomná celá mládež 
mesta. (…) To všetko podnecovalo mladé dievčatá k šľachetnej súťaživosti. Ich 
ženské sebavedomie podporovalo aj to, že sa mohli zúčastniť na súťaži najlep-
ších.” (Plutarchos: Paralelné životopisy. Lykurgos)

Podľa prameňov zistime, 
nakoľko bola podobná a 

nakoľko rozdielna situácia žien 
v Sparte, ako v iných polisoch!  
[ Ú ]

20

H
ľa

d
is

ká

V živote gréckych mestských štátov hrali ženy druhoradú úlohu. Ich výchovu, okrem Sparty, zanedbávali. 
Rodina určovala (okrem Sparty), za koho sa majú vydať. Manželstvo bolo v zásade majetkovoprávnou zále-
žitosťou. Keď žena ovdovela, musela sa vydať za manželovho brata, aby majetok zostal v rodine. 
Ženy nemali politické práva. Väčšinu života strávili v dome, rodili deti, viedli alebo riadili domácnosť, podľa 
spoločenského postavenia. 
Ženy, ktoré sa objavovali vo vzdelaných spoločnostiach, zväčša neboli matkami, ale hetérami (priateľkami). 
Mali osobitné školy, kde sa učili tancovať, spievať a písať básne. Hetéry poskytovali okrem duševných aj 
telesné pôžitky za fi nančnú odmenu. V gréckom rodinnom modeli bol vzťah medzi občanom a jeho manžel-
kou obmedzený, nevzťahoval sa na zábavu a duševný život. Kým nevera bola u mužov prirodzená, u žien 
ju prísne trestali. 
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OD MYTOLÓGIE K FILOZOFII Oddelenie ľud-
ského myslenia od mytológie je spojené s najrozvi-
nutejším územím, kde žili starí Gréci, Ióniou, ktorá 
susedila s Východom (6. storočie pred Kr.). Nový 
spôsob myslenia sa rozšíril z rozvinutého obchod-
ného mesta Milétos. 

V tomto období sa vedné disciplíny ešte od seba 
neoddeľovali. Myslitelia skúmali prírodné javy, po-
litiku, ba aj umenie spoločne. Jednotlivé disciplíny 
(fyzika, dejepisectvo a pod.) sa oddelili od fi lozofi e 
(philo-sophia – láska k múdrosti). 

V počiatkoch bolo pre mysliteľov hlavnou otáz-
kou vznik a vývin sveta. Namiesto mytologických 
vysvetlení sa pokúšali nájsť reálnejšie (prírodným 
skúsenostiam bližšie) odpovede. Miléťania odvodzo-
vali svet z jednotlivých pralátok (napr. voda, vzduch, 
oheň). Tieto odpovede vznikali najmä logickou ces-
tou (dedukcie na základe skúseností) a prirodzene 
boli ďaleko od skutočnosti. Avšak tým, že sa snažili 
objasniť súvislosti, milétski fi lozofi  znamenali vý-
znamnú etapu v rozvoji vedeckého myslenia. 

Herakleitos skúmal zmeny a pohyby prírodného 
a spoločenského prostredia. Všimol si, že vo svete sa 
všetko mení, a predsa jestvuje stálosť. Domnieval sa, 
že všetko, čo jestvuje, je výsledkom vzájomného pô-
sobenia protichodných síl. Ním prezentované poňa-
tie nazvali dialektikou. 

SOFISTI Aténska demokracia umožnila v zásade 
každému, aby sa zúčastnil na riadení štátu. K účasti na 
politickom živote však bolo potrebné vzdelanie, veď 
politické zápasy v ľudovom zhromaždení a rade sa 
viedli počas diskusií a zbraňou rétoriky. Táto potreba 
viedla ku vzniku prvej profesionálnej vrstvy inteli-
gencie, sofi stov (mudrcov), ktorí boli putujúcimi uči-
teľmi fi lozofi e. Za poplatok pripravovali mladíkov 
túžiacich po politickej kariére na rečnenie a diskusie.

Neposkytovali jednotný pohľad na svet, ale učili 
svojich žiakov, ako poraziť protivníka a ako presa-
diť svoju pravdu. Sofi sti dospeli do štádia, že možné 
bolo dokázať čokoľvek, aj opak všetkého, čiže všetko 
je relatívne. Nebolo možné posúdiť, čo je dobré a čo 
zlé, čo je pravda a čo falošné.

Ku vzniku tohto náhľadu prispelo aj to, že Gréci 
spoznali cez obchod mnohé národy, tradície a nábo-

ženstvá. Existencia viacerých zvykov dokazovala 
podľa sofi stov správnosť ich myšlienok o relatívnos-
ti. Videli, že zvyky a náboženstvo rôznych krajov ob-
sahujú odlišné prikázania a predpisy, a čo je na jed-
nom mieste cnosť, na druhom je hriech. Vyvodzovali 
z toho záver, že zákony tvoria ľudia podľa vlastných 
potrieb. Ako povedal jeden zo sofi stov (Protagoras): 
„Meradlom všetkého je človek.”

SOKRATES Myšlienku relatívnosti mnohí preháňa-
li a spochybňovali aj základné zákony i večné ľudské 
hodnoty, keď tvrdili, že každý rozhodne sám, čo je 
pre neho dobré. Proti tomuto názoru vystúpil Sokra-
tes, fi lozof, ktorý žil v Aténach v 5. storočí pred Kr. 
Konštatoval, že jestvujú večne platné hodnoty, na-
príklad pravda či láska. Tieto nemôže určovať jed-
notlivec, ale jestvujú samy o sebe. Podľa jeho názoru 
všetko, čo skúsime, môže sa zmeniť, ale pojmy zostá-
vajú vždy totožné. Úlohou je teda spoznanie správ-
neho významu pojmov. Človek môže žiť takto prí-
kladným životom, jedine takto môže zabezpečiť 
 svoje šťastie. 

PLATÓN Sokratovým žiakom bol Platón, ktorý roz-
vinul myšlienky svojho majstra. Podľa neho možno 
hovoriť o večných hodnotách len vtedy, keď všetko, 
čo vidíme vo svete, má aj v skutočnosti dokonalý 
vzor, ideu. Náš nedokonalý materiálny svet je iba 
zrkadlovým či tieňovým obrazom sveta večných 
a nemenných ideí. Duša človeka pred narodením sa 
zdržiava vo svete ideí, preto spoznávame predmety 
a javy sveta okolo nás (napr. nech vyzerá stôl ako-
koľvek, dokážeme ho pomenovať). Platónove učenie 
o ideách sa pokúša vysvetliť rozdiely medzi pojmami 
a ich konkrétnym obsahom. 

Skúmajúc protirečenia doby sa Platón často veno-
val otázke, aký je ideálny štát. Jeho teória štátu je po-
stavená na spoločnosti prísne rozdelenej na odde-
lené skupiny. Na jeho čele stoja mudrci, najvynika-
júcejší ľudia, ktorí riadia štátne záležitosti. Kto sa 
dostane medzi mudrcov, o tom rozhoduje miera ve-
domostí, ktorú kontrolujú skúškami. Kto nevyhovie 
tejto úrovni, z toho sa stane bojovník a zabezpečuje 
ochranu spoločenstva. Tretiu vrstvu tvoria pracujúci, 
ktorí vykonávajú výrobnú prácu. 

17. Počiatky gréckej vedy

Vedecké myslenie, ktoré sa zakladá na systematizácii a na hľadaní príčin a súvislostí, je spojené s Grékmi. Spoz-
nanie sveta bolo zo začiatku úlohou fi lozofi e.
Milétski fi lozofi  odvodili vznik sveta z praprvkov. 
Podľa sofi stov je všetko relatívne a závisí od nášho názoru. Sokrates sa nazdával, že jestvujú trvalé hodnoty, 
podľa ktorých sa musí každý riadiť.
Podľa Platóna svet, v ktorom žĳ eme, je nedokonalým tieňovým obrazom skutočne jestvujúcich ideí. 
Aristoteles uznával, že materiálny a duchovný svet je skutočný a od seba neoddeliteľný. Jeho činnosť prispela ku 
vzniku vedných disciplín. 
Grécki dejepisci nezaznamenávali iba udalosti, ale hľadali aj ich hnaciu silu.
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Platón založil v háji Akademos pri Aténach fi lozo-
fi ckú školu, kde učil 40 rokov. Škola fungovala tak-
mer 900 rokov a jej názov dodnes pripomína výraz 
akadémia. 

ARISTOTELES Platónovým žiakom bol Aristoteles
(4. storočie pred Kr.) V Aténach založil vedeckú diel-
ňu, kde založil prírodopisnú zbierku i knižnicu. 
Zhromaždili v nich veľké množstvo materiálu. V tej-
to tvorivej dielni položili základy pre neskoršie ved-
né disciplíny. Vtedy vznikla veda skúmajúca proces 
myslenia, logika. 

Podľa Aristotela je materiálny i duchovný svet 
skutočne jestvujúci. Aristoteles považoval duchovný 
život za nadradený, lebo „hýbe” materiálom, tvorí 
ho. Materiálny a duchovný svet sú od seba neoddeli-
teľné, ale existuje aj nemateriálny „prvý hýbateľ” 
(božstvo), ktorý udržiava svet v pohybe. 

Vo svojej teórii štátu Aristoteles zavrhol tyranstvo, 
ale aj prehnanú demokraciu. Ideálne zriadenie videl 
v spravodlivej samovláde. V správaní sa ľudí pova-
žoval za nasledovaniahodnú zlatú strednú cestu. 

DEJEPISECTVO Zo začiatku opisovali udalosti 
podľa chronológie, neskôr sa pokúšali odkryť fakto-

ry, ktoré určovali udalosti. Odvtedy možno považo-
vať dejepisectvo za samostatnú vedu. Autori sa sna-
žili opísať dejiny nestranne.

Herodotos bol prvý, ktorý spracoval udalosti nie-
len chronologicky či podľa geografi ckých jednotiek, 
ale hľadal aj ich príčiny. Preto považujú Herodota 
(5. storočie pred Kr.) za otca dejepisectva. (Pomeno-
vanie pochádza od Ciceróna). Spracoval dejiny blíz-
kovýchodných národov a grécko-perzských vojen. 
Svoju deväťzväzkovú prácu založil na obrovskom 
množstve poznatkov. Prešiel grécke kolonizované 
mestá, bol aj v Egypte, Mezopotámii a údajne navští-
vil aj zem Skýtov. V pestrofarebných opisoch už ne-
používal mytologické vysvetlenia a snažil sa o histo-
rickú vernosť. Podľa Herodota sa história národov 
mení ako kolobeh: po rozkvete nasleduje úpadok a 
potom znovu rozkvet.

Najväčším gréckym dejepiscom bol Thukydides. 
Spracoval dejiny úpadku svojho mesta, Atén a pelo-
ponézskej vojny. (Ako strategos mal aj vlastné skúse-
nosti.) Udalosti skúmal v súvislostiach. Hospodár-
ske, geografi cké a ľudské činitele zohľadňoval rovna-
ko, ako náhodu, no nebral do úvahy nadprirodzené 
sily. Zistil, že udalosti zákonite vyplývajú zo seba 
(nadväzujú na seba).

OD MYTOLÓGIE
PO FILOZOFIU

V čase vzniku sveta malo Nebo a Zem jednu formu, lebo 
boli ešte zmiešané: ale neskôr, keď tieto telesá sa od seba 
oddelili, svet zahŕňal do seba všetko, čo je v ňom dnes 

v usporiadanej podobe: vzduch sa dal do neustáleho pohybu a jeho ohnivá časť sa 
vtlačila na najvyššie miesta, pretože materiál takéhoto charakteru je ľahší a dvíha 
sa nahor: preto sa Slnko a množstvo hviezd zahrnulo do prúdu univerzálneho 
vírenia; bahnistá časť v kombinácii s vlhkými materiálmi sa sústredila tiež na jed-
no miesto, pre jej váhu dole; tu v dôsledku neustáleho vlastného tlaku z vlhkých 
zložiek vzniklo more a z pevných zasa zem, ktorá bola vtedy ešte bahnistá a úplne 
mäkká.” (Grécky fi lozof Demokritos, 461-360 pred Kr.)

Porovnajte Demokritovo dielo s tým, čo ste čítali o zrode bohov! Akou cestou 
sa dostal Demokritos k týmto úvahám? [ Ú ]

Herakleitos (okolo 500 pred Kr.).
„Bol výstredný už v detstve; už ako 
mladý povedal, že nevie nič, a keď 
dospel, vyhlásil, že všetko vie. Nebol 
žiakom nikoho, ale hovorieval, že 
skúmal samého seba a učil sa od 
seba.“ (Diogenes Laertios)

Prediskutujte, či autor 
vykresľuje o Herakleitovi 

pozitívny či negatívny obraz! 
Podložte svoj názor argument-
mi! [ P ]

Aké problémy zamestnávali Herakleita? Vyjadrite krátko princíp, ktorý He-
rakleitos opisuje v rôznej podobe! [ Ú ]

„Vstupujeme do tých istých riek a predsa nevstupujeme do tých istých riek, 
aj sme, aj nie sme.

Vojna je otcom a kráľom všetkého. Podaktorých zmenila na bohov, z iných 
urobila ľudí, podaktorých vrhla do otroctva, iných oslobodila.

More je najčistejšou i najznečisťujúcejšou vodou, pre ryby nápoj a živiteľ-
ka, pre človeka je nepitná a ničivá.

Choroba-zdravie, hlad-sýtosť, únava-odpočinok mení na sladké a dobré.

To isté sa nachádza v človeku živom i mŕtvom, v bdení i v spánku, v mla-
dosti i starobe. Lebo tieto sa menia na tamtie a tamtie znova na tieto.” (Herak-
leitos)

2

1

3

Archív
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SOFISTI

„1. Nejestvuje nič, pretože nemôže existovať ani samo o sebe, ani v ničom 
inom.

 2. Keby aj jestvovalo niečo, nebolo by možno ho spoznať, pretože to, čo 
mám v hlave, nie je totožné so skutočnosťou.

 3. Keby sme to aj spoznali, nemohli by sme to oznámiť nikomu, pretože slo-
vá jazyka sa nevzťahujú na skutočne jestvujúce.” (Gorgias, 5. storočie pred Kr.)

„1. Meradlom všetkého je človek; existencie jestvujúceho i neexistencie nejest-
vujúceho.

 2. O bohoch nemôžem konštatovať ani to, že sú, ani to, že nie sú, ani to, aký je 
ich zovňajšok, pretože ich spoznaniu bráni všeličo: sčasti ich neviditeľnosť, časti 
to, že ľudský život je krátky.” (Protagoras)

Prečo považuje Gorgias 
svet za nespoznateľný? [ P ]

Povedzte vlastnými slova-
mi, čo chápe Protagoras 

pod tým, že „meradlom všet-
kého je človek”! Aké je spoje-
nie medzi myšlienkami Gorgia 
a Protagora? [ P ]

SOKRATES

„Sokrates: Jestvuje taký človek, Meletos, ktorý verí v existenciu ľudských 
vecí a v existenciu človeka nie? (…) Je taký, ktorý neverí, že jestvujú kone, ale 
konské dostihy áno; hráči na píšťale nie, ale zvuk píšťale áno? (…) Ale teraz 
mi odpovedz aspoň na toto: jestvuje niekto, kto verí vo fungovanie daimónov, 
ale neverí, že daimóni jestvujú?

Meletos: Nie je.

Sokrates: Hovoríš, že verím v existenciu daimónov a učím o ich existencii 
(…) Verím teda, že daimóni jestvujú podľa tvojich slov, ktoré si potvrdil vo 
svojej žalobe aj prísahou. Ale keď vo fungovanie daimónov verím, je bezpod-
mienečne nutné, aby som veril aj v existenciu daimónov. (…) A nepovažuje-
me daimónov za bohov alebo za deti bohov? Čo povieš: áno alebo nie?

Meletos: Áno.” 
    (Platón: Sokratova obranná reč)

Zhrňte krátko podstatu dialógu! Na čo chce naviesť Sokrates svojho partne-
ra? Určite podstatu vyučovacej metódy Sokrata! Aké sú výhody a nevýhody 

tejto metódy? [ Ú ]

Sokrates (469-399 pred Kr.).
„Keby som sa neobával, že ma bu-
dú považovať za úplne opitého, 
pri sahal by som, čo všetko som 
pociťoval pod vplyvom prejavu tohto 
človeka a čo pociťujem ešte aj teraz. 
Lebo keď počujem jeho, oveľa viac 
mi búši srdce ako tanečníkom pri 
tanci, aj slza mi vytečie pri počúvaní 
jeho prejavu (...)“ (Platón) 

Čo vyzdvihoval Platón 
o svo jom majstrovi? [ Ú ]

PLATÓN

„Predstav si, že ľudia žĳ ú pod zemou, akoby v jaskyni, ktorá má po celej 
 šírke vchod nasmerovaný k svetlu, majú zviazané nohy a krk, tak, že musia 
zostať na jednom mieste, môžu sa pozerať len dopredu, hlavou nemôžu pre 
povrazy hýbať; za chrbtom im zhora svieti svetlo vzdialeného ohňa, medzi 
týmto ohňom a zviazaným človekom sa tiahne cesta, pri ktorej je postavený 
nízky múr, ako pred bábkohercami (…) Potom si predstav, že pri tomto múre 
nosia hore-dole všelĳ aké predmety, sochy ľudí, postavy zvierat z kameňa, 
dreva a z iných látok, ktoré za múrom vytŕčajú (…) Veríš, že títo ľudia videli 
 dakedy niečo iné, než tie tiene, ktoré premietal oheň na náprotivný múr? (…) 
nemyslíš, že za skutočnosť by považovali to, čo vidia?” (Platón: Štát)

Porozprávajte na základe prameňa, ako si Platón predstavuje stavbu sveta? 
[ Ú ]

Platón (428-348 pred Kr.)

Aké vnútorné vlastnosti 
zobrazuje portrét? [ P ]

4

5

6

8

7
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„Sokrates: Na čo si dáva pozor sústružník, keď vyhotovuje tkáčsky čln? Nie 
na charakter tkania?

Hermogenes: Ale áno.
Sokrates: A keď sa čln zlomí, načo asi bude myslieť pri výrobe nového? Na 

ten zlomený, alebo na ideálny pôvodný obraz člna, ktorý považoval za vzor 
už pri výrobe zlomeného člna?

Hermogenes: Myslím si, že na ideálny pôvodný obraz.
Sokrates: Takže nie práve tento praobraz, táto idea si zasluhuje názov čln? 

(…) Teda v každom člne musí byť uložený praobraz, idea člna…” (Platón: 
Kritias)

„Nakoniec som sa musel priznať, že v dnešných štátoch, a to vo všetkých, 
vládnu hanebne; (…) Takto nezostalo mi nič iné, aby som oslavoval pravdivú 
fi lozófi u, že jedine z nej vychádzajúc sa dá rozoznať, čo je teda pravdou (…)
(Z listu Platóna)

Zistite, na čo sa používa 
tkáčsky čln! Vysvetlite čo 

najkonkrétnejšie, ktorý Plató-
nov názor dokazuje v ukážke 
Sokrates! [ Ú ]

Porovnajme Platónov ná-
zor o vládnutí a model je-

ho teórie štátu! [ Ú ]

„Teda vy všetci, ktorí žĳ ete v štáte, ste rodní bratia, takto im povieme roz-
právku; lenže boh, ktorý vás sformoval, na tých, ktorí sú schopní vedenia, 
zamiešal pri narodení zlato, a preto musia mať najväčšiu autoritu; do po-
mocných síl striebro, do roľníkov a remeselníkov železo či bronz. Keďže ste 
všetci príbuzní, zvyčajne prinesiete na svet vám podobných potomkov; môže 
sa však stať, že zo zlata sa stane strieborný, zo strieborného zlatý potomok, 
a tak ďalej u všetkých, jeden z druhého. Vodcom prikazuje boh predovšet-
kým to, aby nič nestrážili tak starostlivo, ako svojich potomkov, aké materiály 
sú v nich zmiešané; a keby náhodou ich potomok obsahoval bronz či železo, 
nesmú ho v žiadnom prípade omilostiť, ale musia mu zabezpečiť prirodzenú 
úlohu a vrhnúť ho medzi remeselníkov a roľníkov; ale keď medzi týmito dru-
hými príde na svet niekto s obsahom zlata či striebra, toho si treba ctiť, 
a v prvom prípade ho pozdvihnúť medzi strážcov, v druhom medzi pomoc-
né sily, lebo istá veštba hovorí, že štát vyjde na mizinu vtedy, ak ho stráži že-
lezná či bronzová povaha.” (Platón: Štát)

Aký je význam zlata, striebra, železa či bronzu v Platónovom systéme? 
Aké spoločenské vrstvy označujú jednotlivé kovy? Aká je ich úloha? Akým 

spôsobom sa dostáva niekto do jednej či druhej skupiny? Čo je typické pre spo-
ločenskú mobilitu v Platónovom systéme? Aké ľudské vzťahy chce zo systému 
vylúčiť? Porovnajte text s obrázkom! V akej miere pomáha text pochopiť obrá-
zok? [ Ú ]

Schematický obraz Platónovho po-
ňatia štátu a spoločnosti 

Určite na základe textu 
v učebnici úlohu jednotli-

vých skupín! Porovnajte Plató-
novu teóriu štátu s inými 
štátnymi formami! [ Ú ]

ARISTOTELES
„Ale medzi všetkými princípmi je z hľadiska neporušené-
ho zachovania ústavy najdôležitejší ten, (…) aby výchova 

zostala vždy v duchu ústavy. Lebo ani tie najlepšie zákony a súhlasom všetkých 
občanov schválené nariadenia neprinesú žiadny úžitok, keď občania nie sú v štáte 
vychovávaní v demokratickom či oligarchickom duchu, podľa toho, o akú ústavu 
ide. Výchova v duchu ústavy však neznamená to, aby občania robili všetko, čo je 
milé oligarchom a prívržencom demokracie, ale to, čím možno oligarchickú či de-
mokratickú vládu udržať.” (Aristoteles)

Čo považuje Aristoteles za najdôležitejšie z hľadiska ústavy? V akej miere 
ovplyvňovali Aristotela politické udalosti jeho doby? Porovnajte text s inými, 

už známymi myšlienkami Aristotela! [ Ú ]

„Šušlal (…) mal ďalej tenké nohy, malé oči a nosil pozbierané šaty, prstene 
a ostrihané vlasy (…) Na otázku: „Čo dosiahnu ľudia klamstvom?” odpovedal 
takto: „To, že keď hovoria pravdu, neveria im.” Keď mu vyčítali, že almužnu 
dal zlému človeku, povedal: „Poľutoval som človeka, a nie jeho charakter.” (…) 
 Tárajovi, ktorý ho zahrnul rečami a potom sa spýtal: „Neunavil som ťa  svojimi 
rečami na smrť?”, odpovedal: „V žiadnom prípade, veď som si ťa ani  nevšímal.” 

(Diogenes Laertios)

Aristoleles (384-322 pred Kr.)

Na základe opisu Diogena 
Laertia zistite, v akej mie-

re sú v súlade vonkajšie a vnú-
torné vlastnosti Aristotela! [ P ]
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vedci 
riadenie, výber vedcov, 

bojovníkov a pracujúcich
(žijú v matriarcháte)

bojovníci 
(žijú v rodinách)

pracujúci  
obrábanie pôdy, remeslá

(žijú v rodinách)

3tori_09_1.indd   92 2008.06.10.   21:13:41



Staroveká Helada / 93

„Sú tu zapísané historické výskumy Herodota z Halikarnassu s cieľom, aby 
činy ľudí neskôr nezapadli do zabudnutia a aby veľké a obdivuhodné činy, ktoré 
vykonali na jednej strane Heléni, na strane druhej barbari, neprešli bez stopy, ale 
ani tie záležitosti, pre ktoré viedli medzi sebou vojny. (…)

Heléni hovoria o všeličom nepremyslene. Rozširujú napríklad hlúpu legendu 
o tom, že keď Herakles bol v Egypte, Egypťania ho ovenčili a obkľúčili v sláv-
nostnom pochode, lebo ho chceli obetovať Diovi. On zostal chvíľu ticho, ale pri 
oltári sa začal brániť a každého zabil. Myslím si, že tí Heléni, ktorí takto hovoria, 
vôbec nepoznajú povahu a zvyky Egypťanov. Veď Egypťania smú obetovať aj zo 
zvierat iba husi, ovce, jahňatá a teľatá, aj tie iba vtedy, keď sú čisté. Ako by mohli 
teda obetovať ľudí? A ako mohol Herakles zabiť tisíce ľudí sám, pričom, predsa 
to uznávajú sami, bol predsa smrteľný? Nech nám prepáčia bohovia a hrdinovia, 
že rozprávame o nich toľké nezmysly! (…)

Čo som doteraz porozprával, to sú výsledky môjho vlastného pozorovania, 
dedukcií a výskumov. Odteraz budem rozprávať iba také veci o Egypťanoch, 
ktoré som sa dozvedel z počutia, hoci niektoré veci som videl aj ja. (…)

Mojou úlohou je zaznamenať rozprávanie, ale nemusím všetkému aj uveriť. 
Toho sa držím vo svojej dejepiseckej práci. (Herodotos: Grécko-perzská vojna) 

„Čo sa týka udalostí počas vojny, nepovažoval som za vhodné seba samého 
opísať veci tak, ako som to od niekoho náhodou počul, alebo ako som si myslel, 
ale napísal som iba to, čo som videl na vlastné oči, alebo som to síce počul od 
iných, ale som to do najmenších detailov a čo najpresnejšie skontroloval. Odkrý-
vanie skutočnosti nešlo ľahko, lebo ani očití svedkovia nepodávali tú istú uda-
losť rovnako, ale podľa toho, na akú stranu ťahali, alebo podľa toho, akú majú 
pamäť. Je možné, že moje dielo sa nebude páčiť tým, ktorí odo mňa očakávajú 
zábavné predstavenie, lebo chýbajú z neho práve rozprávkové prvky. Ale keď 
raz niekto bude chcieť skúmať skutočné udalosti z minulosti, alebo (…) bude 
chcieť udalosti pochopiť – keď títo označia moje dielo za užitočné, to bude stačiť. 
Lebo som ho nenapísal ako prchavé zábavné umelecké dielo, ale ako hodnotu 
pre večné časy. (Thukydides)

DEJEPISECTVO
„Čo bolo kedysi veľké, zväčša sa zmenilo na malé, a čo je 
v našich časoch veľké, skôr bolo malé. Vedomý si toho, že 

ľudské šťastie nikdy nie je trvalé, spomeniem si na oboje. Jestvuje istý kolobeh 
ľudských záležitostí, ktorý nepripustí, aby vždy boli šťastní tí istí.” (Herodotos)

Herodotos (484-424 pred Kr.) 

V čom videl cieľ dejepisec-
tva Herodotos? [ P ]

Rekonštrukcia Herodotovej svetovej mapy 

Porovnajte kresbu s Hekataiovou mapou! Čo zobrazujú kresby na mapke? [ P ]

Prediskutujte tieto otázky! 
Analyzujte, aké odpovede 

na ne dávajú starovekí grécki 
dejepisci! [ P ]

Aké zákonitosti objavil He-
rodotos v dejinách? Náj dite 

také historické skúsenosti, kto-
ré priviedli dejepisca k týmto 
súvislostiam! [ P ]

Thukydides (460-400 pred Kr.), 
de jepisec a ako aténsky stratég 
účastník peloponézskej vojny

Ktoré základné problémy 
dejepisectva nastoľuje Tu-

ky  dides? [ P ]

16
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Pri analýze práce gréc-
kych dejepiscov naráža-
me na niektoré základ né 
problémy dejepisectva. 
Aký je cieľ dejepisectva? 
Ako zaobchádzať s pra-
meňmi a v akej miere sa 
treba snažiť o objektív-
nosť? Je možné písať de-
jiny neobjektívne, alebo 
bez zaujatosti? Na tieto 
otázky možno nájsť rozlič-
né odpovede, a nikto si 
nemusí vytvoriť defi nitív -
ny názor v prvých gym-
naziálnych rokoch. Av šak 
rozmýšľanie o probléme 
možno a aj treba za čať, 
ak sa snažíme o vytvo-
renie samostatného ná-
zoru.
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ROZVOJ MACEDÓNIE Na sever od hraníc Helady 
žili vzdialení príbuzní Grékov Macedónci. Vďaka ob-
chodným stykom (ich hlavným tovarom bola pšenica 
a kone) postupne prevzali prvky gréckej kultúry. Ma-
cedóniu upevnil kráľ Filip II. (4. storočie pred Kr.), 
ktorý predtým, ako nastúpil na trón, bol vychová-
vaný v gréckej krajine (Thébach). Využil zlaté bane 
v krajine a dal raziť zlaté mince. Podľa thébskeho 
vzoru vytvoril najúdernejšiu armádu doby, tzv. ma-
cedónsku falangu. 

Filipovým cieľom bolo dobytie gréckej krajiny. 
Využil úpadok gréckych mestských štátov a neustále 
vojny medzi nimi. Gréci neboli jednotní voči Filipovi. 
Vznikol promacedónsky smer pod vedením Isokrata, 
ktorý sa snažil prekonať krízu Grékov dobytím Perz-
skej ríše pomocou macedónskych zbraní. Videli v nej 
trhy pre grécky tovar a dúfali, že sa vnútorné napätie 
uvoľní, keď chudobní ľudia z mestských štátov sa 
vysťahujú na Východ, kde bol dostatok úrodnej pôdy. 

Proti tejto skupine vystupoval Aténčan Demoste-
nes, ktorý sa obával o nezávislosť polisov a o osud 
demokracie. Chcel brániť svet, ktorý pre hlbokú krí-
zu už ani nejestvoval. V slávnych rečiach proti Filipo-
vi (fi lipiky) nedokázal ukázať cestu z krízy. 

Niekoľko polisov spojených proti Macedóncom Fi-
lipova armáda porazila (Chaironea, 338 pred Kr.). 
Celá grécka krajina sa dostala pod Filipovu nad-
vládu. 

VÝPRAVA ALEXANDRA VEĽKÉHO Filipa nasle-
doval na tróne jeho syn Alexandros (Alexander Veľ-
ký, 336-323 pred Kr.). Mladík dostal vynikajúcu vý-
chovu: v zmysle gréckych zásad kládli rovnaký vý-
znam na jeho telesný i duševný vývin (jedným z jeho 
vychovávateľov bol Aristoteles). Už počas otcovho 
panovania sa zúčastnil na riadení ríše. Keď nastúpil 
na trón, spojil sily Macedóncov a Grékov, a začal svo-
ju výpravu proti Perzskej ríši. 

Perzská ríša bola oslabená v dôsledku vnútor-
ných rozbrojov. Perzskí králi nerozvíjali armádu 
a zamestnávali čoraz viac gréckych žoldnierov. Kva-
litatívna prevaha grécko-macedónskej armády spo-
lu s vojvodcovským talentom Alexandra priniesli 
rýchle úspechy. Za niekoľko rokov porazili Peržanov 
vo viacerých bitkách. Alexander dobyl najprv západ-
nú, potom centrálnu, nakoniec východnú časť ríše.

30-40 tisícová grécko-macedónska armáda sa pre-
plavila cez Dardanely roku 334 pred Kr. Vojakov nasle-
dovali po prvý raz v histórii aj vedci, ktorí preukazo-
vali ideový zámer výpravy, snahu šíriť grécku kultú-
ru. Prvá bitka sa odohrala už na brehu Mramorového 

mora, pri rieke Granikos. Gréci tu narazili iba na sily 
maloázĳ ského perzského guvernéra a zvíťazili. 

V nasledujúcom roku (333 pred Kr.) pri Issose po-
razili už aj hlavné perzské sily vedené kráľom (Da-
reios II.). Porazený panovník síce utiekol, ale jeho ro-
dina sa dostala do zajatia. Po tejto bitke sa Alexander 
obrátil na juh a porazil Feníciu, Palestínu a napokon 
Egypt. Keď zabezpečil pre svoju armádu ochranu od 
mora, vydal sa na východ. V blízkosti ruín niekdaj-
šieho asýrskeho hlavného mesta Ninive, pri Gauga-
melach sa zrazil s novoorganizovanými perzskými 
silami (331 pred Kr.). Víťazstvo nad Peržanmi, ktorí 
boli v početnej prevahe a nasadili aj slony, rozhodlo 
o osude výpravy. Peržania utrpeli zdrvujúcu poráž-
ku. Ich kráľ síce utiekol, ale jeden z jeho miestodržite-
ľov (satrapa) ho zavraždil. Cesta do vnútra Perzie 
bola otvorená. Obsadili hlavné mesto Persepolis a je-
ho poklady uniesli. 

Výprava dosiahla svoj cieľ, ale Alexander chcel 
rozšíriť svoju moc aj na východ od hlavného mesta. 
Vtiahol do Strednej Ázie, kde sa však jeho armáda 
unavila od horúčavy. Bojovné miestne kmene im spô-
sobili veľké straty, ale nakoniec dosiahli víťazstvo. 
Ctižiadostivý Alexander pokračoval vo výprave sme-
rom na Indiu a aj tu dosiahol víťazstvo. Jeho armáda 
však bola naozaj vyčerpaná, búrila sa, a preto sa mu-
sel vrátiť späť. 

ALEXANDROVA RÍŠA Alexander Veľký si vzal 
za manželku dcéru perzského kráľa a ako perzský 
panovník si podmanil východné provincie. Na obsa-
dených územiach žĳ úce porobené národy vítali Ma-
cedóncov ako osloboditeľov, alebo boli voči nim neut-
rálne. Kde sa nepostavili na odpor, tam sledoval Ale-
xander perzské tradície a spolupracoval s miestnou 
vedúcou vrstvou. Vo významných dopravných kri-
žovatkách zakladal mestá, ktoré dostali názov po 
ňom. Z týchto miest vynikala z hospodárskeho i kul-
túrneho hľadiska egyptská Alexandria. 

Obrovskú ríšu siahajúcu od Dunaja až po rieku In-
dus, a mnohé národy a náboženstvá udržiavala po-
kope iba armáda. Macedónsky kráľ dobyl Východ, 
ale aj Východ „dobyl” jeho: stal sa východným des-
potom. Prevzal perzský systém verejnej správy 
a grécko-macedónskych alebo jemu verných ľudí 
z Východu dosadil iba na vedúce posty. Rozsiahle 
územie však nebolo možné udržať pokope dlho. Ale-
xandrova skorá smrť (323 pred Kr.) mu zabránila vy-
budovať ríšu. Avšak zmes gréckej a východnej vzde-
lanosti (helenizmus) znamenala pre neskoršie sto-
ročia významný zdroj rozvoja.

18. Dobytie Východu – Alexander Veľký

Krízu systému mestských štátov využila Macedónia, ktorá dobyla grécku krajinu.
Alexander Veľký zjednotil sily Grékov a dobyl Perzskú ríšu, no po jeho smrti sa jeho ríša rozpadla.
Zo vzájomného ovplyvňovania gréckej a východnej kultúry vznikla nová rozkvitajúca vzdelanosť: helenizmus.
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ROZVOJ MACEDÓNIE

„Tento súčasný „mier” a terajšiu 
samostatnosť štátov, ktorú v zmlu-
vách toľko zdôrazňujeme, ale v sku-
točnosti sa neprejavuje, sotva kto si 
želá. Lebo kto by sa tešil takým po-
merom, keď na mori rabujú piráti, 
žoldnieri obsadzujú mestá a obča-
nia namiesto toho, aby chránili svo-
ju pôdu, bojujú vnútri múrov proti 
sebe, a väčšina miest sa dostala pod 
cudziu nadvládu (…) v dôsledku 
rýchlych zmien sú nepokojnejší ľu-
dia vo vlastných mestách, ako tí, kto-
rí už museli do vyhnanstva: lebo tí 
prví majú strach z ďalšej zmeny, dru-
hých zasa živí nádej. Od skutočnosti 
slobody a autonómie sme už natoľ-
ko vzdialení, že časť našich štátov je pod vládou tyranov a despotov, v ďalších 
rozkazujú spartskí miestodržitelia, ktorí vyplienili celé mestá a odvliekli ich 
obyvateľov, v niektorých sú znova pánmi barbarskí Peržania (…) Domnievam 
sa, že mnohé okolnosti ma viedli k útoku proti Peržanom (…)” (Isokrates: Pane-
gyrikos)

„Čo si myslíte – povedal som vtedy –, ako ťažko padlo Olympčanom, keď 
niekto hovoril proti Filipovi vtedy, keď sa v ich prospech zriekol mesta Ante-
mus, na ktoré si pritom robil nárok každý predchádzajúci macedónsky kráľ; 
Poteidaiu zasa po vyhnaní aténskych kolonizátorov im odovzdal tak, že boj 
s nimi vzal na seba, ale úžitok z pôdy prepustil im. Mohli tušiť, že z toho bude 
neskôr zle? Boli by tomu uverili, keby to bol dakto povedal? A predsa, kým 
krátky čas si užívali majetku iného, nakoniec ich zbavil aj svojho; škaredo stra-
tili svoju vlasť. Nezvíťazili nad nimi iba zbrane, ale ich aj zradili. Lebo nikdy 
nevedie k ničomu dobrému priateľstvo medzi slobodnými štátmi a despotom.” 
(Demostenes: II. Filippika)

Analyzujte mapu! Aká je poloha 
Macedónie z hospodárskeho, po-

litického a kultúrneho hľadiska?  [ P ]

Porovnajte rekonštrukciu 
s pôdorysom falangy! Pra-

vá alebo ľavá strana bola sla-
bým miestom falangy. Trhaná 
línia ukazuje menšie jednotky 
falangy. V akej miere vzrástla 
efektívnosť falangy tým, že sa 
mohli pohybovať osobitne aj 
menšie jednotky? Preskúmajte 
na základe prameňov, ako to 
využíval Alexandros! [ P ]

Macedónska falanga

Aké problémy spomína 
Isokrates? Ako súvisia tie-

to problémy s krízou mest ských 
štátov? [ Ú ]

Na čo upozorňuje Demos-
tenes? Aký cieľ sleduje je-

ho prejav? Akú metódu použí-
va Demostenes v záujme presa-
denia svojho postoja? [ P ]
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Archív

352 pred Kr.

Pela 

Olymp

352 pred Kr.

Chaironeia
338 pred Kr.

Téby

Atény

Korint

Sparta

342 pred Kr.

Územie dobyté Filipom II.

Územie pôvodného macedónskeho štátu

konfl ikty zlato
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„Dobre viem, že závistlivci ťa ohovárajú. Títo ľudia si zvykli na to, že vyvolá-
vajú rozbroje vo vlastnom meste a keď ostatné mestá sa snažia o mier, cítia v tom 
hneď vojnu proti vlastnému mestu. Sú to oni, ktorí nehľadiac na nič iné, tvrdia 
o tebe, že svoju moc zvyšuješ nie v záujme Helady, ale na jej škodu, že už dávno 
robíš proti nám všetkým úklady, že keď usporiadaš záležitosti Fokisu, v slovách 
slúžiš záujmom Mesénčanov, ale v skutočnosti si chceš podmaniť Peloponézy. Veď 
– takto argumentujú – už teba poslúchajú Thesálčania a Thébčania, (…) A keď to 
všetko dosiahneš, ľahko získaš nadvládu aj nad ostatnými Helénmi. Nuž, takéto 
veci sa rozprávajú a hovorievajú, že presne poznajú tvoje plány. Takýmto oho-
váraním prekrúcajú skutočnosť a presvedčia mnohých, najmä tých, čo sa snažia 
o skazu vlastného mesta, ako aj títo táraji, ktorí vôbec nerozmýšľajú o spoločných 
záujmoch.” (Isokrates: Prejav k Filipovi)

Čo chce Isokrates dokázať 
týmto prejavom? Aké sú 

jeho argumenty? Akou metó-
dou argumentuje Isokrates? 
[ Ú ]

Alexandrova výprava proti Perzskej ríši

Sledujme postup Alexandrovej výpravy! Aké taktické hľadiská určovali smer útoku? Porovnajte rozlohu Ale-
xandrovej ríše a Perzskej ríše! Vysvetlite zhody a rozdiely! [ Ú ]

Alexander Veľký prenasleduje Dareia III. v isoskej bitke. Kópia mozaiky z konca 4. storočia pred Kr. z Pompejí 

Akými prostriedkami vyjadruje autor rozdiely medzi oboma vojvodcami? [ Ú ]
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Ríša Alexandra Veľkého
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„Veľká bitka sa neodohrala pri Arbele, ako to mnohí tvrdia, ale pri Gaugame-
lach, čo údajne znamená dom pre ťavy (…) Dareios zoradil svoju armádu (…)

Bitka bola neistá a nastal nepriaznivý zvrat na ľavom krídle, ktorému velil 
Parmenion, tam sa totiž baktrĳ ská jazda vehementne vrhla na Macedóncov, Ma-
zaios zasa poslal svoje jednotky, aby obkľúčili falangu a aby mohol prepadnúť 
jednotky strážiace zásoby. Parmenion bol teda ohrozovaný z dvoch strán, no 
vyslal k Alexandrovi posla s tým, že sa stratí tábor i zásoby, keď nepošle náhle 
posily z čelných radov na pomoc zadným radom. Alexander dával znamenie 
svojim vojskám práve vtedy na útok; keď si teda vypočul Permenionov odkaz, 
rozhorčil sa, že ten človek nemá rozum a v zmätku zabudol, že víťazi získajú 
nepriateľove poklady, a porazení by nemali myslieť na poklady a zajatcov, ale na 
to, aby bojovali so cťou a umreli pekne.

Keď odoslal tento odkaz Parmenionovi, nasadil si helmu, ostatnú výzbroj si 
totiž obliekol už vtedy, keď opustil svoj šiator: sicílsku vestu s opaskom, nad ňou 
dvojitý pancier z vecí ulúpených pri Issose. Jeho železná helma, Theofi love die-
lo, sa leskla ako čisté striebro; (…) Keď to všetci videli, oduševnili sa a povzbu-
dzovali sa navzájom, jazda sa vrhla divokým útokom na nepriateľa a falanga sa 
hrnula za ňou. Predtým, ako by prvé rady na seba narazili, barbari cúvli a Gréci 
sa vydali za nimi zo všetkých strán. Alexander zatlačil nepriateľa do prostried-
ku, kde bol aj Dareios. (…)

Tieto strašné veci sa odohrali pred Dareiovými očami. Jednotky na jeho och-
ranu sa na neho úplne natlačili, takže nebolo jednoduché otočiť jeho bojový voz 
a prejsť cez nich.” (Plutarchos: Paralelné životopisy. Alexander Veľký)

Aký bol Alexandrov bojo-
vý plán? V akej miere to 

spájal so stavbou macedónskej 
armády? Útok macedónskych 
jednotiek bol v danej chvíli od-
vážnym činom, alebo vedomím 
rozhodnutím? Pochopil túto 
stratégiu Plutarchos? Podložte 
svoje tvrdenie! Použite k odpo-
vediam mapku z bitky! [ P ]

Gaugamelská bitka

Gaugamelská bitka na maľbe fran-
cúzskeho maliara Charla LeBruna 
(17. storočie)

Ako zobrazuje maliar voj-
vodcovskú úlohu Alexand-

ra Veľkého a perzského kráľa? 
[ P ]
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„Už v detstve vynikal sebadisciplínou, pretože napriek horkokrvnosti a ná-
ruživosti zostal bezcitný voči telesným pôžitkom, inak bol na svoj vek prehnane 
ctižiadostivý. Netrval však na každodennej sláve, ako Filip. (…)

Keď sa Alexander dozvedel, že Filip obsadil niektoré známe mesto alebo 
zvíťazil v dôležitej bitke, netešil sa správe a takto prehovoril k svojim druhom: 
„Chlapci, otec mi všetko zoberie a nenechá mi príležitosť, aby som vykonal s va-
mi niečo veľké a slávne”. (…)

Hoci konverzácia a posedenie s Alexandrom boli príjemnejšie, než s ktorým-
koľvek iným kráľom, lebo jeho spôsoby boli láskyplné, zároveň bol neznesi-
teľným chválenkárom, ako obyčajný vojak, pričom sa nevyťahoval len on sám, 
ale nechal aj iných, aby sa mu vtierali. (…)

Keď si /po bitke pri Issose/ sadal k večeri, niekto mu povedal, že medzi zajat-
cami je aj Dareiova matka, manželka a dve dcéry, a že keď uvideli Dareiov bojo-
vý voz a luk, bili sa do pŕs a slzili, lebo si mysleli, že Dareios už nežĳ e. Alexan-
der zmĺkol, lebo ho smútok žien dojal viac, ako samotný úspech v bitke, potom 
k nim vyslal Leonara so správou, že Dareios nezomrel a ani ony sa nemusia báť 
Alexandra, pretože on bojuje s Dareiom o moc, no ony budú mať všetko naďalej, 
ako keď bol kráľom Dareios.” (Plutarchos)

„Keď obsadil mesto Gordion, pozrel si slávny voz, ktorý bol priviazaný po-
vrazom z drienkového lika a o ktorom Peržania tvrdili, že ten, kto uzol rozviaže, 
stane sa vôľou osudu pánom celého sveta. Väčšina si spomína na udalosť tak, že 
dva konce uzla boli skryté a boli do seba zviazané niekoľkonásobnými očkami. 
Alexander nedokázal uzol rozviazať, rozťal ho mečom, vzápätí sa objavili konce 
rozťatého uzla.” (Plutarchos)

„Dareiovi vojvodcovia medzitým zozbierali obrovskú armádu, ktorú posta-
vili pri prievoze na rieke Granikos. Tu, akoby v bráne Ázie bolo treba bojovať za 
(…) nadvládu. Väčšina sa zľakla hlbokej rieky, strmého a skalnatého protiľahlé-
ho brehu, na ktorý sa bude treba vydriapať počas boja (…) Na čele 13 jazdeckých 
útvarov sa vrhol /Alexander/ do vody. Útok viedol uprostred nepriateľských ší-
pov, cez divokú vodu proti strmým brehom upevneným pešiakmi a jazdou pro-
tivníka. Rieka ho už-už odniesla, víriaca voda ho zakrývala; (…) Tvrdohlavo bo-
joval za to, aby cez rieku prešiel, čo sa mu podarilo len ťažko, a hoci jeho vojaci 
boli mokrí a zablatení, bol nútený okamžite sa pustiť do boja a zápasiť na spôsob 
muža proti mužovi, bez toho, aby svojich ľudí postavil do bojového šíku (…)” 
(Plutarchos)

„Už opitý Kleitos /grécky vojvodca, ktorý pri Granikose zachránil Alexand-
rovi život/, ktorý mal aj tak surovú povahu a bol podráždený, bol mimoriadne 
rozhorčený a zvolal, že nie je správne na nepriateľskej zemi sa vysmievať tým 
Macedóncom, ktorí boli oveľa lepší ako tí, ktorí sa im teraz smejú, aj keď ich 
postihol smutný osud. Alexander na to odpovedal, že Kleitos hovorí na svoju 
obranu, keď zbabelosť vydáva za nešťastie. Kleitos vyskočil a vykríkol. „Táto 
zbabelosť ti, syn boží, zachránila život, keď si sa Spithridatovmu meču obrátil 
chrbtom. Vďaka krvi a ranám Macedóncov si sa stal takým veľkým, aby si zaprel 
Filipa a vydával za Amonovho syna.” (…) Kleita (…) jeho priatelia horko-ťažko 
vytiahli zo sály (…)

Čochvíľa sa však chcel vrátiť cez iné dvere a opovržlivým tónom nahlas 
citoval tento riadok z Euripidovej Andromachy: „V celej Helade, ó, aké sú 
mravy kruté!” Alexander vtedy zobral kopĳ u jednému kopĳ níkovi a Kleita 
prebodol v momente, keď odťahoval záves a vydával sa smerom k nemu. 
Kleitos reval a chrčal, tak padol, vzápätí kráľov hnev okamžite vyprchal, 
rýchle vytiahol kopĳ u z mŕtveho tela a chcel si ju pichnúť do krku, v čom mu 
zabránili jeho telesní strážcovia (…)” (Plutarchos)

Akú úlohu môže hrať jedi-
nec pri ovplyvňovaní de-

jín? Preskúmajte na základe 
prameňov a obrázkov úlohu 
osobnosti jednej z najvýznam-
nejších postáv staroveku! [ P ]

Ktoré Alexandrove vlast-
nosti vyzdvihuje Plutar-

chos? Aký vplyv môže mať na 
charakter človeka neobmedze-
ná moc a ako ovplyvňuje osob-
nosť vykonávanie moci? [ Ú ]

Ktoré charakterové vlast-
nosti Alexandra vyzdvi-

huje táto legenda? [ Ú ]

Aké vojvodcovské vlast-
nosti mal Alexander? [ P ]

Aké charakterové vlast-
nosti a politické konfl ikty 

odkrýva tento úryvok? [ Ú ]

Vytvorte obraz o Alexand-
rovi na základe ukážok! 

Urobte dve charakteristiky! 
V jednej vytvorte pozitívny, 
v druhej negatívny obraz! Všet-
ky tvrdenia podložte úryvkami 
z prameňa! Akými prostriedka-
mi môžete vykresliť dvojaký 
obraz? [ E ]
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Historické udalosti a procesy majú vždy viacero príčin. Počas štúdií sa snažíme odkryť niektoré z nich, ale 
musíme si uvedomiť, že skutočnosť je vždy zložitejšia. Historické osobnosti majú často obrovský vplyv na 
udalosti. Zoznámme sa teraz trocha bližšie s Alexandrom Veľkým!
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Rôzne formy stvárnenia Alexandra Veľkého. „Zovňajšok Alexandra spoznávame najmä z Lysipových sôch. On bol jediným umelcom, 
ktorého považoval za vhodného, aby ho stvárnil (...)” (Plutarchos) 

Aké rôzne formy zobrazenia vidíme? Porovnajte a analyzujte ich! Aký rôzny obraz o Alexandrovi chcú vytvo-
riť? Akými prostriedkami dosahujú umelci svoj cieľ? Pri každej forme vyzdvihnite jedinú vlastnosť, ktorú chcel 

zvýrazniť autor! Porovnajte svoje názory! [ P ]
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HELENISTICKÉ ŠTÁTY Po nečakanej smrti Ale-
xandra začali boj o ovládnutie ríše vojvodcovia zo-
snulého dobyvateľa. Po dlhých a krvavých bojoch 
vznikli nové štáty. Velitelia v nich vládli ako despo-
tovia. 

Najprv upevnil svoju moc Ptolemaios v Egypte. 
Ptolemaiovcov, ktorí vybudovali neobmedzenú moc, 
uctievali ako potomkov faraónov. 

Najrozsiahlejšiu ríšu vytvorili potomkovia Seleu-
ka. Seleukovci vládli od Malej Ázie, cez Mezopotá-
miu až po Indiu. Toto obrovské územie, na ktorom 
bolo aj niekoľko významných miest, nedokázali udr-
žať pokope počas celého obdobia. Začiatkom 1. storo-
čia pred Kr. sa táto ríša rozpadla.

Ako tretie vzniklo kráľovstvo aj v Európe pod ve-
dením Antigonovcov. Od tohto štátu sa odtrhli ako 
väčšia jednotka grécke územia. 

HELENISTICKÉ HOSPODÁRSTVO A SPOLOČ-
NOSŤ Splynutie východnej a gréckej kultúry pri-
nieslo prudký hospodársky rozvoj. Oživil sa obchod, 
výroba tovaru vzrástla. Vyvíjali sa najmä mestá, 
v ktorých žili grécki kolonizátori. Tieto často stotisí-
cové mestá sa stali strediskami priemyslu, obchodu 
a kultúry, napríklad Alexandria na konci karaván-
nych ciest. 

Štáty riadili despotickí panovníci s neobmedze-
nou mocou. Opierali sa o duchovenstvo a o vojenskú 
a úradnícku aristokraciu, ktorej darovali pozemky. 
Pôdu obrábali otroci (rýchle sa rozšírilo otrokárstvo) 
alebo tak, ako v tradičnom východnom systéme, slo-
bodní v závislom stave. Do systému východného 
typu sa začlenili len sčasti mestá s gréckym obyva-
teľstvom, ktoré mali výsadné postavenie. Okrem ar-
mády znamenali pre panovníka oporu v boji proti 
vzburám pôvodného obyvateľstva. Za túto podporu 
mali obmedzenú samostatnosť.

VEDA Vzájomné pôsobenie gréckeho a východného 
sveta prinieslo najvýznamnejšie výsledky v oblasti 
kultúry. Spojenie gréckeho vedeckého myslenia 
s nakopenými poznatkami východných národov 
bolo pre vedu plodné. Rovnako ako ťažisko hospo-
dárstva, aj kultúrne centrá sa presunuli do vý-
chodných veľkomiest s gréckym obyvateľstvom. Vý-
razný vývoj zaznamenali prírodné vedy a technika, 
ktorej výdobytky prispeli k pohodlnému každoden-

nému životu vo veľkomestách (zásobovanie vodou, 
územné plánovanie v mestách a pod.).

Umenie a vedu už nepodporovali demokracie 
mestských štátov, ale kráľovské dvory. Ptolemaios 
I. založil v Alexandrii najvýznamnejšiu vedeckú 
 dielňu, tzv. Museion, stánok Múz (z toho pochádza 
slovo múzeum). Knižnica s viac ako pol miliónom 
kníh (zvitkov) a laboratóriá pozdvihli grécke mesto 
obývané Grékmi a Židmi za najdôležitejšie stredisko 
duchovného života tej doby. Vzájomný vplyv 
rôznych jazykov, kultúr a náboženstiev podnecoval 
vývoj. V Alexandrii preložili Starý zákon do gréč-
tiny.

NÁBOŽENSTVO Zrútením starého sveta stratili 
jednoduchí ľudia aj svoju vieru v starých bohov. Hľa-
dali si nových, ktorí im pomôžu a postarajú sa o nich 
v krízových časoch.

Rozšírilo sa zbožňovanie vojvodcov a panovní-
kov, ktorí mohli pomáhať bezprostredne. Túto vý-
chodnú tradíciu sa snažili oživiť aj helenistickí pa-
novníci. 

V tejto dobe sa rozšírili tzv. mysterické nábožen-
stvá, ktoré sľubovali jedincovi bezpečnosť, bezsta-
rostnosť a šťastie na druhom svete. Do uzavretých 
náboženských spoločenstiev bolo možno sa dostať 
cez mystické obrady. Zasvätení sa dostali pod ochra-
nu boha, zbavili sa svojich hriechov a mohli dúfať vo 
večný posmrtný život, vďaka čomu našli na zemi úte-
chu. Vzniklo viacero podobných kultov (Mithras, 
Izis), ktoré žili vedľa seba pokojne.

UMENIE Despotický systém umožňoval účasť na 
politickom živote len málo ľuďom. Rozvíjajúce sa 
hospodárstvo však ponúkalo pre jedinca široké mož-
nosti na vytvorenie blahobytu. Človek helenistickej 
doby sa vzdialil od politického života, pre neho boli 
dôležité individuálny blahobyt, malé spoločenstvá 
a rodinný život. Táto zmena sa odzrkadľuje aj v ume-
ní. Okrem panovníkov a mestských orgánov čoraz 
častejšie boli medzi objednávateľmi súkromné osoby. 
Popri monumentálnych dielach (rodoský Kolos, ma-
ják v Alexandrii) zobrazovali aj rodinný a každo-
denný život (jednoduchí ľudia, opitosť, práca a pod.). 
Idealizované formy vystriedal realizmus, ktorý zvý-
razňoval individuálne rysy a emócie, a prísne pra-
vidlá klasickej doby uvoľnenosť a rušnosť. 

19. Doba helenizmu (3. - 1. storočie pred Kr.)

V despotických štátoch na mieste Alexandrovej ríše sa pod gréckym vplyvom rozvíjalo hospodárstvo.
V období helenizmu vznikla zo vzájomného vplyvu gréckej a východnej vzdelanosti rozkvitajúca kultúra.
Hospodársky a technický rozvoj zmenil všedné dni miest.
Pre helenistické umenie je charakteristický realizmus, pohyblivosť a zobrazenie nových tém (napr. všed-
ných dní).
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HELENISTICKÉ ŠTÁTY

Helenistické štáty 

Aké faktory určovali druh štátov, ktoré vznikli na ruinách Alexandrovej ríše? Porovnajte postavenie troch naj-
dôležitejších štátov! K akým cieľom smerovalo grécke vysťahovanie? Aké hospodárske dôsledky mal tento 

pohyb? [ P ]

Ruiny Petry. Veľkomesto postavené 
uprostred púšte rozkvitalo v období 
helenizmu. Po rímskej dobe upadalo 
a jeho ruiny našli až na začiatku 19. 
storočia

Určite podľa mapy základ 
bo hatstva Petry! [ Ú ]
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HELENISTICKÉ HOS PO-
DÁRSTVO A SPOLOČNOSŤ

„Bratia Apolofanes a Demetrios, 
majstri výroby rôznych ženských vlne -
ných odevov pozdravujú Zenona. 

Ak to považuješ za dobré a potrebuješ to, sme pripravení ponúk-
nuť ti naše služby. Počuli sme o meste a o tom, že ty, jeho prednosta, 
si poriadny a spravodlivý človek, rozhodli sme sa, prídeme k tebe 
do Filadelfi e mi sami, s matkami a manželkami, aby sme mali za-
mestnanie, daj nám prácu, ak to považuješ za potrebné. Ak si to že-
láš, vyrobíme vrchné a spodné oblečenie, opasky, kabáty, opasky 
pre meč, sponky, dlhé ženské šaty, lemované šaty, a keby si to chcel, 
zaúčali by sme niekoho. Nariaď Nikiovi, aby nám dal ubytovanie. 
Aby si nebol nervózny, mohli by sme udať mená tamojších dôvery-
hodných ľudí, ktorí nás poznajú. Veľa šťastia!” (256 pred Kr.)

O akom procese svedčí tento prameň? Akú úlohu zohrali Gréci 
v hospodárskom živote helenistickej doby? [ Ú ]

Štruktúra helenistických spoločností

Pri ktorých spoločenských skupinách sa dá zistiť zmiešanie sa 
gréckeho a východného obyvateľstva a pri ktorých nie? Obraz 

– ako každý model – zjednodušuje skutočnosť. Podľa vašich poznat-
kov pozbierajte tie detaily, pri ktorých je očividné nadmierne zjedno-
dušenie! [ Ú ]

VEDA
„Tvorca diela spevnil budovu znútra kovo-
vými rámami a štvorcovými kameňmi, hra-

dy, ktoré ich spájali, vyzerali tak, ako keby boli kyklopi vytvarovaní 
kladivom. Obdivujúci návštevník len neisto háda, aké kliešte, aké 
kovanie, sila koľkých robotníkov, boli potrebné na vyliatie takýchto 
obrovských hrád. /Tvorca/ vyhotovil najprv základy z bieleho mra-
moru, na ňu uložili nohy kolosa, ktorých veľkosť zároveň určuje roz-
mery sochy boha, ktorá meria sedemdesiat lakťov /viac ako  tridsať 
metrov/. Samotná dĺžka nohy presiahla výšku iných sôch. Takto 
teda bola nemožná spoločná manipulácia so všetkými ostatnými 
časťami a postavenie sochy. Jednotlivé časti tela museli vyliať oso-
bitne a tak ako pri stavbe domu ukladať ich na seba. (…) Takto sa 
práca postupne skončila, použili 500 talentov bronzu a 300 talentov 
železa, aby vznikol boh rovnajúci sa bohovi.” (Alexandrĳ ský grécky 
mechanik Filón opisuje stavbu rodoského Kolosu)

Aké vedecké znalosti a odborné vedomosti boli potrebné pri 
stavbe Kolosu? Čo si vyžadovali práce okrem odborných zna-

lostí? [ Ú ]
Slávna Archimedova (287-212 pred Kr.) skrutka 
na čerpanie vody podľa kresby rímskeho archi-
tekta Vitruvia

Rekonštruujte fungovanie mecha-
nizmu! V akej oblasti používali Ar-

chimedov vynález? V akej miere zlepšil 
životné podmienky? Analyzujte súvis-
losť medzi technickým rozvojom a kaž-
dodenným životom! [ P ]

Jeden zo siedmych divov starovekého sveta 
rodoský Kolos. Rekonštrukčná kresba zo stre-
doveku. Bronzový Helios stojaci pri vchode 
do prístavu bol 30 metrov vysoký a slúžil ako 
maják 

Študujte kresbu! Všimnite si, že 
mnohé detaily nie sú verné dobe! 

Ktoré?  Čo dokazujú tieto chyby? [ P ]
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„Astronómovia nazývajú univerzom zväčša guľu, ktorej stred sa 
zhoduje so stredom Zeme a rádius je rovnako dlhý, ako vzdialenosť 
medzi Slnkom a Zemou. Takýto obraz vznikol v povedomí ľudí. 
Kniha Aristarchosa zo Samu však obsahuje aj nové hypotézy. Podľa 
neho univerzum je niekoľkonásobne väčšie, hviezdy a Slnko sú ne-
hybné, ale Zem obieha okolo Slnka…” (Archimedes: Počítanie piesku)

Eratostenova svetová mapa 
(3. storočie pred Kr.)

Porovnajte starove-
ké mapy v učebnici 

a zistite, ako sa vyvíjali 
geografi cké vedomosti 
Gré kov od Herakleita po 
helenistickú dobu! Náj-
dite hospodárske a poli-
tické vysvetlenie zmien!  
[ P ]

Porovnajte sochárstvo hele-
nistickej doby s umením ar-

chaickej a klasickej doby (výber 
témy, spôsob zobrazovania)! [ P ]

Sochy z helenistickej doby: Rozpráva-
júce sa ženy a súsošie Láokoón. 

Socha zápasníka

Porovnajte túto sochu s po -
dobnými sochami z klasické-

ho obdobia (poloha športovcovho 
tela, jeho emócie, at  mos féra sochy 
a pod.)! [ P ]

Ako nazývame cudzími slovami ob-
raz sveta, kde je v stredobode Zem či 

Slnko? Čo je v Aristarchovom poňatí revo-
lučne nové? Porovnajte súčasné vedecké 
poňatie s Aristarchovými názormi! [ P ]
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„Teda smrť, ktorej sa najviac obávajú, nás vôbec nezaujíma, pretože kým my 
jestvujeme, smrť nie je prítomná, a keď smrť príde, mi už viac nie sme. (…) 
Keď teda tvrdíme, že cieľom života sú pôžitky, nehovoríme o rozkoši na zá-
bavách (…), ale o tom, aby naše telo bolo zbavené bolesti, duša zasa zmätku.” 
(Epi kuros)

Aký okruh otázok rozoberá autor? Prečo si zvolil túto tému? Aké ciele si text 
vytyčuje? [ Ú ]

Porovnajte slová fi lozofa a básnika, ktorý vyjadruje jeho myšlienky! Porov-
najte, čo ste sa učili o mysterickom náboženstve, s týmto textom! Napriek 

jasným rozdielom je medzi nimi aj spojenie. Aké? [ P ]

„19. Môžeš byť neporaziteľný, keď sa nepustíš do bojov, v ktorých víťazstvo 
nezávisí od teba.

Keď niekedy uvidíš rešpektovaného alebo veľkého, z iných príčin uctieva-
ného človeka, dávaj si pozor, a pod dojmom zdania ho nepovažuj za šťastného. 
Skutočné dobro jestvuje v takých veciach, ktoré závisia od nás, čiže voči ľuďom 
s autoritou nemá miesto závisť, ani žiarlivosť. Ty sa nechceš stať vojvodcom, 
predsedom či konzulom, ale slobodným človekom. A k tomu vedie jediná ces-
ta: opovrhnutie vecami, ktoré nemáme v moci.” (Epiktetos: Príručka, 1. storočie 
pred Kr.)

Čo je podľa stoikov cieľom života? Ako môžeme dosiahnuť tento cieľ? [ P ]

„Smrť je teda nič, nech nikoho nezarmucuje
Teraz, čo vieme, že duša je smrteľná.
Lebo keď sme netrpeli v minulosti ničím… 
Rovnako nás nemôže trápiť nič, keď
Sme sa už pominuli a telo i duša, z ktorých
Sme sa spojili, rozdelia sa, stať sa môže čokoľvek…
Vedzte teda, že smrti sa báť netreba,
Lebo kto nie je, ani netrpí, a neprekáža mu,
Keď ani na svet nepríde nikdy, lebo tento krátky, pominuteľný
Život vystrieda aj tak nekonečná ničota.
Preto, keď narazíš na niekoho, kto sa búri, 
Lebo jeho mŕtvolu zobudia a čaká ho rozklad,
Alebo jeho telo zhorí či ho roztrhne divá zver,
Treba vedieť, že nie je úprimný, a vo vnútri srdca
Má istú pochybnosť, hoci neverí, hovorí,
Aby bol schopný cítiť ešte aj po smrti,
Lebo sám neverí tomu, čo hovorí a jednostaj opakuje (…)”
      (Lucretius: O prírode)

Grécky fi lozof Epikuros (342-270 
pred Kr.). Na rozdiel od otvorenej 
fi lozofi ckej školy Platóna a Aristo-
tela zorganizoval od vonkajšieho 
sveta uzavreté priateľské spolo-
čenstvo

Zenón, zakladateľ stoickej fi lozofi e 
(335-263 pred Kr.). Učil v stĺpovej 
sieni aténskej agory, z toho po-
chádza aj názov tohto smeru (stoa 
– stĺpová sieň)  

Titulná strana grécko-maďarského 
vydania Epiktetovej Príručky (Buda-
pešť, 1943)
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Pád sveta polisu mal vplyv aj na fi lozofi u. Rozpad demokratických mestských štátov a vznikajúce despotic-
ké systémy znamenali nové výzvy. V mestskom štáte bol ľudský osud pre vzdelaného občana priehľadný 
a usmerniteľný. V despotických systémoch už fi lozofov nezamestnávajú problémy štátom zjednoteného spo-
ločenstva, veď v tomto období ich už nedokáže ovplyvňovať. Ľudia pociťovali, že sa stali hračkou v rukách 
osudu a fatálnosti. Filozofi a ponúkla dve riešenia: Epikuros a jeho prívrženci (napr. Lucretius)  navrhovali 
zostať bokom od zmätkovitých záležitostí a užívaniu príjemných stránok života. Zenonovi nasledovníci, 
 stoici (stoa – stĺpová sieň, kde Zenon predniesol svoje názory) si zvolili zrieknutie sa túžob a vášní, aby člo-
vek odolával vonkajšiemu svetu a zostal tak vo svojom vnútri slobodný.
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ZEM ITÁLIE – ZALOŽENIE MESTA Itália je po-
lostrov siahajúci do Stredozemného mora, toto more 
takmer pretína a delí ho na západnú a východnú 
panvu. Jej poloha je výhodná, lebo má centrálne mies-
to na hlavnej starovekej dopravnej a obchodnej ces-
te. Pre tu žĳ úce národy bola pevnina predsa dôležitej-
šia, pretože nečlenité pobrežie bolo menej priaznivé 
pre moreplavbu, avšak panvy na polostrove (napr. 
Etruria, Latium) poskytovali vynikajúce podmienky 
pre obrábanie pôdy. 

Latinovia patriaci do indoeurópskej jazykovej ro-
diny prišli do Itálie počas veľkých pohybov národov 
na konci 2. tisícročia pred Kr. (vtedy sa sťahovali aj 
Dóri). Usadili sa na území nazývanom Latium na juh 
od rieky Tiberis. Na priľahlých kopcoch pri rieke 
 Tiber založili Rím podľa legendy roku 753 pred Kr. 

GRÉCKE A ETRUSKÉ VPLYVY Na rozvoj Ríma 
mali významnejší vplyv dva národy: Etruskovia 
a Gréci. Gréci sa usadili v južnej Itálii a na Sicílii po-
čas kolonizácie (8. - 6. storočie pred Kr.). Vplyv gréc-
kej kultúry sa priamo uplatnil až po rímskej expanzii, 
no nepriamo už aj v období Etruskov. 

Etruskovia však žili v strednej Itálii, v susedstve 
Ríma. Zakladali mestské štáty a vytvorili rozvinutú 
mestskú kultúru. Odvodnili močiare a na takto zís-
kaných územiach prekvitalo poľnohospodárstvo. Na 
vysokej úrovni spracovávali aj kovy. Boli majstrami 
architektúry. Oni použili po prvý raz vo väčších roz-
meroch klenbu a Rimania sa naučili túto techniku od 
nich. Z písma prevzatého od Grékov vytvorili Ri-
mania latinskú abecedu (fenícĳ sko-grécko-etrusko-
 latinské písmo).

Na čele miest (napr. Veii) stáli králi, ktorí vládli 
spolu so silnou aristokraciou. Rímske mocenské zna-
ky sú väčšinou etruského pôvodu (napr. tóga s čer-
veným olemovaním, sekera vo zväzku prútov, žezlo 
zo slonoviny ozdobené orlom, trón). 

Ich náboženský život tiež vplýval na Rím. Et-
ruskovia usporadúvali pri príležitosti pohrebov zá-
pasy, neskôr, už bez náboženského obsahu organi-
zovali Rimania podľa tohto vzoru hry gladiátorov. 
Z etruských tradícií vychádza aj význam veštenia 
v Ríme. 

Etruská moc sa v 8. storočí pred Kr. upevnila, ich 
kultúra prežívala rozkvet v 6. storočí pred Kr. V tom 
čase stáli aj na čele Ríma etruskí panovníci. Koncom 
6. storočia pred Kr. Gréci často útočili na Etruskov, 
tým sa začal ich úpadok. 

RÍM V OBDOBÍ KRÁĽOV Podľa legendy mal Rím 
po prvom kráľovi Romulovi ešte ďalších šesť kráľov. 
Posledných troch etruských kráľov považujú za sku-
točné osoby.

Do starej rodovej organizácie rímskej spoločnosti 
patrili dve vrstvy. Vedúcu vrstvu tvorili statkárske 
rodiny, patricĳ ovia (význam slova: pochádzajúci od 
dobrého otca). Z ich radov vyšli členovia kráľovho 
poradného zboru senátu (rada starších). Oni aj plnili 
vojenskú službu, pretože vojenská výbava (kone, bo-
jové vozy) bola drahá. Špeciálne postavenie mali me-
nej majetní klienti (cliens – podporovaný), ktorí závi-
seli od patricĳ ov a mali ich podporu. Svojho patróna 
museli poslúchať a vykonávali pre nich rôzne úlohy. 

Ľudia mimo rodovej organizácie boli plebejci
(dav). Nemali občianske práva, nepovažovali ich za 
súčasť rímskeho ľudu (Populus Romanus) a tak ne-
mali ani politické práva. Boli to roľníci obrábajúci 
malé parcely, z nich potom vyšli málopočetní reme-
selníci a obchodníci. 

Obdobie etruských kráľov bolo pre plebejcov vý-
hodné. Veľké stavby (mestské hradby, odvodnenie 
močiarov) znamenali objednávky a pracovnú príleži-
tosť a tak znamenali materiálnu bezpečnosť. Zmeny 
vo vedení vojny (rast významu pechoty) a lacné že-
lezné zbrane upevňovali ich vojenskú úlohu. 

20. Dejiny Ríma od počiatkov po vznik republiky

Rím založili okolo 753 pred Kr. latinské spoločenstvá, ktoré obrábali pôdu a chovali zvieratá.
Najväčší vplyv na vývoj Rimanov mali Gréci a Etruskovia.
Na čele spoločnosti stáli patricĳ ovia, ktorí vlastnili pôdu a mali politické práva, väčšinu tvorili plebejci, ktorí 
boli slobodní, ale nemali politické práva. Osobitou vrstvou boli tzv. klienti. 
Po vyhnaní etruských kráľov sa stal Rím aristokratickou republikou.

Staroveký Rím
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ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA REBUBLIKY Etrus-
kí panovníci sa chceli opierať proti patricĳ om o ple-
bejcov. Patricĳ ovia na to reagovali tak, že keď okolo 
roku 510 pred Kr. Etruskovia zoslabli, odohnali  kráľa
(Tarquinius Superbus). V Ríme vznikla aristokratická 
republika.

Republiku riadili hodnostári (magistráty) volení
rímskym ľudom, čiže patricĳ mi. Preto, aby sa funkcia 
nezneužívala, volili do nej viacerých (spravidla 
dvoch) ľudí, ktorí sa tak mohli navzájom kontrolo-
vať. Ich mandát platil zväčša na obdobie jedného 
roka, plat nedostávali, preto nákladné úrady mohli 
zastávať len bohatí ľudia. Šanca na podplácanie však 
tým bola nižšia.

Na čele štátu stáli dvaja konzuli. V mieri mali naj-
vyššiu moc, počas vojny riadili armádu. Záležitosti 
vybavovali spolu so senátom. Členmi senátu boli hla-
vy najvznešenejších patricĳ ských rodín. Zo začiatku 
ich bolo 100, neskôr v období republiky 300.

V prípade nejakej hrozby volili maximálne na šesť 
mesiacov diktátora, ktorý mohol rozhodovať vo všet-
kom podľa svojich predstáv. Každý bol povinný dik-
tátora poslúchať. Neskôr ho nemohli brať na zodpo-
vednosť za činy vykonané počas mandátu.

V počiatočnom období republiky mali ľudové 
zhromaždenie iba patricĳ ovia, no pri senáte nemalo 
príliš veľký vplyv. 

 ZEM ITÁLIE –
ZALOŽENIE MESTA

Myslím si, že osud sa postaral o vznik tohto veľkého 
mesta a o začiatky po bohovi najväčšej ríše. Panenstva 
násilím zbavená kňažná Vesta porodila dvojičky a za otca 

detí neistého pôvodu označila Marsa, – či už tomu naozaj verila, alebo sa jej boh 
zdal čestnejším zvodcom. Matku a jej deti však ani bohovia, ani ľudia neochrá-
nili pred krutosťou kráľa: kňažnú zviazali a vrhli do väzenia, jej deti prikázal 
kráľ hodiť do rieky. Božou vôľou sa však Tiber vylial, takže pre pomaly sa valia-
ce divoké vody sa nedalo priblížiť ku skutočnej rieke nikde, pričom vykonáva-
telia rozkazu si právom mohli myslieť, že dojčence sa utopia v akejkoľvek vode. 
Teda akoby boli splnili kráľov rozkaz, na okraji záplavového územia, tam, kde 
je teraz fi govník Ruminalis /Rumina – bohyňa dojčiacich matiek/, ktorý pôvod-
ne nazývali Romularis, deti vyložili. V tých časoch sa tu tiahli rozsiahle pusta-
tiny. Povrávalo sa, že keď sa koryto, do ktorého deti vložili, uviazlo v plytkej 
vode, na detský plač prišla z okolitých hôr smädná vlčica; zviera ponúklo svo-
je bradavky dojčencom tak jemne, že strážca kráľovského stáda Faustulus sa 
nazdával, že ich oblizovala jazykom. /Faustulus/ ich zobral domov manželke 
Larentii, aby ich vychovala. (…) (Lívius: Dejiny rímskeho ľudu od založenia mesta, 
1. storočie pred Kr.)

Príbeh záchrany Romula 
a Réma! Aké kultové tradí-

cie prežívajú v príbehu? V kto-
rých kultúrach sme sa stretli 
s podobnou zázračnou záchra-
nou? Ako sa pozerá autor na 
hodnovernosť legendy? [ P ]

Etruská bronzová socha (Chiméra) z 5. storočia pred Kr. a socha symbolov Ríma Rema a Romula. Výška oboch diel je asi 80 cm. 
Dve deti položili pod sochu vlčice oveľa neskôr, až na konci stredoveku

Porovnajte dve sochy! Čo z toho vyvodzujete? [ P ]
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GRÉCKE A ETRUSKÉ VPLYVY

Itália v počiatkoch

Porovnajte zemepisné 
podmienky Helady a Itá-

lie (reliéf, podnebie, členitosť 
a pod.)! Aké dôsledky majú 
rozdiely? Kedy a odkiaľ sem 
prišli Latinovia? Zistite, s po-
hybom ktorých národov sú-
visí sťahovanie Latinov! Aké 
kul túrne vplyvy pociťovali Ri-
mania v počiatočnom období?  
[ Ú ]

Boj zápasníkov na nástennej maľbe etruskej hrobky. Zápas bol súčasťou pohrebného obradu

V akej podobe prežíval tento zápas u Rimanov? [ P ]
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Etruská hrobka a sarkofág manželského 
páru

Opíšte na základe obrázkov kult 
mŕtvych u Etruskov! Akú hodnotu 

majú hrobky ako pramene? [ P ]

Zlaté platničky: je na nich ten istý text etruským a fenícijským 
písmom. Mohli mať podobný význam ako rosettské kamene, ale 
bohužiaľ zlý preklad a krátkosť textu neumožnili ich rozlúštenie, 
iba čiastočne.

V akej miere pomáhajú dvojjazyčné texty pri ich lúštení? 
Pripomeňte si, aký bol význam rose	 ského kameňa! [ P ]

Etruská a latinská abeceda

Zistite, na akej úrovni vývoja písma stálo etrus-
ké písmo! Aký je vzťah medzi etruskými a la-

tinskými znakmi? [ Z ]

Cloaca Maxima, tu vyúsťuje kanál odvádzajúci vody Ríma do Tiberu

Akú úlohu mala kanalizácia v rozvoji mesta? Aké ar-
chitektonické riešenie používali Rimania na prekle-

nutie priestorov? [ Ú ]

6

7

8

9

10

3tori_09_2.indd   108 2008.06.10.   21:29:22



Staroveký Rím / 109

RÍM V OBDOBÍ 
KRÁĽOV

„Od bezpohlavných, úbohých chudákov od-
delil mužov, ktorí boli podľa pôvodu ctení a na 
tie pomery majetní, zároveň mali aj deti, tých, 

ktorí boli v nevýhodnej situácii, nazval plebejcom, čo znamená to 
isté, ako keby sme po grécky povedali „patriaci k dému”. Vzneše-
nejších nazval „otcami” (patres), azda preto, lebo boli od ostatných 
starší, azda pre ich deti, ale je možné, že pre vznešenosť ich rodu, 
alebo pre všetky tieto okolnosti (…)

Keď Romulus takto oddelil od seba vznešených a úbohých, zá-
konom určil každej strane, čo majú robiť. Patricĳ ovia pestujú kult 
obety, zastávajú funkcie, udeľujú spravodlivosť (…) a spolu s mes-
tom vybavujú jeho záležitosti. Plebejci sú od týchto spoločných úloh 
oslobodení, veď sa v tom ani nevyznajú a pre chudobu ani nema-
jú čas venovať sa verejným veciam, namiesto toho obrábajú pôdu, 
opatrujú stádo a pestujú remeslá (…)” (Donysios Halikarnassos)

ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA 
REBUBLIKY 

Štruktúra rímskej spoločnosti a štátu v dobe 
kráľov

Na čom sa zakladalo rozvrstvenie rím-
skej spoločnosti? Ktoré boli dôležité 

rozhodovacie orgány  a kto sa mohol zúčast-
niť na ich činnosti? S ktorými spoločenský-
mi vrstvami sa dostali králi do konfl iktu a 
o koho sa mohli opierať? Prečo je táto situá-
cia zvláštna? [ Ú ]

Na aké skupiny rozdelil Romulus oby-
vateľov Ríma podľa prameňa? Opíšte 

tieto dve spoločenské vrstvy! Aké vrstvy im 
zodpovedajú v gréckej spoločnosti? V akej 
miere je hodnoverné toto rozdelenie spájať 
s Romulom? Aký bol podľa autora základ 
rozdelenia? Aká je hodnota týchto hľadísk 
ako prameňov? Oddeľte od seba pravdepo-
dobné a nepravdepodobné prvky v prame-
ni! Aký prívlastok používa autor na patrici-
jov a aký na plebejcov? [ P ]

Štruktúra rímskej spoločnosti a štátu na začiatku 
obdobia republiky

Na čom sa zakladalo rozvrstvenie rím-
skej spoločnosti? Ktoré boli dôležité roz-

hodovacie orgány a kto sa mohol zúčastniť 
na ich činnosti? Aké sú zmeny oproti obdo-
biu kráľov? Prediskutujte, ktorému obdobiu 
Atén zodpovedá skorá republikánska štruk-
túra a štátna organizácia v Ríme! [ Ú ]

11
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„V týchto stálych táboroch, skôr počas dlhých ako prudkých bojov, pomerne 
ľahko udeľovali dovolenku, pravda, viac veliteľom ako obyčajným vojakom; aj 
kráľovi synovia sa zabávali na priateľských stretnutiach a veselých hostinách. 
Raz práve popíjali u Sexta Tarquinia – večeral tam aj Tarquinius Collatinus, Ege-
riov syn, keď sa reč zvrtla na ženy. Každý chválil svoju manželku a v návale sú-
perenia razom Collatinus riekne, že tu nie sú potrebné žiadne slová; za niekoľko 
hodín sa môžeme dozvedieť, o čo lepšia od ostatných je jeho Lucretia: „Nuž, 
ak máme mladú krv, sadnime na koňa a pozrime sa na vlastné oči, aké sú naše 
ženy.” (…) Na rozdiel od kráľových neviest, ktoré našli pri honosnej hostine 
v kruhu priateľov, Lucretiu objavili vo vestibule domu v kruhu slúžok, neskoro 
večer, pri lampe, ako pradie vlákno. (…) Sextus Tarquinius sa okamžite zapálil 
hriešnou túžbou, aby na Lucretii spáchal násilie, jej krása a od slnka jasnejšia 
cnosť v ňom vzbudili vášeň. (…)

O niekoľko dní neskôr Sextus Tarquinius bez toho, aby o tom Collatinus ve-
del, navštívi v sprievode svojho jediného priateľa Collatiu. Prĳ ímajú ho srdeč-
ne, lebo nič o jeho zámeroch nevedia, a po večeri ho zavedú do hosťovskej izby. 
Hosť, keď sa presvedčil o tom, že dokola všetci spia, vytiahnutým mečom vchá-
dza k spiacej Lucretii a ľavú ruku položiac žene na prsia hovorí: „Mlč, Lucretia, 
som Sextinus Tarquinius, mám v ruke zbraň, zomrieš, ak tvoje ústa opustí čo len 
hlások.” (…) po víťaznom ukojení svojej vášne Tarquinius odišiel, hrdý na seba, 
že obral ženu o česť. (…) Lucretia (…) však nôž, ktorý skrývala pod šatami, za-
pichla do svojho srdca, padla na svoju ranu a umrela. Jej muž a otec bolestivo 
vykríkli.

Kým oboch mužov zamestnával ich smútok, Brutus vytrhol zakrvavenú 
dýku z Lucretiinho srdca a držiac ju pred sebou si povedal: Na krv, pred krá-
ľovým zneuctením tak panenskú prisahám, a vy ste mi svedkovia, ó, bohovia, 
že Tarquinia Superba a jeho zlú ženu spolu s potomkami ohňom a krvou a zo 
všetkých svojich síl vyženiem a nestrpím, aby táto rodina, alebo aj iná panovala 
v Ríme ako kráľovská.” (Lívius: Dejiny rímskeho ľudu od založenia mesta, 1. storočie 
pred Kr.)

Porovnajte legendu s tým, 
čo ste sa učili o spoločen-

ských pomeroch v čase kráľov-
stva (udalosti, ich pohnútky 
a dôs ledky a pod.)! [ P ]

Táto bronzová socha zobrazuje 
údaj ne Bruta. S menom tohto zná-
meho patricija je spojené vyhnanie 
posledného tyranského kráľa

Porovnajte typické rysy 
gréckeho a rímskeho so-

chárstva! V akej miere môže byť 
hodnoverná legenda ohľadne 
tyranstva posledného kráľa? [ P ]

Mucius Scaevola pred Porsenom. 
Maľba Van Dycka

(začiatok 17. storočia)

Maľba zobrazuje legen-
dárnu udalosť zo zápasu 

Etruskov a Rimanov. Zistite, 
kto bol Mucius Scaevola a Por-
sena a porozprávajte ich prí-
beh! [ Ú ]

14

16

15

H
ľa

d
is

ká Roku 510 pred Kr. vyhnali z Ríma posledného rímskeho kráľa, Tarquinia Superba a vznikla republika. 
Udalosť spája legenda s Brutovým príbehom. Prečítajte si príbeh od Lívia, analyzujte jeho obsah a jeho 
podanie!
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PATRICĲ OVIA A PLEBEJCI V 5. - 4. storočí pred 
Kr. viedol Rím sériu vojen o pôdu. V prvých desaťro-
čiach republiky získali postupne kontrolu nad su-
sednými územiami, Etruriou a Latiom, čo prinieslo 
každému Rimanovi úžitok. Vojnová korisť a väčšina 
získanej pôdy patrila patricĳ om, ale aj plebejci dostali 
nové parcely. Rástla aj rozloha verejných pozemkov
v štátnom vlastníctve (ager publicus) – z nich získa-
vali prenájmom väčšie plochy patricĳ ovia. 

Úloha plebejcov počas vojen neustále narastala, 
veď oni vytvárali pechotu s ťažkou výzbrojou, ktorá 
sa stala hlavnou silou rímskej armády. Majetní ob-
chodníci, remeselníci a roľníci mohli začať úspešný 
zápas za svoju hlavnú požiadavku, za získanie rím-
skych občianskych práv.

PRVÉ VÝSLEDKY PLEBEJCOV Plebejci využili, 
že ich vojenská sila bola potrebná, a vyhrážali sa, že 
založia nové mesto. Túto hrozbu podporili tým, že 
vyšli na Svätú horu pri Ríme. Senát zaspätkoval. Vy-
tvorili osobitnú plebejskú funkciu tribúna ľudu
(494 pred Kr.). Každoročne volení tribúni ľudu bráni-
li záujmy plebejcov a mali osobitné práva: ich osoba 
a dom boli nedotknuteľné a mohli vetovať zákony 
a opatrenia nepriaznivé pre plebejcov. Na podporu 
tribúnov ľudu vytvorili plebejci vlastné ľudové 
zhromaždenie, do ktorého vysielali svojich zástup-
cov podľa bydliska (obvodov). 

Dôležitým krokom na ceste k právnej rovnosti bolo 
zapisovanie zákonov a prĳ atie tzv. zákonov XII ta-
búľ. Tieto už v podstate nerobili rozdiel medzi pat-
ricĳ om a plebejcom. Namiesto pôvodu sa rátali ma-
jetkové rozdiely pri vymeriavaní trestov. Odlišne 
trestali aj slobodných a otrokov. Zákony prísne chrá-
nili súkromné vlastníctvo. Hlave rodiny zabezpečo-
vali takmer neobmedzenú moc nad členmi rodiny. 
V nariadeniach sa objavujú aj motívy typické pre rané 
zákonodarstvo, napr. princíp oko za oko. 

ÚSPECHY PLEBEJCOV Namiesto pôvodu začali 
posudzovať spoločenské postavenie ľudí podľa ma-
jetku. V tomto zmysle rozdelili obyvateľov mesta 
do piatich skupín (tried). Toto rozdelenie bolo zákla-
dom pre vojenskú službu. Prvá trieda poskytovala 
jazdectvo a pechotu s ťažkou výzbrojou, teda dve 
najváženejšie sily. 

Novým rozdelením spoločnosti sa objavilo aj nové 
ľudové zhromaždenie, ktoré skutočne prerokováva-
lo zákony. (Pôsobnosť patricĳ ského ľudového zhro-

maždenia sa zmenila.) Na ľudovom zhromaždení sa 
zúčastnili podľa vojenských oddielov. Keďže v ar-
máde boli najdôležitejšími jazda a pechota s ťažkou 
výzbrojou, prvá majetková trieda mala viac zástup-
cov, ako ostatné štyri. Hlasovali podľa jednotiek 
a najmajetnejší tak mohli ovplyvňovať rozhodovanie. 
(Rozdelenie podľa majetku pripisuje rímska tradícia 
nesprávne Serviovi Tulliovi, ktorý žil oveľa skôr, od-
tiaľ pochádza výraz: tulliovská ústava.)

Účasť na politickom živote si vyžadovala vytvore-
nie novej funkcie, úradu cenzora (443 pred Kr.). Cen-
zori robili majetkové odhady a zaraďovali Rimanov 
do piatich majetkových skupín. Nominovali členov 
senátu z radov najbohatších hláv rodín a bývalých 
hlavných úradníkov. Patricĳ ovia vytvorili tento úrad 
do istej miery ako odškodnenie za stratené privi-
légiá. 

  Plebejci sa ľahšie mohli dostať k pôde potom, 
čo Licinius a jeho partner vo funkcii tribúna ľudu 
presadzovali obmedzenie prenájmu verejnej pôdy 
(367 pred Kr.). Zákon určil maximum podielu z verej-
nej pôdy (ager publicus) pre jednu osobu na 500 ju-
ger (asi 230 jutár). Zákon neskôr nedodržiavali. 

DOBYTIE ITÁLIE Po obsadení Latia sa Rím obrátil 
smerom na juh. Po dlhých bojoch obsadili Capuu. 
Sem viedla prvá, kameňom vyložená hradská Via 
Appia (pomenovaná po cenzorovi Appiovi). Rima-
nia neskôr vybudovali vo svojej ríši sieť ciest, ktoré 
slúžili predovšetkým na vojenské účely, ale prispeli aj 
k rozvoju hospodárstva. 

V rámci ďalších výbojov Rím zasahoval do sporov 
medzi gréckymi mestami v Itálii. Najprv svoje po-
stavenie v regióne upevnili, potom porazili najsilnej-
šie grécke kolonizované mesto Tarentum a rozšírili 
svoju moc na celú južnú Itáliu (tarentská vojna, 282–
272 pred Kr.). 

Rimania uzavreli dohodu s každým porazeným 
mestom osobitne. Tie sa stali spojencami Ríma, ale 
dohody zabezpečovali pre jedno mesto väčšie, pre 
druhé menšie právomoci. Pre túto rozdelenosť nedo-
kázali vystupovať úspešne proti Rímu. Túto metódu 
(Rozdeľuj a panuj! – Divide et impera!) používali Ri-
mania vedome. 

NOVÁ VEDÚCA VRSTVA Súčasne s dobýjaním 
Itálie odbúravali bariéry medzi patricĳ mi a plebej-
cami. Úrady otvorili aj pred plebejcami, nakoniec aj 
funkcie kňazov (300 pred Kr.). Vďaka výbojom prúdi-

21. Zápas plebejcov za občianske práva a dobytie Itálie

Republikánsky Rím riadili patricĳ ovia: úrady mohli zastávať len oni a oni boli členmi senátu.
Pre úspech výbojov však bola potrebná podpora zo strany plebejcov, ktorí v dlhých zápasoch vybojovali pre seba 
právnu rovnoprávnosť.
Rím dobyl vo 4. a 3. storočí pred Kr. celú Itáliu. 
Z majetných patricĳ ských a plebejských rodov vznikla nová vedúca vrstva: nobilita. 
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lo do Ríma veľké množstvo otrokov. Tým bolo možné 
splniť dávnu požiadavku plebejcov: zrušenie tzv. 
dlžobného otroctva (326 pred Kr.).

Uvoľnenie konfl iktu medzi patricĳ mi a plebej-
cami dokazuje aj to, že od roku 287 pred Kr. boli uz-
nesenia plebejského ľudového zhromaždenia zá-
väzné pre celý rímsky ľud. Odvtedy vysielali do 

tohto teri toriálne organizovaného zhromaždenia
svojich zástupcov aj patricĳ ovia. (Význam ďalších 
dvoch ľudových zhromaždení klesol, ale neboli zru-
šené, fungovali súbežne). Po naplnení právnej rov-
nosti sa začalo splynutie patricĳ ov a majetných ple-
bejcov, a vytvárala sa nová vedúca vrstva, šľachta 
(nobilita).

PATRICIJOVIA A PLEBEJCI

Expanzia a rímska spoločnosť 

Ktoré spoločenské vrstvy boli najviac zainteresované na 
výbojoch a prečo? Do akého postavenia sa dostali obyvate-

lia dobytých území? [ Ú ]

PRVÉ VÝSLEDKY PLEBEJCOV
„Potom (…), čo sa diktátor vrátil z vojny ví-
ťazne, ako prvé považoval za nutné navrhnúť 

senátu prerokovať záležitosť dlžníkov. Tento návrh však odmietli, na to z kúrie 
/budova senátu/ okamžite odišiel a vzdal sa diktátorskej hodnosti. Senátorov 
vtedy zachvátil strach, že keď rozpustia armádu, znova treba rátať so vzburami 
a sprisahaniami. /Senát chcel poslať armádu do vojny, aby nezostala v meste/ 
(…) bez príkazu konzulov vyšiel ľud na Svätú horu.

Tu bez veliteľov posilnili svoj tábor hradbami a priekopou a v tichosti nerobili 
nič iné, len čo bolo potrebné na zabezpečenie potravín a niekoľko dní tam strávi-
li bez toho, aby niekomu ublížili. V meste vypukol strach a pre vzájomné obavy 
bola veľká neistota. 

Začali rokovať o zmierení a po vzájomných ústupkoch sa dohodli na takých 
podmienkach, aby mali svojich funkcionárov aj plebejci, dokonca nedotknu-
teľných, ktorí by poskytovali ochranu aj proti konzulom. Patricĳ ovia tento úrad 
nesmeli zastávať. Zvolili tak dvoch tribúnov ľudu.” (Lívius)

„V tom čase, keď v človeku ešte nefungovalo všetko tak súhlasne ako teraz, 
ale jednotlivé časti tela rozmýšľali rozdielne, hovorili odlišne, ostatné časti sa bú-
rili, že únavnou prácou zarábajú všetko len pre brucho, a brucho je v prostried-
ku a nerobí nič iné, než si užíva naservírované pôžitky; sprisahali sa teda, aby 
ruka viac nedvíhala jedlo k ústam, aby ústa jedlo neprĳ ímali, zuby neprežúvali 
(…) Kým v pohnutí chceli nechať brucho vyhladovať, súbežne všetky končatiny 
a celé telo zoslabli. Takto vyšlo najavo, že služba bruchu vôbec nie je márna; nie-
len brucho kŕmia ostatné časti, ale aj brucho živí ostatné (…)” (Lívius o odchode 
na Svätú horu)

Čo symbolizujú ľudský organizmus a jednotlivé časti tela? Aké je ponaučenie 
z tohto prirovnania? Ako sa staval Lívius k odchodu na Svätú horu? [ P ]

Z ktorej spoločenskej 
vrstvy vyšla väčšina prí-

slušníkov rímskej armády? Akú 
otázku chcel vyriešiť odstupu-
júci diktátor? Aký výsledok do-
siahli plebejci? Ako dosiahli 
tento výsledok a vďaka čomu? 
Aké právomoci mal tribún ľu-
du? [ Ú ]

Rečník

Na základe čoho 
možno zistiť, že so-

cha zobrazuje rečníka? 
Prečo bola v období re-
publiky mimoriadne dô-
ležitá rétorika? [ P ]

1

2

3
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„III. 1. Kto priznal dlžobu, alebo v jeho veci už vyniesli rozsudok, má tridsať
dní na jeho splnenie. 2. Potom môže na neho položiť ruku veriteľ. Treba ho pred-

viesť pred súd. 3. Keď nie je schopný rozsudok vykonať, alebo ak nikto ne-
vystúpi počas pojednávania v jeho prospech ako ručiteľ, nech si ho žalobca 
 odvedie a uviaže remeňmi /…/ 5. Stále však má právo dohodnúť sa. Ak sa ne-
dohodnú, zostane spútaný 60 dní. … Po tretej nedeli ho odsúdia na smrť, alebo 
ho predajú za riekou Tiber cudzincom. 

IV. 2. Keď otec predá svojho syna za otroka tri razy, nech sa syn oslobodí spod 
otcovej moci.

8. 2. Keď niekto zlomí druhému úd a nevyrovná sa s ním, nech ho postihne 
podobný trest. 9. Spásť alebo zrezať úrodu z oranej pôdy v noci, je ťažký hriech. 
Keď je páchateľ plnoletý, obesia ho. Neplnoletého podľa rozhodnutia sudcu zbi-
čujú a škodu treba nahradiť dvojnásobne. 

14. Keď prichytia pri čine zlodeja zo stavu slobodných, zbičujú ho a predajú 
za otroka tomu, ktorého okradol. Otrokov zbičujú a zhodia zo skaly. Neplnoleté 
dieťa podľa zváženia sudcu spalicujú a spôsobenú škodu musia nahradiť rodi-
čia.” (Zo zákonov XII tabúľ)

Ktoré záležitosti upravu-
jú citované zákony? Aké 

právne princípy sa presadzujú? 
 Porovnajte zákony XII tabúľ 
s Cham murapiho, Mojžišovými 
a Drakónovými zákonmi! [ Z ]

Rímska spoločnosť a štát
v období republiky 

V akej miere sa zmenil sys-
tém úradov a zastupiteľ-

ský systém oproti začiatkom? 
Vyjadrite podstatu zmien! Pred-
stavte úlohu ľudového zhro-
maždenia v období rímskej re-
publiky! [ Ú ]

ÚSPECHY 
PLEBEJCOV

5

6

„Čo sa týka senátu, nech má ináč akúkoľvek moc, pri vybavovaní štátnych 
záležitostí sa musí držať predovšetkým mienky ľudu. V najťažších záležitos-
tiach, ktoré sa týkajú záujmov štátu, senát nemôže rozhodovať, len vtedy, keď to 
schválilo ľudové zhromaždenie. (…)

Ale rovnako závisí ľudové zhromaždenie od senátu a jeho názor musí brať 
tiež do úvahy, nech ide o verejné či súkromné záležitosti. (…) Takisto sa aj ob-
čania stránia toho, aby prekážali konzulom pri výkone ich plánov, veď jed-
notlivec a spoločenstvo sú v prípade vojny v plnej miere vydaný napospas ich 
vôli. 

Keďže osud štátu riadia tieto tri sily, ktoré si môžu navzájom pomáhať, ale aj 
prekážať, musia v každej krízovej situácii úzko spolupracovať, takže lepšiu ús-
tavu od tejto si ani nemožno predstaviť. Lebo keď nejaká vonkajšia ohrozujúca 
všetkých ich donúti spojiť sa do spoločného odporu, vtedy sa ukáže nesmierna 
sila tohto štátneho zriadenia. (…) Keď potom, čo nebezpečenstvo pominie, spo-
lu si užívajú ovocie blahobytu získaného víťazstvom, žĳ ú v šťastných podmien-
kach a v dostatku, a ako to býva, v dôsledku ľahkomyseľnosti (…) ich už-už 
opanuje pýcha a namyslenosť, vtedy táto ústava je schopná sama sa postarať 
o náprave týchto chýb. Lebo keď jedna z troch síl, ktoré tvoria štátnu moc, pre-
kročí vymedzené hranice a snaží sa získať väčšie právomoci, než jej patria, vte-
dy, ako sme už povedali, ani jeden z mocenských faktorov nie je schopný vyko-
návať moc osamote, a prehnané požiadavky jedného kompenzujú a zmierňujú 
ďalšie dva, čiže z troch činiteľov ani jeden sa nemôže vyvyšovať nad ostatné… 
(Polybios)

Ktoré zložky rímskeho štá-
tu vyzdvihuje Polybios? 

V čom vidí hlavnú silu rímske-
ho štátneho zriadenia dejepisec 
gréckeho pôvodu? [ Ú ] 7

rada starších 
(senát) 300 

potom
600 členov

2 konzuli 
(hlavná moc)

diktátor 
(neobmedzená 

moc)

cenzor
(od 443 pred Kr., 
odhad majetku)

ľudový tribún 
(od 491 pred 

Kr., právo veta, 
nedotknuteľný

ľudové 
zhromaždenie 

(na teritoriálnom 
základe, od 287 

pred Kr.)

zhromaždenie 
plebejcov

ľudové 
zhromaždenie 
(podľa výšky 

majetku,
od 5. storočia 

pred Kr.)

patricijské
ľudové 

zhromaždenie 

vymenovanie

Od 312 pred Kr.

aj majetní plebejci

voľba

ŠTÁT

patricijovia 

rodiny patricijov

plebejci 

rodiny plebejcov

otroci

Rímsky ľud (od 451 pred Kr.)
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Itália v prvej polovici
3. storočia pred Kr.

Opíšte na základe mapky 
proces obsadenia Itálie! 

Kedy a koho porazili Rimania? 
Aký bol cieľ expanzie? Čo do-
siahli? Ako vplývala územná 
expanzia na postavenie Ríma? 
[ Ú ]8

„/Pyrhos/ musel bojovať na lesnatom, ťažko priechodnom teréne, ktorý bol 
nevhodný na boj s jazdou, bolo to vedľa rieky, kde sa slony nemohli zoradiť na 
podporu pechoty. Ranených bolo nesmierne veľa, mnohí padli, a boje ukončila 
až noc. Na druhý deň chcel pokračovať v boji na rovnom teréne, aby mohol na-
sadiť proti nepriateľovi aj svoje slony (…) Rimania nemohli uhnúť pred útokom 
a nemohli napadnúť nepriateľa ani zboku, ako predchádzajúci deň, preto boli 
nútení bojovať na rovnom teréne zoči-voči. Prudko sa vrhli na pechotu s ťažkým 
výzbrojom, vtedy ešte slony nepohnali na ňu, a ich meče odolávali protivníko-
vým kopĳ am, nešetrili sa, len mlátili nepriateľa, nehľadiac na vlastné straty. Ho-
vorí sa, že prešiel dlhý čas, kým utiekli na mieste, kde s nimi bojoval sám Pyrhos. 
Najväčší úspech dosiahol Pyrhos predsa nasadením slonov; Rimania v tomto zá-
pase nemali žiadny úžitok zo svojej chrabrosti a cítili sa, akoby museli zápasiť 
s morskými vlnami či pustošivým zemetrasením, práve preto nepočkali na istú 
smrť, (…) ale zutekali až po svoj tábor.

Potom, čo sa obe armády rozišli, niekomu, kto želal k víťazstvu šťastie, Pyrhos 
údajne povedal: „Ak v ešte jednej bitke zvíťazíme proti Rimanom, defi nitívne sa 
stratíme.” (Plutarchos: Paralelné životopisy. Pyrhos)

Via Appia 

Štruktúra rímskej cesty

Opíšte, ako stavali Rima-
nia svoje cesty! Akú úlo-

hu mali v živote ríše cesty? 
[ Ú ]

Vysvetlite na základe tex-
tu, čo znamená výraz „Pyr-

hovo víťazstvo”! Prečo sa dotý-
kali straty vo väčšej miere Pyrha 
ako Rimanov? S ktorou stranou 
sympatizuje autor? Z ktorých 
častí to vidno? [ Ú ]11

10

9

DOBYTIE ITÁLIE 

Via Appia

Capua

Mesana 

Rímska rozpínavosť

Púni
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„Mestá vystrašené zmätkom vyvolaným rýchlym postupom chopili sa zbraní, 
ľudia sa rozutekali, Gali zasa, kadiaľ chodili, všade dávali hlasne najavo, že sme-
rujú na Rím. Dlhé a mimoriadne široké šíky pechoty a jazdy obsadzovali mimo-
riadne rozsiahle územie.” (Livius o Galoch tiahnucich na Rím)

„Galský národ je keltského pôvodu. Ako hovoria, natoľko sa rozmnožili, že 
opustili svoju vlasť, ktorá ich už nedokázala uživiť, a vydali sa hľadať inú zem. 
Počet mladých galských bojovníkov dosahoval niekoľko desaťtisíc, ale brali so 
sebou ešte viac žien a detí. Tí, ktorí žili pri severnom oceáne, prešli cez Rhi-
paiské pohorie a obsadili najvzdialenejšie oblasti Európy, druhá časť sa usadila 
medzi Alpami a Pyrenejmi v susedstve Senonov a Biturixov, a žila tam dlho. 
Neskôr však ochutnali víno dovezené z Itálie a nezvyčajný nápoj im natoľko 
zachutil a natoľko ich vzrušil, že vzali si zbrane a s celým národom sa vybra-
li k Alpám. Chceli nájsť krajinu, kde sa rodí takéto ovocie, lebo v porovnaní 
s ňou považovali každú inú za holú a neúrodnú.” (Plutarchos: Paralelné životo-
pisy. Camillus)

V akých hospodárskych 
a spo ločenských pomeroch 

žili Gali podľa dvoch ukážok? 
Porovnajte údaje od Plutarcha 
a na mapke! [ Z ]

Sťahovanie Keltov 

Aké môžu byť príčiny rozptylu národa? Ukážte na mape, kde žili Gali? Sledujte líniu ich sťahovania! Kde ste sa 
už stretli s podobným procesom? [ Ú ]

12

14

13

H
ľa

d
is

káPočas štúdií spoznávame podrobne len dejiny niektorých národov, o iných získavame iba stručné znalosti. 
Takým sú aj Kelti. Silnejúci a expandujúci Rím narazil na jeden z keltských kmeňov krátko po obsadení mes-
ta Veii. Boli to Gali. Kelti tvorili viaceré kmene a z územia dnešného Francúzska sa vyberali všetkými smermi 
v nádeji, že získajú novú pôdu a korisť. (Dostali sa aj na územie dnešného Maďarska.) Keltskí Gali prešli cez 
Alpy a usadili sa v doline rieky Pád. Odtiaľto prepadli ich koristnícke jednotky roku 387 Erturiu, potom Rím. 
Rimania utrpeli od nich pri bočnej rieke Tiberu (Allia) ťažkú porážku a ušli. Gali vzápätí obsadili aj Rím, 
s výnimkou Capitolia. Našťastie pre Rimanov, galské sídliská pri rieke Pád museli čeliť útokom, preto ako 
prišli, tak aj odišli z Ríma. Spoznajme trocha podrobnejšie Galov, ktorí porazili Rím!

G A L I

I B E R I

KELTSKÁ 
PRAVLASŤ

Rím

6. st. pred Kr.

5. st. pred Kr.

4. st. pred Kr.

3. st. pred Kr.
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PRVÁ PÚNSKA VOJNA (264–241 pred Kr.) Feníča-
nia (Púni), ktorí založili Kartágo, vďaka svojej ob-
chodnej fl otile kontrolovali západnú panvu Stredo-
zemného mora. Pôdu im obrábali otroci a tak chýbalo 
silné roľníctvo, ktoré v Ríme tvorilo základ vojska. 
Preto vznikla v Kartágu žoldnierska armáda, ktorú 
riadili dynastie žoldnierskych veliteľov. 

Keď Rím ovládol Itáliu, jeho ďalšia expanzia sme-
rom k Sicílii narážala na záujmy obchodníckej ríše. 
O Sicíliu vypukla prvá púnska vojna (264–241 pred 
Kr.). Na pevnine boli v prevahe Rimania, na mori 
zasa kartágska fl otila. Rimania nakoniec vďaka nové-
mu vynálezu (padaciemu mostu) získali prevahu aj 
na mori. Rím diktoval tvrdé mierové podmienky: 
dostal Sicíliu a na porazené mesto uvalil obrovské 
vojnové kontribúcie. 

Prvú provinciu založili Rimania na Sicílii. Jej oby-
vatelia platili rímskemu štátu dane a miestnych úrad-
níkov vymenovával Rím z radov tých hlavných úrad-
níkov, ktorých mandát sa práve končil. 

DRUHÁ PÚNSKA VOJNA (218–201 pred Kr.) Kar-
tágo po dobytí Hispánie znovu zosilnelo. Na čelo ar-
mády sa postavil Hanibal, ktorý napadol Itáliu zo 
severu, pričom rátal s pomocou Galov. Po veľkých 
útrapách prešiel Alpy a prekvapeným Rimanom utŕ-
žil zdrvujúci úder. Rimania však nasadili ďalšie roľ-
nícke oddiely. Nadaný rímsky vojvodca Cornelius 
Scipio na čele svojich vojsk sa vylodil v Afrike, aby 
za sebou prilákal púnskeho veliteľa. Nesklamal sa, 
lebo Kartágo povolalo domov Hanibala, ktorý bol nú-
tený nechať veľkú časť armády v Itálii. Na čele zos-
labnutých vojsk utrpel Hanibal pri Zame rozhodu-
júcu porážku (202 pred Kr.). 

Kartágo defi nitívne stratilo svoje veľmocenské 
postavenie a jeho moc platila už iba v hlavnom meste 
a blízkom okolí. Jeho fl otilu zhabali, mohlo si pone-
chať iba desať lodí a muselo zaplatiť obrovské vojno-
vé kontribúcie (za 50 rokov 1000 talentov). Rím sa 
stal neobmedzeným pánom západnej panvy Stre-
dozemného mora. 

Tretia púnska vojna (149–146 pred Kr.) už v pod-
state nebol pre Rím problémom. Pre nepovolenú voj-
nu zničil Rím hrdinsky sa brániace Kartágo do po-
sledného človeka. 

Rím sa pustil do dobývania upadajúcich helenis-
tických miest. V bitke pri Pydne (168 pred Kr.) pora-

zili Macedóniu, z ktorej vytvorili provinciu. Krátko 
na to sa pod názvom Achaia stala provinciou aj He-
lada. 

SPOLOČENSKÉ DÔSLEDKY EXPANZIE Vznik 
rozsiahlej ríše znamenal pre vedúce vrstvy Ríma ob-
rovské príjmy. Statkársky senátorský stav, ktorý 
držal v rukách politické riadenie, zvyšoval svoje ma-
jetky tým, že na dobytých územiach si vydeľovala 
pôdu z tzv. ager publicus. Vznikli veľkostatky (lati-
fundiá). 

Z provincií zbohatli predovšetkým obchodníci: 
okrem zisku z obchodu sa obohacovali vďaka tzv. 
prenájmu daní. Bohatý obchodník zaplatil štátu (nie-
kedy viac rokov dopredu) dane vyrúbené na provin-
ciu, ktoré potom vyberal sám. Na platenie daní po-
skytoval obyvateľom provincie často úver s vysoký-
mi úrokmi. V zmysle rímskych zákonov obchodníci 
a ľudia, ktorí sa venovali prenájmu daní, nemohli 
zastávať žiadny úrad. Tak sa v spoločnosti oddelila 
bohatá, ale do politiky bezprostredne nezasahujúca 
vrstva, rytiersky stav. 

Po víťazných ťaženiach privážali do Itálie desaťti-
síce otrokov, čím ich cena klesla. Zamestnanie lacnej 
pracovnej sily sa pri dobrom riadení vyplácalo. Ot-
roctvo sa rozšírilo. Veľkostatky s lacnou otrockou 
pracovnou silou znamenali pre drobných roľníkov 
vážnu konkurenciu. Mnohé roľnícke rodiny vyšli 
na mizinu, lebo stratili svoju pôdu.

Roľníci boli vytlačení z časti trhu aj v dôsledku do-
vozu obilia z provincií. Situáciu zhoršoval Hanibal, 
ktorý zničil tisíce hospodárstiev. Zároveň ako sa ríša 
rozrastala, stávala sa vojenská služba pre roľníkov 
stále namáhavejšou, pretože pre boje niekde vo vzdia-
lenej krajine nemohli obrábať svoju pôdu. 

Zadlžení roľníci, ktorí stratili svoju pôdu, sťaho-
vali sa do Ríma, aby si tam našli živobytie. Vznikla 
nová spoločenská vrstva, tzv. antický proletariát. 
Pracovali v dielňach alebo vykonávali príležitostnú 
prácu. Niektorí rozširovali rady nepracujúcich da-
vov, ktoré mohol ktokoľvek využiť na akékoľvek 
politické ciele. Keď bolo potrebné, predávali aj svoj 
hlas. 

Kríza roľníckej vrstvy sa stala nielen spoločen-
ským, ale aj vojenským problémom. V Ríme totiž 
mohli plniť vojenskú službu iba vlastníci pôdy.

22. Kríza republiky

Rím porazil svojho súpera Kartágo v troch vojnách a tak sa stal pánom západnej panvy Stredozemného mora. 
Začal potom útok proti helenistickým štátom.
Vďaka expanzii zosilnel stav senátorov i rytierov.
Veľká časť roľníctva však vyšla na mizinu, objavil sa antický proletariát, čo ohrozovalo pevný vnútorný poria-
dok a vojenskú silu republiky.
Bratia Gracchovci sa snažili vyriešiť problémy rozdelením pôdy roľníkom, avšak nedokázali to presadiť proti 
vôli senátorov.
Zápas senátorského stavu a ľudovej strany o moc naznačoval krízu republiky.
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REFORMY TIBERIA GRACCHA Najočividnejším 
prejavom krízy bolo to, že roľníctvo vyšlo na mizinu. 
Je prirodzené, že riešenie hľadali najprv v nastolení 
pôvodného stavu roľníkov. Tribún ľudu Tiberius 
Gracchus (133 pred Kr.) obnovil tzv. Liciniove 
 zákony, ktoré obmedzovali veľkosť zeme, ktorá sa 
mohla dať do prenájmu z verejných pozemkov (ager 
publicus). Keby sa bol zákon uplatňoval, veľká časť 
latifundií mala prejsť opäť do štátnych rúk. Pôdu 
chcel rozdeliť tribún ľudu roľníkom vo forme 
drobných majetkov.

Jeho reformy narážali na prudký odpor senátu. 
Keď sa chcel stať Tiberius Gracchus v rozpore so zá-
konmi aj druhý raz tribúnom ľudu, vypukli pouličné 
boje, v ktorých ho spolu s 300 prívržencami zabili. 
Pozemková reforma síce pokračovala, avšak pomal-
ším tempom. 

V Tiberiovej politike pokračoval jeho brat, tribún 
ľudu Caius Gracchus (123 pred Kr.). Poučil sa z bra-

tových chýb a pochopil, že výsledky môže dosiahnuť 
len širokou spoločenskou podporou. V záujme do-
siahnutia svojich cieľov sa pustil do útoku na sená-
torský stav pomocou rytierov. Časť bezzemkov chcel 
usadiť v provincii Afrika, ktorá vznikla na území 
Kartága. Caius však vyvolal ešte väčšie konfl ikty 
ako jeho brat, tie vyústili do krvavých bojov, ktoré 
priviedli Caia k samovražde. 

VYOSTRENIE KONFLIKTOV Namiesto riešenia 
krízy viedli konfl ikty v II. storočí pred Kr. k čoraz väč-
šiemu násiliu (napr. pri páde Caia Graccha zahynulo 
asi 3000 ľudí). Bola to už predzvesť občianskej vojny. 
Vznikli dve politické sily, ktoré chceli so sebou zúč-
tovať: tzv. optimati zastupujúci záujmy senátorského 
stavu a ľudová strana spojená s rytierskym stavom. 
Senátori chceli získať podporu más ochranou repub-
likánskych tradícií, rytieri zasa v úlohe ochrancov 
ľudu. V skutočnosti sa snažili oba smery získať moc. 

PRVÁ PÚNSKA VOJNA
(264-241 pred Kr.) 

Prvá púnska vojna 

Opíšte na základe mapky 
postavenie proti sebe sto-

jacich strán! Aké politické mož-
nosti mali už nezávislé grécke 
mestá? Čo bolo hlavným výs-
ledkom vojny? [ P ]

1
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„… Rimania sa blížili k sicílskym brehom (…) Ich lode však boli zle stavané 
a ťažkopádne, preto voľakto navrhol, aby využili prostriedok neskôr nazvaný 
„havran”, ktorého konštrukcia bola takáto: Na špici lode stála drevená hra-
da dlhá 4 stopy (1,2 m) a široká 3 stopy. V hornej časti bola pripevnená klad-
ka. Okolo hrady umiestnili 6 stôp dlhý a 4 stopy široký rebrík, ktorý pokryli 
pri klincovanými doskami. (…) Po dĺžke rebríka bola aj stienka siahajúca asi po 
kolená. Na konci rebríka bol železný hák a na hornej časti prsteň (…) Do prsteňa 
navliekli povraz, ktorým vyťahovali havrana pomocou kladky a spúšťali ho na 
nepriateľskú loď (…) Akonáhle vďaka havranovi vzniklo spojenie medzi loďami 
(…) bojovníci prešli na druhú loď.

Kartágčania plní nádeje a radosti vyplávali so 130 loďami. Opovržlivo hovo-
rili o neskúsenosti Rimanov a vrhli sa rovno na nepriateľa. 

Keď však ich lode okamžite chytili havrany a ľudia cez ne išli do útoku, a na 
lodiach sa vrhli do boja zblízka, Kartágčania sčasti utrpeli porážku, sčasti sa 
vzdali prekvapení novým spôsobom boja. Boj sa totiž podobal na zápas na pev-
nine.” (Grécky dejepisec Polybios)

Rímska vojnová loď

Porovnajte obraz s obrazmi na 
54. a 76. strane učebnice! V čom 

sa líši rímska vojnová loď od gréc-
kej? Rekonštruujte na základe re-
liéfu a Polybiovho opisu námornú 
bitku! Od koho prevzali Rimania 
umenie moreplavby a v akej miere 
ju rozvinuli? [ Z ]

Nakreslite podľa opisu 
„havrana”! Nakreslite ob-

rázok námornej bitky, v ktorej 
použili havrana! Prečo prinie-
sol padací mostík víťazstvo pre 
Rimanov? [ Ú ]

DRUHÁ PÚNSKA VOJNA 
(218-201 pred Kr.)

Sledujte pomocou mapy udalosti vojny! Prečo bolo zo strany Hanibala dobrým strategickým rozhodnutím, že 
napadol Itáliu zo severu, a zo Scipiovej strany, že preložil bojisko do Afriky? V čom  je podobná taktika oboch 

vojvodcov? Aké boli dôsledky víťazstva Rimanov? [ P ]
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„(…) Hanibal vydal rozkaz, aby sa armáda ozbrojila, on zasa spo-
lu s niekoľkými veliteľmi vyšiel na koni na vrch mierneho pahor-
ku, odkiaľ sledoval zoradené šíky nepriateľa. Keď veliteľ menom 
Gisco označil počet nepriateľských vojsk za obdivuhodný, Hanibal 
s vážnou tvárou mu odpovedal: „Niečo ušlo tvojej pozornosti, Gis-
co, čo je ešte obdivuhodnejšie.” A keď sa ten opýtal, čo to je, takto 
odpovedal: „To, že v tom množstve vojakov neexistuje jediný, ktorý 
sa volá Gisco.” Žartovná poznámka prekvapila všetkých, ale dali sa 
do smiechu, a keď išli dole z kopca, Hanibalovu poznámku poroz-
právali každému, s kým sa len stretli.” 

Čo sledoval Hanibal žartovnou poznámkou? Aký účinok dosia-
hol? [ P ]

Etapy canejskej bitky 

Opíšte na základe kresby priebeh bitky! Vysvetlite, prečo je táto 
bitka významná z hľadiska dejín vojen! [ P ]

Zobrazenie bojových slonov na mise

Prečo nasadil bojové slony aj Hanibal, 
aj Pyrhos? Zistite, ako bolo možné brá-

niť sa proti bojovým slonom? (Literatúra: 
John Warry: Bojové umenie klasického sve-
ta. Gemini Budapest) [ Z ]

Rímski vojaci na reliéfe

„… Plná výzbroj Rimanov pozostáva predovšetkým zo štítov (…) 
Štít je zložený z dvoch zlepených dosák, ktoré pokrýva plátno a na 
ňom je potiahnutá teľacia koža. Horný a spodný okraj je zo železa, 
preto, aby štít vydržal údery mečom zhora a nevydral sa, keď ho 
položili na zem. (…) Okrem štítu majú meč (…) ktorý má vynika-
júco vypracovanú špicu vhodnú na pichnutie, a ostrie vhodné na 
rezanie, pretože meč je z mimoriadne silného a trvalého materiálu. 
Okrem toho majú dve kopĳ e, bronzovú helmu a pancier na nohe.” 
(Grécky dejepisec Polybios o rímskej pechote)

Opíšte výzbroj rímskeho vojaka! Porovnajte opis s obrázkom! 
Porovnajte výzbroj gréckych hoplitov a rímskych pešiakov! [ Ú ]
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„Rimania zakladajú tábor nasledovným spôsobom: Keď vybrali 
vhodné miesto na táborenie, na najlepšom mieste pre velenie posta-
via šiator vojvodcu. Najprv zapichnú do zeme znak, kde by mal byť 
veliteľský šiator, potom okolo znaku vymerajú plochu štvorcového 
tvaru tak, aby jej boky boli od znaku na 100 stôp, čiže celá plocha má 
rozmer 400 štvorcových stôp. Na tej strane, ktorá bola pre zásobova-
nie vodou a pasenie zvierat najvýhodnejšia, tam umiestnia rímske 
vojská (…)” (Grécky dejepisec Polybios)

Porovnajte dobový opis a rekonštrukčnú kresbu! Nájdite čo naj-
viac detailov z opisu aj na kresbe! Aké zemepisné podmienky 

malo zakladanie tábora? [ Ú ]

Rímsky vojenský tábor

Prečo Rimania starostlivo dbali o upevnenie svojich táborov? [ P ]

SPOLOČENSKÉ 
DÔSLEDKY EXPANZIE

„Teraz budem hovoriť o tom, čím obrába-
jú zem. Niektorí to delia na dve skupiny: 
na ľudí a veci, ktoré ľuďom pomáhajú 

a bez ktorých by nemohli obrobiť zem. Iní rozoznávajú tri skupiny 
(…): hovoriace, napoly hovoriace a nemé prostriedky. K hovoriacim 
patria ľudia, k napoly hovoriacim ťažné zvieratá a k nemým zasa 
vozy (…) 

Otrok nesmie byť ani bojazlivý, ani odvážny. Tí, ktorí sú im nad-
riadení, nech sú trocha vzdelanejší, poriadny ľudia, trocha starší 
ako ostatní. Ľahšie totiž poslúchajú takýchto ľudí, ako mladších, ale 
je to lepšie aj preto, lebo sú zbehlejší v obrábaní pôdy. Nestačí totiž, 
keď iba rozkazujú, musia aj pracovať, aby ich prácu mohli napo-
dobňovať a videli, že je oprávnene nad nimi nadradený ten, kto sa 
v práci lepšie vyzná. Neslobodno pripustiť (…), aby ich nútili pra-
covať bitkou, a nie dobrým slovom. Nezaobstarávajme si viac otro-
kov z toho istého národa, vznikajú z toho domáce spory.” (Rímsky 
odborník Varro)

Ako sa pozerá Varro na otrokov? Porovnajte jeho myšlienky 
s gréckymi pomermi! Aký je autorov zámer? Akými prostriedka-

mi to chce dosiahnuť? [ Ú ]

Suchý mlyn z  morského prístavu Ríma Ostie

Porozprávajte na základe reliéfu, ako 
funguje suchý mlyn! Zistite z atlasu, 

odkiaľ privážali obilie do Ostie! Ako to 
vplývalo na roľníkov v Itálii? [ P ]

Šliapanie hrozna

Porovnajte pestovanie obilia a viniča 
v sta roveku! Dôležitejšie hľadiská: po-

užívanie nástrojov, pracovná sila, náklady, 
očakávaný zisk. Nájdite ukážky v dielach sta-
rovekých autorov o pestovaní viniča. [ P ]
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Politické zápasy a strany v Ríme 
v 2. storočí pred Kr.

Sledujte spoločenské zme-
ny! Aké sú vzťahy medzi 

spoločenskými vrstvami a po-
litickými zoskupeniami? [ Ú ]

REFORMY TIBERIA GRACCHA 
– VYOSTRENIE KONFLIKTOV

„Každá divá zver v Itálii má svoju jaskyňu, 
dieru a skrýšu, pričom tí, ktorí za Itáliu bojujú 
a umie rajú, nemajú nič iné, než vzduch a svet-

lo; bez bytu a trvalého miesta pobytu sa skrývajú spolu so ženami a deťmi. Kla-
mú vojvodcovia, keď počas bitiek povzbudzujú vojakov, aby chránili pred ne-
priateľom hroby a kostoly. Veď spomedzi toľkých Rimanov žiadny z nich nemá 
starý oltár, ani rodinnú hrobku, no bojujú a umierajú za pompu a poklady iných. 
Nazývajú ich pánmi ľudskej zeme, ale nemajú ani piaď zeme.” (Plutarchos: Z pre-
javu Tiberia Graccha)

„Predložil mnohé návrhy zákonov, aby ulahodil ľudu a oslabil senát. Takým 
bol napríklad zákon, ktorý rozdal štátnu pôdu chudobným. (…) Jeho zákon 
o spojencoch zabezpečoval pre obyvateľov Itálie rovnaké práva, aké mali Rima-
nia. Zákon o obilí zabezpečoval pre chudobných lacný chlieb. Ale moc senátu 
oklieštil najmä piatym zákonom, ktorý upravoval súdny postup.

Dovtedy rozhodovali v súdnych otázkach iba členovia senátu. Preto sa ich 
ľud a rytieri obávali. Caius zvolil tristo rytierov k tristo senátorom (…) (Varro)

„Gracchus ušiel cez most na druhý breh Tiberu a v sprievode jediného otro-
ka sa skryl v háji. Keď ho prenasledovatelia dobehli, sám ponúkol hrdlo svojmu 
otrokovi, aby ho prerezal. (…) Gracchovu a Flaccovu /druhý tribún ľudu/ odsek-
nutú hlavu (…) odniesli konzulovi, ktorý im dal za odmenu toľko zlata, koľko 
obe hlavy vážili. Zberba medzitým vyrabovala ich domy, jeho prívržencov dal 
konzul pochytať, zavrieť a zahrdúsiť. (…) Po tomto krviprelievaní nariadil v ce-
lom meste očistnú obetu a senát sa rozhodol postaviť na mieste ľudového zhro-
maždenia chrám na počesť Concordie /svornosti/.” (Rímsky dejepisec Appianos)

Ktorá vrstva tvorila masy 
rímskej armády? Do akej 

situácie sa dostali podľa Tiberia 
Graccha? Aká je príčina podľa 
autora? Aký cieľ sleduje prejav 
a akými prostriedkami dosahu-
je tento cieľ? [ Ú ]

Aké metódy používali bratia Gracchovci a aké ich protivníci? V akom sú 
vzťahu s cieľmi, ktoré si vytýčili jednotlivé strany? Opíšte na základe textu 

pojem demagógie! [ Ú ]

Aké opatrenia vydal Caius 
Gracchus? Aký cieľ sledo-

val? Porovnajte jeho metódy 
a zámery s Tiberiovou činnos-
ťou! Aké hrozby skrývala v se-
be táto taktika? [ Ú ]

Analyzujte politickú situá-
ciu, metódy a zámery! [ P ]
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Politici v snahe ovplyvňovať spoločenské procesy nasadia v záujme dosiahnutia svojho cieľa rôzne prostried-
ky. Často tým však vyvolávajú opačný účinok. Pozrime sa na príklad bratov Gracchov!

Tiberova reforma narazila na prudký odpor senátu. Zákon nemohli anulovať. Tiberius však vedel, že jeho 
reforma sa môže uskutočniť len vtedy, keď zo svojej funkcie neodstúpi. Tribúnom ľudu sa chcel stať aj na-
sledujúci rok. Tým však porušil zákon republiky, čo jeho protivníci zo senátu nemilosrdne využili. Vyvolali 
pouličné boje a Tiberia aj s 300 druhmi zabili. Pozemková reforma sa spomalila.

Caius chcel pre svoju politiku zabezpečiť ešte širšiu podporu, než jeho brat. Chcel získať na svoju stranu 
rytierov, preto protizákonné činy v provinciách zveril rytierskym súdom. Tým však vydal obyvateľov pro-
vincií napospas tým, ktorí zneužívali svoje postavenie. Masy chcel získať na svoju stranu znížením ceny 
obilia, prísľubom rozdelenia pôdy, a spojencov Itálie poskytnutím rímskych občianskych práv. Ústupkami 
pre obe skupiny, ktorých záujmy boli protichodné, obrátil proti sebe všetkých. Nespokojný bol predovšet-
kým rím sky „plebs”, lebo v rozšírení občianskych práv videl znehodnotenie svojho jediného majetku, 
občian skych práv.

plebejci
(obchodníci, roľníci)

daňový prenájom 

nemôžu zastávať 
politickú funkciu

antický proletariát rytiersky stav

ĽUDOVÁ STRANA

patricijovia 

veľkostatok 

vedúce politické 
funkcie 

senátorský stav

OPTIMATI
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MARIOVA ARMÁDNA REFORMA Nepodarilo 
sa zastaviť zhoršenie situácie roľníkov. Keďže prevaž-
nú väčšinu rímskej armády tvorili roľníci, ktorí sa 
vyzbrojovali sami, postupne klesal počet ľudí, ktorí 
mohli slúžiť v armáde. Ani duch vojakov nebol taký 
ako kedysi: roľníci v obave zo straty pôdy už nebojo-
vali v cudzích krajinách s plným nasadením. Kríza 
armády bola úplne jasná v severnej Afrike, kde rím-
ske légie neboli schopné poraziť malý satelitný štát 
(podplatili veliteľov). Začali vyšetrovanie a vedením 
výpravy poverili Maria z ľudovej strany. 

Marius v severnej Afrike zvíťazil (105 pred Kr.). 
Úspech dosiahol vďaka reforme armády. Namiesto 
roľníkov verboval vojakov z radov nemajetných 
rímskych občanov za žold. Vojaci slúžili 16 rokov, 
dostali zbrane, žold a stravu. Najpríťažlivejšie však 
pre nemajetných na novom systéme bolo to, že vete-
ráni dostali pôdu. 

Marius zaviedol aj organizačné a taktické novin-
ky (napr. zvýšil pohyblivosť najväčšej jednotky armá-
dy légií), zaviedol pravidelný výcvik a zjednotil 
výzbroj. Svoje reformy mohol uskutočniť len takým 
spôsobom, že ho zvolili viackrát za sebou za konzu-
la. Tento jav ukazuje, že systém inštitúcií republiky 
už bol nedostačujúci. Ročne sa striedajúci úradníci 
nedokázali riadiť Rím, ktorý sa stal ríšou. Na druhej 
strane žoldnierska armáda a najmä jej vodca zastupo-
val nevídanú silu v politickom živote a ohrozoval re-
publikánske zriadenie. 

SULLOVA DIKTATÚRA Po krvavých udalostiach 
(napr. spojenecká vojna, 91-89 pred Kr.) získali spo-
jenci v Itálii rímske občianske práva: Tália sa stala 
jednotnou krajinou. Vnútorné konfl ikty v Ríme a rí-
ši však neutíchali.

Senát vyslal na čele veľkej armády do Malej Ázie 
vodcu senátorskej strany Sullu. Sotva však opustil 
Rím, ľudová strana presadila jeho odvolanie a vyme-
novanie Maria na tento dôležitý post. Sulla sa však 
nezriekol vedenia armády a na čele svojich žoldnie-
rov tiahol proti Rímu. Vypukla občianska vojna. Sta-
lo sa po prvý raz, že rímske légie útočili na Rím. 

Sulla po obsadení mesta usporiadal krvavý masa-
ker medzi prívržencami ľudovej strany a predtým, 
ako by sa bol opäť vydal na Východ, obmedzil práva 
tribúnov ľudu. Kým však Sulla úspešne bojoval v Ma-
lej Ázii, v Ríme dal Marius pozabíjať členov senátor-
skej strany. Sulla uzavrel na Východe mier a doma 
udrel na svojich protivníkov. V senáte sa nechal  zvoliť 
na neobmedzený čas za diktátora. Svojich protivní-

kov dal na čiernu listinu (proscriptio): koho meno 
bolo na tomto zozname, toho mohol ktokoľvek udať 
či zabiť. Z majetku obete dostal udavač podiel, ostat-
né sa stalo majetkom štátu. Táto metóda viedla k vy-
miznutiu politickej čestnosti a k úpadku spôsobov 
politického boja. (V Ríme zabili asi 90 senátorov 
a 2600 rytierov).

V snahe zvýšiť počet svojich prívržencov Sulla ma-
sovo usádzal veteránov na zhabané pozemky. Z ot-
rokov obetí čiernych listín oslobodil asi desaťtisíc 
a aj ich usadil. Počet členov senátu zvýšil z 300 na 600 
a do tohto zboru dosadil svojich prívržencov. 

Sulla zaviedol diktatúru v záujme ochrany re-
publiky a senátorského režimu. Keď sa domnieval, 
že svoj cieľ dosiahol, vzdal sa moci (79 pred Kr.). Re-
publika sa však neupevnila. Práve Sulla bol príkla-
dom toho, ako môže vojvodca porušovať zákony 
a zvrhnúť republiku.

SPARTAKOVO POVSTANIE Víťazné légie uvrhli 
do otroctva desaťtisíce ľudí žĳ úcich na obsadených 
územiach a predávali ich obchodníkom. Podobne ako 
iné národy staroveku, ani Rimania nepovažovali ot-
rokov za ľudí, len za „hovoriaci nástroj”. Ich postave-
nie záviselo predovšetkým od ich hodnoty. Okrem 
zákona dopytu a ponuky ju určovalo to, či majú od-
borné vedomosti. Učenejší slúžili v mestách, kde bol 
ich život relatívne dobrý. Osud tých, čo pracovali 
v poľnohospodárstve, na latifundiách, už bol žalost-
nejší. Počas prác ich uháňali, v období zimného odpo-
činku im sotva dali jesť. Avšak aj ich osud bol lepší od 
postavenia tých, ktorí pracovali v baniach či na gale-
jach. V dôsledku namáhavej práce a nebezpečných 
podmienok rýchle umierali. Špeciálne postavenie 
medzi otrokmi mali gladiátori. Fyzicky zdatných ot-
rokov vycvičili na boj proti sebe či proti zvieratám. 
Ich boj na život a na smrť znamenal pre Rimanov jed-
nu z najväčších zábav. 

Potupná situácia gladiátorov, ich zbehlosť v použí-
vaní zbraní na jednej strane, občianska vojna na dru-
hej strane vytvorili podmienky pre to, aby sa najvýz-
namnejšie povstanie otrokov v staroveku začalo 
vzburou gladiátorov, hneď po Sullovej diktatúre (73–
71 pred Kr.). Vodca povstania Spartacus ušiel so svo-
jimi druhmi z gladiátorskej školy v Capue. Rimania 
zo začiatku nebrali vzburu vážne, tá sa však rozšírila. 
K armáde otrokov sa pridávali ďalší a ďalší. Pod 
Spartakovým velením sa vydala najprv na sever, po-
tom na juh a porazila viaceré rímske armády. Senát 
poslal proti Spartakovi Sullovho bývalého zástupcu 

23. Cesta k samovláde

Krízu rímskej armády vyriešili postavením žoldnierskeho vojska.
V pomeroch občianskej vojny sa presunulo vedenie do rúk vojvodcov.
Občianska vojna vytvorila podmienky pre vypuknutie povstania otrokov pod vedením Spartaka.
Po povstaní otrokov ešte viac vzrástol vplyv vojvodcov schopných zabezpečiť vnútorný poriadok.
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Crassa. Crassus a Pompeius (ktorý takisto slúžil 
v Sullovej armáde) na čele svojich légií porazili pri 
Brundisiu Spartakovu armádu. 

Veľkú časť otrokov, ktorí bitku prežili, ako odstra-
šujúci príklad priklincovali na kríž pozdĺž cesty Via 

Appia. Vo svetovej mocnosti ako Rímska ríša v obdo-
bí rozkvetu otrokárstva sa to nemohlo skončiť ináč, 
než porážkou. Vplyv víťazných vojvodcov Crassa 
a Pompeia vzrástol, čo prispelo k ďalšiemu zoslab-
nutiu republiky.

MARIOVA ARMÁDNA REFORMA
„Keď Marius predsa získal 
titul konzula, začal verbovať 

vojakov, nie však podľa starého zvyku z majetnej vrstvy, ale prĳ al 
každého, komu sa chcelo, aj mnohých nemajetných. Podľa niekto-
rých názorov tým chcel zvýšiť svoju obľúbenosť. Táto spoločenská 
trieda ho totiž urobila slávnym. Človeku bažiacom po moci prišli 
vhod práve najchudobnejší, lebo nemajú starosť o svoje statky, pre-
tože nemajú nič, a všetko považujú za čestné, čo im prinesie úžitok 
(…).” (Sallustius: Vojna proti Jugurte)

Rímski legionári z obdobia cisárstva. Po Mariovi verbovali vojakov už z radov 
nemajetných a vybavili ich jednotným odevom a výzbrojou

Opíšte na základe obrazu výzbroj rímskeho vojaka! Porovnajte ju 
s výzbrojou skorších období! [ Ú ]

Marius, politik z ľudovej strany, ktorý zreformoval 
armádu

Aké vnútorné a vonkajšie vlastnosti vy-
jadruje socha? [ Ú ]

V čom spočívala Mariova armádna re-
forma? Aký vplyv mali novinky na armá-

du a na rímsky politický život? [ Ú ] 1

2

4Charakteristické črty starej a novej armády

Vymenujte prednosti a nevýhody oboch 
typov armád! Ktorý činiteľ sa neuvádza 

na obrázku, a predsa mal veľký vplyv na 
prehĺbenie krízy republiky? [ Ú ]

SEDLIACKA ARMÁDA

jednotná výzbroj
jednotný výcvik
žold

ŽOLDNIERSKA ARMÁDA

vlastné zbrane
podiel na koristi
spoločný cieľ

občania, 
ktorí majú 
pozemky

antickí 
proletári

3

Archív
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SULLOVA DIKTATÚRA
„Keď Sulla dosiahol víťazstvo ohňom a mečom (…) 
vyhlásil, že kto bude poslušný, bude sa mať dobre, ale 

svojich nepriateľov nebude šetriť. Takto hovoriac prečítal mená asi 400 senátorov 
a 1600 rytierov, ktorých plánoval usmrtiť. On je prvý, kto zverejnil zoznam odsú-
dencov na smrť, kto vytýčil odmenu pre tých, ktorí ich zabĳ ú, a takisto odmenu 
pre tých, ktorí ich nájdu a prezradia, tresce tých, ktorí ich skrývajú. Onedlho 
rozší ril ich počet o ďalších senátorov. Niektorých zajali a zabili nečakane, tam, 
kde ich našli… iných zasa odvliekli k Sullovým nohám, a tam ich popravili. Za 
tými, ktorí utiekli z Mesta, poslali stopárov a usmrtili nešťastníkov tam, kde ich 
dostihli. Zabili aj mnohých obyvateľov Itálie, ďalších poslali do vyhnanstva, ďal-
ším zhabali majetok. (…) (Plutarchos: Paralelné životopisy. Sulla)

Opíšte Sullovu metódu čiernej listiny! Prečo mohol Sulla siahnuť po tejto me-
tóde? Aký vplyv má zavedenie čiernej listiny na morálku občanov? Nájdite 

v neskorších obdobiach podobné metódy! V ktorých prípadoch siahla štátna moc 
po takýchto metódach? [ Ú ]

„Sulla (…) zhromaždil do šesťtisíc ľudí v Circu, senát zasa zvolal v chráme 
Bellony. Svoj prejav začal vtedy, keď jeho vyslaní vojaci začali zabíjať šesťtisíc 
ľudí. Vykynoženie ľudí nahnaných do úzkeho priestoru znamenalo prirodzene 
bolestné výkriky, ktoré bolo počuť ďaleko, a keď sa senátori vystrašili, Sulla ich 
s pokojnou a nevýraznou tvárou vyzval, aby počúvali jeho prejav a nestarali sa, 
čo sa deje vonku, ide o potrestanie zopár zločincov, povedal, on to prikázal.” 
(Plutarchos: Paralelné životopisy. Sulla)

Opíšte charakter Sullovej moci na základe prameňa! Aký cieľ sledoval popra-
vami v blízkosti senátu? Hľadajte podobné scény z fi lmov či kníh, ktoré ste 

videli a čítali! [ P ]

„Z otrokov zavraždených občanov oslobodil desaťtisíc, boli to mladí, silní ľu-
dia, ktorých obdaroval rímskymi občianskymi právami… Urobil to preto, aby 
medzi ľudom bolo desaťtisíc ľudí, ktorí slepo budú plniť všetky jeho príkazy. 
Tento istý zámer sledoval aj vtedy, keď medzi 23 légiami bojujúcimi v Itálii pod 
jeho zástavou rozdelil pôdu, ktorá ležala v chotári miest a bola sčasti bez majite-
ľa, sčasti zasa zhabaná za trest.” (Grécky dejepisec Appiano)

Sulla, predstaviteľ senátorského sta-
vu. Chcel zachrániť republiku pro-
striedkami tyranie

Ktoré spoločenské procesy 
hrali úlohu pri vypuknutí 

povstania? Aké politické pro-
stre die umožnilo povstanie? [ P ]

Prečo oslobodil Sulla otro-
kov? Aké hrozby sa skrý-

vajú v tomto kroku? Prečo roz-
dával pôdu veteránom? Koho 
postavenie upevnil týmito 
opatre niami? Ako to vplývalo 
na systém inštitúcií republiky? 
[ Ú ]

Príčiny vypuknutia povstania 
otrokov

Ktoré spoločenské procesy 
hrali úlohu k vypuknutiu 

povstania? Aké politické pro-
strednie vytvorilo možnosť na 
vzburu? [ P ]

SPARTAKOVO POVSTANIE
„Nakoniec proti nemu vyslali dvoch rímskych 
konzulov s dvoma légiami. (…) Boj trval dlho 

a bol prudký, lebo sa na ňom zúčastnilo desaťtisíc na smrť odhodlaných ľudí. 
Spartacus sa zranil na stehne od kopĳ e, padol na kolená, ale držiac pred sebou 
štít, bojoval ďalej. Nakoniec obkľúčili a zabili aj jeho, aj jeho spolubojovníkov. 
Ostatná časť jeho armády utrpela v bezhlavom boji zblízka porážku. Zabitých 
nepriateľov nebolo možné ani zrátať, kým Rimania stratili iba necelých 1000 
ľudí. Spartacovo telo sa nenašlo. Mnohí utiekli po bitke do hôr. Crassus /rím-
sky veliteľ/ prepadol aj ich. Utečenci sa rozdelili do štyroch oddielov a tak proti 
nemu bojovali, kým s výnimkou 6000 ľudí všetci nepadli. Tých, ktorých zajali 
živých, Crassus dal ukrižovať po celej dĺžke cesty vedúcej z Capui do Ríma.” 
(Grécky dejepisec Appianos)

Porozprávajte na základe 
prameňa Spartakov pád! 

Ako sa stavia autor k povstal-
com a Spartakovi? Dokážte 
svoje tvrdenie úryvkami! Aké-
mu účelu slúžila pomsta? [ P ]

5

6

7

8

9

ĽUDOVÁ STRANA OPTIMATI

MARIUS SULLA

politické konfl iktyplebs anexie

žoldnierske 
vojsko 

občianska vojna 
(proscriptio, oslobodenie 

otrokov)

rastie počet 
otrokov

zhoršujúce 
sa životné 
podmienkypovstania otrokov
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Boj gladiátorov s divou zverou

Boj gladiátorov 

Obrázky ukazujú dve typické formy 
gladiátorských súbojov. Opíšte výzbroj 

gladiátorov! Aké typy zbraní rozoznávate 
na obrázkoch? Čo si možno všimnúť na 
zbraniach gladiátorov bojujúcich proti sebe? 
Aký je rozdiel vo výzbroji gladiátora a legio-
nára? [ P ]

Spartakovo povstanie 

Aké ciele možno odhaliť v zdanlivo nepremyslených Spartakových akci-
ách? Prečo prešiel Spartacus na východné pobrežie Itálie? [ P ]

Činitele určujúce hodnotu a postavenie 
otrokov

Aké činitele určujú v zásade ce-
nu otrokov? Čo vplýva podľa 

obrázku na životné podmienky? Aká 
je súvislosť medzi cenou a životnými 
podmienkami otrokov? Ktoré hľadis-
ká obrázok neznázorňuje? [ Ú ]

11

13

10

12

fyzický 
stav

dopyt-
ponuka

fyzický stavhodnota 
otrokov 

baňa vychová-
vateľ

gladiátorpoľno-
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postavenie otrokov
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„Maria už dávno trápila túžba po konzulskom úrade. Už mu chýbala iba sta-
robylosť jeho rodiny. Hojne disponoval všetkými dobrými vlastnosťami: usilov-
nosťou, čestnosťou, vojvodcovskými vedomosťami, jeho duša bola vo vojne cti-
žiadostivá, v mieri skromná, vášeň a lakomosť mu nebola typická, len chcel byť 
slávny. Narodil sa inak v Arpinu, tam strávil aj svoje detstvo, a keď dosiahol vek 
vhodný na vojenskú službu, zvolil si armádu, namiesto gréckeho krasorečnenia 
či mestského fi čúrstva. Vyrástol tak z neho neskazený muž. Keď kandidoval na 
post vojenského tribúna, získal všetky hlasy, hoci väčšina ho ani nepoznala osob-
ne, ale vedela o jeho činoch. Takto získal rad radom ďalšie úrady. Konal tak, aby 
jeho skutky hodnotili vyššie, než úrad, aký práve zastával. Doteraz sa však tento 
človek neodvážil kandidovať na funkciu konzula. (…)

Sulla bol Mariovým kvestorom /vybavoval fi nančné záležitosti/. Keďže sa 
jeho meno spomína v súvislosti s veľkými udalosťami, nemôžem obísť, aby som 
sa nezmienil krátko o jeho charaktere. Sulla pochádzal z patricĳ skej rodiny, ale 
meno jeho rodiny zapadlo do zabudnutia pre lenivosť jeho predkov. Rovnako 
bol zbehlý v gréckej i latinskej literatúre, mal vynikajúce duševné schopnosti, 
túžil po všetkých pôžitkoch, ale najmä po sláve. Keď nemal iné na robote, rád sa 
zabával, ale nikdy nezanedbával svoje povinnosti. Vedel krasorečniť, mal bystrý 
rozum, ľahko sa spriatelil, mal až neuveriteľnú schopnosť utajiť svoje plány. Bol 
márnotratný, peniaze rozhadzoval. Hoci pred víťazstvom v občianskej vojne ho 
považovali vo všetkom za najšťastnejšieho človeka na svete, jeho šťastie nebolo 
väčšie, než vytrvalá rozhodnosť. Málokto dokázal povedať: má šťastie, alebo od-
vahu? Ale čo sa stalo potom, naozaj neviem, či mám o tom písať s hanbou alebo 
s odporom.” (Sallustius: Vojna proti Jugurte)

„Čo sa týka Mariovho vzhľadu, videl som jeho mramorovú sochu v galskej 
Ravene. Táto socha sa hodí k jeho drsnému a zahorknutému charakteru. Od prí-
rody bol mužný a bojovný. Celá jeho výchova smerovala skôr k vojenskej, než 
k občianskej životnej dráhe. S mocou v rukách nedokázal skrotiť svoje vášne.

Grécku literatúru neštudoval, pri dôležitejších príležitostiach nikdy  nehovoril 
po grécky. Považoval za smiešne, aby študoval takú literatúru, ktorej učitelia 
sú v službách iných národov. Keď po druhom víťaznom pochode dal hrať pri 
vy sviacke chrámu grécku divadelnú hru, akurát sa objavil na predstavení, na 
 krátky čas si sadol a odišiel. (…) (Plutarchos: Paralelné životopisy)

„Jeho zovňajšok, ktorý dobre poznáme z jeho sôch, bol ešte strašnejší vďaka 
tvrdému a pichľavému pohľadu modrých očí a farbe pokožky. Na červenej tvári 
mal biele fľaky, ako sa hovorí, aj meno dostal podľa nich. V Aténach sa o ňom 
šírila táto posmešná báseň: „Aká červeň na Sullovej tvári, posypaná jačmennou 
múkou!” Vymenujeme niekoľko údajov o tomto človeku, o ktorom tvrdia, že mu 
komediantstvo bolo blízke, a keď bol mladý a nikto ho ešte nepoznal, neustále 
chodil do spoločnosti hercov a komediantov a s nimi sa zabával. A keď sa stal 
neobmedzeným diktátorom, zhromaždil okolo seba najbezočivejšiu hereckú há-
veď a dennodenne s nimi pil a súťažil v žartovaní, natoľko, že to už ľudia pova-
žovali za nevhodné na jeho vek.” (Plutarchos: Paralelné životopisy)

V akej miere je Sallustius 
zaujatý? Skúste vynechať 

niektoré časti textu a zmeniť 
tak obraz dvoch osobností! [ Z ]14

16

Porovnajte opisy so so-
chami politikov (učebni-

ca, 123. a 124. strana)! V akej 
miere sú dva pramene v súla-
de? S kým sympatizuje Plutar-
chos, s Mariom alebo Sullom? 
Aký je autorov názor na moc? 
[ Ú ]

15

H
ľa

d
is

ká V súvislosti s občianskou vojnou sme spoznali dve proti sebe stojace strany a ich vodcov. Spoznajme teraz 
Mariovu a Sullovu osobnosť pomocou prameňov. Analyzujte, ako ich zobrazujú dejepisci! Všímajte si, ktoré 
vlastnosti a činitele vyzdvihujú! Prediskutujte, čo všetko by ste zohľadňovali, keby ste museli vykresliť port-
rét súčasného politika!
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PRVÝ TRIUMVIRÁT Po potlačení povstania otro-
kov zveril senát obranu proti vonkajším útokom, ako 
aj zlikvidovanie stredomorského pirátstva Pom peiovi. 
Dosahoval úspechy, preto sa začali obávať jeho pre-
hnanej moci. Jeho veteránom preto nedávali pôdu. 
Pompeius na to reagoval tak, že hľadal spojenie 
s nepriateľmi senátu.

Táto situácia umožnila postup pre ešte neznámeho 
politika Julia Cézara. Pochádzal zo vznešeného patri-
cĳ ského rodu. Osobne však bol bližší politikom z ľu-
dovej strany (jeho otec bol Mariovým švagrom, man-
želka dcérou politika z ľudovej strany). Hlásal teda 
zásady ľudovej strany a ich pomocou rozširoval tá-
bor svojich prívržencov. Organizoval mnohé sláv-
nostné hry a gladiátorské súťaže. Získal tým priazeň 
más, ale sa zadĺžil. Svoju fi nančnú situáciu riešil v Rí-
me zvyčajným spôsobom: získal miestodržiteľstvo 
v Hispánii a svoj majetok zveľaďoval na úkor tamoj-
šieho obyvateľstva. 

Dôležitým medzníkom Cézarovej kariéry bolo to, 
že dosiahol zmierenie medzi dvoma najvplyvnejší-
mi vojvodcami ríše Crassom a Pompeiom, a spojil 
sa s nimi proti senátu (60 pred Kr.). Túto dohodu 
nazvali neskôr triumvirátom (spojenectvo troch mu-
žov), ktorého podstatou bolo, že sa navzájom pod-
porovali pri získaní vedúcich funkcií. Cézar sa stal 
najprv konzulom, neskôr miestodržiteľom provincie 
Galia. (V iných rokoch boli aj ďalší členovia trium-
virátu konzulmi, Crassus potom odišiel na východ 
do Sýrie, Pompeius zasa išiel nazbierať sily do His-
pánie.)

CÉZAROVA SAMOVLÁDA Po Crassovej smrti (53 
pred Kr.) triumvirát prestal existovať. Pompeius sa 
postavil na stranu senátu, lebo Cézara považoval za 
stále nebezpečnejšieho súpera. Cézar totiž rozšíril 
územie Galie a zorganizoval údernú armádu vernú 
jeho osobe. 

Keď ho senát povolal domov, aby ho oddelil od 
armády, dospel k rozhodujúcemu rozhodnutiu: na 
čele svojich vojakov prekročil hranice Itálie Rubicon 
(Kocky sú hodené!). Začala sa ďalšia občianska voj-
na. Senát sa prerátal, Cézar porážal Pompeiove légie 
rad radom a pri gréckom Farsale defi nitívne porazil 
svojho súpera (48 pred Kr.). Pompeius ušiel, ale 
onedlho ho zavraždili. 

Vystrašený senát zvolil Cézara za doživotného 
diktátora, ktorý využil svoju moc na to, aby zavie-

dol reformy posilňujúce jednotu ríše a zmierňujú-
ce vnútornú nespokojnosť. Usadil svojich veterá-
nov, ale rozdával pôdu aj nemajetným. Zaviedol zla-
té peniaze, ktorých hodnota bola trvalá. Poskytol 
rímske občianske práva mnohým ľuďom z provin-
cií. Chcel znížiť autoritu senátu: počet členov zvýšil 
na 900 a pozval do neho aj vznešených z provincií. 
Jeho kalendárna reforma mala aj náboženský výz-
nam. Pomocou egyptských hvezdárov zosúladil 
 kalendár s ročnými obdobiami a trvanlivosť tejto 
korekcie zabezpečil systémom preskočných rokov. 
 Juliánsky kalendár používame s malou úpravou 
dodnes. 

Pomocou týchto opatrení sa stal obľúbený me-
dzi ľudom (plebs) i rytiermi. Republikánske tradície 
však boli ešte silné, čo Cézar ignoroval. Využili to 
jeho nepriatelia v senáte a počas republikánskeho 
sprisahania ho pod vedením Bruta a Cassia zavraž-
dili (44 pred Kr.)

OCTAVIANUS PRI MOCI Republikáni nemali taký 
program, ktorý by bol zabránil moci jednej osoby. 
Moc sa tak dostala do rúk troch ľudí z Cézarovho 
prostredia. Antonius bol jedným z Cézarových veli-
teľov, Lepidus stál na čele jazdy, mladý, no o to cieľa-
vedomejší Octavianus bol zasa Cézarovým synov-
com a diktátorovým ofi ciálnym dedičom a do sku-
piny osobností súperiacich o moc sa dostal tak, že 
získal podporu Cézarových veteránov. Všetci traja sa 
zaviazali pokračovať v cézarovských tradíciách, pre-
to uzavreli druhý triumvirát (43 pred Kr.).

Triumvirát v nasledujúcom roku pri Filippách po-
razili Cézarových vrahov a medzi sebou ríšu rozde-
lili. Antonius dostal východné územia, Octavianus 
západné a Lepidus Afriku.

Lepidus sa čoskoro stiahol z politiky, ale Octavia-
nus a Antonius sa snažili od začiatku o samovládu. 
Ich ozbrojený konfl ikt bol nevyhnutný, občianska 
vojna tak pokračovala. Antonius sa chcel opierať o he-
lenistický Egypt, ale pre jeho ľúbostný vzťah s egypt-
skou kráľovnou Kleopatrou sa mnohí obávali toho, 
že ťažisko ríše sa presunie na východ. Väčšina Rima-
nov preto podporovala Octaviana. Rozhodujúca bit-
ka bola pri meste Actium (31 pred Kr.) a v boji na 
mori získal Octavianus víťazstvo. Egypt zmenil na 
provinciu, no neodovzdal ho senátu, ale krajinu, kto-
rá hrala dôležitú úlohu pri zásobovaní Ríma obilím, 
si ponechal pod svojou kontrolou.  

24. Vznik samovlády

Republika bola neschopná fungovať. Z tých, ktorí súperili o moc, získal nakoniec samovládu najnadanejší voj-
vodca a politik Julius Cézar.
Cézarove reformy slúžili upevneniu jednoty ríše a zmierneniu vnútorných sporov. Jeho otvorená samovláda 
viedla k sprisahaniu a Cézara zavraždili. 
Už nebolo možné znovu nastoliť republiku. V ďalšej občianskej vojne získal moc Octavianus. Jeho diktatúru 
skrytú za republikánske formy nazývajú principát. 
Panovanie Augusta prinieslo pre národy ríše vnútorný i vonkajší mier.
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AUGUSTOVA SAMOVLÁDA – PRINCIPÁT Oc-
tavianus sa nechcel dostať do Cézarovej situácie, pre-
to sa snažil svoju samovládu skrývať a rád sa ukazo-
val v polohe záchrancu republiky. Jeho moc sa opie-
rala o armádu, ktorú sám riadil. Vo svojich rukách 
sústreďoval kľúčové funkcie republiky a cez ne 
presadzoval svoju vôľu. Ako konzul bol na čele ar-
mády a výkonnej moci, ako tribún ľudu bol nedotknu-
teľný a mal právo veta. Ako cenzor mohol dosadiť do 
senátu svojich prívržencov, ako pontifex maximus 
 ria dil aj náboženský život. Zdanlivo bol jedným 

z hlavných úradníkov republiky, ale „z úcty” prĳ al 
od senátu a „rímskeho ľudu” také tituly, ktoré sved-
čili o jeho výnimočnom postavení. Taký bol naprí-
klad titul augustus (bohom podporovaný muž), čo 
neskôr používal ako osobné meno, alebo princeps
(prvý občan), podľa ktorého dostal názov jeho sys-
tém. Diktatúru sa snažil zakrývať aj tým, že podporo-
val oživenie tradícií skorého obdobia republiky a pre-
sadzoval staré mravy a zvyky. Jeho systém, čiže 
republikánskymi formami zakrývanú samovládu 
nazývame principátom. 

PRVÝ TRIUMVIRÁT
„Cézar bol krehký muž, pokožku mal 
hladkú a bielu, často ho trápilo bolenie 

hlavy a epileptické záchvaty. (…) Niežeby bol považoval svoj sla-
bý zdravotný stav za zámienku na pohodlný, zaháľajúci život, ale 
naopak, za najlepšiu liečbu označil vedenie vojny. Uprednostňoval 
dlhé cestovanie, jednoduché stravovanie, spánok pod holým nebom 
a životný štýl bez akejkoľvek pohodlnosti (…) Cez deň sa venoval 
prehliadke táborísk a kasární, navštevoval mestá; neustále bol s ním 
jeden otrok, ktorý vedel písať, a po ceste mu diktoval, za ním stál 
vždy vojak s vytiahnutým mečom.” (Plutarchos: Paralelné životopisy. 
Julius Cézar)

Vykreslite Cézarov portrét na základe úryvkov! Porovnajte to 
s Plutarchovým opisom Maria a Sullu a charakterizujte názor 

autora! [ P ]

Politické pomery v období krízy republiky

Aké politické konfl ikty znázorňuje obrázok? Ako sa zmenilo 
postavenie senátu? Kto sa stal hlavnou postavou udalostí? Od 

čoho záviselo, kto získal moc? [ Ú ]

Dve podoby Julia Cézara

Aké rozdiely si môžete všimnúť medzi 
dvoma sochami? Aká ja ich príčina? [ P ]

2

1

4

3

Archív

ĽUDOVÁ STRANA OPTIMATI
občianska vojna

Cézar Pompeius

Crassus 

Cézar Pompeius 

vojvodcovia senát 

senát 

I. triumvirát, 60 pred Kr.
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„Šesťdesia	 isícová /galská/ armáda nečakane zaútočila na Cé-
zara, keď jeho vojaci práve opevňovali vojenský tábor a nerátali 
s tým, že budú musieť bojovať. Nepriateľ rozohnal Cézarovu  jazdu, 
obkľú čil siedmu a dvanástu légiu a centuriónov zabil. Keby  Cézar 
ne schmatol štít a neprešiel dopredu, do prvých radov pechoty 
a nevrhol sa na nepriateľa (…) nebol by sa zachránil žiadny Riman. 
(Plutarchos: Paralelné životopisy. Julius Cézar)

Prečo bol populárny medzi vojakmi? V akej miere to bola z jeho 
strany vedomá politika? Ktoré vlastnosti Cézara boli vhodné na 

to, aby získal samovládu? [ Ú ]

„Tullius schmatol oboma rukami Cézarovu tógu a strhol mu ju 
z krku. Bolo to znamenie na vykonanie atentátu. (…) nezasväte-
ní sa natoľko vystrašili, že sa neodvážili ani zutekať, ani Cézaro-
vi  pomôcť, alebo hoci vydať jediný hlas. Atentátnici však vytiahli 
svoje meče z pošvy, obkľúčili Cézara, na ktorého, nech sa otočil 
kto roukoľvek stranou, padali údery. Všade pred očami a tvárou vi-
del  kovovú špicu mečov; tak ho hnali, ako poranené zviera, kým ne-
zapichli do neho svoj meč všetci. Dohodli sa totiž, že všetci namočia 
svoju zbraň do jeho krvi. Preto ho poranil aj Brutus pod bruchom. 
Hovorí sa, že Cézar sa zo začiatku bránil, snažil sa predísť bodnu-
tiam a volal o pomoc, ale keď videl, že aj Brutus do neho ponára svoj 
meč, stiahol tógu na hlavu a padol na zem.” (Plutarchos: Paralelné 
životopisy. Julius Cézar)

Pripravte novinovú správu o Cézarovej smrti z dvoch uhlov 
pohľadu: z hľadiska Cézarových prívržencov a republikánov! 

Prečo sa rozhodli atentátnici tak, že všetci bodnú svoj meč do Cé-
zara? [ Ú ]

Cézarova expanzia

Aké územia dobyl či vzal pod svoju kontrolu Cézar? Ktoré geografi cké faktory určovali smer expanzie a ktoré 
jej bránili? [ Ú ]

5

6

7

CÉZAROVA SAMOVLÁDA

Tento víťazný oblúk postavili na Cé zarovu po česť 
v jednom meste Ga lie, kde Cézar usadil svojich 
veteránov 

Kto patril medzi veteránov? Prečo bolo 
pre Cézara dôležité, aby sa usadili? [ Ú ]
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OCTAVIANUS PRI 
MOCI

„Ledva sa začala bitka, na jednej strane bolo všetko: ve-
liteľ, námorníci, vojaci, na druhej strane nič, len voja-
ci. Kleopatra bola prvá, ktorá zutekala; Antonius zostal 

radšej pri utekajúcej kráľovnej, ako pri svojich bojujúcich vojakoch a tak imperá-
tor /hlavný veliteľ/, ktorý mal vystupovať proti zbehom neúprosne, sám utiekol 
od svojej armády. Jeho vojaci po strate vodcu ešte dlho bojovali za víťazstvo (…), 
ale keď už na to nemali šancu, tak aspoň za smrť.” (Opis Velleia Patercula o bitke 
pri Actiu)

Čomu pripisuje Augustove víťazstvo Velleius? Aká je úloha starovekých voj-
vodcov? Prečo bola bitka pri Actiu rozhodujúca v súboji medzi Antoniom 

a Augustom? [ Ú ]

Portrét Marca Agripu
Octavianov priateľ z mladosti a 
v ča soch občianskej vojny jeho naj-
vernejší spojenec. Vynikajúci voj-
vod ca, rad radom víťazil vo veľkých 
bitkách Octaviana, ktorý bol vo vo-
jenskom umení menej zbehlý. On 
obnovil rímsku fl otilu. Získal mnoho 
uznaní a titulov, no celý čas zostal 
v pozadí a oddane slúžil samov -
lád covi Octavianovi. Jeho treťou 
man žel kou bola Octavianova dcéra

Ktoré panovnícke črty Oc-
taviana zvýrazňuje Agri-

pova osoba? [ P ]

Systém principátu

Vysvetlite na základe modelu fungovanie štátneho systému principáta! Do-
kážte, že Augustus v skutočnosti bol samovládcom! [ Ú ]

Augustova expanzia

Opíšte na základe mapky, 
ktoré oblasti pripojil Au-

gus tus k ríši! Porovnajte hrani-
ce ríše s geografi ckými pomer-
mi! Aké politické ciele alebo 
okolnosti možno objaviť za ex-
panziou? [ Ú ]

AUGUSTOVA SAMOVLÁDA
– PRINCIPÁT 
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„(…) Ešte raz sa vrátim k našej nešťastnej, alebo ešte viac: už ani 
neexistujúcej republike. Marcus Antonius mi poslal list vo veci od-
volania Sexta Clodia /poslali ho do vyhnanstva roku 52 pred Kr./ 
v úctivom tóne, aspoň čo sa týka mojej osoby, z listu, ktorého kópiu 
som ti poslal, však uvidíš, ako bez škrupúľ, ordinárne a nebezpečne, 
niekedy by som si želal Cézarov návrat (…) Lebo zo sfalšovaných 
spisov teraz vyťahujú také veci, ktoré Cézar nikdy neurobil, ale by 
ich ani nestrpel. Ja som bol pre každý prípad Antoniovi k dispozícii, 
lebo keď si vzal do hlavy, že si môže dovoliť všetko, darmo sa mu 
postavím na odpor, aj tak by to urobil. Preto ti posielam aj kópiu 
môjho listu, ktorý som napísal jemu.” (Cicerónov list A� icovi, apríl 44 
pred Kr.)

„Ver mi, Cassius, neustále myslím len na teba a Bruta, čiže na celú 
našu republiku, ktorá vkladá všetky svoje nádeje len do vás a De-
cima Bruta. Odkedy Dolobela /konzul v roku 44 pred Kr./ zastával 
úlohy vyplývajúce z vedenia štátu tak vynikajúco, aj ja mám väčší 
dôvod na optimizmus. Lebo tá pliaga sa natoľko rozšírila a zo dňa 
na deň rástla v meste, že ja som už ani neveril v Rím, ani v mier. Po-
darilo sa však túto záležitosť potlačiť natoľko, že podľa môjho názo-
ru budeme od tohto nebezpečenstva oslobodení raz a navždy. Ešte 
máme pred sebou veľa vážnych úloh, ale všetko teraz stojí na vás. 
Ale poďme pekne po poriadku! Lebo sa zdá, že sme sa zbavili nie 
kráľovstva, ale iba kráľa, lebo aj po odstránení kráľa čakáme všetci 
na kráľove rozkazy. (…)

Vy musíte urobiť poriadok a nesmiete si myslieť, že ste v záujme 
štátu už urobili svoje. Urobili ste toľko, koľko som si nikdy nemohol 
želať, ale štát tým nie je uspokojený a vzhľadom na vaše vynikajúce 
plány a veľké zásluhy očakáva od vás ešte veľké veci. Doteraz, ako 
ste odstránili tyrana, sa pomstil za neprávosti, viac sa nestalo. Čo 
však získal späť štát zo svojich okrás a výsad? Azda to, že po jeho 
smrti poslúcha toho, koho za života nemohol vystáť?” (Cicerónov 
list Cassiovi, máj 44 pred Kr.)

Do Antia som prišiel 8. júna. Brutus sa tešil (…) Radil som mu, čo 
som vymyslel po ceste, aby prĳ al poverenie na nákup obilia v Malej 
Ázii; teraz sa musíme starať len o to, aby zostal v bezpečí, republiku 
môžeme chrániť len takto. Sotva som začal rozprávať, prišiel Cas-
sius. (…) Rozhodne vyhlásil, že nepôjde na Sicíliu. „Mám prĳ ať po-
tupu ako dobrý skutok?” /Bruta a Cassia poveril senát, aby nakúpili 
obilie pre Itáliu./ (…)

Keď som potom rozoberal, že /po zavraždení Cézara/ sa mal zvo-
lať senát a rozrušený ľud sa mal zámerne ešte viac rozohniť a celý 
štátny aparát sme mali uchopiť – vtedy tvoja priateľka skríkla: „Tak 
toto som ešte od nikoho nepočula!” (…)

Ale počuj, aby som nezabudol: Dolobela ma 3. júna urobil svojim 
legátom (…) Mám rád túto činnosť, ktorá umožňuje, aby sme si cho-
dili, kde sa nám páči; ja som sa teraz dostal k takémuto niečomu. Je 
vynikajúce, že päť rokov môžem užívať toto právo. Čo si ja lámem 
hlavu nad piatimi rokmi? Myslím si, že to bude kratšie.” (Cicerónov 
list A� icovi, jún 44 pred Kr.)

13

15

V akom stave bola republika podľa Ci-
ceróna po Cézarovej smrti? O akom 

postoji svedčí prvý list? Na aké nebezpe-
čenstvo naráža v druhom liste? Aké kroky 
mu chýbajú? Aký je rozpor medzi opatre nia-
mi, ktoré mu chýbajú, a Cicerónovými poli-
tickými postojmi? Jestvuje rozdiel medzi 
tromi prameňmi ohľadne toho, ako Cicero 
odhaduje situáciu? Ktorý prameň je najopti-
mistickejší a ktorý najpesimistickejší? [ Ú ]

„(…) Cicero od každého jasnejšie 
ukázal Rimanom, ako krasorečnenie 
sprí jem ňuje dobrú vec, a pravda je ne-
poraziteľná, keď ju podajú správne; že 
svedomitý štátnik je dobrý a nepostaví 
sa za zdanlivo dobrú vec (…) Bohužiaľ 
sa stal v očiach mnohých ľudí nesympa-
tickým, (…) lebo boli unavení z toho, 
aby ho neustále počúvali, ako velebí 
seba a svoje skutky.” (Plutarchos)

Cicerónova mramorová socha, ktorú vyhotovili 
v Augustovej dobe podľa skoršej sochy 

Ktoré Cicerónove črty zdôrazňuje so-
cha? Akými prostriedkami dosiahol so-

chár tento účinok? Ako je možné, že Cicero 
bol v augustovej dobe opäť populárny? [ Ú ]

Nazrime do úvah vynikajúceho rečníka Cicera! Čo si uvedomo-
val z diania, ktoré sa odohrávalo okolo neho? Analyzujte, ako 

prežíval prechodné obdobie? [ Ú ]
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káPri štúdiách dejín sa sústreďujeme na významné procesy, pričom hrozí, že stratíme z očí súčasníkov. Pre nich 
sa odohrávali udalosti nie vo veľkých perspektívach, ale v každodennom živote. V zmätočných časoch pre-
chodu od republiky k samovláde málokto spoznal smer týchto zmien. A keď áno, vedeli, čo slúži najlepšie 
ich záujmom? A keď im to bolo jasné, mali odvahu konať?
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Čo chápe pod pojmom 
„stranícka vláda” Augus-

tus? V akej sile vidí zdroj svojej 
moci? [ P ]

Čím možno dokázať, že 
jeho tvrdenia sú zavádza-

júce? [ P ]

Ktoré republikánske úra-
dy získal Augustus? Ako 

ich bolo možné získať a vyko-
návať v období republiky? [ Z ]

Aké nové tituly založil 
 Augustus? Aká moc k nim 

patrila? [ Z ]

Ktoré fakty o upevnení 
štátnej moci a nastolení 

vnútorného poriadku spomína 
Augustus? [ E ]

Opíšte na základe prame-
ňa Augustovu zahraničnú 

politiku! Spomeňte aj konkrét-
ne udalosti! Ako chápali Rima-
nia mier? [ Z ]

Ktorú metódu riešenia 
úloh vyzdvihuje Augus-

tus? Prečo sa dostáva táto mož-
nosť do popredia? [ E ]

Aké morálne hodnoty 
vyzdvihuje prameň? Pre-

čo? [ Ú ]

V akom je vzťahu vlastný 
životopis s historickými 

fak tami, o ktorých ste sa učili? 
Ktoré udalosti vypadávajú a 
prečo? [ P ]

Zozbierajte z prameňa zvy-
ky a povery! [ Ú ]

Nasledujúci prameň vznikol krátko pred  Augustovou 
smrťou a zhŕňa politikov život a jeho činnosť. Pôvod-
ne bol vyrytý do bronzovej tabule umiestnenej v mau-
zóleu na Marsových poliach, no neskôr ho vystavili 
na viacerých miestach v ríši. Vďaka tomu sa zacho-

val. Objavili ho pri Ankare v 17. storočí vyslanci habs-
burského cisára, ktorí cestovali za sultánom boju júcim 
na východe. Ide jednoznačne o propagandistický 
text. Ak si ho však pozorne prečítate, môžete získať 
presný obraz o systéme principátu.

25. Augustov vlastný životopis

„1. Keď som mal devätnásť rokov, z vlastného rozhodnutia a na svoje ná-
klady som zorganizoval armádu, pomocou ktorej som štát zbavil straníckej 
nadvlády. Senát preto poveril mňa a konzulov, aby sme sa postarali o to, že 
štát neutrpí žiadnu škodu. V tom istom roku ma ľud zvolil za konzula, pre-
tože vo vojne padli obaja konzuli, ďalej za člena triumvirátu, aby sme dali do 
poriadku záležitosti štátu. 

2. Bezbožný čin vrahov môjho otca som pomstil zákonným rozsudkom: 
poslal som ich do vyhnanstva, a keď zaútočili na štát zbraňami, porazil som 
ich vo dvoch bitkách.

3. Často som viedol vojnu na pevnine i mori proti vnútorným a vonkajším 
nepriateľom, na celom svete, a po víťazstvách som udelil milosť každému, kto 
o to požiadal. Cudzie národy som nevyhubil, ak bolo možné odpustiť im bez 
ohrozovania našej bezpečnosti, skôr som ich ochraňoval. Do mojich rúk zlo-
žilo prísahu asi 500 tisíc rímskych občanov. Po uplynutí služby som /300 tisíc/ 
usadil v kolóniách (…) Pridelil som im pôdu, alebo za odmenu za vojenskú 
službu som im dal peniaze.

4. Dva razy som vtiahol do Ríma za ovácií, trikrát triumfálnym pochodom 
a dvadsaťjedenkrát ma vyhlásili za imperátora. Senát odhlasoval pre mňa viac 
triumfálnych pochodov, ale ja som to neprĳ al. Trinásťkrát som bol konzul do 
času, keď tieto riadky píšem, a tridsaťsedemkrát som získal tribúnsky titul. 

5. Diktatúru, ktorú mi ľud i senát tak za mojej prítomnosti, ako aj neprí-
tomnosti odsúhlasil (…), neprĳ al som. V časoch veľkého nedostatku som však 
neodmietol dodávky obilia. Titul večného konzula som takisto neprĳ al.

6. (…) Senát a rímsky ľud ma v zhode poverili, aby som s neobmedzenou 
mocou bol jediným ochrancom zákonov a mravov, ale som neprĳ al žiadnu 
funkciu, ktorú mi zverili v protiklade so zvykmi našich predkov. Keď ma 
 požiadal senát uskutočniť niečo, urobil som to ako tribún ľudu. V tejto kom-
petencii som požiadal senát o partnera v úrade päťkrát, čomu senát vyhovel.

7. Desať rokov nepretržite som bol členom komisie, ktorej zverili uspo-
riadanie štátnych záležitostí. Hlavou senátu som bol štyridsať rokov do toho 
dňa, ako tieto riadky píšem. Bol som pontifex maximus, augur /veštec z vtá-
čích kostí/, člen pätnásťčlennej komisie dozerajúcej na kult (…).

8. V roku môjho piateho konzulstva som na príkaz senátu a ľudu zvýšil 
počet patricĳ ov. Senát som zostavil znova až tri razy. Inicioval som nové zá-
kony, ktorými som oživil mnohé, z tejto doby sa už vytrácajúce príklady na-
šich predkov, a aj ja som zanechal v mnohých ohľadoch nasledovaniahodný 
príklad pre potomkov. (…)

9. (…) na základe rozhodnutia senátu schválili zákon, aby bola moja osoba 
raz a navždy nedotknuteľná a aby mi patrila tribúnska moc do konca môjho 
života. (…)

13. Janusovu bránu (…), ktorá mohla byť podľa vôle našich predkov za-
vretá len vtedy, keď na územiach kontrolovaných rímskym ľudom, na pev-
nine a mori, všade panuje víťazstvami dosiahnutý mier, hoci (…) pred mojím 
narodením bola zavretá od založenia mesta iba dva razy, počas môjho vede-
nia ju dal zavrieť senát trikrát. 1

Archív
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21. Chrám Pomstychtivého Marsa a Forum Augustum som dal postaviť 
na vlastných pozemkoch, ktoré som kúpil z vojnovej koristi. Divadlo vedľa 
Apolónovho chrámu som dal postaviť na pozemkoch zakúpených zväčša od 
sú kromných ľudí (…)

25. More som vyčistil od pirátov. Potom, čo som porazil otrokov, ktorí 
 utiekli od svojich pánov a chopili sa zbrane proti štátu, som odovzdal asi 30 
tisíc zajatcov ich pánom na potrestanie.

26. Rozlohu každej provincie rímskeho ľudu som zväčšil všade v sused-
stve, kde žili národy neuznávajúce našu moc.

27. Nadvládu rímskeho ľudu som rozšíril aj na Egypt. Armeniu (…) po 
smrti jej kráľa som mohol zmeniť na provinciu, ale radšej som sa držal prí-
kladu našich predkov a túto krajinu som (…) odovzdal /kráľovmu synovi/ (…)

34. Počas svojho šiesteho a siedmeho konzulstva, keď som skoncoval s ob-
čianskou vojnou, v rukách s mocou, ktorú mi zverili v plnej zhode, som ria-
denie štátu dal do rúk senátu a ľudu. Za túto zásluhu ma nazvali na základe 
rozhodnutia senátu Augustom (…)

35. V roku trinásteho konzulstva ma vyhlásil senát, rytiersky stav a celý 
rímsky ľud za otca vlasti (…) Keď som tieto veci napísal, mal som sedemde-
siatšesť rokov.”

„Posledný deň svojho života sa zaujímal, či správy o ňom už vyvolávajú v uli-
ciach nepokoj; požiadal o zrkadlo a upravil si vlasy i padnutú sánku. Pustil po-
tom do izby svojich priateľov a spýtal sa ich, či si nemyslia, že on zahral komédiu 
svojho života dosť dobre…” (Suetonius: Život cisárov)

Aká osobnosť sa skrýva za týmto úryvkom? Porovnajte to s vlastným životo-
pisom a obrázkami! [ Z ]

Augustus ako vojvodca

Reliéf s postavami z drahokamu (tzv. gemma). Na reliéfe trónuje Augustus ako Jupiter (nad 
hlavou má vavrínový veniec), okolo neho sú bohovia, pod ním rímski vojaci 

Mladý Octavianus

Augustus s vavrínovým 
vencom

Augustus ako hlavný kňaz. Šat-
kou prikrytá hlava svedčí o ná-
boženskej funkcii

4

2
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7

6
Vidíte tu niekoľko zobra-
zení Augusta. Porovnaj-

te obrázky! Čo je v nich spoloč-
né? Čo chcú naznačiť a akými 
prostried kami to dosahujú? Ur-
čite aj rozdiely! [ Z ]
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BYTOVÉ PODMIENKY Rozmery a kvalita obytné-
ho domu záviseli od majetkových pomerov majiteľa. 
Dom bohatých, vila bola navonok uzavretou budo-
vou. Cez vchod sa vchádzalo na centrálny, čiastočne 
otvorený dvor, do átria. V jeho otvorenom prostried-
ku bol malý bazén, ktorý zbieral dažďovú vodu 
a v lete ochladzoval vzduch. Rodina žila v átriu. Tu 
stál oltár domácich bohov, tu sa jedlo a tu prĳ ímali aj 
hostí. Odtiaľto sa otvárali ostatné miestnosti domu, 
spálne, komory, kuchyňa a izba hlavy rodiny. 

Kým majetní žili v záhradných mestách vo vlast-
ných domoch a stavali si stále prepychovejšie vily, 
mestský pospolitý ľud (plebs) býval v niekoľkopos-
chodových nájomných domoch. Dvíhali sa ako ost-
rov z prostredia úzkych uličiek (aj sa tak nazývali: 
insula – ostrov). V nájomných domoch bol strop níz-
ko, v zime sa izby naplnili dymom, a len na niekto-
rých miestach bola tečúca voda a kanál. Drevené časti 
domov často vyhoreli.

MESTO A MOŽNOSTI ZÁBAVY Majetnejší často 
usporadúvali veľké hostiny. Spoločnosť sa zvalila na 
váľandy, ktoré obklopovali stôl z troch strán, v tejto 
polohe konzumovala chody, ktoré svedčili o majetku 
a vynaliezavosti hostiteľa. V prestávkach dlhých hos-
tín zabávali účastníkov komedianti, cirkusoví akro-
bati a tanečníci.

Pre všetky spoločenské vrstvy boli obľúbené kú-
pele. K panoráme Ríma patrili obrovské kúpeľné bu-
dovy spolu s klenbovým vodovodom, ktorý zabezpe-
čoval prísun vody. Politici a cisári hľadajúc priazeň 
plebsu dali postaviť veľa kúpeľov. Rimania sem ne-
chodili plávať, ale predovšetkým pre spoločenský ži-
vot a zábavu. V živom prostredí kúpeľov bolo možné 
nájsť naozaj pestré formy zábavy.

Obyvatelia nájomných domov sa neradi zdržiavali 
v tiesnivom byte. Spoločenský život sa odohrával na 
verejných priestranstvách obklopených pompézny-
mi budovami, v cirkusoch a amfi teátroch. Veľká časť 
občanov mala veľa voľného času. Spôsob jeho stráve-
nia významne vplýval na ich pocity, ba aj na politické 
postoje. Podľa starovekého príslovia chcel dav 
„ Chlieb a cirkus!” Preto sa politici snažili postarať 
o zábavu pre plebs.

Masy mali rady najmä slávnostné hry a súťaže. 
Tieto podujatia nevypĺňali iba voľný čas, ale elimino-
vali aj vášne plebsu: na často niekoľko dní trvajúcich 
hrách sa mohol každý vyblázniť.

Vrchol zábavy pre Rimanov znamenali gladiátor-
ské hry. Pre krvavé podujatia postavili osobitné bu-

do vy, tzv. amfi teátre. Boli to stavby akoby k sebe ob-
rátených dvoch divadiel. dodnes zachovaným amfi -
teátrom je Coloseum v Ríme, kde sa vošlo 50 000 ľudí. 
Ľud tu zabávali viacerými krvavými a krutými akcia-
mi. Obľúbené boli zápasy zvierat, ale najmä boj gladi-
átorov navzájom či so zvieratami.

Do divadiel chodilo menej ľudí. Na rozdiel od 
gréckeho divadla rímsky pospolitý ľud mal rád jed-
noduché scény s hrubým humorom. Prvé stále divad-
lo v Ríme dal postaviť Pompeius v I. storočí pred Kr. 

Ľud si bohato užil cirkusových hier. Obrovské 
budovy postavené pre tento účel, napr. Circus Maxi-
mus v Ríme, boli schopné prĳ ať veľké masy ľudí. 
Súťaž vozov bola najobľúbenejšia. Tábory fanúši-
kov existovali už aj v staroveku. Jedni povzbudzo-
vali modrých, druhí zelených alebo ďalšie štyri staj-
ne. Do povzbudzovania sa často zamiešal aj politic-
ký obsah: v období cisárstva panovník a dav podpo-
rovali zelených, aristokracia zasa modrých. Po súťa-
žiach vypukla z času na čas medzi protiľahlými tá-
bormi masová bitka. Tento boj bez skutočnej politic-
kej sádzky bol vhodný na uvoľnenie politických 
vášní.

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT Prastarý náboženský svet 
Rimanov, podobne, ako u iných národov, charakteri-
zoval zo začiatku totemizmus. Dôležitú úlohu hralo 
uctievanie predkov. Ako sa mesto rozvíjalo, v etrus-
kom období sa postupne objavili bohovia s ľudskou 
tvárou. K pôvodným latinským bohom (napr. Janus 
– začiatok a koniec, Mars – vojna) prevzali od Etrus-
kov nových (napr. Minerva – múdrosť). Etruský vplyv 
sa prejavoval v obradoch ešte výraznejšie. Od nich 
prevzali veštenie. Veštili z letu vtákov, z chuti svätých 
kuriatok do jedla, z čreva a pečene zvierat, aj z hro-
mobitia. 

Po vytvorení užších kontaktov s Grékmi sa začala 
helenizácia rímskeho náboženstva. Rímskych bo-
hov s podobnou kompetenciou odvodzovali od gréc-
kych bohov (napr. Zeus – Jupiter, Héra – Juno, Posei-
don – Neptún, Aténa – Minerva). Mytológiu, čiže prí-
behy o živote bohov bolo možné považovať za roz-
právky, čo prevzali takisto od Grékov.

Štát a náboženský život boli v plnej miere spojené. 
Účasť na obradoch symbolizoval spolupatričnosť so 
štátom, preto ich celebrovali zväčša štátni úradníci 
(magistráti). Jestvovali aj kňazské zbory, ako naprí-
klad panny z Vesty, ktoré strážili oheň vo dne v noci, 
a kedykoľvek z neho dali komukoľvek, alebo rôzni 
veštci, ktorých uctievali Etruskovia.

26. Všedné dni a sviatky v Ríme

Spoločenský život Rimanov sa odohrával v prvom rade na verejných priestranstvách, kúpeľoch a divadlách.
Zabávanie ľudí sa stávalo čoraz viac politickou otázkou.
Rímske náboženstvo sa helenizovalo a bolo úzko späté so štátnym životom.
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BYTOVÉ PODMIENKY

„… Vystupujúc na Cispiov vrch sme si všimli, že niekoľkoposchodový vyso-
ký dom stojí v plameňoch a požiar zachvátil už celé okolie. Vtedy niekto z Juliá-
nových sprievodcov poznamenal:

- Vysoký príjem pochádza z mestských nehnuteľností, ale aj riziko je väčšie. 
Bodaj by sme mali niečo proti tomu, aby rímske domy neustále horeli, ja by som 
už bol dávno predal svoj dedinský majetok a kúpil mestské nehnuteľnosti.” (Ge-
lius: Noci v Atike)

Rímske nájomné domy (insula) na reliéfe a rekonštrukčnej kresbe 

Aké životné podmienky zabezpečovali tzv. insuly? Ako 
vplýval na každodenný život mesta fakt, že väčšina oby-

vateľstva žila v nájomných domoch? Porovnajte hodnotu re-
konštrukcie a kresby ako prameňa! [ P ]

O akých problémoch ho-
voria dva pramene? Je me-

dzi nimi rozdiel v prezentácii 
témy? Ak áno, aký? [ P ]

„Väčšinu domov Mesta tu dnes slabá hrada
podopiera: len takto môže správca zabrániť, 
aby sa nezrútili. A keď dávno zívajúci otvor zamuruje,
posiela nás spať, hoci sa celé môže na nás hneď zvaliť. 
Tam treba žiť, kde niet požiaru, v noci zasa paniky!
Ucalegon kričí o vodu, zachraňuje svoje veci.
Už tri poschodia ti dymia, no ty nevieš o ničom, 
lebo keď po dolných schodoch už ušli,
ten sa opečie ako posledný, ktorého chránia len
škridlice pred dažďom, tam hore, kde hniezdia slabé
holuby.”
(Podľa 3. satiry z Juvenalis)

1
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„Moja vila v Laurente je iba sedemnásť míľ od Ríma, a človek sa tam môže 
vrátiť po vybavení všetkých záležitostí bez toho, aby si skrátil deň. Vedú tam dve 
cesty (…) odvšadiaľ je krásna príroda iná. Tu je cesta vtesnaná do lesa, tam zas 
pokračuje po širokých lúkach. (…) Vila je pohodlná, hoci jej udržiavanie nie je 
nákladné. Oproti vchodu, ktorý je elegantne jednoduchý, je porticus /stĺporadie/ 
v tvare D, ktorý obklopuje pôvabný dvor. Je to cenná skrýša v zlom počasí, lebo 
ju chránia okná, ktoré sa zatvárajú, aj strechy, ktoré ju zakrývajú. Tento porticus 
vedie do vyslovene veselého vnútorného dvora. Odtiaľto sa dostaneme do cel-
kom peknej jedálne – je vysunutá nad morom, ktoré obmýva spodok steny, keď 
fúka južný vietor. Táto sála má zo všetkých strán dvojkrídlové dvere, pri dverách 
nie menšie okná, čiže človek ako keby videl sprava, zľava i oproti tri rôzne mo-
ria. Za nimi je horizont: vnútorný dvor, porticus, uzavretý dvor a opäť porticus, 
nakoniec vchod a v diaľke lesy, hory.” (Plinius ml.)

Opíšte, akému cieľu slú žila 
rímska vila! Akými prost-

riedkami to dosahovali? Porov-
najte opis vily s pôdorysom 
rímskeho domu! [ Ú ]

Pôdorys a rekonštrukcia rímskej vily

Usporiadajte v tabuľke, čo 
prezrádza o rímskej vile 

pôdorys a čo rekonštrukcia! Po-
rovnajte štruktúru gréckeho a 
rímskeho domu! Aké sú podob-
nosti a rozdiely? Prečo? [ Z ]

MESTO A MOŽNOSTI 
ZÁBAVY

„Prednosti, ktorými obdarovala Rím príroda, dopl-
nili obyvatelia aj svojimi dielami. Gréci sa domnie-
vajú, že pre zakladanie mesta vytvorili bezpečné 

podmienky, keď zaistili peknú polohu, ochranu, prístav a patričné prostredie. 
Rimania sa však najviac starali o to, čo Gréci zanedbávali: stavali cesty, zaviedli 
vodu a vytvorili taký systém kanálov, ktorý je schopný odviesť vodu z celého 
mesta do Tiberu. (…) Klenby kanálov stavali z kameňov priliehajúcich k sebe: 
niektoré sú také, že by v nich mohol prejsť aj voz so senom. Vodovody dopra-
vujú do mesta toľko vody, že cez mesto a dole v kanáloch prúdia celé rieky: tak-
mer pri každom dome je nádrž bohatá na vodu, fontána a vodovodný kohútik. 
(…) Dalo by sa povedať, že starí Rimania sa príliš nestarali o zovňajšok mesta, 
lebo ich zamestnávali dôležitejšie a súrnejšie záležitosti; no neskoršie pokolenia, 
najmä súčasníci nezaostali v tejto oblasti, a obohatili mesto mnohými peknými 
dielami.” (Grécky geografi cký spisovateľ Strabon)

V čom sa líši podľa Strabo-
na grécke a rímske mest-

ské plánovanie? Čo považuje 
autor za najdôležitejšie stavby 
mesta? V akej miere určovali 
každodenný život? [ Ú ]

5
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„Nech sú hostia najmenej traja, najviac deviati. (…) Samotná hostina má štyri 
zložky: vtedy bude v každom ohľade dokonalá, keď si vyberieme ľudí príjem-
ného správania, keď nájdeme vhodné miesto, keď zvolíme vhodný čas a neza-
budneme ani na vyberavé servírovanie. Neslobodno pozvať ani tárajúcich, ani 
mĺkvych hostí, pretože veľa rečí patrí na fórum a súd, mlčanie zasa nie na hos-
tine, ale v spálni je slušné. Na hostine sa treba rozprávať o príjemných a príťaž-
livých témach, ktoré nás zaujmú a zabavia. Domáci hostiteľ by nemal byť pre-
pychový, ešte menej skúpy. A nakoniec, nedávajme všeličo na jedálny lístok, ale 
predovšetkým také jedlá, ktoré sú chutné, zároveň výživné.” (Rímsky spisovateľ 
Gelius)

Ako sa patrilo zorganizo-
vať hostinu v starovekom 

Ríme? Pre akú spoločenskú 
vrstvu sú tieto rady? Čo nazna-
čuje zrod tohto diela? [ P ]

Zistite, akú úlohu hral 
v živote miest ríše edil! 

Aké spoločenské vrstvy a život-
né pomery spoznávate podľa 
týchto nápisov? [ Ú ]

Pomenujte udalosť spoje-
nú so sobášom, o ktorej 

hovoria oba pramene! Ktoré 
typické rysy rímskej spoločnos-
ti vidíme v prameňoch? Zistite, 
či sa zachovali zvyky spomína-
né v prameňoch! [ P ]

„Prídete, Stela, Nepos, Flacus, Canius, Certalis?
Nás je šesť, ty, môj Lupus, si siedmy.
Úrodu mojej záhrady už moja gazdiná priniesla,
Aj malvu, ktorá zľahčuje črevá, vynikajúco;
Je tu šalát, hlávkový, čerstvý, s mladou cibuľkou,
Mäta, na grganie hojne inej trávy. 
Morské ryby, obložené kúskami vajec,
V slanej šťave kalamárov prasačie vemeno,
Potiaľto ukážka. Na stôl príde len jeden chod;
Kozľa, ktoré ušlo vlkovi,
A drobné klobásy, čo ani krájať netreba,
S nimi kováčova fazuľa i mladý kel.
Kurence a údená šunka, čo zostalo z troch hostín,
A keď sme sa nasýtili, dám mladé ovocie.
Víno nezamútené dá Nomentov krčah,
Treťoročný to nápoj za konzula Frontum.
Smiech sprevádza hostinu, nie žlčovité hádky
Ráno nebudeš ľutovať, čo ti ústa vyriekli.
Nech to je o zelenej strane, nech o modrej,
Nikoho nezmení na obžalovaného toto popíjanie.”
           (Martialis: Epigramy 10. 52)

Identifi kujte na základe 
žartovnej pozvánky čo naj-

viac rysov rímskej hostiny! Kto-
ré jedlá spoznávate a ktoré by 
ste radi ochutnali? Hodnoťte 
prameň z hľadiska dnešnej ra-
cionálnej výživy! Aké historic-
ké závery možno vyvodiť z pra-
meňa? [ Z ] 8

9

10

11

Pozvánka na hostinu z 1. storočia 
pred Kr.

„Rybári! Zvoľte za edila Popidia Rufa!
„Z obchodu sa stratil bronzový kotol, kto ho vráti, dostane odmenu 65 

sestercií!” 
„V nájomnom dome Cn. Allia Nigidia Maia na ulici Arria Polia budú od 

budúceho 15. júla na prenájom arkádové obchody, nárokom rytierov vyho-
vujúce izby na poschodí a celé byty. Kto si ich želá prenajať, nech sa obráti 
na sluhu Cn. Allia Nigidia Maia.”

„Samiovi Corneliovi: Obes sa!”
„Pozvi ma na obed a boh ťa požehná!”
„Ladicula, si zlodej!”
„Sám tu spal Vibius Resitutus a túžil po svojej Urbane.”
            (Rímske nápisy na stenách, tzv. graffi  ty)

„Driek nevesty previazali opaskom, ktorý rozviazal manžel v svadobnej pos-
teli. Opasok bol z ovčej vlny, na znak toho, že žena je s manželom zviazaná tak, 
ako sa splieta do seba aj vlna. Opasok spoja s Herkulovým uzlom, ktorý rozviaže 
manžel, na znak svätého želania, aby aj on mal toľko detí, ako Herkules, ktorý 
zanechal po sebe sedemdesiat detí.” (Festus: Význam slov)

„Prečo nevestu prenášajú cez prah, prečo nenechajú, aby cez neho prešla 
sama? Azda preto, lebo zo začiatku sa ženy unášali a takto ich museli vniesť do 
domu, samy od seba nešli dnu, alebo chcú vyvolať dojem, že z donútenia a nie 
dobrovoľne idú tam, kde stratia svoje panenstvo. Alebo je to symbol toho, že 
žena neprekročí prah ani smerom von, teda neopustí dom, len z donútenia, ako 
tam aj vošla. Aj u nás v Boiotii spaľujú os voza pred bránou, čím naznačujú, že 
nevesta tam musí zostať, lebo sa zničil voz, ktorým by ju mohli odviesť.” (Plutar-
chos: Aetia Romana /Rímske príčiny/)
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Rekonštrukčná kresba antického Ríma

Vykreslite na základe obrázku štruktúru dobového veľkomesta! Opíšte prírodné podmienky Ríma! Nájdite na 
obrázku nasledujúce objekty: Capitolium, Forum Romanum, Coloseum, Circus Maximus, Pompeiovo divadlo, 

Caracalove kúpele, Pantheon. Na identifi káciu použite obrázky v učebnici! Nájdite na kresbe budovy s podobnou 
funkciou! Z ktorých nájdete najviac? [ Ú ]

Rímsky vodovod. Stavba zabezpečovala potrebný spád a v nej 
boli uložené olovené rúry

Aké architektonické riešenie použili pri stavbe vo-
dovodov? Prečo považovali Rimania za dôležité 

postaviť vodovod? [ P ]

„A teraz si predstav všelĳ aké zvuky, ktoré môžu 
byť pre uši len nepríjemné. Keď napríklad trénovanejší 
cvičia a vytlačia hrubé činky, keď sa silia, alebo to len 
predstierajú, počujem to stonanie, a vždy, keď vypúš-
ťajú zadržaný vzduch, počujem pískajúci výdych. Keď 
osud privedie hosťa s ovädnutým telom, túžiaceho iba 
po lacnej masáži, počujem pľasnutie rúk, ktorých zvuk 
sa mení podľa toho, či je dlaň napnutá, alebo ohnutá. 
A keď dorazí niekto s loptou a začína nahlas počítať svo-
je údery – to je vrchol všetkého!

Vezmi teraz podrývača, prichyteného zlodeja a toho, 
kto si v kúpeľoch predstavuje, že je spevák. A tých, kto-
rí skáču do vody bazénu s obrovským tresnutím. Ale 
tieto sú aspoň prirodzené zvuky. Lenže k nim prirátaj 
aj odchlpovača, ktorý chce na seba upozorniť a vydáva 
neustále ostrý a piskľavý hlas, a zostáva ticho nanajvýš 
dovtedy, kým vytrháva chlpy, alebo ho niekto k sebe 
volá. Je tam ešte pestrá vrava predavačov osúchov, sú 
tam ľudia z vývarovne, cukrár a predavači všelĳ akí, kto-
rí núkajú svoj tovar s typickou intonáciou hlasu.” (Rím-
sky fi lozof Seneca o živote v kúpeľoch)

Opíšte na základe prameňa osobitosti života v kúpe-
ľoch! Porovnajte ich s podobnými dnešnými inštitú-

ciami! Aké funkcie plnili rímske kúpele? Ako sa stavia ku 
kúpeľom autor? [ Ú ]

12

13

14
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Coloseum, obrovský amfi teáter Ríma zhora. 
Do hľadiska sa zmestilo 50 000 ľudí, 

obecenstvo mohlo svoje miesta obsadiť 
za niekoľko minút vďaka východom a 

vchodom

Pripravte týždňový program pre 
Coloseum! Zahrňte do neho 

všetky možné „produkcie”! [ P ]

Ruiny Caracalových kúpeľov a rekonštrukčná kresba
kú peľov

Odhadnite rozmery stavby! Koľko ľudí sa do 
nej zmestilo? Prečo stavali politici kúpele? Aké 

úlohy plnili kúpele? Porovnajte ich s úlohami 
dnešných plavární a kúpalísk) [ P ]

Rímske divadlo 

Porovnajte stavbu gréckeho a rímskeho 
divadla! Aký architektonický vzťah je 

medzi divadlom a amfi teátrom? [ P ]

15

16

17

18
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„Na tvoju výzvu som ti napísal o strýkovej smrti v liste; hovoríš, že to v tebe 
vzbudilo túžbu spoznať, aký strach som musel prežívať, ba čo viac, cez aké peri-
petie som musel prejsť, kým som bol v Misene. (…)

Zemetrasenie bolo cítiť už niekoľko dní, ale nevyvolávalo mimoriadny strach, 
lebo v Campanii si na to už zvykli. Túto noc však bolo také silné, že sa už ani ne-
hýbalo, ale sa prevracalo všetko. Matka vošla do mojej spálne, pričom som už aj 
ja bol na nohách, aby som ju zobudil, keby ešte spala. Sadli sme si na priedomí, 
ktoré sa tiahlo v úzkom páse medzi morom a budovami (…) Už bolo ráno šesť-
sedem hodín, svetlo bolo stále neisté a slabé. Budovy okolo nás sa v dôsledku 
neustálych otrasov natoľko poškodili, že na tomto otvorenom, predsa len úz-
kom mieste sme sa oprávnene strachovali, že sa zrútia. Vtedy sme usúdili, že 
bude lepšie z mesta odísť. Vydali sa za nami celé húfy vystrašených ľudí, a čo 
v strašných situáciách pôsobí múdro, viacej oceňovali rozhodnutie iného, než 
vlastné; obrovská masa po ceste strkala do nás. Ledva sme sa dostali spomedzi 
domov, zastali sme. Prežili sme tu zázračné i mnohé strašné veci. Lebo vozy, 
ktoré sme pripravili, darmo išli po rovnom teréne, kotúľali sa raz sem, raz tam, 
a nezostali na mieste ani vtedy, keď ich kolesá podložili kameňom. Videli sme 
potom, ako sa more sťahuje v dôsledku zemetrasenia. Pobrežie sa naozaj rozšíri-
lo a mnohé morské zvieratá uviazli na plytčine. Na druhej strane strašne čierne 
mraky prerušovali ostré blesky a vytryskli v nich dlhé ohňové jazyky, ktoré sa 
síce podobali na blesky, ale boli väčšie (…)

Onedlho sa tento oblak spustil na zem, zakryl more, obkľúčil a skryl ostrov 
Capri a skaly Misenského mysu pred nami zakrýval (…) V tom začal padať po-
polavý dážď, zatiaľ iba riedky. Obzrel som sa: Za nami sa valila hustá tma, zaha-
lila zem, ako letiaca vlna sa za nami valila.” (Z listu Plinia ml.)

Circus Maximus, rekonštrukcia 

Opíšte na základe kresby charakteristické črty objektu! Aké preteky tu usporadúvali? Ako sa odohrávali tieto 
preteky? [ P ]

Nájdite v knižniciach kni-
hy, v ktorých sú zobrazené 

archeologické nálezy podobné 
pompejským! [ Z ]

19

20
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Život obyvateľov antic-
kého Ríma poznáme po-
merne dobre. Najmä po-
zostatky Pompejí nám 
pomáhajú, aby sme si 
mohli pripomenúť hoci 
aj drobné momenty zo 
života ľudí. V roku 79 
po Kr. zasypala sopka 
Vezuv celé mesto vul-
kanickými úlomkami 
a lávou. Dodnes tak zos-
tali zachované uličky 
a domy, ba aj úžitkové 
predmety v domoch, na 
mnohých miestach do-
konca aj jedlo, ktoré ne-
chali na stole. 
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Pompeje, časť ulice.
Vulkanický popol zachoval 

niekdajšie mesto a odkryté ruiny 
výrazne pomáhali pri spoznávaní 

života Rimanov

Obete Pompejí, jedna zo zachovaných malieb a skamenený 
bochník 

Vysvetlite, prečo sú Pompeje významnou rímskou 
pamiatkou! Opíšte vplyv výbuchu (erupcie) sopky 

na ľudí! [ P ]

Drobný prívesok a náušnice.
„Dnes chodia ľudia po odev do Čí-
ny, perly hľadajú v Červenom mori 
a smaragd pod zemou. Vymysleli 
dokonca spôsob prepichnutia uš-
ného laloku“ – napísal Plinius starší

Zlaté náramky v tvare hada z Pom-
pejí. Rimania si mysleli, že zachránia 
majiteľa pred nebezpečenstvami 

21

22

23

24

Skamenený vulkanický popol za-
cho val aj tvar ľudského tela. Dutiny 
sprách nivených ľudí vyplnili sadrou 
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CISÁRSKE DYNASTIE Rímski samovládcovia vy-
jadrovali svoju moc výrazom imperátor, ktorý použí-
val Cézar, ale radi sa nechali oslovovať aj ako „cézar”, 
z čoho pochádza aj slovo cisár. Svojich nasledovní-
kov vybrali už za svojho života, zväčša to neboli ich 
pokrvní príbuzní. Napriek tomu sa považovali za 
 členov toho istého panovníckeho rodu – dynastie. 
Augustovi nasladovníci sú členmi dynastie Julia-
Claudia.

V období vlády tejto dynastie (14–68 po Kr.) sa za-
čala budovať cisárska verejná správa. Claudius vy-
tvoril aj cisársku pokladnicu, tzv. „fi scus”. Augusto-
vu politiku nenasledovali všetci cisári ani v období 
principátu. Mnohí sa nestarali o republikánske tradí-
cie a vládli ako samovládcovia (napr. Caligula, 
Nero). Ľsti a vraždy sa však týkali vtedy iba vládnu-
cej vrstvy. Nenávidených cisárov zavraždila často ich 
telesná stráž (pretoriáni), ktorá potom aj zvolila nové-
ho panovníka.

V chaotických časoch po Nerónovej smrti sa dostal 
k moci pomocou júdejských légií Vespasianus, zakla-
dateľ Flaviovskej dynastie (69–96 po Kr.). Obnovil 
Rím a vrátil sa k Augustovej politike. Spolupracoval 
so senátom, upevnil štát a nastolil znova normálnu 
politickú atmosféru. Za jeho panovania sa odohralo 
júdejské povstanie (66–70 po Kr.), ktoré porazil jeho 
vojvodca a nástupca Titus, defi nitívne zbúrajúc jeru-
zalemský chrám. 

HOSPODÁRSTVO V ROZKVETE Rozloha ríše sa 
zväčšovala, obyvateľstvo žilo v pokoji a dostatku. 
V 1. a 2. storočí po Kr. sa korisť z obsadených území, 
neskôr rozširujúci sa trh provincií boli hnacou silou 
rozvoja. 

V provinciách sa šírila romanizácia: preberanie 
rímskej vzdelanosti a latinského jazyka. Stavali sa 
cesty a mosty, podľa vzoru Ríma sa zakladali mestá. 

Postupne sa v nich objavili aj výdobytky rímskej civi-
lizácie (vodovody, divadlá, amfi teátre a pod.). To 
všetko prispelo k posilneniu jednoty ríše. 

STOROČIE ANTONIOVCOV (2. storočie) Panov-
níci novej doby vytvorili vnútorný mier. Vrátili sa 
k augustovej politike a k miernejšej forme samovlá-
dy bez prehmatov. Ríša dosiahla svoju najväčšiu 
rozlohu počas panovania cisára Traiana (98–117 po 
Kr.) Na východe obsadil Mezopotámiu, na severe 
zasa Dáciu, ktorú už nechránila línia Dunaja. 

Dácke kmene žĳ úce v oblasti Dunaja a Karpát totiž 
ohrozovali podunajské provincie. Rimanov okrem 
toho priťahovali bane dáckej zeme (dnešné Sedmo-
hradsko), predovšetkým bohaté náleziská zlata. Na 
získanom území vytvorili provinciu s názvom Dácia 
(107 po Kr.).

Vojenská sila ríše však nestačila na udržanie všet-
kých dobytých území. Po Traianovi nastúpil Hadria-
nus (117–138 po Kr.), ktorý sa musel vzdať Mezopotá-
mie. Do popredia sa dostala obrana, začali budovať 
obrannú líniu limes so strážnymi vežami, priekopa-
mi a systémom pevností. Na najviac ohrozovaných 
úsekoch (napr. v Británii) postavili aj múr. Hadrianus 
zorganizoval cisársku verejnú správu na území ce-
lej ríše. Osobitné republikánske úrady zrušili, právo-
moci senátu sa obmedzili iba na mesto Rím. 

Po pokojných desaťročiach musela ríša čeliť 
silným útokom zo severu a východu. Germáni
(Markomani) prelomili limes pri Dunaji. Vojskám 
vzdelaného fi lozofa-cisára Marca Aurelia (161–180 
po Kr.) sa podarilo zatlačiť germánske kmene v Kar-
patskej kotline len po ťažkých bojoch. Po dvoch sto-
ročiach rozkvetu ríša ešte dokázala odraziť útoky, 
hoci pritom utrpela veľké straty. Vojakmi z východu 
zavlečená choroba – mor – však spôsobila obrovské 
straty na životoch. 

27. Prvé storočia cisárstva

1. storočí po Kr. cisárska moc zosilnela, rozloha ríše rástla. Prehmaty niektorých mocichtivých cisárov sa týkali 
iba hornej vrstvy.
2. storočie je obdobím rozkvetu rímskeho cisárstva: vtedy bola ríša najväčšia a romanizácia najsilnejšia.
Obdobie expanzie sa však skončilo, ríša bola nútená vystavať „limes” a brániť sa. 
Koncom 2. storočia ešte odrážali útoky zvonka, ale pustošenie už podrylo silu ríše.

CISÁRSKE DYNASTIE
„/Vespasianus/ Krotko trpel priamosť svojich priate-
ľov, narážky právnikov a zarytosť fi lozofov. (…) Rád 

zabudol na nepriateľské vášne a urážky, pomstiť sa nechcel nikdy (…) Bolo mu 
veľmi vzdialené, aby na základe podozrenia alebo zo strachu z nejakej hrozby 
niekomu spôsobil škodu…” (Suetonius: Život cisárov)

Aké cnosti mal Vespasia-
nus? Vďaka čomu sa stal 

jeden cisár vrahom, druhý 
mudrcom? V čom sa podobalo 
a v čom líšilo panovanie dvoch 
druhov cisárov? [ P ]1

Archív
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Rodokmeň dynastie Julia-Claudia

Aký je vzťah medzi cisármi, ktorí sa striedali? Zakrúžkujte za po-
moci učebnice mená tých cisárov, ktorý zaviedli hrôzovládu! Aké 

závery z toho vyplývajú? [ Ú ]

Cisár Claudius. Panovníka zobrazili ako boha, 
pričom bol starý a chorľavý

Ktoré časti sochy ukazujú božský pô-
vod panovníka a ktoré jeho ľudskú 

tvár? [ Ú ]

Rozširovanie ríše v čase dynastie Julia-Claudia

Vymenujte oblasti, ktoré boli k ríši pripojené! V akej miere sa zmenila štruktúra ríše po dobytí týchto území? [ Ú ]

Vespasianus (69-79).
„Pri prvých záchvatoch choroby poznamenal: Ó, joj, 

mám dojem, že zo mňa bude boh!“ (Seutonius)

Akým panovníkom bol Vespasianus? Po uži-
te učebnicu! V akej miere potvrdzuje port rét 

a Suetoniov text obraz o Vespasianovi? [ Ú ]

2

3

4
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Juliova vetva Claudiova vetva

Augustus

Tiberius
(14–37)

Caligula
(37–41)

Claudius
(41–54)

Nero 
(54–68)

sobáš 
potomok, 
adoptovaný
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HOSPODÁRSTVO V ROZKVETE
„Dopredu si viem predstaviť, čo príde ľu-
ďom na myseľ prvý raz namietať proti mne, 

veľmi pekne vás prosím, nebojte sa zavedenia tejto novinky, radšej myslite na to, 
aké nové veci sa stali už v tomto štáte. (…)

Veru, nový zvyk zaviedol božský Augustus, môj strýko a Tiberius Cézar, ot-
cov brat, keď nariadil, aby v tejto kúrii dostal miesto výkvet poctivých a ma-
jetných mužov z každej kolónie a municípie. Tak teda senátor z Itálie nie je viac, 
než senátor z provincie? Môj názor o tejto záležitosti podložím faktami vtedy, 
keď budem plniť svoju cenzorskú úlohu. V žiadnom prípade nepovažujem ľudí 
z provincie za nie súcich, keď sú ináč vhodní na to, aby boli ozdobou kúrie. 

(…) Ich potomkovia zostanú medzi nami a nie sú za nami ani v láske k vlasti.” 
(Z Claudiovho prejavu, lyonská tabuľa)

Ktoré nariadenie odôvod-
ňuje cisár? Prečo sa odvo-

láva na cenzorskú funkciu? 
Proti komu argumentuje? Sú-
časťou akého procesu je jav, 
ktorý naznačuje prameň? Prečo 
je na tomto procese zaintereso-
vaná cisárska moc? [ Ú ]

STOROČIE ANTONIOVCOV

Hospodárstvo Rímskej ríše v 1. - 2. storočí po Kr.

Ako vplývala na rímske hospodárstvo expanzia? Akú úlohu v živote ríše hrala cestná sieť?  Čo bolo typické pre 
deľbu práce v rámci ríše? [ Ú ]

Obávaná „korytnačka“

Akú úlohu mal útvar na 
obrázku? Čo bolo potreb-

né na to, aby nejaká jednotka 
dokázala urobiť tento mané-
ver? Zistite, ako sa dalo proti 
tomu brániť! [ P ]
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„Každú hodinu si musíš zaumieniť, že vo všetkých záležitostiach budeš po-
stupovať spôsobom vhodným rímskeho muža, nenútenou majestátnosťou, lás-
kou, samostatne a spravodlivo, a že sa zriekneš každej inej činnosti. Dosiahneš 
to, keď všetky svoje činy budeš riadiť podľa toho, ako keby to bolo posledné 
v tvojom živote. Dávaj si pozor, aby si si neosvojil cisárske zvyky, lebo sa to stá-
va. Buď naďalej jednoduchý, činorodý a neoblomne si plň povinnosti.” (Cisár 
Marcus Aurelius o vládnutí)

Rímska ríša v čase cisárov Traiana a Hadriana

Ktoré územia dobyli Rimania do nástupu Traiana k moci? Zmenili sa dobyvačné princípy panovníka? Vymenuj-
te, ktoré územia pripojil k ríši cisár Traianus! Aké ciele ho viedli? Prečo Hadrianus vyprázdnil časť obsadených 

území? Sledujte pohyb germánskych národov! Prečo sa tieto národy dali do pohybu? [ Ú ]

Ktoré sú podľa Marca Aure-
lia cnosti cisára? Čomu chce 

panovník predísť? [ P ]

Hadrianov múr. 
Na ohrozených miestach posilňovali 
limes aj múrmi

Nájdite v historickom atla-
se hraničné úseky, ktoré ta-

kisto spevňovali múrom! [ Z ]
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(…) Na jednej veľkej hostine, na ktorej sa zúčastnil, trpaslík sa ho 
nečakane hlasno spýtal, prečo ešte žĳ e Paconius, ktorý bol obvinený 
z urážky majestátu. Tiberius ho vtedy pokarhal, prečo tak bezočivo 
tára, ale o niekoľko dní predsa napísal list senátu, aby čím skôr roz-
hodol o Paconiovej poprave.” (Suetonius: Život cisárov. Tiberius)

Aké politické metódy umožňovala neobmedzená moc? Ktorých 
spoločenských vrstiev sa dotýkali cisárove intrigy? [ P ]

(…) Navonok bol pokoj, ale vnútri panovalo hanebné výtrž-
níctvo, lebo Nero chodil po úzkych uličkách, verejných domoch 
a krčmách prezlečený za sluhu, aby ho nespoznali, spolu so svojím 
sprievodom ukradli veci vyložené na predaj, protiidúcich poranili, 
a zašlo to tak ďaleko, že ľudia, ktorí nevedeli, o koho ide, udreli aj 
samotného Neróna, čoho stopy mal stále na tvári. Keď sa potom 
dozvedeli, že sa na týchto výtržníckych akciách zúčastňuje aj Nero, 
a obeťami útokov sa stali čoraz častejšie aj muži a ženy zo vzne-
šených vrstiev, podaktorí páchali podobné činy pod Nerónovým 
menom (…) Noci plynuli tak, ako keby mesto obsadil nepriateľ.” 
(Tacitus)

Opíšte bezpečnostnú situáciu v Ríme! Prečo nastala takáto situá-
cia? Aký je postoj autora k cisárovi? [ Ú ]

„Jeho zverskú krutosť dokazujú najmä takéto skutky: počas prí-
prav na zápas zvierat vyšlo raz najavo, že mäso na kŕmenie zvie-
rat je drahé. Preto vyznačil zo zločincov tých, ktorých mala divo-
ká zver zožrať. Niekto sa raz ponúkol, že za jeho vyzdravenie by 
bol ochotný ísť hoci aj za gladiátora, teraz ho donútil, aby svoj sľub 
splnil. Druhého človeka, ktorý takisto v záujme jeho zdravia ponú-
kol svoj život, dal zhodiť zo skaly. Mnohých vysoko postavených 
mužov odsúdil na prácu v baniach, na stavbu ciest, alebo na zápas 
so zvieratami, zatváral ich do klietky či dal rozpíliť. Raz si poplietli 
meno a popravili iného človeka než mali. Caligula povedal len toľ-
ko, že si to zaslúžil aj on. Raz sa v cirkuse rozhneval na dav a vykrí-
kol: Bodaj by mal rímsky ľud iba jeden krk!

Ku každému sa správal nielen s pýchou a kruto, ale aj závistlivo 
a zlomyseľne. Dal zvaliť a rozbiť sochy slávnych ľudí a vznešeným 
rodinám odobral ich staré vyznamenania. Nežil v Ríme taký bedár, 
ktorému by Caligula nebol škodil s pôžitkom. 

V márnotratnosti prekonával najbohatších ľudí: pil drahokamy 
rozpustené v octe, svojim hosťom ponúkal zlatý chlieb a jedlá. Pri 
stavbách palácov a víl chcel vždy niečo také, čo každý považoval za 
nemožné. Neuplynul tak ani rok, a minul obrovský majetok, ktorý 
zdedil od Tiberia.” (Suetonius: Život cisárov. Caligula)

Koho sa dotýkali cisárove kruté činy? O akých poruchách osob-
nosti svedčia Caligulove akcie? Prečo sa stali mnohí panovníci po-

dobní Caligulovi? [ Ú ]
Nero. Cisárom sa stal ako chlapec, po tom, čo 
jeho otčima Claudia dala matka zavraždiť. Neskôr 
dal zavraždiť svoju matku, vychovávateľa i te hot-
nú manželku

Ktoré charakterové rysy cisára zvýraz-
ňuje portrét? [ P ]

12

13

14

15

Tiberius. V Augustovej dobe sa preslávil výprava-
mi proti Germánom a do Panónie. Na cisársky 
trón nastúpil v staršom veku, po období, keď bol 
politicky odstavený. Zo začiatku vládol spolu so 
senátom, potom sa odsťahoval na ostrov Capri a 
odtiaľto posielal do Ríma svoje stále tyranskejšie 
rozkazy

Akú osobnosť zobrazuje socha? Odô-
vodnite svoje tvrdenia! [ Ú ]

H
ľa

d
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V rukách cisárov sa sústreďovala nesmierna moc. Bola to veľká záťaž, mnohí nezniesli duševný nápor a ich 
osobnosť sa skrivila. Smutne slávneho Nera (54-68 po Kr.) riadila zo začiatku jeho matka a Seneca, ktorý bol 
jeho vychovávateľom. Neskôr však vzal do svojich rúk opraty cisár opojený mocou, a dal zabiť alebo dohnal 
k smrti takmer každého zo svojho okolia. Chorobná túžba presadiť sa podnecovala Neróna, aby sa zúčast-
ňoval na pretekoch básnikov a športovcov. Samozrejme vždy vyhral on. V dôsledku nenávisti voči Nerónovi 
ho počas veľkého požiaru obvinili aj z podpálenia Ríma. V akej miere môže zdeformovať osobnosť človeka 
moc? Aké činitele prispievajú k takejto deformácii? Analyzujte a prediskutujte tento problém pomocou pra-
meňov, ktoré predstavujú skutky Tiberia, Neróna a Caligulu!
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OBČIANSKE VOJNY Po smrti posledného Antonia 
vypukla krvavá občianska vojna. Z vojny vyšiel ví-
ťazne kandidát podunajských provincií, miestodrži-
teľ Panónie Septimus Severus (193–211). Na posilne-
nie armády potreboval peniaze, ktoré mohol získať 
len zvyšovaním daní. Rástli príjmy pokladnice, ale 
pre hospodárstvo ríše znamenali dane stále väčšiu 
ťarchu. 

Politiku Septima Severa pokračoval jeho syn Cara-
calla (211–217), ktorý rozšíril rímske občianske prá-
va na každého slobodného obyvateľa ríše (212). 
Bezprostredným cieľom bolo zvyšovanie štátnych 
príjmov, lebo napríklad dedičské poplatky platili iba 
ľudia s občianskymi právami. Nariadenie zároveň 
dokazovalo rast významu hospodárskej a vojenskej 
sily provincií.

Po Severoch zosilneli vonkajšie útoky a pre slab-
núcu pohraničnú obrannú líniu spôsobovali čoraz 
väč šie škody. Situáciu zhoršovali vnútorné rozbroje. 
Ríšu zachránil cisár Aurelianus (270–275 po Kr.), kto-
rý tvrdo vystúpil proti útočníkom a porazil aj vzbú-
rencov. V záujme bezpečnejšej ochrany hraníc sa 
vzdal Dácie a limes sa tak znova tiahol pri Dunaji. 
Dôkazom otrasenej moci ríše bolo to, že Aurelianus 
dal postaviť pevný múr okolo Ríma.

KRÍZA HOSPODÁRSTVA V období hospodárske-
ho rozvoja v 1. a 2. storočí provincie zosilneli. Eko-
nomické postavenie Itálie sa zhoršilo a obchod v rám-
ci ríše strácal význam.

Po ukončení dobyvačných výprav sa dostávalo do 
ríše menej otrokov, ich cena sa tak zvyšovala. Preto 
na miestach vzdialených od centra latifundií vyznači-
li malé parcely, ktoré prenajímali za podiel z úrody 
buď slobodným nájomníkom (colonus), alebo zried-
kavejšie tzv. ženatým otrokom. Zamestnávanie nájom-
níkov prispelo k zmierneniu nedostatku pracovných 
síl. Zároveň colonus a jeho rodina spotrebovali viac 
ako otrok, preto množstvo tovaru na trhu sa znížilo. 
Tento proces prispel k zhoršeniu zásobovania miest 
potravinami.

Vonkajší obchod sa naďalej obmedzoval na dovoz 
luxusného tovaru: jantáru (Jantárová cesta), hodvábu 
(Hodvábna cesta) a kadidla (Kadidlová cesta). Za ten-
to tovar ríša nebola schopná zaplatiť podobne hod-
notným tovarom. Za dodávky preto platili zlatom, 
ktoré tak postupne odchádzalo von z ríše. Trh sa zú-
žil, mestá upadali. Pre zhoršenie hospodárskej situá-
cie sa znížil daňový základ (klesli príjmy, z ktorých sa 

platila daň). Zvyšovaním daní cisári len zhoršovali 
hospodársku situáciu.

DOMINÁT Vo vnútorných konfl iktoch, ktoré spre-
vádzali krízu, zvíťazil Dioklecián (284–305 po Kr.), 
ktorý vybudoval otvorenú samovládu. Nazvali ju 
dominátom po panovníckom titule (dominus – pán). 
Prišiel na to, že riadenie a kontrolovanie ríše z jedné-
ho centra už nie je možné. Dioklecián si zvolil spolu-
cisára a pre oboch zástupcu. Pomocou tohto štvor-
vládnutia (tetrarchia) mohla byť centrálna moc všade 
prítomnejšia, bezprostrednejšia a mohla sledovať 
provincie, ktorých putá s ríšou sa uvoľňovali. 

Zaviedol novú verejnú správu: na mieste starých 
provincií vytvoril menšie jednotky (takisto ich nazý-
vali provinciami) a celú Itáliu rozdelil na provincie. 
Vzniklo tak 101 územnosprávnych jednotiek ria-
dených podľa rovnakých zásad. Zanikol tým aj výz-
nam ešte jestvujúcich republikánskych titulov. Zvýšil 
počet armády, zmenil jej rozmiestnenie. Pri hra-
ničných líniách nechal iba menšie jednotky. Vo vnútri 
ríše vytvoril úderné vojská, ktoré boli schopné okam-
žite vyraziť na ohrozené miesta. 

Na uskutočnenie reforiem potreboval peniaze, kto-
ré zabezpečil daňovou reformou, čiže zvyšovaním 
daní. Každému občanovi vyrúbil osobnú i pozem-
kovú daň. Snažil sa dosiahnuť, aby obyvatelia zostali 
na mieste a tak si mohol zabezpečiť stále daňové príj-
my. Tieto opatrenia prechodne pomáhali, ale urých-
lili úpadok hospodárstva. 

ROZŠÍRENIE MYSTERICKÉHO NÁBOŽEN-
STVA Grécko-rímska náboženská prax vyžadovala 
od jedinca iba účasť na obradoch, nie však úzky kon-
takt s bohmi, ani vieru. V prípade problémov ne-
poskytovala útechu a neponúkala zážitok pobož-
nosti. Nedávala istotu na zemi a nesľubovala šťastie 
na druhom svete za odmenu za utrpenia na zemi. 

Občianske vojny, vonkajšie útoky, zhoršujúce sa ži-
votné podmienky a vojakmi z východu zavlečený 
mor pritom zosilňovali u ľudí pocit bezmocnosti. Pot-
rebovali oporu ako nikdy predtým. Masy sa obracali 
k východným kultom, k mysterickým nábožen-
stvám (Mitras, Izis), ktoré poskytovali bezpečnosť 
 a útechu.

Štátna moc sa pokúšala vyhlásiť cisárov za boha. 
Zo začiatku, najmä vo východných provinciách to 
išlo, ale cisári nenastolili ani blahobyt, ani bezpečnosť, 
preto ich zbožňovanie sa stalo nedôveryhodným.

28. Storočie kríz, vznik dominátu

Kríza cisárstva sa začala v 3. storočí, ale sa ju darilo zvládnuť posilnením armády a vďaka niektorým na-
daným panovníkom (Aurelianus, Dioklecián).
Posilnenie cisárskej moci (dominát) dočasne stabilizovalo ríšu, ale hospodárska kríza sa prehlbovala. 
Krízu dokazovalo aj to, že masy opúšťali staré kulty a obracali sa k bohom mysterických náboženstiev. 

3tori_09_2.indd   147 2008.06.10.   21:31:19



148 / Staroveký Rím

OBČIANSKE VOJNY
„Nikomu sa nepatrí skladať účty o príčinách našich skut-
kov a pohnútkach, aj ja teda právom vyjadrujem vďaku 

nesmrteľným bohom, keď ma uchovali v takomto zdraví napriek hroznému 
atentátu /Caracalla dal zabiť svojho brata odvolávajúc sa na atentát/. Práve pre-
to si myslím, že vtedy môžem vyhovieť dôstojne, podľa svojej veľkosti a boha-
bojnosti ich veľkosti, keď pozdvihnem medzi účastníkov kultu rímskych bohov 
toľkokrát stotisíc ľudí, koľko stotisíc ľudí sa stalo mojimi poddanými. Darujem 
teda každému človeku môjho sveta rímske občianske právo, tak, aby (…) každý 
dostal z mojich darov, lebo masy musia nielen všetko vytrpieť, ale teraz sa aj zú-
častniť na víťazstve (…)” (Caracalove nariadenie, 212)

Cisár Septimus Severus v spoločnosti manželky a 
dvoch synov Caracalu a Getu. Caracala už ako cisár 
dal z rodinnej maľby na dreve zoškrabať bratovu 
tvár

Aké boli dôvody zásahu do obrazu? Náj-
dite podobné prípady z 20. storočia! [ Ú ]

Pozostatky Aurelianovho múru v Ríme. Panovník dal postaviť silné múry 
proti germánskym kmeňom. Do systému hradieb postavili v 1. storočí 
pred Kr. aj pyramídovú hrobku 

O akom procese svedčí fakt, že Rím obklopili silným mú-
rom? Nájdite na rekonštrukčnej kresbe mesta zachovaný 

úsek múru! Na základe pyramídy ho ľahko nájdete. [ Ú ]

Čo obsahuje Caracalove na-
riadenie? Aký proces ukon-

čuje toto nariadenie? Aký je 
význam nariadenia? Ako sa 
zme ní váš názor, keď si uvedo-
míte, že v ríši museli platiť de-
dičské dane len rímski občania? 
[ P ]

KRÍZA HOSPODÁRSTVA
„Na vzdialenom pozemku, kam majiteľ nechodí 
často, prináša každá pôda väčší úžitok v rukách slo-

bodných nájomníkov, ako keby ich spravovali otroci, osobitne sa to týka obil-
ninárskej pôdy, ktorú nájomník zďaleka nedokáže tak zničiť, ako napríklad vi-
nice (…) otroci však v čo možno najväčšej miere: voly prenajímajú, aj ostatný 
statok opatrujú zle, neobracajú zem dosť usilovne, oveľa viac účtujú za osivo, 

ako ho skutočne zasejú, ale ani osev neopatru-
jú tak, aby z toho bola dobrá úroda, navyše, čo 
nanosia do humna počas mlátenia, dennodenne 
kradnú buď ľsťou, alebo nedbanlivosťou.” (Co-
lumela: O poľnohospodárstve, 1. storočie po Kr.)

Koho zamestnávali veľ-
kostatkári? Prečo? Ako 

vplýval tento jav na spoločen-
skú štruktúru Ríma? [ Z ]

Kríza ríše

Sledujte a vysvetlite zobrazené súvislosti! Čo 
znamená trojité zafarbenie? Čím by ste dopl-

nili obrázok? Ako by ste zoradili jednotlivé fakto-
ry iným spôsobom? [ Ú ]

1

2

3

4

5

Archív

zastavenie
anexií

vonkajšie útoky

odtok peňazí

hospodárska kríza

zastavenie
anexií

zúženie trhu

riešenie:
posilnenie armády, 

zvyšovanie daní
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Obchodné trasy v 3. storočí po Kr.

Aké ríše spájali obchodné cesty? Ktorá oblasť mala osobitnú úlohu z hľadiska obchodu? Vymenujte výrobky, 
ktoré sa prepravovali po obchodných cestách! Čím platil Rím za tovar z Východu? Nájdite súvislosti medzi 

týmto tovarom a hospodárskymi pomermi v ríši! [ Ú ]

DOMINÁT

Rímska ríša v dobe cisára Diokleciána  

Ako sa zmenilo územnosprávne delenie ríše? Čomu slúžila reorganizácia? V akej miere sa zmenilo umiestnenie 
armády? Vysvetlite politické a strategické príčiny! [ Ú ]
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Systém dominátu 

V akej miere sa zmenila štruktúra štátu oproti principátu? 
Prediskutujte, prečo možno tvrdiť, že dominát znamenal väč-

šiu centralizáciu! Sformulujte aj protiargumenty! Aká úloha zosta-
la senátu? [ Ú ]

Tetrarchovia: socha cisára a dvoch spolucisárov 

Čo symbolizuje socha? Porovnajte spôsob 
zobrazenia človeka so skoršími sochami! Aká 

je podstata, smer a príčina zmien? [ P ]

Ruiny Diokleciánovho paláca v Splite pri Jadranskom mori, a rekonštrukčná 
kresba paláca. Keď sa prechádzame po starom meste v Splite, chodíme 
vlastne v paláci, pretože staré mesto postavili na paláci, jeho uličky si dodnes 
zachovali jeho štruktúru

Nájdite v historickom atlase staroveký názov Splitu! Nájdite 
v učebnici vzor, podľa ktorého bol tento palác postavený! Čo 

z toho vyplýva? Identifi kujte ruiny na kresbe! [ Z ]

9

8

10

Sídlo

dominus

Nicaea

senát 
(riadenie 

Ríma)
ústredné úrady

telesná stráž, 
armáda (légie)

tetrarchia

zástupca 

Sirmium

cisár  

Nicaea

spolucisár 

Mediolanum

zástupca 

Treveri

1 2  p r o v i n c i í

1 0 1  p r o v i n c i í

o b y v a t e ľ s t v o

Nicaeu
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V akej forme vyrovnávali 
svoj dlh nájomníci? Aké sú 

ekonomické hranice tohto sys-
tému? Porovnajte na základe 
svojich poznatkov mieru slu-
žieb „colonov” a poddaných! 
[ Ú ]

Čo obsahuje prameň? Pre-
čo bol cisár nútený vydať 

toto nariadenie? Ako vplývali 
na hospodárstvo? Akú úlohu 
pripisuje cisár trestu? Porovnaj-
te to so súčasným poňatím! [ Ú ]

„Kto má alebo bude mať na území Villy Magna nájomnú pôdu, bude povinný 
(…) odovzdať zodpovedajúci podiel z úrody obilia a hrozna podľa zákona: pše-
nice z humna tretinu, jačmeňa z humna tretinu, oleja z pozbieranej úrody treti-
nu, medu z každého úľa pol litra.” (Diokleciánove nariadenie)

„Nariaďujeme teda, že ceny, ktoré (…) uvádza zoznam, musia brať do úva-
hy v celej našej ríši (…) Pravda, tam, kde je hojnosť tovaru, nech sa uplatňuje 
požehna ná lacnota (…)

Keďže naši predkovia vytvorili zákony so zámerom, aby vyrúbený trest od-
strašil hriešnikov, (…) nariaďujeme, aby dostal trest smrti ten, kto tieto opatre-
nia porušuje (…) Rovnako pácha zločin ten, kto sa neštíti schovávať potraviny 
a tovar každodennej potreby (…)” (Diokleciánovo nariadenie)

ROZŠÍRENIE MYSTERICKÉHO 
NÁBOŽENSTVA

„Prosebne sa obraciame na teba, najbožskejší ci-
sár, na tvoj božský a neprekonateľný majestát, 
lebo pri vykonávaní svojej roľníckej práce nás 

zdržiavajú. Policajní agenti a ich pomocníci sa nám vyhrážajú smrťou; pred pár 
dňami pochytali a spútali deväť ľudí, a zdôrazňovali, že ich pošlú provinčným 
prednostom. Nemôžeme preto ani obrobiť zem, ani odviesť našim pánom platby 
a povinnosti, ktoré budú aktuálne. Prosebne sa na vás obraciame, vypočujte si 
naše milostivé prosby a nariaďte miestodržiteľovi provincie, aby atentát pomsti li 
pri dodržiavaní zákonov, aby zabránili slobodnému vstupu na cisárske pozem-
ky, a aby agenti a iné osoby nemolestovali nás, vašich roľníkov. Lebo keď vaša 
nebeská pravica nepotrestá toto násilníctvo, a v budúcnosti nám nepomôže, bu-
deme nútení opustiť (…) hroby svojich predkov a presťahovať sa na sú kromné 
pozemky, lebo tamojších obyvateľov šetria títo ničomníci viac, než vašich roľ-
níkov. Musíme odísť z cisárskeho pozemku, kde sme sa narodili a ako vaši slo-
bodní roľníci sme boli celé pokolenia prívržencami cisárskej správy.” (Sťažnosť 
slobodných nájomníkov na cisárskom pozemku z 3. storočia po Kr.)

O akej politickej situácii 
svedčí sťažnosť? Prečo sa 

chcú presťahovať nájomníci na 
súkromný pozemok? Aké spo-
ločenské premeny si vynucuje 
tento proces? Charakterizujte 
vzťah medzi panovníkom 
a poddanými! Ako môže byť 
tento prameň spojený s dejina-
mi náboženstva? [ Ú ]

Staroveký perzský boh slnka Mit-
ras poráža býka, ktorý symbolizuje 
tmu. Z tela obete sa rodia zvieratá 
a rastliny

Čo symbolizuje víťazstvo 
nad býkom, a rastliny a 

zvieratá rodiace sa z jeho tela? 
[ P ]

12

11

13

14
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„Slávni spisovatelia pripomenuli priaznivé i nepriaznivé záleži-
tosti starého rímskeho ľudu. V období Augustovho panovania ne-
chýbali vynikajúce talenty, kým sa nezľakli rozširujúceho sa pod-
lizovania. To, čo spáchali Tiberius, Caligula, Claudius a Nero (…), 
zobrazili falošne, kým panovali, od strachu, a keď zomreli, tak pre 
nenávisť. Preto je mojím zámerom porozprávať trocha o Augustovi 
a jeho smrti, potom o panovaní Tiberia a ostatných bez nenávisti a 
zaujatosti (sine ira et studio), ktorých príčinu držím od seba ďale-
ko.” (Tacitus: Ročenky)

V čom vidí Tacitus hlavný problém dejepisectva po Augustovom 
vládnutí? Aké sú Tacitove dejepisecké zásady? V akej miere sa 

dajú realizovať Tacitove požiadavky? [ Ú ]

„Keďže pred nami tvoriaci dejepisci sa ani slovom nezmienili 
o historickej vede, azda by bolo potrebné povzbudzovať každého 
na čítanie historických prác, pretože nejestvuje nič iné, čo by nám 
pomáhalo pri voľbe správneho životného spôsobu, ako znalosť uda-
lostí z minulosti. Každý dejepisec, bez výnimky, zvykol na začiatku 
i konci svojho diela zdôrazňovať, že štúdium histórie je najlepšou 
prípravou na verejný život (…) Môže sa nájsť hlupák, ktorý by ne-
chcel vedieť, v akom štátnom zriadení a akými prostriedkami sa po-
darilo Rimanom dosiahnuť v histórii zatiaľ bezprecedentne, aby za 
necelých päťdesia	 ri rokov rozšírili svoju moc takmer na celé obý-
vané územie sveta? (…) Vo svojich dielach som sa snažil ešte pod-
robnejšie vysvetliť príčiny tejto rímskej prevahy, na druhej strane 
zdôrazniť, koľkými užitočnými poznatkami môže obdariť čitateľa 
vedecké a o fakty sa opierajúce dejepisectvo. (…)

Našu prácu charakterizuje to, čo je vlastne obdivuhodným typic-
kým javom skúmaného historického obdobia, menovite, že sila osu-
du poháňa všetky udalosti na svete do jedného smeru a k rovnaké-
mu záveru, a aj dejepisec môže považovať za svoju hlavnú úlohu, 
aby odkryl čitateľovi, takpovediac, na základe jednotného pohľa-
du fungovanie osudu, ktorý poháňa všetky udalosti k jednotnému 
konečnému cieľu. Táto špecifi ckosť nás pobádala k tomu, aby sme 
napísali toto dielo, a nemenej fakt, že z mojich súčasníkov sa zatiaľ 
nikto nepodujal na napísanie takejto univerzálnej súhrnnej práce, 
inak by som sa do toho nepustil ani ja s takýmto zanietením.” (Poly-
bios)

V čom vidí cieľ dejepisectva Polybios? Aké sú historické diela do-
by? Aké metódy chce používať autor? [ Ú ]

15

17

Vergílius, oslavovaný básnik z Augustovej doby 
na mozaike z 3. storočia po Kr. Na básnikovej 
pravici je Klio, múza dejepisectva, na ľavici 
Melpomene, múza tragédie. Mozaiku našli vo 
vile bohatého človeka. V Ríme patrila vzdelanosť 
ku vznešenému stavu rovnako ako bohatstvo  

Zistite, ako sa robí mozaika a priprav-
te o tom krátku prednášku! [ P ]

16

H
ľa

d
is

ká V helenizovanom rímskom svete vznikla široká vrstva inteligencie. Mnohí čítali aj dejiny, ktoré písali vynika-
júci dejepisci (Polybios, Tacitus, Suetonius). Viackrát sme citovali z ich diel aj v tejto učebnici. Keď si ich diela 
prečítame, prekvapene zisťujeme, aké moderné sú tieto texty, a môžeme v nich objaviť aj opakovanie histo-
rických procesov. Úryvky od Tacita a Suetonia sme už čítali. Teraz vrhnime pohľad na rímske dejepisectvo 
na základe Polybiovej (200–120 pred Kr.) a Tacitovej (55–120 po Kr.) práce.
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PALESTÍNA V RÍMSKEJ RÍŠI Palestína bola dlho 
súčasťou helenistickej ríše (Egypt, neskôr Seleukida) 
a po krátkej samostatnosti jej králi uznali rímsku 
nadvládu. Mohli tak zachovať svoj trón, ale spolupra-
covali s rímskou mocou. Väčšina ľudu to považovala 
za zradu.

Židia mohli vyznávať svoje monoteistiské nábo-
ženstvo, ktoré vždy znamenalo veľkú pomoc, keď 
museli znášať cudziu nadvládu. Zachovanie a udr-
žiavanie náboženských tradícií si vytýčili farizeji (pô-
vodne tak nazývali gramotných). Trvali na starých 
zásadách viery, zákonoch a náboženských formali-
tách. Podľa nich bolo oveľa dôležitejšie, ako kult spo-
jený s jeruzalemským chrámom a kňazstvom, vyzná-
vanie viery v malých spoločenstvách, v synagógach 
(domoch zhromažďovania), v ktorých vzdelaní učite-
lia (rabíni) vysvetľovali predpisy Starého zákona a  
viedli obrady. Farizeji mali dôležitú úlohu v prežití 
židovskej viery, najmä po zničení jeruzalemského 
chrámu.

Zvláštnu uzavretú skupinu (sektu) tvorili eséni. 
Najväčšia esénska skupina žila v jaskyniach kum-
ranskej vysočiny podľa prísnych pravidiel v majetko-
vom spoločenstve. Nazývali sa „spoločenstvom No-
vého zákona”. Hlásali, že o dušu človeka zápasí Dob-
ro a Zlo (Svetlo a Tma). Odriekaním, zápasom proti 
hriechom sa snažili dosiahnuť víťazstvo Dobra 
a spasenie. Verili, že sa to môže uskutočniť už za ich 
života. 

Židia už dlho čakali na Spasiteľa, na Mesiáša, 
ktorý oslobodí krajinu od utláčateľov a ľud od utrpe-
nia. V Starom zákone je niekoľko proroctiev, ktoré 
predpovedajú jeho príchod. 

ŽIDOVSKÁ DIASPÓRA Pred cudzím útlakom 
odišlo z Palestíny mnoho Židov. Roztrúsené židov-
ské spoločenstvá (diaspóra) sa do istej miery odklo-
nili od židovských tradícií. Helenizovaní Židia sa 
zoznámili s gréckou fi lozofi ou. Zachovali si svoju vie-
ru v jediného boha, ale bibliu už nechápali doslovne, 
ale symbolicky. Hovorili po grécky, pohybovali sa 
v širšom svete, preto im už nebolo jednoznačné, že 
spasenie je výsadou jediného národa. Súbežne s tým 
helenistický svet spoznal vďaka prekladu Biblie do 
gréčtiny základy ich viery, vrátane učenie o jedinom 
všemohúcom bohovi. 

NÁSTUP JEŽIŠA KRISTA V kruhu Židov, v ovz-
duší napätého čakania na Spasiteľa sa zrodilo kres-
ťanstvo, ktoré je azda jedným z najpôsobivejších ná-

boženstiev. Nastúpili hlásatelia viery, ako napríklad 
Ján Krstiteľ, ktorého neskôr vyhlásili za svätého. 
Hlásal učenie o blízkom príchode Spasiteľa a žiadal 
od ľudu pokánie. Očistu symbolizoval akt ponorenia 
sa do vody rieky Jordánu (pokrstenie). Národ ho po-
čúval, preto bol pre mocných nebezpečný a židovský 
panovník (Herodes Antipas) ho dal popraviť.

Ján iba predpovedal príchod Spasiteľa, no Ježiš 
nazaretský už spasenie hlásal. Udalosti zo života Je-
žiša Krista (Ježiš – Jožua; Kristus – Christos /grécke/ 
– Mesiáš /židovské/ – pomazaný) po jeho smrti za-
znamenali. To sú tzv. evanjeliá (radostná správa), 
z ktorých štyri (Markovo, Matúšovo, Lukášovo a Já-
novo) uznala cirkev neskôr za autentické a zaradila 
do svätej knihy kresťanov, do Nového zákona. (Spolu 
so Starým zákonom tvoria Bibliu.)

Ježiš chodil so svojimi žiakmi, apoštolmi po jú-
dejských mestách. Hlásal blížiaci sa posledný súd, 
keď Boh rozhodne o tom, či získame večný život (bu-
deme spasení), alebo budeme zatratení. Zastával ná-
zor, že nie preto budeme spasení, lebo sa zúčastňuje-
me na obradoch a dodržiavame rôzne zákazy, ale 
preto, lebo žĳ eme život vhodný Boha. (To sa nepáčilo 
židovským duchovným hodnostárom.) Podstatou 
jeho učenia je láska k Bohu a blížnym. Kritizoval 
túžbu po bohatstve, mamonárstvo, lakomosť, nená-
visť, násilie a pomstu, pretože bez odpustenia ne-
jestvuje láska. Svoje názory vyjadroval nie imagi-
nárne, ale pomocou rôznych príkladov. Svojím živo-
tom a činnosťou na zemi ukazoval príklad, stelesňo-
val život a správanie sa, aké od ľudí vyžadoval Boh. 
Počet jeho prívržencov rýchle rástol (najprv v kru-
hu Židov).

Rovnako ako Ján Krstiteľ, aj Ježiš sa stal pre miest-
nu moc i Rimanov nebezpečným. Miestodržiteľ Júdei 
Pontský Pilát (23-26 po Kr.) ho na žiadosť židovské-
ho vysokého duchovenstva dal popraviť najpo-
tupnejším spôsobom, tak, že ho ukrižovali. Jeho uče-
nia však nezapadli do zabudnutia. Prívrženci pova-
žovali za Spasiteľa jeho. Viera vo vzkriesenie dávala 
zmysel bohabojnému životu a nasledovaniu jeho 
učenia. Očakávali jeho blízky druhý príchod. V Jeru-
zaleme založili jeho žiaci pod vedením apoštola 
Petra malé spoločenstvo. Jeho členovia, ktorí sa ne-
skôr nazvali kresťanmi (verili v Krista), hlásali jeho 
učenie. 

PAVLOVO OBRÁTENIE Prívržencami Ježiša boli 
spočiatku Židia. Jeho učenie však padlo na úrodnú 
pôdu v celom helenistickom svete: ľudia už dávno 

29. Zrod kresťanstva

Helenizovaní Židia sprostredkovali Grékom učenie o jedinom a všemohúcom bohovi.
Menšia skupina Židov nasledovala Ježiša, ktorý hlásal spasenie, lásku a odpustenie.
Po Ježišovej smrti zostalo v Jeruzaleme na čele s Petrom malé spoločenstvo, ktoré sa držalo jeho učenia.
Po nástupe apoštola Pavla sa stalo nové – kresťanské – náboženstvo prístupné pre každého.
Počnúc od 2 . storočia sa zorganizovala cirkev a vznikla sústava obradov. 
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čakali na odpustenie a spasenie. Kresťanské nábo-
ženstvo preto vystúpilo z kruhu židovskej viery
a rýchle sa šírilo. Dôležitú úlohu v tom hral apoštol 
Pavol. Pôvodne sa volal Šavol, pochádzal zo židov-
skej diaspóry a na svet prišiel ako rímsky občan. Od 
rodičov dostal farizejskú výchovu, stal sa zarytým 
nepriateľom kresťanov, avšak za zázračných okolnos-
tí sa obrátil na vieru. 

Pavol hlásal, že nemá zmysel čakať na blízky po-
sledný súd, lebo spasenie sa už udialo ukrižovaním 
Ježiša, čiže kto verí v Ježiša, bude spasený. Našim 
osudom nás Boh skúša, preto musíme prĳ ať po ria-
dok sveta, čiže aj existenciu moci a majetných. Už sa 
nehovorilo o tom, že bohatí nebudú spasení, preto sa 
otvorila cesta k novej viere aj pre horné vrstvy. V sku-
pinách kresťanov zasa majetkové spoločenstvo bolo 
postupne vystriedané myšlienkou pomoci chudob-
ným. Druhým dôležitým učením Pavla je to, že Boh 
nepatrí len Židom a národy sú bratské aj v spasení 
(Kristus totiž spasil všetkých).

Vďaka Pavlovej činnosti sa nová viera prispôso-
bila k realitám doby, vyrovnala sa so štátnou mocou 
a spoločenskými rozdielmi. Kresťanstvo sa stalo ot-
voreným pre všetkých ľudí. Pre významnú časť Ži-
dov až teraz bolo jasné, že nové učenie im neprinesie 
slobodu. Preto Ježiša neuznali za spasiteľa a ďalej dú-
fali v príchod Mesiáša. 

VZNIK CIRKVI Počnúc od 2. storočia sa zakladali 
kresťanské spoločenstvá v každej spoločenskej vrstve 

a každom národe. Ich život riadili a o majetok spolo-
čenstva sa starali dozorcovia (episkopos – biskup), 
ktorí sa čoskoro stali funkcionármi svojich spoločen-
stiev. 

Na čele zhromaždenia každého mesta stál bis-
kup, ktorého volili zo začiatku ľudia. Z jeho pomoc-
níkov, presbiterov (starší) vzniklo kňazstvo. Postup-
ne sa oddelili od svetských ľudí a založili kresťanskú 
cirkev. Vnútorná stavba cirkvi, hierarchia (svätá 
moc) bola založená na bezpodmienečnom uctievaní 
vyšších hodnostárov. Obrady (krstenie, sväté prĳ í-
manie, večera pána), ktoré vykonávali kňazi, sa po-
stupne ustálili. Vznikli aj kresťanské sviatky (najprv 
nedeľa). Vďaka tomu cirkev spevnela. Potom, čo 
vznikla cirkevná organizácia, biskupi jednotlivých 
provincií sa schádzali na synodách, kde rokovali 
 o otázkach viery a chápaní svätých písomností. Bis-
kup najväčšieho mesta (metropola) sa stal cir-
kevným vodcom celej provincie (metropolita).

Štátna moc spočiatku nevystupovala proti nové-
mu náboženstvu, rovnako, ako bola trpezlivá aj voči 
ostatným kultom, dovtedy, kým nenarúšali štátne 
záujmy. Kresťania však mohli uctievať iba svojho 
boha a odopierali zbožňovanie cisárov. Snažili sa 
šíriť svoju vieru. Kruté prenasledovanie kresťanov 
(ukrižovanie, martýrska smrť v amfi teátri) nedosiah-
lo svoj cieľ, pretože v 3. storočí už bola väčšina oby-
vateľov prívržencom novej viery. Ba čo viac, vďaka 
martýrom sa averzia menila na sympatiu, nenávisť 
na sústrasť.

PALESTÍNA 
V RÍMSKEJ RÍŠI

„(…) Eséni učia, že všetko treba ponechať na vôľu Božiu. 
Veria v nesmrteľnosť duše a za najlepšie, čo si možno že-
lať, považujú spravodlivosť. Aj keď posielajú do kostola 

dary, nepreukazujú obetu a vyhovárajú sa na to, že oni majú oveľa svätejšie očist-
né prostriedky. Preto ani nesmú vstúpiť do spoločnej svätyne, svoje bohosluž-
by teda majú oddelene. Inak sú mimoriadne mravní a venujú sa len obrábaniu 
pôdy. Osobitne obdivuhodné je, že sa všetci snažia o cnostný život, a to v takej 
miere, čo je u Grékov a barbarov úplne neznáme (…) žĳ ú v úplnom majetkovom 
spoločenstve a ani bohatý si nemôže užiť viac ako chudobný. Podľa ich učenia 
žĳ e viac ako štyritisíc mužov. Nesobášia sa, nemajú otrokov, otroctvo považujú 
za nespravodlivé, manželstvo zasa za zdroj nesváru a tak žĳ ú oddelene a slúžia 
si navzájom. Na spravovanie príjmov (…) si vyberajú poctivých ľudí, to sú kňa-
zi a ich úlohou je postarať sa o obilie a ostatnú stravu.” (Josephus Flavius: Dejiny 
Židov)

Ktoré sú hlavné rysy esénov? Čo dodávalo silu ich spoločenstvám, ako sa sta-
vala spoločnosť k esénskym spoločenstvám? Odôvodnite svoje odpovede! [ Z ]

Jeden zo zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré objavili pastieri v polovici 20. storočia. Spisy možno 
zrejme spájať s esénmi. Na obrázku je aj nádoba, v ktorej uskladňovali zvitky

V akej miere ovplyvňuje naše predstavy náhodne objavený nález? Nájdite 
podobné príklady! [ P ]2

1

Archív
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Opíšte na základe mapky mocensko-politické postavenie Pales-
tíny! Sledujte na mape za pomoci učebnice Ježišov život! Vy-

značte na mape podľa evanjelií miesta, kde Ježiš bol! Aké udalosti 
z Nového zákona sa spájajú s týmito miestami? [ Ú ]

Biblická zem
v Kristových časoch

PAVLOVO OBRÁTENIE
„Šavol stále dychčal od hnevu a vyhrážal 
sa žiakom Pána smrťou. Odišiel k veľkňa-

zovi a požiadal ho, aby mu dal odporúčaný list pre damaskú syna-
gógu, že keď tam nájde ľudí, mužov a ženy, ktorí vyznávajú toto 
učenie /Ježišove/, aby mohol ich odvliecť zviazaných do Jeruzalema. 
Už bol blízko Damasku, keď ho zrazu obklopila žiara z neba. Padol 
na zem a počul, ako mu hlas hovorí: „Šavol, Šavol, prečo ma pre-
nasleduješ?” Na to sa spýtal: „Kto si, pane?” Ten pokračoval: „Som 
Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ale vstaň a choď do mesta, tam ti po-
vedia, čo máš urobiť”. 

Spolucestujúci onemeli, lebo počuli hlas, ale nevideli nič. Šavol 
vstal zo zeme, otvoril oči, ale nevidel. Tak ho zaviedli do Damasku, 
držiac ho za ruku. Tri dni nevidel, nejedol a nepil.

Žil v tých časoch v Damasku žiak nazývaný Ananias. Pán ho 
v jednom zjavení oslovil: „Ananias!” „Tu som, pane!” – odpovedal. 
A Pán pokračoval. „Zober sa a choď do Rovnej ulice. Nájdi v Judá-
šovom dome Šavla z Tarsu: pozri sa, modlí sa.” „Pane, od mnohých 
som počul, ako tento človek škodil tvojim svätým v Jeruzaleme. A tu 
má poverenie, aby spútal každého (…) kto volá o pomoc teba.” Pán 
odpovedal. „Choď len, lebo som si ho vybral, aby zoznámil s mojím 
menom pohanské národy, kráľov a synov Izraela. Ukážem mu, koľ-
ko musí za mňa trpieť.” (Biblia. Činy apoštolov)

Vyrozprávajte na základe prameňa Šavlovo obrátenie na kres-
ťanskú vieru. Akú úlohu dal Pán Šavlovi? Ako to vplývalo na 

rozšírenie kresťanstva? [ Ú ]

„2.24. Lebo pre vás sa rúhajú menu božiemu medzi pohanmi, ako 
je napísané.

2.25. Obriezka je totiž prospešná /židovská tradícia/, ak plníš zá-
kon, ale ak ho porušuješ, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. (…)

3.28. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou, 
bez skutkov zákona /ide o prastaré židovské zákony/. 

3.29. Alebo či je boh len Bohom Židov? A či nie aj pohanov? Áno, 
aj pohanov. (…)

13.1. Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam; lebo 
niet vrchnosti, ak len nie od Boha: a tie, čo sú, Bohom zriadené sú. 

13.2. Kto sa teda vrchnosti protiví, Božiemu zriadeniu sa protiví. 
(…)

13.7. Dávajte každému, čo ste komu dlžní: komu daň, tomu daň; 
komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu 
česť. 

13.8. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali: lebo kto 
svojho blížneho miluje, naplnil zákon.” (Z listu apoštola Pavla Rima-
nom)

Aký je Pavlov vzťah k židovským tradíciám? Ako sa majú 
 správať jeho prívrženci k vrchnosti? Aký je význam jeho stano-

viska? [ Ú ]

VYSTÚPENIE 
JEŽIŠA KRISTA

Apoštol Pavol

Čo symbolizuje glória okolo apoštolo-
vej hlavy? [ P ]
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„6.1. Hociktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za 
hodných všetkej úcty, aby meno Božie a učenie neboli vystavené rúhaniu.

6.2. Tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich neznevažujú preto, lebo sú 
bratmi, ale nech tým ochotnejšie slúžia, pretože sú veriaci a milovaní, ktorí sú 
horliví v dobročinnosti. (…)

6.17. Tým, čo sú bohatí v terajšom svete, prikazuj, aby neboli namyslení a ne-
dúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na požíva-
nie.

6.18. Aby činili dobré, boli bohatí na dobré skutky a štedrí. (…)
6.19. A tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli večný ži-

vot.” (Z prvého Pavlovho listu Timoteovi) 

„13.1. A čo by som ľudským či anjelským jazykom prehovoril, a lásky by som 
nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom.

13.2. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko 
možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky 
by som nemal – nič nie som. 

13.3. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som 
nemal, nič mi to nepomôže.

13.4. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nena-
dýma sa.

13.5. Nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle.
13.6. Neraduje sa z falošnosti, ale spolu sa teší s pravdou.
13.7. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.
13.8. Láska sa nikdy neminie; kým proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, po-

znanie sa pominie. 
13.9. Lebo čiastočne poznávame a čiastočne prorokujeme.
13.10. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 
13.11. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, cítil 

som ako dieťa: ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
13.12. Lebo teraz vidíme veci v zrkadle hmlisté, potom tvárou v tvár; teraz 

poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal.
13.13. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, toto troje; ale najväčšia z nich je 

láska.” (Z prvého Pavlovho listu Korinťanom)

Cesty apoštola Pavla 

Akým cieľom slúžili tieto 
cesty? Aké územia navští-

vil apoštol Pavol? Na základe 
tejto mapky, ďalej iných mapiek 
z učebnice a iných poznatkov 
načrtnite postavenie týchto úze-
mí v rámci ríše (obyvatelia, hos-
podársky význam a pod.). [ P ]

Aké správanie odporúča 
Pa vol voči bohatým? V akej 

miere to znamená zmenu opro-
ti starokresťanským zásadám 
a aký to má politický význam?  
[ Ú ]

Čo považuje za najdôleži-
tejšie prikázanie kresťan-

stva Pavol? Má prikázanie 
o láske spoločenský odkaz? 
Môže človek pochopiť podstatu 
lásky počas svojho pozemské-
ho života? [ P ]
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Kristus na sarkofágu zo 4. storočia

Prečo je toto zobrazenie Kris-
ta nezvyčajné? V ktorých de-

tailoch možno objaviť tradície kla-
sického rímskeho cisárstva a v čom 
sa toto dielo líši od nich? Všimnite 
si vzťah medzi Kristom a postava-
mi okolo neho! [ P ]

VZNIK CIRKVI
„Pane, považujem za zásadné, aby som ti predlo-
žil všetky sporné záležitosti. Veď kto by ma vedel 

 usmerniť v mojej neistote alebo pomôcť mi v neznalosti? (…) doteraz som postu-
poval vo veci tých, ktorých postavili pred môj súd pre kresťanstvo, takto. Opýtal 
som sa ich, či sú kresťania. Tých, ktorí to potvrdili, opýtal som sa druhý aj tretí 
raz a vyhrážal som sa im trestom. Ktorí ešte aj potom vydržali, tých som dal po-
praviť. Lebo som presvedčený, že nezávisle od obsahu ich výpovede, za tvrdohla-
vosť si tento trest zaslúžili. (…)

Podľa správ je však ich najväčším hriechom či poblúdením, že v určené dni 
sa schádzajú pred východom slnka a spievajú zborovo na počesť Krista pova-
žovaného za boha a prísahou sa zaväzujú, nie k nejakému zločinu, ale k tomu, 
že nebudú kradnúť, nebudú rabovať, nespáchajú cudzoložstvo, neporušia svoj 
sľub, neodoprú vydanie zverených vkladov, keď ich o to požiadajú: a keď skon-
čia, spravidla sa rozídu; potom sa zídu zas, aby spolu strávili svoj obyčajný a ne-
vinný obed; (…)

Preto som vyšetrovanie odročil a obraciam sa na teba o radu. Lebo som si 
myslel, že je to na zváženie, hlavne pre veľké masy obžalovaných; (…) Nielen 
v mestách, ale aj na dedinách a samotách sa rozšírila táto povera; podľa môjho 
názoru však tomu možno urobiť koniec (…) (List Plinia ml. cisárovi Traianovi)

„Zakaždým som obetoval a uctil si bohov, teraz však za vašej prítomnosti, 
podľa pravidiel som preukazoval (…) obetu a jedol som z obetného mäsa. Pro-
sím vás, aby ste mi to potvrdili. Buďte šťastní!” (Potvrdenie o obete z polovice 3. 
storočia po Kr., úryvok)

Kristus na tróne (mozaika zo 4. sto-
ročia)  

Porovnajte mozaiku so 
zobrazením na sarkofágu! 

Aký je rozdiel v Kristovom 
odeve? V akom prostredí zob-
razujú Krista? Aké miesto obsa-
dzuje Kristus oproti ostatným 
postavám? Zozbierajte osob-
nostné znaky na sarkofágu a na 
mozaike! Aký obraz o Kristovi 
zachytáva sarkofág a aký mo-
zaika? [ Ú ]

Čo bolo Pliniovou úlohou? 
Opíšte na základe prame-

ňa správanie kresťanov! Ako sa 
stavia autor ku kresťanom? Čo 
mohlo byť na kresťanstve prí-
ťažlivé pre nezainteresova-
ných? Vytvorte si obraz na 
základe prameňa o šírení kres-
ťan stva! [ P ]

O čom dáva potvrdenie 
tento dokument? Na čo to 

bolo potrebné? Porovnajte ten-
to prameň s Pliniovým listom!  
[ P ]
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Krstenie v 3. storočí

V čom sa líšil starokresťanský obrad krstu od krstenia 
v dnešných časoch? [ P ]

„Nasledujúci deň /24. februára 303/ vyvesili nariadenie cisára /Dio-
kleciána/, podľa ktorého ľuďom, vyznávajúcim kresťanskú vieru odobe-
rú všetky občianske práva a funkcie. Treba ich podrobiť týraniu, nech sú 
príslušníkmi ktoréhokoľvek stavu (…) Všetky súdne postupy proti nim 
sú oprávnené, oni sa však nesmú obrátiť na súd ani v prípade samovôle, 
cudzoložstva či krádeže. Slovom, sú zbavení slobody, dokonca aj hlasova-
cieho práva. Niekto toto nariadenie, síce nesprávne, ale prejavujúc veľkú 
dávku odvahy odtrhol a roztrhal na kúsky, pričom ironicky pozname-
nal, že je to uznanie víťazstva Gótov a Sarmatov. Okamžite ho odvliekli 
a nielen týrali, ale normálne ho upiekli. Pálenie vydržal s obdivuhodnou 
trpezlivosťou.” 

(Latinský spisovateľ Lactanius)

Činitele ovplyvňujúce vznik kresťanstva

Ktoré činitele ovplyvňovali podľa obrázku ší-
renie kresťanstva? Vymenujte ďalšie faktory, 

ktoré nie sú na obrázku! Skúste ich znázorniť gra-
fi cky! [ P ]

Organizácia kresťanstva v rímskej dobe 

Aká bola hierarchia v počiatkoch 
kresťanskej cirkvi? Opíšte posta-

venie cisára z cirkevného hľadiska! [ Ú ]

Ako sa prejavovalo prenasledo-
vanie kresťanov? Na aké skor-

šie metódy sa to podobá, ako sa sta-
via autor ku kresťanom? V akej 
miere možno zovšeobecniť jeho ná-
zory ovplyvnené prenasledovaním 
kresťanov? [ P ]
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„5.3. Blahoslavení sú chudobní v duchu /tu negramotní/: lebo ich 
je kráľovstvo nebeské.

5.4. Blahoslavení sú žalostiaci: lebo potešení budú.
5.5. Blahoslavení sú krotkí: lebo dedičmi zeme budú. 
5.6. Blahoslavení sú, ktorí sú smädní a smädnú po spravodlivosti: 

lebo nasýtení budú.
5.7. Blahoslavení sú milosrdní: lebo milosrdenstvo dostanú.
5.8. Blahoslavení sú ľudia čistého srdca: lebo oni boha uvidia.
5.9. Blahoslavení sú, ktorí tvoria pokoj: lebo sa budú menovať 

synmi božími.”
(Úryvok z Kázne na vrchu /Matúšovo evanjelium/, ktorú predniesol 

 Ježiš pred svojimi žiakmi)
Komu sa chcel prihovárať Ježiš predovšetkým? Aké morálne 
vlastnosti považoval za nasledovaniahodné? Ktoré ľudské hod-

noty považovali Gréci a Rimania za dôležité, ale v Ježišovom učení 
chýbajú? [ P ]

„5.29. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď, 
lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje 
telo bolo uvrhnuté do pekla (…)

5.34. Ja vám však hovorím: nĳ ako neprisahajte, ani na nebo, lebo 
je trónom božím. 

5.35. Ani na zem, lebo mu je podnožou, ani na Jeruzalem, lebo je 
mestom veľkého kráľa. 

5.36. Ani len na vlastnú hlavu nebudeš prisahať, lebo ani jeden 
vlas nemôžeš zmeniť na biely alebo čierny.

5.38. Počuli ste, že bolo povedané: oko za oko, zub za zub.
5.39. Ale ja vám hovorím: neprotivte sa zlému, ale naopak, ak ťa 

niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé.
5.40. A kto chce súdiť teba a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť.
5.41. A ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním na dve.
5.43. Počuli ste, bolo povedané: miluj blížneho svojho a nenáviď 

nepriateľa svojho.
5.44. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobroreč-

te tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia 
a modlite sa za tých, ktorí vás obťažujú a prenasledujú.

5.45. Aby ste boli synmi svojho Otca nebeského, veď on dáva vy-
chádzať slnku na zlých aj na dobrých, a dá dážď tak spravodlivým 
ako i falošným.

5.46. Lebo keď milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to od-
plata? (…)

6.2. Preto, keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia po-
krytci v synagógach a na uliciach (…)

6.5. A keď sa modlíš, nebuď ako pokrytci, ktorí radi stoja a mod-
lievajú sa v synagógach a na rohu ulíc, aby ich ľudia videli (…)

7.15. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ov-
čom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci.”

(Úryvok z Kázne na vrchu, Matúšovo evanjelium, 5-7. časť)

Prečo nenávidelo Ježiša vrchné ducho-
venstvo? Prečo žiadali masy Židov od 

Pontského Piláta Ježišovu smrť? Porovnajte 
obsah Kázne na vrchu s Mojžišovými zá-
konmi! Aké sú medzi nimi rozdiely? V čom 
sa líši Ježišov boh od grécko-rímskych bo-
hov ohľadne moci? Ako je moc prítomná 
v každodennom živote ľudí? Uľahčovali 
 Ježišom vyžadované formy správania sa 
každodenný život? [ P ]

Zvestovateľ viery na nástennej maľbe z 3. storočia 
nájdenej v katakombách

V akej situácii je zobrazená postava? 
Pri maľovaní používali pestré farby. 

Prečo? [ Ú ]
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kázania. Porovnajte, čo ste sa učili o kresťanstve s citátmi z Nového zákona!
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NOVÉ ŠTÁTNE NÁBOŽENSTVO Kresťanstvo sa 
zmierilo so svetskou mocou a prĳ alo existenciu spo-
ločenských rozdielov. Cisár Konštantín prišiel na to, 
že slabnúca štátna moc nemá prenasledovať kresťa-
nov, ale naopak, mala by sa opierať o nové nábožen-
stvo. Nariadením vydaným roku 313 v Miláne zabez-
pečil pre kresťanov – a všetky ostatné kulty – slo-
bodné vyznávanie viery. Vzápätí sa stalo kresťan-
stvo čoraz viac hlavným spojivom ríše. 

Medzi učiteľmi kresťanského náboženstva často 
vypukli ostré spory ohľadne obradov a zásad viery. 
Takto ich rozdelilo na dva protichodné tábory chápa-
nie Svätej trojice (Otec, Syn a Duch svätý). Záviselo to 
od toho, za koho považovali Ježiša (Syna). Cisár chcel 
dosiahnuť v záujme zachovania jednoty ríše zhodu. 
Hoci ešte nebol kresťanom, ako hlavný náboženský 
vodca ríše (pontifex maximus) zvolal do Nicei prvú 
generálnu synodu (325). Na rokovaní za účasti bis-
kupov predsedal cisár a presadil svoju vôľu. Vyjasni-
li si učenie o Svätej trojici a prĳ ali ho za taký nábo-
ženský princíp, ktorý nemožno spochybniť (stal sa 
dogmou). Podľa dogmy Otec, Syn a Duch svätý sú to-
tožní s Bohom, ide o jeho tri podobenstvá. Alexand-
rĳ ského presbitera Aria a jeho prívržencov, ktorí po-
pierali túto zásadu (arianovcov), vyhlásili za kací-
rov. (Podľa nich je Ježiš najvynikajúcejším tvorom 
Boha, ale nie je totožný s Bohom.)

V Miláne získalo kresťanstvo zatiaľ iba rovno-
právne postavenie, no posledný cisár jednotnej Rím-
skej ríše Theodosius ho pozdvihol na úroveň štát-
neho náboženstva (391). Všetky ostatné náboženstvá 
prenasledoval. 

ROZDIELY MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM 
Hospodársky úpadok a obmedzenie trhu sa nedotý-
kalo rovnako každej oblasti. V západnej polovici ríše 
sa tieto javy ukázali výraznejšie, než vo východnej 
časti krajiny. Západ zaostával za aj tak rozvinutejším 
Východom. Cisár Konštantín sa tomuto procesu pri-
spôsobil a namiesto Ríma si nechal postaviť nové 
hlavné mesto v jednej z brán Východu, na brehu Bos-
poru. Nazval ho podľa seba Konštantinopolom. 

Rastúca armáda a stavba nového hlavného mesta 
pohltili nesmierne množstvo peňazí: cisár zvýšil 
dane. V záujme lepšieho vyberania daní Konštantín 
zakázal „colonom” a remeselníkom meniť bydlisko a 
remeslo. Na druhej strane slobodní drobní statkári
chceli obísť platenie daní a aj pre obťažovanie zo 
strany štátnych úradov hľadali ochranu u veľkostat-

károch, čiže sa aj oni dostali do závislého stavu. Spo-
lu s „colonmi” sa vytvárala nová podmanená vrstva, 
ktorá bola povinná odvádzať časť úrody.

SŤAHOVANIE NÁRODOV V priebehu 2. a 3. sto-
ročia rozrastajúce sa germánske kmene často napá-
dali ríšu a postupne sa sťahovali na východ. V tomto 
čase bol Rím ešte schopný odvracať útoky (Marcus 
Aurelius). Okolo roku 375 v oblasti Volgy narazili na 
západ sa sťahujúci východní Góti na Hunov a utr-
peli od nich porážku. Nomádski Huni, ktorí chovali 
zvieratá, prišli zo stepí z vnútornej Ázie. Veľký čín sky 
múr im zahatal cestu, preto sa vybrali na západ. Hna-
li pred sebou celý rad podobných nomádskych náro-
dov. Góti utekajúci smerom na západ začali veľké 
sťahovanie národov. 

K hraniciam Rímskej ríše dorazili najprv západ-
ní Góti. Rím ich prĳ al do svojho žoldu, ale nebol 
schopní sa postarať o ich zásobovanie. Góti sa vzbúri-
li a pridali sa k nim masy nájomníkov pôdy. Cisár ne-
dokázal poraziť Gótov, preto s nimi uzavrel spoje-
nectvo. Mohli sa usadiť v rámci ríše a mali vnútornú 
nezávislosť. Prítomnosť „spojencov” len prehlbovala 
krízu ríše.

Okrem Gótov útočili na hranice ríše ďalšie národy. 
V záujme efektívnejšej obrany cisár Theodosius roku 
395 rozdelil ríšu medzi dvoch synov. Tak vznikla 
Východorímska a Západorímska ríša. 

POSLEDNÉ DNI ZÁPADORÍMSKEJ RÍŠE Vý-
chodorímska ríša bola schopná odolávať útokom. 
Navyše jej rozvinuté hospodárstvo zabezpečovalo 
toľko zlata, koľko bolo potrebné cisárskej diplomacii 
na to, aby útočníkov presmerovali na západ. 

Západorímska ríša nedokázala zabrániť prílivu 
germánskych kmeňov. Prichádzajúce kmene sa moh-
li slobodne usadiť v provinciách. Do oblasti ústia 
Rýnu sa presídlili franské kmene, anglické prešli do 
Británie, Góti získali Hispániu a Vandali Afriku.

Prvá etapa tohto presídľovania znamenala pusto-
šenie. Staré a nové obyvateľstvo sa však postupne 
naučilo žiť vedľa seba. Prisťahovalci obsadili časť 
pôdy, mestá sa po vyplienení a zrútení hospodárske-
ho života vyľudnili. Rímska civilizácia sa rýchle po-
sunula do úzadia. 

Ríša navonok ešte jestvovala, ale veľkú časť ovlá-
dali nové germánske kráľovstvá. Vtedy začala útok
za Atilovho panovania zosilnená Hunská ríša, ktorej 
centrum bolo pri rieke Tisa. Rím spolu s germánsky-

30. Rozpad Rímskej ríše

V 4. storočí po Kr. cisár Konštantín prišiel na to, že nové náboženstvo môže byť silou, ktorá udrží ríšu pokope. 
Preto zjednotili zásady viery na synode. 
V dôsledku hospodárskej a spoločenskej krízy a sťahovania národov sa ríša rozpadla na dve časti. Cisári zá-
padných území sa pokúsili uzavrieť spojenectvo s prichádzajúcimi germánskymi kmeňmi, čo však prinieslo len 
dočasné úspechy, napr. proti Atilovým Hunom. Rímska civilizácia sa nezadržateľne zrútila. Roku 476 po Kr. 
prestala Západorímska ríša existovať.
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mi spojencami, ktorých Huni takisto ohrozovali, 
v krvavej bitke pri galskom Catalanaume zadržali 
Atilu (451). Hunský vodca onedlho zomrel (453), ale 
postavenie Ríma neuľahčila ani táto nečakaná uda-
losť. Objavil sa nový útočník: mesto, ktoré zostalo 
bez obrany, vyplienili Vandali (455). Forum roma-
num sa stalo po tisícročnej sláve opäť miestom pre 
pastierov. Strediskom ríše bola vtedy Ravena, ktorá 
sa dala brániť lepšie.

Cisárska moc jestvovala už iba navonok, no roku 
476 aj tomu bolo koniec. Germánsky vojvodca v rím-
skych službách Odoaker donútil posledného cisára
Romula Augustula vzdať sa trónu. Symboly moci 
poslal do Konštantinopolu, ktorého vládcovia sa po-
važovali za dedičov celej ríše. Východné cisárstvo sa 
postupne menilo na grécke, no zostalo zachované 
ešte takmer tisíc rokov.

Šírenie kresťanstva do roku 400  

Opíšte na základe mapky postavenie kresťanstva v 2. a 4. storočí! Sformulujte aspoň jeden typický moment zo 
šírenia kresťanstva! Hodnoťte v oboch obdobiach vplyv rozlohy ríše na šírenie kresťanstva! [ Ú ]

NOVÉ ŠTÁTNE NÁBOŽENSTVO
„Teraz, ako sme my Claudius (…) preroko-
vali všetko, čo súvisí s verejným blahobytom 

a bezpečnosťou (…), v prvom rade nariaďujeme prejaviť úctu k božstvu, čiže aj 
kresťanom, aj ostatným povoľujeme, aby slobodne sledovali ľubovoľné nábo-
ženstvo. (…)

Okrem toho sme sa ohľadne kresťanských osôb rozhodli vrátiť im miesta, 
kde sa zvykli zhromažďovať (…), bez akejkoľvek platby.” (Z milánskeho naria-
denia Konštantína, 313)

Pre koho zabezpečuje na-
riadenie slobodu viero-

vyznania? V živote ktorej ná-
boženskej skupiny to prinieslo 
zmeny? [ Ú ] 1

2

Archív

Miláno 313

Rím

Hypo

Konštantinopol

Nicaea 325

Antiochia

Alepo

Damask

Jeruzalem

Alexandria
Rozšírenie kresťanstva v 2. storočí

Rozšírenie kresťanstva v 4. storočí

Významnejšie cirkevné stredisko
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„Nariaďujeme, aby všetky národy, ktoré sú pod našou milosrdnou vládou, 
žili v náboženstve, ktoré podľa tradícií odovzdal apoštol Svätý Peter rímskemu 
ľudu (…) Teda: každý musí uznať apoštolskú vieru a v zmysle učenia evanjelia 
božskú podstatu Otca, Syna a Ducha svätého, ich rovnoprávny majestát a svätú 
trojicu. Tí, ktorí sledujú toto vierovyznanie, sa môžu nazývať „katolícki kres-
ťania”, no ostatní, ktorých považujeme za nerozumných a šialencov, nech sú 
 označovaní za kacírov, (…) zatiaľ ich odovzdávame pomste božej, ale neskôr, 
keď dostaneme príkaz formou božského vnuknutia, sami sa postaráme o ich 
potrestanie. (…) 

Keby sa niekto opovážil zarezať obetné zviera, alebo keby študoval črevá 
 zvierat, možno ho (…) na základe oznámenia kohokoľvek obžalovať a dostane 
trest, ktorý si zaslúži.” (Z Theodosiových zákonov)

Čo obsahuje Theodosiove 
nariadenie? Porovnajte ho 

s milánskym nariadením Konš-
tantína! Voči komu bol cisár 
menej tolerantný: voči poha-
nom, alebo voči kacírskym kres-
ťanom? Prečo? [ Ú ]

ROZDIELY MEDZI 
VÝCHODOM A ZÁPADOM

„U koho nájdu kolóna patriaceho nie-
komu inému, ten je povinný nielen 
vrátiť kolóna do pôvodného bydliska, 

ale aj zaplatiť za neho osobnú daň. Kolónom, ktorí pomýšľajú na 
útek, treba nasadiť železné putá, aby boli nútení vykonávať prácu 
slobodného podľa trestu pre otrokov.” (Z Konštantínovho nariadenia)

Ako sa zmenilo postavenie nájomníkov 
pôdy? Čo spôsobilo túto zmenu? Ako 

vplývali tieto opatrenia na hospodárstvo rí-
še krátkodobo a dlhodobo? [ Ú ]

Čo upravuje toto nariadenie? Aký cieľ sleduje? Čo vynútilo vy-
danie tohto nariadenia? [ Ú ]

Zobrazenie strediska veľko stat-
ku na mozaike zo 4. storočia

Aké hospodárske čin-
nosti spoznávate na 

mozaike? Aké iné činnosti 
sú na mozaike? Čo vyplýva 
z toho, že stredisko má cha-
rakter pevnosti? [ Ú ]

Vplyvy na západnú a východnú časť ríše

Porovnajte vplyvy na obe časti ríše, a vysvetlite situáciu z hľadis-
ka zachovania ríše! [ Ú ]

„Sudcovia kompetentní vo veci kolégií /zbory remeselníkov/, res-
pektíve readmisie /vrátenie späť/ osôb patriacich do kolégií sa mu-
sia postarať o to, aby osoby, ktoré sú dlhší čas vzdialené, vrátili do 
svojho mesta spolu s celým majetkom, aby nedostatok majetku im 
nebránil zostať v mieste bydliska.” (Z Konštantínovho nariadenia)

3

4

6

5

Západorímska ríša Východorímska ríša

úpadok trhov a peňažného hospodárstva

rola diaľkového obchodu

úpadok miest

vonkajšie útoky

silne sa uplatňuje slabo sa uplatňuje
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Ruiny trojitého obranného múru nového mesta, Konštanti-
nopolu a rekonštrukčná kresba múru 

Čo vyplýva z toho, že okolo mesta postavili ta-
ký pevný obranný systém? Ako je možné, že 

múry zostali zachované po tisícročia? Prediskutujte, 
aké poznatky sú potrebné na to, aby na základe ruín 
bolo možné pripraviť rekonštrukčnú kresbu! [ P ]

Poloha Konštantinopolu 

Vymenujte na základe 
map ky faktory, ktoré určili 

miesto pre výstavbu mesta! 
Odô vodnite, prečo postavili 
mes to na brehu Bosporu a na 
polostrove! [ Ú ] 10

9

Cisár v hipodróme, na mieste kon-
ských pretekov (dobový reliéf)

Čo vyplýva z témy a spô-
sobu jej zobrazenia na re-

liéfe? Aké spoločenské vrstvy 
sú na obrázku? [ Ú ]

8

7

Staré mesto

mesto za Konštantína
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Rozdelenie rímskej ríše a sťahovanie národov

Aké hľadiská sa uplatňovali pri rozdelení ríše (hospodárske, mocenské, obranné, etnické)? Porovnajte rozlohu 
ríše v 5. storočí s rozlohou za cisára Hadriana! Porovnajte pohyby Germánov v 2. a 5. storočí! Aké sú príčiny 

rozdielov? Sledujte smer sťahovania jednotlivých národov! Vysvetlite, prečo smerovali národy práve k Západorím-
skej ríši! [ P ]

SŤAHOVANIE NÁRODOV
– POSLEDNÉ DNI 

ZÁPADORÍMSKEJ RÍŠE 

(…) Keď v cisárskom liste dostali /Góti/ roz-
kaz, aby sa presunuli do helespontskej pro-
vincie /maloázĳ ská časť Dardanel/, bez aké-
hokoľvek odporu požiadali o potraviny na 

cestu a dva dni na prípravu. Mestský úrad /v Hadrianopolise/ sa mimoriadne 
rozhorčil, lebo sa na nich hneval pre škody spôsobené v okolí mesta, a celý plebs 
spolu s robotníkmi zo zbrojárskej výrobne odvelil a vyzbrojil proti nim, zatrúbil 
aj na boj a vyhrážal sa zavedením posledných opatrení, ak neodídu čo najskôr. 
Z nečakaného nepriateľstva zdesení Góti vyplašene sledovali vyhrážky (…) ob-
čanov, ale sa nepohli. Ale keď ich urážali (…) do krajnosti, a ohrozovali ich aj 
kopĳ ami, vzbúrili sa.

Väčšinu, ktorých zaslepili vášne, zabili, ostatných odohnali a zahalili rôzny-
mi strelami, (…) získali rímske zbrane. (…) Ich príbuzní, ktorí (…) žili v zajatí, 
ukázali im bohaté miesta, najmä tie, na ktorých mohli rátať s bohatými zásobami 
potravín. Okrem vrodenej odvahy im pomáhalo najmä to, že sa zo dňa na deň 
k nim pripájalo stále viac ľudí z tohto istého národa (…) v nemalom počte sa 
k nim pridávali aj robotníci zo zlatých baní, ktorí už neboli schopní znášať da-
ňové bremená. (…) Nič nezostalo nedotknuté, len k čomu sa nedostali, alebo čo 
nemali po ceste. Lebo bez rozdielu na vek a pohlavie vraždili a podpaľovali všet-
ko: ešte aj kojencov odtrhli od matkiných pŕs a skoncovali s nimi (…)” (Amianus: 
Povstanie Gótov a tráckych otrokov) 

Zhrňte dôvody, ktoré vied-
li Gótov k povstaniu! Aký 

vplyv mal príchod barbarov na 
rímsku spoločnosť a hospodár -
stvo krátkodobo a dlhodobo? 
[ Ú ]
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Hunský obetný kotol. Od Strednej 
Ázie až po Rýn možno nájsť takéto 
nádoby zo železa

Čo vyplýva z toho, že nádo-
by sa našli na takom roz-

siahlom území? [ P ]

„Hunský národ, o ktorom sa staré písomnosti sotva zmieňujú, pochádza spo-
za meotiských močiarov /Azovské more/, od Ľadového oceánu: jeho divokosť 
prekročila všetky predstavy.

Nikdy sa neuchýlia pod strechu budovy; stránia sa toho podobne, ako ľudia 
cintorínov. Nenájdeme u nich ani kolibu pokrytú trstinou . Takto sa túlajú (…)

Každý člen tohto národa vo dne v noci vybavuje kúpu a predaj na koni, tak aj 
je a pĳ e a opierajúc sa o úzky krk zvieraťa aj spí. (…)

Keď musia čeliť útoku, do boja sa zoradia v tvare klina, pričom vydávajú stra-
šidelné bojové výkriky. Ľahko a rýchle sa pohybujú, náročky sa rozptýlia a tak 
náhle prejdú do útoku, že aj neusporiadane spôsobujú nesmierne krviprelieva-
nie, ale pretože sa ponáhľajú, nevídať ich ani pri obliehaní pevnosti, ani pri plie-
není nepriateľského tábora. 

Zaslúžia si, aby sme ich označili za najobávanejších bojovníkov na svete, lebo 
strieľajú z diaľky šípy s kostenou špicou a zložené zázračnou šikovnosťou. (…)

U nich nikto neorie, ani sa nedotkne pluhu, všetci sa túlajú bez označeného 
bydliska, domova a zákona, trvalých zvykov, ako keby pred niekým neustále 
utekali (…)” (Amianus, 4. storočie po Kr.)

Aký bol spôsob života Hunov? Prečo boli na bojových poliach obávaní? 
V čom autor deformuje udalosti? Prečo? [ Ú ]

„Vtedy /na synode v Nicei/ sa postavil z pravej strany prvý biskup, v nie prí-
liš dlhom prejave sa obrátil k panovníkovi a predniesol za neho hymnu vďaky 
k všemohúcemu Bohovi. Keď si sadol, nastalo ticho, každý sa s napätím pozeral 
na cisára, ten zasa s lesknúcimi očami, veselým pokojom hľadiac na zhromažde-
nie, pozbierajúc svoje myšlienky prehovoril pokojným a zhovievavým hlasom 
takto.

Priatelia! Najviac som si želal, aby som pobudol vo vašej spoločnosti, a teraz, 
keď som to dosiahol, verejne vzdávam vďaku pánovi sveta, že mi (…) to umož-
nil. Myslím na to, že vás tu vidím zhromaždených a som svedkom vašej zhody. 
Nech teda žiadny závistlivý nepriateľ nenaruší naše šťastie, ani zástupca hriechu 
daimon, pretože zápas tyranských panovníkov proti Bohovi sa vďaka spasiteľ-
skej božskej sile skončil, a teda aby božie zákony teraz iným spôsobom, ohová-
raním sa nepokúšal nikto zoslabovať. Lebo vnútorné rozdelenie božieho spolo-
čenstva považujem za potupnejšie ako všetky vojny a strašné boje (…) Keď som 
nad svojimi nepriateľmi dosiahol z vôle a za pomoci najmocnejšieho víťazstvo, 
myslel som si, že už nezostáva nič iné, než vzdať vďaku Bohovi a spolu sa te-
šiť s tými, ktorých našou pomocou oslobodil on. Keď som sa však dopočul (…) 
o vašom spore, túto správu som nepovažoval za druhoradú, a vyjadril som vôľu 
nájsť riešenie za mojej účasti, neodkladne som vás zvolal. Teším sa, keď vidím 
vaše zhromaždenie, ale moje želanie budem považovať za splnené len vtedy, keď 
sa presvedčím, že spojení duchom budete presadzovať pokojné porozumenie, 
ktoré by ste vy, ako kňazi Boha mali získať pre všetkých ľudí. Neváhajte teda, mi-
lovaní prívrženci Boha, verní služobníci pána a spasiteľa nás všetkých, a príčinu 
sporov medzi vami hneď predložte, aby ste ich mohli zákonmi mieru uvoľniť. 
Lebo takto by ste konali po vôli (…) Boha, takto by ste vzdali vďaku mne, vášmu 
spoluslužobníkovi.” (Eusebios: Konštantínov život)

Akú úlohu hral cisár v cir-
kevnej hierarchii? Čo chcel 

dosiahnuť panovník? Aké mal 
záujmy? Akými prostriedkami 
sa snažil dosiahnuť svoj cieľ? 
Nájdite v texte vetu, ktorá ho-
vorí o zmenenom postavení 
kres ťanstva! [ Ú ]

Constantinus – Konštantín, prvý 
kres ťanský cisár 
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káPostavenie kresťanstva v rámci Rímskej ríše sa upevnilo. Avšak namiesto pokoja nasledovalo obdobie sporov 
okolo rozdielneho chápania obradov a bojov proti kacírom. Prediskutujte, či je zákonité, aby náboženstvá, 
idey a ideológie sa rozdelili na proti sebe stojace smery po tom, čo sa dostanú k moci! Nájdite v Madáchovej 
Tragédii človeka konštantinopolskú scénu! Porovnajte svoje myšlienky s Madáchovými názormi!
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DOBYTIE PANÓNIE Väčšinu obyvateľov Panónie 
tvorili Kelti, ktorí prišli do dunajskej kotliny takisto 
ako do Itálie v 4. storočí pred Kr. Nezaložili jednotný 
štát, usadili sa podľa kmeňov.

Rimania získali najprv oblasť okolo rieky Sáva. Do-
bytie celej provincie je spojené s Augustom, ktorý krva-
vo potlačil odpor panónskych kmeňov (9 pred Kr.). 
Panónia bola pre Rím dôležitá z dvoch príčin. Po prvé: 
línia Dunaja bránila Itáliu zo severu proti nečakaným 
útokom a veľká rieka bola zároveň významnou ob-
chodnou cestou. Po druhé: cez Panóniu viedla Jantáro-
vá cesta spájajúca Itáliu s oblasťou Baltského mora.

DEJINY PANÓNIE Prvé mestá boli postavené pri 
Jantárovej ceste. (Emona – Ľubľana, Savaria – dnešný 
Szombathely, Scarabantia – dnešný Sopron.) Neskôr 
vznikali mestá pri vojenských táboroch pozdĺž ob-
rannej línie pri Dunaji (Vindobona – dnes Viedeň, 
Aquincum – dnes Starý Budín). Pri Aquincu si môže-
me pozrieť, ako sa oddeľovala vojenská a občianska 
časť mesta.

Obranná línia čelila prvým väčším útokom za čias 
Marca Aurelia. S germánskymi kmeňmi viedli Rima-
nia dlhé a krvavé boje po celej Karpatskej kotline. Po 
víťazstve sa snažili pohraničných Germánov, ako aj 
Sarmatov žĳ úcich na nížine udržať na uzde tým, že 
ich začlenili do spojeneckého systému ríše.

Mier priniesol rozvoj. Zvýšili počet légií v Panó-
nii, posilnili limes a postavili pevnosti aj za Dunajom. 
Stopy po takejto pevnosti môžeme dnes vidieť na 
peštianskej strane Alžbetinho mostu. aj v podunaj skej 
provincii vybudovali kvalitnú sieť ciest. Pokročila ur-
banizácia, paláce a amfi teátre (napr. Starý Budín) boli 
spravidla zmenšenými a zjednodušenými napodobe-
ninami budov v Ríme. Vedúca vrstva provincie bola 
romanizovaná, rástol počet prisťahovalcov.  Väčšina 
populácie si však zachovala pôvodné zvyky. 

Početné vojenské sily umiestnené v Panónii zvy-
šovali vojenský, a teda aj politický význam provin-
cie. Počas občianskych vojen zasahovali do zápasov 
aj tunajšie légie. Tak sa stal miestodržiteľ Panónie 
Septimus Severus rímskym cisárom. Vojaci priniesli 
so sebou zvyk uctievania východných bohov, posta-
vili svätyne Izis (Szombathely) i Mitrasovi. Šírilo sa aj 
kresťanstvo (kresťanská kaplnka v Pécsi). 

ÚPADOK Ako slabla centrálna moc, tým ťažšie odo-
lávala Panónia útokom susedných národov. Pohra-

ničné mestá preto začali pustnúť. Vzrástol však vý-
znam miest vo vnútri provincie. Rozvoj Gorsia (dnes 
Tác) pokračoval, mesto Sopianae (dnes Pécs) sa stalo 
strediskom jednej časti podelenej provincie.

Po vniknutí a vzbure Gótov sa tu usadil celý rad 
germánskych kmeňov, ktoré potom pred ďalšími 
sťahujúcimi sa národmi odišli na západ. Ušla aj ro-
manizovaná vedúca vrstva, alebo sa stiahla na zá-
padný okraj provincie. Názvy miest zostali zachova-
né len na týchto miestach (napr. Vindobona – Wien).

Po príchode Hunov sa ukončilo 400 ročné rímske 
panstvo. Na dobu jedného pokolenia sa stala centrom 
vtedy najmocnejšej ríše oblasť Tisy, ale nomádska ríša 
po Atilovej smrti zmizla bez stopy a uvoľnila miesto 
ďalším kmeňom, ktoré sa tu striedali počas sťahova-
nia národov. Mestá sa zničili za jedno dve desaťročia, 
nové národy neprĳ ali rozvinutejšiu mestskú kultúru. 
Národ Panónie a jeho rímska vzdelanosť boli zničené, 
odkryli ich iba archeológovia v 20. storočí. 

DÁCIA Východnú časť Karpatskej kotliny dobyli Ri-
mania preto, aby zabránili útokom dáckych kmeňov
a aby získali bohaté náleziská kovov a soli. Po nie-
koľkých neúspešných pokusoch obsadil počas dvoch 
ťažení hory obývané Dákmi cisár Traianus. Z územia 
vytvorili provinciu (107), ktorá zahŕňala západnú 
a južnú časť neskoršieho Sedmohradska, juh Banátu 
a Olteniu. 

Po upevnení rímskej moci sa začala stavba cestnej 
siete. Smerom do vnútra ríše viedol cez Dunaj most. 
Postavili vojenské tábory a pri nich mestá, ako na-
príklad Apulum (dnes Alba Iulia) pri rieke Maruša, 
alebo Napoca (dnes Kluž) pri rieke Samoš. 

Rozvíjala sa ťažba kovov. Zlaté bane spravoval 
štát. Pracovali tu robotníci z rôznych miest ríše, ťažba 
prebiehala nad i pod povrchom.

Počas germánskych vojen v 2. storočí sa spolu 
s Panóniou stala bojiskom aj Dácia. Potom, čo tieto 
boje ustali, nasledovalo pokojnejšie obdobie, ale prí-
chod Gótov to narušil. Dáciu nebolo možné brániť 
tak dobre ako Panóniu, a nemala dôležitú úlohu ani 
pri ochrane vnútorných častí ríše. Preto cisár Aurelia-
nus sa rozhodol provinciu vyprázdniť. Odrazil ešte 
útok Gótov (270), ale obyvateľov provincie v poriad-
ku presídlil na juh od Dunaja. Dácia sa stala po tak-
mer 170 ročnej rímskej nadvláde opäť územím barba-
rov. Romanizovaná populácia sa odsťahovala, mestá 
sa rýchle zničili.

31. Karpatská kotlina v období Rímskej ríše

Panóniu dobyli Rimania kvôli obranným líniám a dopravným cestám. 
Provincia zažila rozkvet po germánskych vojnách, keď umiestnili na jej území početné légie.
Panóniu zničila prvá vlna sťahovania národov, keď do nej vnikli Germáni, Huni ju zasa odtrhli od ríše.
Romanizované obyvateľstvo buď utieklo alebo zahynulo.
Dáciu významnú pre ťažbu kovov už nebolo možné ubrániť, preto ju vyprázdnili už v 3. storočí.
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DOBYTIE PANÓNIE
„30. panónske kmene som (…) porazil 
a vrhol pod panstvo rímskeho ľudu, 

hranice Ilýrie som posunul až po brehy rieky Danuvius.” (Z Augus-
tovho vlastného životopisu)

Kedy a prečo vznikol Augustov vlastný životopis? Čo dokazuje 
fakt, že sa v ňom spomína Panónia? Aké zahraničnopolitické 

dôvody na dobytie Panónie uvádza Augustus? [ P ]

Panónia v 2. storočí

Aké udalosti sa odohrávali v Panónii v 2. storočí? Ako vplývali na hospodárstvo provincie? V akej miere  zmenili 
znázornené udalosti úlohu provincie v rámci ríše? [ Z ]

Cestná sieť v Panónii

Cesta z rímskeho obdobia v niekdajšej Savarii (dnes 
Szombathely)

Zistite, z akého materiálu sa stavali cesty 
v Rímskej ríši! Aký bol ich význam? Náj-

dite na mapke, ktorá významná obchodná 
cesta viedla cez Savariu! [ P ]

DEJINY PANÓNIE
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„Tu odpočíva Caius Murdinius Optertullus, ktorý slúžil 19 rokov ako vojen-
ský lekár.”

„Publiovi Aeliovi Valeriovi, niekdajšiemu prieskumníkovi II. pomocnej légie 
a posmrtným tieňovým bohom Publia Valeria, svojmu patrónovi a synovi dala 
vyhotoviť Aelia Alexandrina.”

„Tu odpočíva Lucius Valerius Sentes, ktorý je tráckeho pôvodu a žil 80 rokov. 
O náhrobný pomník sa postaral v zmysle jeho závetu jeho dedič Marcus Ulpius 
Philomemeus. Na túto hrobku sa zložilo kolégium tesárov (…) denármi.” (Ná-
pisy v Aquincu)

„Jeho milosť najvyšší veliteľ, blahoslavený cisár Marcus Aurelius Severus Ale-
xander dal postaviť prostredníctvom konzula Flavia Marciana kúpele na území 
povinnosti si plniacej a vernej II. pomocnej légie.”

„Marcus Aurelius (…) spevnil /dolnopanónsky/ breh v celej dĺžke novoposta-
venými pevnosťami a na vhodných miestach aj strážami, ktoré zabraňujú tajné-
mu prechodu lúpežníkov…” (Panónske dokumenty)

Náhrobný kameň veterána

Akú úlohu mali légie a veteráni v živote 
provincie? [ P ]

„Cisár Vespasianus (…) štyrom vyslúžilým vojakom, ktorí slúžili v ravenskej fl o-
tile pod Sextom Lucillom Vasom, a slúžili 26 rokov, alebo ešte viac (…) potom ich 
prevelili do Panónie, a ich mená sú uvedené nižšie (…) dáva občianske práva, aj 
ich deťom a ich potomkom, ďalej uznáva za platné ich manželstvá, ak majú man-
želku, v prípade, že občianske právo získajú, ak nie sú ženatí, uznáva aj ich ne skôr 
uzavreté manželstvo, ale v prípade každého len jedno manželstvo.” (Rímsky doku-
ment z Panónie)

O čom sa píše v tomto dokumente? Kedy sa stretávame s týmto javom v deji-
nách politiky? O akom procese svedčí dokument? Čo znamená, že za zákonné 

sa uznáva iba jedno manželstvo? [ Ú ]

Náhrobný kameň z Panónie. V odeve zosnulých sa 
nachádzajú rímske a miestne keltské prvky

Aký proces vyjadrujú postavy znázor-
nené na náhrobnom kameni? Ktorých 

spoločenských vrstiev a v rámci nich, kto-
rých vekových kategórií sa týkal tento pro-
ces? Je v tomto zmysle rozdiel medzi pohla-
viami? [ P ]

Pozostatky mestských hradieb Šopronu 
z rím skych čias

Nájdite na mape, ako nazývali v 
staroveku Šopron! Aký bol hos-

podársky význam mesta v živote 
provincie? Zistite, na čo používali 
mestské múry v stredoveku! Predis-
kutujte, akú úlohu hrali staroveké 
cesty a ruiny v živote ľudí v stredo-
veku! [ Z ]

Pamiatka po Mitraso-
vom kulte z Maďarska 
(rekonštrukcia v mú-
zeu)

Ako sa dostali 
do Panónie vy-

znavači maloázĳ ské-
ho kultu? Ktoré ďal-
šie mysterické nábo -
žen st vá tu zanechali 
stopu? Kde možno 
získať takéto infor-
mácie? [ Ú ]

V akom ohľade majú tieto 
krátke nápisy hodnotu 

prameňa? Zoraďte a hodnoťte 
ich! Opíšte krátko život mesta 
pomocou náhrobných nápisov!  
[ P ]

O čom hovoria tieto doku-
menty? Čo vyvolalo potre-

bu vydať tieto nariadenia? Aký 
vplyv mali na život provincie?  
[ P ]
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DÁCIA

Pamätný stĺp cisára Traiana, ktorý vyrozprával udalosti výpravy do Dácie 
formou obrázkového románu. Hore: víťazná rímska armáda, dole: dácky 
kráľ (Decebalt), ako sa chystá na posledný boj a zhromažďuje svojich 
vojakov v pevnosti

Opíšte krátko znaky na stĺpe, ktoré možno identifi kovať! 
O čo sa snažili niekdajší kamenári? Opíšte na základe ob-

rázkov rímsku armádu! Porovnajte výbavu dáckych a rím-
skych vojakov! [ Ú ]

12

13

14
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„Základnou spoločensko-organizačnou formou stredovekého rumunského 
obyvateľstva bolo dedinské spoločenstvo, prevzaté od Dákov a Rimanov a za-
chované aj počas rímskej okupácie a nadvlády; národnostno-kmeňové spolo-
čenstvá sa zmenili na územné spoločenstvá. Kontinuita zachovaná na území 
našej krajiny od čias gétskych Dákov až po vznik feudálnych štátov zároveň 
znamená, že Rumuni ako usadený národ boli v Dácii prítomní permanentne.” 
(Russu, 1981)

„Kopa dôkazov týmto spôsobom koniec koncov nič nedokazuje, pretože pô-
vodné vysvetlenie obsahuje protichodné myšlienky a logiku. Rumunský po hľad 
pripisuje každý znak prítomnosti a kultúry na dáckom území pred rímskou 
expanziou i po nej obyvateľstvu, ktoré sa tu usadilo natrvalo, kým maďarský 
pohľad dáva do súvislosti tieto isté znaky s národmi, ktoré sa prisťahovali a ci-
vilizovali. Zázrak o všetkom rozhodujúceho objavu sa nestal (…) (Catherine Du-
randinová: Dejiny rumunského národa, 1995)

Sledujte logiku úryvku! 
Ktoré sú fakty a ktoré de-

dukcie? Analyzujte charakter 
konštatovaní vyplývajúcich 
z de dukcií! [ Ú ]

Karpatská kotlina a Balkán v 5. - 10. storočí

Mohol vzniknúť podľa mapky rumunský národ na území Dácie? Aké argumenty možno získať z mapky na 
potvrdenie tejto teórie? Možno ju vyvrátiť pomocou mapky? [ P ]
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ká V búrkach spojených so sťahovaním národov sa zničili v Karpatskej kotline mestá, mosty a cesty,  obyvateľstvo 
zahynulo alebo utieklo. Na toto územie prichádzali v nasledujúcich stáročiach ďalšie a ďalšie národy, ktoré 
sa takisto stratili v prepadlisku dejín. Pozostatky niekdajšej rímskej civilizácie však nepriamo vplývali na 
národy, ktoré tu žili neskôr: cesty používali ešte dlho, neskoršie hradské cesty spravidla sledovali ich líniu, 
mnohé mestá boli postavené na rímskych základoch (napr. Sopron – Šoproň) alebo z rímskych kameňov 
(napr. Székesfehérvár – Stoličný Belehrad zo stavebných kameňov blízkeho Gorsia). 

Dodnes sa vedú spory o tom, či romanizovaní Dákovia, ktorí tu zostali aj po vyprázdnení Dácie, doká-
zali prežiť stáročia do príchodu maďarských kmeňov, alebo Rumuni prišli smerom od Balkánu v stáročiach 
po príchode Maďarov. Maďarské dejepisectvo zavrhuje túto tzv. dákorumunskú teóriu, lebo ju považuje za 
nepodloženú prameňmi či archeologickými nálezmi. Rumunské dejepisectvo však túto teóriu presadzuje, 
pretože podľa neho možno chápať niektoré pramene ako jeho potvrdenie.

Prediskutujte, či je možné, aby v záplave striedajúcich sa národov zostala populácia z čias Rímskej ríše po-
čas 600 rokov zachovaná! Zopakujte si znalosti o tomto období (romanizácia, dobytie a vyprázdnenie Dácie)! 
Aké pohnútky môžu ovplyvňovať tento spor okrem snahy odkryť historickú pravdu.

Uvedieme teraz dva krátke úryvky z rumunských zdrojov, aby ste spoznali stanovisko rumunských histo-
rikov. Prvý je príkladom všeobecného názoru, druhý obsahuje nový pohľad. Porovnajte ich!
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Dunaj

Hranice Rímskej ríše za Traiana

Rímska ríša vo 4. storočí

Vysťahovanie romanizovanej populácie za Aureliana

Romanizovaná populácia asi v 5. storočí
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GÓTI, LONGOBARDI, FRANKOVIA V Itálii za-
ložili svoje kráľovstvo východní Góti (koniec 5. sto-
ročia). Ich panovník Teodorik mal v Ravene prepy-
chový dvor. Prevažne zachoval rímsku verejnú sprá-
vu, obklopoval sa rímskymi odborníkmi a obnovil 
mestské vodovody a kúpele. Góti však boli ariánski 
kresťania, čiže boli vyhlásení za kacírov. Nemohli sa 
opierať o silnú cirkev v Itálii. Nedokázali odolávať 
útokom rovnako germánskych Longobardov (polo-
vica 6. storočia). Longobardské kráľovstvo na území 
severnej Itálie (dnešná Lombardia) utláčalo pôvodné 
obyvateľstvo tvrdšie, než predtým Góti. 

Franské kmene germánskeho pôvodu masovo 
prešli cez Rýn na začiatku V. storočia a obsadili se-
verné oblasti Galie. Žili v rozpadajúcom sa kmeňo-
vom spoločenstve, ale vojenská vrstva sa už začínala 
oddeľovať. Prevažná časť populácie však stále po-
zostávala zo slobodných Frankov, ktorí okrem toho, 
že chovali zvieratá a obrábali zem, plnili aj vojenskú 
službu. Rozdeľovanie koristi po expanziách prinieslo 
nárast spoločenských rozdielov. 

VZNIK FRANSKEJ RÍŠE Nadaný franský kmeňo-
vý náčelník Chlodvik (482-511) v krvavom zápase 
porazil svojich súperov a získal ich pôdu. Svoju ras-
túcu silu využil na to, aby rozšíril svoju moc na su-
sedné germánske kmene, aj na územia, ktoré boli ešte 
rímske. Vytvoril tak krajinu siahajúcu od oblasti 
Loiry po Rýn. 

Chlodvikov štát sa ukázal byť stabilný. Dôležitú 
úlohu v tom hralo prĳ atie kresťanstva a pripojenie 
sa k rímskej cirkvi. Podporou cirkvi získal Chlodvik 
vzdelancov a mal za sebou silnú organizáciu, ktorá 
dokonca potvrdzovala božský pôvod jeho moci.

Chlodvikovi potomkovia, králi z rodu Merovin-
govcov rozdali svojim prívržencom nahromadené 
majetky, kráľovská moc tak strácala svoje hospodár-
ske základy a zoslabla. Ríša sa rozpadla na oblasti, 
ktoré medzi sebou udržiavali iba voľné styky. 

Súbežne s poklesom kráľovho vplyvu silnelo po-
stavenie majordómov, ktorí riadili štátne záležitosti 
a armádu. Zjednotenie franského štátu je tiež spoje-
né s menom majordómskej rodiny Karolingovcov. 
Majordóm Karol Martel (Kladivo) po vnútorných bo-
joch upevnil centrálnu moc. V jeho armáde mala ok-
rem slobodných bojovníkov (tvorili jazdu a pechotu) 
významné postavenie pancierová jazda. Výbavu za-
bezpečovali z prostriedkov získaných z darovania 
cirkvi zhabanej pôdy. 

Organizovanosť a úderná armáda bola potrebná, 
pretože Arabi, ktorí zaplavili Hispániu, prešli cez 
Pyreneje. Galia bola ohrozená. Karol Martel však 
víťazstvom pri Poitiers (732) zastavil arabský prie-
nik. Zachránil tým Európu pred expanziou islamu. 
Jeho syn, Pipin Krátky získal so súhlasom rímskeho 
 biskupa (pápeža) kráľovskú korunu (751). Posled-
ného panovníka z rodu Merovingovcov zavreli do 
kláštora. 

DOBYVATEĽ KAROL VEĽKÝ Syn Pipina Krátke-
ho Karol Veľký (768-814) začal expanzívnu politiku, 
pričom sa opieral o franskú jazdu. Snažil sa predov-
šetkým ovládnuť germánske kmene Sasov a Bavo-
rov, ktoré žili na východ od Rýnu. Tieto kmene boli 
ešte pohanské, preto katolícka cirkev pomáhala Ka-
rolovi misĳ nou činnosťou. Práve preto však proti-
franské vzbury smerovali často aj proti kláštorom. 
Karol Veľký viedol do Itálie výpravy na pomoc pápe-
žovi proti Longobardom a zlikvidoval ich kráľov-
stvo. Bojoval aj proti Arabom, prešiel cez Pyreneje 
a dobyl severnú časť polostrova. Porazil Avarov žĳ ú-
cich v Karpatskej kotline a rozpadla sa aj ich ríša. Zá-
padnú časť územia, ktorú obývali Avari, čiže Panóniu 
pripojil ku svojej ríši. O jeho autorite a dobrých vzťa-
hoch s cirkvou svedčí fakt, že pápež ho roku 800 ko-
runoval v Ríme za cisára. O dedičstvo Rímskej ríše sa 
opäť delili dve cisárstva. 

Franský štát založil Chlodvik potom, čo porazil kmeňových náčelníkov a prĳ al kresťanstvo. Frankovia zasta-
vili prienik Arabov v Európe.
Karol Veľký zjednotil významnú časť západnej kresťanskej Európy.
Svoju ríšu rozdelil na grófstva a založil kanceláriu. Spôsob jeho vládnutia bol vzorom pre neskorších európ-
skych panovníkov.

32. Nové kráľovstvá na troskách Západorímskej ríše

IV. Raný stredovek
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172 / Raný stredovek

ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA FRANSKEJ RÍŠE Ex-
pan zia sa po roku 800 zastavila, čo malo predovšet-
kým spoločenské príčiny. Slobodní bojovníci sa stali 
závislými od väčších statkárov, nevojenčili a tak Ka-
rolova vojenská sila zoslabla. Najväčším problémom 
už nebola expanzia, ale udržanie a riadenie dobytých 
území. V období samozásobovacieho hospodárstva 
to nebolo ľahké. Príjmy v naturáliách nebolo možné 
koncentrovať. Karol sa snažil vybudovať centrum 
ríše v Aachene. Takmer neustále chodil po krajine, 
jeho dvor minul zásoby kráľovských majetkov, ude-
ľoval spravodlivosť a svojim poddaným dával naja-
vo, akú má moc.

Na vybavovanie písomných záležitostí a vydáva-
nie diplomov založil kanceláriu. Potreboval ľudí, 
ktorí vedeli písať, preto zhromaždil vzdelancov doby. 
Jeden z nich, Alkuin hral dôležitú úlohu pri vývine 

rýchle a jednoducho čitateľného typu písma, tzv. ka-
rolínskej minuskuly. 

Karol rozdelil krajinu na grófstva. Na ich čele stál 
gróf (comes), ktorý riadil jemu zverenú provinciu 
v mene kráľa a za tretinový podiel na všetkých príj-
moch. Na mimoriadne ohrozených územiach vytvo-
ril tzv. markgrófstva. Markgrófi  disponovali všetký-
mi príjmami provincie, zato zabezpečovali vojenskú 
ochranu ríše (napr. v Hispánii a Panónii). Verejná 
správa Karola Veľkého výrazne ovplyvnila štruktúru 
neskorších štátov v ranom stredoveku.

Karolov syn Ľudovít Pobožný už nedokázal skro-
tiť odstredivé sily v ríši. Roku 843 rozdelil pri Verdu-
ne ríšu medzi troch synov (verdunská zmluva). Ka-
rolova ríša sa však nerozpadla iba na tri časti, ale ani 
tie nezostali jednotné, stali sa stále voľnejším zväz-
kom grófstiev a provincií.

GÓTI, LONGOBARDI, 
FRANKOVIA

„Teodorik sa vo významnej miere zaslúžil o spra-
vodlivosť a pevne bránil zákony. Ubránil svoju kra-
jinu pred útokmi susedných barbarov. Dostal sa na 

čo možno najvyšší stupeň múdrosti a odvahy. Nedovolil si páchať voči svojim 
poddaným akúkoľvek neprávosť, ale nestrpel to ani od ostatných. (…) Teo-
dorik bol tak tyranom iba navonok, v skutočnosti bol ozajstným cisárom, ani 
o vlások menší od kohokoľvek, kto si získal v tejto hodnosti slávu. Mohlo by to 
protirečiť ľudskej povahe, ale Góti a Rimania ho mali rovnako radi.” (Prokopios: 
Gótska vojna)

Aký má názor autor na pa-
novníka? Na základe kto-

rých činiteľov vytvoril svoju 
mienku? Čo svedčí o zmierení 
medzi Gótmi a Rimanmi a čo 
o opaku? [ P ]

Germánske kráľovstvá na ruinách niekdaj-
šej Západorímskej ríše

Ktoré činitele určovali hranice 
nových kráľovstiev? Ktoré z nich 

vidíte aj na mapke? Čo určovalo smer 
arabskej expanzie? [ P ]
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VZNIK FRANSKEJ RÍŠE
„V tom čase Chlodvikova armáda vyplie-
nila mnohé cirkvi, lebo on sám bol ešte ot-

rokom pohansky poblúdeným. Z jedného kostola odniesol nepriateľ 
nádherný, veľký kalich, spolu s inými ozdobami cirkevnej služby. 
Biskup tejto cirkvi vyslal niekoho ku kráľovi s prosbou, že keď už 
nič iné zo svätých nádob, tak aspoň tento kalich nech vrátia cirkvi. 
(…) Keď potom dorazili do Soissons /soason/ a celú korisť uložili na 
kopu, kráľ takto riekol: „Prosím vás, moji odvážni bojovníci, neod-
mietnite ma, a okrem môjho podielu mi prepustite aj túto nádobu.” 
Narážal na spomínaný kalich. (…) ľahkovážny, nenávistný a prchký 
človek však s hlasným výkrikom zaťal svoju sekeru do kalicha 
a zvolal: „Z toho ty nič nedostaneš, len to, čo si spravodlivo vylo-
sujeme!” Každý zostal prekvapený, ale kráľ trpezlivo potlačil v sebe
urazenosť. Chytil kalich, vrátil ho cirkevným vyslancom, ale v hĺbke 
duše nezabudol na urážku.

Po uplynutí roka prikázal, aby celá armáda v plnej výzbroji uká-
zala na marcových poliach /jarná prehliadka/ lesk svojich zbraní. 
Prechádzal sa medzi radmi vojakov a keď prišiel k tomu, ktorý 
rozťal kalich, takto k nemu prehovoril: „Nikto tak nezanedbal svo-
je zbrane, ako ty. Tvoja kopĳ a, meč a sekera nie sú dobré na nič!” 
V tom mu chmatol z ruky bojovú sekeru a hodil o zem. Keď sa ten 
trochu zohol, aby zdvihol sekeru, kráľ dvihol ruku a svojou bojovou 
sekerou mu rozťal hlavu. „Toto isté si urobil v Soissons aj ty s tým 
kalichom” – povedal.” (Z kroniky Gregora Tourského)

O akom spoločenskom a politickom procese dostávame správu 
z tohto prameňa? Aké pravidlá rešpektoval panovník – hoci iba 

formálne – pri svojom postupe? [ P ]

Náhrobný pomník východogótskeho kráľa Teo do-
rika Veľkého v Ravene. Kupolu s priemerom 11 
metrov vytesali z jediného kameňa 

Zistite na základe pomníka, aký bol 
vzťah Teodorika k antickej kultúre! 

Skontrolujte v učebnici, či boli vaše zistenia 
správne! [ P ]

Pokrstenie Chlodvika 

Prečo prĳ al franský vojvodca kres-
ťanstvo? Ako zobrazuje obraz tento 

obrad? Nájdite v učebnici ďalšie podobné 
obrázky! Porovnajte ich! [ P ]

3

4

5

3tori_09_2.indd   173 2008.06.10.   21:32:29



174 / Raný stredovek

DOBYVATEĽ KAROL VEĽKÝ
„Bol urastený, svalnatý muž, vysokej, ale nie mi-
moriadnej postavy: jeho výška merala, ako je 

známe, sedem násobok dĺžky jeho nohy. Hlavu mal guľatú, oči veľké a živé, nos 
trocha väčší od stredného, vlasy mu práve zošediveli, výraz jeho tváre odzrkad-
ľoval veselosť. To všetko prispelo k tomu, aby vyzeral, nech sedel či stál, ako 
majestátny jav. Jeho krk bol síce hrubý a krátky, brucho trocha vyčnievalo, no 
súmernosť ostatných častí tela na to dala zabudnúť. Chodil dôrazným krokom, 
celé držanie tela mal mužné, hlas mu znel jasno, no nedal sa porovnať s krásou 
jeho tela. Tešil sa dobrému zdraviu, keď nerátame, že štyri roky pred smrťou 
ho trápili triašky a na konci na jednu nohu kríval. Ale aj vtedy sa riadil viac 
svojou hlavou, ako lekárskymi radami. Lekárov aj tak skoro nenávidel, keď ho 
chceli nahovoriť, aby sa vzdal obľúbených pečených jedál a jedol radšej varené. 
Neustále cvičil, jazdil a lovil, čo však môžeme považovať za národný rys, preto-
že sotva jestvuje na zemi ešte jeden národ, ktorý by sa v týchto veciach vyrovnal 
Frankom. Miloval paru prírodných termálnych vôd a často trénoval svoje telo 
plávaním. Dosiahol v tom takú šikovnosť, že právom ho považovali za najlepšie-
ho.” (Z Einhardtovej kroniky o Karolovi Veľkom)

Ríša Karola Veľkého

Porovnajte rozlohu Karolovej 
ríše s rozlohou niekdajšej Zápa-

dorímskej ríše! Ktoré oblasti boli sú-
časťou oboch ríš a ktoré patrili iba 
do jednej z nich? Zostavte tabuľku! 
Ktoré kmene si podmanil Karol Veľ-
ký? Aká bola hospodárska rozvinu-
tosť území, ktoré Karol Veľký spojil? 
Ktoré sily držali jeho ríšu pokope? 
[ Ú ]

Jazdecká socha Karola Veľkého

V akej miere zodpovedá socha 
opisu o Karolovi? Porovnajte 

dielo s antickými jazdeckými socha-
mi! [ Ú ]

Podpis Karola Veľkého

Akú úlohu mala v tejto 
dobe písomnosť? O čom 

svedčí Karolov „podpis“? [ P ]

Pripomeňte si víťazstvá, ktoré sa zrodili vďaka novým zbraniam! Ako sa me-
nila úloha koní v bojovom umení? [ Ú ]

Portrét Karola Veľkého s korunou

Zistite na základe portré-
tu, aký bol panovnícky 

ideál doby? Spomeňte aj von-
kajšie i vnútorné vlastnosti! [ Ú ]
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ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA 
FRANSKEJ RÍŠE

Štruktúra ríše Karola Veľkého

Aké ústredné úrady boli vytvorené v Karolovej dobe? Čo bolo 
základom pre verejnú správu ríše? Ako sa pokúšal panovník 

kontrolovať verejnú správu? Ako zaobchádzal so vzdialenými úze-
miami, ktoré boli vystavené vonkajším útokom? [ Ú ]

Karolínska minuskula, nový, ľahší spôsob písania. 
(Hore: dva zväčšené riadky)

Prečo bolo dôležité v tej dobe vytvo-
renie dobre čitateľného písma? Ako do-

siahli čitateľnosť? [ Ú ]

Rozdelenie Franskej ríše

Na aké časti sa rozpadla 
Franská ríša? Ktoré činite-

le určovali rozlohu jednotlivých 
častí? Aký vplyv mala ríša Ka-
rola Veľkého na vývin európ-
skych štátov? V akej miere 
možno nájsť odpoveď na zákla-
de mapky? [ Ú ]
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Spomeňme si z našich doterajších znalostí vďaka 
novým zbraniam dosiahnuté víťazstvá! Prezrime 

si, ako sa vyvíjalo použitie koňa v bojovom umení!
[ Ú ]

„A vtedy sa objavil Karol zo železnej 
rudy, na hlave so železnou helmou, v že-
leznom pancieri, ktorý pokryl jeho hruď 
a ramená zo železa, v ľavej ruke zdvihnutá 
železná kopĳ a, lebo pravú ruku mal vždy 
na neporaziteľnom meči, železné lupien-
ky chránili vonkajšiu stranu jeho stehien, 
ktorá u iných, aby mohli ľahšie sadnúť 
na koňa, zostala bez panciera. Mám ešte 
niečo spomenúť o železnom pancieri na 
nohe? Na jeho štíte okrem železa nebolo 
vidno nič iné. Horká krv a farba jeho koňa 
takisto pripomínali železo. Podobná bola 
výzbroj všetkých, ktorí išli pred ním, alebo 
vedľa neho z oboch strán, či za ním, celá 
armáda sa na neho podobala.” (Z Notkero-
vej kroniky, 774)

Aká bola výzbroj Karola Veľkého, kto-
rý išiel do boja proti Longobardom? 

Ktoré oddiely vybojovali víťazstvo? Akú 
reakciu vyvolali u autora franské zbrane? 
Prečo? [ Ú ]

Germánski bojovníci 
z 5. storočia 

Karolínski bojovníci  

Porovnajte vojakov z dvoch období! Vďaka ktorej novinke sa 
zmenila ich výzbroj? Ako sa zmenilo spoločenské zloženie 

vojakov po zmene jazdeckého bojového spôsobu? [ P ]

Nákres bitky v Poitiers

Porozprávajte na základe mapky prie-
beh bitky! Aký druh zbraní vybojoval 

pre Frankov víťazstvo? Aký bol význam 
bitky? [ P ]
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VZOSTUP PÁPEŽSTVA Potom, čo sa kresťanstvo 
stalo štátnym náboženstvom, cirkev kontroloval 
rímsky cisár. Preto cirkevná hierarchia nemala iba 
jedného najvyššieho predstaviteľa. Vzniklo niekoľko 
cirkevných stredísk (Alexandria, Konštantinopol, 
Entiochia, Jeruzalem, Rím), ktorých biskupov nazý-
vali patriarchami.

Po rozdelení Rímskej ríše zostala situácia na vý-
chode nezmenená. V Konštantinopole sa nerušene 
uplatňovala cisárova moc nad cirkvou. Na západe sa 
však ríša rozpadla, a tak skončil aj vplyv svetskej 
moci na cirkev. Západná cirkevná hierarchia sa po-
stupne odtŕhala aj od východného cisárstva. Rím-
skych biskupov čoraz častejšie nazývali pápežom
(papa – otec). Toto pomenovanie patrilo predtým 
každému biskupovi, ale časom sa to stalo symbolom 
osobitnej autority rímskych biskupov. 

Významne zosilnelo rímske pápežstvo vtedy, keď 
Pipin Krátky výmenou za posvätenie jeho kráľovskej 
moci ochránil Rím voči Longobardom (751). Nový 
franský kráľ daroval pápežstvu okolie Ríma a Ra-
veny. Nad týmto územím vládli hlavy cirkvi ako 
svetskí panovníci. Vznikol tým Pápežský štát (756). 
Vplyv franských panovníkov na západnú cirkev rás-
tol, ale zďaleka nebol taký silný, ako vplyv byzant-
ského cisára na východe. 

Postavenie Ríma sa upevňovalo aj tým, že v dô-
sledku arabskej expanzie sa presunulo ťažisko 
kresťanstva počnúc od 7. storočia na západ. (Vý-
znamné kresťanské centrá na východe, ako Jeruza-
lem, Antiochia a Alexandria sa dostali do moslim-
ských rúk.) Autorita Ríma rástla aj potom, čo sa ku 
kresťanstvu pripojili Germáni, Dáni, Česi, Poliaci 
i Maďari. 

ROZDELENIE CIRKVI V ranom stredoveku sa 
západné a východné kresťanstvo od seba postupne 
vzďaľovalo. Posilnenie pápežstva ešte viac prehlbo-
valo konfl ikty s Konštantinopolom. Roku 1054 sa pá-
pež a konštantinopolský patriarcha navzájom vyob-
covali spolu s veriacimi. Kresťanstvo sa rozdelilo aj 
ofi ciálne na rímsko-katolícku a na grécko-katolícku 
cirkev. 

Jazykom západnej cirkvi sa stala latinčina, východ-
nej cirkvi zasa gréčtina. Okrem jazykových rozdielov 
sa čoraz viac líšili aj obrady a niektoré princípy viery. 
Rozdielne sa pozerali na vzťah Ducha svätého a Sy-
na. Na večeru pána používali na západe nekvasený, 
na východe kvasený chlieb. 

MNÍSI Kresťania žĳ úci v odriekaní ako osamelí 
pustovníci zakladali prvé mníšske spoločenstvá 
v Egypte. Počet podobných spoločenstiev rýchlo rás-
tol aj na západe, aj na východe. Bývali oddelene, 
v kláštoroch (monastiroch) podľa prísnych vnú-
torných predpisov (regúl). K Bohu sa chceli dostať 
bližšie dodržiavaním Kristom odporúčanej chudoby, 
mravnej čistoty a poslušnosti. 

Východní mnísi sa venovali predovšetkým abstrakt-
ným otázkam viery. Na západe sa rozšírila praktic-
kejšia forma mníšskeho života. Obyvatelia tunajších 
kláštorov obrábali pôdu, prepisovali knihy, čím pri-
spie vali k záchrane latinskej písomnosti. V ranom 
stredoveku mali veľký podiel na misĳ nej činnosti 
cirkvi. Je to najmä ich zásluhou, že stredná Európa sa 
pripojila k západnému (latinskému) kresťanstvu. 
Svätý Beňadik založil reholu benediktínov, ktorí pri-
jali vedúcu úlohu pápeža v cirkvi. Ich prvý kláštor 
bol postavený v Itálii na vrchu Monte Cassino (529). 
Benediktínske mníšske rády vytvárali v ranom stre-
doveku celú sieť v západnom kresťanskom svete. Vo 
formovaní kresťanskej kultúry Európy hrala dôležitú 
úlohu aj írska rehoľa, ktorú založil Svätý Patrik. 

VZNIK NEMECKO-RÍMSKEJ RÍŠE Po verdun-
skej zmluve sa rozpadli franské nástupnícke štáty 
na drobné časti. V tejto chaotickej situácii musel čeliť 
západný kresťanský svet sérii útokov Normanov, 
Arabov a Maďarov. 

V 9. storočí sa germánske národy žĳ úce v Škandi-
návii (predkovia dnešných Dánov, Nórov, Švédov 
a Angličanov) preľudnili. Preto sa ich obchodné vý-
pravy menili na plienenie. Dobre vyzbrojení  bojovníci, 
ktorých nazývali Normanmi (severní ľudia) či Vikin-
gami, na svojich rýchlych lodiach vyrabovali celé 
pobrežie Severného mora, a po riekach vnikli aj do 
vnútrozemia, kde rozvracali mestá (Paríž). Nebola 
pred nimi v bezpečí Británia, ale ani Hispánia. vo vý-
chodnej Európe, kde ich nazývali Varégmi, vyplienili 
mestá východných Slovanov pri riekach. 

Pod vplyvom vonkajších útokov sa znovu zrodil 
východný franský štát. Panovníci, ktorí nastúpili po 
Karolingoch, zorganizovali silné vojská pancierovej 
jazdy. Henrik I. (Vtáčnik) zastavil pri Merseburgu 
Maďarov (933). Jeho syn Oto I. (Veľký, 936-973) pora-
zil Maďarov pri Augsburgu defi nitívne (955). Posilnil 
svoju moc a roku 962 sa nechal v Ríme korunovať za 
cisára. Vznikla Nemecko-rímska ríša, ktorá bola po 
dlhú dobu najsilnejším štátom Európy.

33. Pápežstvo a západné štáty

Rímski biskupi sa stali po rozpadnutí Rímskej ríše vodcami západného kresťanstva.
Autoritu pápežstva zvyšoval Pápežský štát, ktorý vznikol pomocou franského panovníka. Zosilnenie pápežskej 
moci viedlo k rozdeleniu kresťanskej cirkvi.
Rozšíreniu západného kresťanstva pomáhali aj pragmatické mníšske rády.
Na východných územiach rozpadajúceho sa franského štátu vznikla pod vplyvom vonkajších útokov  Nemecko-
rímska ríša.

3tori_09_2.indd   177 2008.06.10.   21:32:54



178 / Raný stredovek

VZOSTUP PÁPEŽSTVA
„16.18. Ale i ja ti hovorím, že ty si Peter a na tej skale 
vystavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.

16.19. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude 
zviazané na nebesiach a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebe-
siach.” (Z Matúšovho evanjelia)

Pápež Svätý Gregor Veľký (590-604), 
ktorý  založil autoritu pápežstva a 
rímskokatolíckej cirkvi.
Pochádzal z bohatej rímskej šľach-
tic kej rodiny, stal sa mníchom. Ako 
pápež sa opieral o rehoľníkov, 
najmä počas misijnej práce v zá-
padnej Európe, ktorá zvýšila pápe-
žovu auto ritu proti byzantskému 
cisárovi. On vybudoval pápežskú 
úradnícku organizáciu, zreformoval 
liturgiu a zaslúžil sa o zozbieranie 
cirkevných piesní. Podľa legendy aj 
on skladal piesne pre jeden hlas, 
ktoré nazvali po ňom (gregoriánske 
piesne) 

Zozbierajte vlastnosti ty-
pic ké pre kňaza (mnícha) 

a pre panovníka (pápeža)! [ Z ]

Šírenie kresťanstva medzi 400 a 1000

Kde prevládalo západné a kde východné kresťanstvo v troch obdobiach? Kde 
sa tiahli v jednotlivých obdobiach hranice medzi dvoma smermi? Aké kul-

túrne, mocenské a hospodárske rozdiely vyplývajú z územného umiestnenia? 
V akom tempe sa šírili dva smery kresťanstva? Ako sa vyvíjal pomer území, kde 
prevládalo západné, resp. východné kresťanstvo? [ Ú ]

Vznik pápežského štátu

Kedy a dôsledkom akých politických 
udalostí vznikol pápežský štát? Aké 

možnosti zabezpečil pre pápežstvo zvlášť 
vytvorený pápežský štát? [ P ]

Ako prívrženec pápežstva 
odôvodnite na základe toh-

to úryvku vedúcu úlohu Ríma 
v kresťanskom svete! [ Z ]1
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ROZDELENIE CIRKVI
„Slávny cisár, jestvujú dve inštitúcie, ktoré v prvom rade 
vládnu tomuto svetu: jedna je vysvätená autorita vyso-

kých kňazov, druhá zasa kráľovská moc. Bremeno, ktoré znášajú kňazi, je o to 
ťažšie, lebo pred božím súdom sa musia zodpovedať aj za kráľov panujúcich nad 
ľuďmi.” (Z listu pápeža Gelasia I. byzantskému cisárovi, na prelome 5. - 6. storočia)

„Celý Západ sa na nás pozerá, hoci nie sme toho hodní. Na nás a na Svätého 
Petra, knieža apoštolov, ktorého obraz chceš rozbiť, ale ktorého každé kráľovstvo 
západu uctieva natoľko, ako keby bol sám bohom na zemi.” (Z listu pápeža Grego-
ra II. byzantskému cisárovi, 8. storočie)

Kde bolo sídlo cisára v ča-
se vzniku tohto prameňa? 

V akej miere sa líši od starove-
kého poňatia predstava pápeža 
o moci? Ako mohol prĳ ať tieto 
názory cisár? [ P ]

Akú úlohu si pripisuje pá-
pež? O čo to opiera? Je to 

skutočnosť, alebo iba zámer pá-
pežstva? [ P ]

Organizácia západnej a východnej kresťanskej cirkvi 

Nájdite podobné a rozdielne črty v organizačnej štruktúre dvoch cirkví! Zostavte tabuľku! Aké politické a hos-
podárske dôsledky mohli mať tieto rozdiely? [ P ]

MNÍSI
„Aké sú prostriedky dobrých činov? Po prvé: miluj Pána 
boha z plného srdca, z plnej duše, z plnej sily (…) Zapri 

samého seba, alebo nasleduj Krista! Tráp svoje telo. Nepoddaj sa pôžitkom. Miluj 
pôst. Pomôžeš chudobným získať novú silu! (…) Zdržiavaj sa skutkov sveta! (…) 
Rád čítaj sväté četby! Často sa skloň k zemi počas modlitby. Hriechy minulosti 
dennodenne priznaj v modlitbách k Bohu (…) Neznášaj vlastnú vôľu! Vždy sa 
podvoľ rozkazom opáta! (…) 

Môžu mať mnísi vlastníctvo? Najmä tento hriech treba vykynožiť v kláštore 
aj s koreňmi. Nikto nech sa neopováži bez vedomia opáta čokoľvek dať či prĳ ať, 
alebo čokoľvek vlastniť; vôbec nič: ani knihu, ani tabuľu na písanie, ani pero, 
teda naozaj nič. (…)

Nečinnosť je nepriateľom duše. Preto nech sa bratia v určenom čase venujú 
 fyzickej práci, v iných hodinách zasa svätým četbám.” (Z regúl Svätého Beňadika)

Zhrňte pravidlá určujúce 
život mnícha! Ako sa obja-

vujú v regulách „Kristove od-
porúčania”? Ku každému odpo-
rúčaniu priraďte z regúl jednu 
vetu! Aký život označuje Svätý 
Beňadik za ideálny pre mní-
cha? Čo označuje prameň za 
základnú úlohu mníchov? [ Z ]
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 Prvý kláštor postavili pustovníci na nehostinnom Sinajskom vrchu

Čo znamená výraz pustovník? Opíšte budovu z toho hľadiska, ako zodpovedala požiadavkám mníšskeho ži-
vota! [ Ú ]

VZNIK NEMECKO-
RÍMSKEJ RÍŠE

„Normani opäť začali plieniť, smädní po vraždení 
a ohni, zabíjali a odvliekli do poroby kresťanský 
ľud, zničili kostoly bez toho, aby narážali na od-

por. Frankovia sa však chystali postaviť na odpor, ale nie na otvorenú bitku, 
zápas, lež pri riekach stavali pevnosti, aby nepriateľovi zabránili postupovať 
po rieke. Mesto Paríž opevnil biskup Gauzlin. Namyslení Normani sa t lačili 
k Parížu a hneď aj napadli jednu vežu; dúfali, že ju, keďže ešte nebola dokon-
čená, čoskoro obsadia. Kresťania však statočne bránili vežu a boj trval od rána 
do večera; boje ukončila až tma a Normani sa vrátili na noc na svoje lode. Bis-
kup Gauzlin a gróf Odo so svojimi ľuďmi celú noc pracovali, aby vežu na ďal-
šie boje ešte viac spevnili. Na druhý deň sa Normani vrátili a pokúšali sa vežu 
obsadiť atakom, a tvrdý zápas trval opäť až do západu slnka.” (Ročenky zo St. 
Vaast)

Prečo dosahovali úspechy Normani? Ako ich dokázali zastaviť? [ P ]

9

11

Normanské bronzové helmy

Aké funkcie mala helma? 
[ Ú ]

10
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Sťahovanie národov v 10-11. storočí a vznik Nemecko-rímskej ríše

Ktoré národy sa zúčastnili na výbojoch? Ktorých oblastí sa týkali tieto výpravy? V čom sa podobajú tieto výpra-
vy na veľké sťahovanie národov v 5. storočí? V čom sa odlišujú (priestor, vplyv apod.)? [ P ]

Vikinská loď, ktorú našli v mori. Slúžila ako pohrebisko dvoch žien, preto ju potopili 

Opíšte vlastnosti vikinskej lode! Akú úlohu hralo more v živote Vikingov? [ Ú ]
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Preskúmajte text dokumentu! Aký cieľ sledoval falšovateľ? Ako 
chcel tento cieľ dosiahnuť? Pre ktoré obdobie má dokument hod-

notu prameňa? Nájdite podobné významné falzifi káty v dejinách! 
Prediskutujte ich úlohu! [ Ú ]

„11. (…) A keďže je cisárska pozemská moc naša, rozhodli sme 
sa, že svätú rímsku cirkev vyznamenáme s úctou, posvätené sídlo 
svätého Petra budeme chváliť viacej ako naše cisárstvo a pozemský 
trón, dávajúc mu cisársku moc, slávu, silu a úctu.

12. (…) Rozhodli sme sa tak, že disponuje hlavnou mocou nad 
štyrmi hlavnými sídlami v Antiochii, Alexandrii, Konštantinopole 
a Jeruzaleme, ako aj nad všetkými ostatnými cirkvami Božími na 
tomto svete; biskup, ktorý stojí práve na čele najsvätejšej rímskej 
cirkvi, nech je nadriadeným a kniežaťom všetkých kňazov na ce-
lom svete, a nech sa stane podľa jeho vôle všetko, čo treba urobiť 
v záujme uctievania Boha alebo pre posilnenie viery kresťanov. Je 
totiž správne, aby hlava a knieža svätého zákona sídlila tam, kde 
zasadol na príkaz zakladateľa svätých zákonov, nášho Spasiteľa na 
apoštolskú stolicu svätého Petra (…)

14. (…) Odovzdávame týmto náš lateránsky cisársky palác, 
 ktorý vyniká zo všetkých palácov na tomto svete, ďalej (…) našu 
korunu i pokrývku hlavy a plášť, ktorý zvykol obopínať cisárovo 
rameno, purpurový plášť a šarlátovú košeľu i každú časť cisár -
skeho odevu, autoritu cisárskych rytierov, odovzdávame cisárske 
žezlo a ostatné znaky, cisársku zástavu a iné ozdoby (…) slávu na-
šej moci (…)

17. Podľa vzoru nášho cisárstva, aby sa neznížil význam pápež-
skej hodnosti, ale aby získala od majestátu a slávy cisárskej moci 
ešte väčší význam, hľa, okrem spomínaného paláca prepúšťa-
me mesto Rím a Itáliu, čiže všetky provincie, miesta a mestá zá-
padných oblastí viackrát spomínanému svätému veľkňazovi, otco-
vi Silves trovi /314–335/, univerzálnemu pápežovi, a rozhodli sme 
sa týmto ne spochybniteľným cisárskym nariadením, že ich vkladá-
me do moci jeho a jeho nástupcov.”

Zlatá medaila zo 4. storočia: Boh 
korunuje Konštantína Veľkého

Prečo použili pápeži na 
svoje ciele Konštantíno-

vo meno? [ Ú ]

16

Mních, ktorý prepisuje kódex zo spevníka z 12. 
storočia

Všimnite si na obrázku nástroje použí-
vané pri písaní! Zistite, ako ich nazýva-

li a ako s nimi pracovali? [ Ú ]
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Konštantínova zakladajúca listina je jedným z najznámejších prípadov falšovania stredovekých dokumen-
tov. Defi nitívna verzia bola napísaná v 9. storočí (niekoľko sto rokov po Konštantínovej smrti). O dokumente 
už v 15. storočí zistili, že ide o falzifi kát. V stredoveku nebolo zriedkavé falšovanie rôznych dokumentov: 
na štátnu objednávku i pre súkromné osoby vyhotovovali falzifi káty, napríklad na potvrdenie vlastníckych 
práv. V tejto dobe potvrdzovali rôzne právne úkony a dohody len tieto rukou písané, v niekoľkých exem-
plároch prepísané dokumenty. 
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34. Začiatky rozmachu na Západe

NOVÉ NÁSTROJE A METÓDY V západnej časti 
Rímskej ríše začal hospodársky úpadok už v 4. storo-
čí a tento proces prehĺbilo sťahovanie národov. V zá-
padnej Európe bol hladomor každodenný, rovnako 
vnútorné boje. Mestá boli zničené, výroba tovaru 
nejestvovala, Západ sa rozpadol na sebestačné, seba-
zásobovacie statky.

Pôdu obrábali trávopoľným systémom, čiže do 
vyčerpania. Po 4-6 rokoch začali obrábať ďalšiu pôdu. 
Využívali vždy len malú časť rozlohy pôdy, a tá istá 
časť prichádzala na rad zhruba za každých 10-30 ro-
kov. Touto metódou dosahovali len veľmi nízke vý-
nosy, čo stačilo len pre málo ľudí.

Od 8. storočia začali hľadať v západnej Európe 
lepšie životné podmienky. Od nomádov prevzali 
mnohé technické novinky, v kláštoroch začali hospo-
dáriť po novom. Vďaka tomu sa začali rozvíjať vý-
robné metódy a pracovné nástroje. V dvojpoľnom 
systéme zasiali polovicu ornej pôdy. Druhú nechali 
úhorom, odpočívať, pásli sa tam zvieratá, ktoré svo-
jím trusom obnovili úrodnú silu pôdy. Rozšírením 
trojpoľného systému ešte viac klesla rozloha úhoru, 
pretože tvoril iba tretinu úrodnej pôdy. V rámci tohto 
postupu rozdelili pôdu na tri časti: jeden diel úhoru, 
jeden diel jarného obilia a jeden diel jesenného obilia. 
Jednotky sa menili každoročne.

Takéto permanentné využívanie pôdy však už ne-
bolo možné starými nástrojmi. Rozhodujúcu zmenu 
priniesol ťažký pluh s čerieslom. Pri orbe sa zem nie-
len rozorala, ale sa aj obracala, čiže sa horná vyčerpa-
ná vrstva vymenila so spodnou čerstvou vrstvou 
zeme. S týmto pluhom bolo možné rozorať aj tvrdšiu 
pôdu, čo prispelo ku zvýšeniu ornej plochy. Pokrok 
prinieslo používanie brán, ktoré po orbe kyprili pôdu. 
Nové prostriedky si vyžadovali väčšiu ťažnú silu. 
Ťažký pluh sa mohol rozšíriť len zavedením nového 
spôsobu záprahu – chomútu. Vďaka novinke prevza-
tej od nomádov preložili záprah z krku zvierat na ich 
hruď, čím sa ťažná sila zvýšila.

Rozvoj pôdohospodárstva v 9-10. storočí priniesol 
zlepšenie životných podmienok, čo viedlo k rastu po-
pulácie a k obnoveniu miestneho obchodu. 

Diaľkový obchod bol zachovaný aj v ranom 
 stredoveku. Dovážali najmä z arabských a byzant-
ských oblastí Stredozemného mora luxusné výrob-
ky pre vedúcu vrstvu. Na východ odvážali predovšet-
kým otrokov, ktorých odvliekli zo slovanských úze-
mí. Z toho pochádza v západných jazykoch slovo 

sklave, esclave, slave, čiže otrok. Okrem otrokov 
prevážali do rozvinutejších oblastí drevené uhlie, 
smolu, vosk a dovážali látky, zbrane a orientálne ko-
reniny. 

NOVÁ SVETSKÁ VEDÚCA VRSTVA Základom 
moci v tejto dobe bola pôda. V nových štátoch vznik-
la nová vládnuca vrstva zo starých rímskych veľko-
statkárov a germánskych kmeňových náčelníkov, 
ktorí z obsadených území vydelili pre seba väčší kus, 
respektíve z členov ich ozbrojeného sprievodu. Zlo-
ženie novej aristokracie sa rýchle menilo počas zakla-
dania štátov či výmeny panovníkov.

Noví králi mohli vládnuť len vtedy, keď význam-
nú časť čerstvo získanej pôdy rozdali svojim prívržen-
com. Na úrovni sebestačnosti totiž vznikalo málo 
nadbytku, čo sa nedalo speňažiť. Peňažné príjmy pa-
novníkov boli preto mizivé, a teda nebolo možné 
vydržiavať platenú armádu alebo celú úradnícku 
organizáciu. Pôda darovaná za rôzne služby (vojen-
čina, miesta v úradoch a pod.) je léno. Zo začiatku sa 
léno vracalo darcovi (darovanie – benefi cium) v prí-
pade smrti obdarovaného, alebo keď nesplnil potreb-
nú službu. Neskôr sa mohlo léno dediť a predať (feu-
dum). 

Kráľovi veľkí lénnici v záujme toho, aby aj oni 
mali ozbrojený sprievod, takisto darovali menšie 
pozemky. Takto sa od kráľa až po drobných lénni-
kov (iba medzi príslušníkmi vládnucej vrstvy) vy-
tvoril špeciálny vzťah nadradenosti a podradenosti 
(hierarchický systém), ktorý nazývame lénnou či 
feudálnou reťazou. V období Karolingovcov už 
bola rozšírená lénna prísaha, čiže vazalský sľub. 
Darujúci lénny pán (senior) a obdarovaný lénnik
(vazal) si navzájom dali sľub vernosti a že budú 
plniť svoje povinnosti. Štát fungoval cez túto lénnu 
reťaz: kráľovu vôľu vykonávali jeho lénnici pomo-
cou vlastných lénnikov. Tento systém upevňoval 
kráľovu moc len v tom prípade, keď jeho vazali 
dodržali sľub. Kresťanská morálka doby síce vylu-
čovala porušenie sľubu, predsa boli takéto prípady 
každodenné.

VZNIK PODDANSTVA Vedúca vrstva vlastníkov 
pôdy sa vytvárala po stáročia. Súbežne s týmto pro-
cesom vznikla vrstva tých, čo obrábali pôdu: podda-
ní. Do tejto vrstvy splynuli skorší otroci, kolóni, čiže 
nájomníci pôdy a slobodní germánski roľníci. (Mimo 

Západoeurópske hospodárstvo kleslo na úroveň sebazásobovania, z čoho sa dostalo rozvojom poľnohospodár-
skych prostriedkov a metód.
Na tejto úrovni darovávali králi za služby léno. Medzi príslušníkmi vedúcich vrstiev spoločnosti vznikol sys-
tém lénnych vzťahov, tzv. lénna, alebo feudálna reťaz. Základom osobných vzťahov založených na vzájomných 
záväzkoch je darovaná zem. 
Vlastníkmi pôdy boli zemepáni, kým poddaní dostali za svoje služby užívateľské právo na pôdu. 
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niekdajšej Rímskej ríše sa dostali do poddanskej zá-
vislosti slobodní roľníci.)

Poddaný bol iba užívateľom pôdy. Svoju usad-
losť však mohol slobodne predať, alebo ju mohli 
zdediť jeho potomkovia. Podľa rozlohy pôdy 
(usad losti) bol povinný odvádzať služby vlastní-
kovi pôdy. Mohla to byť platba prácou, robota, 
čiže obrábanie pôdy, ktorá zostala u zemepána 
(alodium či majer), preprava či účasť na stavbe 
a pod. Mohla to byť aj platba v naturáliách: odo-
vzdanie časti úrody z poddanskej usadlosti, čo sa 

neskôr, po zavedení peňažného hospodárstva me-
nilo na peňažnú rentu. 

Tieto služby znamenali pre germánskych slo-
bodných bojovníkov novú situáciu. Slobodní roľníci, 
ktorí boli zároveň vojakmi, boli povinní slúžiť kráľovi 
vojensky. Bolo to pre nich stále namáhavejšie, lebo 
počas vojny sa museli sami postarať o jedlo i výzbroj. 
Nové a drahé zbrane však nedokázali získať, a chceli 
brániť aj svoju pôdu, preto seba i pozemky dali pod 
ochranu lénneho pána. Takto sa ustálil feudálny sys-
tém založený na vzájomných službách a závislosti. 

NOVÉ NÁSTROJE A METÓDY
„Na kráľovskom pozemku Asnapum sme naš-
li vynikajúco postavený kráľovský dom. Sú 

v ňom tri izby a celý dom je obklopený balkónom, je tam ďalej jedenásť men-
ších izieb (pre ženy) a pracovné miestnosti, zospodu pivnica, navrchu zasa dve 
terasy. Na hospodárskom dvore sme našli ďalších sedemnásť domov z dreva, 
taký istý počet skladov a iné vedľajšie budovy, všetky postavené kvalitne; jed-
nu maštaľ, kuchynskú budovu a budovu na pečenie, dve sýpky a tri humná; 
dvor obklopený plotom z kríkov s kamennou vchodovou budovou, ktorá mala 
aj balkón, odkiaľ sa rozdeľovali úlohy. Ďalší malý dvor je podobne obklopený 
kríkmi a vysadený rôznymi stromami.” (Úryvok z majetkového súpisu z doby 
 Karola Veľkého)

Opíšte na základe prame-
ňa stredisko statku! Aké 

hospodárske budovy spomína 
prameň? Aká bola úloha prác 
v týchto budovách v živote stat-
ku? [ Z ]

Žatva na knižnej ilustrácii a vytesaná do kameňa 

Aký význam mala žatva v stredoveku medzi ostatnými poľnohospodársky-
mi prácami? Porozprávajte na základe dvoch prameňov, ako vykonávali túto 

prácu! [ P ]

Zužitkovanie pôdy v stredoveku 

Prečo rastú na obrázku kruhy znázorňujúce obrábateľnú pôdu? Aké novinky 
umožnili tento vývoj? Porovnajte jednotlivé spôsoby hospodárenia! Aké sú 

zásadné rozdiely? Čo je podstatou vývoja? Čo vidieť na diagrame o trojpoľnom 
systéme, a čo zo štvorcového obrázku? Hodnoťte dva spôsoby zobrazenia (výho-
dy, nevýhody)! Pripravte štvorcový obrázok o dvojpoľnom systéme! [ Ú ]

Dva druhy chomútu: na krku a na 
hrudi koňa

Určite pomocou obrázku 
pojem chomútu! Prečo je 

výhodnejší chomút na hrudi? 
V ktorej oblasti života spôsobila 
táto nová metóda zapriahania 
zásadné zmeny? [ Ú ]

1

3

2

5

4

Archív

striedanie 
pasienkov

dvojpoľný systém trojpoľný systém

oráčina úhor 

jarné jesenné 

úhor

vývoj nástrojov a metód

1. pozemok
jarné 

2. pozemok

3. pozemok

úhor jesenné

jesenné jarné úhor

úhor jesenné jarné
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Stredoveké poľnohospodárske práce na freske z 15. storočia

Nakreslite na základe obrazu ťažký pluh! Vymenujte 
časti pluhu! Na skorších pluhoch nebolo čerieslo a ko-

leso. Zistite, v akej miere sa zefektívnila orba vďaka týmto 
novinkám! Aké iné nástroje ste objavili na umeleckom 
 diele? Porovnajte obraz s obrázkami! Rozprávajte na zákla-
de obrazu o vzťahu medzi človekom a prírodou! [ E ]

Dedina a panstvo v stredoveku

Určite na základe kresby pojem poddanského majet-
ku a majera! Aký je vzťah medzi nimi? Porovnajte 

kresbu s obrázkom o systémoch obrábania pôdy! Ktorý 
spôsob znázorňuje kresba o panstve? [ P ]

Diaľkový obchod v ranom stredoveku 

V akej miere sa zmenili oproti staroveku trasy diaľkového obchodu? Aký tovar prúdil z Východu do západnej 
Európy a naopak? Opíšte hospodársky význam Blízkeho Východu v tomto období! [ P ]

6
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NOVÁ SVETSKÁ VEDÚCA VRSTVA
„Každý slobodný muž, ktorý má štyri 
obrobené pozemky, nech už vlastné, ale-

bo darované lénnym pánom, sa musí vyzbrojiť a vydať sa proti nepriateľovi, buď 
so svojím lénnym pánom, keď sa on vydá, alebo s grófom župy. Kto však má tri 
vlastné pozemky, k tomu nech sa pridá niekto s jedným pozemkom a nech mu 
pomáha, aby službu mohol vykonávať za oboch. Kto má iba dva vlastné pozem-
ky, k nemu nech sa pridruží ďalší s dvoma pozemkami, a z nich nech iba jeden 
ide proti nepriateľovi a druhý nech ho podporuje. A kto má len jeden pozemok, 
k nemu nech sa pridajú ďalší traja podobní a podporujú toho, ktorý z nich ide 
sám, a ostatní nech zostanú doma.” (Capitularia Francorum. Kráľovské nariadenie 
z roku 808)

„Ja, Hercendov syn Rajmond, počnúc od tejto hodiny nikdy zradcovsky neo-
pustím syna Reinharda, podgrófa Bernarda ani v tom, čo sa jeho života týka, 
ani v tom, čo sa častí jeho tela týka, neoberiem ho o život, nevrhnem do zajatia, 
a žiadny muž, ani žiadna žena takéto nespácha na moju radu. Nevezmem ani 
tvoje mestá, ani hrady, ani lénne statky, ktorými teraz si vlastníkom alebo v bu-
dúcnosti získaš (…) a keby to urobil ktorýkoľvek muž alebo žena, ja Rajmond 
budem čestne a bez falošnosti tvojím pomocníkom, akonáhle ma na to vyzveš 
osobne, alebo cestou svojho zmocnenca (…) (Vazalský sľub z 11. storočia)

Povedzte jedným slovom, 
o akej povinnosti hovorí 

prameň! Na koho sa vzťahuje 
tento záväzok? Kto a prečo to 
mohol plniť čoraz ťažšie? Aký 
proces možno v texte identifi -
kovať? [ Ú ]

Vysvetlite, prečo bol pot-
rebný vazalský sľub! Aké 

záväzky vzali na seba vazali? 
Všimnite si, čo nesmel urobiť 
lénnik, vazal? Čo z toho vyplý-
va? [ Ú ]

Lénna reťaz

Porozprávajte na základe 
obrázku fungovanie lénne-

ho systému! Ako sa zúčastňo-
val na vojne drobný lénnik? 
Ktoré boli slabé miesta systé-
mu? [ P ]

„Ten, kto skladá svojmu pánovi sľub vernosti, musí mať na pamäti nasledu-
júcich šesť vecí: nedotknuteľnosť, spoľahlivosť, čestnosť, užitočnosť, ľahkosť 
a možnosť. Nedotknuteľnosť, aby sa telo jeho pána nezranilo. Spoľahlivosť, aby 
sa v súvislosti s jemu zverenými tajomstvami, alebo opatreniami, ktoré sa týkajú 
bezpečnosti jeho pána, neboli problémy. Čestnosť, aby v oblasti spravodlivos-
ti či iných záležitostiach, ktoré sa týkajú jeho cti, neutrpel škodu. Užitočnosť, 
aby na majetkoch nemal škodu. Dobrú vec, ktorú by jeho pán mohol ľahko uro-
biť, on nesťažoval, a čo je možné vykonať, nestalo sa nemožným. Lénnik by mal 
 tieto škodlivé veci obchádzať, avšak preto by si ešte nezaslúžil lénny statok: lebo 
nestačí sa zdržiavať zlého, keď nevykonáme aj dobré. (…) Lénny pán takisto je 
povinný urobiť to všetko voči svojmu lénnikovi. Lebo keď to niekto neurobí, 
právom ho označia za neverného a vierolomníka.” (Z listu biskupa zo Chatre Ful-
berta, 1020)

Vymenujte povinnosti lén-
nika! Čo všetko spájalo lén-

nika a lénneho pána? [ Z ]

9
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kráľ

senior
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senior
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senior
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senior
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VZNIK PODDANSTVA
„Môjmu večnému pánovi XY-ovi. Keďže som den-
ne postrádal a vandroval som hore-dolu, aby som 

si našiel obživu, ale som vôbec nenašiel, nakoniec som sa obrátil na vašu milosti-
vú dobrotivosť, žiadajúc vás, aby ste mi v obci Z poskytli zem na obrábanie (…) 
Moju žiadosť vaše panstvo schválilo, tak, že na spomínanom mieste ste mi ráčili 
poskytnúť toľko zeme, koľko som žiadal (…) Preto sa v tomto spise zaväzujem, 
že ti v súvislosti s pozemkami nikdy nespôsobím žiadnu ťažkosť či škodu, ale 
sľubujem, že v každom ohľade budem pracovať pre váš úžitok a mne poskytnu-
tú ochranu svojimi službami odplatím. A sľubujem, že dežmu, či už v peniazoch 
alebo v naturáliách, tak ako to zvykli kolóni, ročne odvediem. Keby som na to 
zabudol, alebo keby som sa tento sľub v celku či v jeho častiach odvážil porušiť, 
prisahám na všetky božské veci a na panovanie nášho najslávnejšieho pána, krá-
ľa X, že ti prepúšťam neobmedzenú moc, aby si ma zo spomínaných pozemkov 
vyhnal a podľa práva, ktoré ti patrí, dal ich inému. Tento spis (…) som podpísal 
a odo mňa žiadaných svedkov z dôvodu dôveryhodnosti na potvrdenie odov-
zdal.” (Vzor spisu zo 7. storočia)

„Na majetku Asina, pri kostole Svätého Petra, verejne a za prítomnosti zna-
menitého grófa Teutbolda, ja Berterius zo slobodnej vôle, bez donútenia a ľsti, 
berúc na seba bremeno, podľa rímskeho práva sa dávam do rúk Alaviada a jeho 
ženy Emengardis, lebo slobodný človek môže svoj osobný stav zmeniť rovnako 
na lepší, ako na horší. Od tohto dňa teda môžete urobiť so mnou a mojimi dedič-
mi, čo chcete. Budete mať právo nás vlastniť, predať, darovať či oslobodiť. Keby 
som sa chcel sám, alebo na radu zlých ľudí vymaniť z vašej služby, môžete ma 
vrhnúť do zajatia a môžete ma potrestať vy alebo vaši zmocnenci, ako každého 
iného sluhu, ktorý sa narodil ako sluha.” (Spis z 9. storočia)

O čom sa hovorí v spise? Koľko ľudí fi guruje v spise? Určite ich hodnosť a spolo-
čenské postavenie! Aké záväzky zakotvuje spis a na akú dobu? Vy značte časti 

textu, ktoré svedčia o lénnych vzťahoch! Odôvodnite svoj výber! [ Ú ]

Vznik a služby poddanstva

Z ktorých vrstiev vzniklo 
poddanstvo? Porovnajte 

postavenie poddaného a skor-
ších pracujúcich vrstiev! Komu 
a aké služby musel odviesť 
poddaný? Ako sa menilo zlože-
nie služieb v tom čase? Aké či-
nitele ovplyvňovali túto zme-
nu? [ Z ]

Akú udalosť zakotvuje do-
kument? O akej spoločen-

skej zmene svedčí táto udalosť? 
Čo vyvodzujete z toho, že nej-
de o konkrétnu zmluvu, ale iba 
o „vzorové tlačivo”? [ P ] 13
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„Feudalizmus: vo všeobecnosti označenie takých spoločenských a politic-
kých systémov, pre ktoré sú charakteristické „feudálne” pomery. Výraz po-
chádza z latinského feudum /lénny statok/, a počas francúzskej revolúcie 
(1789) vznikol ako publicistický pojem na označenie všetkých systémov, ktoré 
bez prostredne predchádzali občianskym zmenám (ako vo Francúzsku ancien 
 régime). Dnes ho používame v dvojakom zmysle.

1. Najčastejšie je synonymom politického (a spoločenského) zriadenia, lénnych 
vzťahov typických pre určité obdobia, predovšetkým pre stredovek v západnej 
Európe.

2. V chápaní niektorých smerov historiografi e je zberným názvom pre každý 
systém, pre ktorý je charakteristická masa roľníkov podmanená zemepánskej 
moci a platiaca rentu. (…) (Maďarský veľký lexikón, 7. zväzok, 1998)

„Feudalizmus: hospodársko-spoločenský útvar založený na vlastníctve pôdy 
zemepánom. V západnej Európe vznikol po rozpade otrokárskej spoločnosti 
v 6. - 8. storočí, vo východnej Európe v 9. - 11. storočí, inde spravidla v rôznych 
obdobiach, ktoré nasledovali po prvotnopospolnej spoločnosti. Dve základné 
triedy sú: feudálna šľachta a poddanstvo v inom právnom postavení. (…) (Všeo-
becná zbierka historických pojmov, 1992)

„Feudálny systém nie je ničím iným, než rozdrobením verejnej moci medzi 
súčasťami tejto moci, ktoré v dôsledku toho, že vlastnia jednotlivé časti zeme, 
stávajú sa slobodným a im zverené právomoci považujú za súčasť rodinného 
majetku. Celkovo možno povedať, že objavenie sa feudalizmu v západnej Euró-
pe v priebehu 9. storočia nie je ničím iným, než odzrkadlením toho faktu v poli-
tickom zriadení, že spoločnosť sa vrátila do čisto poľnohospodárskej civilizácie, 
v ktorej je pôda jediným zdrojom obživy a jedinou podmienkou hospodárstva. 
(…) Z hospodárskeho hľadiska najočividnejším a najtypickejším javom tejto ci-
vilizácie je veľkostatok. (…)

Politický systém panujúci v Európe po ústupe Karolingov sa zvykne nazý-
vať feudálnym. Toto pomenovanie má pôvod v období francúzskej revolúcie. 
Francúzska revolúcia pripisovala feudalizmu bez rozdielu všetky práva, výsady, 
zvyky a tradície, ktoré stáli proti ústave moderného štátu a štruktúre modernej 
spoločnosti. Keby sme však chceli tento pojem chápať presne, pod feudalizmom 
a feudálnym systémom môžeme chápať len tie právne vzťahy, ktoré vyplýva-
jú z lénnictva alebo zo vzťahov medzi lénnym pánom a vazalom. Zneužívame 
jazyk, keď význam slova rozširujeme v takej miere, že pod feudalizmom a feu-
dálnym systémom chápeme celý politický systém, v ktorom bol feudálny prvok 
v podstate druhoradým činiteľom. Keby sme sa predsa držali zaužívaného po-
hľadu, musíme zdôrazniť, že najdôležitejším dôsledkom a najvýznamnejším 
charakteristickým rysom bol rozpad štátu.” (Francúzsky historik Henri Pirenne 
z prvej polovice 20. storočia)

Ako prvé si prečítajme, čo píše o feudalizme príslušné heslo Maďarského 
veľkého lexikónu! Zistime potom, ako chápu dva pramene pojem feuda-

lizmu!  [ Ú ]

16
Zobrazenie lénnych vzťahov na ilust-
rácii saskej kroniky (13. storočie)

Nájdite tie časti ilustrácie, 
ktoré hovoria o lénnych 

vzťahoch! Ako vyjadruje tvorca 
svoju predstavu, že lénny sys-
tém bol odveky? [ Ú ]

Rozdelenie dejín na časové úseky.

Na základe čoho určuje kresba hranice jednotlivých historických dôb? Nájdite príklad na rozdielne určenie etáp 
histórie! Čo by ste napísali do obrázku namiesto otáznika? [ Ú ]

17

18

Starovek Stredovek Novovek Súčasnosť
Raný Rozkvet Neskorý Raný novovek

3000 pred Kr.
476 po Kr. 

10. storočie 14. storočie
1492 1918

1789

? feudalizmus kapitalizmus
socializmus

H
ľa

d
is

ká

Od pojmu lénneho statku, feuda odvodili neskôr jeden z názvov celej doby – feudalizmus, ktorý používame 
spravidla na celý stredovek. Rovnako z toho pochádza výraz lénne vzťahy, ktorý používame na prvú etapu 
stredoveku. Výraz stredovek má širší význam a nevyjadruje spoločenské vzťahy. V akej miere je totožný feu-
dalizmus so stredovekom? Diskusia o tejto otázke môže byť užitočná aj preto, lebo knihy napísané v rôznych 
obdobiach a s odlišným poňatím používajú pojem feudalizmu rozdielne.
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35. Byzancia a slovanské národy

HOSPODÁRSTVO BLÍZKEHO VÝCHODU Kým 
v západnej Európe hospodárstvo upadalo, Východo-
rímska ríša a Blízky východ zachovali úroveň rozvo-
ja zo staroveku. Táto oblasť sa tak stala medzi 6. - 10. 
storočím opäť centrom svetového hospodárstva, 
umenia a vedy. Bolo to tak vďaka naďalej živému 
diaľkovému obchodu, ktorý prechádzal cez toto úze-
mie. Vďaka obchodu sa rozvíjali veľké mestá a pe-
ňažné hospodárstvo. Roľníci mohli predávať svoje 
výrobky v mestách. V dôsledku toho ich štát mohol
zdaňovať a mohol vydržiavať armádu a úradnícku 
vrstvu. Štátne objednávky takisto prispievali k rozvo-
ju miest.

VÝCHODORÍMSKA RÍŠA Cisár Justinianus (527–
565) zefektívnil centrálne úrady a zvýšil štátne príj-
my. Opierajúc sa o silnú žoldniersku armádu sa po-
kúsil o vzkriesenie jednotnej rímskej ríše. Dočasne 
sa mu aj podarilo obsadiť Itáliu a niektoré časti sever-
nej Afriky a Hispánie. Tieto výpravy však podkopali 
silu východnej ríše. Justinianus bol posledným cisá-
rom, ktorý používal latinský jazyk. Po jeho smrti sa 
stala ofi ciálnym jazykom ríše gréčtina. Nadaný cisár 
pripravil zozbierané rímske právne predpisy (Cor-
pus Juris Civilis).

Upadajúca ríša odrazila útok druhej blízkový-
chodnej mocnosti, Novoperzskej ríše (226–651 po 
Kr.), následne aj nomádskych Avarov, pravda, Bal-
kán na istý čas stratila.

Dve blízkovýchodné veľmoci vyčerpané vzá-
jomným bojom museli čeliť v 7. storočí útoku Ara-
bov, ktorých stmelilo nové náboženstvo – islam (roku 
717 obliehali aj Konštantinopol). Byzancia síce s veľ-
kými obeťami (strata Egyptu, Palestíny a Fenície), ale 
prežila arabskú inváziu a jej vojská roku 740 v Malej 
Ázii zastavili prienik Arabov. 

Na konci tisícročia ríša opäť zosilnela. Nový a na-
daný panovnícky rod (macedónska dynastia) dobyl 
Balkánsky polostrov. Nastali významné vnútorné 
zmeny, ktorých podstatou bolo rozšírenie štruktúry 
a využívania pozemkov typického pre stredovek: tu 
však väčšina roľníkov zachovala svoju slobodu s pod-
porou cisára (platili dane a vojenčili). Tento proces sa 
odzrkadľuje aj v zmene názvu krajiny v historických 
prácach: Východorímska ríša sa zmenila na Byzant-
skú ríšu. 

SLOVANIA Pravlasťou Slovanov, ktorí sú indoeu-
rópskeho pôvodu, bola lesnatá oblasť tiahnuca sa na 

sever od Karpát, od Odry po Dneper. V 6. storočí sa 
začalo rozptyľovanie Slovanov žĳ úcich v kmeňovej 
organizácii. V dôsledku týchto pohybov sa vývoj 
 jednotlivých slovanských kmeňov od seba oddelil, 
vznikli tri skupiny: západná, východná a južná.

ZÁPADNÍ SLOVANIA Ako prví založili trvalý štát 
Moravania (9. storočie) na hraniciach Franskej ríše, 
v doline rieky Morava. Svoj vrchol dosiahla Veľko-
moravská ríša za Svätopluka (870–894), ktorý sa aj so 
svojou krajinou pripojil k západnej kresťanskej 
cirkvi. Svoju moc rozšíril aj na susedné slovanské 
územia: na Českú panvu a na severozápadnú časť 
Karpatskej kotliny. Po Svätoplukovej smrti jeho syno-
via začali zápasiť o moc. Ich štát zmietli spoločným 
útokom Frankovia a Maďari.

Slovanské kmene žĳ úce v Českej panve zjednotili 
kniežatá pochádzajúci od náčelníka Přemysla v 10. 
storočí. České knieža (Boleslav I.) spolu so svojím ľu-
dom sa pripojil k západnému kresťanstvu. Podporo-
val cirkev, ktorá sa stala oporou jeho moci. Česká cir-
kevná organizácia sa však nedokázala odtrhnúť od 
nemeckej cirkvi a celé stáročia bola pod mainzským 
arcibiskupstvom. 

Slovanské kmene žĳ úce pri Visle zjednotil knieža 
Mieszko pochádzajúci z rodu normanského náčelní-
ka Piasta. Roku 966 pustil do krajiny nemeckých vie-
rozvestcov a pripojil sa k západnej kresťanskej cirk-
vi. Jeho syn Boleslav I. (Chrabrý) dosiahol proti 
Nemcom úspechy a v Gniezne založil samostatné 
poľské arcibiskupstvo. Vďaka tomu sa dostala poľ-
ská cirkev pod priamy pápežský dozor. Hoci sa dal 
Boleslav roku 1025 korunovať za kráľa, poľskí pa-
novníci boli neskôr nútení prĳ ať nadvládu silnejúcich 
nemeckých cisárov.

JUŽNÍ SLOVANIA Prvý slovanský štát vznikol na 
Balkáne na konci 7. storočia. Tu žĳ úce slovanské 
kmene si podmanili a tým aj zjednotili bulharské no-
mádske kmene. Počet Bulharov tureckého pôvodu 
bol však nízky a v plnej miere splynuli so slovan-
skou populáciou. Bulhari sa pripojili k východnému 
kresťanstvu. Vďaka činnosti Cyrila a Metoda vzni-
kol slovanský cirkevný jazyk a cyrilika. Prvým 
vrcholom bulharského štátu bolo obdobie Simeona
(893–927). Takmer celý Balkánsky polostrov patril 
k simeonovej ríši. Prĳ al titul cára (cisára) a už pláno-
val obsadenie Konštantinopolu. Po jeho smrti však 
vypukli vnútorné rozbroje. V období macedónskych 

Po obdobiach krízy a vnútorných premenách sa stala Východorímska ríša významnou mocnosťou Európy 
v ranom stredoveku. 
Slovanské národy sa rozptýlili v 6. storočí. V priebehu 8. - 10. storočia rad radom zakladali svoje štáty. Dô-
ležitým medzníkom na tejto ceste bolo prĳ atie kresťanstva.
Západní Slovania a Chorváti sa pripojili k latinskému, východní a južní Slovania k východnému kresťan-
stvu.
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kráľov zosilnela Byzancia a v polovici 11. storočia si 
podmanila Bulharsko.

V hornatej a lesnatej oblasti medzi Jadranom a Sá-
vou sa usadili v 7. storočí Chorváti. Zo začiatku boli 
pod nadvládou Avarov, z tohto obdobia pochádza aj 
titul bán (je odvodený od mena avarského náčelníka 
Bajana). Chorváti pod franským vplyvom prĳ ali zá-
padné kresťanstvo a tým sa dostali do kruhu západ-
nej civilizácie. V 10. storočí založili svoj štát, ktorý sa 
opieral o pápežstvo.

VÝCHODNÍ SLOVANIA Slovanské kmene žĳ úce 
v lesnatých oblastiach východnej Európy v ranom 
stredoveku stále žili z lovu a rybolovu. V ich živote 

hrali dôležitú úlohu Normani (Varjagovia), ktorí ob-
chodovali a plienili pri riekach (Dneper, Don, Volga). 
Varjagské strediská (Kyjev, Novgorod) boli neskôr 
jadrom východných slovanských štátov. 

Celú oblasť zjednotil novgorodský varjagský rod 
Rjurikovcov (Oleg, 879–912). Strediskom nového rus-
kého štátu sa stal Kyjev (Kyjevská Rus). Kyjevské knie-
žatstvo bolo pri Chazarskej ríši a štáte povolžských 
Bulharov najvýznamnejšou mocnosťou východnej 
Európy. V upevnení štátnej moci hralo dôležitú úlohu 
prĳ atie kresťanstva. Ich knieža (Vladimír, 980–1015) 
sa oženil s byzantskou princeznou a spolu so svojím 
národom sa pripojil k východnej cirkvi. V kyjevskom 
štáte sa tak rozšírila liturgia v slovanskom jazyku.

HOSPODÁRSTVO BLÍZKEHO 
VÝCHODU

Fungovanie hospodárstva na 
Blízkom Východe

Analyzujte obrázok! Začni-
te od jedného z činiteľov 

hospodárstva (svetový obchod, 
štát, mesto, roľník) a sledujte 
procesy! Ktoré faktory udržia-
vali v regióne pri živote peňaž-
né hospodárstvo? [ Ú ]

Blízky Východ a diaľkový obchod

Určite na základe mapky, 
akú úlohu hral Blízky Vý-

chod vo svetovom obchode! 
Čomu mohol vďačiť tejto úlo-
he? Aký vplyv mal obchod na 
hospodárstvo regiónu? Porov-
najte závery, ktoré sa dajú vy-
vodiť z obrázku i mapky! [ Ú ]1
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VÝCHODORÍMSKA RÍŠA 
„V tom čase, keď medzi Etiópčanmi vládol Helest-
heios (…), cisár Justinianus vyslal Juliána a požiadal 

kráľa, aby pre rovnakú vieru /Etiópčania boli kresťania/ podporoval Rimanov 
v boji s Peržanmi. Etiópčania tým, že od Indov kupujú a Rimanom predávajú 
surový hodváb, získavajú jednak veľké sumy peňazí, na druhej strane môžu po-
môcť Rimanom v tom, aby neboli nútení dať svoje peniaze nepriateľovi. (Proko-
pios, 6. storočie)

„K cisárovnej sa nedostali ani hlavní úradníci, ak len nie po dlhom čakaní 
a niekoľkých pokusoch. Vždy u nej čakali ako nejakí otroci v predsieni, v úzkej 
a dusivej miestnosti, nekonečne. Pre hlavného úradníka by totiž bolo nevypočí-
tateľným rizikom, keby neprišiel (…) Potom horko-ťažko, po niekoľkých dňoch 
niektorých zavolali; vstúpili, sotva sa pred ňou sklonili po zem, perami sa dotkli 
jej pravého a ľavého priehlavku a už aj v strachu a čo možno najrýchlejšie, odiš-
li. Bez jej povolenia totiž nesmeli prehovoriť alebo o niečo žiadať. V ríši zavládol 
pätolizačský duch (…)” (Prokopios o Justinianovej manželke, cisárovnej Teodóre, 6. 
storočie)

O čo žiadal Justinianus 
Etiópčanov? Aký bol jeho 

cieľ? Akú úlohu hral v živote 
Blízkeho Východu diaľkový ob-
chod? Ktorý druh obchodu za-
stupujú Etiópčania? [ Ú ]

Opíšte atmosféru na by-
zantskom dvore! Určite na 

základe prameňa pojem „by-
zantinizmu” označujúci spôsob 
správania sa na byzantskom 
dvore! Nájdite tento pojem 
v niektorom jazykovom slovní-
ku a zistite, aké má ešte význa-
my! Ako vplývala na spôsob 
vládnutia v ríši táto atmosféra?  
[ P ]

Cisár Justinianuis, ktorý sa pokúsil oživiť Rím-
sku ríšu

Nájdite vysvetlenie na základe atla-
su, prečo je táto mozaika v Ravene? 

Kto stojí pri panovníkovi? Aké spolo-
čenské skupiny zastupujú? V čom sa líši 
ravenské zobrazenie panovníka od gréc-
keho a rímskeho spôsobu? [ Ú ]

Obrovská podzemná vodná nádrž (má 336 stĺpov) v Byzancii na anglickej rytine 
z 19. storočia. Dal ju postaviť Justinianus

V akom štýle sú postavené stĺpy, ktoré držia klenbu? Aký obraz 
si môžete vytvoriť na základe tejto stavby o justiniánskej By-

zancii? [ Ú ]

Používanie gréckeho ohňa v námornej bitke. 
Nasadením neuhasiteľného ohňa zastavili 

Arabov pri múroch Byzancie

Porozprávajte scénu na obrázku! 
Zistite, z akého materiálu je grécky 

oheň! Ako sa dostali Gréci k týmto ma-
teriálom? [ Z ]

3

4

5

6

7
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Rozptýlenie Slovanov

Určite podľa mapky územie 
slovanskej pravlasti! Ktorými 

smermi sa rozišli slovanské kmene 
v 6. storočí? Porovnajte tento proces 
so skorším sťahovaním národov 
(roz diely, podobnosti, geografi cká a 
politická situácia a pod.)! Aká je sú-
vislosť medzi zemepisným prostre-
dím a smerom sťahovania? Vydedu-
kujte z toho, ako žili  Slovania! [ Ú ]

Aké krajiny vznikli v regióne 
v 6.-10. storočí? Určite na zá kla-

de mapy Umiestnenie jednotlivých ná-
boženstiev (strana 178), ktoré štáty sú 
katolícke a ktoré gréc ko katolícke. 
Aký vplyv to malo na ich spoločen-
ský vývoj? Nájdite na základe učeb-
nice spoločné a odlišné momenty 
v dejinách vzniku nových štátov! [ P ]

Byzantská ríša v ranom stredoveku

Ako sa menila rozloha ríše? Aké boli príčiny zmien? Opíšte postavenie Byzantskej ríše v Európe v 11. storočí! [ Ú ]

SLOVANIA

8

9
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„Týto Sklavini a Anti (Slovania) nemajú jedného vládcu, ale už dávno žĳ ú 
v podmienkach ľudovlády, preto vybavujú svoje šťastné i ťažké záležitosti spo-
ločne. U týchto dvoch spomínaných barbarských národov sú všetky zvyky, tak-
mer všetky prejavy života podobné, lebo si myslia, že boh, stvoriteľ blesku, je 
pánom všetkého sám. Obetujú mu býkov a všelĳ aké iné zvieratá. Nepoznajú 
však osud a vôbec si nemyslia, že by mal nejaký vplyv na život ľudí, avšak keď 
smrť majú takmer v pätách, alebo ochorejú či sa ocitnú vo vojnovom nebez-
pečenstve, zaprisahávajú sa, že ak sa zachránia, prinesú bohovi obetu za svoj 
život. Keď sa zachránia, naozaj prezentujú obetu, ktorú sľúbili, a sú presvedče-
ní, že svoju záchranu vykúpili vďaka nej. Okrem toho však uctievajú aj rieky, 
nymfy a niektorých iných duchov, každému z nich prinášajú obetu a svoje vešt-
by vykonávajú tiež pri obete. Bývajú v chudobných chatrčiach vo veľkej vzdia-
lenosti od seba a všetci menia svoje bydlisko veľmi často.” (Byzantský dejepisec 
Prokopios)

„Má /knieža Mieszko/ trojtisícový sprievod, ktorý pozostáva z vojakov, z kto-
rých jedna stotina má takú hodnotu, ako z ostatných desať. Od neho dostávajú 
odev, koňa, zbraň a všetko, čo môžu potrebovať, a keď sa niektorému narodí 
dieťa, Mieszko prisúdi výživné, nezávisle od toho, či je dieťa chlapec alebo diev-
ča. A keď dieťa dospeje, zosobáši ho a zaplatí za neho snubný dar nevestinmu 
otcovi (…)

Sobášia sa z vôle kniežaťa a nie zo svojej slobodnej vôle. Knieža sa postará 
o ich výdavky a uhradí všetky náklady na svadbu. Voči svojim poddaným sa 
správa ako starostlivý otec,” (Opis Ibrahima ibn Jakuba)

„Keď sa Slovania spolu so svojím kniežaťom dali pokrstiť, Rastislav, Sväto-
pluk a Koceľ sa obrátili k cisárovi Michalovi s týmito slovami: „Naša krajina je 
pokrstená, ale nemáme majstra, ktorý by nám kázal, učil nás a vysvetľoval nám 
sväté knihy. Nerozumieme ani gréckemu, ani latinskému jazyku, jedni nás učia 
takto, iní zasa ináč, preto nechápeme zmysel a silu svätých kníh. Pošli nám teda 
takých majstrov, ktorí nám vysvetlia literu i duch svätých kníh.” Cisár Michal si 
vypočul tieto slová a zvolal svojich mudrcov a zopakoval im slová Slovanských 
kniežat; mudrci odvetili: „Žĳ e v Solúni muž menom Leo, jeho synovia dobre 
ovládajú slovanský jazyk, obaja /Cyril a Metod/ sú zbehlí vo vedách…” A keď 
prišli, zostavili písmená slovanskej abecedy a preložili skutky Apoštolov i Evan-
jelium.” (Z tzv. ruskej prakroniky)

Zväčšenina textu v cyrilike

Prečo sa rozšírila v kyjev-
skom štáte cyrilika? Z kto-

rého jazyka sa vyvinula cyrili-
ka? [ P ]

Pokrstenie Vladimíra (998). Oženil sa potom s byzantskou princeznou

Aký bol vnútropolitický a zahraničnopolitický význam Vladimírovho pokrs-
tenia? Opíšte na základe obrázku tento obrad! Nájdite v učebnici ďalšie ob-

rázky o pokrstení a porovnajte ich! [ Ú ]

Akého charakteru je spo-
ločnosť opísaná v prame-

ni? Čo je charakteristické pre 
staré slovanské náboženstvo? 
Ako sa stavia autor k Slova-
nom? Na základe čoho môže-
me vyvodiť tento záver? [ Ú ]

Aký je vzťah medzi knie-
žaťom a jeho sprievodom? 

Porovnajte to s lénnou závislos-
ťou! Ako je možné, že o deji-
nách Poliakov sa dozvedáme 
z arabského zdroja? [ Ú ]

Zhrňte krátko udalosti, 
o ktorých hovorí prameň! 

O zrode čoho hovorí kronika? 
Prečo bol cisár ochotný splniť 
žiadosť slovanských kniežat? 
[ P ]

10
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„Hodno poznamenať, že žiadny z národov žĳ úcich dnes v Karpatskej kotline 
nemožno odvodiť z čias pred rokom 895, pretože formovanie európskych náro-
dov sa začalo až následne a v procese zrodu národa hrali od 10. storočia rozho-
dujúcu úlohu politické rámce.

Spoznanie, že etnický obraz Európy v stredoveku sa vyformoval v štátoch vy-
tvorených vojenskými družinami mocenských centier, sa v odborných  vedeckých 
prácach príliš neujalo, a rôzni vedci hľadajú dnes žĳ úce národy v takom veku, 
v ktorom sa ešte nesformovali. Väčšina historikov skúmajúcich minulosť svoj-
ho národa (…) sa nemôže zbaviť myšlienky, že na mapách zobrazujúcich raný 
stredovek fi gurujú Poliaci, Rusi, Slováci, Rumuni, Bulhari, Chorváti či Rakúša-
nia-Bavori spravidla ako vlastníci svojich dnešných území, pričom v prameňoch 
ešte spomínaní, ale počas etnickej integrácie vytratení bieli Chorváti,  podunajskí 
Sloveni, Korutánci a mnohé ďalšie menšie kmene sa na týchto mapách sotva 
vyskytujú, nehovoriac už o národoch stepí, ktoré sa objavujú na minimálnom 
území. V stredoveku však nebol známy moderný pojem jazykového národa. 
Spoločenstvá viacerých kmeňov boli zákonite heterogénne, a mali nadnárodné, 
„supranacionálne” inštitúcie.” (György Győrff y: Kráľ Štefan a jeho dielo, 1977)

„Pribinovské Nitrianske kniežatstvo – napriek tomu, že určite bolo založené 
na stáročnej spolupráci a hierarchii medzi slovanskými kmeňmi, a jeho roz loha 
zahŕňala sídla viacerých slovanských kmeňov – bolo v skutočnosti protifeu-
dálnym útvarom, v ktorom sa moc kniežaťa mohla opierať o jeho vojenskú silu, 
o príležitostné spojenectvá medzi kmeňmi a o čiastočnú nezávislosť poskytova-
nú za vernosť.

Z toho všetkého vyplýva, že nitrianske slovanské kniežatstvo, najmä v obdo-
bí pred prĳ atím kresťanstva, sotva mohlo byť „štátom” s presne vymedzenými 
hranicami a verejnou správou. Vytváranie základov nadkmeňového etnického 
vývoja, čo je z hľadiska slovenskej etnogenézy dôležité, sa mohlo začať nesporne 
už v tejto perióde, hoci sa tento proces pre neustále vnútorné a vonkajšie spory, 
respektíve pre vyhnanie Pribinu roku 833 a prevzatie moci Mojmírovskou mo-
ravskou dynastiou rozvinul veľmi ťažko.” (László Szarka: Slovenské dejiny)

„(…) bez tohto rozlišujúceho základu, ktorý vznikol už za Pribinovského 
kniežatstva, by sme nĳ ako nemohli vysvetliť a objasniť vznik a vývin slovenskej 
etnickej špecifi ckosti, ktorá znamenala základňu pre zrod slovenského národa.” 
(M. Kučera v Historickom časopise, 1985)

„Veľkomoravská ríša sa postavila na stranu Franskej ríše rovnoprávne a zís-
kala také postavenie, aké dosiahol maďarský a poľský štát až o sto rokov, a český 
štát až v 14. storočí. Moravské kniežatá tak boli rovnoprávni s ostatnými európ-
skymi panovníkmi.” (M. Kučera: Veľká Morava, 1985)

„Práve táto doba položila pevné základy národno-historického vývoja Slová-
kov takým spôsobom, že tieto základy nedokázala narušiť ani ich takmer tisíc 
rokov trvajúce bezprávne postavenie v mnohonárodnostnom maďarskom štáte, 
veď na nich sa budoval feudálny, potom aj novodobý občiansky slovenský ná-
rod.” (M. Kučera v Historickom časopise, 1985)

Zistite pomocou prameňov, ktoré sú sporné body v dejinách národov žĳ úcich v Karpatskej kotline v ranom stre-
doveku! Nájdite charakteristické črty protichodných hodnotení a odhaľte ich príčiny! [ Ú ]

  
ÚRYVKY OD MAĎARSKÝCH 

HISTORIKOV:

ÚRYVKY OD SLOVENSKÝCH 
HISTORIKOV:

16

15
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Historiografi a národov žĳ úcich v Karpatskej kotline, na území niekdajšieho Uhorska, často zastáva rozdielne 
názory a ináč chápe niektoré procesy a javy. Je to tak najmä v prípade dejín raného stredoveku. Výskum je 
mimoriadne sťažený tým, že zostalo zachovaných veľmi málo prameňov. Rôzne historické práce preto chý-
bajúci materiál doplňujú predpokladmi, hypotézy sú zoradené do systému, ale práve preto môžu dospieť 
k odlišnému výsledku. Sporné otázky majú aj politické pozadie, pretože súvisia s národnou identitou tu ži-
júcich národov a môžu spôsobiť urážky na každej strane.
Pre vyriešenie historických problémov tej doby musíme krátko odbočiť do novoveku. Národ a národné po-
vedomie v dnešnom chápaní vznikli v Európe v období medzi 18. a polovicou 19. storočia, čiže odvtedy 
bol rozhodujúci pocit spolupatričnosti s národom. V strednej Európe bol vývoj v mnohom ohľade špeciálny 
(mnohonárodnostné ríše, chýbajúca nezávislosť) a preto historická minulosť dostala dôležitú úlohu. Seba-
vedomie rodiacich sa národov čerpalo namiesto chýbajúcej štátnosti a hospodárskej rozvinutosti zo slávnej 
minulosti. Keď taká nebola, vysnívali si ju. Rôzne teórie o minulosti poskytovali pomoc pri upevňovaní ro-
diacej sa národnej identity. 
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36. Vznik a šírenie islamu

VZNIK ISLAMU Väčšiu časť Arabského polostro-
va obývali nomádski Arabi (Beduíni). Beduínske 
kmene bojovali medzi sebou na suchých a púštnych 
územiach o životodarnú vodu, o pasienky v oázach 
a o zvieratá. Pri Kadidlovej ceste vznikali rozvinuté 
obchodné mestá. Najvýznamnejšia z nich bola Mek-
ka, ktorá sa stala kolískou nového náboženstva, isla-
mu. Mesto bolo starobylým pútnickým miestom: tu 
strážili v budove štvorcovej formy Čierny kameň 
(Kaba). Bol to kus meteoritu, ktorému pohanskí Ara-
bi prisudzovali božskú silu.

V Mekke žil Mohamed (asi 570–632), ktorý bol pô-
vodne pohonič ťaví, ale vďaka sobášu sa z neho stal 
obchodník. Mal vidiny a pod ich vplyvom vystúpil 
s novým učením. Hlásal, že Boh (Alah) mu cez ar-
chanjela Gabriela zaslal svoje pravdy a príkazy. Ok-
rem arabských tradícií do nich zahrnul aj prvky ži-
dovského a kresťanského náboženstva, ktoré spoz-
nal počas svojich ciest. 

Mohamed rozprával o poslednom súde a o moci 
jediného boha (Alaha). (Slovo islam znamená: plnú 
poslušnosť a oddanosť Bohu.) Pranieroval chamti-
vých obchodníkov, úžeru, a ako božské prikázanie 
hlásal pomoc chudobným. V jeho učení dostáva úst-
redné miesto myšlienka jednoty: spoločenstvo ľudí 
s vierou v jediného Boha je silnejšie, než rodinné putá, 
preto kmeňové konfl ikty treba ukončiť. Mohameda 
chudobní hneď podporovali, no obchodníci ho odo-
hnali z Mekky. V blízkom meste, ktoré neskôr nazvali 
Medinou (Medinat al Nabi – mesto proroka), našiel 
útočisko i podporu. Rok odchodu z Mekky, hidžra,
(622) sa stal začiatkom mohamedánskeho letopočtu. 
V Medine nová viera zosilnela. Mohamed sa čoskoro 
dohodol aj s obchodníkmi v Mekke a potom, čo uctie-
vanie kameňa Kaba (tu je stred a prvé sväté miesto 
sveta) a púť do Mekky zahrnul medzi základné nábo-
ženské predpisy, mohol sa do mesta vrátiť aj on.

ISLAMSKÉ UČENIE Tézy islamského učenia sú 
zahrnuté vo svätej knihe, ktorá sa nazýva Korán. Jej 
text zaznamenali Mohamedovi žiaci bezprostredne 
po majstrovej smrti. Podstatou islamu je prísny mo-
noteizmus. Obraz Boha je jednoduchší ako u kresťa-
nov: nejestvuje Svätá trojica. (Zároveň za jedného 
z prorokov uznáva Máriinho syna Ježiša.) Na základe 
Koránu musí veriaci moslim žiť podľa nasledujúcich 
piatich prikázaní: 

1.   Viera v jediného boha Alaha a v jeho proroka Mo-
hameda.

2.   Denne päťkrát modlitba tvárou ku svätému mestu 
Mekke, čomu predchádza rituálne umývanie sa.

3.   Povinnosť rozdávať almužnu chudobným.
4.   Dodržať mesačný pôst Ramadán kedy je zakázané 

od východu po západ slnka jesť a piť.
5.   Každý pravoverný musí aspoň raz za života absol-

vovať púť do svätého mesta Mekky.
Islam obsahuje mnohé ďalšie predpisy upravujúce 

každodenný život, napr. zákaz konzumácie bravčo-
vého mäsa a alkoholu, obmedzenie mnohoženstva 
(povoľuje iba štyri ženy). Dôležitým prikázaním je ší-
renie viery všetkými metódami, čiže aj násilným spô-
sobom. To sa nazýva svätou vojnou (džihád). Islam-
ských bojovníkov povzbudzovalo, že tí, ktorí počas 
džihádu padnú, okamžite idú do Raja (miesto druhé-
ho sveta, konečného a dokonalého šťastia). 

Islam nemá zložitý systém viery, preto ani kňaz-
stvo nemá v náboženskom živote takú významnú 
úlohu ako napríklad u kresťanov, nie je sprostred-
kovateľom medzi Bohom a človekom, kňaz (imám) 
iba vedie spoločnú modlitbu. V moslimskom svete 
zároveň takmer každý prejav života upravuje  islam. 
Islam splynul aj so štátnou mocou: Mohamedovi 
následníci boli kalifovia (zástupcovia), ktorí stáli na 
čele cirkvi i štátu. Nejestvovali osobitne svetské zá-
kony, ale sudcovia (kádiovia) rozhodovali podľa 
Koránu.

ARABSKÁ RÍŠA Islam zjednotil proti sebe bojujúce 
arabské kmene. Uvoľnil obrovskú silu, ktorá v mene 
džihádu vtrhla na Blízky východ a obsadila ho v prie-
behu krátkeho času. K tomuto úspechu prispela aj 
okolnosť, že sa dve veľmoci regiónu, Byzancia a No-
voperzská ríša vo vzájomných bojoch v 6. storočí vy-
čerpali. Oblasť padla do lona Arabov ako dozreté 
ovocie. Ich rýchly postup podporovali aj davy ľudí, 
ktorí boli nespokojní s vysokými daňami a na Ara-
bov sa pozerali div nie ako na osloboditeľov. Mestá 
im často otvárali svoje brány dobrovoľne.

Za sotva storočie vznikla Arabská ríša siahajúca 
od Hispánie po Indiu. Na konci 7. storočia boli voj-
ská rodu Omajádovcov už v údolí Indu. V strednej 
Ázii si podmanili bohaté obchodné mesto na Hod-
vábnej ceste Samarkand. Na západe náčelník Tarik 
prešiel roku 711 cez Gibraltársku úžinu (Gebel al Ta-

Mohamed vytvoril islam zo židovského, kresťanského a pohanského arabského náboženstva. Ide o monoteistic-
ké náboženstvo, ale nemá zložité učenie a silnú organizáciu duchovenstva.
Islam zjednotil arabské kmene, čím prispel k ich expanzii: mocenské vákuum na Blízkom Východe vyplnili 
Arabi.
Súbežne s expanziou vznikol arabský štát, na čele ktorého stál kalifa s neobmedzenou mocou, ktorý sa opieral 
o statkársku aristokraciu.
Islam vstrebal do seba blízkovýchodnú kultúru a vďaka tomu sa mohol stať v neskoršej dobe jedným zo spros-
tredkovateľov antickej vzdelanosti.
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rik – Tarikova skala) a veľká časť Hispánie sa dostala 
pod arabskú nadvládu. Arabský prienik zastavili 
Frankovia (Poitiers, 732) a Byzancia (740), čím za-
chránili kresťanskú Európu. 

Kalifovia sa stali despotickými panovníkmi, ku 
ktorým sa bolo ťažké dostať v ich obrovskom paláci. 
Arabská vedúca vojenská vrstva sa zmenila na stat-
kársku aristokraciu. Pravda kalifovia sa stali v zásade 
majiteľmi všetkej pôdy, a tak mohli zobrať pôdu ko-
mukoľvek. Systém služobných pozemkov však za-
bezpečil silu centrálnej moci. Pôdu obrábali slobodní 
a čiastoční otroci. Mestá boli zachované a začali sa aj 
rozvíjať, najmä potom, čo sa významná časť spros-
tredkovateľského obchodu dostala do arabských rúk. 

V polovici 8. storočia (Abbasidovský rod) sa začalo 
obdobie rozkvetu. V rozsiahlej ríši sa rozvíjal obchod, 
mestá Východu opäť ohurovali cudzincov svojím 
rozprávkovým bohatstvom. Mimoriadne rozvinuté

boli remeslá, špeciálne výrobky jednotlivých miest sa 
dostali do ďalekých krajín (napr. Damask – damaská 
oceľ, Córdoba – kordobské čižmy, Mosul – mušelíno-
vá látka). 

ARABSKÁ KULTÚRA Islam bol voči iným kultú-
ram tolerantný. Staroveké grécke a rímske (antické) 
i židovské diela preložili do arabského jazyka. Pod 
ich vplyvom sa začal rozvoj arabských vied, napr. ast-
ronómie, chémie (alchímia, elixír) a matematiky (al-
gebra). Arabská kultúra zachovala antickú vzde-
lanosť a neskôr ju mohla sprostredkovať opäť do 
Európy. 

Obchodníci obrovskej ríše pochodili celý svet, od 
Číny po stred Afriky. Niektorí si robili záznamy, čím 
výrazne prispeli k rozšíreniu geografi ckých poznat-
kov. Takto sa mohli stať diela arabských vedcov aj 
zdrojom pri skúmaní maďarskej prahistórie.

VZNIK ISLAMU

Mekka na dobovom akvareli.
V strede dvora mešity umiestnili kameň Kaba, 
ktorého obchádzanie je vrcholom púte do Mekky.

Určite pojem mešity! Ktoré typické rysy 
mešity vidno na obrázku? O akých tra-

díciách svedčí kus meteoritu, kameň Kaba? 
[ P ]

Arabský polostrov v 7. storočí

V akých zemepisných podmienkach žili 
arabské kmene? Aký bol hospodársky a 

politický význam nimi obývaných území? 
S ktorými kultúrami sa dostali do styku Ara-
bi? [ Ú ]
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ISLAMSKÉ UČENIE„A Alah povedal: „Nevezmite k sebe dvoch bohov! On je iba jediný boh. Ja 
som ten, ktorého sa musíte obávať.”

Jemu patrí všetko, čo je na nebi a na zemi, jemu patrí náboženská úcta naveky. 
Bojíte sa namiesto Alaha iného?

Nech si užívate akúkoľvek milosť, pochádza od Alaha. A keď vás postihne 
nešťastie, jemu voláte o pomoc.

Keď potom odstránil nešťastie pred vami, niektorí z vás priberú k Alahovi 
iných bohov,

a prejavujú nevďačnosť za to, čo sme im dali. Len si užívajte krátky čas po-
zemský život! Však sa dozviete!” (Korán, 190. súra /kapitola/)

„Vy veriaci! Predpísal sa vám pôst, ako sa predpísal aj tým, ktorý žili pred 
vami. Azda budete bohabojní.

Postite sa istý počet dní! Keď je z vás niekto chorý, alebo je na ceste, musí sa 
postiť rovnaký počet dní. A ktorí by boli schopní sa postiť, ale to nerobia, sú po-
vinní sa vykúpiť, čo je jedlo pre jedného chudobného. Kto vykoná dobrovoľne 
väčšie dobro, je mu to na úžitok. Je pre vás lepšie, aby ste sa postili, ak dokážete 
rozoznať rozdiely.

Časom pôstu je mesiac ramadánu, keď Korán ako sprievodca bol po prvý 
raz poslaný pre ľudí (…) Kto z vás počas tohto mesiaca je prítomný na svojom 
mieste, nech sa postí celý mesiac! (…) Alah vám chce život uľahčiť a nie sťažiť. 
Vyplňte teda počet predpísaných dní a velebte Alaha za to, že vás vedie po pra-
vej ceste! Azda budete aj vďační.” (Korán, 2. súra)

„Vykonajte službu božiu a odovzdajte almužnu.” (Korán, 58. súra)

„Vykonajte púť a umru /malá púť/ pre Alaha! Keby vám v tom bolo zabrá-
nené, na uzmierenie obetujte zviera, ktoré môžete ľahko zaobstarať.” (Korán, 
2. súra)

Zhrňte podľa citátov z Koránu, ktoré sú základné učenia islamu! Vyberte mo-
rálno-etické a pragmatické predpisy! Prediskutujte, či sa dajú tieto predpisy 

dodržať ľahko alebo ťažko! Aké vplyvy sa uplatňujú v základných zásadách isla-
mu? [ Z ]

„Bojujte po Alahovom chodníku s tým, ktorý s vami bojuje; len neporušte 
predpis tak, že vy začínate boj prví; môžete vidieť: Alah nemá rád tých, ktorí 
to prekračujú. A zabite ich, kde ich len nájdete, odháňajte ich odvšadiaľ, odkiaľ 
odháňajú oni vás. Pri svätej mešite predsa nebojujte, ak len oni nebojujú v nej 
s vami, zbite ich na smrť, to je odmena neveriacich. 

Ale keď s tým prestali, vidíte, Alah odpúšťa a je milosrdný.
Je napísané, že musíte bojovať, predsa sa zdráhate.
Ale sa zdráhate azda niečoho takého, čo je vám dobré, a možno máte radi 

také, čo je vám zlé; Alah to vie, ale vy to neviete.
Pozrite tých, ktorí tomu veria a odišli a bojujú na Alahovej ceste: oni môžu 

dôverovať Alahovmu milosrdenstvu. 
Bojujte proti nim, kým neprestane pokušenie a nezvíťazí Alahova viera, po-

tom už nebude viac nepriateľstva, len proti nespravodlivým.
Cez Alaha musí bojovať každý, kto dáva svoj pozemský život za druhý svet. 

Kto po alahovej ceste padne alebo zvíťazí, tomu dávame skutočne veľkú odme-
nu.

Tých, ktorí obetujú svoj majetok a život v boji, Alah pozdvihol nad tých, čo 
sedia doma.

Keď sa stretnete s neveriacimi, so sklonenou hlavou bojujte, kým ste medzi 
nimi neusporiadali vraždenie; potom bandu zviažte remeňom. A potom buď 
milosť (ktorí sa obrátia na vieru), alebo predaj, kým vojna nezložila svoje bre-
mená.

Tých, ktorí padli po Alahovej ceste, nikdy nezavedie na mylnú cestu. 
On ich vedie, do sŕdc prinesie mier a odnesie ich do raja, s ktorým ich oboz-

námi.” (Úryvok z Koránu)
Hodnoťte prameň z hľadiska neskorších anexií! V akej miere obmedzuje Ko-
rán boj? Akú odmenu sľubuje bojovníkom pravej viery? [ Ú ]

V ktorom náboženstve je 
obraz boha iný? [ P ]

„Alah je jediný večný boh. 
Neplodil a nebol splodený 
a niet nikoho, kto je mu rov-
ný.” (Korán, 112. súra)
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Mohamed na tróne v spoločnosti 
kali fov. Islamská miniatúra zo 7. sto -
ročia

Vysvetlite, aký je vzťah 
medzi Mohamedom a ka-

lifmi! Čo chce vyjadriť miniatú-
ra? Zozbierajte znaky islamské-
ho umenia! [ Z ]
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Dve strany zo svätej knihy islamu Koránu 

Analyzujte na základe obrazu arabské písmo! Ktorú etapu vývinu písma odzrkadľuje arabské písmo? [ P ]

ARABSKÁ RÍŠA
„Hovoria, že moslimovia (…) sa vrátili k múrom Damas-
ku, obsadili predmestie a kostoly Damasku. Obyvatelia 

mesta sa stiahli za múry a zavreli brány mesta. Chálid ibn al Valid zoradil svo-
jich päťtisíc ľudí (…) oproti východnej bráne. (…) Biskup, ktorý ešte pred bojom 
zabezpečil pre Chálida všelĳ aký vojenský materiál, často sa objavoval na baš-
tách, na čo Chálida zavolali, a keď prišiel, biskup ho pozdravil a viedol s ním 
rokovania.

Raz mu biskup hovorí: „Abu Sulejman! Blíži sa tvoje víťazstvo. Ja som ti dal 
sľub. Uzavri teda mierovú zmluvu ohľadne môjho mesta.” Chálid si vypýtal 
atrament a papier a napísal toto. „V mene najmilostivejšieho a najmilosrdnej-
šieho Boha! Chálid ibn Valid hľa, toto dáva obyvateľom Damasku, keď vtiahne 
do mesta: dáva im, aby zostal ich život, majetok, kostoly a mestské hradby ne-
porušené. Nezbúrame ani jediný dom. Potvrdzujem to prísahou pred Bohom, 
a v mene proroka, jeho miestodržiteľov a každého pravoverného. Nič neurobia 
obyvateľom Damasku, len dobro, ak zaplatia dane.” (Perzský spisovateľ Balazuri, 
9. storočie)

„Keď Al-Mutasim tiahol proti krajine Rimanov, zobral zo sebou aj antiochské-
ho patriarchu Jóba. Počas obliehania Ankary sa Jób začal rozprávať s Rimanmi 
po grécky a povedal im: „Bude lepšie, keď sa poddáte a zaplatíte dane, ako keby 
vás mali pozabíjať a odvliecť do zajatia.” Rimania ho z vrchu zaplavili nadáv-
kami a hádzali do neho kamene. Al Mutasim vzápätí obsadil a vypálil Anka-
ru, tiahol potom na Amurĳ u, ktorú držal v obkľúčení dlhé mesiace. Antiochský 
patriarcha Jób každý deň zašiel pod múry a po grécky sa prihováral Rimanom. 
Chcel ich vystrašiť, aby radšej zaplatili daň a Al Mutasim by bol odišiel, ale Ri-
mania ho zaplavili nadávkami a hádzali do neho kamene. Tak to išlo dovtedy, 
až kým Al Mutasim neobsadil mesto. Zabil vtedy veľmi veľa mužov a veľmi 
veľa žien a detí odvliekol do zajatia.” (Z knihy alexandrĳ ského patriarchu Eurochia 
v arabčine)

Ako sa dostal Damask do 
rúk moslimov? Akú politi-

ku viedol moslimský náčelník 
a patriarcha? [ Ú ]

Pomenujte „krajinu Rima-
nov”, ktorú spomína pra-

meň! Akými metódami obsa-
dzovali Arabi maloázĳ ské 
mestá? Čo sa stalo s obyvateľ-
stvom? Akú úlohu hral patriar-
cha? Hodnoťte jeho správanie! 
Aký je názor autora? [ Ú ]

10
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Arabská svetová mapa (polovica 12. storočia)

Ktoré územia poznal moslimský svet najpresnejšie? 
Zozbierajte rozdiely medzi touto a Ptolemaiovou ma-

pou! Aké zmeny z toho vyplývajú? [ P ]

Arabská rozpínavosť 

Nájdite činitele, ktoré určujú hranice arabskej rozpínavosti! Určite podľa mapy, čo bolo živnou pôdou pre arab-
ské hospodárstvo a kultúru! V akom pomere sú hranice Arabskej ríše a islamského sveta? [ Ú ]

Islamskí bojovníci z 13. storočia 

Do ktorých druhov zbraní možno zaradiť is-
lamských bojovníkov? [ P ]

13
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Córdoba

Poitiers 732

Benátky

Novgorod

Kyjev
Bulhar

Byzancia 
718

Damask

Mosul

Bagdad
Samarkand

Medina

Mekka 

Arabská rozpínavosť

Porážky Arabov

Obchodné cesty

–630

630–660

660–720

F R A N S K Á R Í Š A

B
Y

Z A N T S K ÁR Í Š A

Káhira

3tori_09_2.indd   199 2008.06.10.   21:33:45



200 / Raný stredovek

ARABSKÁ KULTÚRA
„Vedz, že ohľadne sfér Venuše a Merkúru sú medzi 
staršími matematikmi spory, či sú nad Slnkom, alebo pod 

Slnkom. Lebo nejestvuje dôkaz, ktorý by nás usmernil vo veci usporiadania 
dvoch gúľ. Všetci starší hlásali, že Venuša a Merkúr sú nad Slnkom. (…) Potom 
prišiel Ptolemaios, ktorý sa prikláňal k názoru, že sú dole, a povedal, že je to 
prirodzenejšie, keď je Slnko uprostred, tri hviezdy zasa vyššie, tri nižšie ako 
Slnko. Prišli neskôr ľudia, z Andalúzie (…) a začali rozoberať podľa názorov Pte-
lemea, že Venuša a Merkúr sú nad Slnkom.” (Kordobský vedec Majmonides,, iným 
menom Móše ben z 12. storočia)

Časť dvora damaskej veľkej mešity

Aký kultúrny proces mož-
no sledovať na tomto ob-

rázku? Ako sa spája obraz s té-
mou, ktorej sa venuje kapitolka 
Hľadiská? [ Z ]

„Tento diplom vydal obyvateľom Jeruzalema Omar, ktorý ich ubezpečuje 
o nedotknuteľnosti ich osoby, detí, majetku a kostolov, ďalej, že ich kostoly ne-
zbúrajú ani vtedy, keď slúžia ako byt (…) 

Pred Omarom otvorili mestské brány, ten sa usadil na dvore chrámu Vzkrie-
senia. Keď nadišiel čas modlitieb, takto sa obrátil k patriarchovi Sofroniovi: 
„Chcem sa modliť.” Ten odpovedal: „Ty rozkazuješ veriacim, modli sa tam, kde 
si.” Omar na to: „Ja sa tu modliť nebudem.”

Vtedy ho patriarcha zaviedol do Konštantínovho chrámu a prestrel mu up-
rostred kostola rákosový obrus. Omar riekol: „Nie, ja sa nebudem modliť ani tu.” 
A vyšiel von a na schodoch sa pomodlil sám. Potom sa obrátil na Sofronia: „Vieš, 
patriarcha, prečo som sa nemodlil v kostole?” Takto odpovedal: „Neviem”. Vte-
dy Omar povedal: „Keby som sa modlil vnútri v kostole, bol by sa pre teba stra-
til, moslimovia by ti ho zobrali, rieknuc, že tu sa modlil Omar. Ale daj mi teraz 
papier a ja ti to dám písomne.” A napísal Omar rozkaz, aby sa žiaden moslim 
nemodlil na týchto schodoch, len osamote, a aby sa tu neschádzali na modlitbu.” 
(Abu Jusuf ibn Ibrahim al Kufi , 8. storočie)

Prediskutujte, či je islam 
tolerantné alebo netole-

rantné náboženstvo! Porovnajte 
svoje poznatky o islame a iných 
náboženstvách misĳ ného cha-
rakteru (napr. kresťanstve)! 
Všímajme si pritom rôzne ob-
dobia islamu! Usporiadajte svo-
je údaje a vedomosti! [ P ]

Ako sa dostal Jeruzalem 
do rúk moslimov? Aký 

bol vzťah medzi moslimským 
vodcom a patriarchom? V akej
miere ovplyvňuje dôveryhod-
nosť prameňa okolnosť, že 
auto rom je moslim? [ Ú ]

Vnútro Veľkej mešity v Cordobe 

Vyberte z obrazov typické 
črty arabskej architektúry! 

Nakreslite ich skicu! [ E ]

Aké otázky rozoberá autor? Čo vyplýva z výberu témy? Na koho sa odvoláva 
autor a na čo naráža? [ P ]

16
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ká Počas štúdií dejín často narážame na to, že o národoch, náboženských spoločenstvách či politických smeroch 
považujeme za večný len jeden názor či súd, ktorý vznikol na základe kratšieho obdobia. Je to tak aj v prípa-
de islamu, ktorý považujú za násilné náboženstvo.
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37. Otázky prehistórie maďarského národa

PREHISTÓRIA – NÁROD Vznik a počiatky dejín 
národa nazývame prehistóriou. Nie je však jedno-
duché určiť pojem národa! Dôležitým faktorom je 
spoločný jazyk, ktorý zachováva staré prvky najdlh-
šie v búrkach histórie. Dôležité sú aj spoločné tradí-
cie, povery a materiálna kultúra. Tieto však odolávali 
vonkajším vplyvom oveľa menej a v jednotlivých ob-
dobiach života národa prešli výraznými zmenami. 
Najdôležitejšie je vedomie identity, ktoré posilňuje 
pôvod od spoločných predkov, predpokladaný 
pokrvný vzťah. 

PRAMENE PREHISTÓRIE Najväčším problémom 
pri skúmaní prehistórie maďarského národa je ne-
dostatok prameňov. Predkovia Maďarov si nerobili 
písomné záznamy, ani v ich okolí nežili národy, ktoré 
by ovládali písmo, preto nemáme k dispozícii písom-
né pramene. Do zorného uhla Byzancie a arabského 
sveta sa dostali maďarské kmene až v poslednej 
 etape sťahovania po stepi. Od tej doby (9. storočie) 
už máme k dispozícii písomné pramene, ktoré však 
predstavujú iba „momentky” a sú útržkovité. 

Pri chýbajúcich písomných prameňoch sa dostali 
do popredia poznatky, ktoré odkryli iné vedy, najmä 
jazykoveda a archeológia.

Jazykoveda načrtáva na základe analýzy živého 
jazyka a jazykových pamiatok, historický vývin ja-
zyka. Pokúša sa zrekonštruovať materiálny a du-
chovný vývoj ľudí hovoriacich jazykom (napr. na 
základe slov pluh, pšenica, kosák vyvodzuje úroveň 
pôdohospodárstva). Na základe štruktúry jazyka 
a podobnosti slovnej zásoby zaraďuje veda jazyky do 
jazykových rodín.

Historiografi a môže využiť výsledky jazykovedné-
ho výskumu iba v obmedzenej miere. Dejiny jazyka 
sa nie v každom prípade zhodujú s prehistóriou ná-
roda, najmä nie na stepiach, kde maďarský národ 
vznikol. Neustále sa sťahujúce, rozdeľujúce a spája-
júce nomádske kmene si často vymieňali jazyk. Mu-
síme byť preto pri zisteniach jazykovedy opatrní. 

 Situáciu sťažuje, že v našej oblasti vznikol takmer 
každý národ zo zlúčenia viacerých etnických skupín. 
Prehistória národa teda nemôže byť totožná s dejina-
mi jedinej etnickej zložky.

Pamiatky materiálnej vzdelanosti odkrýva archeo-
lógia, v prvom rade skúmaním pohrebísk. Z predme-
tov možno zistiť, ako žili ich niekdajší majitelia, aké 
bolo ich umenie, stavba spoločnosti a pod. K rovna-
kej archeologickej kultúre však môže patriť viacero 
národov. Tým skôr, lebo u nomádoch žĳ úcich na ste-
piach bola napríklad výzbroj rovnaká. Nomádske
kmene tvorili spravidla kmeňové zväzky, ktoré však 
nemožno stotožňovať s dnešným pojmom národa. 
Zúčastňujúce sa kmene mohli hovoriť hoci aj inými 
jazykmi. Názov často skrýva zmiešaninu viacerých 
národov, respektíve ak sa daný národ dostáva do 
 iného kmeňového zväzku, môže sa zmeniť aj jeho po-
menovanie. 

Výsledky jazykovedy a archeológie sa teda ne-
dajú porovnávať. Jazykoveda načrtáva iba dejiny ja-
zyka a nie národa. Archeológia zasa bez písomných 
prameňov nedokáže povedať, akým jazykom hovori-
li niekdajší majitelia odkrytých nálezov.

SPORY Keď to všetko zoberieme do úvahy, je priro-
dzené, že v základných otázkach prehistórie maďar-
ského národa (jazyková príbuznosť, miesto pravlasti) 
vedci vedú permanentné spory. 

Ohľadne sporu, či maďarský národ má ugrofínsky 
alebo turecký pôvod, sa objavili aj politické nánosy. 
U tých, ktorí hlásali ugrofínsky pôvod, prevládal po-
cit spolupatričnosti s Európou a zdôrazňovanie „pra-
európanstva”. Prívrženci tureckého príbuzenstva 
zasa uprednostnili vedomie príbuznosti s východný-
mi národmi so slávnou a serióznou historickou mi-
nulosťou. Argumenty dvoch protichodných táborov 
sa prirodzene menili z jedného obdobia na druhé, 
tak, ako sa rozvíjali a menili vedecké poznatky. 

Spor trvá dodnes, avšak nie je úlohou tejto učebni-
ce uzavrieť ho. Chceme skôr upozorniť na otvorenosť 

Prehistóriu skúma predovšetkým archeológia a jazykoveda, ale výsledky týchto vedných disciplín sa dajú ťažko 
porovnávať.
Ohľadne prehistórie Maďarov, podobne ako v prípade iných národov, je veľa sporných otázok.
Treba sa snažiť o to, aby sme sa k výskumu prehistórie maďarského národa stavali otvorene a bez vášní.

V. Dejiny Maďarov po založenie štátu
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otázok. Možno ani netreba stavať proti sebe oba ná-
zory, pretože maďarský národ, podobne ako mnohé 
iné národy (Francúzi: Gali, Latinovia, Germáni; Ang-
ličania: Kelti, Germáni a pod.), má viacero koreňov. 
Maďarská kultúra zahŕňa všetky zložky (ugrofínsky 
jazyk, turecké jazykové vplyvy, hudbu orientálneho 

charakteru a pod.). Musíme sa snažiť, rovnako ako 
v ostatných otázkach dejín, o vytváranie samostatné-
ho názoru. Musíme podrobiť kritike názory, ktoré 
jednoznačne odmietajú iné interpretácie, sú podfar-
bené emocionálne a namiesto argumentov sa skrýva-
jú za vedecké autority. 

PREHISTÓRIA – NÁROD
„Ja ako majster P., pisár niekdajšieho (…) slávneho 
Belu, kráľa Uhorska, (…) podľa príkladu rôznych 

dejepiscov, opierajúc sa o pomoc božej milosti som sám považoval za dobré ne-
dopustiť, aby na to všetko naši poslední potomkovia zabudli. Považoval som 
teda za najlepšie, aby som pravdivo a jednoducho opísal pre Teba všetko, aby 
ten, kto to číta, mohol jasne vidieť, ako sa veci stali. Keby o začiatkoch pôvodu 
tak šľachetného maďarského národa a o jeho jednotlivých hrdinských činoch po-
čul iba z falošných rozprávok sedliakov alebo zo spevu (…) spevákov, akoby vo 
sne, bolo by to veľmi nepekné a neslušné.

Skýtia je teda veľmi veľká zem, ktorú nazývajú „Dentu-moder”. Na východ 
siaha od severných oblastí až po Čierne more. Za ňou je rieka zvaná Don so svo-
jimi močariskami, kde hojne žĳ ú kuny, takže si z nich nerobia odev len šľachtici 
(…)

Vo východnej oblasti susediacej so Skýtiou boli národy Goga a Magoga 
/v Biblii sa uvádza ako Noemovho syna Jafeta syn Magog, od ktorého odvo-
dzujú stredoveké predstavy všetky jazdecké národy/, ktoré Alexander Veľký 
uzatváral pred svetom. Skýtska zem bola široká i dlhá. Ľudí, ktorí na nej žĳ ú, 
dodnes nazývajú jednoducho „Dentu-Maďar”, a nikdy neboli pod jarmom cu-
dzieho kráľa. Skýti sú totiž veľmi starí národ a Skýtia mala moc na východe, ako 
sme už spomenuli. Prvým kráľom Skýtie bol Magog, Jafetov syn, a národ získal 
od kráľa Magoga svoj názov Maďar. Od potomkov tohto kráľa pochádzal veľmi 
známy a mocný kráľ Atila, ktorý v štyristopäťdesiatom roku od zjavenia Pána 
opustil skýtsku zem a prišiel na zem Panónie, odohnal Rimanov a obsadil kra-
jinu. Postavil si kráľovské sídlo nad teplými prameňmi pri Dunaji: každú starú 
budovu, ktorú tam našiel, dal obnoviť, a celé obstaval pevným múrom. Po ma-
ďarsky to teraz volajú Budavár /Budínsky hrad/. (…) Po dlhom čase z potomka 
toho istého kráľa Magoga prišiel na svet Udek, otec náčelníka Álmoša, od koho 
pochádzajú králi a náčelníci maďarskej krajiny (…) (Anonymus: Gesta Hungaro-
rum, 12. storočie)

Od koho pochádza podľa 
Anonyma maďarský ná-

rod? Ktoré dve legendy sa splie-
tajú u Anonyma? Vyzdvihnite 
z textu obe legendy! Kto sú 
podľa Anonyma predkovia ma-
ďarských náčelníkov a kráľov? 
V akej miere možno použiť 
Anonymovu kroniku ako his-
torický prameň? Skúmajte túto 
otázku cez odvodzovanie náz-
vu maďarského národa! Nájdi-
te v texte určenie času a odkry-
te jeho význam! [ Z ]

Prvé riadky Anonymovho diela Gesta Hungarorum. „Gesta“ je na rozdiel od časovo postu-
pujúcich kroník taký dejepisecký žáner, v ktorom autor opisuje udalosti zoradené tematicky a 
pestro. Aj Anonymus napísal na konci 12. storočia románový príbeh, ktorý mal viac spoločné 
s tou dobou, ako s obdobím príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny

Aký spôsob písania pripomína text? Anonymus sa sám nazýva kronikárom 
kráľa Bela IV., majstrom P. Nájdite v texte meno kráľa Bela a majstra P! [ P ]

Anonymova socha v budapeštian-
skom Mestskom sade

Ako vyjadruje socha Mikló-
sa Ligetiho osobnosť kroni-

kára? [ P ]
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„Keď človek prejde cez rieku Tanais /Don/, už nechodí v krajine Skýtov, ale 
prvý pás patrí Sarmatom, ktorý bývajú na pätnásť dní chôdze od jazera  Meotis 
/Azovské more/ na sever, nemajú na celej svojej zemi ani lesné, ani ovocné stro-
my. Ďalej obývajú druhý pás Budinovia, ich zem pokrývajú všelĳ aké husté lesy. 
Na sever od Budinov, na sedem dní chôdze je step a za stepou, keď sa človek 
obráti viac na východ, bývajú Tysageti, početný a osobitný ľud, žĳ ú z lovu. V ich 
bezprostrednom susedstve na tom istom území žĳ ú tí, ktorých nazývajú Jurka-
mi: takisto žĳ ú z lovu nasledujúcim spôsobom: vylezie na strom (…) skryje sa, 
ale každý má pripraveného koňa, ktorého naučil ľahnúť si na brucho, aby bol 
nižší, a psa; keď zbadá zo stromu divú zver, strieľa po nej šípy a naháňa ju na 
koni, pes ho pri tom sprevádza. Ďalej, keď sa človek obráti na východ, bývajú 
iní Skýti, ktorí sa odtrhli od kráľovských Skýtov a tak sa dostali na toto územie.” 
(Herodotos)

Prečo si istý čas mysleli viacerí vedci, že Jurkovia sú totožní s Maďarmi? Hľa-
dajte argumenty pro i kontra (používajte historický atlas)! [ Ú ] Iniciála z Obrázkovej kroniky z roku 

1358. Na obrázku je mních, ktorý 
píše kroniku

Čo je iniciála? Ktoré začia-
točné písmeno spoznávate 

na obrázku? Opíšte obrázok 
(téma, reálnosť, prevládajúce 
farby a pod.)! V akej miere 
ovplyvňoval účinok historic-
kých prác spôsob ich vyhotove-
nia? [ P ]

PRAMENE PREHISTÓRIE 

List z diela byzantského cisára 
Konštantína (10. storočie) Riade nie 
ríše. Ide o cenný zdroj informácií 
o sťahovaní maďarských kmeňov

Prečo sa venoval cisár vo 
svojom diele Maďarom? 

Odkiaľ mal informácie? Aké 
ťažkosti sa objavujú pri hodno-
tení tohto prameňa? [ Ú ]

Zložky jazykovej príbuznosti

V ktorých typických zložkách jazyka možno odhaliť jazykovú príbuznosť? 
Ktoré sú najtrvalejšie pamiatky v jazyku? Prečo sú nútení bádatelia využiť aj 

jazykovedu? Aké sú hrozby takéhoto postupu? [ P ]

Odkrývanie hrobu z doby príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny

Aké informácie možno získať z archeologického materiálu? Na odhalenie kto-
rých činiteľov je archeológia neschopná, alebo schopná iba čiastočne? [ Ú ]
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jazyková stavba (skloňovanie, tvorba slov, slovosled)

slová, kmene slov (časti tela, názvy príbuzných)
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SPORY

„Berte si príklad od siroty a buďte verní Maďari činom, a nie pustým slovom, 
schopnosťou obetovať sa, a nie iba sa vystatovať.” (István Széchenyi o Sándorovi 
Kőrösim Csomovi)

„Ako kameň z horského potoka, ktorý v tej rýchlosti strhol so sebou rôzne 
príbuzné i cudzie geologické prvky, v základných zložkách ho možno spoznať 
až po starostlivej analýze, presne tak to je aj s jednotlivými národmi, ktoré po-
háňali búrky počas sťahovania národov sem a tam na javisku svetovej histórie.” 
(Ármin Vámbéry)

Vzťah medzi vednými disciplínami, 
ktoré sa venujú prehistórii

Čo je charakteristické pre 
pramene a výskumné ob-

lasti jednotlivých disciplín? 
Prečo možno zistenia jednotli-
vých disciplín porovnávať len 
veľmi ťažko? [ Z ]

Sándor Kőrösi Csoma (1784-1842). 
Prvý maďarský vedec, ktorý hľadal 
predkov a ich príbuzných. Nenašiel ich, 
ale sa dostal do Tibetu a vytvoril prvý 
tibetsko-anglický slovník

Ármin Vámbéry (1832–1913) 
v oblečení derviša (sediaca 

postava). Vámbéry hľadal predkov 
Maďarov na východe medzi 

tureckými národmi, rovnako, ako 
väčšina našich orientalistov

Ako hodnotil Vámbéry 
ťažkosti spojené s vý sku-

mom prehistórie Maďarov? 
V akej miere je tento problém 
ojedinelý alebo všeobecný? [ P ]

Vysvetlite, prečo vznikla 
v krajine ako Maďarsko, 

ktoré nemalo kolónie, sveto-
známa orientalistika! Vyme-
nujte ďalších okrem Sándora 
Kőrösiho Csomu! [ Ú ]

„Mór Jókai niekde úsmevne píše, že každý Maďar je zároveň lekárom, pre-
tože na každú chorobu hneď nájde nejaký liek s „istým účinkom”. Často si spo-
meniem na túto anekdotu, keď musím odpovedať na nespočetné listy z každé-
ho kúta zeme, najmä však z Ameriky a Austrálie, ale aj z domu. Všetky tieto 
listy spochybňujú našu prehistóriu. Takmer všetky netrpezlivo žiadajú, aby 
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ká Spoznali sme ťažkosti výskumu prehistórie a okolnosti sťažujúce jasné videnie: odlišné konštatovania ar-
cheológie a jazykovedy, politické pohnútky a pod. Rozoberme problém ešte raz, aby sme lepšie pochopili, že 
v prehistórii narážame zväčša na predpoklady, a nie na defi nitívne a nesporné konštatovania.

výsledky

výsledky výsledky

JAZYKOVEDA

ARCHEOLÓGIA DEJEPISECTVO

ŤAŽKO SA DAJÚ POROVNAŤ

jej prameňmi sú živý jazyk 
a jazykové pamiatky (načrtáva 

dejiny jazyka, časový sled, dejiny 
hospodárstva a spoločnosti)

(ba čo viac, protirečia sebe)

jej prameňmi sú hmotné
pamiat ky (načrtáva dejiny 

hmotných nálezov, časový sled, 
dejiny hospodárstva a spoločnosti)

jeho prameňmi sú písané texty 
(načrtáva dejiny národov vystupujú -

cich v písaných prameňoch, časový sled, 
dejiny hospodárstva a spoločnosti)
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Konce opaskov z obdobia Avarov 
(ho re) a príchodu Maďarov do Kar-
patskej kotliny (dole)

Aký charakter majú pa-
miatky nájdené v hroboch? 

Porovnajte dva konce opaskov! 
Na aké ťažkosti môžu naraziť 
bádatelia? [ P ]

Krčah z obdobia Avarov z nálezu 
v obci Nagyszentmiklós a kartalský 
orol z obdobia príchodu Maďarov 
do Karpatskej kotliny

Porovnajte formy avarské-
ho a maďarského nálezu! 

Skúste dokázať alebo vyvrátiť 
spoločný pôvod nálezov! [ Ú ]

sme prĳ ali jeho myšlienky, lebo tie obsahujú skutočné riešenie. Človek vidí 
skutočný ohňostroj nápadov a názorov. Nemôže napísať ani riadok či prívlas-
tok bez toho, aby nezískal hneď prívržencov či odporcov. V našej prehistórii 
sa dostali do prevahy vášne a triezva zdržanlivosť je považovaná za zradu. 
Ostrý protiklad vzniká medzi tými, čo postupujú s pochybnosťami metodic-
ky, a tými, ktorých predstavy dostávajú krídla, čo sa neraz zvrhne na osobné 
útoky. Pri znávam, že s úprimným záujmom, až s láskou čítam listy aj knihy 
vášnivých ľudí, veď pero berú do ruky z lásky k nášmu národu, a je pekné, keď 
v našich uponáhľaných časoch niekto precitlivený myslí na to, že sa narodil 
ako Maďar. Prirodzene táto láska ma nezbavuje povinnosti, aby som posudzo-
val ich prácu prísne a s pochybnosťami – aj vlastnú prácu! Ja formulujem hypo-
tézy – nie istoty. Verím, že moje predpoklady nás posunú bližšie k spoznaniu 
niekdajšej skutočnosti. Táto viera dáva mojej práci zmysel.” (Z diela Gyulu Lász-
lóa Dvojaký príchod do vlasti)

Maďarské legendy, ale často aj historické diela sú založené na kronikách, na 
Anonymovej Gesta Hungarorum a na podobnom diele Šimona z Kézy. 

O pôvode Maďarov sa zachovali dve krásne legendy: o zázračnom jeleňovi 
a pramatke Emeši. Tieto legendy hľadajú pôvod Maďarov na ďalekom východe 
a pohanské mýty spájajú s kresťanskou biblickou tradíciou.

„(…) Obor Menrot odišiel po spletení jazykov do Evilatu /v Biblii krajina le-
žiaca vedľa Raja/, túto krajinu v tom čase nazývali Perziou, a tam mu žena Enet 
/v starom maďarskom jazyku Emeša – jelenica/ porodila dvoch synov, Hunora 
a Maďara, od ktorých pochádzali Huni a Maďari. Ale obor Menrot, povrávajú, 
mal okrem Enety aj ďalšie ženy, ktoré mu okrem Hunora a Maďara porodili ďal-
ších synov a dcéry; títo synovia a ich potomkovia žĳ ú v oblasti Perzie, stavbou 
tela a farbou pokožky sa podobajú na Hunov, len ich jazyk je trocha iný, ako sa 
líši jazyk Sasov od jazyka Durínčanov. A keďže Hunor a Maďar boli Menrotovi 
prvorodení synovia, odsťahovali sa do osobitného šiatru.

Stalo sa raz, ako vyšli na lov, že v stepi sa pred nimi objavila jelenica. Vzá-
pätí sa stratila, dlho ju hľadali, ale nemohli jej prísť na stopu. Keď močarisko 
prehľadali, zistili, že je vhodné na chov zvierat, vrátili sa k otcovi, a keď dostali 
jeho súhlas, spolu so všetkými zvieratami sa odsťahovali do močaristej oblasti, 
aby sa usadili.” (Z kroniky dvorného kňaza kráľa Ladislava IV. Kumánskeho Šimona 
z Kézy)

Pripomeňte si legendy o pôvode iných národov! Ktoré prvky z iných legiend 
možno spoznať v tejto legende? V ktorých vetách sa objavujú kresťanské (bib-

lické) prvky? Porovnajte texty Šimona z Kézy a Anonyma! [ Ú ]

Všetci, ktorí sa učili cudzí jazyk, narážajú na to, že Maďarov nazývajú roz-
dielne. Tieto pomenovania majú svoje historické korene. Zistite v nasledujúcich 
ukážkach, na aké problémy narážajú vedci pri skúmaní prehistórie, keď sa stret-
nú s podobným javom. 

„Bulhari, ktorí nemohli prejsť, obrátili sa na Ungorov /Maďarov/, zvestujúc, čo 
chystajú Macedóni /Byzanťania/. A prišli cisárske lode, aby ich vzali do hlavného 
mesta. V tom sa hneď objavili v nekonečnom dave Huni /Maďari/. Tí zasa, keď 
ich zbadali, so slzami v očiach vykríkli: „Svätý Adrián, pomôž nám!”, a postavili 
sa do bojového radu. Turci /Maďari/ im povedali: „Dajte nám všetko, čo máte, 
a choďte, kam chcete!” (Svetová kronika brata Juraja hovorí o bulharsko-byzantskej 
bitke zo začiatku 10. storočia, do ktorej sa zapojili aj predkovia Maďarov.)

Koľko názvov pre Maďarov používa prameň? V akej miere to môže narušiť 
jasné videnie? Nájdite ďalšie pomenovania, ktoré používali pre Maďarov! [ Ú ]

„Musíme k tomu dodať, prečo nazývajú národ, ktorý odišiel zo skýtskej zeme 
Hungarom /Hungarus/. Preto, lebo po tom, čo po podmanení Slovenov prišlo 
sedem kniežat na panónsku zem, dlho sa zdržiavali v Hungvare. Odvtedy na-
zývali všetky okolité národy Udekovho syna Álmoša hungvarským náčelníkom 
a jeho vojakov zasa Hungvarom. (Anonymus: Gesta Hungarorum)

Ako vysvetľuje pôvod názvu Maďarov Anonymus? Čo to prezrádza o dôve-
ryhodnosti autora? [ Ú ]

Aké miesto má prehistória 
v zmýšlaní maďarov podľa 

Gyulu Lász lóa? Zhrňte krátko 
 jeho zásady! Po zrite si Ano ny-
move texty z 37. lekcie učeb-
nice! Ako spracúva dejiny prí-
cho du Maďarov do Karpatskej 
kotliny? [ Ú ]
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38. Sťahovanie Maďarov v stepiach
Pod vplyvom zmien podnebia a z iných dôvodov prešli predkovia Maďarov na nomádsky spôsob života a okolo 
roku 500 pred Kr. sa oddelili z ugorského prostredia. Počas sťahovania v stepiach vznikol maďarský národ naj-
mä v prostredí tureckých národov. 
V Levedii sa dostali do úzkeho vzťahu s Chazarmi, ktorí mali veľký vplyv na kmeňovú organizáciu a hospo-
dárstvo Maďarov.
Predkovia Maďarov sa stiahli roku 830 do Itilkuzu a maďarské kmeňové spojenectvo potvrdili pokrvnou prísahou.

UGROFÍNSKA DOBA Pravlasť ugrofínskych náro-
dov bola pravdepodobne v lesnatej a močaristej ob-
lasti pri pohorí Ural a rieke Ob. Z jazykovedných 
výskumov možno usudzovať, že žili z lovu a rybolo-
vu. Z týchto prastarých čias pochádzajú napríklad slo-
vá „hal” (ryba), háló (sieť), evez (veslovať), tűz (oheň).

Pravdepodobne pod vplyvmi z juhu sa rozšírilo po-
užívanie brúsených kamenných nástrojov (asi 3. tisíc-
ročie pred Kr.). Lov a rybolov bol tak úspešnejší, rástla 
populácia. Časť obyvateľov lesov sa stiahla smerom na 
západ, až ku Škandinávskemu polostrovu. Tieto sku-
piny tvorili neskôr fínsku skupinu jazykovej rodiny.

VZNIK MAĎARSKÉHO NÁRODA Ugorská po-
pulácia, ktorá zostala na východe od Uralu, v oblasti 
riek Irtyš a Tobol, prevzala od susedov spracovanie 
kovov (2. tisícročie pred Kr.). Takisto pod vplyvom 
z juhu sa objavil chov zvierat (svedčia o tom napr. slo-
vá „ló” – kôň, „nyereg” – sedlo a pod.). V zmene život-
ného spôsobu hrali úlohu aj zmeny podnebia. Otepľo-
vanie zmenilo lesnaté oblasti na háje a lesnatú step.

Južné skupiny Ugrov postupne prevzali od no-
mádskych kmeňov žĳ úcich v západosibírskych ste-
piach metódy kočovného chovu zvierat, čo viedlo 
k rozdeleniu Ugrov (okolo 1000-500 pred Kr.). Z juž-
ného, kočovného kmeňa Ugrov sa vtedy začal vytvá-
rať maďarský národ. Druhá časť Ugrov sa odsťaho-
vala na sever k rieke Ob. Podnebie sa tam ochladilo 
a tak sa vrátili k lovu a rybolovu. Ich potomkami sú 
Voguli a Ostiaci, ktorí tam žĳ ú dodnes. 

NA „HRADSKEJ” NÁRODOV: BAŠKÍRIA Eurá-
zĳ ské trávnaté stepi sa tiahli od Číny ku Karpatskej 
kotline. Po tejto „stepnej hradskej” kočovali nomád-
ske národy od 2. tisícročia pred Kr. Veľké pohyby ná-
rodov vyvolali zmeny životných podmienok, naprí-
klad vyschnutie pastvín, alebo útoky zvonka. Na 
nové územia sa mohli presťahovať len za cenu boja 
a napadnuté kmene sa spravidla pomstili na iných 
a tak vlny pohybu národov sa dostávali od Vnútornej 
Ázie až po Karpatskú kotlinu. 

Veľké sťahovanie národov na konci staroveku 
spôsobili Huni. Okolo roku 370 sa objavili v oblasti 
Volgy a čoskoro dorazili do Karpatskej kotliny. Po 
Hunoch prišli Avari a ďalšie turecké národy. Na vý-
chodoeurópskej pustatine vznikla na krátku dobu 
bulharsko-turecká ríša, a keď sa rozpadla (okolo roku 
670) tu bola ríša Chazarov. 

Predkovia Maďarov sa v stepi a v prostredí turec-
kých národov vydali smerom ku Karpatskej kotline 

okolo roku 500 pred Kr. Prevzali materiálnu kultúru 
tureckého prostredia, ale svoj ugrofínsky jazyk si 
zväč ša zachovali. Turecký vplyv dokazujú maďarské 
slová z oblasti pôdohospodárstva a kmeňovej organi-
zácie: „ökör” (vôl), „bika” (býk), „borjú” (teľa), „búza”
(pšenica), „sarló” (kosák), „tarló” (strnisko), „szőlő”
(hrozno), „bor” (víno), „törvény” (zákon), „sereg” (ar-
máda), „bélyeg” (biľag), „bűn” (hriech) a pod.

Pravdepodobne po roku 500 po Kr. jeden z pohy-
bov národov posunul predkov Maďarov na nové úze-
mia pri Volge a rieke Kama. Túto oblasť nazývajú dnes 
po tam žĳ úcich Tatároch Baškíriou. O pobyte ma-
ďarských kmeňov v Baškírii v 6. - 7. storočí po Kr. 
svedčí aj permský jazykový vplyv. Koncovky maďar-
ských číslic (-inc, -van, -ven), respektíve infi nitívu (-ni), 
alebo aj slovo „kenyér” (chlieb) sú permského pôvodu. 

Prítomnosť maďarských kmeňov v Baškírii (nie-
ktoré pramene používajú pomenovanie Magna Hun-
garia) v 13. storočí dokazujú aj písomné pramene. 
Našiel ich brat Julianus, ktorého vyslal kráľ Belo IV. 
Významnú časť odtrhnutých maďarských skupín Ta-
tári zlikvidovali. Ostatní asimilovali s Baškírmi, čo 
možno dokazuje názov dvoch baškírskych kmeňov: 
Jenő a Gyarmat. 

LEVEDIA Predpokladá sa, že predkovia Maďarov 
prešli z Baškírie do oblasti Volgy a Donu. Toto úze-
mie na základe byzantského prameňa (cisár Konštan-
tín Porfyrogenetos) nazývame Levediou. Na novom 
sídlisku sa dostali maďarské kmene do susedstva 
s Chazarskou ríšou (8. storočie). Od Chazarov pre-
vzali inštitút dvojitého kniežatstva. Kmene riadili 
kende (slnko) s kulticko-duchovnou mocou a gyula
(mesiac), ktorý mal skutočnú vojenskú moc. 

Od Chazarov prevzali starí Maďari vedomosti 
z oblasti obrábania pôdy (napr. ťažký pluh, pestova-
nie viniča a ovocia). Chazarského pôvodu je aj runo-
vé písmo, ktoré zostalo zachované u Sikulov aj v prie-
behu stredoveku.

ITILKUZ V prvej polovici 9. storočia prešli maďar-
ské kmene viac na západ, do tzv. Itilkuzu (maď. Etel-
köz – „medziriečie”), čiže do stepnatej oblasti medzi 
Donom a Dunajom. Odtrhli sa od Chazarov a vtedy 
sa k nim pridali Kabari (vzbúrenci), ktorí zakladali 
ôsmy kmeň. Ako to u nomádov bolo zvykom, Kabari 
ako pomocné jednotky bojovali počas útoku vpredu, 
za ústupu zasa vzadu. V Itilkuze bolo potvrdené 
prostredníctvom krvnej prísahy kmeňové spoje-
nectvo, ktoré významne zvýšilo silu Maďarov.
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UGROFÍNSKA DOBA

VZNIK MAĎARSKÉHO NÁRODA

Mapka rodokmeňu ugrofínskych jazykov 

Na výsledky ktorej vednej dis-
ciplíny poukazuje rodokmeň? 

V akom procese vznikali jednotlivé 
ugrofínske jazyky? Sledujte líniu 
vzniku maďarského jazyka! [ Ú ]

Kresba ugorského bronzového 
nástroja

Aký spôsob života bol 
pre Ugorov typický 

pod ľa nálezu? [ P ]

Vznik a putovanie Maďarov 

Sledujte na mape   putovanie Maďarov! V akom geografi ckom prostredí sa odohral tento proces? S akými vplyvmi 
sa stretli maďarské kmene počas sťahovania? Vymenujte národy, ktoré nasledovali na stepi za sebou! [ Ú ]

2

1

3

Archív

Dnester

D
u

n
aj

Dneper 

Don
Volga

U
ral 

K
am

a

Volga

Irtis 

Ob

U
ralský 

základný

jazyk3. tisíc-

ročie

pred K
r.Fínsko-

permský
Fíni 

Fínsky

Es
tó

ns
ky

U
gorský V.st. p

red
 K

r.

Ostij
acký

Vogulský

Zyrjenský

Votiacký
Čer

em
isk

ý

Mordvinský 

M
aďarský

Verecký priesmyk 

Dnester

Dneper 

D
on

Volga

Arlaské 
jazero

MAGNA
HUNGAR IA  

SAVARDSKÍ
MAĎARI 

CHAZARSKÁ RÍŠA

Volga

Maďari Step Lesnatá step Listnatý a miešaný les Púšť

B
a

l t
s

k
é

m
o

r
e

Obsko-ugorskýVolžský

Kas
p

ic
ké

m

ore A
ra

ls
ké

ja
ze

ro

B Y Z A N T S K Á R Í Š A

Č i e r n e m o r e

L
E

V
É

D
I

A

RÍŠA ABÁSOVCOV

K
a

s
p

i
c

k
é

m

o
r e

ÚZOVIA
PEČENEHOVIA

U
r

a
l

B
A

Š K Í R I A

M

A
Ď A R I

a
ra

b
sk

ý
ú

to
kI T I L

K
U

Z

KABARI

3tori_09_2.indd   207 2008.06.10.   21:34:10



208 / Dejiny Maďarov po založenie štátu

NA „HRADSKEJ”
NÁRODOV: BAŠKÍRIA 

„V jednom z veľkých miest tejto krajiny /povolžské Bulharsko/, ktoré bolo 
schopné údajne vystaviť päťdesia	 isíc bojovníkov, našiel brat maďarskú ženu, 
ktorá sa vydala sem z hľadaného územia. Tá ukázala bratovi cestu, kadiaľ má ísť, 
a tvrdila, že na dva dni cesty nájde Maďarov, ktorých hľadal. Tak sa aj stalo.

Našiel ich pri veľkej rieke Etil (Itil – Volga). Keď ho uvideli, a zistili, že je kres-
ťanský Maďar, veľmi sa mu potešili. Previedli ho po svojich domoch a dedinách 
a pýtali sa na kráľa a krajinu kresťanských Maďarov. Nech im rozprával o viere 
či inom, počúvali ho pozorne, lebo ich jazyk je úplne maďarský: rozumeli mu 
a aj on im rozumel.

Sú pohania, ktorí nemajú žiadne vedomosti o Bohovi, ale neuctievajú modly, 
žĳ ú ako zvieratá. Zem neobrábajú, jedia konské mäso a mäso vlkov, pĳ ú konské 
mlieko a krv. Majú dostatok koňov a zbraní a v boji sú veľmi odvážni. Z tradícií 
starých predkov vedia, že tí Maďari pochádzajú od nich, ale nevedeli, kde sú.” 
(Ricardova správa o ceste brata Juliana, prvá polovica 13. storočia)

Cesta brata Juliána

Sledujte Juliánovu cestu! 
Zistite pomocou historic-

kého atlasu, prečo sa vybral 
smerom cez Byzanciu a Kau-
kaz, keď hľadal príbuzných 
Maďarov? Aký dôkaz možno 
uviesť na to, že Julián našiel pri 
Volge v 13. storočí Maďarov? 
Na ktorú otázku nedáva jed-
noznačnú odpoveď? [ P ]

Aký spôsob života vykres-
ľuje správa o povolžských 

Maďaroch? Čo dokazuje fakt, 
že v 13. storočí žili v oblasti riek 
Volga a Kama Maďari? Čo tým 
nemožno dokázať? [ Ú ]

LEVÉDIA
„Maďari sú odnožou Turkov. Ich náčelník má 20 000 
 jazdcov. Náčelník sa nazýva Kündü. To je však iba titul 

ich kráľa, lebo človeka, ktorý nad nimi vládne ako kráľ, sa nazýva Ďula. Kaž-
dý Maďar plní rozkazy svojho kráľa Ďulu vo veci vojny, obrany a iných záleži-
tostí.

Majú šiatre a spolu sa sťahujú  s klíčiacou trávou a zelenou vegetáciou. Nech 
idú kamkoľvek, sťahujú sa s celým nákladom a skladom, s (kráľovým) sprievo-
dom a trónom, šiatrami a zvieratami. (...) Ich bydliská (...) sú medzi dvoma rie-
kami. Keď nadídu zimné dni, uchýlia sa k rieke, ktorá je práve bližšie. Zostanú 
tam na celú zimu a lovia ryby. (...) Krajina Maďarov je bohatá na stromy a vody. 
Pôda je tan mokrá. Majú veľa oráčiny. 

(Neustále) porážajú Slovanov, ktorí bývajú blízko k nim. Vrhajú na nich ťaž-
ké potravinové dane a zaobchádzajú  s nimi ako so zajatcami. Maďari uctievajú 
oheň. (...) Keď Maďari dorazia do Kerču, obchodujú s Byzanťanmi, ktorí im prí-
du naproti. (...) predávajú im otrokov a kupujú byzantský brokát, vlnené látky a 
iný byzantský tovar.

Maďari sú ľudia pekného vzhľadu. Šaty majú z brokátu. Ich zbrane sú vybíja-
né striebrom a obložené perlami (...)

Pri príležitosti pytačiek sa držia zvyku, že keď požiadajú dievča o ruku, ponú-
kajú za neho kúpnu cenu, v pomere s jeho bohatstvom viac alebo menej zvie-
rat.”(Opis Ibn Rustu a Gardiziho o Maďaroch. 10. - 11. storočie)

Opíšme podľa prameňa 
prírodné prostredie, obý-

vané Maďarmi! Aký spôsob ži-
vota bol charakteristický pre 
ich predkov? Odôvodnime svo-
je tvrdenie! Aké národy žili 
okolo nich a tie podľa prameňa 
akú úlohu zohrávali v nich ži-
vote? O akom dôležitom zdro ji 
príjmov sa zmieni text? Odhad-
nime počet ich predkov! Ako je 
to možné? Akými predpoklad-
mi sú ovplyvnené naše odha-
dy? Čo sa dozvieme o nábožen-
ských predstavách Maďarov? 
Zistime, kto bol Ibn Rus ta a kto 
Gardízi? Ako je možné, že obid-
vaja sú autormi tohto prameňa? 
[ Ú ]
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Runová abeceda

Rozlúštite text pomocou abecedy! Na akej úrovni vývinu písma 
stálo runové písmo? Čo dokazuje prítomnosť runového písma 

v Sikulsku? [ P ]

Nápis v runovom písme zo 16. storočia zo sikulského kostola

ITILKUZ
„Budeme hovoriť o organizácii a bojovom 
poriadku Turkov, ktoré sa v ničom nelíšia od 

Bulharov; sú bohatí na mužov a je to slobodný národ, ktorý dáva 
bokom pompu a blahobyt a stará sa iba o to, aby sa správal chrabro 
v boji proti nepriateľovi.

Tento národ žĳ e pod vedením jedného človeka, od nadriadených 
dostáva tvrdé a ťažké tresty za spáchané hriechy, na uzde ich neudr-
žiava láska, ale strach, námahu a ťažkosti trpia statočne, odolávajú 
horúčavám a mrazom (…) ako taký kočovný národ. (…)

Šikovne striehnu na vhodnú príležitosť a nepriateľov sa snažia 
zdolať nie silou mečov, ale skôr lesťou, nečakaným prepadnutím 
(…)

Ich výzbroj tvoria meč, kožený pancier, luk a kopĳ a, v boji majú 
zväčša dva druhy, na ramene kopĳ u, v rukách držia luk, a ako to 
okolnosti vyžadujú, používajú buď jedno, alebo druhé. Pri prena-
sledovaní však získavajú prevahu skôr lukom. (…)

Pre zbytočné kone zviažu často na jeden povraz a umiestnia ich 
vzadu, akoby na ochranu. Bojové šíky neformujú rovnako, starajú sa 
skôr o hĺbku a o to, aby prvá bojová línia bola rovnomerná a hustá.

Obľubujú najmä boj z diaľky, lesti a obkľúčenie nepriateľa, zdan-
livý ústup a náhly protiútok (…)

A keď donútili nepriateľa na útek, všetko ostatné odložia a nemi-
losrdne sa za ním vydajú, nemyslia na nič iné, len na prenasledova-
nie. Lebo sa neuspokoja, ako Rimania a ostatné národy, s chvíľko-
vým prenasledovaním a získaním koristi, ale dovtedy tlačia nepria-
teľa, kým ho úplne nerozdrvia, použĳ ú na to všetky prostriedky.” 
(Byzantský cisár Lev Múdry: Taktika, okolo roku 900). 

7

8

9
Pokrvná prísaha. Kresba Gyulu Lászlóa 

Všimnite si odev náčelníkov! Zozbieraj-
te všetko, čo dokazuje, že ide o spoje-

nectvo nomádskych náčelníkov! Čo symbo-
lizujú spojené šípy? [ Ú ]

Ktoré národy bojovali podobným spô-
sobom? Opíšte tento spôsob boja! Náj-

dite v ukážke zbrane! Nakreslite schému na 
základe ukážky o bojovej taktike Maďarov! 
Koľko fáz boja by ste znázornili? Čo sa do-
zvedáme o spoločnosti predkov Maďarov? 
[ Ú ] 10
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Predpokladané pravlasti Maďarov 

Pomenujte na základe mapy predpokladané pravlasti Maďarov! Nájdite argumenty na dokazovanie danej ob-
lasti, potom nájdite aj protiargumenty! Aké problémy sťažujú presné určenie niektorých zastávok? Ako sa dá 

vysvetliť, že maďarské kmene sa objavovali v rôznych oblastiach? Ako to sťažuje výskum prehistórie? [ Ú ]

11

H
ľa

d
is

ká Konštatovali sme, že v prehistórii Maďarov je málo istých faktov a odkryli sme príčiny tohto stavu. Vieme, 
že väčšina konštatovaní vzťahujúcich sa na prehistóriu Maďarov je hypotéza, ale pomocou prehodnotenia 
faktov možno postaviť ďalšiu teóriu. Preskúmajme a prediskutujme teraz dva problémy: otázku umiestnenia 
pravlasti a zastávky putovania Maďarov!
V uplynulom polstoročí nachádzali vedci územie pravlasti v rôznych oblastiach. V 50. rokoch 20. st. pred-
pokladali, že to bolo v Strednej Ázii, neskôr prevládalo územie pri Volge a Kame. Dnes sa prĳ íma najmä 
oblasť medzi riekami Isim a Tobol.
Časť historikov nepovažuje za samostatnú etapu sťahovania Itilkuz a Levediu. Predpokladajú, že predkovia 
Maďarov obsadili už na konci 7. storočia step, ktorá sa tiahne na sever od Čierneho mora. Vychádzajú z toho, 
že v prvej polovici 9. storočia nie sú stopy vonkajšieho útoku ani na Balkáne, ani v Karpatskej kotline. Ale 
keby sa boli starí Maďari sťahovali v tomto období do oblasti Dunaja a Dnepru, tam žĳ úce obyvateľstvo malo 
utekať pred nimi.
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KARPATSKÁ KOTLINA PRED PRÍCHODOM 
MAĎAROV Po Atilovej smrti (453) sa Hunská ríša 
rozpadla a v Karpatskej kotline sa usadili germánske 
národy (Góti, Longobardi, Gepidi). Germánov vy-
hnali Avari na čele s kaganom (náčelníkom) Bajanom 
(568) a na dnešnej Veľkej nížine vytvorili centrum 
svojej ríše. 

Kočovných Avarov priviedla do Karpatskej kotliny 
búrka sťahovania národov zo Strednej Ázie. Európa 
môže ďakovať zrejme tomuto národu za strmeň (bez 
ktorého sa nemohlo vytvoriť pancierované jazdectvo 
a rytiersky spôsob boja). Zo svojej novej vlasti sa vy-
dávali na koristnícke výjazdy. Po ich výbojoch vy-
mrelo takmer celé obyvateľstvo Balkánu, čo umož-
nilo prisťahovanie vysokého počtu Slovanov.

Moc avarských kaganov začala upadať, ale okolo 
roku 680, po rozpade bulharsko-tureckej ríše prišli 
sem ďalšie nomádske kmene, v dôsledku čoho avar-
ská moc opäť zosilnela. Karol Veľký počas niekoľ-
kých výprav okolo roku 800 rozbil avarské kmeňové 
spoločenstvo a na území Panónie založil markgróf-
stvo. Časť Avarov sa dostala pod franskú nadvládu 
a dala sa pokrstiť, druhá časť sa stiahla na východnú 
polovicu Karpatskej kotliny.

Po zrútení avarského panstva prichádzali do Kar-
patskej kotliny v čoraz väčšom počte Slovania. V Za-
dunajsku vznikli menšie slovanské kniežatstvá, 
ako napríklad Pribinov štát s centrom v dnešnom Za-
lavári. Slovania uznali franskú nadvládu a túto ob-
lasť vlastnili ako léno. Bojovali s Moravanmi, ktorí 
kontrolovali severozápadnú časť Karpatskej kotliny. 
Od roku 862 pozývali obe strany na pomoc Maďarov
z Itilkuzu. Po Svätoplukovej smrti sa moravský štát 
rozpadol a v Karpatskej kotline nezostal význam-
nejší štátny útvar. 

PRVÁ ETAPA PRÍCHODU MAĎAROV Starí Ma-
ďari už spoznali Karpatskú kotlinu počas svojich ko-
ristníckych nájazdov. Stepi chránené horstvami pova-
žovali za vhodné na usadenie. Preto sa rozhodli, že 
z Itilkuzu sa presťahujú sem, tým skôr, lebo ich z vý-
chodu ohrozovali nebezpeční Pečenehovia. 

Odchod do Karpatskej kotliny bol pravdepodob-
ne naplánovanou akciou. Na cestu sa nevydali všetci 

naraz so zvieratami a všetkou výbavou. Väčšina 
 starých Maďarov pod vedením Arpáda prešla cez 
Verecký priesmyk roku 895 na územie novej vlasti. 
Súbežne s tým menšia skupina (pod vedením Arpá-
dovho syna) sa spojila pri dolnom toku Dunaja s  By-
zant čanmi proti bulharskému cárovi Simeonovi, kto-
rý ohrozoval grécke cisárstvo. Medzitým Pečeneho-
via prepadli Maďarov, ktorí ešte zostali v Itilkuze a tí 
cez priesmyky Karpát prešli do dnešného Sedmo-
hrad ska.

Pečenehovia útočili preto, lebo aj ich tlačili iné ná-
rody. Nastala teda reťazová reakcia typická pre túto 
„stepnú hradskú”. Arabi pri Aralskom jazere porazili 
Úzov, ktorí hľadali odškodnenie na území Pečenehov. 
Pečenehovia zasa vytlačili z oblasti Maďarov.

Archeologické výskumy svedčia o tom, že ženy 
a deti, ktoré zostali v Itilkuze, predsa nevyhubili 
 úplne, ako to tvrdia niektoré pramene. Straty starých 
Maďarov však museli byť veľké, aj čo sa týka ľudí, aj 
zvierat.

Kmene, ktoré prišli do Karpatskej kotliny, rýchle sa 
usadili na Veľkej nížine a po líniu Hron-Dunaj obsa-
dili celú oblasť. Na tomto území, nerátajúc Bulharov, 
nenarazili na väčší odpor. O nasledujúcich rokoch 
pramene nehovoria, ale je jasné, že ich využili na 
skonsolidovanie radov a na prípravu usadenia v no-
vej vlasti. Dôkazom toho je fakt, že niekoľko rokov 
nezačali smerom na západ žiadne výpravy.

DRUHÁ ETAPA PRÍCHODU MAĎAROV Roku 
898 požiadal východofranský panovník Maďarov 
o pomoc v boji s protivníkom z Itálie. Maďari pre-
padli severnú Itáliu, kde plienili a ničili mestá. Keď 
tam prežili zimu, vrátili sa domov. Následne vytlačili 
z Karpatskej kotliny najprv Moravanov, potom zaú-
točili na Bavorov a obsadili Panóniu (Zadunajsko, 
pomedzie Dunaja a Sávy, Viedenská panva) a zrušili 
malé slovanské kniežatstvá (900).

Zabezpečenie novozískanej vlasti si vyžadovalo 
ďalšie boje. Bavori sa neuspokojili po strate svojej 
bohatej provincie. Zaútočili s veľkými silami, ale pri 
Bratislave utrpeli ťažkú porážku (907). Týmto ví-
ťazstvom starí Maďari ubránili svoju vlasť a vytvorili 
tak podmienky pre zachovanie národa.

39. Príchod Maďarov do Karpatskej kotliny

Po páde Hunov zostala Karpatská kotlina naďalej „hradskou” národov.
Pod vedením Arpáda prišli starí Maďari z Itilkuzu do Karpatskej kotliny vo dvoch etapách.
Dobytie Karpatskej kotliny bolo defi nitívne po odrazení bavorských útokov.
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KARPATSKÁ KOTLINA PRED 
PRÍCHODOM MAĎAROV

„V 865. roku Pána teda oslavoval Adalwinus na-
rodeniny uctievaného salzburského arcibiskupa 
na hrade Chezilo, ktorý sa najnovšie nazýva Mo-

saburc /Moosaburg – močaristý hrad pri rieke Zala, na mieste dnešného Zalavá-
ru/, ktorý zdedil potom čo jeho otec, Pribina zomrel. Pribinu zabili Moravania.” 
(Z práce Bavori a Korutánci)

Akú hodnotu prameňa 
má pre nás krátky citát? 

Na ktoré otázky dostaneme od-
poveď z neho? Kto panoval 
v západnej časti Zadunajska? 
Ku ktorému náboženstvu pat-
rila? Príslušníci akého etnika 
boli obyvatelia Blatnohradu? 
S kým boli v nepriateľskom 
posta vení? [ P ]

Karpatská kotlina
v 5.-6. storočí

Karpatská kotlina
v 7.-8. storočí

Karpatská kotlina v 9. storočí

Sledujte dejiny Karpatskej 
kotliny v ranom stredove-

ku! Ktoré územia obsadili Ava-
ri? V koľkých vlnách sem prišli 
avarské kmene? Aké pohyby 
národov sa odohrali v okolí Kar-
patskej kotliny v 6.-8. storočí? 
Aká bola situácia v Karpatskej 
kotline (mocenská, populácia) 
v predvečer príchodu Maďa-
rov? [ Ú ]

Východogótska sponka
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Ozdoba sedla avarského náčelníka 

Aké už známe motívy ob-
javujeme na sedle? [ P ]

Ozdoba do zapletených 
vlasov z Rakamazu

Predmet zo zlatého pokladu nájdeného v obci Nagyszentmiklós.
Obec sa dnes nachádza na území Rumunska. V jej chotári objavili 
nález zo zlata s hmotnosťou 10 kilogramov roku 1799. Súprava 
23 nádob pochádza z avarského kniežacieho dvora, zakopali ju 
pravdepodobne počas franského či bulharského útoku. Krčahy, čaše, 
kalichy a misky sú bohato ozdobené, na niektorých sa nachádza aj 
runové písmo, grécky nápis či byzantský kríž. Ojedinelý nález sa dnes 
nachádza vo viedenskom Múzeu krásnych umení 

Ako sa mohli dostať tieto poklady na avarský kniežací 
dvor? Aké udalosti mohli prispieť ku vzniku tohto hod-

notného nálezu? Prečo nie je jednoznačné, s ktorým národom 
sa spájajú tieto vynikajúce diela tepárskeho umenia? [ P ]

PRVÁ ETAPA PRÍCHODU 
MAĎAROV

„Arpád a sedem náčelníkov 
obsadili Panóniu, ale nie ako 
prišelci, ale ako veční vlastníci 

tejto zeme. Vtedy poslali kniežaťu /Svätoplukovi/ ďalšie-
ho vyslanca s týmto odkazom: „Arpád a jeho ľudia ti ho-
voria, aby si v žiadnom prípade nezostal na území, ktoré 
kúpili, lebo kúpili tvoju zem za koňa, trávu za uzda a vodu 
za sedlo, a ty si im pre svoju chudobu a chamtivosť zem, 
trávu i vodu predal!” Keď kniežaťu odkaz odovzdali, tak-
to prehovoril: „Nech toho koňa zabĳ ú kyjakom, uzdu ho-
dia na lúku a sedlo do Dunaja.” Vyslanec na to povedal: 
„Akú škodu z toho bude mať môj pán /Arpád/? Keď koňa 
za bĳ eš, dáš potravu jeho koňovi, keď pozlátenú uzdu ho-
díš do trávy, pri kosení ho nájdu jeho ľudia a keď pozláte-
né sedlo vrhneš do Dunaja, nájdu ho jeho rybári, vytiahnu 
na breh a vezmú domov! Komu patrí zem, tráva a voda, 
tomu patrí všetko!”” (Ukážka z kroniky Gesta Hungarorum 
z 11. storočia)

Na akú legendu naráža autor, keď hovorí o „kúpe”? 
Akým spôsobom obsadzovali starí Maďari Karpatskú 

kotlinu podľa prameňa? Aká bola politická realita v 10. sto-
ročí podľa textu? [ P ]

Obávanou zbraňou Hunov, Avarov, Maďarov i Pečenehov 
bol tento luk. Kresba znázorňuje, v akej polohe bol luk 
v pokojnom a napnutom stave. K napnutiu luku bola po-
t reb ná veľká sila, ale vystrelený šíp spôsoboval smrteľné 
rany

Aká bola úloha lukov v nomádskom spôsobe 
boja? Aké problémy nastoľuje relatívne jed-

notná kultúra kočovných národov? [ Ú ]
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DRUHÁ ETAPA PRÍCHODU 
MAĎAROV

„Ráno Tétéň rozdelil vojsko na dve časti. Jednu 
poslal kúsok hore, aby prešla cez rieku a prekva-
piac Ďaluho vojakov zasiahla do boja. Tak sa aj 

stalo. Ich prechod bol ľahký, preto sa mohli pustiť do boja naraz. Vypukol ostrý 
boj, ale porážku utrpeli vojaci náčelníka Ďaluho, mnohí z nich padli, mnohí sa 
dostali do zajatia. Keď to náčelník Ďalu videl, aby si zachránil život, s niekoľkými 
vojakmi sa dal na útek. Ale kým utekal k svojmu hradu pri rieke Samoš, Tétéňovi 
vojaci ho začali prenasledovať a pri potoku Kapuš ho zabili. Keď obyvatelia tejto 
zeme videli smrť svojho pána, dobrovoľne podali pravicu na zmierenie a svoju 
vernosť potvrdili prísahou. Odvtedy Tétéň v pokoji a šťastí panoval na tejto zemi 
a jeho potomkovia sa dožili aj kráľa Svätého Štefana.” (Anonymus o dobytí Sed-
mohradska)

Príchod do Karpatskej kotliny 

Sledujte na mape postup príchodu do Karpatskej kotliny! Čo vplývalo na udalosti a na smer príchodu? [ Ú ]

Platnička z torby. Tepárske skvosty z toh-
to obdobia ozdobovali malú, asi 10-15 
centimet rovú, na opasok pripevnenú 
tor bičku z kože alebo z textilu, v ktorej 
mali osobné predmety a nástroje na 
rozkladanie ohňa 

Vysvetlite, prečo sa mohli stať 
platničky z torby azda najzná-

mejšími predmetmi starých Maďa-
rov? Porovnajte motívy na platničke 
s motívmi na iných nálezoch! [ Z ]

Porozprávajte vlastnými 
slovami udalosti vykres-

lené Anonymom! Nájdite zna-
menia, ktoré dokazujú, že ide 
o vymyslený príbeh! Pomôže 
vám aj mapa (pôvod zeme-
pisných názvov)! [ P ]

Ženský  šperk z doby príchodu
do Kar patskej kotliny 
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Príchod do Karpatskej kotliny, ako ho zobrazil ilustrátor Obrázkovej kroniky (Miklós Meggyesi Hertulfi a) v 14. storočí, a ako Árpád 
Feszty na konci 19. storočia 

Porovnajte dve umelecké diela! Kto je na obrazoch? Kto je centrálnou postavou? Aký je odev postáv? Aké uda-
losti vyzdvihuje maľba, aká je krajina? V čom sa dva obrazy podobajú a v čom sa líšia? [ Z ]

18
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Umiestnenie cintorínov 
z doby Avarov 
a príchodu Maďarov 
do Karpatskej kotliny 

Porovnajte tieto 
miesta s etnickou 

mapou z 11. storočia!  
[ Ú ]

Etnické pomery
v Uhorsku v 11. storočí

Ktoré národy (etniká) žili 
na území Uhorska v 11. 

storočí? Aké sú geografi cké 
vlastnosti jednotlivých etnic-
kých území? Ako označuje ma-
pa zmiešané oblasti? Ako by sa 
zmenila mapa, keby neoznačo-
vala neobývané územia? [ Ú ]
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Teória o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny vo dvoch etapách sa nezhoduje s teóriou, ktorú v súčas-
nosti prĳ íma historická veda. Z rôznych teórií najväčšiu pozornosť vyvolala táto. Vypracoval ju profesor ar-
cheológie Gyula László, ktorý pri skúmaní avarských nálezov prišiel k novým záverom. Podľa toho druhú 
vlnu Avarov prichádzajúcich do Karpatskej kotliny (680) tvorila nie turecká, lež maďarská populácia, ktorá 
sa dožila príchodu Arpáda (895-900).
V prvej etape sa podarilo oddeliť archeologické nálezy populácie prichádzajúcej v „druhej vlne”. Následne 
po dôkladnom odkrytí cintorínov vyšlo najavo, že nálezy „neskorých Avarov” a Arpádových Maďarov teri-
toriálne sa dopĺňajú, a obe územia sú tak ohľadne názvov miest, ako aj ohľadne populácie maďarské.
Názvy Maďarov v cudzích jazykoch (Ungaren, Hongarie a pod.), ktoré pochádzajú zo slova onogur ( – desať 
kmeňov, názov bulharsko-tureckého kmeňového spojenectva), rovnako dokazujú blízke vzťahy medzi nomád-
mi prichádzajúcimi okolo roku 680 a Maďarmi. Teóriu „dvojetapového príchodu” podporuje aj to, o čom sme 
sa už učili v súvislosti so sídliskom v Itilkuze: podľa toho starí Maďari sa tam usadili už koncom 7. storočia.
Písomné dôkazy nie sú, ale historické pramene, ktoré sú k dispozícii, možno chápať aj tak, ako ich chápe 
Gyula László. V súčasnosti boli odkryté ďalšie neskoroavarské pohrebiská, do ktorých sa pochovávalo aj 
v dobe Arpádovcov: svedčí to o osade obývanej permanentne. Pomocou archeologických nálezov sa však 
nedá zistiť, akým jazykom hovorili ľudia, ktorí ich zanechali. Preto historici dodnes diskutujú o teórii prícho-
du Maďarov do Karpatskej kotliny vo dvoch etapách. 
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40. Od príchodu po založenie štátu

KORISTNÍCKE NÁJAZDY Kočovné maďarské 
kmene, rovnako ako ostatné nomádske národy, viedli 
proti svojim susedom koristnícke nájazdy. Takéto 
výpravy hrali úlohu aj v príprave odchodu do Kar-
patskej kotliny. Výpravy sa opakovali takmer každo-
ročne aj po získaní Karpatskej kotliny. 

Najčastejšie útočili smerom na západ. Cieľom boli 
severná Itália, Bavorsko a Sasko. S rýchlymi jazdec-
kými oddielmi sa však dostali aj do južnej Itálie, Fran-
cúzska, ba prešli aj cez Pyreneje. Zaútočili aj južným 
smerom na Byzanciu. 

Prvoradým cieľom výprav bolo získanie koristi. 
Vyrabovali predovšetkým bohaté chrámy a kláštory, 
odkiaľ získali zlato, striebro a drahé látky. Odvliekli 
húfy zajatcov. Väčšinu predali ako otrokov, alebo nimi 
rozširovali rady svojich vazalských národov. 

Úspechy nájazdov umožňovala najmä rozdrobe-
nosť feudálnych štátov, ktoré pre vnútorné rozbroje 
nemohli čeliť útokom úspešne. Maďarské vojská 
 prišli často „na objednávku” niektorých provinčných 
pohlavárov, ktorí ich využívali na boj proti súperom. 
V týchto víťazstvách hral istú úlohu aj nomádsky 
spôsob boja, ktorý bol nezvyčajný. Disciplinované 
maďarské oddiely útočili, potom akoby zutekali, čím 
narúšali nedisciplinované západné jednotky, ktoré 
tak utrpeli sériu porážok.

Útoky Maďarov podnietili západných panovní-
kov k tomu, aby sa spojili. Saský panovník Hen-
rik I. (Vtáč nik) si vykúpil od Maďarov mier platením 
daní a obdobie pokoja využil na zbieranie síl. Neskôr 
odoprel zaplatenie daní a so svojím úderným pancie-
rovým vojskom pri Merseburgu porazil Maďarov
(933). Koristnícke nájazdy ešte chvíľu pokračovali, 
ale Henrikov syn Oto I. (Veľký) dosiahol pri Augs-
burgu (955) rozhodujúce víťazstvo nad Maďarmi. 
Tým sa obdobie západných výprav skončilo. 

MAĎARSKÁ SPOLOČNOSŤ V 10. STOROČÍ
Pre nedostatočné pramene môžeme načrtnúť dva mo-
dely štruktúry spoločnosti. Môžeme predpokladať, 
že rozpad nomádskej kmeňovej organizácie bol iba 
v počiatočnom štádiu, čiže spoločnosť sa rozdeľovala 
na vznešených vodcov a na slobodných bojovníkov. 
Podľa toho sa na výpravách zúčastňovali masy ko-
čovných pastierov v nádeji, že získajú korisť. Nemož-
no však vylúčiť, že starí Maďari žili už v rozpadajú-
cej sa kmeňovej (polonomádskej) spoločnosti. Už 

jestvovali náčelníci kmeňov či rodov (hojnosť), ich 
moc zabezpečujúci ozbrojený sprievod (poddaní) 
a masa slobodných, nútených čoraz viac do služieb 
(mídza). V tomto prípade bojujúce jednotky tvorili 
náčelníci a ozbrojený sprievod, a nie je vylúčené, že 
cieľom výprav bolo práve zaobstarávanie majetku na 
vydržia vanie ozbrojeného sprievodu. 

GEJZOVO A ŠTEFANOVO DIELO: ZALOŽENIE 
ŠTÁTU Po ukončení koristníckych nájazdov sa Ma-
ďari dostali na rázcestie. Prvou možnosťou bol osud 
národov, ktoré si zachovali kočovný spôsob života 
(Huni, Avari): po krátkej sláve rozptyl a vymretie. 
Druhá možnosť: pripojenie sa ku vznikajúcej kres-
ťanskej a feudálnej Európe, zorganizovanie kresťan-
ského maďarského kráľovstva. Táto druhá možnosť 
zabezpečovala zachovanie národa. 

Na čele kmeňového spojenectva stáli dvaja náčel-
níci (kniežatá). Vedci vedú spory o tom, či bol Arpád 
kende alebo ďula. Je však faktom, že po smrti jeho 
partnera (Kursan, 904) táto dvojitosť prestala existo-
vať. Vedenie sa dostalo do rúk Arpádových potom-
kov. Chudobné pramene neumožňujú presnú re-
konštrukciu vzniku kniežacej moci v priebehu desať-
ročí po príchode do Karpatskej kotliny. Arpádovi 
potomkovia sa striedali pri moci podľa nomádskych 
dedičských pravidiel. Moc zdedil vždy najstarší 
muž rodu (seniorát). Takto sa dostal do kniežacieho 
stolca roku 972 Arpádov pravnuk Gejza.

S Gejzovým menom je spojené potlačenie moci 
kmeňových náčelníkov. Cieľavedomý knieža sa sna-
žil upevniť svoju moc aj pomocou sobáša. Za ženu si 
zobral dcéru sedmohradského ďulu Šarlotu, čím zís-
kal podporu východnej časti krajiny. 

Uvedomoval si premenlivú zahraničnopolitickú 
situáciu a zosilnenie kresťanských susedov, preto sa 
snažil ubrániť pred útokom zo západu. Roku 973 
vypravil svojich vyslancov k nemecko-rímskemu 
cisárovi Otovi I. (Veľkému) do Quedlinburgu. Panov-
níka požiadal, aby mu vyslal vierozvestcov a zrie kol 
sa maďarských území za riekou Litava. Tieto ústupky 
priniesli výsledok. Pre syna Vajka, neskoršieho Sväté-
ho Štefana sa mu podarilo získať ruku bavorskej 
princeznej Gizely. Cez ňu sa Arpádovci dostali do 
príbuzenského vzťahu s cisárskou panovníckou rodi-
nou (saská dynastia). Rytieri, ktorí prišli s Gizelou, 
posilňovali kniežaciu moc. 

Výboje boli koristníckymi výpravami. Úspešné mohli byť preto, lebo nástupnícke štáty Franskej ríše boli roz-
drobené. Zosilnenie Nemecko-rímskej ríše však ukončilo tieto nájazdy.
Koniec 10. storočia znamenal pre Maďarov možnosť prežiť prĳ atie kresťanstva a pripojenie sa k feudálnej 
Európe. 
S kniežaťom Gejzom je spojené potlačenie moci kmeňových náčelníkov a príprava prĳ atia kresťanstva. 
Gejzovo dielo dokončil Svätý Štefan. Zorganizovaním moci a štátu, položením základov katolíckej cirkvi a ve-
rejnej správy pričlenil krajinu ku kresťanskej Európe.
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V čase Gejzovej smrti (997) bola väčšia časť krajiny 
v rukách Arpádovcov. Avšak vo vnútri rodiny vystu-
poval s nárokmi o najvyššiu moc Kopáň, ktorý bol 
Štefanovým strýkom. Kopáň sa búril proti novému 
dedičnému poriadku, ktorý zaviedol Gejza, ale Šte-
fan ho pomocou cudzích rytierov porazil. Situácia 
dozrela na to, aby knieža požiadal o kráľovský titul, 
ktorý zabezpečoval väčšiu autoritu. Od pápeža Sil-
vestra II. dostal korunu, ktorou Štefana na prelome 
rokov 1000 a 1001 korunovali za kráľa. Uhorsko 
vstúpilo do spoločenstva kresťanských kráľovstiev.

Mladý kráľ však musel viesť ďalšie boje, keď chcel 
kontrolovať celé územie krajiny. Zo Sedmohradska
vytlačil svojho strýka, matkinho brata Ďulu. Potom 
porazil pána oblasti pri riekach Temeš a Maruša Aj-
toňa. Tým sa stal Štefan jediným pánom v celej Kar-
patskej kotline. Jeho moc sa opierala o pozemky, kto-
ré pokrývali dve tretiny krajiny – to bolo základom aj 
pre fungovanie nového feudálneho štátu. V nasledu-
júcich desaťročiach Štefan vybudoval aj uhorskú štát-
nu organizáciu a v úzkej súvislosti s tým zorganizo-
val aj uhorskú katolícku cirkev. 

KORISTNÍCKE NÁJAZDY
„(…) Národ Maďarov smädný po zabíjaní a túžiaci 
po boji prekvapil ešte zívajúcich kresťanov, lebo via-

cerých zobudil šíp skôr, ako výkriky; ostatných, ktorých prepichli v posteli, už 
nezobudia ani hluk, ani rany, lebo skôr z nich odišiel duch, ako sen. Zo všetkých 
strán sa teda rozvinuli ťažké boje: Turci akoby chceli zutekať, ale sa otočili na 
koni a svojimi šípmi mnohých pozabíjali. /…/ ich podlej povahe však nestači-
lo takéto rozsiahle pozabíjanie kresťanov, navyše /…/ lietali po krajine Bavorov, 
Švábov, Frankov a Sasov a všetko popodpaľovali. Ani sa nenašiel nikto, kto by 
bol vyčkal /…/ ich príchod. Na dobrých pár rokov sa tunajší ľud stal ich daňo-
vým poplatníkom.” (Z Liutprandovej kroniky, 10. storočie)

Aký bol spôsob boja starých Maďarov? Porovnajte Liutprandov opis so sprá-
vou Leva Múdreho! Čomu mohli vďačiť Maďari za vojenské úspechy? Aký je 

názor autora na starých Maďarov? Porovnajme to s tvrdeniami arabských a gréc-
kych autorov! Aké činitele určujú názor autora na ten ktorý národ? [ P ]

„Vyznavač Kristov, boží služobník, ó, Germinianus, v modlitbách pros, aby 
sme tento bič, ktorí si my bedári zaslúžime, obišli z vôle kráľa nebies (…) prosí-
me ťa, hoci sme tvoji úbohí služobníci, ochráň nás pred šípmi Maďarov.” (Kos-
tolná prosba z Modeny, 924)

Opíšte, ako pôsobili predkovia Maďarov na obyvateľov napadnutých miest! 
[ P ]

Koristnícke výpravy

Aký bol hlavný smer vý-
prav? Aké činitele umož-

ňovali úspech týchto nájazdov? 
Aké obavy  vyvolávali Maďari 
v západnej Európe? Smer ko-
ristníckych výprav ukážte  na 
ma pe! [ Ú ]

Dozadu strieľajúci maďarský bojov-
ník na freske aquilského dómu

Nájdite v historickom atla-
se Aquileu! Aká dôležitá 

cesta vedie cez mesto? Ktorý 
dôležitý taktický prvok nomád-
skeho spôsobu boja zobrazuje 
freska? [ Ú ]
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MAĎARSKÁ SPOLOČNOSŤ 
V 10. STOROČÍ

„Vybrali spomedzi seba sudcu, (…) aby dozeral 
nad celou armádou a rozhodol sporné záležitos-
ti. Ale tak, aby v prípade prehnaného rozhodnu-

tia mohlo spoločenstvo (…) obvineného kapitána a sudcu odvolať, kedy len chce. 
Tento právny zvyk u Hunoch, čiže Maďaroch platil neporušene až po náčelníka 
Gejzu, Takšoňovho syna. Kým sa teda Maďari nepokrstili a nestali sa kresťan-
mi, vyzývači volali v táboroch do boja takto: vôľa Boha a maďarského národa je 
taká, aby ten a ten deň, na tom a tom mieste sa zišli všetci vyzbrojení a vypočuli 
si rady a rozkazy spoločenstva. A kto rozkaz bez dostatočného dôvodu porušil, 
toho v zmysle skýtskych zákonov preťali alebo vyobcovali či vrhli do stavu ot-
rockého. Deliace múry medzi Maďarom a Maďarom postavili len takéto hriechy 
a priestupky. Lebo všetci Maďari pochádzajú od jedného otca a jednej matky, tak 
ako by sme mohli jedného nazvať šľachticom, ak by sa neboli dostali do stavu 
služobného za tieto hriechy (…) (Šimon z Kézy: Gesta Hungarorum)

Aké zmeny odzrkadľuje 
prameň v spoločnosti a or-

ganizácii štátu? Čím odôvod-
ňuje vznik spoločenských roz-
dielov? U ktorého národa sa 
stretávame s opisom podob-
ných zmien? Nájdite prameň 
v učebnici! [ Ú ]

Maďarská spoločnosť v 10. storočí

Opíšte na základe obrázku 
členenie maďarskej spo-

ločnosti! Aký je rozdiel medzi 
dvoma štruktúrami? Ako sa na-
zývajú tieto štruktúry (pozrite 
učebnicový text)? [ Ú ]

Štefanov zápas o moc

Sledujte vnútropolitické a 
zahraničnopolitické kroky 

Štefana! Vysvetlite súvislosť me-
dzi nimi! [ Ú ]

GEJZOVO A ŠTEFANOVO 
DIELO: ZALOŽENIE ŠTÁTU
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„Bol v tom čase v Marošvári mocný knieža, ktorý sa volal Ajtoň. V meste Bo-
doň /Vidin/ sa dal pokrstiť podľa gréckeho obradu. Mimoriadne sa vystatoval so 
svojou silou a mocou. Mal ďalej sedem manželiek, lebo nebol dokonalý v kres-
ťanskej viere. Kráľovi Štefanovi neprejavil úctu v ničom, lebo veril svojej armá-
de, nad ktorou panoval na vrchole moci. Mal nespočetné množstvo krásnych 
koní, každá črieda svojho pastiera, mal okrem toho majery a dvory. Mal dokonca 
moc nad kráľovou soľou, ktorú splavovali po Maruši, po celej rieke, až po Tisu 
mal pri prievozoch svojich colníkov a strážnikov a za všetko si nechal zaplatiť. 
Od Grékov dostal poverenie a v spomínanom Marošvári dal postaviť monastir 
na počesť Svätého Jána Krstiteľa, do neho dosadil opáta s gréckymi mníchmi…” 
(Z väčšej legendy Svätého Gerharda)

Svätý Štefan s korunovačnými klenotmi na korunovačnom plášti. Vyšívala ho kráľovná Gizela, mal byť pôvodne omšovým odevom. 
Ide o jediné verné zobrazenie Štefana

Vymenujte symboly moci na plášti! (Spomeňte tri!) Porovnajte Štefanovu korunu s neskoršou Svätou korunou! 
Aký je hlavný rozdiel? [ Ú ]

Prečo musel Štefan zúčto-
vať s Ajtoňom, hoci bol aj 

on kresťan? Čo znamenalo pre 
rodových náčelníkov bohatstvo 
po príchode do Karpatskej kot-
liny? Na čom sa zakladala Ajto-
ňova moc? Na základe čoho 
možno usúdiť, že prameň je na 
Štefanovej strane? [ Ú ]

Uhorsko v dobe kráľa Štefana

Vymenujte, koho porazil Štefan, aby mohol získať moc v celej krajine? Ku ktorému kresťanskému smeru sa pri-
pojila krajina za Štefana? Zistite, v akom poradí založil Štefan biskupstvá! Ako tomu zodpovedajú hranice jed-

notlivých biskupstiev? [ Ú ]
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Dejiny Maďarov po založenie štátu / 221

„(…) dávam ti moc, aby si kdekoľvek v mojej krajine mohol hlásať vieru, dám 
ti sprievodcov, ktorí ti budú vo dne v noci slúžiť. Ty len otvor ústa a zasej do 
srdca tohto národa semeno života. (…) prikážem svojim županom, aby od ľudu 
vyberali na tvoje živobytie desiatok z obilia. Chcem, aby nezostal nikto, kto by 
to nezaplatil. Nežite v nedostatku pozemských statkov, len vykonávajte svoje 
povolanie v službe Krista, v hlásaní viery, v krstení a v obracaní neveriacich na 
vieru.” (Z väčšej legendy Svätého Gerharda)

Aké úlohy znamenalo prĳ atie kresťanstva? Akú úlohu zohral štát? [ Ú ]

Podpis kráľa Štefana

Prečítajte Štefanovo meno! 
Nájdite panovníka, ktoré-

ho podpis je tiež v učebnici! [ Ú ]

Symbol štátnosti Svätá koruna a dva detaily z koruny: v strede je horná, tzv. latinská, vpravo zasa dolná, tzv. grécka koruna. O pôvo-
de koruny vzniklo veľa teórií, s ktorými sa ešte stretnete

Zistite, aké teórie vznikli v súvislosti s pôvodom Svätej koruny! [ Z ]

Počet obyvateľstva počas príchodu
do Karpatskej kotliny (odhad)

Zistite na základe diagramov, aký bol 
počet Maďarov! Nájdite v učebnici ka-

pitolu, ktorá vám pomôže pri interpretácii 
týchto údajov! Aká je príčina rozdielnych 
odhadov? [ Ú ]

12

13

14

15

16

H
ľa

d
is

káZ dnešných korunovačných klenotov (koruna, žezlo, jablko a plášť) pochádza zo Štefanovej doby iba plášť. 
Symbol uhorského štátu Svätá koruna nie je totožná s korunou, ktorú dal na Štefanovu hlavu ostrihomský 
arcibiskup. Dnes známa Svätá koruna podľa najrozšírenejšej hypotézy bola vyrobená v 12. storočí zo spoje-
nia dvoch častí – zo spodnej gréckej a z hornej latinskej koruny. Pôvod koruny a samotný fakt, že ju zložili 
z dvoch častí, je aj dnes predmetom sporov. Ktoré by mohli byť sporné body? Zistite to podľa obrázkov 
a vlastných vedomostí!

V posudzovaní počtu populácie z čias príchodu do Karpatskej kotliny sa názory líšia tiež (pozri horný 
diagram). O počte Maďarov, ktorí sa usadili podľa kmeňov a rodov, nemáme žiadne údaje. Historiografi a 
môže tvrdiť s istotou iba to, že ich bolo viac než tu žĳ úcich Slovanov, pretože s nimi nesplynuli. Historici, 
ktorí považujú starých Maďarov za kočovníkov, odhadujú ich počet na 90-110 000. Tí, ktorí sa prikláňajú 
k polonomádskej spoločnosti, hovoria o oveľa väčšej populácii 400-500 000 ľudí. 
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Č
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adoptovanie örökbefogadás
arcibiskup érsek
árĳ ské kmene árja törzsek

benediktíni bencések
biskup püspök
bronzová doba bronzkor
brúsenie csiszolás

cnosť erény

čerieslo csoroszlya
číselná sústava számrendszer
členená reč tagolt beszéd
človek múdry gondolkodó ember (Homo

sapiens)
človek zručný ügyes ember (Homo habilis)
človek vzpriamený felegyenesede	  ember (Homo 

erectus)
črepinové hlasovanie cserépszavazás

demografi cká explózia népességrobbanás
diaľkový obchod távolsági kereskedelem
dlžobné otroctvo adósrabszolgaság  
doba kamenná kőkorszak
domestifi kácia háziasítás
drevený pluh faeke
dvojpoľný (trojpoľný) systém két- (három-) 

 nyomásos gazdálkodás

expanzia terjeszkedés
evanjelium evangélium
evolúcia človeka az emberré válás folyamata

Filištínci fi liszteusok
fl otila fl o	 a

grécka kolonizácia görög gyarmatosítás
grófstvo grófság

Hodvábna cesta Selyemút
hrnčiarstvo fazekasság
hrnčiarsky kruh fazekaskorong
chrámové hospodárstvo templomgazdaság

Jantárová cesta Borostyánút
jaskynné kresby barlangrajzok
jazdecký národ lovasnemzet
jazdectvo lovasság

kacír eretnek
kalendárna reforma naptári reform
kasty kasztok
klenba boltív
klinové písmo ékírás
kmeň törzs
kmeňové spoločenstvo törzsközösség
koristenie zsákmányszerzés
koristnícke nájazdy zsákmányszerző hadjáratok
kresťan keresztény
krosná szövőszék
krvná prísaha vérszerződés

léno hűbér
lénna reťaz hűbéri lánc
lénnik (vazal) hűberes (vazallus)
lénny pán hűbérúr
lénny statok hűbérbirtok
ľudová strana néppárt
ľudové zhromaždenie népgyűlés
ľudový súd népbíróság

markgrófstvo határmenti grófság
materské mestá anyavárosok
martýr mártír
medená doba rézkor
mestský štát városállam (polis)
militaristická spoločnosť katonai társadalom
miestodržiteľ helytartó
mníšsky rád szerzetesrend
monoteistické náboženstvo egyistenhívő vallás
mor pestis
mudrc bölcs
mysterické náboženstvo misztériumvallás

náčelník (törzs)főnök, vezér
nájomný dom bérház
nástroj eszköz
neandertálsky človek neandervölgyi ember
nedotknuteľný sérthetetlen
nomádsky (kočovný) nomád
Nový zákon Újszövetség
novšia doba kamenná újkőkor (neolit)

občianska vojna polgárháború
občianske právo polgárjog

obrázkové písmo képírás
osadníci telepesek

Odborná terminológia

Odborná terminológia
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panovnícke hospodárenie uralkodói gazdálkodás
pápež pápa
patriarcha pátriárka
patricĳ ovia patriciusok
pechota gyalogság
peňažné hospodárstvo pénzgazdálkodás
peňažná renta pénzjövedelem
písomníctvo írásbeliség
plebejci plebejusok
polyteizmus többistenhívő vallás
porotný súd esküdtszék
posmrtná maska halo	 i maszk
pračlovek ősember
pravek őskor
pravlasť őshaza
právo veta vétójog
predčlovek előember
prehistória (prahistória) őstörténet
preľudnenie túlnépesedés
prevteľovanie (duší) lélekvándorlás
priesmyk hágó 
prikázanie parancsolat
prorok próféta
provincia tartomány
pustovník remete
púť zarándokút

rada starších idősek tanácsa
raný stredovek kora középkor

reliéf dombormű, domborzat
rod nemzetség
rozdelenie cirkvi egyházszakadás
rýľovacia palica ásóbot
rytiersky stav lovagi rend
runové písmo rovásírás

samovláda önkényuralom
senátorský stav szenátori rend
slabikové písmo szótagírás
slovné písmo szóírás
sparťanská výchova spártai nevelés
Spasiteľ Megváltó
sprisahanie összeesküvés
sprostredkovateľský obchod közvetítő 

 kereskedelem

Starý zákon Ószövetség
statok földbirtok
sťahovanie národov népvándorlás
Svätá trojica (Otec, Syn a Duch svätý) Szenthárom-

ság (Atya, Fiú, Szentlélek)
svätyňa szentély
synoda zsinat

šesťdesiatková číselná sústava hatvanas szám-
rendszer

štátne náboženstvo államvallás
štiepanie pa	 intás
šľachta (nobilita) nemesség
štátna správa államigazgatás

tlupa horda
trávopoľný systém talajjavító rendszer
tribún ľudu néptribün
triumvirát triumvirátus
Tymianová cesta Tömjénút

ťažba kovov fémbányászat
ťažký pluh (s kormidlovou doskou) kormány-

lemezes nehézeke

úhor ugar
urbanizácia városiasodás

vazalský sľub hűbéri eskü
vedné disciplíny tudományágak
veľkostatkár nagybirtokos
verejný pozemok közbirtok (ager publicus)
verejné práce közmunkák
veštiareň jósda
veteráni veteránok
vežový kostol/chrám toronytemplom
vzkriesenie feltámadás
výsady kiváltságok

zákonník törvénykönyv
závlahové poľnohospodárstvo öntözéses 

 földművelés
zvykové právo szokásjog

železná doba vaskor
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