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KAPITOLA 1

Prvé ríše a civilizácie
3500 – 800 pred n. l.

Blízky východ a Afrika

Sumer

Okolo roku 5000 pred n. l. sa v úrodnom kraji južnej Mezopotámie 
(dnešného Iraku), známom ako Sumer, usadili roľníci a z týchto 
skromných začiatkov sa vyformovala prvá veľká svetová civilizácia. 
Sumerskí roľníci žili v údoliach riek Tigris a Eufrat (Mezopotámia 
znamená v gréčtine krajina „medzi dvoma riekami“) a dokáza-
li vypestovať množstvo obilia i iných plodín, pričom nadbytok im 
umožnil usadiť sa na jednom mieste. Sumeri tiež s týmto nadbyt-
kom obchodovali a vymieňali ho za kovy a nástroje s národmi, 
ktoré žili v takých vzdialených oblastiach, ako sú dnešný Pakistan 
a Afganistan. Vytvárali tiež siete priekop a kanálov na odvodnenie 
svojej úrodnej, ale na povodne náchylnej krajiny.

Okolo roku 3000 pred n. l. vzniklo v Sumeri množstvo mest-
ských štátov, pričom najväčšie bolo mesto Ur so 40 000 obyvateľmi. 
Zo Sumeru pochádza prvý známy systém písma: sprvoti bol pikto-
grafický (obrázkový) a postupne sa vyvinul do sady zjednodušených 
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znakov v tvare klinov, ktoré sa vytvárali pomocou stebiel trstiny na 
hlinených tabuliach (toto písmo sa začalo nazývať klinové). Sumeri 
tiež vymysleli súbor administratívnych a právnych systémov, vyvi-
nuli kolesové vozidlá, hrnčiarsky kruh a stavali veľké zikkuraty* či 
stavby so stĺpmi a kupolami.

Slávny zikkurat v meste Ur bol súčasťou chrámového  
komplexu, slúžiaceho aj ako administratívne centrum mesta.  

Bol dlhý 64 metrov, široký 46 metrov  
a vysoký viac ako 30 metrov.

Prvú veľkú ríšu Sumeru založil Sargon, kráľ Akkadu (starobylého 
kráľovstva, ktoré sa nachádzalo severne od Sumeru), približne v roku 
2350 pred n. l. Pod jeho vládou sa zjednotili všetky sumerské mestá 
a ríša siahala od Sýrie až po Perzský záliv. Táto dynastia bola zničená 
približne v roku 2200 pred n. l., ale po roku 2150 pred n. l. obnovili 
králi Uru sumerskú nadvládu v Sumeri a porazili tiež Akkad. Po invá-
zii Elamitov (civilizácie, ktorá žila na východ od Sumeru) a vyplienení 
Uru, približne v roku 2000 pred n. l., sa Sumer dostal pod nadvládu 
Amorejcov, z čoho vznikol veľký mestský štát Babylon.

* Vežovitá stupňovite usporiadaná stavba. (pozn. prekl.)
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Staroveký Egypt: Stará ríša

Prvá veľká civilizácia Afriky vznikla po osídlení údolia na rieke Níl 
na severovýchode kontinentu približne v roku 5000 pred n. l. Dnes 
je už známe, že títo prví osadníci pochádzali zo Sahary, kde asi dve-
tisíc rokov predtým vznikali prvé roľnícke spoločenstvá, kým kli-
matická zmena nepremenila Saharu na púšť. Rovnaká klimatická 
zmena vysušila aj močiare v údolí okolo Nílu, čím sa toto územie 
stalo pre roľníkov lákavejším na osídlenie.

V polovici 4. tisícročia pred n. l. bolo už povodie Nílu husto 
osídlené, mestá sa rozrastali a oblasť sa rozdelila na dve egyptské 
kráľovstvá. Tradičná egyptská chronológia nám hovorí, že v roku 
3200 pred n. l. tieto dve egyptské kráľovstvá faraón (vládca) Meni 
zjednotil, čím vytvoril jediný štát. To bol začiatok existencie tritisíc 
rokov trvajúcej civilizácie, ktorá bola význačná výstavbou monu-
mentálnych hrobiek a rozkvetom egyptskej kultúry.

Počas najranejšieho obdobia existencie starovekého Egypta, 
známeho ako Stará ríša (približne 2575 – 2130 pred n. l.), vládli 
Egyptu mnohí mocní faraóni a nastal rozvoj techniky, umenia a ar-
chitektúry. Počas tejto éry vzniklo hieroglyfické písmo a boli posta-
vené pyramídy v Gize a tiež Veľká sfinga (počas ich stavania zahy-
nuli tisíce Egypťanov). Pyramídy slúžili potrebám posmrtného ži-
vota faraóna a úzko súviseli s kultom slnečného boha Ra – ich roz-
širujúci sa tvar pripomínal lúče slnka a pre zosnulého kráľa slúžili 
ako schody k bohom.

Staroveký Egypt: Stredná ríša a Nová ríša

Po období stability Egypta, známom ako Stredná ríša (približne 
1938 – 1630 pred n. l.), nasledovalo storočie veľkého sucha, hladu 
a rozpadu centrálnej vlády.

Egyptskí faraóni potom obnovili prosperitu a stabilitu v krajine 
zabezpečením hraníc, zvýšením výkonu poľnohospodárstva a tiež 
vďaka tomu, že získali kontrolu nad ložiskami nerastných surovín 
(sčasti dobytím územia v severnej Núbii, ktorá bola bohatá na lomy 
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a zlaté bane). Táto éra sa stala známou vďaka výrobe šperkov 
a doplnkov zo zlata. V Egypte sa tiež rozšírilo uctievanie Osirisa, 
boha smrti a znovuzrodenia, a ľudia začali veriť, že po smrti budú 
všetkých – nielen faraónov – vítať bohovia.

Ambiciózne stavebné a ťažobné projekty spolu s veľkými záplava-
mi na Níle viedli k oslabeniu moci egyptského faraóna a umožnili cu-
dzím osadníkom (hlavne Hyksósom, ktorí pravdepodobne pochádzali 
z Palestíny), aby sa chopili moci. K úpadku tiež prispel prechod eko-
nomiky od bronzu, ako hlavnej využívanej suroviny, k železu. Keď sa 
k moci opäť dostali faraóni, vznikla Nová ríša (približne 1539 – 1075 
pred n. l.) a vplyv Egypta sa rozšíril na Sýriu, Núbiu a Blízky východ. 
Táto kapitola dejín Egypta sa považuje za jednu z najvýznamnejších. 
Vznikli mnohé veľké chrámy a tiež maľované hrobky v Údolí kráľov. 
Počas tohto obdobia vládli niektorí z najznámejších egyptských faraó-
nov, medzi nimi aj vládkyňa Hatšepsut a mladistvý kráľ Tutanchamón.

Po smrti posledného veľkého egyptského faraóna Ramzesa III. 
v roku 1070 pred n. l. začal Egypt pomaly upadať a rozdelil sa na nie-
koľko malých kráľovstiev. Asi v roku 719 pred n. l. dobyli Egypt Kušiti 
a vládli ako faraóni, až kým ich v roku 656 pred n. l nezatlačili na-
späť za hranice Asýrčania. Po vláde Asýrčanov nasledovalo dobytie 
Peržanmi v roku 525 pred n. l., okupácia Alexandrom Veľkým v roku 
332 pred n. l. a napokon dobytie Rimanmi v roku 30 pred n. l.

Babylonia

Politická moc v Mezopotámii sa časom presunula na sever do Akkadu 
do mesta Babylon a celá planina sa tak stala známou ako Babylonia. 
Prvá veľká dynastia Babylonu existovala zhruba tristo rokov, približ-
ne od roku 1894 pred n. l., pričom vrchol svojho vplyvu dosiahla za 
kráľa Chammurapiho (približne 1795 – 1750 pred n. l.).

Za Chammurapiho vlády sa Babylonská ríša rozšírila tak, že jej 
súčasťou bola celá južná Mezopotámia (vrátane Sumeru) a časť 
Asýrie na severe. Chammurapi je známy zavedením prvej známej 
zbierky zákonov na svete (Chammurapiho zákonník) a tiež podpo-
rou vedy a vzdelanosti.
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Babylonská ríša po Chammurapiho smrti upadala a od roku 
1595 pred n. l. jej dominovali Chetiti (pozri nižšie) a potom Kassiti 
(ľudia z hôr z východnej Babylonie), ktorí zriadili štyristoročnú dy-
nastiu. Počas tohto obdobia sa Asýria odtrhla od Babylonie a nasle-
doval niekoľko storočí trvajúci zápas o kontrolu nad Babylonom. 
Asýrski králi vládli Babylonii od 9. storočia pred n. l. až do pádu 
Asýrskej ríše na konci 7. storočia pred n. l.

Následne sa Babylonia dostala do područia Chaldejcov (málo 
známeho semitského národa) a ríša opäť prosperovala, najvýraz-
nejšie za Nebukadnesara II. (604 – 562 pred n. l.). Dobyl Asýriu 
i Palestínu a obnovil mesto Babylon, pričom znova nechal posta-
viť chrám Marduka (hlavného boha Babylonie) a vybudoval sláv-
ne Semiramidine visuté záhrady. V roku 539 pred n. l. vpadli do 
Babylonu Peržania, ktorým vládol Kýros II. Veľký, a to znamena-
lo koniec Babylonskej ríše, hoci mesto Babylon ostávalo významné 
ešte aj vo 4. storočí pred n. l.

Chetitská ríša

Národ bojovníkov známy ako Chetiti, jedna z veľkých mocností 
Bronzovej doby, vládol väčšine dnešného Turecka a Sýrie vyše tisíc 
rokov. Ich ríša, ktorá dosiahla najväčšiu rozlohu medzi rokmi 1450 
a 1200 pred n. l., súperila s Babyloniou, Asýriou a tiež so starove-
kým Egyptom.

Väčšina toho, čo vieme o Chetitoch, vychádza z textu zazna-
menaného klinovým písmom na desiatich tisícoch kusoch hli-
nených tabuliek, ktoré sa našli v meste Chattušaš v dnešnom 
Turecku v roku 1906. Tabule spolu s pozostatkami niektorých sta-
rých chetitských miest odhalili, že Chetiti boli feudálny kmeň, 
ktorý sa krátko po roku 3000 pred n. l. prehnal oblasťou sever-
ne od Čierneho mora do Anatólie – Malej ázie, ktorá dnes tvorí 
ázijskú časť Turecka. Jazdili na koňoch alebo na bojových vozoch 
a boli vyzbrojení bronzovými dýkami. Do roku 2000 pred n. l. sa 
chetitské domíniá zjednotili do ríše s hlavným mestom Chattušaš. 
Chattušiliš I. (1650 – 1620 pred n. l.), jeden z prvých chetitských 
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kráľov, napadol Sýriu a Muršiliš I., jeho následník, vyplienil 
Babylon, hoci neskôr bol zabitý a Chetiti prišli o nadobudnuté 
územia.

Ešte silnejšou sa Chetitská ríša stala v roku 1450 pred n. l. a do 
roku 1380 pred n. l. vybudoval veľký chetitský kráľ Šuppiliumaš I. 
ríšu, ktorá obklopovala Sýriu takmer až po Kanaán (dnešný Izrael). 
Za vlády jeho nástupcu Muvatalliša súperil Egypt s Chetitskou rí-
šou o dominanciu v Sýrii, čo viedlo k veľkej a slávnej bitke medzi 
egyptským faraónom Ramzesom II. a Muvatallišom pri Kadeši (pri-
bližne v roku 1300 pred n. l.).

Levia brána pri vstupe do Chattušašu,  
niekdajšieho hlavného mesta Chetitskej ríše.

Predpokladá sa, že Chetiti boli prvou civilizáciou, ktorá vo veľ-
kom vyrábala železo a používala ho na výrobu náradia a zbraní, čím 
započala železnú dobu (hoci väčšina civilizácií nepoužívala železo 
ešte niekoľko storočí). Moc Chetitov však zrazu upadla, keď mig-
ranti, vrátane morských národov z Egejského mora (čo bol voľný 
zväzok nájazdníckych migrantov z východnej časti Stredomoria), 
približne v roku 1193 pred n. l. vpadli do tejto oblasti. 

P R V é  R í Š E  A  C I V I L I Z á C I E
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Asýria

V 14. storočí pred n. l. sa Asýria odtrhla od Babylonie a zriadila ne-
závislú ríšu, ktorej strediskom bolo pôvodne mesto Aššur v sever-
nej Mezopotámii.

Neustále boje s votrelcami prichádzajúcimi zo severu alebo 
z juhu spravili z Asýrčanov zúrivých bojovníkov preslávených svo-
jou krutosťou. Používali jazyk, ktorý bol takmer identický s jazy-
kom Babylončanov (ktorých kultúru Asýrčania prevzali), a vďaka 
inovatívnej technológii výroby zbraní postavili mechanizmy použí-
vané pri obliehaní. Historici sú tiež presvedčení, že ako prví začali 
používať kone na jazdectvo namiesto do záprahu.

Najslávnejší z asýrskych kráľov, Sargon II. (722 – 705 pred n. l.), 
presunul hlavné mesto do Ninive a porazil okrem iného aj Damask 
a Izrael, pričom vo vyhnanstve sa ocitlo 30 000 Izraelitov (to tvorí 
základ legendy o desiatich stratených kmeňoch Izraela).

V 7. storočí pred n. l. sa Asýria stala najväčšou ríšou, akú dovte-
dy svet videl, a posledný z veľkých asýrskych kráľov Aššurbanipal 
(668 – 627 pred n. l.) vládol ríši, ktorá siahala severne od Perzského 
zálivu až po Egypt (vrátane). Na správu takejto ríše Asýrčania vy-
budovali cesty a prevádzkovali vysoko efektívnu poštovú službu. 
Aššurbanipal zároveň založil a postavil v Ninive prvú organizovanú 
knižnicu na Blízkom východe, ktorá obsahovala tisícky textov a hli-
nených tabuliek. Okolo 27 720 kusov tabuliek popísaných klinovým 
písmom sa dnes nachádza v Britskom múzeu.

Asýrsky štát bol napokon porazený v roku 612 pred n. l. koa-
líciou Médov (čo bol indoeurópsky národ príbuzný Peržanom) 
a Chaldejcov. Počas nasledujúcich storočí vládli Asýrii Babylon, 
Perzská ríša, Alexander Veľký (ktorý ju premenoval na Sýriu), Parti 
aj Rimania.

Fenícia

Do roku 2000 pred n. l. sa na východnom brehu Stredozemného 
mora, v dnešnom Libanone, Sýrii a Izraeli, usadilo množstvo ľudí. 
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Žili na úzkom pobrežnom páse, ktorý vytváral prirodzený komu-
nikačný bod medzi áziou, Afrikou a ďalšími oblasťami. Pestovali 
a vyrábali rôzne druhy tovaru vrátane cédrového dreva (využívané-
ho pri stavbe), olív, vína a látok, ktoré predávali v Egypte, na Cypre, 
na Kréte a aj na miestach nachádzajúcich sa v západnom Turecku, 
ktoré boli od tejto oblasti vzdialené približne ako Trója.

Do roku 1500 pred n. l. sa v tejto oblasti začali stavať nové mes-
tá, ktoré tak doplnili už existujúce mestá Ugarit a Byblos založené 
už v roku 4000 pred n. l., respektíve 3000 pred n. l. Na rozdiel od 
vtedajších paralelných ríš, ktoré upadali, mestá Fenície – z ktorých 
najväčšie boli Súr, Sidón a Bejrút, všetky známe svojimi výšivka-
mi – vstúpili v roku 1000 pred n. l. do zlatého veku.

Základom prosperity Fenície ostával hlavne obchod s rôzny-
mi výrobkami a luxusnými predmetmi, ako boli ozdoby zo zlata 
a striebra, jemné sklenené výrobky a vyrezávané predmety zo slo-
noviny. Farbivá Fenície, hlavne jej najznámejšie purpurové textílie, 
sa stali veľmi vyhľadávanými (purpurové látky sa čoraz viac spája-
li s vysokým spoločenským postavením). Dokonca názov Fenícia je 
odvodený od gréckeho slova označujúceho purpur.

Feničania sa postupne stávali námornou mocnosťou a od kon-
ca 9. storočia pred n. l. začali zriaďovať kolónie na Cypre a pozdĺž 
pobrežia severnej Afriky. V roku 814 pred n. l. založili v Tunisku 
Kartágo. Fenícia prosperovala aj pod nadvládou Asýrskej a potom 
Perzskej ríše až do roku 322 pred n. l., keď jej hlavné mesto Súr bolo 
vyplienené a včlenené do gréckeho sveta Alexandra Veľkého.

ĎALEKÝ VÝCHOD

Harappská kultúra

Jedno z najrozvinutejších mestských spoločenstiev na sve-
te sa objavilo okolo roku 2500 pred n. l. v dolnej časti údo-
lia rieky Indus, v súčasnom Pakistane. V mnohom bolo pokro-
kovejšie ako staroveký Egypt a v porovnaní s rozlohou Egypta 
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(60 000 km2) bolo určite väčšie (500 000 km2). Je to tiež najra-
nejšia juhoázijská civilizácia, ktorá vďačí za svoj vzostup úrod-
nosti tejto oblasti.

Dodnes archeológovia objavili približne sto nálezísk súvisia-
cich s civilizáciou povodia Indusu a archeologické práce stále po-
kračujú. Medzi najväčšie z týchto sídlisk patria mestá Harappa, 
Mohendžodaro a Dholavira, z ktorých každé malo približne 30 000 
až 40 000 obyvateľov. Pevné budovy z pálených tehál rozložené 
v pravidelnej sieti ulíc sú dôkazom starostlivého plánovania a uni-
formity mnohých veľkomiest a miest, ktoré sa nachádzali v údo-
lí rieky Indus. Miestne sídliská boli tiež známe vodovodným a ka-
nalizačným systémom, ktorý patril medzi najpokročilejšie na sve-
te – takmer každé obydlie v meste Mohendžodaro malo záchod vo 
forme tehlového priepustu, ktorý bol napojený na tehlový kanál na-
chádzajúci sa pod ulicami.

Záhadné písmo z pečatidiel, nájdených v údolí rieky Indus,  
sa zatiaľ nepodarilo rozlúštiť ani s pomocou umelej inteligencie.

Miestne písmo, ktoré tvorilo približne 400 rôznych znakov 
a ktoré sa našlo prevažne na pečatidlách z mastenca, nebolo ešte de-
šifrované, takže mnohé dôležité otázky týkajúce sa tejto civilizácie 
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ostávajú stále nezodpovedané. Zároveň sa ešte nenašli zbrane ani 
dôkaz o existencii organizovaného náboženstva a vedci stále nezis-
tili definitívne príčiny náhleho kolapsu tejto civilizácie, ku ktorému 
došlo okolo roku 1500 pred n. l. Možno ho spôsobili záplavy, pre-
ľudnenosť, hromadenie soli v pôde, prípadne mestá zničili pri svo-
jom vpáde árijci (pozri ďalej).

Védske obdobie a hinduizmus

Védske obdobie (približne 1500 – 800 pred n. l.) je historickým 
obdobím, počas ktorého vznikli starobylé hinduistické spisy zná-
me ako védy. Tvoria ich štyri knihy a považujú sa za historických 
predchodcov hinduizmu. Védske obdobie má tiež súvis s inváziou 
árijcov do Indie, ku ktorej došlo približne v roku 1500 pred n. l. Ide 
o nomádov šľachticov zo strednej ázie – slovo „árijec“ pôvodne 
znamenalo „šľachtic“.

Neexistujú žiadne skutočné historické poznatky o migráciách 
árijcov, no spomínajú sa v textoch nazývaných Rigvéda, najstarších 
textoch véd. Sú tu opísaní ako kmeň, ktorého život sa točil okolo 
koní a stád dobytka. árijci rozprávali ranou formou sanskritu, jazy-
ka, ktorým sú spísané hinduistické texty a ktorý sa v miestnych ná-
rečiach vyvinul do niekoľkých súčasných jazykov vrátane hindčiny, 
dnes oficiálneho jazyka Indie.

Počas storočí, ktoré nasledovali po príchode árijcov, sa severná 
India postupne poárijčovala. Bledší árijci sa sprvoti odmietali mie-
šať s tmavšími obyvateľmi Indie a prijať strnulú spoločenskú hie-
rarchiu, ktorá pozostávala zo štyroch úrovní: brahmani (kňazi ale-
bo učenci), kšatrijovia (vojaci), vajšijovia (roľníci alebo obchodníci) 
a šúdrovia (sluhovia). Toto rozdelenie tvorilo základ hinduistického 
kastového systému.

Védske formy viery sa považujú za predchodcov súčasného hin-
duizmu. Hlavnými božstvami tejto viery boli Indra, Agni (obetný 
oheň) a Súrja (slnko). Niektorí z klasických hinduistických bohov, 
napríklad Višnu, mali len malý význam, kým iní, napríklad Šiva, 
úplne absentovali. Stredobodom védskych bohoslužieb boli obety, 
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hlavne obetovanie somy (halucinogénneho nápoja) bohom. V ne-
skoršej fáze védskeho obdobia sa náboženstvo podrobených obyva-
teľov Indie skombinovalo s tradíciami véd a spoločne vytvorili raný 
hinduizmus.

Raná čínska civilizácia

Najranejšou formou civilizácie, ktorá sa objavila v Číne, bola dy-
nastia Sia. Nedostatok archeologických nálezov viedol k sporu, či 
civilizácia Sia vôbec existovala. Predpokladá sa však, že sa objavila 
pravdepodobne okolo roku 2100 pred n. l. v údolí Žltej rieky, kde 
archeológovia objavili kamenné náradie a bronzovú taviacu pec po-
chádzajúcu z roku 2000 pred n. l.

O následnej dynastii Šang, ktorá sídlila blízko dnešného mesta 
An-jang od roku 1766 pred n. l., máme viac poznatkov hlavne vďa-
ka nálezu textov zaznamenaných na viac ako 100 000 korytnačích 
pancieroch. Ľudia z tejto dynastie sa pokúšali predpovedať budúc-
nosť zahrievaním kostí alebo ulít zvierat (tieto predmety sú známe 
ako veštecké kosti) a nápisy, ktoré sa na nich nachádzali, predsta-
vujú najranejšie čínske písomné záznamy. S príchodom roku 1500 
pred n. l. dynastia Šang už prekvitala a dosiahla pokrok v zlievaní 
bronzu, ktorý sa používal pri výrobe posvätných nádob a zbraní, 
vytvorila sofistikovaný systém písma a tiež komplikovanú techniku 
brúsenia nefritu a vyrezávania zo slonoviny. Nie je isté, koľko oby-
vateľov žilo v kráľovstve Šang a ani to, akú malo rozlohu, ale na dĺž-
ku mohlo mať aj vyše 645 500 kilometrov.

Približne v roku 1046 pred n. l. moc po vládcoch z dynastie Šang 
prebrali panovníci z kráľovstva Čou a založili dynastiu, ktorá exis-
tovala takmer osemsto rokov (najdlhšie v čínskej histórii). Táto dy-
nastia ovládala územie severne od rieky Jang-c-ťiang a v roku 771 
pred n. l. presunula hlavné mesto z Hao do Luojangu. Potom do-
chádzalo medzi kráľovstvami a feudálnymi panovníkmi k bojom, 
ktoré Čínu rozdeľovali (feudálny systém sa v Číne uplatňoval viac 
ako tisíc rokov predtým, ako sa rovnaké spoločenské zriadenie vy-
vinulo v Európe). Počas panovania dynastie Čou sa začali používať 
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tabuľky násobenia a dosiahol sa pokrok v zlievaní železa a v poľno-
hospodárskej výrobe. V tomto období tiež vznikla zbierka Päť kla-
sických textov konfucianizmu, ktorú potom celé stáročia študovali 
čínski učenci.

EURÓPA

Minojská civilizácia

Minojská civilizácia sa objavila na ostrove Kréta medzi rokmi 3000 
pred n. l. a 1450 pred n. l. a bola to prvá civilizácia, ktorá sa v Európe 
rozvíjala (a tiež prvá, ktorá sa neusadila na záplavovom území niek-
torej z riek). Minojci po sebe zanechali veľké paláce, jemnú kerami-
ku a výrobky zo zlata a z bronzu. Grécke legendy si Minou pamäta-
jú ako stratenú a zlatú zem.

Na hornatom ostrove Minojci intenzívne pestovali olivy, pše-
nicu a vínnu révu, rybárčili a na horských pastvinách pásli ovce. 
Výsledná produkcia sa vyvážala až do Egypta, Sýrie a na Cyprus. 
Okolo roku 2000 pred n. l. už Minojci vďaka intenzívnemu ob-
chodovaniu nadobudli také bohatstvo, že to viedlo k rozvoju miest 
a prístavov, ktorým dominovali veľkolepé paláce v Knóssose, Mallii, 
vo Faistose a v Zakrose. Palác v Knóssose, ktorý je z nich najväčší, 
objavil v roku 1900 anglický archeológ Arthur Evans (dovtedy sa 
o minojskej civilizácii nevedelo nič).

Minojci sa spomínajú v množstve gréckych legiend, medzi kto-
ré patrí aj legenda o krétskom Minotaurovi, čo bol spolovice človek 
a spolovice býk (býk bol posvätným zvieraťom Minojcov). Minojci 
tiež vytvorili dodnes nerozlúštené písmo založené na slabičných 
symboloch, ktoré je známe ako lineárne písmo A.

Okolo roku 1700 pred n. l. zničil väčšinu minojských palácov 
požiar, ktorý vznikol buď ako dôsledok vojny, alebo zemetrasenia, 
no neskôr ich Minojci opäť vybudovali. V tomto období tiež vyrá-
bali keramiku a maľovali fresky najvyššej kvality. Okolo roku 1500 
pred n. l. spôsobila vulkanická erupcia na ostrove Théra (dnešný 
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Santorín) prílivovú vlnu, ktorá opäť poškodila minojské paláce 
a mestá a zničila väčšinu lodí. Minojci ich však zanedlho opravi-
li a Kréta prosperovala ešte niekoľko rokov po erupcii. Minojská 
civilizácia zanikla v roku 1450 pred n. l., keď Egejské more ovládli 
Mykénčania.

Mykénska civilizácia (egejská kultúra)

Mykénčania boli prosperujúci, umelecky založený a bojovný národ, 
ktorý žil na gréckej pevninskej planine, na ktorej dnes stojí mesto 
Argos. Obdobie najväčšieho rozmachu egejskej kultúry nastalo, po-
dobne ako u Minojcov, okolo roku 1600 pred n. l., keď začali sta-
vať množstvo malých opevnených miest, z ktorých najvýznamnej-
šie boli Tyros, Pylos a Mykény. Väčšina miest bola postavená ako 
pevnosti v prirodzene ťažko dostupnom teréne. V nich boli vybu-
dované paláce, v ktorých žili vládnuci králi, a obranu zabezpečovali 
pevné hradby, ktoré ich obkolesovali.

V roku 1450 pred n. l. okupovali Mykénčania Krétu. Začali ovlá-
dať minojské obchodné cesty, plavili sa do Malej ázie a Sýrie a ob-
chodovali so Sicíliou a s Talianskom. Začali tiež proces gréckej ko-
lonizácie (ktorý dosiahol vrchol v gréckom klasickom období), keď 
zriadili kolónie na ostrovoch Rodos, Cyprus a tiež na juhozápad-
nom pobreží Anatólie.

Mykénčania tiež pretvorili minojské písmo na istú formu gréč-
tiny. Preklad ich textov odhalil, že uctievali niekoľko klasických 
gréckych bohov vrátane Poseidóna, Apolóna a Dia. V mykénskom 
umení, ktoré, hoci ostalo jedinečné, si mnohé požičalo od minoj-
ského, sa zobrazovali hlavne bojové motívy. Mykénčania zlieva-
li bronz, z ktorého vyrábali nádoby, brnenie a zbrane. Na výrobu 
masiek používali zlato. Boli známi pochovávaním do šachtových 
hrobov.

Legenda hovorí, že Mykénčania v roku 1200 pred n. l. vyplienili 
Tróju (ktorá stála v Anatólii na brehu Stredozemného mora), hoci 
Homér pri opise veľkosti tejto expedície vo svojom diele Iliada 
asi poriadne preháňal. Mykénska civilizácia zanikla približne 
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v roku 1120 pred n. l. Dôvody nie sú vo všeobecnosti známe, hoci 
k zániku došlo v čase všeobecných nepokojov, ktoré práve otria-
sali východným Stredomorím (Chetitská ríša z ničoho nič zanik-
la v roku 1205 pred n. l.), a môže to mať súvis s inváziou morských 
národov.

AMERIKY

Olmécka a chavínska kultúra

Prvá vedcami uznaná civilizácia v oboch Amerikách sa objavi-
la v močaristých nížinách oblasti Veracruz na východe Mexika, 
na pobreží Mexického zálivu. Poľnohospodárstvo, dediny a hrn-
čiarstvo sa začali objavovať v Strednej Amerike od 2. tisícročia 
pred n. l. a následne okolo roku 1500 pred n. l. vznikla olmécka 
civilizácia.

Stredobodom olméckej kultúry boli podľa všetkého veľké obrad-
né miesta. Charakterizovali ich zemné pyramídy spolu s obrovský-
mi kamennými sochami hláv, ktoré vznikli pravdepodobne na osla-
vu vládcov. V týchto obradných sídlach žili tisíce ľudí. Jedno z naj-
väčších bolo La Venta, ktoré prosperovalo až do roku 400 pred n. l. 
a žila v ňom úspešná komunita roľníkov, rybárov, obchodníkov 
a remeselníkov. O niekoľko storočí po roku 800 pred n. l. sa cha-
rakteristický štýl olméckeho umenia (ktoré často spájalo batoľatá 
a postavy podobné jaguárom) rozšíril cez Strednú Ameriku až do 
dnešného Salvádoru.

Olmécka kultúra vymizla okolo roku 400 pred n. l., keď na 
jej miesto nastúpili mladšie civilizácie, ako napríklad mayská. 
Olmékov dodnes zahaľuje rúško tajomstva, pretože ešte stále ne-
vieme, akým jazykom hovorili alebo čo konkrétne spôsobilo ich 
úpadok. Oveľa južnejšie, v Peru, prosperovala medzi rokmi 900 
pred n. l. a 200 pred n. l. chavínska civilizácia, ktorá sa sústreďovala 
okolo obradného miesta Chavín de Huántar nachádzajúceho sa vy-
soko v Andách. Miestni obyvatelia boli veľmi zruční v opracovávaní 
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kameňa a ich umelecký štýl sa používal takmer v celých Andách. 
V blízkosti miesta Chavín de Huántar sa našlo dvesto precízne vy-
tesaných kamenných sôch – mohlo ísť o pútnické miesto pre ľudí 
z celého Peru.


