
DEJEPIS 6. A   CIVILIZÁCIE STARÉHO ORIENTU 

 výhodné podmienky pre život v povodí veľkých riek (Eufrat, Tigris, Níl, Ganga...) 

 podnebie teplé až horúce                    dostatok vlahy a úrodná pôda 

 zavlažovacie kanály 

Mestské štáty a ich organizácia 

 štáty na čele s vládcom (mal neobmedzenú moc, božské pocty, veliteľ vojska) 

 dvorania (bohatí a mocní)                 úklady proti panovníkovi 

 úradníci (nemali vznešený pôvod, museli vedieť čítať a písať)                hlinené tabuľky 

 ZÁKONNÍKY 

Vznik vedy 

 prvé písmo sveta – obrázkové 

 neskôr klinové, v Egypte hieroglyfické 

 prvé vedecké inštitúcie (knižnice, chrámy – univerzity, školy pisárov...) 

 chrámy mali podobu zikkuratov (vedecké poznanie, centrá vzdelania a vedy) 

 kňazi sa zaoberali matematikou, fyzikou, astronómiou..., tlmočili vôľu bohov, vykoná-

vali obety 

Život bežného obyvateľa 

 slobodní ľudia – najpočetnejšia a najdôležitejšia časť spoločnosti 

 venovali sa obchodu, remeslám, roľníctvu, umeniu 

 obchodovali s Európou, Áziou, Afrikou, rozširovali nové poznatky a kultúru 

 odovzdávali dane  

 otroci – najnižšia vrstva obyvateľstva 

 nemali práva, vykonávali najťažšie práce 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starobabylonská ríša a Sumeri 

Najsilnejší štát – BABYLON (stredná časť Babylónie). 

- najvýznamnejší panovník Chammurapi (postupne si podmanil celú Mezopotámiu), 

- jeho oporou bolo vojsko, ktoré chránilo celú ríšu, 

- vytvoril jednotný hospodársky celok, 

- zjednotil všetkých obyvateľov, aj právne (dal napísať zákonník). 

Chammurapiho zákonník: 

- spoločnosť rozdelená na 3 skupiny: 

1. najväčšie postavenie mali privilegovaní – chránili ich zákony a previnenia voči nim sa riešili 

podľa zásady „oko za oko, zub za zub“. 

2. najpočetnejší slobodní roľníci (muškéni) – previnenia voči nim sa riešili podľa zásady od-

platy – za každé previnenie bola stanovená suma 

3. najmenšie postavenie mali závislí – otroci (zajatci, odsúdení, dlžníci). 

CHAMMURAPI – najvyšší predstaviteľ štátu, najvyšší vojenský veliteľ, riadil celý štát, najvyšší 

sudca. Tvrdil, že je potomok bohov – takýto systém sa nazýva orientálna despocia. 

R. 1594 pred Kr. Chetiti z Malej Ázie dobili Babylon a ríša prestáva existovať. 

SUMERI  

– najstarší národ v dejinách ľudstva, 

- uctievali mnoho bohov (polyteizmus), 

- stavali rozsiahle stavby, zhotovovali šperky zo zlata, striebra, vyrábali sochy bohov 

a panovníkov, 

- vytvorili kalendár (mesiac mal 4 týždne a týždeň 7 dní), 

- rozdelili deň na 12 dvojhodinových častí. 

CHETITSKÁ RÍŠA 

- pastiersky indoeurópsky kmeň žijúci na území dnešného Turecka bojujúci s Egypťanmi (v 

13. stor. pred Kr. bola podpísaná mierová zmluva kvôli nerozhodnej bitke pri Kadeši), 

- okolo r. 1200 pred Kr. – zánik ríše vplyvom morských národov. 

FÉNIČANIA 

- žijúci v oblasti východného pobrežia Stredozemného mora (dnešný Libanon), 

- významné mestá Kyros, Biblos, Liden, 

- kontakty so židmi, obchodovanie a dobré vzťahy, 

- dobrí obchodníci, cestovatelia a námorníci (vynájdenie abecedy: 1-hláskové písmo – 22 

znakov, peňazí, založili v severnej Afrike mesto Kartágo). 

 


