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Zgodovina raziskuje preteklost. 
Pri tem si pomaga z zgodovinskimi viri 
(materialnimi, pisnimi, ustnimi) prve 
(neposredni preostanki) ali druge 
(posredni preostanki) roke.

Zgodovinski viri so nepristranski (sporočajo 
dejstva) ali pristranski (sporočajo mnenja).

Zgodovinske vire hranijo muzeji, arhivi, 
galerije in zasebne zbirke.

Pri proučevanju preteklosti je pomemben 
čas. Dogodek lahko ugotovimo natančno: 
datum ali ga postavimo v večji časovni okvir: 
tisočletje, stoletje, desetletje.

Naše štetje let (po Kristusovem rojstvu) se je 
začelo z letom 1, zato se novo tisočletje, 
stoletje in desetletje začne s številom, 
ki ima na koncu 1:
npr. 2001 ➝ 3. tisočletje, 21. stoletje, 
1. desetletje v 21. stoletju.

Človeško preteklost delimo na  
zgodovinska obdobja:
• prazgodovina: 
 pred ~ 2 milijonoma let do ~ 3500 pr. Kr.
• stari vek (z antiko): 
 ~ 3500 pr. Kr.–476 po Kr.
• srednji vek: 
 476–1492
• novi vek: 
 1492–1918
• sodobnost: 
 od 1918 do danes.

PRAZGODOVINA

Človek se je razvil v Afriki (pred ~ 2 milijonoma let) in od tam poselil 
ves svet. 
Pred vrsto homo sapiens so v Evropi živeli neandertalci.
V paleolitu so se preživljali z lovom in nabiralništvom. 
Prvo kamnito orodje je bil pestnjak. Izdelovali so še strgala, 
nožičke in podobno. 
Zavetje so iskali v jamah, šotorih iz kož in kosti. Sčasoma so začeli 
uporabljati ogenj. Bivali so v hordah in rodovih.

Prvi umetniški izdelki: 
kipci, jamske poslikave in prve verske predstave.

V neolitu se razvijejo poljedelstvo, živinoreja in lončarstvo. 
Gradijo stalna bivališča. 

Dobe kovin: 
Baker (~ 9000 pr. Kr.) – sekire, šila, igle, nakit). 
Razvije se trgovina in družba se razsloji (zasebna lastnina).
Bron (~2300–800 pr. Kr.) - trdnejše orodje, orožje (meč, čelada, oklep). 
Nastajajo prve države: v Mezopotamiji, Egipt, Severna Indija.
Iz železa (prvi izdelki že ~ 1800 pr. Kr. v Indiji do 1. stol. pr. Kr.) 
izdelujejo predvsem orodje in orožje, baker in bron za umetniške 
izdelke.
V dobi kovin se večinoma izoblikuje politeizem. 

NAJSTAREJŠE CIVILIZACIJE

Mezopotamija (~ 4000–6. stol. pr. Kr.) najprej mestne državice, 
nato Babilonija in Asirija.

Gospodarstvo: namakalno poljedelstvo, obrt in trgovina. 

Kulturni dosežki: astronomija (zigurati – »babilonski stolp«), koledar. 
Mesta. Klinopis na glinastih ploščicah. Hamurabijev zakonik.

Feničani – (2. tisočl. pr. Kr.) mesta – kolonije (npr. Kartagina). 
Trgovsko ljudstvo (cedrovina, škrlat, steklo, slonovina). 
Izumijo črkopis. 

Izraelci od~ 2000 pr. Kr. na Bližnjem vzhodu. 
Monoteizem: bog Jahve, sveta knjiga Biblija (Stara zaveza). Sveto mesto 
Jeruzalem.

Indija – (~ 3500 pr. Kr.) - namakalno poljedelstvo. Urbanistično 
načrtovana mesta (kanalizacija, vodovod). Pisava. 

Kitajska (od 3. tisočl. pr. Kr.) poljedelstvo, porcelan, svila. Kitajske 
pismenke. Mesta. Kitajski zid.

Indijanske civilizacije osrednje Amerike (2. tisočl. pr. Kr.) - 
poljedelstvo. Mesta, piramide – svetišča, pisava. Kipci, posodje iz zlata 
in srebra. 

EGIPT

Država od ~3000–1. stol. pr. Kr.

Gospodarstvo: namakalno poljedelstvo, obrt, trgovina (žito, papirus).

Družbeni sloji: 
• plemstvo – faraon (npr. Keops, Ramzes II., Tutankamon), vezirji 

(vladarjevi svetovalci, prvi za faraonom), uradniki (vodili, 
nadzorovali državno pomembna dela), svečeniki (upravitelji svetišč, 
kulta), vojaški poveljniki; 

• spodnji sloj: kmetje, obrtniki, trgovci, pisarji; 
• sužnji.

Vera: politeizem - bogovi s človeškim telesom in živalsko glavo: 
• Tot (bog modrosti), 
• Horus (bog življenja), 
• Oziris (bog zemlje, rastlinstva), 
• Hator (boginja sreče), Re (sončni bog), 
• Anubis (bog mumificiranja, mrtvih). 

Balzamiranje in mumificiranje trupel: 
Ka (človekova duša) tako večno živi. Ob človekovi smrti Anubis stehta 
srce in pero ➝ uravnoteženo pomeni dobrega človeka.

Kulturni dosežki: 
• hieroglifi (kombinacija slikovne, zlogovne in abecedne pisave). 
• koledar – 365 dni, sončni ciklus, trije deli leta. 
• matematika (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, ploščina  

kroga).

Medicina (zlomi, zobozdravstvo, operacije).

Gradbeni dosežki: 
• piramide (grobnice faraonov – grobni dodatki), 
• templji (npr. tempelj Amon Raja v Karnaku), 
• mesta (npr. Heliopolis, Tebe, Karnak).

STARI GRKI

Kretsko obdobje (~ 2200 do ~ 1400 pr. Kr.): obrt (keramika, kovine, 
zlato), trgovina. Mesta (Knosos – kralj Minos, mit o Minotavru).

Prva grška naselitev ~ 2000–1200 pr. Kr.: Dorci, Jonci, Ahajci, ki se 
imenujejo Heleni – mikensko obdobje (Mikene na Peloponezu – 
zlate maske).
Druga grška (dorska) selitev (1200 pr. Kr.) 
8. st. pr. Kr. preporod: Homer, olimpijske igre, polis, kolonizacija obal 
Sredozemskega in Črnega morja. 

Gospodarstvo: 
• oljarstvo, 
• keramika, 
• trgovina.

Vera: antropomorfni bogovi (Zevs, Atena …). Miti o bogovih, herojih 
(Heraklej). Delfsko preročišče.
Šparta (špartanska vzgoja) in Atene. Oblast aristokratov, svobodni, 
sužnji.
5. st. pr. Kr.: grško-perzijske vojne.
Atenski demos doseže demokracijo (ljudska skupščina). 

Zlata doba Aten: 
• arhitektura (Akropola), 
• kiparstvo, slikarstvo (keramika), 
• gledališče (Sofoklej), 
• filozofija (Sokrat).

Peloponeške vojne (Periklej) – konec grške samostojnosti. 
4. st. pr. Kr.: makedonska država zasede Grčijo. 

Svetovna država Aleksandra Velikega. Helenizem.

Grška kultura: 
• filozofija (Sokrat, Platon, Aristotel),
• matematika (Arhimed, Pitagora),
• medicina (Hipokrat, Galen),
• zemljepis (Eratosten, Ptolemej), 
• zgodovina (Herodot, Ksenofan), 
• gledališče (Ajshil, Sofoklej, Evripid), 
• likovna umetnost (Fidijas).

RIMSKA SVETOVNA DRŽAVA

~ 1200 pr. Kr. Apeninski polotok poselijo Italiki (Umbri, Sabini, 
Latini). 
753 pr. Kr. mitološka ustanovitev mesta Rima, nadoblast Etruščanov. 
509 pr. Kr. postane Rim republika.

Širjenje države (imperij): 3. st. pr. Kr. - Apeninski polotok; 
3. in 2. st. pr. Kr. punske vojne (Hanibal) – zahodno Sredozemlje, 
3. st. po Kr. od britanskega otočja do Perzije. Rimske province 
(Ilirik, Egipt …). 1. st. pr. Kr.: Julij Cezar, Oktavijan Avgust – prvi cesar 
(pax romana) – doba cesarstva.

Rimska vera: antropomorfni bogovi (Jupiter, Mars …). 
Krščanstvo (Jezus Kristus, Biblija), krščanska cerkev (škofje, papež.) 
Po preganjanju milanski edikt (313) kristjanom omogoči
enakopravnost. 

Vzroki propada imperija: vpadi barbarov, padec števila prebivalstva, 
gospodarska kriza, šibkost centralne oblasti. Leta 476 zahodni del 
propade.  

Gospodarstvo: oljarstvo, vinarstvo, keramika, kovinarstvo, steklarstvo.
Kulturne značilnosti: rimsko pravo; arhitektura: obok; urbanizem, 
akvadukti, ceste (vojska). 
Medicina: Galen. 
Zgodovinopisci: Plutarh, Tacit. 
Romanizacija: rimski način življenja (mesta, ceste, tehnologija), 
širjenje krščanstva, nastajanje romanskih jezikov.

SREDNJI VEK

Selitve Germanov in Slovanov (2.–10. stol.). 

Huni (5. stol.). 

Nastajanje evropskih držav: 
• Frankovska država (Karel Veliki, leta 800 cesar) po propadu: Sveto 

rimsko cesarstvo (843–1806) in Francija. 
• Bizantinska država (395–1453; cesar Justinijan, 6. st.), 
• Arabci (Mohamed, 622 – islam, muslimani, Koran) – osvojijo južno 

Sredozemlje (Mavri v Španiji). 
• Vikingi (severna Evropa), 
• Madžari (srednja Evropa). 
• Mongoli.

Fevdalizem: zemljiški gospod (fevdalec, fevd, gradovi, viteštvo, 
turnirji), tlačani (podložniki): tlaka, dajatve (urbar).

Samostani (benediktinci, kartuzijanci idr.) – verske, kulturne in 
gospodarske ustanove (prepisovanje besedil, učenje poljedelstva).
 
1054 ločitev krščanstva na katoliško in pravoslavno veroizpoved

Križarske vojne (11.–13. stol.)
Nastanek celinskih srednjeveških mest (od 9. stol.) - trgovsko–
obrtniška naselja. Mestna samouprava. Denarno gospodarstvo (banke). 
Univerze (od 12. stol.).

Kultura srednjega veka: 
• Romanika (10.–13. stol.) – samostanska umetnost: 
 v arhitekturi zgledovanje po antiki (bazilika), masivnost. 
 Kiparstvo – reliefna plastika.

• Gotika (opus francigenum) 12.–16. stol.: 
 v arhitekturi katedrala, tloris latinski križ, rebrasti svod, križni obok, 

oporni loki. 
 Kiparstvo: vitke figure, v slikarstvu: barvitost.

NOVI VEK (15.-18. stol.)

Evropski kolonializem 
Od 15. stol. evropska odkritja (turška zapora poti do Indije, kompas, 
sekstant, karavela) Portugalcev in Špancev: novi svet (Kolumb); Azteki, 
Maji, Inki. Ob Afriki do Indije (Vasco da Gama); črni sužnji. 
Sledijo Angleži, Francozi, Nizozemci, Rusi.

Kultura: 
15.-17. stol.: humanizem (zanimanje za človekovo dejavnost, oživljanje 
antike), renesansa (antični umetnostni vzori, portret, perspektiva; 
način življenja). 
18. stol.: racionalizem (18. stol.) – razum, človekove pravice, toleranca 
in barok (obilje okrasja, moč, barvitost, čustva). 

Družbena gibanja: 
• kmečki upori (14.-16. stol.) – fevdalni pritiski, vojaško nasilje nad 

podložniki. 
• protestantizem – Martin Luther, 1517, evangeličani; kalvinci, 

anglikanci. 

• protireformacija (tridentinski koncil 1545–1563, jezuiti, 30-letna 
vojna). 

• razsvetljenstvo: Rousseau, Voltaire (enakost ljudi).

Način vladanja: V 17. in 18. stol.: 
• absolutizem (Ludvik XIV.: »Država sem jaz.«), 
• razsvetljeni absolutizem (Friderik Pruski: »Vladar je prvi služabnik 

kraljestva.«).
• ameriška osvobodilna vojna (1776 deklaracija o neodvisnosti). 
• francoska revolucija (1789) – deklaracija o človekovih pravicah, 

ustava, parlament, republika. 

Gospodarstvo: 
• založništvo, manufaktura, industrijska revolucija, zgodnji 

kapitalizem (Adam Smith).

19. STOLETJE

Napoleonove vojne (1796-1814): sprememba evropskega političnega 
zemljevida (konec Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti 
1806., nastanek avstrijskega cesarstva (1804), celinska zapora. Poraz 
pred Moskvo 1812., Elba 1813., Sv. Helena 1821.
Dunajski kongres (1815) – ravnotežje med evropskimi velesilami. 
Restavracija starega reda - Sveta aliansa. Nemška zveza.

Gospodarsko-socialne razmere: 
• liberalne zahteve: enakost pred zakonom, osebna in gospodarska 

svoboda. 
• industrializacija Evrope. Druga industrijska revolucija. Oblikovanje 

buržoazije (bogati meščanski sloj) in proletarcev (industrijskih 
delavcev). 

• socialna misel Marxa in Engelsa, papeža Leona XIII., anarhistov. 
Sindikati in delavske stranke (socialdemokrati, komunisti, 

 I. internacionala 1866). 
• revolucionarno leto 1848 - liberalne in nacionalne zahteve. 
• združitev Italije (1861) in Nemčije (1871). 
• pariška komuna (1871); ženska volilna pravica, prepoved otroškega 

dela. 
• avstro-ogrski dualizem 1867.

Nastajajo prve sodobne politične stranke (liberalna, konservativna, 
socialdemokratska), zahteve po splošni in enaki volilni pravici. 

Rdeči križ (1863, Henry Dunant). 

Nove velesile konec 19. stoletja: 
• ZDA (1861–1866 državljanska vojna), 
• Japonska, 
• kolonializem.

Kultura: v likovni umetnosti realizem, impresionizem. 

SODOBNOST

Prva svetovna vojna: zahteva po novi, »pravični« delitvi sveta: 
centralne sile (trozveza), 1882. antanta (1907).
Povod prve svetovne vojne (28. 7. 1918) sarajevski atentat (28. 6. 1918). 
Pozicijska vojna (zahodna, vzhodna, italijanska (tirolsko-soška), 
balkanska, solunska fronta). November 1918 – kapitulacija 
centralnih sil.
Oktobrska revolucija (6. 11. 1917, po ruskem koledarju 24. oktobra 
1917). Boljševiki, sovjeti, Lenin, diktatura proletariata.

Pariška mirovna konferenca (Versailles, Saint Germain, Trianon) 
Društvo narodov; versajska Evropa (Evropa med obema vojnama). 
Kriza demokracije: diktature, totalitarizmi: fašizem (Mussolini), 
nacizem (Hitler), stalinizem (sovjetski komunizem - Stalin); 
španska državljanska vojna (Ljudska fronta), Francov fašizem.

Gospodarstvo: prva gospodarska kriza, 1919–1923 (pomanjkanje – 
inflacija). Zlata dvajseta leta. Druga gospodarska kriza 1929–1933 
(črni petek, deflacija). Roosevelt (New Deal).
Socialistično gospodarstvo – državna lastnina proizvodnih sredstev, 
centralno vodeno državno gospodarstvo (Sovjetska zveza). 
Kapitalistično gospodarstvo – zasebna lastnina, odločilnost trga. 

Druga svetovna vojna: – želja zavladati svetu: os Rim-Berlin-Tokio; 
trojni pakt. Sporazum Hitler-Stalin. Povod: zrežirani napad Poljske na 
Nemčijo; 1. 9. 1939. Blitzkrieg. Totalna vojna. Protifašistična zveza 
(atlantska listina, 1941). Teheranska konferenca - druga fronta. 
Holokavst (genocid nad Judi). Odpor in kolaboracija. Kapitulacija 
Italije 8. 9. 1943, Nemčije 8. 5. 1945, Japonske 2. 9. 1945 (atomska 
bomba). Jaltska in potsdamska konferenca (1945). OZN (1945). 
Pariška mirovna konferenca (1946).
Hladna vojna, železna zavesa, NATO (1949), Varšavski pakt (1955).
Dekolonizacija (nastajanje samostojnih držav Azije in Afrike) in 
neokolonializem. 
EGS (1957) se razširi/preimenuje v EU (1992). 
Padec komunizma (1989): Sovjetska zveza – predsednik Mihail 
Gorbačov (glasnost, perestrojka). Razpad SZ, obnovitev demokracije v 
vzhodnoevropskih državah.

Gospodarstvo: Trumanov in Marshallov načrt (povojna obnova), 
nemški in japonski gospodarski čudež.
Kultura: množična kultura, ekspresionizem, abstraktna umetnost. pr
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ZGODOVINA

     A Nil            B Evfrat in Tigris            C Ind              D Rumena reka

2 KONZULA

PATRICIJI
veleposestniki, uradniki

sodniki, vojaški poveljniki

PLEBEJCI
mali kmetje, obrtniki, trgovci

SUŽNJI
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