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ÚVOD

O hneve Achilla Péléovca mi, bohyňa, spievaj,

o hneve zhubnom, čo Achájcom spôsobil premnoho strastí,

do Hádu uvrhol veľký počet udatných duší

hrdinov zdatných, keď psom a dravým rozličným vtákom

napospas hodil ich telá. To diala sa Diova vôľa

od toho času, čo v hneve sa rozišli po veľkom sváre

Átreov syn, muž veliaci chlapom, a Achilleus božský.

Takto začína svoj spev legendárny Homér v epose Iliada o spore achájskych 

náčelníkov pred Trójou. Ide o jeden z najznámejších príbehov v dejinách 

vôbec, príbeh, ktorý sa nerozlučne viaže k priebehu trójskej vojny. Homér alebo 

ktokoľvek sa už skrýva pod týmto menom, ho zapísal niekedy v ôsmom storočí 

pred Kr. a Iliada sa spoločne s ďalším homérskym eposom Odyseou stala sym-

bolom gréckej kultúry, jej svojbytnosti a jazyka pre ďalšie stáročia. Príbeh našej 

knihy sa začína práve v ôsmom storočí pred Kr., keď boli eposy zapísané a končí 

sa v období slávnej bitky pri Termopylách na počiatku piateho storočia pred Kr., 

kde sa na smrť odhodlaných tristo spartských postavilo perzskej presile. Tými-

to udalosťami rámcujeme obdobie, ktoré sa zvykne označovať ako archaické. 

Medzníky tejto etapy zďaleka nie sú presne stanovené, kladú sa rozdielne podľa 

rôznych kritérií a i tie naše sú selektívne, ale nie náhodné. Prerod dovtedy ústne 

podávaného príbehu o trójskej vojne do podoby písaného diela sme si vybrali, 

lebo symbolizuje podstatné premeny gréckeho sveta, ako sú prijatie písma, po-

čiatky literatúry, kolonizácie či zmeny v štruktúre spoločnosti. Naopak, Termo-

pyly a bitka, ktorá sa pri nich v roku 480 pred Kr. odohrala, spoločne s ďalšími, 

ktoré nasledujú pri Salamíne či Platajách, predznamenávajú koniec archaického 

sveta a prechod ku klasike podnietenej vznikom aténskej ríše. 

Archaické Grécko je dôležitou kapitolou nielen gréckych, ale aj európskych 

dejín. Jeho aktérmi sú jedni z prvých menom známych Európanov, ktorých 

pozná dnes azda každý. Spomínaný Homér v tomto období píše svoje slávne 

eposy, Tháles premýšľa nad svetom naokolo, Solón tvorí zákony, Polykrates bo-

juje o moc na mori. Objavilo sa tu teda skutočne mnoho slávnych postáv, ktoré sa 

stali hrdinami veľkých príbehov. Po archaickej kapitole pokračujú grécke dejiny 

slávnym klasickým obdobím (5. a 4. storočie pred Kr.) s jeho aténskou Akro-

polou, Sokratom či Platónom, no archaické Grécko bolo viac ako iba vydarenou 
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predohrou k tejto klasike. Európa prostredníctvom Grékov počas týchto troch 

storočí sčasti prijala a sčasti dotvorila vlastné písmo, Gréci dali vzniknúť novej 

forme literatúry, histórie, filozofie a ďalších vied. Spísali prvé európske zákony 

a správe a administratíve obcí dali dovtedy neobvyklú funkčnú štruktúru. Vy-

tvorili osobitú monumentálnu architektúru, z východu priviezli peňažníctvo, 

nové plodiny a živočíchy. Napomohli šíreniu metalurgie či znalostí plavby. Práve 

v tomto období premenili a pogréčtili Stredomorie a ich jazyk bolo počuť od 

Itálie až po Afriku a od Gibraltáru až po Čierne more.

Túto slávnu kapitolu gréckych dejín, a možno povedať úvodnú kapitolu 

európskej písanej histórie, sme sa rozhodli spísať z rôznych hľadísk. Kniha 

prevádza historickým príbehom, archeologickými nálezmi, podáva prehľad 

o živote a dejinách najznámejších obcí, ako boli Atény a Sparta. Poukazuje na 

vývoj v Stredomorí, dáva možnosť zoznámiť sa s prvými zákonmi, filozofmi 

a s počiatkami vedy. Privádza nás priamo do gréckych obcí a gréckych rodín, 

zoznamuje s postavením žien, s ich životom a problémami. Všíma si premenu 

krajiny, zmeny, ktoré už v tomto ranom období človek spôsobil svojou čin-

nosťou a v neposlednom rade dáva nahliadnuť do sveta zvierat, do ich sku-

točného i symbolického významu pre človeka archaického Grécka. 

Snažili sme sa podať čo najkompletnejší a najplastickejší obraz archaického 

Grécka, no téma je taká široká, že mnohé otázky zostali zodpovedané iba 

okrajovo. I tak však prináša čitateľovi doposiaľ najucelenejší slovenský prehľad 

počiatkov gréckej a európskej písanej histórie. Zásluha za to patrí všetkým, 

ktorí sa na nej podieľali, odborníkom zo slovenských a z českých univerzít, 

historických a archeologických ústavov. Mnohé oblasti života Grékov si vy-

žadujú špecialistov na jednotlivé témy, ktoré sme sa však nesnažili opísať iba 

do hĺbky, ale aj zaujímavo, aby kniha neprinášala len poznanie, ale bola i prí-

jemným čítaním. Za túto náročnú spoluprácu ďakujem všetkým autorom ka-

pitol, menovite Petrovi Bystrickému, Lucii Novákovej, Drahoslavovi Hulínko-

vi, Matúšovi Porubjakovi, Emanuelovi Jirkalovi a osobitá vďaka patrí českým 

kolegom Jane Steklej a Luborovi Kysučanovi, že sa k nášmu projektu pridali 

a svojou erudovanosťou mu vo viacerých miestach dodali hĺbku a kvalitu. Iba 

vďaka tejto rozsiahlej spolupráci sme nakoniec mohli poskladať dieliky dejín 

archaického Grécka do mozaiky príbehu, ktorý, ako dúfam, dôstojne reprezen-

tuje takú dôležitú kapitolu našich európskych dejín.

Na záver patrí ešte poďakovanie všetkým, ktorí ku knihe prispeli. Jednak 

ďakujem obom recenzentom Veronike Dubcovej a Petrovi Fraňovi za prečí-

tanie rukopisu, cenné poznámky a opravy. Dôležitý kus práce odviedlo vy-

davateľstvo PERFEKT v podobe jazykovej korekcie, zalomenia a celého gra-

fického stvárnenia, za čo im patrí veľká vďaka.

Michal Habaj
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RODIACE SA GRÉCKO: 

MINOJCI, MYKÉNČANIA 
A TEMNÉ OBDOBIE
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Minojská a Mykénska civilizácia začali vývoj, ktorého dôsledky pretrváva-

jú v rámci európskych dejín do súčasnosti. Obe kultúry boli v niečom prvé. 

Minojská bola prvou civilizáciou v Európe s vlastným plnohodnotným pís-

mom. Mykénska kultúra je prvá európska kultúra, o ktorej vieme, akej et-

nicity boli jej nositelia. Môžeme ich stotožniť s prvými doloženými Grékmi 

v dejinách. Ide najmä o známych Achájcov zo zlatého veku Helénov. V našom 

rozprávaní začneme najskôr minojskou civilizáciou, lebo práve ona výrazne 

formovala mykénsku civilizáciu a tým i osudy neskoršieho gréckeho sveta. 

Ostrov Kréta je starovekým predobrazom gréckej, ale aj európskej civili-

zácie. Odtiaľ prišiel prvotný výrazný podnet k tomu, čo všeobecne nazývame 

grécky zázrak. Práve na tomto ostrove sa vyvíjali civilizácie, ktoré boli dejinný-

mi súputníčkami starovekého Egypta či rozkvitajúcich miest, štátov a ríš doby 

bronzovej od Anatólie a Kanaánu až po Mezopotámiu a Elam. Kréta je nielen 

najväčším gréckym ostrovom, ale zároveň patrí medzi tie väčšie v Stredomorí. 

Na severe ju obklopuje Egejské more a na juhu jej brehy obmýva Líbyjské 

more. Po maličkom Gaudose, ktorý sa nachádza južne od nej, je druhým naj-

južnejším ostrovom Európy. Na tomto mieste vyrástla civilizácia, ktorú podľa 

More, lode a obchod patrili vždy k životu 

Kréťanov. Toto vyobrazenie síce pochádza 

z minoizovanej Théry, ale podobne 

to vyzeralo i v minojskom svete na Kréte.
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legendárneho kráľa Minoa nazývame minojskou. Jej názov do všeobecného 

povedomia presadil objaviteľ jej materiálnych aj písomných pozostatkov brit-

ský vedec Arthur Evans. Práve on sa najviac zaslúžil o odkrytie Knóssu – do-

minantného sídla tejto pradávnej kultúry.

O starobylosti Kréty v mnohom sprostredkovane vypovedajú grécke báje. 

Na krétskom vrchu Dikte mala podľa povestí Reia tajne porodiť vtedajšiemu 

vládcovi sveta Kronovi neskoršieho vládcu olympských bohov – Dia. Už ako 

vládca si Zeus vyhliadol nádhernú dcéru sidónskeho (dnešný Libanon) kráľa 

Agenora – Európu. Aby ju získal a zároveň na seba neupozornil svoju žiarli-

vú manželku Héru, premenil sa na býka. V podobe tohto silného zvieraťa zlá-

kal Európu svojou krotkosťou a krásou, tá očarovaná si na neho sadla a Zeus 

ju uniesol na Krétu. Tam sa jej dal spoznať a zviedol ju. Princezná mu porodi-

la troch synov. Minoa, vládcu v krétskom Knósse, Sarpedóna – budúceho pa-

novníka v Lýkii, i nadovšetko múdreho a spravodlivého Radamantya. No ani 

zvedená Európa neupadla do zabudnutia. Prišla na ostrov kontinentu, ktoré-

mu natrvalo dala svoje meno. Týmito príbehmi si Gréci spomínali na dávne 

počiatky starej krétskej kulúry previazanej s príbehmi Európy a Minoa.

Od počiATkov 
osídleNiA PO vzNik 
MiNojskej kUlTúrY

Na predchádzajúcich riadkoch sme priblížili niektoré príbehy z gréckej mytoló-

gie. Bájoslovie o mnohom vypovedá a naznačuje možné dejinné súvislosti. No 

pre ďalšie vedomosti sa musíme obrátiť na prácu archeológov. Najlepšie pozna-

teľná, vedecky reálne zhodnotená situácia z obdobia existencie minojskej kultú-

ry je z 2. tisícročia pred Kr. Prostredníctvom archeológie, histórie, porovnávacej 

religionistiky a vulkanológie vieme, že na ostrove žili ľudia, ktorí spôsobom ži-

vota vôbec nezaostávali za svojimi dejinnými súputníkmi z rozkvitajúcich orien-

tálnych civilizácií. Obyvatelia ostrova boli zdatní v poľnohospodárstve, v meta-

lurgii bronzu, šperkárstve, v kozmetike, v obchode a v námorníctve. 

„Minoovo kráľovstvo“ sa do pozornosti bádateľov dostalo na začiatku dvad-

siateho storočia, keď britský archeológ Sir Arthur Evans odkryl južne od teraj-

šieho hlavného mesta Kréty – Heraklionu zvyšky Knóssu. No samotní tvorcovia 
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minojskej civilizácie zostávajú záhadní. Prví obyvatelia prichádzali na ostrov v 7. 

tisícročí pred Kr. Minojská civilizácia sa vo svojich počiatočných črtách začala for-

movať po roku 3500 pred Kr., vtedy sa na Kréte etablovala doba bronzová a začalo 

sa takzvané predpalácové obdobie. Viacerí odborníci konštatujú, že časť strojcov 

budúcej minojskej civilizácie prišla na ostrov najmä v jej počiatkoch, okolo roku 

3500 pred Kr. Minojskí Kréťania mohli pochádzať z Afriky, Anatólie, Predného vý-

chodu alebo patriť k pôvodným neolitickým obyvateľom ostrova, ktorí sem prišli 

pravdepodobne z Anatólie, prípadne dorazili vo viacerých migráciách z rôznych 

končín. Od počiatku boli v úzkom kontakte s Egypťanmi a obyvateľmi Levanty 

i Anatólie, v mnohom na nich nadväzovali, ale sa i odlišovali. 

Obydlia Kréťanov tvorili od zrodu minojskej kultúry jednoduché domy z hli-

nených tehál s kamennou podmurovkou. Vo viacerých prípadoch ich postupne 

pospájali do väčších stavebných celkov, zrejme predchodcov budúcich palácov 

a miest. Ich pozostatky archeológovia odkryli v Knósse, Hagia Triade a Faiste. 

Z tých čias poznáme prvé bronzové zbrane, ale aj zlaté a strieborné šperky. 

Máme dokonca doložené rozsiahle kontakty (4. a 3. tisícročie pred Kr.) s nositeľ-

mi kykladskej kultúry, etablovanej na rovnomenných ostrovoch v Egeide. 

Arthur Evans nielen rozpoznal minojskú kultúru, ale ju i časovo roztriedil 

podľa keramiky na včasnominojské (3100/3000 – 2100 pred Kr.), stredominojské 

(2100 – 1700 pred Kr.) a neskorominojské obdobie (1700 – 1100 pred Kr.), pri-

čom každé z nich malo ešte tri stupne (označované I, II, III) a viaceré podstup-

ne (označované a, b, c). Je to tzv. relatívna chronológia. Relatívna v tom zmysle, 

že čo je mladšie a čo staršie, je určené podľa archeologického výkopu najdených 

vrstiev (stratigrafie). Napriek miernym zmenám je Evansovo delenie používané 

doteraz. Jeho nedostatkom je hlavne to, že ho vypracoval pre lokalitu Knóssos 

a pre iné oblasti Kréty už úplne nepostačuje. Grécky archeológ Nikolaos Platon 

preto v 60-tych rokoch 20. storočia vytvoril všeobecnejšie členenie, vychádzajú-

ce zo stavebného vývoja veľkolepých minojských palácov, nachádzajúcich sa nie-

len v Knósse, ale aj vo Faiste, Málii, v Kato Zakros a inde. Na základe jeho delenia 

rozoznávame Predpalácové (začiatok okolo 3500/3100), Staropalácové (začiatok 

okolo1950/1900), Novopalácové obdobie (začiatok okolo 1750), Obdobie tre-

tích palácov (začiatok okolo 1490/1450) a Popalácové obdobie (začiatok okolo 

1379/1350 a končí okolo 1100).1 Toto delenie je rozšírené medzi odbornou aj laic-

kou verejnosťou. Okrem relatívnej hovoríme aj o tzv. absolútnej chronológii, kto-

rá sa pokúša datovať v konkrétnych rokoch. Keďže pre egejskú oblasť nemáme 

žiadne zoznamy kráľov či úradníkov, tak ako je tomu v Egypte či v Mezopotámii, 

musíme si pomáhať buď synchronizáciou historických chronológií na Prednom 

východe, prípadne sa spoľahneme na najnovšie prírodovedecké spôsoby, naprí-

klad rádiokarbónovú metódu podľa vrtov do ľadovca v Grónsku či na dendrodáta 

(datovanie pomocou letokruhov drevín). Problém nastane vtedy, keď za pomoci 
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dvoch rôznych postupov získame dve pomerne odlišné datovania, v dôsledku 

čoho hovoríme o tzv. krátkej a tzv. dlhej chronológii. Rozdiel si môžeme najlep-

šie ukázať na príklade známych šachtových hrobov v Mykénach na Peloponéze. 

Zatiaľ čo podľa krátkej chronológie (na základe importov) vznikli zhruba v ro-

koch 1650 – 1500, podľa dlhej chronológie (hlavne 14C, ale aj importy) je to o sto-

ročie skôr, teda obdobie 1750 – 1600 pred. Kr. 

CivilizAčNý vrchol 
MiNojských KréťANov, 

TAjoMsTvo freskY 
A prvé egejské písMA

Prvým vrcholom minojskej kultúry bolo obdobie starých palácov. Paláce tvo-

rili stredobody kultúry, hospodárske a mocenské centrá a dodnes sú hlavný-

mi symbolmi celej minojskej civilizácie. Najznámejšie vyrástli aj s okolitým 

mestom v Knósse, Málii a Faiste. Za výstavbou palácou sa zvykne hľadať vplyv 

z Predného východu, Egypta, ba až Mezopotámie, kde hrali paláce dôležitú 

úlohu v politickom i hospodárskom živote. Minojci mali v staropalácovom 

období s Orientom a Egyptom časté obchodné kontakty. Vedomosti sa pre-

súvali a zrejme prišlo tiež k presunu znalostí, ktoré sa týkali výstavby palácov 

a spôsobu riadenia obcí. Na druhú stranu zostávali minojské paláce aj ich kul-

túra do veľkej miery osobité. Na rozdiel od palácov na Prednom východe na-

príklad nebývali opevnené a pri ich architektonickej výstavbe mohli zohrá-

vať podstatnú úlohu tradície zakorenené zo starších období krétskych dejín. 

Obdobie starých palácov okolo roku 1750 pred Kr. s najväčšou pravdepodob-

nosťou prerušilo zemetrasenie.

Za minojský civilizačný zenit považujeme obdobie nových palácov. Staré 

paláce boli síce okolo roku 1750 pred Kr. zničené, ale počet obyvateľstva za-

čal na ostrove po katastrofe opäť stúpať. Minoici vystavali nové väčšie síd-

la a kultúra sa ešte rozrástla, keď sa objavili ďalšie paláce v Zakre či Kydónii. 

Popri palácoch hovorí o rozkvete Kréty aj výstavba víl, rezidencií či menších 

palácov v Hagii Triade, Kosme, Gurnii a inde. Najväčšie palácové komplexy 

v Knósse, Málii, Faiste, Kydónii a Kato Zakre boli centrami spoločenského 
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a hospodárskeho života. Paláce prezentovali moc vládcov, išlo o monumentál-

ne stavby, veď najrozsiahlejší z nich, palác v Knósse, sa rozkladal na ohromujú-

cich 22 tisíc metroch štvorcových a mohol vo svojich útrobách ukrývať možno 

až tisíc miestností. Pre rozlahlosť a komplikovanosť knósskeho paláca sa medzi 

Grékmi ujal výraz labyrint ako označenie zložitej, neprehľadnej a komplikova-

nej stavby. Slovo labrys pritom označovalo posvätnú minojskú dvojitú sekeru, 

akú bolo možné v palácoch vidieť vyrytú na stenách a stĺpoch, pre Grékov tak 

Pohľad na tzv. baštu s reliéfnou freskou  

býka pri severovýchodnom vchode v minojskom  

paláci v Knósse na Kréte
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bol knóssky palác domom dvojitej sekery a komplikovanou stavbou zároveň. 

Minojci budovali svoje paláce z kameňa, hliny, dreva, mramorových, sadrových 

a alabastrových platní. Centrum paláca tvorilo voľné nádvorie, v jeho okolí sa 

nachádzali trónna sála, obydlia vládnucej elity, svätyne, obetiská, rozsiahle skla-

dové miestnosti a takzvaný „divadelný priestor“ určený pre verejné predstave-

nia. V priľahlých častiach komplexu sa rozprestierali remeselnícke dielne, obyd-

lia a sklady. Palác aj s mestom spájali s prístavom a okolím cesty a jedna z nich 

viedla dokonca naprieč celým ostrovom z Knóssu do Faistu. Steny palácov zdo-

bili nádherné, pestré pravé fresky. Na Kréte sa začali v jednoduchej forme ob-

javovať na sklonku obdobia starých palácov. Palác v Knósse zdobili napríklad 

zobrazenie princa s ľaliami, známa „Parížanka“, hry či rituály spojené s býkom, 

keď artista preskakuje zviera cez jeho rohy, alebo výsostne upokojujúca freska 

s plávajúcimi delfínmi. Veľmi dobre zachované fresky sa našli aj mimo Kréty, 

napríklad v egejskom svete je to najmä ostrov Théra v Kykladskom súostroví. 

Tu na Thére sa nachádza jedna z najdôležitejších archeologických lokalít egej-

ského sveta, svetoznáme Akrotiri. Lokalitu, podobne ako Pompeje, pochovala, 

ale pre nás zachránila hrubá vrstva sopečného popola rozmetaného do ovzdu-

šia po výbuchu sopky na ostrove. Ďalšie fresky by sme našli na minoizovaných 

egejských ostrovoch Mélos (Filakopi) či Keos (Hagia Irini). Fresky majú väč-

šinou náboženský podtext, no zároveň dekorujú. Na viacerých z nich sa pred 

nami odvíja i istý príbehový aspekt, ktorý v niektorých prípadoch vzdialene 

pripomína motívy neskorších Homérových eposov a viacerí bádatelia ich pre-

to spájajú s existenciou predhomérskych príbehov. Minojské umenie a vynález 

pravej fresky bolo aj významným vývozným artiklom minojských Kréťanov. Ich 

pozostatky sa našli v Egypte aj v Levante. 

 Minojci používali ako prví Európania písmo, a to hneď viacero typov. 

Najskôr krétske hieroglyfické písmo, neskôr, už možno v období starých palá-

cov, ale určite nových, vytvorili lineárne písmo typu A, ktoré bolo najrozšíre-

nejším typom písma na ostrove. Pochopenie zachovaných minojských textov 

nám však sťažuje neznalosť jazyka, ktorý sa za ním skrýva. Viaceré texty síce 

vieme čítať, ale im nerozumieme, prípadne im rozumieme iba z malej časti 

(asi 30 percent). Predpokladá sa však, že aj keby sme minojské písmo vedeli čí-

tať, o spoločnosti, náboženstve, dobe a kultúre by nám príliš veľa nepovedalo, 

lebo s najväčšou pravdepodobnosťou zachované tabuľky obsahujú iba účtov-

né, hospodárske, skladové a majetkové záznamy. Osobitné písmo sa zachova-

lo na takzvanom disku z Faistu. Disk vznikol zrejme na Kréte, ale obrázkové 

písmo, ktoré na ňom vidíme, sa neobjavilo na žiadnom inom predmete a disk 

tak i so svojím písmom zostáva do značnej miery záhadou. Podľa najnovších 

zistení považujú niektorí bádatelia znaky na disku za jednu z modifikovaných 

foriem hieroglyfického písma na Kréte.
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Minojskí Kréťania považovali more za križovatku ciest a nie za hranicu kultúr. 

Boli to zdatní námorníci, ktorí sa pohybovali po celom východnom Stredomorí. 

Okrem iného obchodovali s olivami, olivovým olejom a výrobkami z nich, stre-

domorskými bylinami, keramikou, meďou, cínom, zlatom i striebrom. Silne 

ovplyvnili nielen Kykladské ostrovy, ale aj ostrovy v celej Egeide, ktoré podľahli 

ich akulturácii – minoizovali sa a podobne kultúra zapôsobila i na niektoré lo-

kality na západnom pobreží Malej Ázie. Minojskí obchodníci zakladali obchod-

né stanice, akou bola minojská, respektíve cypersko-minojská kolónia objavená 

napríklad v meste Ugarit v Levante. V priestore Grécka sa nachádzala minojská 

kolónia iba na Kythére, uvažovalo sa o Rhode, ale tam asi tiež prebehla minojská 

akulturácia. Minojské symboly sa objavili i v šachtových mykénskych hroboch, 

minojská keramika v Kanaáne či Egypte. V Egypte sa zachovali aj dobové výrazy 

pre obyvatelov Kréty – najznámejší je Keftiu (ka-f-tú). Tieto označenia sa pou-

žívali buď všeobecne pre príslušníkov egejských kultúr, pravdepodobne ale naj-

mä len pre obyvateľov minojskej Kréty. Jej vzťahy s Egyptom poznamenal najmä 

obchod, diplomacia a možno i vojenská pomoc. Vysoko rozvinuté vzťahy medzi 

Egyptom a Krétou dokazuje množstvo zvyškov minojských, respektíve minoi-

zujúcich pravých fresiek na lokalite Tell el-Dab´ (Avaris, hlavné mesto hyksóskej 

nadvlády v Egypte v druhom prechodnom období) a v nílskej Delte z obdobia 

panovania faraóna Thutmoseho III. (1504 – 1450 pred Kr. ) a nástenné maľby 

z egyptských hrobiek významných hodnostárov z čias vlády kráľovnej Hatšepsut 

(1509/1504 – 1496/1483 pred Kr.), Thutmoseho III. a Amenhotepa II. (1450 – 

1427 pred Kr.) v západnom Vasete (Téby), zobrazujúcich vyslancov a obchodní-

kov národa Keftiu – takzvaných „ľudí z mora“. Minojské a minojizujúce fresky 

(2. tisícročie pred Kr.) poznáme aj z Levanty: Alalach, Qatna a Tel Kabri. Okrem 

toho sa v Egypte a na Prednom východe našlo značné množstvo luxusnej minoj-

skej keramiky kamarského štýlu z obdobia starých palácov a minojský štýl mor-

skej flóry a fauny z obdobia nových palácov. 

Od kAždodeNNého 
živoTA kU kUlTU 

Minojská civilizácia prežívala vrcholy i pády, každodennosť sa však menila iba 

postupne a ani zďaleka tak rýchlo ako to poznáme z dnešných dní. Obyvatelia 

žili v mestách a dedinách pretkaných dláždenými ulicami. Tým bohatším 
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viedlo priamo do domov hlinené potrubie s vodou. Žili v dvoj až trojposcho-

dových domoch s plochou strechou.

Základom jedálneho lístka Kréťanov dlhodobo zostávali olivy a rôzne obil-

niny. Olivy konzumovali buď surové, nakladané v rôznych nálevoch alebo li-

sované na jedlý olej. Olivovníky pravdepodobne pochádzali buď z Malej Ázie, 

či z Predného východu, ale nájdu sa i bádatelia, ktorí hľadajú ich pôvod pria-

mo na Kréte. Kréťania vedeli okrem pestovania olív a ich spracovania aj o ich 

blahodarných účinkoch na ľudský organizmus. Výrazy „olivy“ a „olivový olej“ 

sú napísané a rozlúštené na hlinených tabuľkách v lineárnych písmach A i B. 

Najstaršie obrazové znázornenie olív je na pečatidle z Knóssu z obdobia oko-

lo roku 1700 pred Kr. Olivový olej sa popri iných využitiach používal i ako ná-

plň do lámp a olivy a výrobky z nich boli dominantnou súčasťou minojského 

námorného exportu, nehovoriac o tom, že olivy sa stali dôležitým minojským 

dedičstvom neskorších Grékov. Okrem olív a obilnín patrili na minojský stôl 

strukoviny, bravčové, kozie, baranie a jahňacie mäso. Nemôžeme zabúdať ani 

na ryby a divinu (jelenia zver, divoké kozy a iné). Používali tiež byliny, určite 

varili odvary z mäty, veď tá sa doteraz na ostrove vyskytuje v hojnom počte. 

Aj z ďalších bylín varili rôzne vývary, balzamy a lekváre, či už na každodenné 

konzumovanie, alebo ako prísadu do jedla, prípadne plnili funkciu liečiv alebo 

omamných látok používaných pri náboženských obradoch. Na sladenie pou-

žívali med, sprvu z divých, neskôr domestifikovaných včiel. Z nápojov pozna-

li predovšetkým víno, ktoré aj vyvážali, a pravdepodobne i pivo. Dôležitú sú-

časť jedálnička tvorilo ovocie ako figy, hrozno, ďatle, slivky a granátové jablká. 

Nepohrdli ani mandľami a sušenými hrozienkami. 

Okrem jedla Minojci doslova dbali na hygienu a celkovú starostlivosť o telo. 

V tomto smere sa im v dobovom starovekom svete vyrovnali iba predstavite-

lia najvyšších egyptských vrstiev. Na ostrove sa našli pozostatky po vodovo-

de a kanalizácii, a to vôbec prvej v Európe. I z tohto dôvodu rástol na ostrove 

počet obyvateľov a v 2. tisícročí pred Kr. ho už obývalo približne jeden až dva 

milióny ľudí. Iba pre porovnanie, v súčasnosti je to niečo viac ako 600 tisíc, čo 

dokumentuje bohatstvo, životaschopnosť a vyspelosť minojskej Kréty. 

Od hygieny nie je ďaleko ku skrášľovaniu tela. Starovekí Minojci boli maj-

strami vo výrobe rôznych kozmetických olejov. To, že si na svoj zovňajšok po-

trpeli, dokazujú i výjavy freskách. Elegancia minojských žien tak zapôsobi-

la, že Evansovi a jeho kolegom pripomínali dámy z prelomu 19. a 20 storočia 

a niektoré na základe toho dostali názvy „Parížanka“ či „Dáma v modrom“. 

Svojou krásou dodnes očarujú najmä vkusne upravené ženy s výrazne namaľo-

vanými perami. Svojou nádherou pútajú fresky žien s odhalenými prsiami. Tie 

pôsobia ako výrazný ozdobný element a zároveň upozorňujú na posvätnosť 

pôrodno-materskej úlohy. Ženy zohrávali v dobovej spoločnosti rôznorodé 
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Nástenná maľba z Knóssu – prvá freska 

maľovaná na mokrú omietku (buon frescco), 

ktorá znázorňuje nádhernú tvár minojskej dámy. 

Bádateľ Arthur Evans ju nazval „Parížanka“.
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úlohy a niektoré z nich pôsobili ako kňažky, práve na ne upozorňujú naprí-

klad aj dve známe fajansové sošky žien s hadmi. Plastiky sú oblečené v zvono-

vých sukniach s odhaleným poprsím, v rukách držia alebo majú na tele hady, 

v tomto prípade zrejme posvätné symboly matky Zeme, udržovateľky živo-

ta. Dámy sa skrášľovali aj rôznymi zlatými šperkmi. Známy je nález prívesku 

v tvare zlatej včely z palácového komplexu v Málii. Minojské Kréťanky mali 

krásne upravené čierne vlnité, ba až kučeravé vlasy. Obliekali si honosné zvo-

novité sukne a šaty.  

Mnohé minojské nálezy dodnes vypovedajú o prvkoch náboženských 

predstáv. Našli sa už spomínané fajansové sošky bohýň s hadmi, terakotové 

a bronzové figúry, výjavy býka či dvojité sekery – labrys. Dôležitým prejavom 

kultu sú aj nádoby v tvaroch zvieracích hláv vyrábané na rituálne účely (rhy-

tony), často v podobe býka. Náboženské prejavy znázorňujú aj fresky, na kto-

rých mladí ľudia preskakujú saltom býka cez jeho rohy. Býk symbolizoval silu, 

moc a spájal sa s palácom. Dôležitým bol aj kult bohyne Zeme. Svojich mŕt-

vych Minojci pochovávali kostrovo, spaľovali iba zriedka. Významní zosnulí sa 

často pochovávali v kruhových a murovaných kamenných hrobkách, známych 

tholosoch. Vo vnútrozemí Kréty môžeme v blízkosti mestečka Gouves či na 

mnohých iných krétskych lokalitách, spozorovať pračudesne navŕšené mohyly, 

ktoré pôsobia v celej scenérii ako keby ich vytvorila sama príroda, pritom sú to 

pohrebiská ľudí z počiatkov minojskej civilizácie. Mŕtvych často pochovávali 

v skrčenej polohe do sarkofágov a malých rakiev nazývaných larnaky s dĺžkou 

priemerne 130 cm. 

ÚpAdok A pokrAčovANie 
MiNojskej civilizÁcie 

v TieNi MYkéNskej kUlTúrY 

Prostredníctvom mytológie, ale aj správ Thukydida a Aristotela sa dozve-

dáme, že ríša kráľa Minoa sa vraj necítila ohrozená vonkajším nepriateľom. 

Predstavitelia minojskej kultúry nemali dlho vážnejšieho nepriateľa. Na celom 

ostrove archeológovia neodkryli výraznejšie pozostatky po fortifikáciách, čo 

sa dáva do súvislosti s preceňovanou minojskou mierumilovnosťou. Ostrovnú 

Krétu chránilo dlho jej silné loďstvo a najväčšou hrozbou boli dlho len prírod-

né katastrofy. Napriek tomu však nakoniec Krétu ovládla populácia z pevniny. 
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Významný grécky archeológ S. Marinatos odôvodňoval minojský úpadok vý-

buchom vulkánu na Thére (Santorini), čím chcel napraviť teóriu, ktorá hovo-

rila, že úpadok minojskej civilizácie zapríčinil vpád mykénskych Grékov, ku 

ktorému prišlo niekedy v 15. storočí pred Kr. Avšak na základe vedeckých vý-

skumov vulkanológov, archeológov a historikov je situácia úpadku minojskej 

civilizácie oveľa problematickejšia. Najmä časové vymedzenie zemetrasenia 

a neskoršieho výbuchu sopky sa neustále posúva do staršieho obdobia. V mi-

nulosti sa konštatovalo, že ku katastrofe došlo okolo roku 1450, potom 1500 

následne 1520 i 1550 a teraz sa už podľa dlhej chronológie hovorí o časovom 

rozmedzí v rokoch 1650 – 1620 pred Kr. Katastrofu, ktorá postihla Krétu po 

výbuchu sopky, pripomínajú napríklad stopy popola v Zakre, ale aj likvidačné 

zásahy do minojských prístavov na severe ostrova. K zásadnému úpadku mi-

nojskej civilizácie na Kréte však nedošlo. K tomu podľa dlhej chronológie do-

šlo po roku 1500 pred Kr. 

Mykénčania sa usadili na ostrove v prvej polovici 15. storočia pred Kr. 

Mykénsky príchod dokazujú nálezy hlinených tabuliek s lineárnym pís-

mom B, keramika, nové motívy na freskách a hroby s vojenskou výbavou. 

Mykénčania prebrali po Minojcoch námornú prepravu a obchod s Orientom 

a Egyptom. Boli obnovené, prípadne kontinuálne prežívali, početné paláce, 

preto sa tomuto časovému úseku hovorí i obdobie tretích palácov. V mno-

hých palácoch išlo len o výmenu vládcovskej vrstvy. Výsledky výskumov 

v Kommose, Knósse, Kydónii a v Hagia Triade a inde vypovedajú, že mi-

nojské enklávy naďalej prežívali. Aká bola táto nová mykénska kultúra na 

Kréte? Na jej vzniku mala výrazný podiel minojská kultúra. Mykénci, za kto-

rými sa skrývajú už Achájci hovoriaci archaickou formou gréčtiny, prebrali 

od Minojcov mnohé ešte v 17. a 16. storočí pred Kr. Viaceré mykénske a ne-

skôr grécke prvky tak pochádzajú z minojského obdobia a robia z Minojcov 

spolutvorcov gréckej kultúry.  

MYkéNskA 
civilizÁciA

Názov kultúry sa odvíja od Mykén, ktoré boli strediskom achájskeho sveta 

v Homérovej Iliade. Toto dôležité grécke mesto prvýkrát rozsiahlejšie a dlho-

dobejšie skúmal nemecký archeologický nadšenec Heinrich Schliemann, ktorý 
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sa považuje i za jedného z novodobých objaviteľov Tróje. Tvorcom mykén-

skej civilizácie už bola populácia, ktorá hovorila jedným z gréckych dialektov 

a ktorú poznáme ako Achájcov. Tí prišli na juh Balkánu niekedy okolo rokov 

2100 až 2000 pred Kr. 

Epicentrom mykénskej civilizácie bol polostrov Peloponéz. Jej rozšírenie 

je badateľné aj v strednom Grécku, na ostrove Ithaka, Lefkada, Zakyntos a na 

Dodekanéskych ostrovoch. Dominantným achájskym mestom s palácom boli 

Mykény. Okrem Mykén, ktoré ovládali Argolidu patrili medzi dôležité palá-

cové sídla Pylos (sídlo v oblasti kraja Messenia, podľa Iliady tu panoval kráľ 

Nestor), Sparta, Tiryns (pod nadvládou Mykén v Argolide, prístavná pevnosť, 

dočasné a druhé sídlo vládcu), Mydeja (pod nadvládou Mykén v Argolide), 

Argos (pod nadvládou Mykén v Argolide), Téby (ovládali časť Boiótie), 

Orchomenos (ovládali časť Boiótie), Atény (vláda v Atike), Iolkos, postupne 

i minojský Knóssos a Kydónia (poslední dvaja po nástupe tretích palácov na 

Kréte v prvej polovici 15. stor. pred Kr.) a ďalšie oblasti.

Vývoj v egejskej oblasti 

v 16. – 13. stor. pred Kr.
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