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about the Slavery of Ancient Greece

Soviet historiography school has taken a leading position among the international centres of 
research of Antic slavery (Mainz, Moscow) as regards both of the direction of research and 
depth of the examined problems. Although not all conclusions of Russian researchers are 
not in the world historiography accepted unconditionally, their contribution to the science 
of the ancient times is tremendous and deserves general evaluation. Presented article is an 
attempt of this evaluation dedicated to Czech scientific public.
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Vývoj sovětské historiografie antiky v druhé polovině minulého století logicky navazo-
val na předchozí dobu, kdy přes veškerá pochybení a experimenty byly položeny základy 
marxistické vědy. Jejím základním směrem byla, kromě zvýšeného zájmu o pramennou zá-
kladnu, také konfrontace se západoevropskou i světovou historiografií (pro ruské badatele 
buržoazní) a snaha nasměrovat své ideologické názory do zemí demokratického bloku.

O vzniku a vývoji sovětské historiografie antiky byla napsána řada studií.1 Cílem tohoto 
přehledu je přiblížit především čtenářům neovládajícím ruštinu velmi důležitou a v dnešní 
době u nás zanedbávanou stránku historiografických bádání.� Jeho chronologickým rám-
cem bude doba od poválečných let až do perestrojky (50.–70. léta �0. stol.). S jistotou 

1 Srov. FROLOV, E. D.: Russkaja istoriografija antičnosti (do serediny XIX v.). Leningradskij universitet 1967; 
IRMŠER, I.: Russkije issledovateli antičnosti v Berlinskoj akademii. Věstnik drevněj istoriii 1967, �, s. 11�–1�3 
(VDI); NERONOVA, V. D.: Issledovanije v sovětskoj istoriografii sootnošenija soslovija rabov i klassa rabov 
v drevnem mire. Perm 1984; KORžEVA, K. P.: U istokov sovětskoj nauki ob antičnosti. Vorposy istroii 1988, �, 
s. 111–1�0; KUZIŠČIN, V. I. (ed.): Istoriografija antičnoj istroii. Moskva 1980, s. 3�5–37�; FROLOV, E. D.: 
Russkaja nauka ob antičnosti : Istoriografičeskije očerki. St. Petersburg 1999; LETJAJEV, V. A.: Vosprijatije rim-
skogo nasledija rossijskoj naukoj XIX – načala XX v. Volgograd �00�.
� Česká historiografie antiky disponuje pouze příspěvkem Jana Buriana viz BURIAN, J.: Zpracování Sparta-
kova povstání v sovětské historické literatuře. AUC. Graecolatina Pragensia 1, 1960, s. 3–�5. Určitou inspiraci 
pro výběr tématu mi poskytla publikace ZEEVA RUBINSOHN, W.: Die grossen Sklavenaufstände der Antike : 
500 Jahre Forschung. Darmstadt 1993, jejíž přehled ruských studií o antickém otroctví je však velmi povrchní. 
V polské historické vědě vyniká příspěvek BIEŻUńSKé-MAłOWIST, I.: Główne kierunki badań nad niewolnic-
twem starożytnym we współczesnej historiografii. Przegląd historyczny 59, 1968, 3, s. 349–365. Srov. VOGT, J.: 
Die antike Sklaverei als Forschungsproblem von Humboldt bis heute. Gymnasium 69, 196�, s. �64–�78. 

Nové vydání bibliografie o antickém otrokářství viz BELLEN, H. – HEINEN, H. (edd.): Bibliographie zur an-
tiken Sklaverei. Im Auftrag der Kommission für Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und 
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můžeme říci, že přes veškerou složitost vývoje byl právě v této době položen základ celého 
vývoje a rozkvětu sovětské vědy o antice. Pro tuto etapu byly typické následující rysy teo-
retického a praktického charakteru: a) ovlivnění dějepisného a historiografického myšlení 
ustanovením �0. sjezdu KSSS a usnesením ÚK KSSS O překonání kultu osobnosti a jeho 
důsledků; b) zdokonalení organizačních metod a forem vědecké a pedagogické činnosti 
sovětských historiků; c) podstatné rozšíření teritoria archeologických vykopávek v Černo-
moří, Zakavkazí a v Střední Asii; d) důraz na poznání role občinové organizace, sociálního 
zřízení a třídního boje v antickém starověku; e) rostoucí zájem o analytický výzkum zamě-
řený na konkrétní problémy všech dob starověkých dějin; f) pořádání konferencí, kolokvií 
a také otevřených, i když poněkud jednosranně vedených, diskusí.3

Pro sovětské historiky stále platila zásada tvůrčího zpracování marxisticko-leninského 
světového názoru (demonstrace oddanosti se poukazovala častým citováním klasiků 
a také zařazením jejich prací na prvních místech v bibliografii). Objevilo se však také 
novum: historikové se distancovali od dogmatismu a abstrakce; hlásali tvůrčí a kritický 
přístup k pramenům a k pochopení historických jevů, což vneslo podstatné oživení do veš-
keré výzkumné činnosti.

Nový přístup k zkoumání pramenů vyžadoval změny v organizaci vědecké a pedagogické 
činnosti. Kromě existujících univerzitních kateder dějin starověku v Moskvě, Leningradu, 
Sverdlovsku, Minsku a Charkově vznikly anebo oživily svou činnost katedry dějin staro-
věku a středověku dalších univerzit, šířil se zájem o studium antiky a klasických jazyků na 
pedagogických vysokých školách, studium latiny bylo zavedeno i na středních školách. 
S ohledem na to, že důraz byl kladen na přípravu budoucích odborníků, byli na periferní 
univerzity posíláni zkušení pedagogové z hlavního města, aby zde vnesli potřebný impuls 
do vývoje vědy o antickém starověku.

Zdokonalení organizačních forem vědecké a pedagogické činnosti se dotklo především 
akademických institucí. Byla organizována oddělení zaměřená na výzkum dějin starověku 
jako součást světových dějin a také antických civilizací na jihu Ukrajiny, Ruska a Kavkazu. 
Došlo k zdokonalení odborného periodika Věstnik drevněj istoriji, a to díky přesně vyme-
zené tematice z dějin a kultury starověkého Východu, Řecka, Říma a antických kolonií 
v Černomoří.

Jedním z kladných důsledků nových organizačních forem didaktické činnosti byla pří-
prava a publikace příruček a učebnic z dějin starověkého Řecka a Říma. Důležitou roli zde 
sehrálo vydání prvních dvou svazků Světových dějin (Moskva 1956), pečlivě připravova-
ných velkým badatelským kolektivem. Příprava tohoto díla byla započata už ve třicátých 
letech. V prvních poválečných letech probíhala o projektu široká diskuse.4 O úspěchu pro-
jektu svědčí i to, že publikace byly vzápětí přeloženy do různých evropských jazyků, včetně 
češtiny.

Roku 1956 byla pod záštitou akademie věd vydána příručka dějin starověkého Řecka 
Drevnjaja Grecija v redakci V. V. Struve a D. P. Kallistova (Moskva 1956). Cílem autorů bylo 
představit širokým kruhům sovětské inteligence knihu, která by populární formou vysvět-
lovala základní etapy sociálně ekonomických dějin starověkého Řecka. Kniha zahrnuje 

der Literatur (Mainz). Teil 1–�. Neu bearbeitet von D. Schäfer und J. Deissler. Stuttgart �003. Nepodstatné 
doplňky jsou v mé recenzi: Relationes Budvicenses IV, �005, 6, s. 164–165.
3 FROLOV, E. D.: Izučenije istorii Drevnej Grecii v SSSR (50–70-e gody). VDI 1977, 4, s. 35–56; GOLUB-
COVA, E. S.: Izučenije istorii Drevnego Rima v sovětskoj istoriografii 60–70-ch godov. VDI 1977, 4, s. 57–7�.
4 Srov. Prospekt Vsemirnoj istorii, toma I , II (Akad. Nauk SSSR). VDI 196�, 1, s. �81–31�.
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dějiny Řecka od 3. tisíciletí př. n. l. až do Korintského kongresu roku 337 př. n. l. Přes něk-
teré nepřesnosti5 se stala tato příručka na několik let základem studia starověkých dějin.

V 60. letech spatřily světlo světa dvě univerzitní příručky Istorija Drevnej Grecii (Moskva 
196�, autorský kolektiv) a Istorija Drevnej Grecii V. S. Sergejeva (Moskva 1963), která 
byla přeložena i do češtiny.6. Kniha je cennou pomůckou dodnes. Zvlášť hodnotné jsou 
kapitoly o pramenech řeckých dějin a o historiografii starověkého Řecka (s. 17–67), svůj 
význam neztratila, dnes již poněkud zastaralá, bibliografie (s. 439–48�). V 70. letech 
byla publikována reedice učebnice Istorija Drevnego Rima za redakce profesorů moskev-
ské univerzity A. G. Bokščanina a V. I. Kuziščina (Moskva, Vysšaja škola 1971).7 O něco 
mladší jsou dvě příručky zaměřené na antickou pramenovědu a historiografii.8 

Po organizační stránce bylo rovněž důležité rozšíření archeologických výzkumů v čer-
nomořském, zakavkazském a v středoasijském regionu, a to díky iniciativě AV SSSR. 
Vzniklo zázemí, jež poskytlo vědcům nový, bohatý zdroj nejen pro poznání jejich histo-
ricko-kulturního vývoje, nýbrž také jejich vztahů s celým antickým světem. Například 
díky archeologickému výzkumu Héraklejského poloostrova na Krymu bylo možné poznat 
charakter a roli zemědělství v Severním Černomoří a možnosti vývozu obilí do Řecka.9 
Analýza keramických kolků a jiných výrobků přinesla informace o struktuře dovozu do 
Černomoří, maloasijských měst a jiných měst pevninského Řecka.10

S ohledem na to, že archeologické vykopávky v Severním Černomoří poskytly množství 
numismatického a epigrafického materiálu, bylo nutné provést jejich systematizaci. Na 
existující a světově uznávanou publikaci akademika V. V. Latyševa Inscriptiones antiqae 
orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae (Vol. I�. Petropoli 1916) bylo navá-
záno vydáním nápisů z Bosporu11 a Olbie.1� Svérázným doplňkem k prvnímu svazku 
V. V. Latyševa se stalo dvousvazkové komentované vydání nově objevených nápisů Cher-
sonésu Ellou I. Solomonikovou,13 z jejíž iniciativy bylo založeno první epigrafické lapidá-
rium v Sovětském svazu, a také vydání publikace chersonéských graffiti.14

Zvýšený zájem o Černomoří a také bohatství pramenného materiálu umožnilo vznik spe-
ciální edice Pričernomorje v antičnuju epochu (iniciátorem série byl V. N. Djakov). Bylo v ní 
publikováno celkem deset knih, včetně tak pozoruhodných monografií jako V. D. Blavats-

5 Viz recenzi A. I. Pavlovské a V. K. Puchtinského v VDI 1958, �, s. 174–181. 
6 SERGEJEV, V. S.: Dějiny starověkého Řecka. Praha 195�; z ruského originálu přeložil Dr. J. Purš za odborné 
spolupráce Dr. P. Olivy. Rejstřík sestavil J. Burian.
7 V. I. Kuziščin redigoval i další příručku z dějin Říma (Istorija Drevnego Řima. Moskva 1981).
8 BOKŠČANIN, A. G.: Istočnikovedenije Drevnego Rima. Moskva 1981; Istočnikovedenije Drevnej Grecii (epo-
cha ellinizma). Pod redakcijej V. I. KUZIŠČINA. Moskva 198�; Istoriografija antičnoj istorii. Pod redakcijej 
V. I. KUZIŠČINA. Moskva 1980.
9 Srov. BLAVATSKIJ, V. D.: Zemledelije v antičnych gosudarstvach Severnogo Pričernomorja. Moskva 1953; 
STRžELECKIJ, S. F.: Klery Chersonesa Tauričeskogo (K istorii drevnego zemledelija v Krymu). Simferopoľ 1961.
10 Zavedení nových metodik do archeologické praxe poskytlo impuls pro formování podvodní archeologie. Srov. 
BLAVATSKIJ, V. D.: O podvodnoj archeologii. Sovětskaja archeologija 1958, 3; BLAVATSKIJ, V. D. – KUZIŠ-
ČIN, V. I.: Podvodnyje razvedki drevnej Fanagorii. Vestnik AN SSSR 1959, 1.
11 Korpus bosporskich nadpisej. Moskva – Leningrad 1965.
1� Nadpisi Oľvii (1917–1965). Leningrad 1968.
13 SOLOMONIK, E. I.: Novyje epigrafičeskije pamjatniki Chersonesa. Kijev 1964, 1973.
14 Kromě toho E. I. Solomoniková vydala latinské nápisy Chersonésa (Moskva 1983). Kromě kolektivní publi-
kace o graffitech na černolakových nádobách (Graffiti antičnogo Chersoneca /na černolakovych sosudach/. Kijev 
1978) publikovala graffiti z chersonéského okolí (Graffiti s chory Chersonesa. Kijev 1984).
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kého Očerki vojennogo dela v antičnych gosudarstvach Severnogo Pričernomorja (Moskva 
1954) a V. P. Nevskoje Vizantij v klassičeskuju i ellinističeskuju epochi (Moskva 1953) aj.

Dalším důležitým úkolem sovětských historiků bylo prohloubení výzkumu otrokář-
ství jako zvláštního sociálně ekonomického systému v světových dějinách s důrazem 
na poznání podstaty otroctví, jeho významu, vlivu na sociálně hospodářskou strukturu 
antické společnosti, její ideologii, charakter a formy třídního boje. Začátkem šedesátých 
let se z podnětu sekce starověkých dějin Historického ústavu AV SSSR začala vydávat 
série monografických publikací o antickém otroctví v jeho nejrůznějších projevech. Tento 
důležitý problém byl zkoumán ve dvou rovinách: výzkum otroctví na základě komplexního 
studia antických pramenů a kritika buržoazních koncepcí o formách a obsahu otrokářství 
v antickém světě.15

Přestože práce A. Vallona Dějiny otroctví v antickém světě byla napsána již ve čtyřicátých 
letech 19. století, inspirovala mnohé pozdější badatele.16 Velký vliv měla v této době práce 
M. L. Westermanna Systém otroctví řeckého a římského starověku,17 v níž se snažil snížit 
význam otrocké práce a otrocké formy exploatace v antice. Předpokládal, že počet otroků 
v antických městských státech nebyl velký a stále se redukoval, že jejich stav se pozvolna 
zlepšoval a přibližoval se stavu svobodných, takže existující protiklady zanikaly.

Sovětští badatelé koncepci M. L. Westermanna a dalších badatelů, například S. Lauf-
fera,18 nepřijali a snažili se zaujmout vedoucí místo v této oblasti historického výzkumu. 
Rozpracovali sedmiletý plán přípravy na vydání série příspěvků a monografií věnovaných 
tematice otroctví.19 Jako první v této edici byly publikovány monografie E. M. Štajerma-
nové o morálce a náboženství závislého obyvatelstva v Itálii a západních provinciích,�0 
J. A. Lencmana o otroctví v mykénském a homérském Řecku,�1 L. A. Eľnického o vzniku 
a vývoji otroctví v Římě doby královské a rané republiky,�� kolektivní monografie o otroctví 
v tzv. barbariku,�3 dále monografie o otroctví v helénistické době,�4 a také práce E. M. Šta-
jermanové a M. K. Trofimovové o otrockých vztazích v době raného císařství.�5

15 Srov. přehled v monografii LENCMAN, J. A.: Rabstvo v mikenskoj i gomerovskoj Grecii. Moskva 1963, s. 57–90.
16 GERNET, L.: Droit et société dans la Grèce ancienne. Paris 1955; VOGT, J.: Sklaverei und Humanität im klas-
sischen Griechentum. Wiesbaden 1953.
17 WESTERMANN, M. L.: The Slave Systems of Greek and Roman antiquity. Philadelphia 1955.
18 LAUFFER, S.: Die Sklaverei in der griechisch-römischen Welt. In: Rapports du XIe congrès international des 
sciences historiques, Stockholm 1960. Bd. �. Stockholm 1960, s. 71–97 (= Gymnasium 68, 1961, s. 370–395).
Další literaturu viz BELLEN, H. – HEINEN, H. (Hg.): Bibliographie zur antiken Sklaverei. Im Auftrag der 
Komission für Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz). Bd. 1–�. 
Stuttgart �003. 
19 „Istorija rabstva v antičnom mire“ v semiletnem plane Instituta istorii AN SSSR: Vestnik drevnej istorii 1960, 
4, s. 3–8; přehled této činnosti viz KUZIŠČIN, V. I.: Krupnyj vklad v istoriografiju antičnosti. Voprosy istorii 
1978, 10, s. 141–148.
�0 ŠTAJERMAN, E. M.: Moraľ i religija ugnetennych klasov Rimskoj imperii (Italija i Zapadnyje provinciii). 
Moskva 1961.
�1 LENCMAN, J. A.: Rabstvo v mikenskoj a gomerovskoj Grecii. Moskva 1963.
�� EľNICKIJ, L. A.: Vozniknovenije i razvitije rabstva v Rime v VIII–III vv. do n.e. Moskva 1964.
�3 KALLISTOV, D. P. a kol.: Rabstvo na periferii antičnogo mira. Leningrad 1968.
�4 ZELJIN, K. K. – TROFIMOVA, M. K.: Formy zavisimosti v Vostočnom Sredizemnomorji ellinističeskogo peri-
oda. Moskva 1969; BLAVATSKAJA, T. V. – GOLUBCOVA, J. S. – PAVLOVSKAJA, A. I.: Rabstvo v ellinističes-
kich gosudarstvach v III–I vv. do n.e. Moskva 1969.
�5 ŠTAJERMAN, E. M. – TROFIMOVA, M. K.: Rabovladelčeskije otnošenija v rannej rimskoj imperii (Italija). 
Moskva 1971. 
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Monografie J. A. Lencmana o otroctví v mykénském a homérském Řecku, která vznikla 
po rozluštění lineárního písma B a navázala na jeho starší příspěvky, například o termino-
logii definující otroctví�6 a o historickém významu homérského otroctví,�7 se skládá ze tří 
hlavních částí: první nabízí stručný přehled historiografie antického otroctví v moderní 
vědě počínaje 19. stoletím (s. 11–9�), dvě další jsou věnovány otázce otrokářských vztahů 
v mykénském Řecku (s. 95–190) a otroctví v homérském Řecku (s. 193–�88).

Pro pochopení historicko-filozofické koncepce vybrané problematiky má podstatný 
význam úvodní kapitola, v niž autor vychází z koncepce, že otroctví způsobilo první třídní 
dělení společnosti v dějinách lidstva, že otrocké státy byly nejstarší formou státu vůbec; 
dále zdůrazňuje, že otroctví vytvořilo hmotnou základnu existence antických států a že 
třídní boj mezi otroky a otrokáři jak otevřeně, tak i v latentních formách, podstatně ovlivnil 
veškerý historický vývoj vůdčích antických společností. Z historiků píšících po Vallonovi 
autor vyzdvihuje M. S. Kutorgu, především jeho práci o společenském postavení otroků 
a propuštěnců v Athénách (byla napsána v roce 1884 a světlo světa spatřila až deset let 
poté).�8 Oceňuje zejména jeho snahu o terminologickou diferenciaci otroků v Athénách 
s odkazem na rozdíl v jejich sociálním postavení, zároveň rozvíjí myšlenku, že otroctví 
proniklo v Athénách do všech sfér společenského a soukromého života. Lencman podpo-
řil K. Büchnera,�9 zdůrazňujícího, že se otrokářské hospodářství, na jehož základech byl 
vybudován sociálně politický systém, stalo příčinou pádu Hellady. 

Dále se Lencman zabývá studiemi Ed. Meyera, R. von Pölmanna a K. J. Belocha, jejichž 
práce jsou odborné veřejnosti známé. Zdůrazňuje modernismus a různorodost pohledu 
na antické otroctví v německé historiografii, přičemž pozitivně hodnotí přiznání exis-
tence otroctví a širokého využití otrocké práce v antice. Konečně věnuje pozornost pracím 
W. L. Westermanna, které nazývá vrcholem buržoazní historiografie antického otroctví. 
Základní názory tohoto badatele o antickém otroctví shrnuje takto: 1) množství otroků 
v antických společnostech nebylo podstatným (výjimkou jsou Athény v 5.–4. století př. n. l. 
a Řím na rozhrání �. a 1. století př. n. l.; �) otrocká práce neměla podstatný vliv na výrobu 
(v Attice pozorujeme velké množství otroků pouze v Laurionu); 3) postavení otroků bylo 
docela snesitelným, protože razantní rozdíl mezi otroky a svobodnými neexistoval. Toto 
chápání antického otroctví Lencman definuje jako podceňující a idealizující otroky jako 
sociální třídu společnosti.

Vlastní pohled na otroctví egejského období vytváří J. A. Lencman na základě hliněných 
tabulek pyloského archivu a dochází k závěru, že otrokářské vztahy mykénského Řecka, 
kde byly do práce zapojeny i děti otroků, se podstatně lišily od otroctví dalších dob. V dis-
kusi mezi S. J. Lurje, podle něhož se mykénské „státy“ odlišovaly přesnou centralizací 
a byrokracií, soukromým vlastnictvím a vyvinutým otroctvím,30 a A. I. Tjumenevym, jenž 
definoval pyloskou společnost jako třídní,31 se J. A. Lencman přiklonil k názoru o třídním 
charakteru pyloské společnosti. Zdůraznil, že specifikem mykénského otroctví je velká 

�6 LENCMAN, J. A.: O drevněgrečeskich terminach, oboznačajuščich rabov. VDI 1951, �, 47–69.
�7 LENCMAN, J. A.: Ob istoričeskom mestě gomerovskogo rabstva. VDI 195�, �, s. 38–59.
�8 KUTORGA, M. S.: Obščestvennoje položenije rabov a voľnootpuščennikov v Afinskoj respublike. In: KU-
TORGA, M. S.: Sobranije sočinenij 1. S. Peterburg 1894, s. 153–560.
�9 BÜCHNER, K.: Die Entstehung der Voklswirtschaft. Tübingen 1893; TÝž: Očerki ekonomičeskoj istorii Grecii. 
Leningrad 19�4. 
30 LURJE, S. J.: K voprosu o charaktere rabstva v mikenskom rabovladelčeskom obščestve. VDI 1957, �, s. 8–�4.
31 TJUMENEV, A. I.: Vostok i Mikeny. Voprosy istorii 1959, 1�, s. 58–74.
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zaměstnanost žen, organizovaných do oddílů, které patřily spolu se svými dětmi k paláco-
vému hospodářství (do stejných oddílů byli formováni i dospělí synové), a že část otroků 
(snad nepodstatná) patřila soukromým osobám, například zámožným lidem, kněžím 
a řemeslníkům. Dalším charakteristickým rysem byla existence tak zvaných „otroků pat-
řících bohům“, kteří si pronajímali půdu spolu se svobodnými, a také smíšená manželství 
v Pylu naznačující existenci jakési prostřední skupiny mezi otroky a svobodnými.

Homérskou společnost Lencman shledává ve stavu regrese, kdy spolu s pozůstatky 
mykénských společenských a hospodářských vztahů, přerušením obchodních styků s Vý-
chodem, objevují jisté náznaky nových tendencí, které se dají vysledovat i v charakteru 
otroctví. Ten považuje ruský historik za patriarchální a je pro něj charakteristické: a) hos-
podářská samostatnost některých otroků, b) absence podstatného rozdílu mezi otroky 
a svobodnými a c) liberální zacházení s otroky a jejich oddanost svým pánům. V otázce 
zdrojů otrocké síly je přesvědčen, že otroci většinou pocházeli z ciziny (obchod a pirátství) 
a že počet domácích otroků nebyl velký. Veškerá otrocká práce v homérském Řecku byla 
soustředěna kolem paláců basileů.

Otázka přechodu od primitivního (patriarchálního) otroctví k rozvinutému, rané řecké 
zákonodárství a archaické formy závislosti v Řecku se staly předmětem pozornosti mo-
nografie I. A. Šišovové.3� Vycházejíc z koncepce, že starořecká polis byla politickou spo-
lečností svobodných občanů, se distancovala od pohledu na otroctví A. Vallona, i dalších 
moderních evropských badatelů. Považovala však za nutné zdůraznit význam „archaické 
revoluce“ a s ní spojenou otázku otroctví. Upozorňuje rovněž na existenci alternativního 
chápání podstaty „otrokářských států“ v moderní literatuře. Na jedné straně se mluví 
o „otrokářské formaci“ v antice jako o jedné z variant vzniklých za zvláštních podmínek 
a nepovinných etap v celkovém vývoji, na druhé se konstatuje, že patriarchální a antické 
otroctví lze považovat za dvě fáze vývoje otrokářských vztahů. Badatelka nepochybuje 
o tom, že antické formě otroctví, jež se posléze rozšířila i na Východ, předcházela pri-
mitivní (patriarchální) forma závislosti a že otrokářské vztahy se ve starověku postupně 
vyvíjely od primitivních forem, jež dominovaly na Východě, k rozvinutému antickému 
otroctví (s. 1�). 

Dále autorka podává charakteristiku spartské heilótie, přičemž vychází jak z antické 
tradice, tak i z moderní historiografie (mj. se přiklání k názorům P. Olivy), a snaží se pou-
kázat na podobu a rozdíly sociálního postavení spartských heilótů a thesalských penestů 
(s. 138–�11).33 Dochází k názoru, že heilótie, stejně jako jiné formy závislosti předchá-
zející antickému otroctví, byly charakteristické pro společnosti s nerozvinutou zbožní 
výrobou a s konservativními společenskými vztahy. Instituce heilótie vznikla v důsledku 
podmanění místního zemědělského obyvatelstva a nezůstávala beze změn; měla vliv na 
sociální a politické procesy. Zvlášť se tento vývoj heilótie dá pozorovat ve Spartě, kde 
v archaické době pozorujeme sociální nestabilitu (badatelka připouští možnost přechodu 
instituce heilótie k soukromému otroctví).34

 Otroctví v klasickém Řecku bylo sovětskými badateli zkoumáno všestranně a z různých 
hledisek. Tak například předmětem pozornosti L. A. Eľnického byla otázka vlivu otroků 

3� ŠIŠOVA, A. I.: Ranneje zakonodateľstvo i stanovlenije rabstva v antičnoj Grecii. Leningrad 1991.
33 Srov. ŠIŠOVA, I. A.: O statuse penestov. VDI 1975, 3, s. 39–57.
34 Charakteristikou sociální struktury a sociálního boje v archaických Syrakusách se zabýval FROLOV, E. D.: 
Gamory a kallirii (K ocenke sociaľnoj struktury i sociaľnoj bor´by v archaičeskich Sirakusach). VDI 198�, 1, 
s. �7–41). 
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a propuštěnců na politickou situaci v Řecku 5.–4. stol. př. n.l.,35 problému otroctví v Athé-
nách 6.–4. stol. př. n.l. věnovali pozornost A. I. Dovatur36, L. M. Gluskina37 a E. L. Kaza-
kevič.38 K pozoruhodným závěrům dospěl A. I. Dovatur, jenž se věnoval otázce sociálního 
postavení attických zemědělců v době archaické (s. 7–�4), dále otroctví v Attice v 5. stol. 
př. n. l. (s. �5–105) a konečně názorům antických autorů na otroctví (s. 106–1�7). Do-
mnívá se, že doba na rozhraní 6.–5. stol. př. n.l. může být hodnocena jako doba formování 
otroctví v Athénách (v jeho klasické formě) a že pro Athény, stejně jako pro ostatní Řecko, 
byla představa otroka – zvlášť v době po řecko-perských válkách – spojována většinou 
s představou barbarů, tj. lidí neřeckého původu; veškerý vztah k nim byl ovlivněn vztahem 
k zajatcům, jenž nikdy nebyl stabilní (zvlášť krutý byl v době peloponnéské války). 

Tento vynikající znalec antické písemné tradice se zabývá různými aspekty otroctví: ter-
minologií spojenou s pojmem „otrok“, množstvím otroků v Athénách (dochází k názoru, 
že před peloponnéskou válkou se v domech athénských občanů a metoiků nacházelo 
30 500 otroků)39, cenami otroků, rozšířením otrocké práce, otroky ve vojenské správě, 
státními otroky, produktivitou práce otroků, legislativním postavením otroka, propuš-
těním na svobodu a konečně vztahem athénské společnosti k otrokům, především otro-
kářů a státu. Dochází k závěru, že otroci v Attice tvořili podstatnou část obyvatelstva, jež 
se postupně rozrůstala a ovlivňovala charakter hospodářství, a že v Řecku klasického 
období existovala velice vyvinutá forma otroctví, která pronikla fakticky do všech forem 
hospodářského života a tím také ovlivnila řeckou ideologii klasické doby (srov. teoretické 
postřehy Aristotela).

Poté, co byl díky archeologickým objevům zprostředkován bohatý papyrologický mate-
riál Egypta, začali se ruští historikové intenzivně zabývat dějinami Středomoří v období 
helénismu.40 Stranou nezůstaly ani otázky spjaté s otroctvím dané doby,41 V obsáhlé práci 
tří autorek4� jsou probírány otrokářské vztahy v severozápadních zemích Řecka (Ozol-

35 EľNICKIJ, L. A.: O roli rabov i otpuščennikov v nekotorych formach upravlenija gosudarstvom v Greciii 
V – IV vv. do n. e. VDI 197�, 4, s. 100–106.
36 DOVATUR, A. I.: Rabstvo v Attike VI–V veka do n.e. Leningrad 1980.
37 GLUSKINA, L. M.: Imuščestvennyje otnošenija i rabstvo v Attike IV v. do n.e. po rečam Iseja. In: Problemy 
sociaľno-ekonomičeskoj istroii drevnego mira : Sbornik pamjati akademika A. I. Tjumeneva. Moskva – Leningrad 
1963, s. ���–�38; Táž: Voľnootpuščenniki v ekonomike Afin v IV v. do n.e. In: Očerki vseobščej istorii (Učenyje 
zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo instituta im. A. I. Gercena, tom 307). Leningrad 
1969, s. �78–�95; Táž: O pravovom položenii afinskich voľnootpuščennikov v IV v. do n.e. VDI 1965, 1, s. 51–
61. Svá pozorování badatelka pak podala v monografii Problemy sociaľno-ekonomičeskoj istorii Afin IV v. do n. e. 
Leningrad 1975.
38 KAZAKEVIČ, E. L.: Raby kak forma bogatstva v Afinach v IV v. do n.e. VDI 1958, �, s. 90–13; TÝž: Byli-li 
rabami hoi chóris oikountes? VDI 1960, 3, s. �3–4�; TÝž: O rabach agentach v Afinach. VDI 1961, 3, s. 3–�1. 
Otázkou otroctví na Krétě se zabývala ve stejné době L. N. Kazamanovová (KAZAMANOVA, L. N.: Očerki soci-
aľno-ekonomičeskoj istorii Krita V–IV vv. do n.e. Moskva 1964). 
39 DOVATUR, A. I.: Opus cit., s. 44.
40 Srov. RANOVIČ, A. B.: Ellinizm i jego istoričeskaja roľ. Moskva – Leningrad 1950; ZELJIN, K. K.: Issledovanije 
po istroii zemeľnych otnošenij v ellinističeskom Egiptě II–I vv. do n.e. Moskva 1960; KOŠELENKO, G. A.: Grečes-
kij polis na ellinističeskom Vostoke. Moskva 1979; KUZIŠČIN, V. I. (ed.): Istočnikovedeje Drevnej Grecii (epo-
cha ellinizma). Moskva 198�; GOLUBCOVA, E. S. (ed.): Ellinizm: ekonomika, politika, kuľtura. Moskva 1990. 
41 PIKOUS, N.: ľesclavage dans ľEgypte hellénistique. In: Actes du Xème Congrès International de papyroloques. 
Wrocław 1964, s. 96–107; ZELJIN, K. K. – TROFIMOVA, M. K.: Formy zavisimosti v Vostočnom Sredizemno-
morje ellinističeskogo perioda. Moskva 1969.
4� BLAVATSKAJA, T. V. – GOLUBCOVA, E. S. – PAVLOVSKAJA, A. I.: Rabstvo v ellinističeskich gosudar-
stvach v III–I vv. do n.e. Moskva 1969.
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LiteRatuRaská Lokris, Etolie, Akarnanie, épeiros a Makedonie, s. 9–1�7, autorka T. V. Blavatská)43, 
otroctví a jiné formy závislosti v helénistické Malé Asii (s. 1�8–199, autorka E. S. Golub-
covová) a otroctví v helénistickém Egyptě (s. �00–309, autorka A. I. Pavlovská). Vzhledem 
k rozsahu příspěvku není možné podat podrobnou analýzu této práce, která se vyznačuje 
solidním zpracováním veškerých písemných dokumentů a dobrou argumentací. Omezím 
se tedy na problematiku otroctví v helénistickém Egyptě, jež byla předmětem výzkumu 
i jiných evropských badatelů.44

V uvedené práci je kladen důraz na to, že specifikem helénistických států bylo prolínání 
elementů despocie s ústavou městského státu, což se odráželo i na legislativních normách, 
jež řídily otrokářské vztahy v Egyptě. Na jedné straně pozorujeme blízkost k řeckým práv-
ním normám (právo vlastnictví pána na otroka, vztah k otroku jako k vlastnímu majetku, 
vydání otroků k mučení a trestu a zodpovědnost pána za chování svého otroka), na druhé 
straně stav otroků v království Ptolemaiů vyjadřoval zájmy panující vrstvy, jež byla těsně 
propojená se státním úřednickým aparátem. Z tohoto důvodu majitel otroka i sám otrok 
byli vnímáni jako podřízení státu. Avšak snahy o legalizaci dlužního otroctví, možnost 
určité kategorie otroků vystupovat jako právnická osoba svědčí o zvětšení rozdílu mezi 
svobodnými a otroky v egyptské společnosti. Analýza dokumentů ze Zenonova archivu 
vedla A. I. Pavlovskou ke zjištění, že práce svobodných lidí, včetně řemeslníků, byla v helé-
nistickém Egyptě méně výnosná než práce otroků. Ne náhodou otrocká práce pronikla do 
těch sfér výroby, kde mohla úspěšně konkurovat práci svobodných lidí (organizace práce, 
obsluha, ochrana atd.). Pozornost si zaslouží i méně významná, avšak důležitá stránka 
výzkumné činnosti sovětských historiků, jako např. zpracování problematiky antického 
otroctví v různých příručkách45 a kritické hodnocení tuzemských i zahraničních publikací, 
např. recenze na studie S. Lauffera, H. Kucha, F. Gschnitzera a Y. Garlana.46

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že přínosné a dodnes částečně inspirativní zůstávají 
práce ruských badatelů věnované tzv. řecké periferii, maloasijskému a zvlášť černomoř-
skému regionu, dokonce i území, které nazýváme Graecia magna. 

43 Při analýze manumissií T. Blavatská zdůraznila, že majetková úroveň otroků propuštěných na svobodu v Zá-
padní Lokridě byl různá. Tzv. privilegovaní otroci si mohli vydělat tolik, že byli schopni se vykoupit na svobodu. 
O propuštění bohatých otroků na svobodu měly zájem i samotné obce, protože tak získávaly velké finanční ob-
nosy do svých pokladen. 
44 Srov. BIEŻUńSKA-MAłOWIST, I.: Z zagadnień niewolnictwa w okresie hellenistycznym. Wrocław 1949. 
Základní literaturu o helénismu viz OLIVA, P.: Svět helénismu. Praha �001, s. 116–1�4.
45 Srov. Antičnaja Grecija. Problemy razviitija polisa 1–2. Redkollegija E. S. GOLUBCOVA etc. Moskva 1983.
46 GLUSKINA, L. M. Rec. na kn. LAUFFER, S.: Die Bergwerkssklaven von Laureion. I–II Teil. In: Abhand-
lungen der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz, Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse, 
Jahrgang 1955, 1�, s. 1104–1�18; Jahrgang 1956, 11, s. 885–1018; VDI 1959, 3, s. 181–191; GAVRILOV, A. K. 
Rec. na kn. GSCHNITZER, F.: Studien zur griechischen terminologie der Sklaverei. Teil II. Wiesbaden 1976. 
VDI 1980, 3, s. �19–���; Rec. na kn. GARLAN, Y.: Les esclaves en Grèce ancienne. Paris 198�. VDI 1986, 4, 
s. 138–155. 


