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4 Každodenný život v antike 
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4.1 Rodina a vzdelávanie v antike 
 

 Rodina je ako najmenšia spoločenská bunka neoddeliteľná od spoločensko-

historického a kultúrneho rámca. Má podiel na jeho vytváraní a zároveň je jeho produktom. 

Ako sme mohli sledovať v predchádzajúcich kapitolách, jej najstaršie zobrazenia siahajú do 

mytológie, odtiaľ prechádza problematika rodiny do antických eposov a drámy. Práve 

zachované literárne diela sú prameňmi, skrz ktoré môžeme aspoň čiastočne zazrieť realitu 

domáceho a rodinného života starovekých Grékov a Rimanov, pretože z tejto doby máme 

zachovaných len veľmi málo neformálnych svedectiev, akými sú napr. osobné listy, obchodné 

dokumenty či súdne zápisy. 

 

4.1.1 Osobné vzťahy v starovekom Grécku 
 

 J. Redfield poukazuje na skutočnosť, že klasickí Gréci nám nezanechali nijaké 

milostné príbehy. I keď si rozprávali príbehy o milostných pároch, nešlo v nich zväčša o lásku 

a ľúbostné vzťahy, ale len o dosiahnutie určitého cieľa (Iáson zviedol Médeu, aby získal 

otcovské dedičstvo; Pelops zas, túžiac po tróne, získal Hippodameiu ako odmenu za víťazstvo 

v pretekoch a pod.). V epike, na rozdiel od drámy, však možno nájsť aj celkom iný, pozitívny 

obraz milostného príbehu a manželstva. Stačí siahnuť po Homérovi, ktorý predstavuje hneď 

niekoľko párov (Priamos a Hekabé, Hektor a Andromaché, Odysseus a Penelopé), pre ktorých 

manželstvo nebolo len nutným zlom či povinnosťou. Odhliadnuc od toho možno povedať, že 

hlavnou témou klasickej krásnej literatúry je, pokiaľ ide o rodinný život, následníctvo 

a  neochota odstúpiť a nechať budúcu generáciu zaujať svoje miesto. Pokiaľ Gréci uvažovali 

o rodine, hľadeli na ňu z pohľadu polis – mestského štátu. „Politickým“ účelom rodiny bol 

prenos vlastníctva a sociálnych úloh tak, aby politický systém prežil smrť jednotlivca. 

V mestských gréckych štátoch nebolo ženám priznané občianstvo, nezastávali žiadny 

úrad a nezúčastňovali sa otvorene politického života, len zriedkakedy opúšťali dom. 

Z právneho hľadiska boli pod mužským poručníctvom (otca, najbližšieho mužského 

príbuzného, manžela). Ich úlohou bolo porodiť občanov, mužských dedičov domu, 

základného článku mesta. Z kultúrneho hľadiska tak boli ženy akousi zálohou v transakcii 

medzi svokrom a zaťom. Starovekí Gréci mali dva typy svadobného obradu – engyé a gamos 

– a zväčša používali oba. Engyé bola zmluvou medzi svokrom a zaťom. Bolo to právne 

záväzné zasnúbenie mladej dvojice a v dnešnom ponímaní by sme ho mohli nazvať skutočnou 

svadbou. Okamih naplnenia manželstva, resp. „konzumácia manželstva“ mohla nasledovať aj 
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dlhú dobu po engyé a bola zväčša príležitosťou k oslavám nazývaným gamos. Engyé bola 

zmluvou medzi mužmi a sústredila sa na ženícha, ktorý prijímal blahoželania k získaniu 

nevesty. Bola spojením otcovských domov. U Grékov žiadal nápadník, slobodný mladý muž, 

o nevestu vždy sám za seba (na rozdiel od Rimanov, kde boli synovia podriadení otcovi). 

Gamos oslavovali predovšetkým ženy. Stredobodom bola nevesta a jej krášlenie, pretože 

prechádzala zásadnou životnou premenou – z príbytku svojho otca bola slávnostne 

odprevadená do obydlia manžela a po svadobnej noci sa stala súčasťou novej 

domácnosti, získala nové postavenie s konkrétnymi povinnosťami i konkrétnou právomocou. 

Grécke rodiny nemávali príliš veľa detí. Dôvody boli predovšetkým ekonomické, 

pretože bolo potrebné deti nielen uživiť, ale aj postarať sa dievčatám o veno a finančne 

zabezpečiť chlapcov. To by pri väčšom počte detí viedlo k rozdrobeniu majetku a k tomu sa 

otcovia odhodlávali len veľmi ťažko. 

 

4.1.2 Osobné vzťahy v starovekom Ríme 
 

 Rímsku domácnosť, rodinu (familia) tvorili nielen deti a manželka, ale podľa 

okolností aj zaťovia, nevesty, vnuci, všetko služobníctvo, otroci a otrokyne, a tiež rodinný 

majetok. Otcovská moc (patria potestas) tkvela predovšetkým v absolútnej moci otca 

nad manželkou a deťmi, ktoré boli v jeho rukách, i keď už boli ženatí alebo vydaté a mali 

vlastné deti. Mal moc nad ich životom i smrťou (ius vitae necisque), vďaka ktorej smel 

odkladať novorodencov alebo zabiť, zapudiť či predať dieťa do otroctva. Až po jeho smrti 

začali byť synovia nezávislí (sui iuris), hoci otec im mohol slobodu dať (tzv. emancipatio). 

Z právneho hľadiska sa teda občania delili na osoby nezávislé (sui iuris) a závislé na niekom 

inom (alieni iuris). 

 Ženy boli z verejného života, podobne ako v Grécku, vylúčené, nesmeli zastávať 

politické funkcie ani voliť. Väčšiu voľnosť dostali v období neskorej republiky pri spravovaní 

vlastných záležitostí a riešení finančných otázok. Pokiaľ neboli vydaté in manu (pod 

manželovou kontrolou), mohli vlastniť a dediť majetok a voľne s ním nakladať. Tie, ktoré sa 

vydali sine manu (manžel nad nimi nemal právnu moc), mali po celý život opatrovníka alebo 

poručníka. Od 2. stor. pred Kr. bolo poručníctvo už len formalitou. 

 Rímska manželka mala neporovnateľne lepšie postavenie ako manželky v Grécku. 

Nebola obmedzená na zadnú „ženskú“ časť domu, ale mala k dispozícii celý dom, voľne sa 

pohybovala na verejnosti, smela sa zúčastňovať na hostinách. Pokiaľ ide o vzdelanie 
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a výchovu, možnosti a záujmy rímskych žien sa nelíšili od záujmov mužov. Morálny kódex 

rímskych žien ako ho formulovalo tradičné spoločenské povedomie, sa dá vyjadriť 

niekoľkými termínmi: casta (čistá, cnostná), pudica (slušná), lanifica (venujúca sa pradeniu), 

domiseda (starajúca sa o domácnosť), univira (verná jednému mužovi). Od posledného 

storočia republiky však prešla táto morálka hlbokými zmenami. Emancipácia žien, najmä 

právo voľne disponovať svojím majetkom, ktoré ich robilo nezávislými na manželovi, prispeli 

negatívne k uvoľneniu rodinného života. Módou sa stali niekoľkonásobné manželstvá a 

rozvod sa stal v Ríme veľmi jednoduchou záležitosťou. 

 Deti narodené v manželstve boli liberi, slobodní. Nechcené deti sa odkladali na 

opustené miesto. Ak boli nájdené, stávali sa z nich zväčša otroci. Ak sa však dieťa narodilo až 

po otcovej smrti, nesmelo byť odložené a nesmelo mu byť odopreté právo na výchovu, 

pretože patrilo zomrelému otcovi. Podľa zákona patrilo dieťa narodené v manželstve otcovi 

a po rozvode zostávalo v jeho domácnosti. Sirotou sa dieťa stalo, keď mu zomrel otec a nie 

obaja rodičia. V tomto prípade mu bol pridelený poručník. Dieťa narodené mimo manželstva 

dostávalo meno po matke a nemalo žiadne práva. 

 

4.1.3 Vzdelávanie v antike 
 

Výchova a vzdelávanie boli v antike a neskôr aj v Byzancii  zamerané na všestranný 

rozvoj duševných a telesných schopností jedincov. Kým v antike spočíval ich ideologický 

rámec na pohanskom náboženstve a filozofii, v Byzancii sa ideologickým ťažiskom stalo 

kresťanstvo. 

Základy vzdelania a výchovy dostávalo dieťa v rodine, prvými učiteľmi boli otec 

a matka. Do siedmich rokov bolo dieťa v starostlivosti matky a po dovŕšení tohto veku prešli 

chlapci pod dohľad otca, ktorý sa staral o telesnú zdatnosť syna, dievčatá ostávali pri matke 

a učili sa „ženským“ prácam. Výchovu chlapca v dome preberal neraz paidagogos, sluha 

alebo otrok (v Ríme najčastejšie gréckeho pôvodu), ktorý dbal na dobré správanie chlapca, 

sprevádzal ho do školy a po návrate domov si zrejme so svojím zverencom prebranú látku 

ešte opakoval (máme zachované zmienky, že v republikánskom Ríme boli vzdelávané aj 

dievčatá). Podľa gréckych predstáv sa výučba týkala tých najdôležitejších oblastí, ktoré mali 

žiakov vybaviť praktickými znalosťami pre život a zabezpečiť im zodpovedajúcu kultúrnu 

úroveň, t. j. naučiť ich čítať, písať, počítať, tiež zorientovať ich v literatúre, speve, hudbe 

a základoch vtedy pestovaných športov. Ideálom výchovy v Grécku bol harmonický rozvoj 

fyzických i duševných vlastností a schopností každého občana, kalokagathia (kalos kai 
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agathos = krásny a dobrý). V Ríme sa od všetkých občanov vyžadovala mravnosť, dobrý 

charakter, poslušnosť voči rodičom a štátu i oddaná služba. 

Všeobecne možno povedať, že antické vzdelávanie pozostávalo z trojstupňového 

školského systému. Školská púť detí začínala elementárnym vyučovaním, ktoré mal na 

starosti grammatistés (litterarius). Jeho úlohou bolo naučiť ich čítať, memorovať, písať 

a počítať. Písanie si pritom deti precvičovali napríklad odpisovaním zoznamu mien mýtických 

bohov a hrdinov. Písali na drevené tabuľky so zvýšeným okrajom a pokryté vrstvou mäkkého 

vosku. Písmená sa vyrývali do vosku pomocou paličky (stilus) zo slonoviny alebo kovu, ktorá 

bola na jednom konci zahrotená, na druhom konci plochá a zahnutá tak, aby sa ňou dali 

zotrieť napísané znaky a aby sa pomocou nej mohla opätovne uhladiť vrstva vosku. Okrem 

voskových tabuliek sa používali aj drevené dosky, natierané zmesou kriedy a lepidla. Na tie 

sa písalo trstinovými perami, ktoré sa namáčali do atramentu. Atrament sa zhotovoval zo 

sadzí dreveného uhlia zmiešaných s rastlinným lepidlom. Pred použitím sa riedil vodou, čo 

bola v škole práca učiteľových pomocníkov. Trstinou (calamus) alebo vtáčím brkom (penna) 

sa písalo aj na pergamen či papyrus, ktorý sa dovážal najmä z Egypta  a bol finančne veľmi 

nákladným materiálom. 

Druhým stupňom bolo vyučovanie gramatiky, ktoré zabezpečoval grammatikos. Na 

tomto stupni sa čítali grécke, príp. latinské básne, boli rozoberané slovo po slove a gramaticky 

i obsahovo vysvetľované. Učiteľ predčítal úryvky a deti sa ich učili naspamäť. Vo výučbe sa 

maximálne využívala sluchová pamäť. Týmto spôsobom sa jednak cvičila, jednak to bolo 

nevyhnutné kvôli nedostatku a drahote kníh, a tiež preto, 

že zo školy mali žiaci vychádzať so znalosťou množstva 

citátov, predovšetkým morálnych ponaučení. Súčasťou 

školského vzdelávania tak bola aj morálna výchova, 

založená na memorovaní a recitácii poézie. Na tejto 

úrovni bolo vzdelanie postavené na štúdiu siedmich 

slobodných umení (artes liberales), hoci geometria či 

hudba zaujímali len pomerne málo študentov. 

Posledný stupeň školského vzdelávania mal na starosti sofistés alebo rhétór 

a obsahoval štúdium rétoriky, ku ktorému bolo možné pridať ešte štúdium filozofie alebo 

práva. 

Špecifikom rímskeho vzdelávania bola bilingválna výchova detí už od útleho detstva. 

 

Septem artes liberales (sedem 

slobodných umení):  

gramatika, rétorika, dialektika, 

aritmetika, geometria, 

astronómia, hudba. 
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 Výchovné metódy v školách charakterizovala skôr prísnosť a tvrdosť než láskavosť 

a ľudskosť. Deti boli učiteľmi často fyzicky trestané. Spomienka antického človeka na školu 

sa preto často spájala práve s bitkou a výraz manum ferulae subducere (vystaviť ruku prútu) 

je v dobrej latinčine elegantnou frázou symbolizujúcou štúdium (Iuvenalis, Saturae 1, 15; 

Macrobius, Saturnalia III, 10, 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 83 Sedem slobodných umení 

 

Niekoľko latinských (gréckych) pojmov súvisiacich so vzdelávaním 

 

abecedarius – žiak prvej triedy 

paidagogos – vychovávateľ, neraz otrok sprevádzajúci dieťa do školy 

grammatistés, litterarius, ludi magister – učiteľ na prvom stupni vzdelávania, 

učil deti čítať, písať, memorovať 

grammatikos, grammaticus – učiteľ na vyššom stupni vzdelávania, gramatik 

sofistés, rhetor, scholasticus – učiteľ na najvyššom stupni vzdelávania, učiteľ 

rečníctva 

calculator – vyučoval obchodné počty 

notarius – vyučoval rýchlopis budúcich tajomníkov, sekretárov a pisárov 

 

schola – škola 

tabula – tabuľa 

cathedra – kreslo, stolička pre učiteľa 

tabella – tabuľka 

tabella cerata – vosková tabuľka 

stilus – rydlo (palička) na písanie do vosku 

calamus – pero z trstiny 

penna – vtáčie brko 

graphiarium, graphiariatheca – puzdro na stilus (peračník) 

atramentum – atrament 

capsa, scrinium – taška na písacie potreby a desiatu (školská taška) 

ferula – prút (trstenica) 
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4.2  Človek vs. vôľa bohov v antike 
 

 V ranej gréckej kultúre neboli tým, na čom 

najviac záležalo ani prirodzené veci ani individuality. 

Bolo to zhromaždenie obce za účelom slávností, 

hudby, atletických súťaží a náboženských rituálov. 

Predstava o priamom pôsobení bohov a ich zásahu do 

behu sveta a ľudského života bola v antike 

predpokladom oficiálneho kultu i viery jednoduchých 

ľudí. Boh sa mohol zjaviť priamo. Epifania je však 

zriedkavá a len málokedy je podrobne popísaná. 

Častejšie sa božstvo prejavovalo a dávalo najavo svoju 

vôľu inými spôsobmi, ako napr. prostredníctvom 

tajomných hlasov alebo znamení, prostredníctvom 

veštieb a snov, zázračného uzdravenia a pod. Bohovia 

tak čiastočne riadili konanie a osudy ľudí, 

ovplyvňovali priebeh bitiek a vojen, dbali, aby nikto 

neprekročil mieru. 

 V historickej dobe sa teda bohovia zjavovali 

pomerne zriedka, omnoho častejšie zosielali ľuďom 

rôzne veštecké znamenia. Patrili k nim napríklad 

nezvyčajné prírodné úkazy na nebi (zatmenie slnka 

a mesiaca, ničivé búrky, blesky a hromy z jasného 

neba, výskyt komét, pád meteorov a pod.) i na zemi 

(najmä zemetrasenie a všetko, čo s ním súviselo – podzemný hluk, samovoľné otváranie 

dverí, pohyb sôch v chrámoch). Obzvlášť zlými znameniami boli mor, sucho a hlad. Za 

znamenie sa považoval aj náhly hlasný zvuk, hoci len kýchnutie, náhle objavenie vtáka, 

zvlášť orla ako Diovho posvätného vtáka, či nečakané stretnutie s nejakým človekom. 

Tento spôsob odhaľovania božej vôle podľa znamení je tzv. umelé alebo induktívne 

veštenie. Týka sa zvyčajne len najbližšej budúcnosti, t.j. zdaru či nezdaru veci, ktorá sa 

pripravuje. Preto obety konané pred bitkou, vojnovým ťažením alebo nejakým dôležitým 

rozhodnutím boli často sprevádzané výkladom znamení. Už v antike sa kýchnutie považovalo 

za potvrdenie toho, čo bolo práve povedané, či že si treba odpľuť, aby sa zlomilo kúzlo. Už 

vtedy si uvedomovali rozdiel medzi vierou a poverou a zvlášť Rimania odsudzovali všetko, 

 

Epifania 

V najstaršom období sa bohovia 

často zjavovali ľuďom 

a bezprostredne s nimi 

komunikovali. Homérsky svet 

bol malý a bohovia mali 

k ľuďom blízko. Cítili ich 

prítomnosť najmä pri 

slávnostiach konaných na ich 

počesť alebo sa k nemu blížili 

v mystických obradoch a pri 

mystickom vytržení. Ale ani pri 

iných príležitostiach nebolo 

čudné, keď sa boh zjavil aj 

verejne. V polovici 6. stor. pred 

Kr. použil napr. tyran 

Peisistratos, keď sa vracal zo 

svojho vyhnanstva do Atén, 

priehľadný trik. Dal obliecť 

vysokú urastenú ženu do zbroje 

Pallas Athény, postavil ju na 

voz a vyhlásil, že ho do Atén 

privádza samotná bohyňa. 

Aténčania tejto sugestívnej 

propagande podľahli 

a Peisistrata prijali späť. 

Postupom času však Gréci aj 

Rimania prestávali veriť 

možnosti priameho zjavenia 

božstva a prenechávali 

rozprávania o zázračných 

zjaveniach len na básnikov. 
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čo prichádzalo z východu a nebolo posvätené rímskou 

tradíciou, ako poveru. Oficiálne veštecké praktiky ale 

patrili k tradícii, najmä keď sa týkali celého štátu 

a upúšťali od nich len veľmi pomaly. 

Prehľad hneď niekoľkých druhov vešteckých 

znamení nachádzame už u Homéra. Veľmi časté je 

u neho veštenie podľa letu vtákov a vyskytuje sa tam 

dokonca špecialista, oiónopolos, ktorý dokázal vyložiť 

každé takéto znamenie. Veštilo sa tiež z vnútorností 

zvierat, na čo bol odborník thyoskoos. Z pečene 

obetovaného zvieraťa zas vedeli znamenia vyčítať haruspikovia. 

Kým Gréci sa v historickej dobe stavali 

k induktívnemu vešteniu dosť skepticky, Rimania 

vypracovali dokonalý systém výkladu rôznych znamení 

a predzvestí (prodigia). U Rimanov bol možný dialóg 

medzi bohmi a ľuďmi. Preto bolo potrebné zakaždým 

pri spozorovaní nejakej predzvesti najprv rozhodnúť, či 

je znamenie relevantné, či má svoju váhu a či je treba 

brať ho do úvahy. Ak bolo uznané za dôležité, konali sa 

rôzne očistné obrady či iné úkony na odvrátenie božieho 

hnevu. Viera v prodigia však postupom času upadala. 

V 2. stor. pred Kr. sa o nich senát oficiálne prestal 

starať, napriek tomu celkom nevymizla. Až do 4. stor. po Kr. v Rímskej ríši naďalej 

existovala inštitúcia haruspikov a podľa obety konanej pred bitkou sa predpokladal jej 

výsledok. 

Rimania intuitívnemu vešteniu príliš nedôverovali, predsa však využívali aj služby 

veštiarní. So žiadosťami o radu sa obracali na veštiarne v Grécku, ktoré bolo vlasťou 

oficiálnych veštiarní. Najznámejšou a najslávnejšou bola veštiareň v Delfách. 

 

 

 

 

 

 

Pri výklade znamení z letu vtáka 

nebol vždy potrebný odborník 

a ľudia si vedeli poradiť sami. 

Keď sa napr. Penelopiným 

nápadníkom náhle objavil orol 

z ľavej strany, hneď spoznali, že 

je to zlé znamenie, pretože len 

pravá strana prinášala dobrú 

zvesť. 

Obr. 84  Veštec Kalchas skúmajúci 

pečeň. 
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4.2.1 Delfská veštiareň 

 

V delfskej veštiarni hovoril k pútnikom ústami Pythie Apollón. Samotní Gréci ho 

považovali za prisťahovalca, ktorý musel (podľa báje) najprv zabiť draka-hada Pythóna, 

strážcu posvätného okrsku bohyne zeme. Posvätný okrsok sa rozkladá na strmom svahu 

južného úpätia pohoria Parnas. Apollónov chrám uprostred okrsku leží vo výške 573 m nad 

hladinou Korintského zálivu. Údolie pod svätyňou prudko spadá do prímorskej roviny. Delfy 

patria k najkrajším lokalitám celého Stredomoria. Vďaka svojej polohe, ale aj pre svoju 

povesť, mala delfská svätyňa medzi veštiarňami dominantné postavenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollónova veštiareň sa nazývala adyton, t.j. neprístupné miesto, kam smela vstúpiť 

iba Pythia. Bola zabudovaná do vnútra Apollónovho chrámu, ktorého najstaršia materiálne 

dokázateľná podoba pochádza približne z polovice 7. stor. pred Kr. Apollón veštil ústami 

Pythie vždy siedmy deň v mesiaci, okrem troch zimných mesiacov. Pythia sedela pri veštení 

Obr. 85, 86, 87  Apollónov chrám v Delfách. 
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na trojnožke, ktorá patrila ku kultu a bola častým 

obetným darom pre svätyňu. Sedela na sedačke v tvare 

misy, nohy mala vo vzduchu a musela sa pridržiavať 

pomocou dvoch kruhových držadiel upevnených na 

bokoch. Podľa 

bežne tradovanej 

predstavy 

vydávala Pythia 

sediaca na 

trojnožke v stave posvätného vytrženia akési nesúvisle 

výkriky. Bola len prostredníkom, nástrojom božského 

pôsobenia. Pred veštbou sa kúpala v Kastalskom 

prameni. Išlo o kultovú očistu, ktorú sprevádzali 

hlasné modlitby. Rovnako sa musel pri tomto prameni 

očistiť aj každý návštevník, i keď sa v ňom nemusel 

okúpať. 

Žiadateľ o veštbu musel tiež zaplatiť určitý 

poplatok, kúpiť obetný medový koláč a dodať obetné 

zviera, ovcu alebo kozľa. Pred obetou bolo zviera 

pokropené studenou vodou a ak sa zachvelo, mohlo sa 

pristúpiť k obete i vešteniu. Prichádzajúci trpezlivo 

čakali, kým na nich príde rada podľa vylosovaného 

poradia. Otázky, ktoré sa týkali bežných vecí, 

každodenného života, sa nepodávali písomne, ale boli 

prednášané ústne. Nešlo o vlastné veštenie budúcnosti, 

ale odpovede na otázky typu Mám sa oženiť? Je to 

dieťa moje? Mám podniknúť cestu?, kde stačilo často 

odpovedať iba áno alebo nie. Písomná odpoveď sa 

vyžadovala len na oficiálne písomné žiadosti 

vyslancov rôznych gréckych obcí. Takéto odpovede 

boli kvetnaté, zväčša vo forme homérskych 

(daktylských) hexametrov. Vyslanci si ich odnášali so 

 

Siedmy deň v mesiaci sa veštilo 

preto, lebo v tento deň porodila 

Létó Apollóna a Artemidu na 

ostrove Délos. V časoch 

najväčšej slávy veštiarne sa  

však pravdepodobne veštilo 

častejšie ako len raz za mesiac 

a v službe sa striedali tri Pythie, 

pôvodne 15-ročné dievčatá, 

neskôr, z dôvodu únosu jednej 

z nich, ženy nad 50 rokov. 

 

Hérodotos – „otec dejepisu“ 

Veštby v jeho diele nie sú len 

kuriozitou. Podporoval nimi 

svoj zámer, že nad ľuďmi 

vládne božstvo, ktoré nedopustí, 

aby bol niektorý človek príliš 

šťastný alebo aby sa nejaká ríša 

rozrástla nad prípustnú mieru, 

lebo tým vyvolávajú hnev 

a závisť bohov a nutne musí 

dôjsť k ich pádu.  

Uvádza napr., že kráľ Kroisos, 

aby sa presvedčil 

o vierohodnosti veštiarní, sa 

s rovnakou otázkou obrátil hneď 

na niekoľké. Poslovia sa mali 

opýtať presne stý deň po svojom 

odchode zo Sárd, čo ich kráľ 

práve robí. Odpoveď z každej 

veštiarne mali doniesť 

zapečatenú späť. Delfská Pythia 

im odpovedala (Hérodotos, 

Dejiny I 47), že cíti vôňu 

varenej korytnačky, ktorá sa varí 

spolu s jahňacím mäsom v medi 

(medený kotol s medenou 

prikrývkou). Kroisos uznal, že 

správne odpovedala jedine 

delfská veštiareň a od tej doby 

zahŕňal Delfy svojou priazňou. 

Obr. 88  Pythia. 
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Amfiktyonia – v antickom 

Grécku označenie náboženského 

spolku miest a kmeňov 

sústredeného okolo významnej 

svätyne, veštiarne a pod. 

Účelom takéhoto spolku bola 

starosť o kult, ochrana svätyne 

a zachovanie mieru medzi 

členmi spolku. Najznámejšia 

bola delfská amfiktyonia, ktorá 

mala oficiálne 12 členov 

z rôznych častí Grécka. 

sebou a poznáme ich len z literárnych prameňov, pretože neboli zapisované na trvanlivý 

materiál. 

Najviac delfských veštieb zaznamenal Hérodotos. Zachoval nám povestné obojaké 

veštby, keď si človek až neskoro uvedomil, že bol varovaný včas, ako napr. lýdsky kráľ 

Kroisos. Prorokovali mu, že zničí veľkú ríšu, ak prekročí 

rieku Halys. Kroisos si veštbu zle vysvetlil, tiahol proti 

Peržanom a ríšu zničil, avšak vlastnú. 

Delfská veštiareň zrejme uplatňovala akúsi „tajnú 

službu“. Cesta do Delf trvala dlho a návštevníci museli 

v Delfách neraz zotrvať aj celý mesiac. Za ten čas z nich 

kňazi vymámili aj najhlbšie tajomstvá. Poznali 

návštevníkovu otázku skôr, ako ju vyslovil pred Pythiou. 

Pythia začala často hovoriť skôr, ako návštevník 

prehovoril. Vedela, kto k nej ide. Je pravdepodobné, že vo 

veštiarni existovala nejaká kartotéka zákazníkov 

s rôznymi záznamami. Pythia operovala nespočetným 

množstvom mien a informácií, čo by bez záznamov bolo 

asi len ťažko možné. Kňazi boli výborne informovaní o zahraničnej politike a zrejme dôverne 

poznali zahraničné mocenské vzťahy. Z Apollónovho kultu v Delfách sa skoro vyvinula 

ustanovizeň (amfiktyonia), v ktorej splynuli politické a náboženské záujmy. 

Delfská svätyňa mala v časoch svojej slávy veľký morálny a politický význam pre 

celé Grécko. V chrámovej predsieni neboli nadarmo vytesané výroky siedmich mudrcov, 

medzi nimi aj známe „Poznaj sám seba“ (Gnóthi 

seauton). Ústami Pythie sa urovnávali mocenské spory 

medzi gréckymi štátmi, ktoré chápali Delfy ako 

vrcholnú morálnu inštitúciu. Apollón očisťoval celé 

obce z krvavých činov, ktoré museli byť odčinené. 

Rovnako ako jednotlivcom aj im išlo s Apollónovým 

prispením o odčinenie vraždy, aby nedochádzalo ku 

nekonečnej krvnej pomste. V tom, nie vo veštení 

budúcnosti, bol najväčší význam Delf. Prispievali 

k zlepšovaniu vzájomných vzťahov medzi Grékmi 

a obratnou diplomaciou, riadenou z posvätného miesta, 

Obr. 89  Kastalský prameň. 
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ktorého nestrannosť a neutralita boli zaručené delfskou amfiktyoniou, viedli i k vyššej 

nadkmeňovej a nadnárodnej jednote. 

 

 

4.2.2 Amfiareion pri Órópe 

 

 V Amfiareiu v Órópe v severovýchodnej Attike (50 km severne od Atén) aplikovali 

úplne iný spôsob veštenia. Každý tu dostával veštbu sám vo sne pri tzv. inkubácii. Amfiareion 

bol posvätný okrsok zasvätený argejskému héroovi 

Amfiaraovi, jednému zo siedmich mýtických hrdinov 

bojujúcich proti Thébam. 

 Amfiareion bola svojím spôsobom vznešená 

veštiareň pre exkluzívnu klientelu. Boli tu hotely 

a kúpeľné zariadenia, ktoré lákali najmä boháčov 

a intelektuálov. Veštiareň sa prezentovala ako 

mondénne sanatórium, kde vyvolávali uzdravujúci 

spánok minerálnou vodou a v ťažkých prípadoch aj 

vínom. Sny vykladali kňazi psychoanalytickými 

metódami. Po skončení celej procedúry vhodil pacient 

peniaz do posvätného prameňa. Vykladanie snov 

pokladali v staroveku za úctyhodné umenie. 

V Amfiareione snívali stovky ľudí naraz. 

 V posvätnom okrsku bola uctievaná aj 

bohyňa zdravia Hygieia, pretože v spánku niekedy 

dochádzalo i k uzdraveniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštevník, ktorý sa chcel 

podrobiť inkubácii, musel sa 

najprv zapísať do poradovníka. 

Zaplatil drachmu a dostal 

bronzovú alebo olovenú 

kúpeľnú kartu. Po jej prevzatí sa 

musel podrobiť kúpeľnému 

poriadku, ktorý sa opieral 

o presne stanovený rituál, ktorý 

sa začínal obetovaním barana na 

veľkom oltári a pokračoval 

prísnou diétou. V dňoch pred 

inkubačným spánkom bola 

zakázaná bravčovina, určité 

druhy rýb, cibuľa, fazuľa 

a cesnak. Piť smeli iba vodu. 

Ťažké jedlá a alkohol negatívne 

ovplyvňovali sny. Klient 

napokon zaľahol v stĺpovej sieni 

na kožu zabitého zvieraťa so 

zámerom snívať hocičo, no 

kňazi neraz používali 

prostriedky, pomocou ktorých 

navodzovali konkrétne sny. 

Obr. 90  Amfiareion pri Órópe. 
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4.2.3 Veštiareň zosnulých v Efyre 

 

Vyvolávanie duchov mŕtvych – nekromanteia – 

je popísaná už u Homéra, konkrétne v XI. speve 

Odysseie. Niečo podobné ako Odysseus mohli zažiť tí, 

ktorí sa odhodlali obrátiť na veštiareň mŕtvych v Efyre. 

Objavil ju v 60-tych rokoch 20. storočia prof. Dakaris 

práve na základe Homérovho opisu podobne, ako 

objavil H. Schliemann Tróju. 

 Efyrská veštiareň (na severe Grécka) zosnulých 

pôsobí chaoticky. Z dlhých koridorov vedú úzke dvere 

do izbičiek, chodby menia smer, labyrintové priechody 

vedú k ústrednej svätyni pozostávajúcej z viacerých 

miestností. Pred vchodom do veštiarne stáli byty pre 

kňazov a návštevníkov. Koho vpustili dnu, neuzrel 

denné svetlo 29 dní; slepo sa zveril kňazovi, pričom 

nevedel, čo ho čaká.  Prvé dni trávil návštevník v 

miestnosti v podstate v nekonečnej noci. 

 V areáli veštiarne sa našli zvieracie kosti, 

mušle a bôby. Bôb, mušle i bravčové mäso boli 

odpradávna pokrmom zosnulých. Našli sa aj hašišové guče (celé vrecia), pomocou ktorých 

uvádzali návštevníkov vo veštiarni do inkubácie. K nasledujúcej procedúre patrilo rituálne 

umývanie, horúce parné kúpele a oblievanie ľadovou vodou. Pod dojmami magických 

úkonov, nezrozumiteľných modlitieb a sugestívneho rozprávania o dušiach zosnulých sa 

každý premenil na poddajný nástroj kňazov a bol ochotný vykladať si sny a vnímať 

neexistujúce zjavenia. 

 Návštevníci boli v tme, len občas sa zjavil kňaz s blikajúcou fakľou a zase upadli do 

tmy. Jedli striedmu stravu a postupne prechádzali chodbami  a miestnosťami. Po 29 dňoch sa 

dostali do miestnosti s jamou, kde sa liala krv obetných zvierat, ktorú si priniesli so sebou 

v krčahu. Z povaly sa následne spustil medený kotol. V ňom bola „duša“ mŕtveho – zrejme 

nejaký kňaz v primeranom prestrojení (kňazi mali dosť času zistiť od návštevníka, ako ten-

ktorý mŕtvy vyzeral). Kotol bol po odpovedi znova vytiahnutý hore a nedalo sa k nemu 

priblížiť. 

 

Odysseovo získanie veštby od 

mŕtveho Teiresia podľa 

Homéra:  

Odysseus sa na radu čarodejnice 

Kirké vydal na kraj sveta, aby 

tam vyvolal z podsvetia ducha 

veštca Teiresia. Najprv vyhĺbil 

mečom jamku v zemi a vykonal 

trojitú obetu všetkým mŕtvym – 

mliekom a medom, vínom 

a nakoniec vodou, do ktorej bola 

zamiešaná múka. Po modlitbe 

a sľube, čo všetko obetuje po 

návrate domov, podrezal čierne 

ovce a ich krv nechal tiecť do 

vyhĺbenej jamky. Zabité 

zvieratá potom stiahli jeho 

druhovia z kože a všetko mäso 

museli spáliť, pretože išlo 

o obeť podsvetným božstvám. 

Odysseus zatiaľ odháňal duchov 

mŕtvych, ktorí boli privábení 

krvou, aby sa jej napili skôr ako 

očakávaný Teiresias. Keď 

konečne prišiel samotný veštec, 

napil sa krvi a vyjavil Odysseovi 

jeho ďalšie osudy. 
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 Po veštbe smerovali návštevníci do malej miestnosti na zotavenie a podstúpenie 

očistných sírových kúr po stretnutí s mŕtvym; potom už vychádzali priamo na svetlo. 

 

 

 

 

4.2.4 Veštiareň v Dódóne 
  

V Dódóne, ktorá nie je príliš vzdialená od Efyry a ktorú poznal už Homér, sa veštilo 

zo šumenia posvätného duba. Bola to najstaršia veštiareň gréckeho sveta. Rozprestierala sa na 

úpätí vrchu Tomaros. Jej odľahlosť spôsobila, že upadla do zabudnutia už v klasických 

časoch. V jej areáli sa našli neolitické hlinené nádoby, čo ju kladie do obdobia trójskej vojny, 

keď už civilizované národy stredného Grécka vedeli spracúvať kovy. V múzeu v Ioannine sú 

uložené tenké olovené platničky z najrozmanitejšími otázkami, ktoré tu boli kladené. V 

literatúre máme zaznamenané len významné veštby, ale ľudia sa pýtali aj na bežné problémy. 

Obr. 91 – 94  Veštiareň zosnulých v Efyre. 
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 V Dódóne bol uctievaný Zeus vo forme, akú odinakiaľ nepoznáme. Podľa 

rozprávania Dódónčanov sedel Zeus na mohutnom posvätnom dube uprostred svojej svätyne, 

čo zrejme vzišlo z toho, že tu často bijú blesky, ktoré obzvlášť priťahoval práve tento dub. 

Žili tu prehnane asketickí horskí kňazi (sellovia), ktorí si nesmeli umývať nohy a 

museli spať na holej zemi. Načúvali šumeniu lístia posvätného duba a namýšľali si, že počujú 

hlasy. Na otázku vyslovenú  hlasno do vetra odvetil šum. Popri selloch pôsobili v starej 

Dódóne aj veštkyne. Vždy bývali tri.  

V Dódóne musela byť otázka formulovaná tak, aby na ňu bolo možné dať odpoveď 

áno alebo nie. Uchádzač o veštbu dostal pri príchode tabuľku, kde sformuloval svoju otázku, 

na zadnej strane ju označil číslom alebo iniciálami mena. Kňaz vložil tabuľku do krčaha pred 

Sibyllu, tá načúvala šumeniu, vyberala postupne lístky a hovorila áno/nie, ktoré kňazi 

vyrývali na príslušné tabuľky. 

 

 

4.2.5 Veštenie u Rimanov 
 

 Namiesto gréckych veštiarní mali Rimania 

Sibyllské knihy. Bola to zbierka proroctiev týkajúcich 

sa budúcnosti, ktoré boli dosť hmlisté a nevzťahovali 

sa na určitých ľudí. Preto bolo potrebné ich vykladať 

a vzťahovať k súčasným situáciám, ktoré vykazovali 

istú podobnosť alebo dokonca zhodu. Rímsky senát sa 

na ne obracal o pomoc pri takej neobvyklej udalosti, 

kvôli ktorej bolo nutné očistiť obec. Pôvodne to boli 

 

Sibylla - všeobecné označenie 

žien, ktoré sa dostávali občas do 

vešteckého vytrženia bez toho, 

aby ich k tomu niekto vyzýval a 

prorokovali nejakú udalosť, 

zväčša nešťastnú. Vyskytovali  

sa už od archaického gréckeho 

obdobia. Postupne sa im začal 

prisudzovať dlhý vek a stávali 

sa akýmisi mýtickými 

polobožskými bytosťami. 

Obr. 95, 96  Svätyňa s Diovým dubom v Dódóne. 
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veštby žien – Sibýll, ktoré nepôsobili v žiadnej veštiarni. 

 Tieto rímske Sibyllské knihy sa nám nezachovali. 

Čiastočnú predstavu si o nich môžeme urobiť z neskoršieho 

súboru nazývaného všeobecne Oracula Sibyllina, ktorý 

vznikol v alexandrijskom prostredí veľmi ovplyvnenom 

židovstvom a neskôr aj kresťanstvom. Je to pestrá zmes 

pohanských a židovsko-kresťanských predstáv. Podobne ako 

rímske Sibyllské knihy sú aj tieto Oracula Sibyllina písané 

po grécky, a to klasickým homérskym hexametrom. Neboli 

cirkevne schválené, ale boli veľmi obľúbené a znovu 

prepracovávané v latinčine v období stredoveku. Na ich 

základe vznikol celý literárny druh zjavení, často 

apokalyptického rázu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 97 Oracula Sibyllina. 
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4.3 Zábava v antike 
 

 Hlavné druhy verejnej zábavy v antickom Grécku boli vždy úzko spojené 

s náboženskými slávnosťami. Patrili k nim hudobné a divadelné predstavenia, ale aj atletika, 

konské preteky či preteky so záprahmi. Atletické súťaže patrili medzi najvýznamnejšie 

predstavenia starého Grécka. Básnici (napr. Pindaros, Bakchylidés) vo svojich ódach 

vyzdvihovali víťazov panhelénskych slávností, ale i rôznych miestnych hier ako ideálnych 

hrdinov. Víťazstvo totiž dokazovalo atlétove zdedené kvality, disciplínu, priamočiarosť, 

ochotu riskovať a umiernenosť v hojnosti úspechu. 

Športové slávnosti organizované s veľkými nákladmi nie sú znakom novodobej 

kultúry. V istej podobe ich poznali už staré kultúry Egypta i Východu a starovekí Gréci im 

vdýchli obsahový zmysel a spoločenský význam, ktorý vplýval aj na cudzie kultúry a na 

Západe nakoniec znovu ožili v olympijskom hnutí. 

 Existuje názor, že najbližší historický náprotivok moderného športu nie je grécky, ale 

rímsky (ludi circenses) z cisárskeho obdobia. Perfektná technická a finančná organizácia hier 

v cirku v Ríme, Konštantínopole a v iných veľkomestách ríše s ich profesionalizmom, kultom 

hviezd, odmenami pre víťaza a predovšetkým 

s emocionálnou mobilizáciou veľkomestských más 

k mohutnému nadŕžaniu modrej, zelenej, červenej či 

bielej farbe zodpovedajú moderným športovým 

udalostiam, ale táto podobnosť sa týka len socio-

psychologického aspektu masového sledovania 

kolektívneho športu. Kvalitatívne však nie je moderný 

šport bližší nijakému inému fenoménu viac ako športu 

v gréckom chápaní. 

 

 

4.3.1 Športový duch Grécka 
 

V gréckej kultúre existovala, napriek 

roztriešteniu národa do stoviek malých štátov, 

spoločná mienka o športe ako preferovanej možnosti 

preukázať zdatnosť (areté) a prostredníctvom nej 

 

Občania všetkých miest (poleis) 

posielali na panhellénske hry 

dobrých športovcov zo svojho 

stredu, a aby ich mohli poslať, 

každá polis si zakladala na 

svojej starej lokálnej športovej 

udalosti, ktorá sa mala 

oslavovať každoročne. 

Víťazstvo na športových hrách, 

najmä panhellénskych,  sa 

oslavovalo slávnostným 

sprievodom, po ktorom 

nasledovalo symposion. 

K sprievodu patrili piesne, ktoré 

sa týkali aktuálnej príležitosti, 

vychvaľovali aristokratickú 

rodinu víťaza a dávali jeho 

výkon do súvislosti s nejakou 

mytologickou udalosťou. 

Pretože však starý mýtus 

uvádzal do vzájomného vzťahu 

bohov a hrdinov, bola oslavná 

pieseň aj pripomienkou toho, že 

ľudia závisia od priazne bohov. 
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získať slávu. Táto športová areté sa samozrejme nezamieňala so zásadnou zdatnosťou 

slobodného muža, ktorá sa preukazuje pri obrane krajiny so zbraňou v ruke. Športový výkon 

sa považoval za niečo veľké a obdivuhodné a tí, ktorí získali víťazstvo v panhellénskych 

(celogréckych) hrách v Olympii (zasvätené Diovi), v Delfách (zasvätené Apollónovi), na 

Isthme (zasvätené Poseidónovi) alebo v Nemeji (zasvätené Diovi), boli plným právom 

povýšení na osobnosti slávne po celom Grécku. 

Spoločenský význam športu spočíval v tom, že účasť na olympijských disciplínach sa 

všeobecne cenila ako výraz gréckeho spôsobu života. Ku gréckej polis patrila na prvom 

mieste svätyňa mestského božstva, na druhom agora ako politické centrum a na treťom 

športoviská palaistra (zápasnícka škola, zápasnícky ring) a gymnasion. Všeobecne platilo, že 

sa slobodný Grék venuje športu. Neustále zápasenie a súťaženie uchovávalo duševné 

vlastnosti mladosti až do zrelého veku. Pomáhalo formovať osobnosť Grékov, ľahkosť ich 

myslenia i umeleckej tvorby, ich vzťah k obci a jej autorite. Športový agón (zápas, súťaž) bol 

jedným zo spôsobov ako prekonať vlastné slabosti a nedostatky, prekročiť hranice a stať sa 

hrdinom. 

Pre veľkú väčšinu, ktorá nemohla dúfať vo 

víťazstvo, bol šport neúčelnou činnosťou, ale pre tých, 

ktorí sa snažili získať víťazné vence, sa šport stal veľmi 

skoro povolaním. Už v 6. storočí pred Kr. existoval stav 

profesionálnych atlétov, ktorý by sa nemohol rozvinúť 

bez profesionálnych trénerov. Profesionálni športovci 

mali starostlivo vypracované tréningy, dodržiavali 

správnu životosprávu, mali odbornú lekársku 

starostlivosť, do ktorej boli zahrnuté masáže, kúpele i rehabilitácie. Každý záujemca o hry 

musel prejsť náročnými skúškami 

a kvalifikačnými pretekmi. Veľa o gréckej 

mentalite vypovedá aj fakt, že odmenou pre 

víťaza na panhellénskych hrách nebola 

žiadna materiálna odmena, ale len víťazný 

veniec – v Olympii olivový, v Delfách na 

pythijských hrách vavrínový, na Isthme 

veniec z vetvičiek pínie a v Nemeji z divého 

zeleru. Materiálnu odmenu udeľovalo 

Obr. 98  Vavrínový veniec. 

Obr. 99  Stadion v Olympii. 
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víťazovi rodné mesto. Okrem toho však získal aj 

spoločenské výhody, či už symbolické, ako napr. 

čestné miesto pri štátnych slávnostiach, alebo 

ekonomicky výhodné, ako oslobodenie od poplatkov 

alebo kariéra vojvodcu či diplomata.  

 Z pravidelne sa opakujúcich hier, ktoré dosiahli 

nadregionálny význam, boli najstaršie olympijské hry. 

Tradične sa verilo, že boli založené v roku 776 pred 

Kr. Pôvodne to bola miestna slávnosť v Olympii, ktorá 

sa postupne stala peloponézskou a nakoniec 

celonárodnou udalosťou. Slávnosť sa konala raz za 

štyri roky a toto štvorročné obdobie sa nazývalo 

olympiada. Neskôr sa používalo aj pre datovanie. Hry 

sa konali na počesť Dia Olympského a ich pôvod je 

zastretý mýtmi, vrátane toho, že ich založil Héraklés. 

Hry trvali pôvodne iba jeden deň a pozostávali 

z bežeckých (beh na jedno stadion, beh na 2 stadia – 

diaulos, diaľkový beh – dolichos, beh v ťažkej zbroji – 

hoplités) a zápasníckych súťaží (bojovo-športový 

zápas, pästný zápas a pankration – zápas vo voľnom 

štýle v kombinácii s pästným zápasom). Neskôr boli 

pripojené preteky koní a vozov, hlavnou disciplínou 

však ostal beh na dĺžku jedného stadia. Pribudol aj 

pentathlon (skok do diaľky, hod oštepom, hod diskom, 

beh a zápas)  a hry napokon trvali 5 dní. Prvý deň bol 

vyhradený pre obety a slávnostné úkony, pri ktorých 

rozhodcovia (Hellanodikai) i súťažiaci prisahali, že si 

budú počínať čestne. Záverečný deň bol opäť 

venovaný obetám a večer sa konala hostina pre 

víťazov. 

Právo zúčastniť sa na hrách mal každý slobodný Grék, ktorého neťažila žiadna 

neodpykaná vražda. Až do 4. stor. pred Kr. pochádzali pretekári najmä z aristokracie, neskôr 

zo všetkých vrstiev. 

Olympijské hry boli zrušené cisárom Theodosiom I. v roku 393 po Kr. 

 

Isthmické hry boli zriadené pri 

Poseidónovej svätyni na Isthme 

neďaleko Korintu. Založil ich 

Théseus na pamiatku víťazstva 

nad Sinidom. Najdôležitejšou 

časťou hier boli preteky v jazde 

na koni. Hry sa konali každý 

druhý a štvrtý rok olympiády na 

začiatku jari. Okrem hippických 

súťaží boli na programe aj 

súťaže atletické a múzické. 

 

 
 

Nemejské hry sa odohrávali 

v severnej časti Peloponézu. 

Boli založené ako smútočný 

obrad na poctu boha vegetácie, 

ktorý umieral v zime alebo 

v čase letného sucha. Podľa inej 

tradície ich založil Héraklés po 

zabití nemejského leva. Konali 

sa každý druhý a štvrtý rok 

olympijských hier v lete. Boli 

zasvätené Diovi. Súťažilo sa 

v hymnických, atletických 

a múzických disciplínach. 

 

Pythijské hry sa organizovali 

v Delfách na Apollónovu 

počesť. Konali sa pôvodne 

každých 8 rokov a boli spojené 

s Apollónovou veštiarňou. 

V roku 582 pred Kr. boli 

reorganizované a odvtedy sa 

konali každé štyri roky, 

v treťom roku olympiády. 

Zahŕňali atletické a hudobné 

súťaže. 
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Svoje význačné postavenie medzi hrami si 

olympijské hry udržali po celý čas svojho trvania 

napriek tomu, že im chýbala múzická zložka. 

Kalokagathia, spojenie formovania tela telesným 

cvičením a formovania duše hudbou ako múzickým 

umením v najširšom zmysle bolo niečo mimoriadne 

grécke V Delfách tak súťažili o cenu víťaza aj 

kitharódi (hráči na kitharu) a hráči na aulos. Hudobné 

súťaže prebiehali i na isthmických a nemejských 

hrách. 

 

4.3.2 Hry v duchu Ríma 
 

 V Ríme, a do značnej miery aj v provinciách, 

hrala v živote mestského obyvateľstva významnú 

úlohu verejná zábava. Iuvenalis poznamenáva, že sa 

mestské obyvateľstvo zaujíma iba o panem et 

circenses (chlieb a hry). 

Hoci ide o satirické zveličenie, vypovedá 

i o význame, ktorý mala zábava v každodennom 

živote. Ludi (verejné hry) sa pôvodne konali počas 

nejakého náboženského sviatku, ale úloha zábavy 

postupne narastala a vďaka tomu každoročne stúpal aj 

počet hier a rástol aj počet ich dní. Kým na konci 2. 

stor. pred Kr. bolo v Ríme 135 dní oficiálnych 

slávností za rok, v 4. stor. po Kr. ich už bolo 176. 

V roku 100 pred Kr. sa v Ríme konali napríklad ludi 

Megalenses (4. – 10. 4.), ludi Cereales (28. 4. – 3. 5.), 

ludi Apollinares (6. – 13. 7.), ludi Romani (5. – 19. 9.) 

či ludi plebeii (4. – 17. 11.). 

Úradníci často využívali hry ako prostriedok na získanie podpory vo voľbách 

a udržania kontroly nad ľuďmi. Každý cisár chcel prekonať svojho predchodcu, takže sa na 

organizáciu hier utrácali obrovské sumy zo súkromných i verejných peňazí. 

 

Ludi Megalenses 

- hry na počesť veľkej matky 

bohov Kybelé (maloázijská 

bohyňa) 

- scénické hry; na záver hry 

v cirku 

 

Ludi Cereales 

- hry na počesť bohyne Ceres, 

mali roľnícky a plebejský ráz 

- chudobní dostávali pohostenie 

na štátne trovy 

 

Ludi florales 

- hry na počesť staroitalskej 

agrárnej bohyne Flory 

- začínali scénickými hrami 

a končili hrami v cirku 

- ľudia sa zdobili kvetmi 

 

Ludi Apollinares 

- hry na počesť boha Apollóna 

- hry scénické a hry v cirku 

- prvý raz sa konali v roku 212 

pred Kr. ako prosba za 

odvrátenie nebezpečenstva moru 

od Ríma 

 

Ludi Romani 

- slávnosť rímskych patricijov 

- procesia ku cti Jova 

Kapitolského 

- pôvodne len hry v cirku, od 

roku 240 pred Kr. aj scénické 

hry 

 

Ludi plebeii 

- hry na počesť Jova a na 

pamiatku zmierenia plebejcov 

a patricijov 

- slávené od roku 221 pred Kr. 

- podobný program ako rímske 

hry 
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Rozlišujeme tri hlavné druhy predstavení: hry v 

cirku, predstavenia v amfiteátri a divadelné 

predstavenia.  

  

4.3.2.1 Preteky konských záprahov 

 

Najstaršou a najobľúbenejšou zábavou 

rímskeho sveta boli preteky rímskych záprahov. 

Pochádzali prinajmenšom z kráľovského obdobia. 

Podľa tradície sa pretekalo už pri založení Ríma. Kým 

v Grécku sa preteky záprahov usporadúvali na 

hippodromoch, v Rímskej ríši (v jej západnej časti) 

v cirkoch. Súčasťou hier v cirku (ludi circenses) sa postupne stávali aj iné športy, napríklad 

grécka atletika, box a zápasenie. Na úvod hier často predvádzali svoju dokonalú akrobaciu na 

koňoch desultores. Riadili dva kone, v plnom trysku preskakovali z jedného na druhého, 

alebo z prvého na zem a odrazom zas na druhého. Preteky vozov a jazdecké dostihy však boli 

najobľúbenejšie. 

Pri pretekoch vozov súťažili vozy ťahané dvomi, tromi, štyrmi 

koňmi (bigae, trigae, quadrigae), výnimočne aj šiestimi alebo 

desiatimi koňmi. Súčasne pretekali štyri vozy a sedemkrát 

obchádzali tzv. spinu. Preteky konských záprahov boli veľmi 

nákladné a ich usporadúvanie bol výnosný a dobre 

organizovaný podnik. V cisárskej dobe pôsobili v Ríme štyri 

profesionálne kluby (factiones). Každý mal vlastné kone, 

jazdca, stajne aj pomocný personál a tiež svojich priaznivcov a farbu: modrú, zelenú, bielu a 

červenú. Tieto farby zodpovedali farbám, ktoré mali na sebe vozataji. Medzi klubmi panovala 

veľká rivalita. Najobľúbenejší boli modrí a zelení. 

 

 

Obr. 100  Biga (dvojzáprah). 

 

Circus -  pretiahnutá 

pretekárska dráha 

s polkruhovitým uzáverom na 

jednej strane a so stúpajúcim 

hľadiskom kol dokola. 

V pozdĺžnej osi pretekárskej 

dráhy (arena) bola nízka stena 

(spina), ktorú pretekári 

obchádzali. Na oboch jej 

koncoch stáli na podstavcoch tri 

kužeľovité stĺpy (metae). Obísť 

metu si žiadalo veľké 

majstrovstvo. 

Obr. 101 - 104 Vozataji jednotlivých klubov. 
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Úspešní vozataji boli slávni a bohatí (hoci zväčša nízkeho pôvodu) a ich podoby sa nám 

zachovali na mozaikách, sochách a nádobách, pri niektorých poznáme dokonca aj meno. 

Odmenou pre víťazného vozataja bola palmová ratolesť, peniaze a nadšenie davu. 

 Dejiskom najmasovejších, najnákladnejších a pre divákov najpríťažlivejších hier bol 

Circus Maximus v Ríme s rozmermi 600 x 200 metrov. Na vonkajšom obvode mal tri 

poschodia arkád obložených mramorom. Pod arkádami mali svoje miesto obchodníci s vínom, 

zákuskami, suvenírmi, ale aj žongléri, artisti, astrológovia a prostitútky. Na tribúnach bolo 

miesto pre 250 000 divákov. Najnižšie rady s kamennými sedadlami boli určené pre najlepšiu 

spoločnosť. Vyššie rady boli drevené,  v hornej časti sa iba stálo. 

  

4.3.2.2 Zápasy v aréne 

 

V amfiteátroch sa konalo niekoľko druhov predstavení. Všetky sa odohrávali v aréne 

(harena), čo doslova znamená piesok. Umiestňoval sa do arén, aby doň vsakovala krv, ktorá 

tiekla počas predstavení. Aréna bola obohnaná ochrannou stenou (podium). Na pódiu boli 

umiestnené čestné miesta a lóže. Pod pódiom, v podzemných priestoroch, boli chované šelmy. 

Vonkajšia fasáda mala poschodové členenie s arkádami zdobenými stĺpmi. Na ochranu proti 

dažďu a slnečnému žiareniu boli nad amfiteáter napínané plachty (velaria). Najväčším 

amfiteátrom bolo Koloseum v Ríme. 

Medzi najobľúbenejšie predstavenia v amfiteátroch patrili zápasy gladiátorov. 

Vyvinuli sa zrejme z etruského pohrebného rituálu. Gladiátori sa cvičili v školách (ludi). 

Vládla v nich tvrdá disciplína, za najmenší priestupok boli gladiátori tvrdo trestaní. Rovnako 

aj ich výcvik bol veľmi tvrdý a dlhý. Mal niekoľko stupňov. Najskôr sa učili šermovať 

dreveným mečom, potom cvičili s ťažšími zbraňami, než boli tie skutočné, aby si ich ruky 

Obr. 105, 106  Circus Maximus. 
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zvykli na dlhé súboje. Učili sa aj rôzne úskoky a triky so zbraňou, pre ktorú boli cvičení. 

Gladiátormi sa stávali odsúdení zločinci, otroci kúpení na tento účel, vojnoví zajatci alebo 

dobrovoľníci. Dostávali mzdu a boli viazaní prísahou. Zločinci mohli byť odsúdení ad 

gladium (k meču; mohli sa vyhnúť smrti) alebo ad bestiam (k divokej zveri; tu bola smrť 

nevyhnutná). 

Existovalo viacero druhov gladiátorov: 

Eques (pl. equites) bol ľahko ozbrojený jazdec. Zahajoval boj 

na koni, ale potom zostúpil a zápas končil duelom. Jazdci nosili 

šupinové brnenie (za cisárstva boli oblečení do tuniky), nohy a paže si 

chránili bandážami. Mali prilbu a štít, bojovali oštepom a mečom. 

Mu(y)rmillo bojoval s obnaženou hruďou, mal bedrovú rúšku 

a pás. Ramená a nohy mu chránili bandáže, hlavu prilba na vrchu s 

hrebienkom a priezorom. V ruke držal štít. Bojoval mečom proti thrakovi alebo 

hoplomachovi. 

Thrax bol podobný hoplomachovi. Chránil si rameno a mal prešívané holene 

siahajúce k stehnám, prilbu, štvorcový štít a zahnutý meč podobný dýke. Hoplomachovia 

bojovali s guľatým štítom, dlhšou dýkou a oštepom. 

Provocator bojoval len s iným provocatorom. Mal bedrovú rúšku, chránil si nohy, 

ramená a hrudník. Na hlave mal helmu, v ruke štít a meč. 

Retiarius sa objavil v ranom cisárstve. Až na bedrovú rúšku bol nahý, nekryl si ani 

hlavu. Mal bandáže na ramene a kovovú ochranu pleca. V boji používal sieť, trojzubec a dlhú 

dýku. Bojoval proti secutorovi, ktorý sa podobal murmillovi. Líšil sa iba inou prilbou. 

Bestiarius bol určený pre boj so zvieratami, či už z koňa alebo na zemi. 

 

Obr. 108 - 112 Murmillo, Thrax, Provocator, Retiarius, Secutor. 

Obr. 107 Eques. 
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 Zločinci, ktorí prišli v arénach o život, boli hodení do Tiberu alebo slúžili ako potrava 

pre zver. Naproti tomu usmrtení gladiátori boli prenesení do tzv. spoliaria, kde ich odzbrojili. 

Ich telá bývali spopolnené, voľne pohodené, slúžili ako pokrm pre zvery alebo boli dôstojne 

pochované. 

V deň hier sa pôvodne zápasy so zverou konali ráno, verejné popravy napoludnie 

a súboje gladiátorov popoludní, ale neskôr takéto rozdelenie vymizlo. Neraz prebiehalo aj 

niekoľko gladiátorských zápasov naraz, takže pohľad do arény pripomínal bojové pole. 

 

 

4.3.3 Hudba a divadelné predstavenia 
 

 Hudba bola základom každodenného života 

starovekých Grékov. Básnici si i najvyššie šťastie 

predstavovali v pojmoch spätých so sluchom. 

V Odyssei je vyvrcholením hrdinskej slávy spev Múz 

na Achilleovom pohrebe (Od. 24, 60 – 62), Péleus 

a Kadmos, pravzory „najvyššieho šťastia“ pretože sa 

obaja oženili s bohyňami, počujú spievať Múzy na 

hore Pélion a v Thébach so siedmymi bránami 

(Pindaros, Pythijské spevy 3, 88 – 91). Hudba bola 

samozrejmou súčasťou vzdelávania dieťaťa, bola 

prítomná v literatúre, v náboženstve, pri slávnostiach, 

pohreboch, svadbách a symposiách. Jej hlavnou 

funkciou bolo sprevádzať poéziu a tanec. Hra na lýru sprevádzala homérsku a lyrickú poéziu. 

Tanec a hudba sprevádzali zborovú lyriku. 

 Hudobné súťaže neodmysliteľne patrili k 

takmer všetkým atletickým pretekom. Zahŕňali 

inštrumentálne sóla i spev za sprievodu hudobného 

nástroja. Víťazi hudobných súťaží požívali rovnaké 

pocty ako atléti. V Aténach nechal Periklés kvôli 

hudobným súťažiam počas sviatku Panathénají vystavať 

Ódeion, ktoré dodnes slúži svojmu účelu. 

 Akokoľvek boli sluchové vnemy pre grécku 

 

Symposia  (→ 4.5.1) boli 

obľúbenou formou súkromnej 

zábavy pre mužov. Symposion 

bolo doslovne spoločné pitie, 

ktoré nasledovalo po večernom 

jedle. Zúčastňovali sa ho len 

muži, hoci mohli byť prítomné 

aj hetéry, ktoré mali na starosti 

zábavu. Účastníci symposia pili 

víno a konverzovali. Účel 

symposia bol rôzny – od vážnej 

filozofickej diskusie až po 

opilecké radovánky. 

Obr. 113 Ódeion v Aténach pod 

Akropolou. 
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kultúru dôležité, grécke myslenie kládlo nemenší dôraz 

na videnie ako na prvotnú oblasť poznania i citu. Zrak 

umožňuje najsilnejšiu a najzložitejšiu hru emócií. 

Vzácnym svedectvom z raného archaického obdobia 

o kombinovanom účinku vizuálnych a akustických 

vnemov počas veľkých slávností je zhromaždenie 

Iónov na Déle popísané v homérskom hymne na 

Apollóna. Je dokonalou slávnosťou, a tak i dokonalým 

predstavením. Je to vystúpenie, ktoré pôsobí potešenie 

bohom i smrteľníkom (vv. 146 – 155), pretože okrem 

pästného zápasu, tanca a spevu sa ich oči tešia tým, že 

vidia pôvab, a srdce potešuje pohľad na mužov i ženy 

s krásnymi pásmi, na rýchle lode i na všetko hojné 

bohatstvo. 

 Miestom, kde emócie – individuálne 

i kolektívne, nachádzali najväčší priestor, bolo divadlo 

a divadelné predstavenia počas slávností. Už 

v Thukydidovom diele o dejinách peloponézskej vojny 

(5. stor. pred Kr.) čítame Perikleovu chválu Atén za to, že ponúkajú zotavenie z každodennej 

námahy (2, 38, 1). Zotavenie spočívalo v pravidelnom usporadúvaní hier a náboženských 

slávností, ktoré nasledovali za sebou po celý rok. Boli potešením, ktoré zaháňalo smutnú 

náladu. 

 Najdôležitejšími sviatkami, pri ktorých sa v Grécku konali divadelné predstavenia, 

boli Veľké Dionýzie. Pripravovali ich úradníci, archonti, dlho pred samotnými sviatkami. 

Sviatky sa konali v marci a boli lákadlom aj pre cudzincov. Trvali päť dní. Prvý deň sa 

prednášali dithyramby, na druhý deň komédie a tretí deň bol venovaný tragickým trilógiám 

a satyrskej dráme. Tragédie však neponúkali divákom potešenie v primárnom zmysle slova. 

Vťahovali svoje obecenstvo do stavu napätia medzi potešením z vrcholne prepracovaného 

diela a bolesťou z jeho obsahu. Navodzovali „tragický paradox“ potešenia v utrpení. Mýty, 

ako ich interpretovali tragédie, neodrážali tradičné hodnoty vzdialenej minulosti, ale sa stali 

bojiskom súčasných konfliktov v meste a reflektovali kľúčové inštitúcie mesta. Najužšiu 

podobnosť vykazuje tragédia so súdnym dvorom. Rýchle striedavé dialógy pripomínajú 

argumentáciu a krížový výsluch na súde. Tragédie robili zo svojich divákov do istej miery 

sudcov zložitých morálnych problémov, v ktorých sa obidve strany dovolávajú spravodlivosti, 

 

Periklés (495 – 429 pred Kr.) 

bol aténsky politik, stratég a 

zástanca demokracie. Viedol 

Atény na vrchole ich moci, 

v dobe, ktorá nesie jeho meno 

(40. a 30. roky 5. stor. pred Kr.). 
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zároveň však vytvárali pocit spolupatričnosti. V spoločenstve divákov vznikalo puto 

rovnakých emócií a spoločného súcitu, dochádzalo k hlbšiemu uvedomeniu si vzájomnej 

solidarity v spoločenskom rámci. 

 Básnici, ktorí sa chceli zúčastniť súťaže, boli vyberaní archontom. Ten musel svoju 

voľbu zdôvodniť ľudu. Každý básnik bol vlastným režisérom, no pri nacvičovaní chóru sa 

nechával zastúpiť učiteľom chóru. Archón vyberal hlavného herca (protagonista), tomu boli 

podriadení druhý a tretí herec. Básnik bol prideľovaný chorégovi, básnikovi zas hlavný herec. 

Prideľovanie prebiehalo losovaním. Chorégovia boli bohatí občania, ktorí museli na svoje 

náklady vytvoriť a vydržovať zbory pre tragédie a komédie, pričom zbor v tragédiách 

pozostával z 15 členov, komédie mali až 40-členný zbor. 

 Od roku 500 pred Kr. počítala súťaž tragikov s tromi autormi, z ktorých každý 

predvádzal tri tragédie (spravidla trilógiu) a jednu satyrskú drámu. Porota sa skladala z 

desiatich osôb, po jednom zástupcovi z každého aténskeho kraja; o umiestnení losovali len 

piati vybraní žrebom. Skutoční víťazi – prvý chorégos (usporiadateľ), prvý autor a 

protagonista, boli hneď v divadle ovenčení brečtanom (rastlinou zasvätenou Dionysovi). 

Finančnú odmenu dostali všetci traja autori aj protagonisti (honorár). Tretia cena znamenala 

prepadák. 

 Herci nosili dlhé odevy a topánky na vysokých 

opätkoch, aby ich postavy boli vyššie. Hrali slovom, gestami, 

pohybmi. Masky im nedovoľovali mimiku. Vďaka tomu sa 

maska stala pre drámu ústredným symbolom ochoty diváka 

poddať sa ilúzii, hre a fantázii a investovať svoje emócie do 

niečoho, čo je nereálne a iné. Čelný pohľad masky bol tiež 

spôsobom vyjadrenia prítomnosti boha medzi ľuďmi. Vo 

forme masky, či už zavesenej na strome alebo na stĺpe, neraz 

ovinutej brečtanom, bol totiž uctievaný boh Dionysos. 

 Ženy nemohli byť herečkami, ale predstavenia mohli 

sledovať (zrejme z najvyšších miest). Predstavenia trvali od 

rána do večera. Zahajoval ich Dionysov kňaz obetou. 

Následne sa losovalo poradie, v ktorom sa mali hry 

predstaviť. Po skončení slávností sa ľud zhromaždil v divadle 

ešte raz, aby odhlasovali archontovi pochvalu alebo 

pokarhanie. 

 

Dionysos je bohom vegetácie, 

najmä vínnej révy a jej 

skvasených plodov. Je spájaný 

tiež so šialenstvom 

a náboženskou extázou. 

Objavuje sa v sprievode satyrov, 

ktorí popúšťajú uzdu svojej 

zvieracej prirodzenosti, holdujú 

opilstvu a majú nezriadený 

sexuálny apetít.  

Je to sčasti dôvod, prečo môže 

byť Dionysos spájaný 

s tragédiou a jej schopnosťou 

konfrontácie s inakosťou 

zvieracieho a božského 

v ľudskom živote a tiež 

pripustenia si iracionality a 

emocionality, ktoré sú  inak 

prisudzované zväčša ženám. 
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 Hoci sa divadlo dá hrať takmer kdekoľvek, 

v antike bol pojem divadelný priestor spájaný najmä 

s verejným priestranstvom. Grécke divadlá mali 

hľadiská budované v prírodnom svahu s výhľadom do 

krajiny a boli nerozlučne späté s náboženským 

životom obce. Najzachovalejším gréckym antickým 

divadlom je divadlo v Epidaure. 

 V Ríme sa od konca 3. stor. pred Kr. hrali 

divadelné hry v provizórnych drevených budovách na 

fore alebo v cirku (Circus Maximus). Prvé stále 

divadlo v Ríme nechal vybudovať až Pompeius v roku 

55 pred Kr., hoci inde na území Itálie boli rímske 

divadlá budované už pred týmto dátumom. 

 Rímske divadlá sa stavali podľa gréckych 

vzorov, väčšina z nich však bola postavená ako 

samostatne stojaca budova. Diváci teda nemali ponad 

javisko priamy výhľad na okolitú krajinu. Javisko sa 

zvažovalo do oblúka a bolo podoprené murivom alebo 

klenbami, orchestra bola polkruhová. Klenby 

umožňovali ľahký prístup k sedadlám. Vo vnútri 

divadla, zvlášť v hľadisku, malo všetko presne svoje 

miesto, aby divadlo získalo správnu akustiku a hlas 

nikde nezanikal alebo sa neodrážal. V prednej časti 

javiska bol žliabok či ryha pre oponu, ktorá bola na 

začiatku predstavenia spustená do ryhy a po jeho 

ukončení zas zdvihnutá. Nad javiskom bola drevená 

strecha, ktorá slúžila aj ako ozvučná doska. Diváci boli 

chránení pred slnkom a dažďom plátennými strieškami 

alebo plachtami. 

 

 

 

 

 

 

Epidauros 

 

- najzachovalejšie divadlo 

antického sveta – bolo tu vraj 

14000 miest na sedenie. Spodná 

časť divadla bola postavená na 

začiatku 3. stor. pred Kr., horná 

časť v 2. stor. pred Kr. Diváci 

z horných radov mali do 

kruhovej orchestry, kde bol 

chór, a tiež na scénu, kde boli 

herci, dosť ďaleko. Vzdialenosť 

však nebola prekážkou, pretože 

divadlo malo vynikajúcu 

akustiku. Jadrom divadla bola 

okrúhla orchestra. Z budovy 

javiska (skéné) zostalo len málo. 

Z oboch strán viedli rampy na 

strechu proskénia, ktorá sa 

používala ako vyvýšená 

javisková plocha. Vstupné 

prechody pre chór (parodoi) 

medzi budovou javiska 

a oporným múrom hľadiska sú 

slávnostné brány. 

 

Boli tu vraj aj slávne stroje na 

bohov – deus ex machina - , 

ako ich zaviedol Euripidés. 

Ak divákov v Epidaure nebavilo 

predstavenie, mohli sa kochať 

výhľadom. 
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4.4 Móda v antike 
 

4.4.1 Odevy a obliekanie v Grécku 
 

 

 Všetky šaty v Grécku, pre ženy aj pre mužov, spodné oblečenie i vrchné plášte, sú len 

rôzne veľké obdĺžniky látky, zošívané čo najjednoduchšie a často celkom bez švov. Väčšina 

šiat sa upevňovala len sponami, ihlicami, gombíkmi a opaskami. Rôznorodosť odevov sa 

docielila použitím hrubšej alebo jemnejšej látky, odlišnou farebnosťou a vzormi, rozmermi 

obdĺžnikov a ich rôznym položením na telo, v žiadnom prípade nie strihom. 

 Grécke ženy sa obliekali do peplu alebo chitónu. Peplos sa vyrábal z hrubšej vlnenej 

látky, ktorá vytvárala pri nariasení väčšie záhyby. Na 

telo sa kládol vždy tak, aby zhyb obdĺžnika ležal na 

ľavej strane a jeho okraje na pravej. Na ramenách sa 

peplos prichytával ihlicami alebo sponami. (Pôvodne 

používané kovové ihlice predstavovali i účinnú 

a nebezpečnú zbraň). Na vrchu bola látka peplu 

preložená tak, že hruď a chrbát kryli dve vrstvy. Aby 

boli záhyby tohto preloženia pekne pravidelné, 

zaťažovali sa okraje malými olovenými alebo 

terakotovými závažiami. Na peplos boli potrebné asi 

tri metre látky, ktorej šírka bola asi dva metre (musela 

zodpovedať výške postavy s pridaním látky na 

preloženie). 

 Na chitóny sa vyberala jemnejšia látka, ktorú 

bolo možné riasiť do drobných hustých záhybov, 

a ktorá bola niekedy takmer priesvitná. Chitóny sa 

zošívali z dvoch obdĺžnikov, nezošité ostávali len 

otvory na hlavu a ruky. Bol to odev s rukávmi, ktorý 

bol na ramenách a horných častiach paží zopnutý 

gombíkmi či malými sponkami. Vyjsť na ulicu 

v ľahkom chitóne si dovolili iba hetéry, ostatné ženy si 

cez chitón obliekali peplos alebo plášť. 

 

Peplos 

 

 

Chitón  

 

 

Himation 

 



241 

 

 Muži peplos nenosili nikdy, ale chitón, i keď 

v menej ozdobnom vyhotovení, bol aj ich hlavným 

odevom. Mužské chitóny boli užšie, menej nariasené 

ako ženské a nepoužíval sa na nich priesvitný materiál. 

Ich dĺžka sa menila s ohľadom na práve panujúcu 

módu, ale hlavne sa líšila u jednotlivých vrstiev 

obyvateľstva z praktických dôvodov (remeselník, 

vojak či jednoduchý vidiečan sa nemohli pri práci 

pohybovať pomaly a dôstojne v dlhom, až po zem 

siahajúcom chitóne). Najväčšiu voľnosť poskytoval 

osobitný druh chitónu, tzv. exomis. Spojenie látky sa 

v ňom obmedzovalo len na ľavé rameno, zatiaľ čo 

pravá paža i časť hrudníka zostávali voľné. 

 Aj muži si cez chitón obliekali plášť. Mužské 

a ženské plášte sa od seba v podstate nelíšili a boli to 

opäť len pravouhlé kusy látky rôznej veľkosti. Tieto 

obdĺžniky sa jednoducho prehodili cez ramená tak, aby 

látka kryla chrbát a cípy ležali v pravidelných 

záhyboch vpredu na hrudi. Aby plášť neskĺzol 

z ramien, mohol byť vpredu na krku alebo na ramene 

zopnutý sponou. Takto zopnuté krátke plášte (chlamys) 

nosili hlavne jazdci, vojaci a lovci. 

 Najuniverzálnejším gréckym plášťom pre 

mužov aj ženy bolo himation, ktoré sa na rozdiel od 

chlamydy nespínalo, ale omotávalo okolo tela. Spôsob 

položenia himatia nebol náhodný, mal určité pravidlá, 

i keď nie také prísne, ako platili pre Rimana haliaceho 

sa do tógy. 

 Spodnú bielizeň nenosili ani ženy, ani muži. 

Príležitostne nosili ženy jemný pruh látky okolo pŕs 

alebo pod nimi. Fyzicky pracujúci muži sú často 

zobrazovaní s bedrovou rúškou známou ako zóma, 

diazóma alebo perizóma. Bol to kus látky ovinutý na 

 

Exomis 

 

 

Chlamys 

 

 

Himation 
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spôsob krátkej sukne. Záznamy naznačujú, že ich muži niekedy nosili ako bielizeň pod 

oblečením alebo brnením. 

 

4.4.2 Odevy a obliekanie v Ríme 
 

 

 Najstaršou časťou rímskeho odevu bola 

jednoduchá bedrová rúška, obyčajne z plátna alebo 

z kože, uväzovaná okolo pásu do uzla. Pôvodne to bol 

snáď jediný vnútorný odev nosený urodzenými aj 

jednoduchými ľuďmi, neskôr ho používali už len 

fyzicky pracujúci a v 2. stor. pred Kr. sa v ňom mohli 

objaviť na verejnosti už len atléti. Napriek tomu si až 

do začiatku cisárstva stúpenci starorímskych tradícií 

zakladali na tom, že si obliekali tógu iba na bedrovú 

rúšku v čase, keď už dávno zvíťazil nový a veľmi 

praktický „spodný“ odev – tunica. Tunika bola 

podobná košeli. Tvorili ju dva rovnaké diely vlnenej 

alebo ľanovej látky, zošité navrchu a na bokoch tak, že 

zostal otvor pre hlavu a ruky. Tunika mohla mať 

krátke rukávy alebo byť bez nich. Okolo pása sa 

preväzovala opaskom alebo povrazom a nosila sa 

podkasaná tak, že vpredu siahala pod kolená a vzadu 

o niečo vyššie. Dlhšia tunika sa pokladala za 

zženštilosť, kratšia za neslušnosť. Fyzicky pracujúci 

nosili radi tuniku, ktorá nezakrývala pravé rameno. 

Bola vzdušnejšia a umožňovala voľný pohyb pri práci. 

Otroci zvykli nosiť tuniku neprepásanú. Jazdci 

a senátori nosili na tunikách svoje stavovské symboly 

– zvislé úzke a široké purpurové pruhy. Už v období 

republiky bolo považované sa nedôstojné občana objaviť sa na ulici len v krátkej tunike. 

Spoločenská konvencia vyžadovala obliecť si na ňu vrchný odev. 

 Typickým vrchným odevom Rimanov bola toga. Tóga bol veľký kus vlnenej látky 

oválneho tvaru (2 až 3 x 3 až 5 m), ktorý sa veľmi zložito skladal na telo, aby vynikla 

bohatosť riasenia, ktoré dodávalo tomuto odevu slávnostný ráz. Kvôli obliekaniu tógy musel 

 

Tunica 

 

 

Toga 
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mať Riman aspoň jedného otroka alebo manželku. 

Látka, vopred starostlivo zložená do záhybov, sa 

ovíjala okolo tela tak, že jej prvý diel visel vpredu asi 

do polovice ľavej nohy, potom sa látka viedla cez ľavé 

rameno a chrbát pod pravú pažu, popri pravom boku 

opäť späť k ľavej ruke, na ktorej sa druhý koniec 

prehodil cez lakeť. Tóga ponechávala voľnú len pravú 

ruku. Bol to ťažký, nepohodlný a pohybu brániaci 

odev. Udržať zložené záhyby bolo veľmi ťažké, 

prudšie pohyby boli nežiaduce. Pomalá chôdza totiž 

zvyšovala dojem vážnosti odevu i muža, ktorý ho 

nosil. Základnou farbou tógy bola prírodná farba 

ovčieho rúna. Čím bola tóga belšia, tým bola 

dôstojnejšia. Tóga bola národným odevom Rimanov, 

priam symbolom rímskeho občianstva a neobčania 

nesmeli tógu nosiť. 

 Nepohodlnosť a nákladnosť tógy viedli k tomu, 

že sa dávala prednosť iným, ľahším a jednoduchším 

plášťom. Pre bežný pohyb na verejnosti sa presadilo 

pallium (palla), jednoduchší a hlavne voľnejší plášť. 

 Oblečenie rímskych žien bolo veľmi podobné 

mužskému odevu. Najväčšie rozdiely boli v jemnosti 

a farebnej pestrosti látok. Aj ženy nosili bedrovú rúšku 

a akúsi podprsenku. Ich spodným odevom bola, tak 

ako u mužov, tunika, len dlhšia. Typickým vrchným odevom rímskych matrón bola stola, 

dlhé ľahko zriasené rúcho, ktoré sa obliekalo cez hlavu a siahalo až po členky. Na úrovni 

živôtika zvykla byť stola prepásaná a podkasaná. Keď žena vychádzala na ulicu, prehodila si 

cez rameno veľký štvorcový plášť alebo šál, ktorý jej vpredu siahal až k členkom. 

 

4.4.3 Obuv 
 

 Na pekné topánky si potrpeli Gréci aj Rimania. V Grécku chodili doma bosí aj 

urodzení občania, na ulici sa však objavovali bez topánok len tí najchudobnejší. Pár topánok 

dostávali od svojho pána aj otroci. Iba v Sparte sa nosenie topánok považovalo za zmäkčilosť. 

 

Druhy tógy: 

Toga praetexta – s purpurovým 

okrajom; nosili ju chlapci až do 

dospelosti, dievčatá do svadby, 

a tiež vyšší úradníci a kňazi. 

Toga picta – purpurová; bola 

požičiavaná triumfátorovi na 

deň slávnosti; v období cisárstva 

ju nosil cisár a úradníci 

predsedajúci verejným hrám. 

Toga sordida – tmavá tóga 

nosená na znamenie smútku. 

Toga candida – biela tóga; 

nosili ju uchádzači o verejnú 

funkciu. 

 

Stola  
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Nosili sa sandále, ktoré nechávali časť nohy voľnú. V podrážke bol upevnený remienok medzi 

palcom a druhým prstom, širšie pruhy kože spevňovali pri niektorých druhoch členky a päty, 

inokedy bola noha až po členok pokrytá sieťou ozdobne prepletených remienkov. Koža bola 

farbená na červeno, žlto alebo čierno a bola zdobená koženými aplikáciami, kovovými 

plieškami alebo nitmi. Pre lepšiu orientáciu zákazníkov a možno i z reklamných dôvodov sa 

topánky často pomenúvali podľa mesta, v ktorom sa vyrábali a odkiaľ boli dovážané. 

 Nosili sa aj topánky siahajúce po členky. Nemali oddelenú podrážku. Boli vyrobené 

z jedného kusa kože, ktorej okrajom sa prevliekol remienok a topánka sa stiahla okolo nohy. 

Vysoké topánky siahali na lýtko alebo až ku kolenu. Niektoré boli celkom uzavreté, 

iné sa vpredu šnurovali. Ženy si niekedy (v snahe vyzerať vyššie) zasúvali medzi podrážku 

a chodidlo akúsi vložku. Topánky na veľmi vysokej podrážke (kothurny) nosili v klasickom 

období najmä hetéry. 

 

 V Ríme boli sandále domácou obuvou. 

Vychádzať v nich na verejnosť sa pokladalo za 

nevhodné. Bežnou obuvou po vonku boli črievice 

(calcei), ktoré niekedy siahali až k lýtku, na priehlavku 

boli prichytené remienkami. Calceus na rozdiel od 

sandálov obopína v súvislej vrstve celé chodidlo. 

Podrážka je spravidla zložená z dvoch vrstiev kože. 

Tento druh obuvi nemohli používať otroci a trestanci, 

ktorí nosili dreváky. Senátori nosili calcei senatorii 

(calceus senatorius). Boli červenej farby. Dámske 

calcei boli z jemnejšej kože svetlých odtieňov, často 

vyhotovené v bielej farbe, zdobené perlami 

Obr. 114 Sandále antického Grécka 
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a drahokamami a mali šnurovanie z hodvábnych 

stužiek. 

 Azda najznámejším druhom obuvi z obdobia 

rozmachu rímskeho impéria je obuv rímskych 

legionárov caliga (caligae), všeobecne známa pod 

prívlastkami ako “gladiátorky“ či grécko-rímske 

sandále. Hrubá podrážka sandálov umožňovala 

vojakom vykonávať dlhé a namáhavé pochody. Obuv 

sa zväzovala koženými remienkami, jednosmerná 

sieťová kožená štruktúra obopínala chodidlo spravidla 

až do tretiny holennej kosti.  Obuv bola tiež používaná 

poľnohospodárskymi robotníkmi. Legionári ich nosili 

s podrážkou podbitou kovovými cvokmi. Okrem 

koženého viazania sa používali aj bronzové spony.  

 Všeobecným druhom obuvi, ktorý sa 

vyskytoval aj v Grécku a ktorý sme už spomínali, boli 

pevné topánky vyrobené z jedného kusa kože, ktorá 

obopína celé chodidlo, vo vrchnej časti s radou dierok 

šnurovania – carbatinae alebo  gallicae. Tieto topánky 

sa používali aj v stredoveku a v niektorých lokalitách až do 20. storočia. 
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4.5 Ako sa jedlo a pilo v antike 
 

4.5.1 Grécke symposion (hostina) 
 

 Symposion znamená v doslovnom preklade spoločné pitie. V starom Grécku sa hostiny 

usporadúvali doma a boli určené pre mužov; slušné ženy sa ich nezúčastňovali (boli prítomné 

len na svadbách a niektorých iných rodinných či rodových oslavách). Zo žien boli na 

symposiu len hudobníčky, tanečnice a hetéry, aby bavili hostí, pokiaľ mal hostiteľ dostatok 

peňazí, aby za ich účasť mohol zaplatiť. Zvyčajne sa hostia najprv najedli a až potom pili, ale 

medzi jedným a druhým neboli presné hranice – už pri hlavnom jedle sa pilo, rovnako pri pití 

sa mohol každý neustále dosýtiť z pripravených mís.  

 Symposia sa organizovali dvojakým spôsobom. Buď sa členovia rovnakého združenia 

dohodli, že sa budú u seba striedavo schádzať a každý prinesie svoj podiel jedla a pitia (tzv. 

eranos) alebo hostinu usporiadal hostiteľ na svoj 

účet. Pred symposiom bolo dobrým zvykom 

vykúpať sa. Keď hostia prišli do hostiteľovho 

domu, otroci im najprv umyli nohy a následne ich 

uviedli do hodovnej siene. Hostia boli sviatočne 

oblečení, na hlave mali veniec. Gréci jedli pri 

symposiách na ležadlách (kliné) podopretí 

vankúšmi, napoly ležali napoly sedeli, obvykle po 

dvoch alebo troch na jednom ležadle. Na začiatku 

hostiny si umyli ruky, pretože väčšina pokrmov sa 

jedla rukami. Hostina začínala hlavným jedlom, pred 

ktorým sa často podával aperitív, čaša vína. Vlastnému 

jedlu (základom bolo mäso a chlieb) predchádzali 

rôzne predkrmy, polievky a na záver sa podával dezert, 

resp. rôzne ovocie.  

 Symposion ako také začínalo po večeri obetou 

božstvám, predovšetkým Dionysovi, ktorý daroval 

ľuďom víno. Vzápätí bol zvolený kráľ hostiny, pitky 

(symposiarchos). Ten viedol pripíjanie na zdravie 

všetkých prítomných a tiež určoval, koľko má kto 

vypiť a v akom pomere sa bude víno riediť. Jeho 

Obr. 115 Symposion. 

 

Na symposiách sa minulo veľa 

vody. Gréci zvykli miešať víno 

s vodou v pomere tri diely vody 

na jeden až dva diely vína. 

Maximum, ktoré ešte bolo  

v slušnej spoločnosti prípustné, 

dovoľovalo vínny strik 

z rovnakého množstva vody 

a vína. 

Víno sa servírovalo v amforach, 

voda v hydriách a miešalo sa 

v kratéroch. Víno zmiešané 

s vodou sa naberalo kyathom 

a rozlievalo sa do čiaš (kylix) 

alebo pohárov (skyfos). 
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právomoc bola rozsiahla a tresty za neuposlúchnutie 

prísne. Previnilec musel napríklad tancovať nahý, behať 

okolo sály s flautistkou na chrbte, a pod. 

Symposiarchos  určoval rôzne druhy hier, navrhoval 

zábavu i odmeny pre víťaza (koláč, ovocie či bozk od 

milovanej osoby). Neraz sa postaral aj o zosmiešnenie 

neúspešných hráčov (plešatý sa musel napríklad česať).  

 Neoddeliteľnou súčasťou symposia bola hudba. 

Typickým nástrojom tu bola flauta alebo diaulos, na 

ktorom hrali buď chlapci alebo profesionálne flautistky 

(neboli len odborníčkami na hru na flautu). Po skončení 

symposia zvykla byť flautistka vydražená a odchádzala 

s tým, kto vyhral. 

 Okrem zábavy sa na hostinách hojne 

diskutovalo, viedli sa filozofické úvahy. 

 Symposion malo pôvodne kultový charakter, 

ktorého stopy sa zachovali až do 5. storočia. 

Zachovanými stopami kultu boli napr. obety bohom 

(zvyšné kvapky vína z prvej naliatej čaše), či na 

hlavách hostí položené vence z rôznych druhov rastlín, 

zasvätených nejakému božstvu (napr. brečtan, vinič, 

zeler, myrta alebo ruža). Kultový charakter sa postupne 

vytrácal, ale symposion zostalo jedným z hlavných 

javov gréckeho spoločenského života. 

 

4.5.2  Rímske hodovanie 
 

 Starí Rimania boli známi skromnosťou, ktorá sa 

okrem iného prejavovala v ich jednoduchej strave 

pozostávajúcej z toho, čo sa urodilo na vlastnom 

hospodárstve alebo čo roľníci a záhradníci priniesli na 

trh z najbližšieho okolia Ríma. Jedálny lístok Rimanov 

nebol príliš bohatý a ani náročný na prípravu. Ľuďom 

 

Amfora 

 

Hydria  

 

Kratér  

 

Kyathos 

 

Kylix  

 

Skyfos 
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záležalo skôr na množstve jedla a jeho výživnosti. Najobvyklejším pokrmom bola kaša alebo 

redšie cesto pripravované zo špaldy či praženého jačmeňa (polenta), prílohou k tomu 

zelenina, strukoviny a syr. Rimania boli pôvodne zväčša vegetariáni, mäso sa dostávalo na ich 

stôl pomaly, no potom v neuveriteľných kuchárskych úpravách a kombináciách ovládlo tabule 

labužníkov. 

 V období cisárstva bola takáto jednoduchá strava už len na jedálnom lístku 

chudobných občanov, vojakov a otrokov. Bohatí Rimania jedli a pili všetko, čo sa urodilo 

v Itálii, ale tiež to, čo boli schopní doviezť z provincií i zo zahraničia. 

 Základným múčnym jedlom bol chlieb (biely i tmavý), zo zeleniny nechýbali na 

rímskych stoloch šaláty, kapusta, kaleráb, cibuľa, cesnak, pór, uhorky, reďkovky, dyne či 

melóny. Ako prísady na dochutenie sa používali soľ, ocot, horčica, žerucha, čierne korenie, 

zázvor, pažítka, petržlen, fenikel, a pod. Z ovocia mali k dispozícii napríklad jablká, hrušky, 

figy, hrozno, neskôr tiež čerešne, broskyne a marhule. Neodmysliteľným doplnkom jedálneho 

lístka Rimanov boli rôzne druhy orechov, gaštany a mandle.  

 Pokiaľ ide o mäso, mali radšej bravčové než hovädzie mäso. Obľúbené boli tiež rôzne 

paštéty, klobásy a jaternice. Z vtáctva obľubovali popri hydine (sliepky, kurčatá, kačky, husi, 

perličky) holuby, no chovali sa aj bažanty, sluky, či pštrosy, dokonca len kvôli jazyku sláviky, 

plameniaky, drozdy, ba i papagáje. Na stoloch nesmeli 

v nijakom prípade chýbať ryby. 

 Rímske kuchárske umenie charakterizovalo 

používanie rozmanitých omáčok a štiav na prichutenie. 

Najznámejšie bolo garum, ktorého príprava bola 

zdĺhavá, zložitá a vyžadovala drahé ingrediencie.  

 Dennú stravu rozdeľovali Rimania na tri jedlá. 

V starších obdobiach zjedli ráno jednoduché raňajky, 

na poludnie hlavné jedlo (cena) a večer opäť len niečo 

malé. Časom prišli na to, že je nepraktické rozbiť deň 

veľkým jedlom a presunuli ho do večerných hodín, čo 

bolo pre ich spôsob života praktickejšie. Jedlo mohli 

spojiť s pracovným pokojom a osobnou hygienou. 

Raňajky i obed tak tvorili studené jedlá (chlieb, 

studené mäso, syr, a pod.) zjedené narýchlo, neraz 

uprostred práce. Jediným teplým, výdatným a v pokoji 

 

Garum bola kvasená šťava zo 

zmesi rýb a rybích vnútorností. 

Mäso sa nasolilo a nechalo sa za 

častého miešania stáť na slnku, 

dokiaľ dokonale neskvasilo. 

Keď sa vzniknutá tekutina 

zredukovala odparením, bol do 

nádoby vložený košík 

s jemnými otvormi, ktorý slúžil 

ako sito, ktorým sa tekutina 

filtrovala. Tekutina sa potom 

v košíku vyčerpala a garum bolo 

hotové. 
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uprostred rodiny alebo v kruhu priateľov usporiadaným jedlom bola cena. 

 Cena začínala zvyčajne okolo 

štvrtej či piatej popoludní po krátkom 

odpočinku a návšteve kúpeľov. 

U striedmych ľudí trvala dve až tri 

hodiny, mohla sa ale pretiahnuť až do 

noci, či dokonca do rána. Jedlo sa 

obvykle v tricliniu, špeciálnej jedálni, kde 

boli presne usporiadané tri lôžka, každé 

pre tri osoby. Medzi lôžkami stál väčší guľatý stôl (mensa) a pridával sa ďalší kus nábytku, na 

ktorý sa ukladali podnosy s jedlami.  

 V domoch aristokracie bolo k dispozícii množstvo služobníkov, ktorí mali na starosti 

prípravu jedla, obsluhu hostí, upratanie zvyškov, atď. Na hostinách sa používal veľmi jemný 

a drahocenný riad. Pokrmy sa naberali prstami – jedlo sa ale elegantne len končekmi prstov, 

ktoré sa oplachovali vo vode. Jedlá boli už vopred 

pokrájané na malé kúsky. Pilo sa víno zmiešané 

s vodou, studenou alebo horúcou. Čisté víno sa použilo 

len na začiatku hostiny na obetu bohom. Cena sa delila 

na tri časti. Prvá sa označovala ako gustus 

(ochutnávanie). Podávali sa misy s malými 

chuťovkami, ktoré mali povzbudiť chuť do jedla 

(jemný šalát, vajíčka, mušle, ryby s pikantnými 

omáčkami) a pripíjalo sa medovinou. Nasledovala 

vlastná hostina s rôznym počtom chodov. Hodovanie 

uzatvárali zákusky (pečivo, cukrovinky, ovocie). 

Poriadna hostina teda začínala od vajíčka a končila pri 

jablku (ab ovo usque ad mala). Následne prechádzala 

do popíjania. Hostia sa zdobili kvetinovými vencami 

a girlandami, potierali sa parfumami, aby zahnali pach 

potu. „Kráľ“ hostiny určoval, ako a na čiu počesť sa 

bude piť, hrali sa rôzne hry, viedli sa rozhovory. 

Hostiny tohto druhu sa približovali gréckym 

symposiám.  

Obr. 116 Triclinium. 

 

V období republiky bol vydaný 

rad zákonov, ktoré obmedzovali 

nákladnosť hostín i počet ich 

účastníkov. Diktátor Sulla 

napríklad ustanovil 300 

sesterciov za hostinu, no jeho 

stúpenec Lucullus, usporiadateľ 

„lukulských hodov“, napriek 

tomu usporiadal hostinu za 

200 000 sesterciov. 

Lukulské hody = bohaté 

a prepychové pohostenie 

Lucius Cicianus Lucullus (110 – 

57 pred Kr.) bol rímsky 

vojvodca a veľký boháč. 

Preslávil sa nákladnými 

a prepychovými hostinami, na 

ktoré chodievala najvyššia 

rímska spoločnosť. Usporadúval 

ich vo svojich vilách v Tuscule 

a Neapole. Rimania jedli 

pomaly a s pôžitkom a aj bežná 

bohatšia hostina trvala tri 

hodiny; hostiny u Luculla sa 

však končili až ráno. 
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 Luxus a nákladnosť aristokratických hostín si prevažná väčšina rímskych občanov 

nemohla dovoliť. Pri skromných stoloch priemerne majetných a chudobných občanov sa jedlo 

výdatne, ale nie nad mieru, ich domy neboli plné hostí, ale jedli v rodinnom kruhu s jedným 

alebo dvomi priateľmi, nepili zo zlatých, ale z nezdobených strieborných či jednoduchých 

hlinených pohárov. 
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4.6 Kalendár a meranie času v antike 
 

4.6.1 Grécky kalendár 
 

 O prvých gréckych kalendároch toho veľa 

nevieme. Už u Homéra sa stretávame s kalendárom 

zostaveným podľa ročných období, nenachádzame tam 

však nijaké názvy mesiacov. Kalendáre boli zvyčajne 

lunisolárne, vychádzali teda tak z mesačného ako aj 

slnečného cyklu. 

 V každej gréckej obci začínal rok inokedy 

a takisto boli rozdielne aj názvy mesiacov pomenované 

podľa miestnych sviatkov. Aténsky rok začínal 

približne v polovici júla a jeho mesiace sa nazývali 

Hekatombaión (júl – august), Metageitnión (august – september), Boédromión (september – 

október), Pyanepsión (október – november), Maimaktérión (november – december), 

Poseideón (december – január), Gamélión (január – február), Anthestérión (február – marec), 

Elafébolión (marec – apríl), Múnichión (apríl – máj), Thargélión (máj – jún), Skiroforión (jún 

– júl). 

 Dni v mesiaci boli pomenované a očíslované a začínali súmrakom. V Aténach, ale aj 

iných gréckych mestách boli mesiace väčšinou rozdelené na tri úseky po desiatich dňoch, na 

dekády nazvané podľa pribúdania, splnu a ubúdania mesiaca (napr. druhý deň v splne = 

dvanásty deň v mesiaci). V helenistickom období sa rozšíril macedónsky kalendár, v ktorom 

sa dni v mesiaci počítali priebežne. 

 Previesť nejakú starogrécku udalosť na moderný letopočet môže byť veľmi zložité, 

lebo sa používali mnohé a rôzne systémy na určovanie rokov, často aj súbežne. Jeden zo 

systémov určovania datovania bol založený na olympijských hrách, ktoré sa konali každé štyri 

roky. Toto štvorročné obdobie sa nazývalo olympiáda a prvý rok prvej olympiády zodpovedá 

roku 776 pred Kr. Koncom 5. stor. pred Kr. bol zostavený zoznam týchto hier spolu s ich 

víťazmi a tento systém používali grécki dejepisci od 4. stor. pred Kr. Olympiády boli 

číslované a niekedy bol zaznamenaný aj konkrétny rok olympiády (napr. 3. rok 15. 

olympiády). 

 

 

 

U Grékov bol základom 

kalendára mesačný (lunárny) rok 

s 12 mesiacmi, ktoré trvajú asi 

29 a pol dňa; preto sa v ňom 

striedali mesiace s 29 a 30 

dňami. Pretože 12 takýchto 

mesiacov má dohromady len 

354 dní, bol lunárny rok 

vyrovnávaný s rokom slnečným, 

ktorý trvá približne 365 a štvrť 

dňa, vždy v určitom cykle 

vloženým mesiacom – to je tzv. 

lunisolárny rok. Cyklus však 

nebol všade rovnaký. Najmä 

v Aténach sa mesiac vkladal 

často len podľa potreby. 
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4.6.2 Rímsky kalendár 
 

 Rimania zvyčajne datovali roky podľa 

každoročne sa striedajúcej dvojice konzulov. Toto 

počítanie sa používalo do roku 537 po Kr. Potom cisár 

Iustinianus zaviedol datovanie podľa rokov vlády 

cisára. Historici však počítali roky aj od založenia 

Ríma (AUC, ab urbe condita, od založenia mesta). Po 

celej ríši sa používali rôzne typy datovania, niektoré 

dokonca len lokálne. Prevod antických letopočtov do 

moderného kalendára býva preto komplikovaný a aj 

presné údaje spred Caesarovej reformy kalendára 

z roku 45 pred Kr. sú pochybné. 

 Rovnako ako Gréci aj Rimania vychádzali 

v kalendári z 12 mesiacov, na rozdiel od nich však 

rímsky rok trval 355 dní. Rozdiel desiatich dní oproti 

slnečnému roku vyrovnávali tzv. interkaláciami 

(vloženými dňami po 23. februári). Interkalácie 

vyhlasovali pontifikovia, v neskorších obdobiach ľubovoľne, takže sa nakoniec rímsky rok 

značne líšil od slnečného a bol napokon taký zmätočný, že sa v roku 47 pred Kr. oneskoroval 

o celé tri mesiace. 

 Poriadok do kalendára zaviedol Gaius Iulius Caesar, ktorý z moci diktátora a na 

základe svojej náboženskej autority (bol najvyšším pontifikom) zaviedol v roku 46 pred Kr. – 

s platnosťou od 1. januára 45 pred Kr. – nový kalendár, ktorý bol neskôr označený ako 

juliánsky. Stanovil dĺžku roka na 365 a štvrť dňa s tým, že v praxi po troch rokoch s 365 

dňami pôjde rok s prestupným dňom, ktorý sa pridá po 23. februári, čím zostal verný starej 

tradícii. (V priestupnom roku sa 24. február počítal dvakrát.  Pozostatok tejto praxe sa dodnes 

zachováva v latinskej cirkvi, ktorá slávi sviatok sv. Mateja 24. februára v bežnom roku a 25. 

februára v priestupnom.) Aby sa mohol začať používať nový kalendár, rok 46 pred Kr. sa 

musel predĺžiť o tri mesiace. Juliánsky kalendár platil až do roku 1582, keď pápež Gregor 

XIII. zaviedol zreformovaný dodnes platný gregoriánsky kalendár.  

 Rímsky rok začínal pôvodne marcom, ako dodnes dosvedčujú názvy mesiacov, 

ktorých meno tvorí číslovka: September (septem = sedem; siedmy mesiac), October (octo = 

osem; ôsmy mesiac), November (novem = deväť; deviaty mesiac), December (decem = desať; 

 

Neúplné zoznamy konzulov sa 

zachovali od roku 509 pred Kr. 

Kompletné zoznamy máme 

zachované až po roku 300 pred 

Kr. V Egypte sa datovanie 

podľa konzulov udržalo až do 

roku 611 po Kr. 

 

Pôvodný rímsky kalendár 

(Romulov) zodpovedal 

poľnohospodárskemu roku 

majúcemu desať mesiacov. Rok 

sa počítal od marca do 

decembra, mesiace nemali 

rovnakú dĺžku a spolu mal rok 

304 dní. Názvy mesiacov majú 

pôvod v tomto kalendári. Medzi 

decembrom a marcom je 

medzera, pretože v tomto 

období sa na poliach nedalo 

pracovať. 
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desiaty mesiac). Aj júl sa pôvodne volal Quintilis 

(quinque = päť; piaty mesiac) a august Sextilis (sex = 

šesť; šiesty mesiac). Júl bol však premenovaný na 

Iulius na počesť C. I. Caesara, ktorý sa v tomto 

mesiaci narodil, a august dostal meno Augustus podľa 

prvého cisára, ktorý v tomto mesiaci zomrel. Suetonius 

uvádza, že sám Augustus pomenoval mesiac Sextilis 

augustom, pretože v tomto mesiaci dosiahol prvý 

konzulát a niekoľko význačných víťazstiev. 

 Od roku 153 pred Kr. začal úradný rok 1. 

januárom. Vtedy nastupovali do svojich funkcií aj noví 

úradníci. Januáru dal meno boh Ianus, ktorý má dve 

tváre – jednou hľadí do minulosti a druhou do 

budúcnosti. Február bol nazvaný podľa očistného 

rituálu sviatku Februalií, marec bol zasvätený bohu 

vojny Martovi, apríl (z aporos = ďalší, druhý) bol 

„druhý“ mesiac po marci, máj bol pokladaný za mesiac 

rastu (Maius = väčšie) a jún bol nazvaný podľa bohyne 

Iuno. 

 Rímske mesiace sa nedelili na týždne. Každý 

ôsmy deň boli trhy (nundinae), keď mohli vidiečania 

okrem predaja svojich produktov vybaviť v meste aj 

rôzne úradné záležitosti. Bolo zvykom, že blokom 

týchto ôsmich dní (nundinium) sa určovali kratšie 

lehoty. Týždeň v dnešnej podobe trvá od ediktu cisára 

Konštantína z roku 321 po Kr., ktorým bola nedeľa 

(deň Pána) uzákonená ako sviatočný deň. 

 Dni v mesiaci počítali Rimania podľa troch 

pevných dní: prvý deň v mesiaci sa nazýval Kalendae 

(kalendy), piaty alebo siedmy deň Nonae (nóny; t.j. 

podľa rímskeho počítania deviaty deň pred splnom) 

a trinásty alebo pätnásty deň Idus (idy). V marci, máji, 

júli a v októbri boli nóny siedmy a idy pätnásty, 

 

Rímsky juliánsky kalendár na 

november 

1.11. Kalendis Novembribus 

2.11. a. d. IV Nonas Novembres 

3.11. a. d. III Non. Nov. 

4.11. pridie Nonas Novembres 

5.11. Nonis Novembribus 

6.11. a. d. VIII Idus Novembres 

7.11. a. d. VII Id. Nov. 

8.11. a. d. VI Id. Nov. 

9.11. a. d. V Id. Nov. 

10.11. a. d. IV Id. Nov. 

11.11. a. d. III Id. Nov. 

12.11. pridie Idus Novembres 

13.11. Idibus Novembribus 

14.11. XVIII Kalendas 

Decembres 

15.11. a. d. XVII Kal. Dec. 

16. 11. a. d. XVI  Kal. Dec. 

17.11. a. d. XV Kal. Dec. 

18.11 a. d. XIV Kal. Dec. 

19.11. a. d. XIII Kal. Dec. 

20.11. a. d. XII Kal. Dec. 

21.11. a. d. XI Kal. Dec. 

22.11. a. d. X Kal. Dec. 

23.11. a. d. IX Kal. Dec. 

24.11. a. d. VIII Kal. Dec. 

25.11. a. d. VII Kal. Dec. 

26.11. a. d. VI Kal. Dec. 

27.11. a. d. V Kal. Dec. 

28.11. a. d. IV Kal. Dec. 

29.11. a. d. III Kal. Dec. 

30.11. pridie Kal. Dec. 

1.12. Kalendis Decembribus 
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v ostatných mesiacoch piaty, resp. trinásty deň. 

K týmto pevným dňom sa pridávalo adjektívne 

označenie mesiaca, takže Kalendis Ianuariis (na 

januárové kalendy) je 1.1., Nonis Februariis (na 

februárové nóny) je 5.2., Idibus Martiis (na marcové 

idy) je 15.3. Ostatné dni sa určovali odpočítaním od 

týchto základných dní. Vyjadrovalo sa to výrazom 

pridie, ak šlo o deň pred pevným dátumom (pridie 

Kalendas Februarias je 31.1.), a formulkou a. d. (ante 

diem, pred dňom), za ktorou nasledovala radová 

číslovka a pevný deň, napr. a. d. IV Nonas Februarias 

je 2.2., a. d. III Kalendas Februarias je 30.1. 

 Písané kalendáre sa nazývali súhrnným názvom 

fasti, podľa dní vhodných na úradovanie (dies fasti), 

ktorých bolo najviac. Pri jednotlivých dňoch bolo 

zaznamenané zložitým systémom skratiek, či je deň 

určený na vybavovanie úradných záležitostí, či ide 

o deň konania trhu, sviatočný deň a pod. 

 

 Najstarší rímsky kalendár pochádza ešte 

z kráľovskej doby. Bolo v ňom celkovo 58 sviatočných 

dní, z ktorých, ak nepočítame 1. marec a dvanásť id 

zasvätených Iovovi, ostáva 45 vlastných sviatkov. 

Väčšina z nich bola nazvaná podľa božstva, k pocte 

ktorého boli zriadené a ktorému sa v ten deň 

 

V Caesarovej dobe sa 

predpokladalo, že dĺžka 

slnečného roku je 365 dní a 6 

hodín. V skutočnosti je to však 

365 dní, 5 hodín, 48 minút a 46 

sekúnd. Tento rozdiel po 128 

rokoch vytvorí dobu celého 

jedného dňa, vďaka čomu sa  

neustále posúval dátum jarnej 

rovnodennosti, od ktorého závisí 

slávenie Veľkej noci a následne 

ďalších kresťanských sviatkov. 

Cirkevní predstavitelia preto 

mali záujem o reformu 

kalendára. Gregor XIII., rímsky 

pápež, vyhlásil v r. 1582 bulou 

Inter gravissimās nasledujúce 

zmeny:  

1) V  roku 1582 bolo treba 

preskočiť 10 dní – po 4. októbri 

nasledoval hneď 15. október. 

(Preto napr. sv. Terézia z Avily, 

ktorá zomrela 4. 10. 1582, má 

sviatok až 15. októbra. Pamiatka 

svätých sa obvykle slávi v deň 

ich smrti, no keďže 4. október 

už prv obsadil sv. František, sv. 

Terézia dostala priestor hneď na 

druhý deň.)  

2) V priebehu 400 rokov treba 

vypustiť tri priestupné dni – tri 

centenárne roky (t. j. končia  sa 

dvoma nulami), ktoré podľa 

starého rátania mali byť 

priestupné, budú odteraz 

obyčajné, teda napr. z rokov 

1600, 1700, 1800, 1900, 2000 

boli priestupné iba prvý a 

posledný. Krajiny, ktoré 

gregoriánsku reformu neprijali, 

vkladali priestupné dni aj v r. 

1700, 1800 a 1900, takže dnes 

juliánsky kalendár zaostáva za 

gregoriánskym o 13 dní.  

 

Ani gregoriánsky kalendár nie je 

bez chyby. Zopár sekúnd, nad 

ktorými tvorcovia prižmúrili 

oči, totiž po 3600 rokoch (od r. 

1582) vytvorí celý jeden deň. 

Vtedy (v r. 5182 po Kr.) bude 

potrebná nová reforma. 

Obr. 117 Rímsky kalendár. 
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obetovalo. Popri Iovovi a Martovi boli sviatkami oslavované najmä roľnícke božstvá, ako 

Ceres, Ops, Robigus, Saturnus, Tellus (Matka zem) a Terminus (boh medzníkov a konca). 

V najstaršom kalendári chýbajú sviatky spojené s hrami. Neskôr sa naopak pôvodné sviatky 

menili na hry, aby sa vyšlo v ústrety ľudovému vkusu a rozptýleniu Rimanov túžiacich po 

panem et circenses. 

 Postupom času pribúdali do kalendára sviatky nových božstiev (napr. Kybelé alebo 

Isis). V neskorých rímskych kalendároch sa nachádza aj sviatok Natalis Invicti (Zrodenia 

Nepremožiteľného), t.j. nového slnka pri zimnom slnovrate 25. decembra. Tento pohanský 

sviatok je v kalendári z 5. stor. po Kr. nahradený sviatkom narodenia Pána (Natalis Domini 

corporalis).  

 Veľmi obľúbeným sviatkom boli Saturnalia. Išlo o oslavu zimného slnovratu na 

oslavu boha Saturna (boj sejby). Saturnálie trvali pôvodne len jeden deň (17. 12.), v 1. stor. 

pred Kr. už ale sedem dní a oslavy skutočne stáli za to. Súdy nesúdili, školáci mali voľno, 

páni hostili a obsluhovali svojich otrokov, ktorí mali mimoriadne všetko dovolené, dokonca aj 

inak zakázanú hru v kocky. Otcovia rodín dávali peniaze deťom, služobníctvu a vôbec 

všetkým nižšie postaveným a závislým, aby si mohli na trhu kúpiť darčeky. Mnohé zvyky, 

ktoré boli spojené s oslavou Saturnálií, sa stali súčasťou osláv kresťanských Vianoc (obdobie 

radosti, dobrej vôle, obdarúvania). 

 Všetky pohanské sviatky zrušil svojím dekrétom cisár Theodosios v roku 389 po Kr., 

potvrdil nedeľu ako sviatočný deň a zaviedol hlavné kresťanské sviatky. Niektoré hlboko 

zakorenené sviatky ľudového charakteru napriek tomu nezanikli. Zvlášť obľúbené boli 

prosebné procesie, ktoré boli niekedy pretvorené a prijaté cirkvou. Z prvkov prežívajúcej 

starej ľudovej zbožnosti možno uviesť napríklad procesie konané pri posväcovaní ozimín na 

sviatok sv. Marka 25. apríla. Tento zvyk nadviazal na starorímsky sviatok Robigalií slávený 

v rovnaký deň. Rimania vtedy konali procesiu do hája boha Robiga, chrániaceho obilie pred 

plesňou. 

 

 

4.6.3 Meranie času 
 

 Rimania sa zaradili veľmi neskoro k národom, ktoré pokladali za potrebné a užitočné 

organizovať si svoj čas na základe presného  merania času. Rímski roľníci si dlho vystačili 

Obr. 114 Rímsky kalendár. 
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s jednoduchým poznaním, že s východom slnka pre nich začína pracovný deň, že poludňajšie 

slnko určuje polovicu dňa a že keď slnko zapadá, ich pracovný deň končí. 

Deň sa delil na dvanásť nočných a dvanásť denných hodín,
6
 takže hodina za denného 

svetla nebola rovnako dlhá ako nočná hodina, s výnimkou obdobia rovnodennosti, a dĺžky 

hodín sa líšili aj v závislosti od jednotlivých mesiacov a ročných období. Denná hodina 

uprostred zimy trvala približne 45 minút, uprostred leta asi hodinu a pol. Dĺžka sa tiež líšila 

podľa zemepisnej polohy. Polnoc odbila vždy šiestu hodinu v noci, poludnie šiestu hodinu cez 

deň. Hodiny sa označovali odpočítavaním od „prvej hodiny“ (hodina po východe slnka), 

„dvanástej hodiny“ (hodina pred západom slnka) a poludnia.  

 

    leto zima 

I Hora prima (prvá hodina) 4 h 27 min 7 h 33 min 

II Hora secunda (druhá hodina) 5 h 42 min 8 h 17 min 

III Hora tertia (tretia hodina) 6 h 58 min 9 h 02 min 

IV Hora quarta (štvrtá hodina) 7 h 13 min 9 h 46 min 

V Hora quinta (piata hodina) 9 h 29 min 10 h 31 min 

VI Hora sexta (šiesta hodina) 10 h 44 min 11 h 15 min 

VII Hora septima (siedma hodina) 12 h 00 min 12 h 00 min 

VIII Hora octava (ôsma hodina) 13 h 15 min 12 h 44 min 

IX Hora nona (deviata hodina) 14 h 31 min 13 h 29 min 

X Hora decima (desiata hodina) 15 h 46 min 14 h 13 min 

XI Hora undecima (jedenásta hodina) 17 h 02 min 14 h 58 min 

XII Hora duodecima (dvanásta hodina) 18 h 17 min 15 h 42 min 

 

 

Spojenie ante meridiem (AM) označovalo dobu pred poludním (ráno a dopoludnie), post 

meridiem (PM) bola doba po poludní. Koncom 4. stor. pred Kr. bol konzulov hlásnik 

poverený trúbiť alebo vyvolávať poludnie, len čo sa slnko objaví medzi radnicou a budovou, 

kde bývali ubytované cudzie delegácie. O niečo neskôr si deň rozdelili presnejšie na ráno 

(mane), dopoludnie, odpoludnie a večer (suprema, vesper). Noc ich zaujímala ešte menej ako 

deň, pretože sa ale vo vojenských táboroch štyrikrát za noc striedali hliadky, delili aj noc na 

štyri časti (vigiliae).  

                                                 
6
 To isté platí pre meranie času v Grécku. Helenistickí astronómovia sa už ale riadili egyptskými metódami 

delenia dňa na 24 rovnakých častí a podľa babylonského systému rozdelili tieto egyptské hodiny na 60 

rovnakých dielov. 
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 V Egypte a Babylone poznali rôzne 

mechanizmy na meranie času a Gréci ich od nich 

prevzali; od nich následne aj Rimania. Používali dva 

základné typy hodín (horologia), slnečné hodiny 

a vodné hodiny. Slnečné hodiny (solaria) mali 

vertikálnu tyč (gnómón), ktorej tieň sa dal merať na 

plochom či klenutom povrchu. V roku 9 po Kr. 

postavil obrovské horologium (nazývané aj Augustove 

slnečné hodiny) na Martovom poli v Ríme cisár 

Augustus. Jeho gnómón tvoril egyptský obelisk.  

V tomto období sa však už v Ríme bežne 

používali vodné hodiny (klepsydra, t. j. zlodejka 

vody), grécky vynález alexandrijského mechanika 

Ktésibia (3. stor. pred Kr.) Vodné hodiny bolo nutné 

v priebehu rôznych ročných období upravovať, ale dali 

sa, na rozdiel od slnečných hodín, používať aj v noci. 

Výtokové vodné hodiny tvorila nádoba s otvormi, 

pričom sa čas meral tým, ako voda z nádoby vytekala. 

Zložitejšie vodné hodiny mali neustály prísun vody 

a nachádzal sa v nich strojček, ktorý meral čas 24 hodín denne. 

Dobrým príkladom takýchto hodín je Horologion (alebo Veža 

vetrov) v Aténach. Táto osemstranná veža zobrazovala rôzne 

vetry a jej súčasťou boli nielen vodné, ale aj slnečné hodiny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktésibios vynašiel vodné 

hodiny, v ktorých 

odkvapkávajúca voda otáčala 

kolieska, ktoré postupne dvíhali 

sošku s paličkou a tá ukazovala 

na čas. 

 

Obr. 118  Veža vetrov v Aténach. 
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4.7 Cursus honorum – kariérny postup 

v Ríme 
 

 Po zvrhnutí kráľov bolo v Ríme ustanovené 

nové štátne zriadenie, nazvané res publica, vec 

verejná. Paradoxne však nedošlo ku vzniku nijakých 

nových inštitúcií či úradov. Všetky boli ustanovené už 

za etruských kráľov a podliehali priamo kráľovi. Po 

vyhnaní posledného kráľa Tarquinia Superba sa 

jednotliví úradníci len osamostatnili, pričom vznikol 

len jeden nový úrad – konzuli. 

 Pokiaľ šlo o úrady, platilo v republikánskom 

Ríme niekoľko zásad – zásada voľby úradníkov, zákaz 

spájania úradov v rukách jednej osoby, zásada 

časového obmedzenia funkcie a zásada kolegiality 

úradníkov. Úradníci teda neboli menovaní jednou 

osobou, ale ľudovými zhromaždeniami. Jeden človek 

nemohol zastávať viacero úradov naraz. Postupne sa 

vžila prax, že uchádzač o akýkoľvek vyšší úrad musel 

najprv úspešne vykonávať nižšie úrady. Pre každý úrad 

platila istá obmedzená doba jeho vykonávania, 

prevažne jeden rok (diktátor maximálne pol roka) a ten 

istý človek nemohol vykonávať funkciu viackrát. 

Takmer žiadny dôležitý úrad nezastávala iba jedna 

osoba, ale zväčša dve alebo viac (s výnimkou 

diktátora), pričom rozhodnutia jedného z nich mohol 

druhý vetovať. 

 Každý úradník mal počas výkonu svojej 

funkcie zaistenú beztrestnosť, čo mu zaručovalo potrebnú voľnosť. Po zložení funkcie sa však 

zodpovednosti nevyhol (okrem diktátora), pretože pre neho platili rovnaké zákony ako pre 

ostatných občanov. Pole pôsobnosti jednotlivých úradníkov bolo presne vymedzené, vďaka 

čomu sa nemohlo stať, že v jednej otázke sa angažovalo niekoľko úradníkov. Zároveň však 

boli jednotlivé úrady a ich kompetencie dokonale skĺbené. 

 

Politickú sústavu 

republikánskeho Ríma tvorili 

úrady konzulov, prétorov, 

kvestorov, edilov, cenzorov 

a senát. 

 

 

Úrady a úradníkov nazývali 

Rimania magistratus, úrady 

samotné honores. Moc 

úradníkov bola označovaná ako 

potestas. Vyššie kategórie 

úradníkov mali navyše 

imperium, teda najvyššiu 

vojenskú, súdnu a správnu 

právomoc (vrátane moci nad 

životom a smrťou občanov). 

Všetky právomoci udeľoval 

úradníkom ľud a kto by sa ich 

zmocnil inak, mohol byť 

kýmkoľvek zabitý, pretože bol 

považovaný za uzurpátora. 

Všetky úrady v republike boli 

čestné a bezplatné. Platení boli 

len pomocníci úradníkov 

(tajomníci, pisári, poslovia a 

pod.) 
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 Očakávalo sa, že mladí muži si predtým, ako sa vydajú na politickú dráhu, odslúžia 

minimálne desať rokov jazdeckej vojenskej služby alebo že za sebou budú mať právnickú 

kariéru na súde. O úrady sa následne uchádzali zvyčajne v ustanovenom poradí (tzv. cursus 

honorum). Na prvom mieste bol úrad kvestora, nasledoval edil (nebol povinný), prétor, 

konzul a ako posledný cenzor. Získať úrad suo anno (počas príslušného roku) znamenalo 

získať ho v najnižšom zákonom stanovenom veku. Minimálny interval medzi jednotlivými 

úradmi bol zvyčajne dva roky. Senátorská kariéra sa počas republiky odohrávala v Ríme, 

prerušovali ju len obdobia spravovania provincií. 

 

4.7.1 Quaestor (kvestor) 
 

V období kráľovstva pomáhal kvestor kráľovi pri vyšetrovaní 

zločinov. Za republiky to bol nižší súdny a hospodársky úradník bez 

imperia, ktorý, v zastúpení konzulov, súdil vraždy a iné ťažké zločiny. 

Neskôr boli kvestori prideľovaní vojvodcom ako pomocníci pre 

hospodárske záležitosti. Boli to teda finanční a administratívni úradníci. 

Spravovali štátnu pokladnicu, boli pokladníkmi vojvodcov na vojnových 

výpravách. Bývali volení na jeden rok v počte 20 (v období cisárstva; predtým ich počet 

kolísal) a delili sa na dve skupiny – na mestských a provinčných kvestorov. Mestskí kvestori 

úradovali v Ríme, vyplácali legionárov, platili výstavbu verejných budov, dozerali na výber 

daní a platenie pokút. Provinční kvestori mali na starosti výber daní a vedenie účtov v 

provinciách. Hoci bežne trvala kvestúra rok, ak bol kvestor vyžiadaný menovite konzulom, 

mohol zostať v provincii so svojím nadriadeným až do konca jeho funkčného obdobia. 

Minimálny vek pre zastávanie kvestúry bol 27 (neskôr 30) rokov a bol 

nevyhnutnosťou pre vstup do senátu. 

 

4.7.2 Aedil (edil) 
 

Edil bol najvýznamnejší z nižších rímskych úradníkov, 

volený na obdobie jedného roka. Minimálny vek na dosiahnutie 

tohto úradu bol 37 rokov. V jednom roku boli v úrade vždy 

štyria. Zodpovedali za údržbu a opravy verejných budov 

(chrámy, cesty, akvadukty), za tržnicu (za presné váhy a miery) 
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a pravidelné zásobovanie Ríma potravinami. Mali na starosti verejné hry a slávnosti, na ktoré 

dostávali menší príspevok zo štátnej pokladnice. Pretože sa však edilita považovala za 

základný krok k vyšším úradom, usporadúvali hry zväčša na vlastné náklady, čím získavali 

medzi ľudom popularitu dôležitú pre voľby. Mali tiež právo súdiť menšie priestupky, 

prípadne ich pokutovať. Tieto peniaze ukladali do vlastnej pokladne a využívali ako pomoc 

pri financovaní hier.  

 

4.7.3 Praetor (prétor) 
 

  Prétor bol pôvodne (už počas kráľovstva) titul 

vojenského veliteľa. V období republiky sa tak označovali dvaja 

najvýznamnejší predstavitelia štátu. Tí však boli v roku 450 pred 

Kr. premenovaní na konzulov a úrad prétora zanikol. Bol 

obnovený v roku 366 pred Kr. ako úradník, ktorý prevzal od 

konzula súdnu právomoc. Prétori boli volení na jeden rok 

približne v 40. roku života. Od roku 242 pred Kr. bol úrad prétora rozdelený. Mestský prétor 

(praetor urbanus) sa venoval výkonu práva v Ríme (spory medzi rímskymi občanmi 

navzájom) a jeho kolega (praetor peregrinus)  sa venoval záležitostiam cudzincov (spory 

medzi rímskymi občanmi a cudzincami).  Funkcia prétora bola spojená s imperiom, preto 

mohol rozhodovať aj spory, v ktorých šlo o veci, ktoré ešte neboli upravené existujúcimi 

právnymi normami. V týchto prípadoch boli ich rozhodnutia vydávané vo zvláštnych 

ediktoch, ktoré sa stali smerodajnými pri rozhodovaní obdobných sporov v neskoršom 

období, boli zdrojom rímskeho občianskeho práva. Na sklonku republiky sa počet prétorov 

zvýšil na osem. 

 

4.7.4 Consul (konzul) 
 

  Každoročne boli v Ríme volení dvaja konzuli. Keďže zastávali 

mnohé povinnosti kráľa, týmto spôsobom (pretože boli dvaja) si 

nemohli nárokovať neobmedzenú najvyššiu moc. Zdieľali ju navzájom. 

Do roku 367 pred Kr. mohli byť konzulmi len patricijovia. Títo úradníci 

boli najvyššími reprezentantmi rímskej moci vybavení imperiom. Ako 

takí mali zvrchovanú vládnu, civilnú a vojenskú moc. Mali tiež najvyššiu súdnu a trestnú 
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právomoc, zvolávali a predsedali zhromaždeniam senátu, snemom ľudu a uvádzali do praxe 

ich rozhodnutia. Úrad konzula bolo možné dosiahnuť v najnižšom veku 40 - 42 rokov. Kto 

chcel byť zvolený za konzula, musel mať za sebou úradnícku kariéru v nižších 

republikánskych úradoch. 

 Čestnú stráž konzulov tvorilo 12 liktorov (tento počet sa občas individuálne menil), 

ktorí kráčali pred úradníkom a niesli fasces – odznaky úradnej moci, čo boli zväzky prútov 

s vloženou sekerou. 

Keď bol v období republiky v Ríme vyhlásený vojnový stav, došlo k vážnemu 

ohrozeniu štátu a bolo nevyhnutné sústrediť moc v rukách jedného človeka, mohli konzuli na 

návrh senátu zvoliť diktátora (magister populi). Z právneho hľadiska bol kolegom konzulov, 

prakticky však prevzal všetku právomoc konzulov vo všetkých oblastiach a proti jeho 

rozhodnutiu nebolo možné sa odvolať. Diktátor bol volený len na pol roka. Úrad diktátora bol 

roku 44 pred Kr. (po Caesarovej vražde) zrušený zákonom Marka Antonia. 

 

4.7.5 Censor (cenzor) 
 

  Najvyššie možný dosiahnuteľný úrad v Ríme v období 

strednej a neskorej republiky. V cisárstve bol cenzorom cisár. 

Cenzori nastupovali do úradu raz za päť rokov, aby vykonali 

sčítanie ľudu. Boli volení dvaja na obdobie 18 mesiacov 

centuriátnym snemom. Zodpovedali za odhad majetku. Triedili 

občanov do príslušných majetkových tried a centúrií. 

Zostavovali súpis majetku, ktorý bol podkladom pre zdanenie a stanovenie vojenskej 

povinnosti. Cenzori dozerali tiež na prideľovanie obecnej pôdy, rozhodovali o nových 

stavbách a zadávali vládne zákazky. Boli najvyššími hospodárskymi a finančnými úradníkmi 

v Ríme.  

 

4.7.6 Tribunus plebis (tribún ľudu) 

 

 Tribunát bol v rímskych dejinách zavedený pomerne 

skoro (podľa tradície v roku 494 pred Kr.), aby chránil 

plebejcov pred patricijmi, keď patricijovia zastávali všetky 

verejné úrady. Tribúni sa nelíšili od ostatných magistrátov, ale 
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nemali imperium. Boli volení len z plebejcov na obdobie jedného roka (v roku 449 pred Kr. 

ich bolo desať). Tento úrad preto nemohol byť súčasťou pravidelnej kariéry. Tribún mohol 

osobne uplatniť právo veta proti akejkoľvek akcii alebo plánovanej udalosti v Ríme, vrátane 

volieb magistrátov, zákonov, uznesení senátu a jednotlivých krokov konaných úradníkmi. 

 

4.7.7 Senát 
 

Spojenie senatus populusque Romanus (SPQR) znamená 

„senát a rímsky ľud“ a bola to výsostná formula rímskej 

štátnosti. Senát tvorila skupina nevolených mužov, senátorov. V 

období ranej republiky mohli byť senátormi len patricijovia, 

neskôr i plebejci. V období strednej a neskorej republiky sa muž stal doživotne členom 

senátu, len čo bol  zvolený do svojho prvého verejného úradu. Vládla snaha získať svoj prvý 

úrad v 30 rokoch. Pri mravnom poklesku alebo protištátnom čine bol previnilec zo senátu 

vylúčený. Senátori museli mať vlastný príjem, nedostávali plat. 

Senát mal pôvodne 100, neskôr 300, v roku 80 pred Kr. 600 a za Gaia Iulia Caesara 

900 členov. Formálne bol poradným orgánom úradníkov, ale od 3. stor. pred Kr. sa jeho vplyv 

i moc zvýšili. Senát pripravoval a prejednával návrhy zákonov, spravoval financie, dozeral na 

štátne náboženstvo, riešil zahraničné vzťahy. V 2. a 1. stor. pred Kr. predstavoval v podstate 

rímsku vládu. Nemohol tvoriť zákony, ale vydával uznesenia - decreta alebo senatus 

consulta. 

V období cisárstva senát "prepožičiaval" 

moc cisárovi a moc senátu začala postupne upadať.  

Na zasadnutiach senátu smeli byť prítomní 

len senátori, úradníci a flamen dialis (Iupiterov 

kňaz). Verejnosť sa ale mohla zhromaždiť pri 

otvorených dverách vo vestibule. 

  

 

 

 

 

Obr. 119  Zasadnutie rímskeho senátu. 



263 

 

4.8 Antické reálie a preklad 

 

 

Problematika prekladu antických reálií do slovenčiny je stále aktuálnou témou, na 

ktorú možno v translatológii nahliadať optikou prekladu odborných textov a prekladu 

umeleckých textov. Skôr, než vysvetlíme rozdiel, priblížime si reálie z pohľadu translatológie, 

t. j. objasníme termín reálie v preklade, a to aj v súvislosti s antickou civilizáciou a kultúrou. 

Sedemdesiate roky minulého storočia znamenajú v translatológii istý zvrat, pretože 

preklad prestáva byť chápaný ako lingvistická záležitosť, ktorá je sumárom jazykových 

operácií, ktorých výsledkom je text preložený do cieľového jazyka. Preklad sa začína vnímať 

ako operácia medzikultúrna. Znamená to, že prekladateľ sa stáva mediátorom, ktorý pracuje 

na úrovni dvoch kultúr, pretože každý text obsahuje prvky podmienené epochou, priestorom a 

jazykom jeho vzniku. Východiskový text nie je len sumárom informácií v cudzom jazyku, 

ktoré treba preložiť, ale reflektuje východiskovú kultúru. Tá je cieľovej viac alebo menej 

vzdialená, pričom nerozhoduje len geografická vzdialenosť, ale aj diachrónny faktor, 

dostupnosť informácií, ktoré by kultúrne rozdiely pomohli pochopiť a pod. Kultúra sa stáva 

stabilnou súčasťou prekladu i myslenia o preklade. V translatologickej terminológii sa 

postupne etablujú označenia, ktoré pomenúvajú 

skutočnosti odkazujúce na kultúru a kultúrny kontext 

východiskového jazyka. Objavujú sa termíny ako 

kulturéma, lingvokulturéma, reálie, kultúrne reálie, 

kultúrna referencia, kultúrna epistéma a ďalšie im 

podobné. Zároveň s novým terminologickým aparátom 

prichádza snaha o definovanie termínov, ktorá 

vychádza z jednotlivých translatologických škôl. 

Okrem úsilia o pojmové ujasnenie zaznamenávame aj 

potrebu jednotlivé reálie triediť, kategorizovať 

a zoskupovať do celkov. Kategorizácia sa deje na 

základe rozličných kritérií, de facto prístupov, za 

pomoci ktorých možno reálie deliť a systematizovať 

ich. Na súbor reálií nahliadajú jednotlivci či 

translatologické školy raz z predmetného hľadiska, 

inokedy z hľadiska lingvistického a sústredia sa na ich 

jazykovú štruktúru, ale aj na jazykové a mimojazykové  

 

Hapax legomenon – indikátor 

autorovho idiolektu a jeho 

bohatej lexiky. Výraz, ktorý sa 

v texte štatisticky vyskytuje iba 

raz. Príkladom je lexikálna 

jednotka autogyos (αὐτόγυος). 

V starovekej gréčtine 

označovalo zvláštny druh orby. 

Vyskytuje sa jediný raz 

v Hésiodovom diele 

a v žiadnom ďalšom antickom 

spise ho už nenájdeme.  

Súvisiace výrazy sú dis 

legomenon, tris legomenon a 

tetrakis legomenon, t. j. výrazy, 

ktoré sa v texte opakujú dvakrát, 

trikrát alebo štyrikrát, no stále 

platí, že ide o ojedinelé výrazy, 

málo používané lexikálne 

jednotky. 
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skutočnosti, či reálie stále existujúce alebo reálie označujúce dnes už neexistujúce 

skutočnosti. Všetko toto s jediným cieľom: nájsť optimálny spôsob, akým ich podať 

recipientovi v cieľovej kultúre a minimalizovať pritom straty, eliminovať posuny, zachovať 

znesiteľnú mieru exotizácie, no zároveň ich nenaturalizovať príliš; jednoducho realizovať 

transfer tak, aby boli reálie pre cieľovú kultúru funkčné, zrozumiteľné a aby ich priblíženie 

cieľovej kultúre neoslabilo singulárnosť výrazu pôvodiny, a aby v cieľovom texte zostali 

akýmisi hapax legomenon.  

Pre názornosť vyberáme jednu z viacerých kategorizácií kultúrnych reálií, ktoré B. 

Nedergaard-Larsenová rozdeľuje podľa relatívne detailného predmetného hľadiska. Kultúrne 

referencie člení do štyroch veľkých kategórií, ktoré ďalej rozdeľuje do podkategórií:  

 

1. GEOGRAFICKÉ SKUTOČNOSTI:  

a. geografia (horstvo, vodstvo), 

b. meteorológia (počasie, klimatické podmienky), 

c. biológia (flóra, fauna), 

d. kultúrna geografia (regióny, mestá, ulice, námestia, bulváre). 

 

2. HISTORICKÉ SKUTOČNOSTI:  

a. budovy (historické pamiatky, hrady a zámky), 

b. udalosti (vojny, revolúcie, sviatky alebo pamätné dni), 

c. ľudia (historické osobnosti). 

 

3. SPOLOČENSKÉ SKUTOČNOSTI:  

a. priemysel (odvetvia priemyslu, obchod, energie), 

b. organizácia spoločností a spoločenstiev (vojenská služba, právny systém, polícia, 

väzba, komunálna a regionálna administrácia), 

c. politika (riadenie štátu, ministerstvá, volebný systém, politické strany, politické 

organizácie), 

d. spoločenské podmienky (skupiny, subkultúry, životné podmienky, rôzne typy 

spoločenských problémov), 

e. život v spoločnosti (typy obydlí, doprava), 

f. zvyky a tradície (potraviny a nápoje, odev, nástroje, rodinné vzťahy). 
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4. KULTÚRNE SKUTOČNOSTI:  

a. náboženstvo (kostoly, rituály, morálka, duchovenstvo, sviatočné dni, svätci), 

b. školský systém (školstvo, akadémie, vzdelanie, skúšky), 

c. masmédiá (televízia, rádio, periodiká), 

d. kultúrny život (múzeá, umelecké diela), 

e. voľnočasové aktivity (literatúra, spisovatelia, divadlá, kiná, herci, hudobníci, 

celebrity, reštaurácie, hotely, diskotéky, kaviarne, šport, športovci).  

 

Autorkin sumár kultúrnych referencií zahŕňa takmer všetky oblasti života. Takéto 

podrobné delenie je relevantné aj pre reálie z antiky. Uvedené reálie sa vyskytujú 

v umeleckých aj v odborných textoch venovaných danej problematike buď priamo, alebo 

aluzívnou formou. Práve z dôvodu ich častého výskytu pri prekladaní sme im venovali 

predchádzajúce časti 4. kapitoly, pretože pre prekladateľa nemá význam len lexikálna 

jednotka označujúca konkrétnu kultúrnu reáliu vo východiskovom a v cieľovom jazyku, ale aj 

poznanie kontextu, dobových zvyklostí a ich miesto v súčasnej cieľovej kultúre, t.j. či je téma, 

a tým aj lexika, aktuálna alebo aspoň známa aj dnes, alebo ide o témy marginalizované či 

priamo raritné.   

Aký je teda rozdiel medzi prekladom odborných a umeleckých textov s výskytom 

kultúrnych reálií z antiky? Odborné texty, ktorých zámerom je informovať o niektorej 

z oblastí antickej civilizácie a kultúry sú zvyčajne priamo zacielené na výklad takých 

záležitostí, akými sú riadenie štátu, životný štýl zahŕňajúci módu, voľný čas, odievanie, ďalej 

hierarchizáciu spoločnosti a stavy, ale aj oblasti ako matematika, architektúra, stavebníctvo, 

a pod. Pri ich prekladaní, zvlášť ak sa texty prekladajú z latinčiny a gréčtiny, sa prekladateľ 

stretáva so špecifickou slovnou zásobou a len málokedy nájde v cieľovom jazyku príslušné 

ekvivalenty. Keďže pri preklade odborných textov treba cieľovému recipientovi priniesť 

exaktnú informáciu, hľadanie ekvivalencie je často náročnou záležitosťou, ktorá predpokladá 

dlhodobejšiu rešeršnú činnosť, spoluprácu s odborníkmi v danej oblasti, ale aj konzultácie 

s lingvistami v prípade kreovania nových ekvivalentov, ich deklinovania a časovania. 

Základom transferu je priniesť cieľovému príjemcovi presné fakty.  

V prípade umeleckých textov sú reálie odkazujúce na antickú civilizáciu a kultúru 

súčasťou fikcie. Spoluvytvárajú časopriestorové univerzum umeleckej výpovede autora 

a často sa podieľajú na izotopii výpovede. Sú designátormi, vďaka ktorým je možné v texte 

docieliť želanú situačnú charakteristiku i kolorit výrazu. Pri ich transfere pre cieľovú kultúru 

už exaktnosť nedominuje ako jediný faktor podieľajúci sa na výslednej voľbe 
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prekladateľského riešenia. Spojitosť faktov a ich 

umeleckého zobrazenia by mali byť cieľom prekladu a 

prekladateľ by sa mal o túto koherenciu usilovať aj 

v cieľovom komunikáte. Preklad ako kreatívny proces 

má teda rešpektovať proairetický kód diela a zachovať 

kultúrne reálie z antiky ako segmenty uvedeného 

proairetického kódu.  

 Pre krátku ilustráciu uvádzame dva príklady, 

ktoré dokumentujú prekladanie antických kultúrnych 

reálií pre odborný a pre umelecký text. 

Ako príklad prekladu odborného textu 

ponúkame obrazovú, nie textovú ukážku, pretože celé 

dielo je artefaktom samo o sebe a preklad je 

výsledkom náročnej prekladateľskej práce. Ide o český 

preklad príručky B. Cechovej Technika v antice. Text je saturovaný odbornou terminológiou, 

ktorá sa používa pre oblasti stavebného inžinierstva, energetických zdrojov, architektúry, 

zememeračstva a ďalších technických oblastí a tak pôvodný ako aj preložený text sú 

výsledkom dôsledného výskumu.  

Už obsah publikácie indikuje náročný proces prekladu, ktorý predpokladá vedomosti 

z oblasti techniky, fyziky, stavebníctva a architektúry – a to ovládanie nielen súčasnej, ale aj 

dobovej terminológie.  

 

 

Izotopia výpovede 

Významová homogénnosť, resp. 

stálosť širších významových 

oblastí výpovede. Pre čítanie je 

príznačný simultánny vnem 

viacerých izotopných vrstiev 

textu. 

 

Proairetický kód 

Anticipačný kód. Text čítame 

ako celok fabulačných 

segmentov a oblastí, ktoré nie sú 

v texte obsiahnuté, a čitateľ si 

ich dokáže domyslieť. 
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Druhá ukážka z textu poukazuje na opakované rozličné slovné spojenia, ktorých 

základným substantívnym komponentom je opus. Náročnosť prekladu spočíva v tom, že 

cieľový jazyk nedisponuje všetkými príslušnými ekvivalentmi. Substantívum opus je 

významom všeobecné a zároveň mnohovýznamové podstatné meno. J. Špaňár a J. Hrabovský 

v Latinsko-slovenskom a slovensko-latinskom slovníku pod heslom opus uvádzajú nasledujúce 

významy: 

1. práca, dielo, zamestnanie, činnosť  

2. roľnícka práca  

3. stavba, opevňovacia práca  

4. účinok, úloha  

5. námaha, úsilie, snaha  

6. čin, podujatie; podnik  

7. práca, vypracovanie  

8. výtvor, stavba, opevnenie  

Obr. 120  Z obsahu publikácie Technika v antice. 
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9. pl. obliehanie al. dobývacie stroje, zákopy  

10. hrádza (proti vode)  

11. umelecké, literárne dielo. 

Avšak slovné spojenia týkajúce sa stavebníctva už v slovníku nefigurujú. Substantívu opus 

dodáva konkrétny význam až ďalší, zväčša adjektívny komponent. Význam celej syntagmy 

následne vyplýva z kontextu. Pre preklad termínu z latinčiny preto prekladateľ zvolil 

nasledujúci postup: kvôli zachovaniu exaktnosti ponechal v texte pôvodné slovné spojenia. 

Nadväzne využil explikáciu a jednotlivé termíny preložil za pomoci deskripcie, pričom 

pochopeniu prekladu napomáha aj vyobrazenie jednotlivých reálií. 

 

 
 
 

 

Obr. 121  Ukážka prekladu odborného textu s nákresom. 
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Posledná ukážka dokumentuje saturovanie textu termínmi, pre ktoré cieľový jazyk nemá 

ekvivalent. Prekladateľ ich teda preberá a integruje ich priamo do textu. Postupuje tak, že pri 

prvej zmienke vysvetlí význam priamo v texte a ďalej už transkribovanú lexikálnu jednotku 

používa ako termín.  

 

 
 

 

 

 

Ukážka prekladu umeleckého textu s výskytom antických reálií je vybraná 

z historického románu Seneca. Učiteľ cisára Nera. Román je plný reálií z každodenného 

života Senecu a jeho generačných spolupútnikov. Dôležitou súčasťou fikcie je vtedajšia 

gastronómia. Autor P. Gálvez sa po vyjdení románu v mnohých rozhovoroch dotkol práve 

tejto témy. Kulinárske umenie antického Ríma si naštudoval a deskripcia jedál, recepty, 

sviatky spojené s hodovaním, kde postavy detailne opisujú ponúkané a konzumované pokrmy, 

sa zakladajú na dobovej realite. Napriek tomu, že dnešná gastronómia sa líši, opisované jedlá 

Obr. 122  Ukážka prekladu odborného textu saturovaného terminologickými jednotkami. 
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sú pre dnešného čitateľa atraktívne. Hlavne kvôli bizarnosti ingrediencií, technickej príprave 

a kvôli podivnej, miestami až hrôzyplnej nápaditosti, čo všetko a na aký spôsob bolo zvykom 

konzumovať.  

Námetov na analýzu prekladateľských riešení pasáží venovaných gastronómii nájdeme 

v románe viac než dosť. Niektoré z nich sú diskutabilné, iné kreatívne, hoci sporné. Za všetky 

sme zvolili tie úryvky, v ktorých sa vyskytuje substantívum garum. Ide o špecifický druh 

rybacej omáčky. Garum je dochucovadlo, ktorého základom sú fermentované vnútornosti 

z rýb zmiešané s vínom, octom, čiernym korením, olejom a vodou (→ 4.5.2). Okrem 

gastronómie sa omáčka používala aj v medicíne a na kozmetické účely. V súčasnosti sa 

nevyrába, hoci pokusy o jej oživenie gastronómia zaznamenáva, zvlášť po r. 2014, keď sa 

v Pompejach vo výbornom stave našla zachovaná originálna fľaštička obsahujúca garum. Ako 

bežná kulinárska ingrediencia v kuchyni starovekého Ríma sa teda viackrát vyskytuje aj 

v románe. Analýza prekladateľských riešení v slovenskom preklade románu potvrdzuje, že 

nejde o lexikálnu jednotku patriacu do bežnej slovnej zásoby a zrejme to bolo dôvodom, 

prečo sa v preklade javí ako problematická. Španielsky ekvivalent substantíva garum je garo, 

čo vzhľadom na vzťah latinčiny a španielčiny neprekvapuje. Avšak španielsko-slovenské 

prekladové slovníky toto heslo neuvádzajú. Hľadanie ekvivalentu metódou príbuznosti 

jazykov v tomto prípade nepomáha. Francúzština substantívum prebrala v identickej podobe 

garum, s adaptovanou výslovnosťou, no ani francúzsko-slovenské prekladové slovníky dané 

heslo nezahŕňajú. Opäť teda platí zásada ad fontes a prekladateľ musí vychádzať zo 

španielčiny ako zo sprostredkujúceho jazyka a vyhľadať si prvotný originál, teda latinské 

substantívum garum. K tejto informácii je možné dopracovať sa napr. vyhľadávaním vo 

výkladovom slovníku Diccionario de Real Academia Española: 

GARO (Del lat. garum, y este del gr. γάρον) 

1. m. Condimento muy estimado por los romanos, que se hacía poniendo a macerar en 

salmuera y con diversos líquidos los intestinos, hígado y otros desperdicios de ciertos 

pescados, como el escombro, el escaro y el salmonete. 

Definícia hovorí, že garum je Rimanmi cenené korenie získané macerovaním čriev, 

pečene a ďalších zvyškov niektorých rýb ako makrela alebo parmica v slanom náleve spolu 

s ďalšími rôznymi tekutinami. Prekladateľ vďaka definícii, ktorej súčasťou je aj etymológia 

slova, zistí význam lexikálnej jednotky, ako aj jej latinský pendant. Vyhľadať jeho význam 

v latinsko-slovenskom slovníku je potom posledným krokom potrebným pre získanie 

slovenského ekvivalentu. J. Špaňár a J. Hrabovský v Latinsko-slovenskom a slovensko-

latinskom slovníku pod heslom garum, -ī n. uvádzajú ekvivalent rybacia omáčka. 
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Prekladateľovi sa otvárajú dve, resp. tri možnosti voľby prekladateľského riešenia. Prvou 

z nich je prebrať lexikálnu jednotku v jej originálnej podobe. Substantívum garum sa 

v slovenčine uplatňuje, no väčšmi sa používa v odborných textoch. Druhou možnosťou je 

použiť syntagmu rybacia omáčka. Oba ekvivalenty sú z hľadiska slovenského recipienta 

zaujímavé. Prvý z nich, garum, by v súlade s exotizačnými postupmi zdôrazňoval cudziu, 

vzdialenú a medzičasom i zaniknutú civilizáciu.  Druhou voľbou je naturalizačný postup. 

Použitie syntagmy rybacia omáčka recipientovi uľahčí porozumenie, hoci za cenu straty na 

štylistickej úrovni umeleckého textu. Jestvuje aj tretia možnosť, v ktorej prekladateľ prvý raz 

spomenutú lexikálnu jednotku garum doplní o explikáciu rybacia omáčka. Pri prvom 

preklade má teda možnosť vyjadrenia rybacia omáčka garum a pri všetkých ďalších 

opakovaniach by už postačovalo používať ekvivalent garum.  

V nasledujúcich úryvkoch porovnáme prekladateľské riešenia, pre ktoré sa prekladateľ 

slovenskej verzie románu rozhodol:  

1.  

„Come algo o te va a sentar mal la bebida – le instó Paulina, acercándole una bandeja con 

rodajas de melón empapadas en una salsa elaborada con pimienta, menta poleo, licor de vino, 

garo y vinagre“  (s. 98). 

 

„Zajedz si niečo, pijatika ti uškodí – napomenula ho Paulina a podala mu podnos s plátkami 

melóna poliatymi s omáčkou z korenia, mäty, vínového likéru, rybacej pečene a octu“   

(s. 33).  

 

V prvom prípade preložil prekladateľ substantívum garum ako rybacia pečeň. 

Ekvivalent nezodpovedá originálu, keďže v pôvodine ide o omáčku. Adjektívum rybací aspoň 

parciálne naznačuje pôvod tejto tekutej zmesi.  

 

2.  

„Esos gusanillos tan apetitosos que veis en esa cazuela, aderezados con garo de la Bética, 

laurel de Sicilia, pimienta de la India, miel de la Arcadia, dátiles de Tebas e higos de la Siria, 

han sido extraídos de los intestinos de una especie de mújol que habita en el Ponto Euxino“  

(s. 106). 

 

„Tieto znamenité červíky, ktoré vidíte na mištičke, ochutené paštétou z treščej pečene 

z hispánskej Betiky, sicílskym vavrínom, indickým korením, medom z Arkádie, tébskymi 

datľami a sýrskymi figami, pochádzajú z morského mugila, čo žije vo vodách Pontu Eusina“ 

(s. 35).  

 

V prípade prekladu druhého použitia lexikálnej jednotky garum sa slovenský čitateľ 

dozvedá, že ide o paštétu z treščej pečene. Tentoraz sa so skutočnosťou zhoduje iba jediný 

z troch komponentov syntagmy, keďže garum je konzistenciou tekutina, nie paštéta a podľa 
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Obr. 123 Mätonoh. 

definície sa treska na jej výrobu nepoužívala. Preklad je teda originálu vzdialený a len málo 

evokuje pôvodný autorov zámer.    

 

3.  

„Las crías de conejo que nos sirvieron hace un rato —prosiguió Demetrio— y que nadaban en 

una salsa hecha a base de huevos duros triturados, pimienta, comino, perejil, puerros, bayas de 

mirto, miel, vinagre, garo y aceite de oliva, son en realidad los fetos extraídos de los vientres 

de sus madres“ (s. 106).   

 

„Pred chvíľou podávané králičie mláďatá, - pokračoval Demeterius, - ktoré plávali v omáčke 

z natvrdo uvarených a rozdrobených vajíčok, čierneho korenia, mätonohy, petržlenu, póru, 

listov z myrty, medu, octu, paštéty z treščej pečene a olivového oleja, sú v skutočnosti 

zárodky zo samičkinho brucha“ (s. 35).  

  

Pri treťom použití lexikálnej jednotky garum sa 

prekladateľ rozhodol pre identický ekvivalent a zopakoval 

spojenie paštéta z treščej pečene.  

 

4. 

„Añadimos miel, más vinagre, garo, vino dulce moscatel y 

unas hojitas de laurel“ (s. 109). 

 

„Pridáme med, ešte viacej octu, mätonohy, sladké 

muškátové víno a vavrínových lístkov“  

(s. 35). 

 

Zaujímavá je voľba štvrtého ekvivalentu. Mätonoh 

trváci (Lolium perenne) alebo mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum) je podľa Slovníka 

súčasného slovenského jazyka definovaný nasledovne: 

 mätonoh -hu m. ▶ odolná, rýchlo rastúca tráva z čeľade lipnicovitých so 

sýtozelenými listami, vhodná na výsadbu zaťažovaných trávnikov.  

Substantívum mužského rodu prekladateľ skloňuje ako feminínum podľa vzoru žena. 

V nami zíkaných definíciach sa táto rastlina neuvádza ako súčasť ingrediencií rybacej omáčky 

garum. Nie je jasné, z akých dôvodov sa prekladateľ rozhodol zvoliť práve tento ekvivalent. 

Ak sa spätne vrátime k tretej ukážke, zistíme, že mätonoh figuruje aj tam, avšak ako 

ekvivalent k substantívu comino, čo je španielske označenie pre rímsku rascu.  

 

5. 

„Tras añadir garo, lo pasamos por el colador“ (s. 116). 

 

„Pridáme mätu a potom precedíme cez sito“ (s. 37).  
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V piatom prípade celkom nepochopiteľne prekladateľ zvolil ako slovenský ekvivalent 

k substantívu garum rastlinu mätu. Nie je jasné, či to urobil v súvislosti s predchádzajúcim 

použitím lexikálnej jednotky mätonoh, no táto voľba nemôže byť ani pri maximálnom 

rešpektovaní prekladateľskej kreativity akceptovaná. 

Sumárne vyzerajú prekladateľské riešenia jedinej lexikálnej jednotky garum 

nasledovne:  

garum rybacia pečeň 

garum paštéta z treščej pečene 

garum mätonoha 

garum mäta 

 

Okrem zistenia, že prekladateľ sa pre ekvivalenty nerozhodol správne, analýza 

poukázala na ďalšie chyby v preklade týkajúce sa ekvivalencie: comino ≠ mätonoha → 

comino = rímska rasca; ako aj chyby v slovenskej lexike: mätonoha (nesprávne feminínum) 

namiesto mätonoh (správne maskulínum).  

Je to len jeden z príkladov prekladateľských riešení, ktoré sú v analyzovanom 

historickom románe sporné. Je pravdou, že bežný čitateľ sa zrejme o chybách nedozvie, a to 

hneď z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je ten, že recipient pri čítaní len sotva vykonáva 

komparatívnu analýzu. Neporovnáva originál a preklad, pretože je normálne nekupovať si 

spolu s preloženým dielom aj jeho cudzojazyčný originál. Navyše nemusí čitateľ ovládať 

jazyk pôvodiny. Apriórne nepristupuje k prekladu ako k textu, kde sa vyskytujú chyby. 

A napokon, je málo pravdepodobné, že bežný recipient podobného textu je odborníkom 

v oblasti antickej gastronómie. Dokonca ani odborník si pri enumerácii chodov chybu nemôže 

všimnúť; uvedomiť si ju môže jedine v prípade deskripcie receptúry jedál. A takisto treba 

pripomenúť, že ide o fikciu. Všetky uvedené faktory teda akoby istým spôsobom dávali 

prekladateľovi placet na kreatívne prekladateľské riešenia. Tie si však netreba zamieňať 

s viditeľnými chybami v preklade, čo platí pre ukážky z našej analýzy. Keby sa skutočne 

jednalo o prekladateľovu kreativitu, bolo by možné akceptovať aj významový posun, a to 

vtedy, keby bol funkčný a účelný. Za takých okolností by však prekladateľ ten istý, aj keď 

možno všeobecnejší či nie celkom zodpovedajúci ekvivalent, použil všade tam, kde sa 

spomína garum. Je škoda, že prekladateľ zrejme počítal s vyššie uvedeným profilom 

nepoučeného, resp. málo poučeného čitateľa. Text určený slovenskému recipientovi tým 

ochudobnil o zaujímavé dobové reálie z každodenného života v starovekom Ríme. 
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