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Akokoľvek sa nám dnes môže zdať svet Feni-
čanov vzdialený, zostávajú stopy fenickej kul-
túry pevnou súčasťou našej civilizácie. Feni-
čania síce nevytvorili prvé štáty, nepodmanili
si slávne ríše, nezvíťazili v pamätných bitkách,
ani ich nepripomínajú umelecké diela nevy -
čísliteľnej hodnoty, ale predsa po sebe zane-
chali hlbokú stopu vo vývoji starovekého
Stredomoria, a tým i súčasnej Európy. Fenickí
remeselníci a obchodníci vedeli prijať a správ-
ne zmiesiť vedomosti a skúsenosti susedných
kultúr. S otvorenou mysľou nasávali vplyvy
z Egypta, Mezopotámie, Sýrie či z Malej
Ázie a prostredníctvom svojich ob-
chodníkov ich na malých dreve-
ných lodiach rozšírili do všet-
kých kútov stredomorského
pobrežia. Mnohé kultúry obo-
hatili o písmo, skúsenosti
v spravovaní mestského štátu,
o nové poznatky, ktoré sa týkali
práce na poliach či v remeselníc-
kych dielňach. Fenický obchodník,
plaviaci sa na svojej cédrovej loďke k nezná-
mym diaľavám, vzdorujúci vetrom, búrkam,
pirátom a iným nástrahám, tak podstatnou
mierou prispel k obrazu starovekého Stredo-
moria. Z toho pohľadu patrí k tvorcom nášho
vlastného sveta založeného na dedičstve stre-
domorských kultúr.

Feničania sa síce rozšírili zo svojej do -
moviny do celého Stredomoria, ale ja som sa

snažil rozpovedať v tejto knihe najmä príbeh
Feničanov žijúcich v samotnej Fenícii, čo je
územie, ktoré iba o málo presahuje hranice
moderného Libanonu. Feničanov v zámorí som
nemohol úplne obísť, ale dotkol som sa ich iba
do tej miery, do akej pomáhajú poznatky o ich
živote rekonštruovať svet materských miest
východného Stredomoria.

V knihe používam pre Feničanov niekoľko
označení. Vyplynulo to z mojej snahy o prierez
celých fenických dejín. Feničania sa do svojej
podoby známej z prvého tisícročia pred n. l.

 vyvíjali v priebehu mnohých storočí.
Dlhé obdobie patrili do širšieho ka-

naánskeho kultúrneho rámca
a ľud žijúci v mestách, ktoré po-
známe po roku 1200 ako fenic-
ké, by sme v danom období
nedokázali odlíšiť od obyvate-
ľov susedných oblastí. Z toho

dôvodu bývajú až do roku 1200
označovaní ako Kanaánci alebo

Protofeničania. Do ďalšej fázy svojho
vývinu vstúpili okolo roku 1200, keď východ-
ným Stredomorím prehrmeli mnohé vojenské
konflikty a etnické posuny. Orient sa po nepo-
kojnom období obnovil v zmenenej podobe
a premeny zasiahli i Kanaáncov. Zvyšky pôvod-
ného kanaánskeho obyvateľstva sa utiahli
pred prívalmi prichádzajúcich cudzincov medzi
Stredozemné more a svahy Libanonu. Od tejto
chvíle, keď ich vidíme ako samostatne sa vyví-
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Dejiny
Feničanov sú viac

ako príbeh jedného
národa, sú obrazom

spojenia východu a západu,
antiky a Orientu, stoja na

počiatku našej vlastnej
civilizácie.



jajúcu a ľahko odlíšiteľnú entitu, sa zvyknú oz-
načovať Feničanmi. To isté platí i pre geogra-
fické označenie Fenícia. V období pred rokom
1200 ho nahrádzam buď širším kultúrno-geo-
grafickým pojmom Kanaán, alebo historicko-
-geografickým pojmom Levanta.

Fenické dejiny sa odohrali v priebehu troch
tisícročí pred naším letopočtom, a preto väč-
šina v knihe spomínaných udalostí spadá prá-
ve do obdobia pred narodením Krista. Z toho
dôvodu pri rokoch neuvádzam opätovne prí-
slušnú skratku, ktorá odkazuje na obdobie
pred naším letopočtom, a pokiaľ sa v knihe ro-

ky po prelome letopočtu objavujú, tak na ne
výslovne upozorňujem.

Na záver chcem poďakovať ľuďom, ktorí
umožnili, aby táto kniha vyšla. Mojej manželke
za podporu, vydavateľstvu Perfekt za spolu-
prácu, docentovi Pavlovi Valachovičovi za cen-
né rady, profesorovi Petrovi Charvátovi za
 odborné posúdenie a Slovenskému archeolo-
gickému a historickému inštitútu za mnohé
ilustrácie, ktoré knihe prepožičali živšiu tvár.
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Kto sú Feničania?

Ľud spod libanonských svahov

Staroveké obyvateľstvo miest vtesnaných me-
dzi Stredozemie na jednej strane a pohorie Li-
banon na strane druhej, dnes poznáme ako Fe-
ničanov. Pomenovali ich tak starí Gréci, ktorým
neveľmi záležalo na tom, či obchodujú s Tyr-
čanom, Sidóncom, Byblanom, alebo s obyva-
teľom ktoréhokoľvek iného mesta na fenickom
pobreží. Pre Grékov to boli jednoducho Feni-
čania a pre nás sú nimi dodnes. Čo by
však na to povedali samotní Tyrča-
nia, Sidónci, Byblania a ďalší?
Vnímali svoje väzby natoľko
intenzívne, aby sa považovali
za jeden ľud? Fenické mestá
nikdy nevytvorili jeden štát.
Ich vzájomné aliancie a koalície
prežili vždy iba krátky čas. Kon-
kurovali si, súperili medzi sebou
a neraz aj bojovali. Feničania vystupo-
vali a konali predovšetkým ako predstavitelia
svojich miest. Môžeme tak iba hádať, nakoľko
si uvedomovali svoju spolupatričnosť. Pri po-
hľade „z vonku“ ich však vidíme hovoriť jed-
ným jazykom, žiť podobným spôsobom života
naviazaným na more, plavbu a obchod, uctie-
vali rovnaké božstvá a obývali jeden geogra-
fický priestor na úpätí libanonských svahov.
Z tohto pohľadu ich považujeme etnicky a his-

toricky za jeden ľud so spoločnými koreňmi,
ktoré učenci hľadali v rôznych oblastiach.

Rozličné teórie o pôvode Feničanov alebo
ich mena sa objavujú od staroveku. Starozá-
konná Kniha Genezis nás pri hľadaní fenických
počiatkov privádza k známemu príbehu praot-
ca Noema a jeho troch synov Sema, Chama
a Jafeta. Cham sa v biblickom príbehu smial,
keď našiel svojho otca nahého, za čo ho Noe
preklial a s ním aj jeho neskorších synov – Ka-
naána a Sidóna, ktorých mená odkazujú na Fe-
ničanov. Viac nám biblické rozprávanie o pô-

vode fenických miest neprezrádza. Pre
ďalšie správy musíme siahnuť po

gréckej mytológii, kde nachádza-
me pôvod Fenície a Feničanov
v báji o únose Európy Diom.
Krásnu Európu uniesol najvyš-
ší z bohov a jej nešťastní bra-

tia sa ju vydali hľadať. Po čase
sa usadili v rôznych končinách,

pričom jeden z nich, Foinix, skončil
v Tyre či v Sidóne a prepožičal podľa

gréckeho mýtu Fenícii jej meno. Grécki antickí
historici prekročili hranice mýtu a hľadali pô-
vod označenia Feničania v slove foinix, ktoré
označuje červenú farbu alebo palmu. Pozrime
sa najskôr na súvis medzi fenickým pôvodom
a červenou farbou. Otec európskej historiogra-
fie, Herodotos, tvrdil, že k pobrežiu Stredo-
zemného mora Feničania prišli od Červeného
mora, pod ktorým on sám rozumel celý Indický
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Z prístavov 
spod libanonských
svahov Feničania 

šírili stáročia vedomosti
a zručnosti Orientu

do neznámych končín
Stredomoria.



oceán, hlavne Perzský záliv. Grécki autori zo-
stávali pri tejto domnienke. Približne štyri sto-
ročia po Herodotovi zaznamenal grécky geo-
graf a historik Strabón správu o obyvateľoch
ostrovov Tylos (dnešný Bahrajn) a Arvad
(dnešný Muharraq) v Perzskom zálive,
ktorí tvrdili, že ich kolonisti založili
fenické mestá Tyros a Arvad. Prí-
buznosť ostrovanov z oboch
morí navyše naznačovala vzá-
jomná podobnosť ich chrá-
mov. Ako sme spomínali, slovo
foinix môže označovať i palmu
a pokiaľ by sa grécke označenie
Feničania odvíjalo práve od
nej, tak by sme mohli
hľadať fenický pôvod
niekde v oázach, le-
bo palmy rastú pod
slnkom s koreňmi
namočenými vo vode.
Rímsky historik prvého storočia
nášho letopočtu, Justinus, doplnil

najstaršiu minulosť Feničanov v nasledujúcej
správe:

Tyrskú obec založili Feničania, ktorí po ze-
metrasení opustili svoju vlasť a usadili sa naj-

skôr v Sýrii a následne blízko morského
pobrežia, kde založili mesto Sidón,

ktoré tak dostalo svoje meno pre
dostatok rýb v oblasti; lebo Fe-
ničania označujú rybu výrazom
sidon. O veľa rokov neskôr,
keď ich napadli Aškalonci
a vytlačili ich na svojich lo-

diach, založili rok pred koncom
trójskej vojny Tyros.

Justinus, podobne ako
 grécki autori pred ním, pred-
pokladal, že Feničania prišli

do pobrežnej oblasti medzi
Stredozemným morom
a svahmi Libanonu v po-

dobe, v akej ich antickí
autori poznali v prvom tisíc -

ročí. Starovekí učenci tak žili
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zjavne v predstave, že Feničanov žijúcich na
Arabskom polostrove pri pobreží Perzského zá-
livu, neďaleko oáz, ako aj na priľahlých ostro-
voch, hlavne na dnešnom Bahrajne, zasiahla
v dávnych časoch prírodná katastrofa. Násled-
ky ničenia primäli Feničanov opustiť svoju do-
movinu a presunúť sa na sever k pobrežiu Stre-
dozemného mora.

Napriek antickej predstave o príchode Fe-
ničanov do Stredozemia dnes vieme, že fenický
ľud sa nezrodil jednorazovým usadením, ale
postupným príchodom etnicky rôznorodého
obyvateľstva. To v oblasti, historicky známej
ako Kanaán, vytvorilo svoju vlastnú kultúru,
z ktorej sa po čase zrodila fenická. Moderné bá-
danie sa tak v hľadaní fenického pôvodu pri-
kláňa skôr k antickému antikvárovi druhého
storočia nášho letopočtu – Filónovi z Babylo-
nu. Ten predpokladal vznik fenickej etnicity
v samotnej Levante. Jej územie od nepamäti
osídľovali rôzne kmene a v oblasti postupne
vytvorili svoj vlastný spôsob života. Formova-
nie levantského obyvateľstva pod vplyvom
okolitých kultúr vyústilo okolo roku 3000 do

existencie kanaánskej alebo iným slovom pro-
tofenickej kultúry. Vývoj pokračoval a okolo
roku 1200 zachvátilo východné Stredomorie
sťahovanie národov vyvolané suchom, neúro-
dou a úpadkom veľmocí. Viaceré civilizácie sa
vytratili a do Levanty vtrhli cudzie kočovné
kmene. Protofeničania prišli v týchto pohy-
boch o veľkú časť svojho územia. Podržali si
iba úzky pás zeme na pobreží, neskôr známy
ako Fenícia.

Prečo Červení?

Už sme spomínali, že Feničania vďačia za svoje
meno Grékom. V slovenskom preklade by sme
ich mohli označiť ako Červených, lebo Gréci ich
meno odvodili od slova foinix, ktoré používali
pre purpurovo červenú farbu. Výraz prešiel
v slovníku gréckych kmeňov dlhou tradíciou,
keď ho už Mykénci používali vo forme po-ni-
-ki-jo. Či tak mykénski bojovníci označovali
i levantské obyvateľstvo s istotou nevieme, ale
vieme si to predstaviť, lebo Levantíncov po-
znal pod označením Červení celý Predný vý-
chod. Podľa všetkého si tak hovorili i samotní
Feničania, ktorí sa označovali pojmom Kana-
ánci, teda obyvatelia krajiny Kanaán. Toto po-
menovanie vychádza z označenia pre červenú
farbu a jeho použitie pre veľkú časť Levanty
dosvedčuje hneď niekoľko starovekých prame-
ňov. Texty z Mari (18. storočie), Alalachu
(17. storočie) a z Ugaritu (13. storočie) hovoria
o Kanaáncoch ako o cudzincoch žijúcich na juh
od ich územia. Egypťania označovali krajinou
Kanaáncov rozsiahlu oblasť Levanty až po Tri-
polis a zahŕňali do nej Byblos, Berytos, Tyros
i Sidón. Grécky logograf Hekataios z Milétu
 označoval v piatom storočí oblasť, možno prá-
ve na základe fenických správ, názvom Chna.
Obyvatelia Berytu, známeho v helenistickom
období ako Laodycea, pomenovali na minciach
svoje mesto v druhom storočí názvom Laody-
cea v Kanaáne. V piatom storočí nášho leto-
počtu svätý Augustín uviedol, že Afričania ži-
júci v oblasti Kartága si hovoria Kanaánci.
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V Novom zákone, v gréckom preklade Starého
zákona či v diele Štefana z Byzancie sa Fení-
cia a Kanaán striedajú a predstavujú to isté
územie.

Pôvod názvu krajiny Kanaán patrí medzi
mnohé fenické záhady. Mohol by vychádzať zo
semitského koreňa kn, označujúceho nížinu,
a tou Kanaán aj sčasti je, alebo podriadenosť
a Egypťania sa pozerali vskutku na krajinu ako
na svoju provinciu. Základ slova však zrejme
pochádza z úplne inej oblasti. Vychádza z vý-
razu kinaḫḫu, a ten patrí do slovníka Churri-
tov. Tí ním označovali purpurovú farbu a roz-
šírili ho po celom Prednom východe. Pri
hľadaní názvu pre krajinu známu práve výro-
bou purpuru už potom nebolo treba chodiť
ďaleko. Stala sa známa proste ako Krajina
purpuru – Kanaán. Gréci si názov prisvojili
a preložili.

Feničania sa nestali známi iba výrobou far-
bív a farbením látok. Už v treťom tisícročí sa
Egypťania zaujímali o krajinu pre jej bohaté zá-
soby cédrového dreva. S ťažbou a s dovozom
dreva si obyvatelia spod libanonských hôr vy-
slúžili v Egypte povesť dobrých drevorubcov
a tesárov. Egypťania ich preto neoznačovali iba
ako Červených, ale tiež pojmom Fenchu. Výraz
vychádza zo slova fench a znamená stolár alebo
tesár. Či už Červení alebo Tesári, Feničania si
vyslúžili svoje meno šikovnosťou svojich rúk.

Jazyk a písmo

Jazyk Feničanov odrážal ich spolupatričnosť
k rodine severozápadných semitských jazykov.
Feničtinu bolo počuť po celom pobreží od
Ugaritu až po Aškalon a po rozšírení Feniča-
nov do Stredozemia aj v Malej Ázii, na afric-
kom pobreží, v Egeide, na Cypre, Malte, Sicílii,
Sardínii a v južnej Hispánii. Vzhľadom na svo-
ju rozšírenosť sa stala jazykom diplomacie,
bola použitá v textoch monumentálnych ná-
pisov v južnej Anatólii alebo v značnom počte
dvojjazyčných chetitských, gréckych či cyper-
ských textov.

Život Feničanov v rozdielnych geografic-
kých oblastiach so sebou priniesol vznik náre-
čí. Za štandardnú feničtinu býva považovaný
jazyk Sidóncov a Tyrčanov, zatiaľ čo v oblas-
tiach Byblu, Cypru, južnej Anatólie a severnej
Sýrie sa rozvinul osobitý dialekt. V kolóniách
sa až na neskorší špecifický vývoj v Kartágu
a v jeho ríši používala štandardná feničtina.

Rozvoj fenického hospodárstva, obchodu
a kultúry si vynútil používanie písma. To sa
sformovalo v priebehu druhého tisícročia. Je-
ho pôvod sa hľadá hlavne v piktografickom
písme známom zo začiatku druhého tisícročia
z oblasti Sinaja či egyptského Vesetu. V sinaj-
skom písme piktogram foneticky zodpovedal
jednej hláske, takže svojou podstatou malo to-
to písmo nakročené k dnešnej hláskovej abe-

cede. Nasledujúci vývoj v Kanaáne poznáme
z nálezov z Palestíny. Kanaánci spočiatku písali
vertikálne i horizontálne, ale časom iba sprava
doľava. Tvar písmen sa zjednodušoval a klesal
ich počet. V štrnástom storočí ešte pisári po-
užívali tridsať znakov, ale v jedenástom už iba
dvadsaťdva znakov. Feničania dotiahli tento
kanaánsky vývoj na konci druhého tisícročia
do podoby vlastnej originálnej abecedy.
Z dnešného pohľadu je zaujímavé, že nepou-
žívali samohlásky. Tie zaviedli až v neskoršom
období Kartáginci. Interpunkciu používali iba
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na najstarších nápisoch. Fenic-
ké písmo sa pre svoju jednodu-
chosť rýchlo šírilo. Jozef Fla-
vius uviedol, že Feničania
používali písmo i v bežnom ži-
vote. V deviatom storočí sa
v ňom už zapisovala aramejči-
na, hebrejčina, moabčina či
edomčina.

Používanie písma zaradilo
Feničanov medzi literárne ná-
rody. Rozsah a kvalitu fenickej
literatúry však nepoznáme, le-
bo fenické diela sa nezachova-
li. Na základe antických, hlav-
ne rímskych, správ čo to vieme
o kartáginských spisoch veno-
vaných dejinám, právu, nábo-
ženstvu či filozofii. Podobne
ladené spisy ako v Kartágu
bezpochyby vznikali v samot-
nej Fenícii. V správe Egypťana
Venamona sa stretneme s krá-
ľom Byblu, ktorý vyhľadával
radu v starých spisoch ulože-
ných v podobe papyrusových
zvitkov. Historik Menandros
z Efezu tvrdil, že preložil histo-
rické archívy z Tyru. Jozef Fla-
vius potvrdil  existenciu Tyr-
ských letopisov a Filón z Byblu
využíval historické dielo Feni-
čana Sanchunjatona. Feničania však nahradili
v písomníctve hlinené tabuľky drevom, papy-
rusom či pergamenom, a tie sa po čase vytra-
tili, lebo na rozdiel od antickej literatúry ne-
boli v pravidelných cykloch prepisované.

Miesto Feničanov v dejinách

Dejiny tvoria ľudia ochotní prekonať hranice
určené predošlými generáciami. Mnohí Feni-
čania svojimi schopnosťami a odvahou pozme-
nili tvár okolitého sveta. Hlavný význam fenic-
kej civilizácie však tkvie v transfere vedomostí

z východu na západ – z Predného východu do
Stredomoria. Feničania sa stretli v Egypte,
v Sýrii, v Mezopotámii s novými technologic-
kými postupmi, kultúrnymi vymoženosťami
a predávali ich ďalej. Dnes je nemožné určiť
všetky priame či nepriame vplyvy fenickej kul-
túry na vývoj starovekého Stredomoria. Histo-
rik preto musí dbať na to, aby vplyv Feničanov
neprecenil ani nepodcenil.

Najznámejším exportom Feničanov z po-
hľadu kultúrneho vývoja antických civilizácii
sa stalo písmo. V deviatom storočí sa s fenic-
kým písmom stretneme na Cypre a na Kréte.
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O storočie neskôr ho Feničania používali na
Sardínii a v južnej Hispánii. Podľa Herodota
ho následne prevzali Gréci a na jeho základe
sformovali svoju alfabetu. V ranom štádiu
gréckej abecedy prezrádzajú jej nadväznosť na
Feničanov podobné mená, význam slov či po-
radie písmen. K transferu písma mohlo prísť
niekedy okolo roku 800, lebo najstaršie grécke
texty pochádzajú z obdobia medzi rokmi
775 – 750. Kadiaľ sa fenická abeceda do Gréc-
ka dostala, dnes presne nevieme. Predpokladá
sa, že to mohlo byť cez Euboiu, ale otvorené
zostávajú aj ďalšie možnosti: oblasť Egeidy,
Malej Ázie, Al Miny, Tell Sukas alebo južnej
Itálie. Feničania však zasiahli do gréckeho kul-
túrneho vývoja viac ako iba abecedou. Fenickí
obchodníci a remeselníci prispeli k vývoju
orientálnych tendencií v gréckom umení. Fe-
nický vplyv v gréckej filozofii si uvedomovali
už samotní Gréci, ktorí považovali Thaleta
z Miléta či Zenóna z Kitia za Feničanov.

Istý vplyv mohli mať Feničania i na Etrus -
kov a následne na Rimanov. S Etruskami viedli
spoločný obchod v Tyrhenskom mori a z rím-
skej literatúry sú zreteľné vplyvy fenických ag-
rárnych techník na rímske hospodárstvo. Feni-
čania pozdvihli kvalitu života na hispánskom
pobreží, kde uviedli pestovanie viniča a práve
do obdobia ich príchodu do Hispánie spadá aj
rozširovanie orných plôch v oblasti. V severnej
Afrike vyvolali zmeny v spôsobe života kočov-
ných kmeňov Numídie a Mauretánie. Miestni
nomádi sa vďaka ich príchodu oboznámili s vy-
spelými agrárnymi technikami a začali sa usá-
dzať. Fenický vplyv badať tiež v urbanizácii
 severnej Afriky či v jej administratívnom a po-
litickom vývoji, čo dokumentuje napríklad roz-
šírenie inštitútu suffetov vo viacerých severo-
afrických obciach. Práve Feničania v severnej
Afrike rozšírili písmo.

Nespochybniteľné zásluhy môžeme pripo-
čítať Feničanom v moreplavbe. Zaslúžili sa
o mnohé poznatky v navigácii, rozšírili znalosti
o prúdoch a o vetroch v Stredomorí a v oblas-
tiach západnej Afriky. Fenickí lodní konštruk-

téri patrili medzi najschopnejších staviteľov
starovekých lodí a v priebehu vývoja lod -
nej dopravy obohatili stredomorské koráby
o mnohé technické a konštrukčné detaily. Ne-
malou mierou prispeli k zdokonaleniu technic-
kého zázemia prístavov.

Fenícia: krajina medzi
stredomorským pobrežím
a svahmi Libanonu

Svet paradoxov

Krajina, ktorú Feničania obývali, patrila do ob-
lasti, kde na Prednom východe vzniklo poľno-
hospodárstvo. Oblasť si v literatúre vyslúžila
svojím oblúkovitým tvarom označenie Úrodný
polmesiac a vznikom poľnohospodárstva dala
základ k vzniku najstarších kultúr. Samotnú
Feníciu môžeme identifikovať na súčasnej po-
litickej mape ako Libanon, čiastočne zasaho-
vala i na územie dnešnej Sýrie a Izraela. Kraji-
na sa doslova krčila medzi Stredozemným
morom a reťazou pohorí Džebel en-Nusejríja
a Libanon, pričom vytvárala úzky rovinatý pás,
ktorý dosahoval na niektorých miestach šírku
iba niekoľkých kilometrov.

Fenická krajina teda predstavovala svet
protikladov. Na jednej strane Feničanov ohra-
ničovala nekonečná morská hladina a na dru-
hej strane vzhliadali na reťaz pohorí, ktoré
v najvyššom bode stúpali až do výšky 3 088
metrov nad morom, kde sa už končiare pohorí
vnárajú skoro do nepretržitej oblačnosti. Prud-
ko sa zvažujúce svahy hôr v staroveku pokrý-
vali bohaté lesy, ktoré poskytovali domov le-
vom a svorkám vlkov. Hory s množstvom dreva
boli pre Feničanov takmer nekonečným zdro-
jom bohatstva. Svojou výškou a nedostupnos-
ťou ich chránili a vysokými štítmi poskytovali
lodiam dôležitý oporný bod pri navigácii. Fe-
ničania dovideli z kočiarov hôr počas inverzie
do veľkej diaľky, čo im umožnilo chrániť po-
brežie. Okrem toho na horách nachádzali spo-
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jenie s bohmi, ktorých uctievali a na ich vrcho-
loch zakladali svätyne.

Hospodárske a bezpečnostné výhody zales-
nených pohorí vhodne dopĺňalo more. Stredo-
morie Feničanov neoddeľovalo, ale spájalo s od-
ľahlými kútmi známeho sveta a poskytovalo im
tak predpoklady pre obchod a výrobu. Vyťažené
drevo z libanonských lesov Feničania zvážali po
riekach do prístavov a morskými cestami expe-
dovali. Na pobreží zasa mohli loviť morských
ulitníkov, z ktorých vnútorností vyrábali slávne
purpurové farbivo. Môžeme povedať, že proti-
klady krajiny určili možnosti jej obyvateľov
a Feničania ich plne využili. Podrobnejšie pre-
skúmame topografiu fenického pobrežia pohľa-
dom starovekého geografa Pseudo-Skylaxa.

So Pseudo-Skylaxom 
po fenickom pobreží

Skylaxa z Karyandy preslávila jeho odvaha, ná-
morné schopnosti a vedomosti. V službách

perzského kráľa Dareia podnikol okolo roku
515 objavnú plavbu pozdĺž pobrežia Indického
oceána. Skylax vyplával z ústia Indu a smeroval
na západ. Svoje poznatky zapísal do periplu,
teda starovekej formy cestovných záznamov
určených ďalším generáciám námorníkov. Po-
sádky lodí sa z periplu dozvedeli, kde môžu po-
čas plavby kotviť, kde nájdu potrebné zásoby
alebo aké bude približné trvanie plavby medzi
jednotlivými zastávkami. Skylaxov periplus sa
tešil v antickej literatúre zaslúženej obľube,
lebo prinášal poznatky o dovtedy neznámych
oblastiach. Situácia sa zmenila po príchode
Alexandra Veľkého do Perzie. Nové a podrobné
poznatky o plavbe v Indickom oceáne priniesol
veliteľ Alexandrovej flotily, Nearchos. Kréťan
viedol macedónske loďstvo z ústia Indu do
Perzského zálivu a svojou správou prekonal
a odsunul správy starších geografov. Skylaxov
periplus sa začal vytrácať z povedomia antic-
kých vzdelancov a dodnes z neho zostali iba
čriepky v dielach iných spisovateľov.
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Ešte pred Alexandrovou výpravou na vý-
chod však Skylaxovo dielo požívalo značný reš-
pekt a jeho autoritu využil v štvrtom storočí
neznámy autor, ktorý pod menom slávneho
geografa zostavil periplus, v ktorom zhrnul do-
bové geografické vedomosti. Keďže vedecké
bádanie bezpečne preukázalo, že autor spisu
zo štvrtého storočia nie je Skylaxom z konca
šiesteho storočia, býva tento „neznámy“ ozna-
čovaný ako Pseudo-Skylax. Dielo napísal zrej-
me niekedy za vlády Filipa II., otca Alexandra
Macedónskeho, a dal ho do podoby námor -
níckej príručky. V diele opisuje v smere hodi-
nových ručičiek stredomorské a čiernomorské
pobrežie. Začína v Hispánii a končí až za Hera-
klovými stĺpmi (dnešný Gibraltár). Pseudo-
-Skylaxov periplus nám dnes ponúka jedinečný

pohľad na Stredomorie, tak ako ho grécki ná-
morníci mohli vidieť v štvrtom storočí. O Fe-
nícii v ňom nájdeme nasledujúcu správu:

Po Kilikii nasleduje ľud Sýrie. V Sýrii obýva
národ Feničanov pobrežnú oblasť a žije na
úzkom páse zeme, ktorý sa rozkladá na menej
ako štyridsiatich stadiách od mora (7,4 km), ho-
ci na niektorých miestach jeho šírka nepresa-
huje ani desať stadií (1,85 km). Za riekou Tap-
sah leží fenický Tripolis, ďalej ostrov a prístav
Arvadu s tyrským kráľovským sídlom, ktoré sú
vzdialené skoro osem stadií (1,4 km) od pevniny
a na polostrove sa nachádza aj ďalšie miesto
označované ako Tripolis, ktoré patrí Arvadu, Ty-
ru a Sidónu; tvoria ho tri mestá a každé z nich
má vlastné obvodové hradby. Ďalej nasleduje
pohorie známe ako Božia tvár; mesto a prístav

Bteros; mesto a severný prístav Be-
rytu; Porfyriovo mesto a opevnený
prístav Sidón a Ornithopolis. Sidón-
com patrí oblasť od mesta Leontos
k Ornithopolu. Tyrčanom patrí Sa-
repta. Nasleduje Tyros, ktorý má
opevnený prístav; tento ostrov je
kráľovským sídlom Tyrčanov a leží
tri stadiá (0,6 km) od pevniny.
 Ďalej je Starý Tyros a rieka, tečúca
jeho stredom; mesto Achziv a rie-
ka; potom mesto Akko; Achšaf,
mesto Tyrčanov; Karmel, posvätná
hora Dia; Arados, mesto Sidóncov;
Magdolos, mesto a rieka Tyrčanov;
Dor, mesto Sidóncov; Jaffa, mesto,
o ktorom sa hovorí, že tam Andro-
medu prenechali morskej oblude;
Aškalon, mesto Tyrčanov a krá-
ľovské sídlo. Pobrežie Koilesýrie
od rieky Tapsah k Aškalonu, 1 700
stadií (približne 300 km).

Toľko Pseudo-Skylax. Jeho
správa síce neoplýva detailmi,
ale topograficky je presná, a to
bolo pre námorníkov najdôleži-
tejšie. V periple opísal hranice
Fenície tak, ako ich Gréci poznali
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v druhej polovici štvrtého storočia. Tieto
 hranice sa však v priebehu storočí menili a po-
súvali. Jadro fenického územia, ktoré sa roz-
kladalo medzi Tripolisom a Dorom, sa v jedno-
tlivých obdobiach viac či menej rozrastalo
smerom na sever alebo na juh. Skúsme teraz
chvíľu spoznávať fenické pobrežie tak, ako ho
zaznamenal antický geograf.

Cez Arvad k Tripolisu

Pseudo-Skylax nás vo svojom periple privádza
do Fenície cez rieku Tapsah. Kde leží bezpečne
nevieme, ale indície vedú k jej identifikácii
s riekou Orontes. V ústí Orontu totiž ležalo
v staroveku sídlisko, dnešná Al Mina, čo
v arabčine znamená prístav. Obec sprostred-
kovávala obchod a kultúrnu výmenu medzi
okolitými civilizáciami, až kým nezanikla v dô-
sledku Ptolemaiovho ničivého ťaženia v roku
312. Cestovatelia prechádzajúci popri pobreží
sa mohli v Al Mine pohodlne preplaviť cez rie-
ku a práve táto možnosť prechodu sa zrejme
odrazila v Pseudo-Skylaxovom označení rieky
Tapsah, ktoré vzniklo helenizovaním pôvodné-
ho hebrejského výrazu pre brod.

Za riekou Tapsah sa cestovateľ ocitol vo
Fenícii. Po krátkom čase narazil na prvé väčšie
mesto – Arvad. Mesto ležalo na ostrove vzdia-
lenom približne dva a pol kilometra od pobre-
žia. Ostrov nevyniká rozlohou, na dĺžku dosa-
huje približne 800 metrov a na šírku asi 500.
Tvorí ho plochá skala, preto sa na ňom nikdy
nič nepestovalo a Arvadčania boli závislí na
dovoze potravín z pevniny. Ostrov poskytoval
i výhody. Svojou polohou zabezpečoval obyva-
teľstvu bezpečné útočisko, a preto zostal obý-
vaný celý starovek. Ostrovania vydržali vďaka
cisternám vyhĺbeným do skalného podlažia
a lodiam privážajúcim zásoby i dlhšie oblieha-
nie z pevniny. Keď bola núdza najvyššia, vedeli
získať dostatok pitnej vody z neďalekého pra-
meňa ukrytého na morskom dne. V prípade
potreby vysielali k prameňu loď vybavenú
dlhým koženým potrubím zakončeným olove-
ným lievikom so širokým okrajom. Potápači
napojili lievik na prameň a tlak z prameňa vy-
tlačil vodu potrubím na povrch. Arvadčania ju
už iba v zásobníkoch previezli na ostrov. Arvad
sa ešte v staroveku preslávil stavbami viacpo-
schodových budov. Arvadčanov nútila do stav-
by týchto starovekých „mrakodrapov“ neveľká
rozloha ostrova. Fenické mesto archeológovia
dodnes systematicky nepreskúmali, lebo sta-
roveké sídlisko pokrýva moderné mesto a zo
starého Arvadu vidieť iba zvyšky mestského
opevnenia.

Autor periplu spomína, že v Arvade sa na-
chádzalo sídlo tyrského kráľa, v čom sa nemýli,
lebo mesto skutočne spadalo časť štvrtého
storočia pod vplyv Tyru. Závislosť od Tyru pri-
pomínajú starozákonná Kniha proroka Eze-
chiela, kde sa dočítame o arvadských veslároch
slúžiacich na tyrských lodiach, ako i nápis zo
samotného Arvadu. Text nápisu je venovaný
Melkartovi, hlavnému tyrskému božstvu.

Dvakrát Tripolis?

Človek plaviaci sa na lodi okolo Arvadu videl
z paluby na pevnine tri obce: Karnu, Enhydru
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a Marathos. Ležali na protiľahlom brehu opro-
ti Arvadu a z paluby lode vytvárali dojem jed-
ného sídliska. Pseudo-Skylax ich preto v pe-
riple označil ako Trojité mesto, v gréckom
preklade Tripolis. Najbližšie k pobrežiu ležalo
 Karnu, ktoré chránilo záliv Al Miny. Názov En-
hydry v sebe nesie odkaz na neďaleký vodný
zdroj. Fenický názov mesta nepoznáme, ale
ľahko si vieme predstaviť, že Feničania miesto
volali En-Arvad, teda prameň Arvadu. Marat-
hos vznikol už v treťom tisícročí a o jeho sta-
robylosti svedčí hlavný mestský chrám, dnes
známy pod arabským názvom Maabed –
Chrám, ktorý sa nachádza na východe archeo-
logického náleziska. Či bol chrám zasvätený
Ešmunovi, Šadrapovi alebo Melkartovi nevie-

me, ale Marathos, podobne ako Karnu a En-
hydra spadal pod arvadský vplyv. Obce sa síce
pri pohľade z lodnej paluby mohli javiť ako
jedno mesto, ale skutočný Tripolis ležal juž-
nejšie, na polostrove uzatvárajúcom záliv
Al Miny.

Skôr, ako by sa cestovateľ dostal zo severu
po súši do samotného Tripolisu, musel prejsť
starovekou Irqatou, dnešnou obcou Arqa.
Pseudo-Skylax obec nespomína, ale Irqata pat -
rila medzi starodávne fenické sídliská. Spomí-
na sa už v amarnských listoch v štrnástom sto-
ročí a v rímskom období sa stala známa ako
rodisko rímskeho cisára Alexandra Severa.

Po príchode do Tripolisu sa cestovateľ oci-
tol v meste dvoch rozličných počiatkov. Prvý-
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krát ho Feničania založili už na konci bronzovej
doby, ale obec po čase za nejasných okolností
zanikla. Arvad, Tyros a Sidón postavili v perz-
skom období na mieste zaniknutého sídliska
tri nové obce, čím položili základ Trojitého
mesta. Tripolis zohrával v neskoršom období
úlohu hlavného prístavného a obchodného
centra severnej Fenície. Jedna z troch pôvod-
ných obcí leží pod moderným prístavným mes-
tečkom Al Mina. Ďalšie dve obce nie sú viero-
hodne identifikované.

Južne od Tripolisu nás autor periplu privá-
dza k pohoriu Božia tvár. Pohorie pretínalo
cestu cestovateľom putujúcim po súši z Tripo-
lisu do Batruny. Dnes je známe pod názvom
Raš aš-Šakka. Nasledujúce mesto, Batruna –
dnešný Batroun, ležalo skoro na polceste me-
dzi Tripolisom a Berytom. Pseudo-Skylax mes-
to označil ako Bteron a antickí spisovatelia ho
poznali pod názvom Bostrys. Mesto patrilo

medzi najstaršie fenické osídlenia. Texty z Ebly
ho spomínajú už v treťom tisícročí a Batruna
sa objavuje tiež v Amarnskej korešpondencii.
Mesto zrejme jeho obyvatelia opustili na po-
čiatku železnej doby, ale tyrský kráľ Ittobaal I.,
ako nás informuje židovský historik Jozef Fla-
vius, Batrunu v deviatom storočí opäť založil.
Iba kúsok smerom na juh od Batruny sa nachá-
dzalo jedno z najvýznamnejších a najstaroby-
lejších fenických miest – Byblos. Pseudo-Sky-
lax ho nespomína, lebo Byblu v štvrtom
storočí chýbal jeho pôvodný význam a z pohľa-
du námornej dopravy ho autor periplu nepo-
važoval za dôležitý. My sa však pri ňom na
chvíľu pozastavíme.

Starodávny Byblos

Pri putovaní Feníciou nemôžeme Byblos obísť.
Výstižne zaznamenal starobylosť a pôvod
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mestského názvu grécky geograf Štefan By-
zantský. Vo svojom diele Etniká zhrnul staro-
veké správy o Byble do nasledujúcich riadkov:

Mesto ležiace vo Fenícii, najstaršie zo všet-
kých; založené Kronom a pomenované podľa
Bybly, dcéry Miléta. Dočítame sa tiež, že obec
bola pomenovaná Byblos preto, lebo tam bol
uschovaný od nepamäti bez škôd papyrus. Iní
naproti tomu uvádzajú, že tam Isis, keď opla-
kávala Osirisa, odložila diadém, a ten bol vy-
hotovený práve z papyrusu, a to z lyka egypt-
ských krovín, ktorým Níl umožnil v močariskách
vyrásť do výšky.

Lokálne ložiská medi, bohaté cédrové lesy,
dva prírodné prístavy a dostatok pitnej vody
v oblasti prispeli rozhodujúcou mierou k vzni-
ku dôležitého mestského centra. Mesto sa for-
movalo okolo prameňa a do dejín sa vďaka zá-
sobovaniu Egypta cédrovým drevom dostalo
v podobe hieroglyfických nápisov už v treťom
tisícročí. Štefan Byzantský sa tak pravdepo-
dobne nemýlil, keď považoval Byblos za naj-
staršie mesto Fenície a nemýlil sa ani v pôvo-
de jeho gréckeho názvu, ktorý odvodzoval od
papyrusu. Gréci papyrus označovali slovom
 byblos, lebo práve cez Byblos Feničania expor-
tovali egyptský papyrus do Egejskej oblasti.
Grécke slovo biblion, kniha (z papyrusu),
v množnom čísle biblia sa odrazilo aj do súčas-
ného označenia Biblie, teda Knihy kníh. Miest-
ni obyvatelia, samozrejme, grécky názov mesta
nepoužívali, ale v bronzovej dobe označovali
svoje mesto ako Gubla a v železnej dobe Gebal.

Berytos

Na základoch starovekého Berytu dnes stojí
hlavné libanonské mesto Bejrút. Berytos vzni-
kol na skalnom polostrove trojuholníkového
tvaru a Pseudo-Skylax námorníkov v periple
informuje, že v prípade plavby zo severu nájdu
pokojné útočisko v severnom prístave, ktorý
chráni lode pred západnými vetrami.

Miesto, kde Berytos leží, ľudia obývali už
od paleolitu. V strednej bronzovej dobe ho pr-

výkrát ohradili opevnením a starobylosť mesta
dokumentujú i texty z Ebly, v ktorých sa Bery-
tos objavuje vo forme Baurtu. Mesto zostalo
bez prerušenia obývané až dodnes.

Pri hľadaní pôvodu mestského názvu sa
môžeme opäť obrátiť na Štefana Byzantského.
Grécky geograf narazil pri skúmaní názvu na
dve staroveké tradície. Jedna z nich odvodzo-
vala pôvod názvu od fenického slova be’erot,
ktoré znamená studňa a vychádza zo skutoč-
nosti, že pod mestom sa nachádzali bohaté zá-
soby podzemnej vody. O druhom starovekom
variante o pôvode názvu mesta sa Štefan do-
čítal v diele pre nás neznámeho autora His-
tiaia, ktoré tento Grék venoval Fenícii. His-
tiaios vo svojej práci tvrdil, že názov mesta
pochádza od fenického slova pre telesnú silu.

Plavba z Berytu do Sidónu sa nedala v sta-
roveku uskutočniť za jeden deň. Pseudo-Skylax
preto upozornil na možnosť kotviť v prístave
Porfyrion, v dnešnom mestečku Jieh. Porfyrio-
vo mesto leží približne tridsať kilometrov od
Berytu, čo zodpovedalo v časoch Pseudo-Sky-
laxa približne dennej plavbe. Z Porfyrionu sa
už lode pohodlne preplavili do jednej z hlav-
ných fenických metropol, do Sidónu.

Mocný Sidón

Sidón zohrával spoločne s Tyrom úlohu kľú -
čového hráča fenických dejín. Mesto sa zú -
častňovalo na medzinárodnom obchode
a vlastnilo početné loďstvo. Z toho dôvodu
potrebovalo viac ako jeden prístav. Pseudo-
-Skylax v periple lode navádza, prichádzajúc zo
severu, do severného prístavu. Staroveký geo-
graf ho označuje ako uzavretý, lebo lode ukot-
vené v prístave chránili útesy, doplnené blok-
mi skál a tieto zariadenia prístav s rozlohou
500 x 200 metrov uzatvárali. Obchodné akti-
vity časom presiahli možnosti prístavu a Si-
dónci z toho dôvodu vybudovali rozsiahle
 prístavisko medzi uzavretým prístavom a os-
trovčekom Zire, ktorý ležal 500 metrov sever-
ne od mesta. Výstavbou móla a technického
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