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1. KAPITOLA

Klasická antika

Minojci

Kréta bola centrom minojskej civilizácie. Išlo o ľud bronzovej doby, 
ktorý dostal meno po Minosovi, mýtickom kráľovi Kréty. Minos 
mal labyrint, v ktorom obetoval ľudí Minotaurovi, obludnému tvo-
rovi, spolovice človeku a spolovice býkovi. Počas tretieho tisícročia 
pred naším letopočtom (pred n. l.) začali Minojci vyrábať bronzo-
vé nástroje, zbrane a tiež sofistikovanú glazovanú keramiku i zla-
té šperky. Vyvinuli hieroglyfický systém písma (dnes známy ako 
„lineár ne písmo A“) a obchodovali v oblasti okolo Stredozemného 
mora, hlavne s Egypťanmi na juhu. Od roku 2000 pred n. l. Minojci 
stavali palácový komplex v Knossose, okolo ktorého vytvorili prvé 
mesto v Európe. Neskôr vybudovali ďalšie palácové komplexy na 
Kréte v mestách Faistos, Zakros a Malia.

Napriek tomu, že veľké zemetrasenie v roku 1720 pred n. l. 
Knossos zničilo, vznikol na jeho mieste počas nasledujúcich storočí 
väčší a prepracovanejší palác. Využíval sa na administratívne účely 
či pri slávnostiach a v jeho útrobách boli dielne, obytné aj skladové 
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priestory. Keď archeológovia robili v roku 1900 v tomto komplexe 
vykopávky, odkryli bohaté nástenné fresky so sekulárnymi i nábo-
ženskými motívmi. Naturalisticky zobrazovali zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Jedna z najznámejších fresiek zobrazuje „skákanie na býka“, 
športovo-náboženský rituál, keď celebranti museli schmatnúť rohy 
býka a vyšvihnúť sa naň (podobný zvyk sa stále praktizuje v juho-
západnom Francúzsku). V 17. storočí pred n. l. sa počet obyvateľov 
Knossosu vyšplhal pravdepodobne až k číslu stotisíc.

Akrobatické preskakovanie býka bola záľuba 
Minojcov. Freska na ostrove Knossos.

Minojská civilizácia dosiahla vrchol svojho vplyvu v 16. storo-
čí pred n. l., keď siahala až na Cyprus, na ostrovy Egejského mora 
a na grécku pevninu, kde ovplyvnila obyvateľov Mykén. Okolo roku 
1500 pred n. l. nastal úpadok minojskej civilizácie. Jednou z príčin 
mohlo byť veľké zemetrasenie pri pobreží Kréty, ktoré Minojcov 
oslabilo. Mykénčanom umožnilo dobyť Krétu a stať sa v tomto re-
gióne dominantnou silou. V roku 1400 pred n. l. oheň zničil veľký 
palác v Knossose. Mesto bolo aj naďalej obývané, no zmenšilo sa 
a stratilo svoju dôležitosť.

Feničania

Prvou veľkou obchodnou mocnosťou Európy bola Fenícia, kto-
rá vybudovala v Stredozemnom mori obchodnú sieť siahajúcu od 
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dnešného Libanonu až po južné Španielsko. Počas 2. a 1. tisícročia 
pred n. l. vybudovala pobrežné obchodné kolónie v Levante, v se-
vernej Afrike, v dnešnom Taliansku a v Španielsku. Fenícia nebola 
formálnou ríšou, skôr voľným zväzkom mestských štátov. Feničania 
boli zruční moreplavci a stavitelia lodí, takže obchodovali s luxus-
ným tovarom, napríklad s cédrovým drevom, vínom, so slonovinou 
a s výrobkami zo skla. Niektoré druhy tovaru dovážali na severe až 
do Británie, kde ich pravdepodobne vymieňali za cín, ktorý sa tam 
ťažil. Feničanov najviac preslávil farbený textil. Najvyhľadávanejšou 
a najdrahšou farbou bola „tyrská fialová“, ktorá sa vyrábala z vý-
lučkov morských slimákov a prvýkrát sa vyrobila v meste Týra (v 
dnešnom Libanone). Bola taká neúmerne drahá, že si ju mohla do-
voliť iba elita. Fialová farba sa tak čoskoro začala spájať s kráľov-
ským či cisárskym postom.

Feničania boli známi ako zdatní  
remeselníci a obchodníci.

Napriek ekonomickej sile Feničanov sa ich najväčším príspev-
kom k rozvoju Európy stala abeceda, ktorá sa používala od 11. sto-
ročia pred n. l. Na rozdiel od komplexných systémov, ktoré na 
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zaznamenávanie informácií využívali stovky rôznych piktogramov 
alebo hieroglyfov, abecedu Feničanov tvorilo iba dvadsaťdva pís-
men. Dala sa teda ľahšie naučiť a používať a neskôr sa stala zákla-
dom väčšiny abecied na Západe vrátane rímskej i gréckej abecedy 
či cyriliky.

Mykénčania

Od roku 2200 pred n. l. začali do pevninského Grécka migrovať In-
doeurópania. Vďaka svojim schopnostiam v boji a pri výrobe zbra-
ní si dokázali zriadiť kmeňové monarchie. Potom si moc upevnili 
výstavbou opevnených citadel na strategických pozíciách po ce-
lom vidieku. Do roku 1600 pred n. l. sa už mnohé z nich rozrást-
li na mestá, ako napríklad Tirény, Pylos či Midea. Najdôležitejšou 
z týchto raných kolónií boli Mykény, po ktorých dostala meno aj 
celá civilizácia. 

Terakotové figúry ženských postáv 
z obdobia mykénskej kultúry.

Na kopci na severovýchode Peloponézskeho polostrova bola 
postavená akropola (názov dostala podľa gréckeho slova označujú-
ceho „najvyššie mesto“) a odtiaľ sa riadili okolité pláne. Chránená 
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bola impozantnými múrmi postavenými z kamenných blokov. 
Mykénčania tiež obchodovali so susednými národmi, napríklad 
s Minojcami, ktorí na nich, najmä na ich umenie, mali najvýznam-
nejší vplyv. V polovici 15. storočia pred n. l. Mykénčania doby-
li Krétu a vystriedali Minojcov na pozícii dominantnej mocnosti 
v Egejskom mori. Svoje kolónie mali na Cypre, Rhodose, v Taliansku 
aj v Anatólii. Mykejský systém písma, dnes známy ako „lineárne 
písmo B“, sa šírilo po celom regióne. Využívalo okolo deväťdesiat 
rôznych znakov, ktoré predstavovali hlásky, a zároveň aj stovky ob-
razových znakov reprezentujúcich predmety.

Napriek svojej sile a bohatstvu začala mykejská civilizácia počas 
13. a 12. storočia pred n. l. postupne upadať, stala sa nestabilnou, 
až sa napokon zrútila. Existuje mnoho teórií, ktoré vysvetľujú, pre-
čo k tomu došlo. Jedna tvrdí, že príčinou bol vpád cudzej sily, či už 
Dórov zo severného Grécka alebo morských národov, námorných 
nájazdníkov, ktorí boli pohromou pre východné Stredomorie. Je 
tiež možné, že k úpadku Mykén prispeli prírodné katastrofy. Avšak 
bez ohľadu na príčiny, do roku 1100 pred n. l. už mykénska civilizá-
cia ako dôležitá sila vymizla. Vytratil sa aj ich systém písma, keďže 
sa používal hlavne na administratívne účely pri zápisoch v paláci 
(lineárne písmo B lingvisti rozlúštili až v roku 1953). Nasledujúce 
tri storočia bol grécky svet chaotický, nestabilný a negramotný. 
Táto „doba temna“ sa skončila okolo roku 800 pred n. l. so vzostu-
pom mestských štátov ako Atény a Sparta.

Kelti

Kelti boli indoeurópske kmene, ktoré osídlili celú Európu od 
Čierneho mora až po Atlantický oceán, pričom mali podobné ja-
zyky a kultúru. Prví Kelti sa objavili v strednej Európe v 13. storo-
čí pred n. l. Boli známi tým, že vyrábali a používali bronz. Svojich 
mŕtvych spaľovali a pochovávali v urnách. Vykopávky v Hallstatte 
v Rakúsku objavili bohaté nálezisko artefaktov a dokázali, že už 
okolo roku 700 pred n. l. spracúvali železo, ktoré bolo pevnej-
šie ako bronz. Vďaka lepším železným zbraniam a brneniu a tiež 
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schopnostiam v boji či pri jazde na koni ovládli väčšinu regiónu 
a nadviazali obchodné styky s Grékmi. Nasledujúcou fázou roz-
voja keltskej kultúry bola „laténska kultúra“ (pomenovaná pod-
ľa náleziska La Tène vo Švajčiarsku), ktorá sa objavila v 5. storočí 
pred n. l. Ich osobitý a prepracovaný umelecký štýl charakterizovali 
abstraktné zvlnené a zatočené krivky. Veľkú hodnotu tiež prisudzo-
vali hudbe a poézii. Hoci Kelti vybudovali niektoré veľké opevne-
né sídla, boli prevažne poľnohospodárskou spoločnosťou. Vo vše-
obecnosti ich viedli polodediční králi a elitná šľachta bojovníkov. 
Ich náboženské rituály a úkony viedli profesionálni kňazi nazýva-
ní druidi. Obdobie medzi 5. a 1. storočím pred n. l. bolo obdobím 
najväčšej keltskej expanzie, počas ktorej založili niekoľko nezávis-
lých kráľovstiev. Na juhu sa dostali až do Španielska, na severe do 
Británie a Írska, vpadli dokonca do Grécka a potom sa vypravili 
až do Anatólie. Vtrhli na Apeninský polostrov do oblasti južne od 
Álp a boli neustálou hrozbou tvoriacej sa Rímskej republiky, pri-
čom Rím vyplienili v roku 390 pred n. l.

Prepracovaná grafika na bohato zdobenej keltskej 
rituálnej nádobe z Gundestrupu (dnešné Dánsko).

Zlatý vek Grécka

Okolo roku 800 pred n. l. sa grécka spoločnosť posunula od kme-
ňovej štruktúry k organizovaným mestským štátom (známym ako 
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poleis; v jednotnom čísle polis). Sprvoti išlo o oligarchie, ktorým 
dominovala trieda vlastníkov pozemkov nazývaná aristoi (doslova 
„najlepší“). Hoci bol každý z gréckych mestských štátov iný, množ-
stvo charakteristík mali spoločných, napríklad občianstvo, otvore-
né trhovisko a miesto na zhromaždenia nazývané agora, verejné 
súdy, zverejnené zákonníky a synoikizmus (začlenenie okolitých 
dedín a vidieka). Starovekí Gréci boli polyteisti a na čele pante-
ónu bohov bol Zeus. Každý mestský štát mal však vlastných bo-
hov ochrancov a slávnosti, čo znamenalo, že náboženské zvyky boli 
v rôznych častiach Grécka odlišné. V poleis sa tradične podporo-
val militarizmus, ktorý mal slúžiť pri sebaobrane, no aj pri expan-
zii. Armády boli zväčša zložené z hoplitov, občanov – dobrovoľní-
kov mužského pohlavia, ktorí bojovali v tesnom šíku kopijí a štítov 
nazývanom falanga. Víťazstvo v boji záviselo od disciplíny a vzá-
jomnej dôvery. Mnohé poleis mali vlastné vojnové loďstvo. Okolo 
8. storočia pred n. l. už používali trojveslicu – dlhé štíhle plavidlo, 
ktoré primárne poháňali tri rady vesiel. Občania, ktorí si nemohli 
dovoliť kúpiť zbrane alebo brnenie, si odslúžili vojenskú službu ako 
veslári.

Najznámejším polis boli Atény, ktoré boli osídlené už okolo roku 
3000 pred n. l. V roku 1200 pred n. l. bola za vlády Mykénčanov po-
stavená slávna Akropola. Mesto sa neskôr rozrástlo, stalo sa dôle-
žitým obchodným uzlom a dostalo pod svoju správu okolité úze-
mie (nazývané Atika). Vzrastajúce bohatstvo Atén viedlo k rozde-
leniu ľudí na bohatých a chudobných a spôsobilo vnútorné pnutia, 
ktoré mestský štát doviedli na pokraj občianskej vojny. Aby sa jej 
predišlo, štátnik Solón (638 – 558 pred n. l.) v roku 594 pred n. l. 
napísal pre Atény novú demokratickú ústavu. Najchudobnejším 
občanom dávala právo voliť do eklézie (všeobecného zhromažde-
nia), ktorá určovala zahraničnú politiku, konala ako najvyšší súd 
a vymenúvala najvyšších predstaviteľov či generálov (ktorí boli vo 
všeobecnosti aristokratmi). Menej dôležitých predstaviteľov určo-
val žreb. Eklézie sa schádzali tri- alebo štyrikrát za mesiac a v 5. 
storočí pred n. l. už mali štyridsaťtisíc členov (na kvórum bolo po-
trebných šesťtisíc). Časom väčšina poleis začala kopírovať aténsky 
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model, v ktorom dospelí občania mužského pohlavia aktívne určo-
vali štátnu politiku a podieľali sa na nej (Sparta bola významnou 
výnimkou). Hoci sa tento demokratický systém ukázal byť viac-me-
nej stabilný, v krízových časoch sa dočasne chopil moci jednotlivec 
a vládol bez dodržiavania zákonov alebo ústavy – takýmto jednot-
livcom sa hovorilo tyrani.

Mnohé grécke mestské štáty neboli v domovine spokojné 
a zriaďovali zámorské kolónie. Okolo Stredozemného a Čierneho 
mora bolo zriadených spolu vyše štyristo kolónií, ktoré šíri-
li grécky jazyk a kultúru. Dokonca aj po tom, čo politická moc 
gréckych mestských štátov upadla, ostával ich kultúrny vplyv vý-
razne citeľný.
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Významní Európania:

Sokrates 
(470/69 – 399 pred n. l.)

Grécka kultúra zanechala počas tohto obdobia trvácu stopu hlavne 
na poli filozofie. Jedným z prvých veľkých gréckych filozofov bol 
Sokrates, ktorý sa snažil hľadať odpovede na základné otázky, hlav-
ne ako žiť „dobrý život“. Aténske úrady ho uznali vinným z toho, 
že kazil mládež a neveril v bohov. Odsúdili ho na smrť a napriek 
tomu, že ho jeho podporovatelia nabádali, aby ušiel do exilu, pri-
jal trest a vypil smrteľnú dávku bolehlavu. Jeho nasledovník Platón 
(428/7 – 348/7 pred n. l.) tvrdil, že ľudia majú vrodenú schopnosť 
poznať dobro a zlo, a v roku 387 pred n. l. založil v Aténach akadé-
miu, školu filozofie. Jeden z jeho študentov, Aristoteles (384 – 322 
pred n. l.), bol presvedčený, že svet by sa mal poznávať empiricky. 
Významným spôsobom tak ovplyvnil rozvoj vedeckého myslenia. 
Spolu sa táto trojica považuje za otcov západnej filozofie.
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