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Tento přirozený směnný obchod 
přetrvával po mnoho tisíciletí. 
Postupně se počet výrobků zvy-

šoval, proces jejich výměny se stával 
složitějším a některý z konkrétních 
obchodních artiklů se většinou stal 
mírou hodnoty jiných druhů zboží. 

 V různých zemích byly hodnoto-
vým ekvivalentem různé předměty. 
Tak například v Indii, Indočíně, Oce-
ánii a některých dalších oblastech 
tuto funkci plnily lastury mušlí rodu 
Cypraea, v Číně pak kousky nefritu,  
v Habeši krystaly soli, ve staré Rusi ko-
žešiny, na ostrově Yap v západní části 
Tichého oceánu obrovské tunové 
žernovy o průměru několika metrů 
(vlastník je prostě na místě, kde ležely, 
označil svou značkou), ve starověkém 
Řecku býci atd.

 Později se začaly jako univerzál-
ní ekvivalent uplatňovat hřivny zla-
ta, stříbra a mědi, jež se ukázaly být 
pro tento účel vhodnější. Používat 
kov v takové podobě bylo však také 
do značné míry nepohodlné, neboť 
před každou transakcí bylo nutno od-
litky znovu a znovu převažovat. Prav-
děpodobně z těchto ryze praktických 
důvodů vznikla posléze potřeba razit 
mince, tj. vyrábět odlitky s označením 
potvrzujícím jejich čistotu a váhu.

 Ražené mince se nejdříve objevi-
ly v zemích, kde bylo obzvláště roz-

šířeno drobné kupectví. Poprvé byly 
mince raženy v polovině 7. století 
př. n. l. v Lýdii – zemi, nacházející 
se na území dnešního Turecka,  
a také na ostrově Aigína. Lýdské 
mince byly raženy z elektronu – sli-
tiny zlata a stříbra, aigínské pouze 
ze stříbra. V 6. – 4. století př. n. l. se v 
achaimenovském Íránu razily min-
ce zlaté (dareiky) a stříbrné (sigly). 
Přibližně v téže době se začaly razit 
stříbrné mince také v západní Gruzii –  
v Kolchidě. 

 Archeologické nálezy poskytují 
dostatek důvodů k tvrzení, že kmeny 
starověkého Ázerbájdžánu používaly 
jako univerzální ekvivalent dobytek, 
odlitky kovů a také již zmíněné lastu-
ry mušlí rodu Cypraea. V polovině 
1. tisíciletí, kdy byl celý Jižní Kavkaz 

součástí Achaimenovské říše, se již 
také místní ázerbájdžánské kmeny 
nepochybně seznámily s raženými 
mincemi, přestože dodnes na území 
státu nebyly achaimenovské mince 
nalezeny. Jak je vidět, mince, které se 
zde tehdy razily, nedošly ještě široké-
ho využití. 

 Po pádu Achaimenovské říše  
v roce 330 př. n. l. v souvislosti s taže-
ním Alexandra Makedonského (336 – 
323 př. n. l.) a v důsledku návazných 
politických změn na Blízkém a Střed-
ním východě došlo i zde k velkým 
sociálně-ekonomickým a kulturním 
posunům a celá oblast se postupně 
dostávala do soukolí, v němž dochá-
zelo k prolínání kultur Řecka a Výcho-
du. Tato doba (od 30. let 4. století do 
30. let 1. století př. n. l.) je v historii 
známa pod názvem helénistická.

 Po smrti Alexandra Velikého 
v roce 323 př. n. l. byly na území 
Ázerbájdžánu vytvořeny dva stá-
ty – Albánie a Atropatena. Albánie 
ovládla velkou část území dnešní 
Ázerbájdžánské republiky a jižního 
Dagestánu. V helénistické době pro-
cházelo rychlým rozvojem umění 
stavby měst, jež se stalo bezprostřed-
ním a silným impulsem k rozvoji ob-
chodu a zbožně-peněžních vztahů.  

v dÁvNé MiNUloSti Měli lidé žijící v odlišNých ZeMěpiSNých podMíNKÁch příStUp poUZe K UrčitýM drUhůM po-
trAvy A Byli NUceNi ZíSKÁvAt jiNé potrAviNy oBchodovÁNíM S tíM, číM SAMi diSpoNovAli. 

Makedonie, Alexandr Veliký, 336 – 323 př. n. l., tetradrachma, stříbro

Kavkazská Albánie, podle vzoru mincí Alexandra Velikého, 
2. – 1. století př. n. l., drachma, stříbro
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V této době získal obchod globální 
charakter, vznikla slavná Velká Hed-
vábná cesta, jejíž důležité tepny úze-
mím Albánie procházely. Zvlášť ak-
tivní a nepřetržitě pulsující byla kara-
vanní trasa podél západního pobřeží 
Kaspického moře, jež spojovala sever-
ní země s kulturními centry Blízkého  
a Středního východu, a také cesta spo-
jující Kaspickou oblast s Černomořím 
skrze Gruzii. Při archeologických vy-
kopávkách podél těchto obchodních 
cest jsou nalézány četné příklady im-
portovaného zboží, včetně mincí.

 Až do uskutečnění těchto nálezů 
se část vědecké veřejnosti domníva-
la, že tranzitní obchodní cesty území 
kavkazské Albánie obcházely a ob-
chod zde probíhal výhradně formou 
směny naturálií, tj. bez použití pe-
něz. Badatelé se v rámci těchto tezí 
odvolávali zejména na spisy Strabó-
novy. Nicméně Strabón sám jednak  
v Albánii nikdy nebyl, jednak k popisu 
této země použil zdrojů vztahujících 
se k různým obdobím. Některé jeho 
informace jsou tak v příkrém rozpo-
ru s četnými archeologickými nále-
zy, počítaje v to především mince, 
nalezené ve velkých pokladech, ale  
v mnoha případech také jako jednot-
livé exempláře. 

 Mincovní poklady byly objeveny 
v letech 1925 a 1929 v Bardě, v roce 
1958 v Šamachi, v roce 1966 v Gaba-
le a v roce 1985 v jižním Dagestánu. 

Nejvýznamnějším, jak skladbou svého 
obsahu, tak i množstvím nalezených 
mincí, je poklad nalezený v Gabale. 
Tento poklad sestával z více než 700 
mincí. Zatím nejstaršími mincemi, na-
lezenými na území historické kavkaz-
ské Albánie, jsou mince ražené jmé-
nem Alexandra Velikého a jednoho  
z jeho vojevůdců, pozdějšího thrácké-
ho krále Lysimacha (306 – 281 př. n. l.).

 V peněžním oběhu Albánie 
helénistické doby se mezi impor-
tovanými mincemi vyskytují také 
mince Seleukovců, Řecko-bak-
trijského království, egyptských 
Ptolemaiovců, králů Bithýnie, Pon-
tu, Parthské říše atd. Četné nálezy 
svědčí o tom, že na vnitřním trhu 
Albánie byly intenzivně používány 
také stříbrné mince místní proveni-
ence. Tyto mince byly nalezeny jak 
ve formě pokladů, tak po jednotli-
vých exemplářích, a to v kulturních 
vrstvách a v rámci pohřebních situací  
3. – 1. století př. n. l. Přibližně 100 ta-
kových mincí bylo nalezeno mezi 
mincemi šamachinského pokladu 
a více než 500 mincí v rámci pokla-
du gabalského. Byly objeveny také 
poklady (v obci Nudi v Ismaillijském 
rajónu a v Lankaranu), sestávající vý-
hradně z těchto mincí.

 Zdejší mince byly raženy pře-
devším podle vzorů mincí Alexan-
dra Makedonského. Jsou doloženy 
jak velkými nominály – tetradrachma-

mi (čtyři drachmy), tak drobnějšími – 
drachmami. Tetradrachmy však byly 
zjištěny pouze jako součást gabalské-
ho pokladu. Zpočátku se místní raziči 
snažili ve velkém měřítku originály 
Alexandrových mincí kopírovat. Na 
jejich aversu byla zobrazena hlava 
Hérakla, na reversu potom trůnící a o 
žezlo se opírající vládce olympských 
bohů, Zeus, s orlem sedícím mu na 
natažené pravé ruce. Na mincích 
místní provenience byla rovněž vy-
rytá imitace nápisu s Alexandrovým 
jménem, jaký se uplatňoval na „ori-
ginálních“ mincích. Postupně se vy-
obrazení na zdejších mincích stávala 
více schematická až nedbalá. 

 Vědecká bádání nám umožňují 
konstatovat, že v Albánii (patrně pří-
mo v jejím hlavním městě Gabale) se 
tyto mince začaly razit v období mezi 
koncem 4. a začátkem 3. století př. n. 
l., tedy v době, kdy mince Alexandra 
Velikého byly v helénském světě ne-
smírně populární. 

 V tomto období byla Albánie 
uvedena do přímých souvislostí svě-
tového obchodu. Rychlým tempem 
se zde rozvíjely zbožně-peněžní 
vztahy. Vývoj na ekonomickém poli 
byl v uvedené době tak rychlý, že 
cizí mince již nebyly schopny rostou-
cí potřeby místního trhu uspokojit. 
Proto albánský stát započal ražbu 
vlastních peněz podle vzoru min-
cí Alexandra Velikého. Toto mohlo 
nastat, jak bylo řečeno, ještě za života 
Alexandrova, nebo v prvních letech 
po jeho smrti, rozhodně ne pozdě-
ji, než na začátku 3. století př. n. l. 
 V 60. letech 1. století př. n. l. se v sou-
vislosti s tažením římských vojevůdců 
Luculla a Pompeia dostala oblast již-
ního Kavkazu, včetně kavkazské Al-
bánie, pod nadvládu Říma. V té době 
došlo v peněžním oběhu kavkazské 
Albánie, v souvislosti s nově nasta-
lou politickou situací, k významným 
změnám. Toto téma bude otevřeno  
v dalším čísle našeho časopisu. 

Archeologie

Athény, 50. léta 3. století př. n. l., tetradrachma, stříbro



www.irs-az.com 31

Literatura:

1. Gerodot, Istoria, Leningrad 1972.
2. Arrian Flavij, Pochod Alexandra, 

Moskva – Leningrad 1962.
3. Strabon, Geografija, Moskva 

1964.
4. Plutarch, Sravnitelnye žizneopisa-

nija Aleksandra.
5. M. A. Dandamajev – V. G. Luko-

nin, Kultura i ekonomika Drevnego 
Irana, Moskva 1980.

6. Ričard Fraj, Nasledie Irana, Moskva 
1972.

7. M. M. Ďjakonov, Očerk istorii drev-
nego Irana. 

8. Istorija Iranskogo gosudarstva i 
kultury. K 2500-letiju Iranskogo go-
sudarstva, Moskva 1970.

9. K. V. Trever, Očerki po istorii i kul-
ture Kavkazskoj Albanii IV v. do n. 
e. – VII v. n. e., Moskva – Leningrad 
1959.

10. I. A. Babajev – S. M. Kazijev, Kaba-
linskij klad monet ellinističeskoj 
epochi, in: Numizmatika i epigra-
fika IX, Moskva 1971.

11. E. A. Pachomov, Klady Azer-
bajdžana i drugich respublik i kra-
ev Kavkaza, Baku 1966.

12. I. A. Babajev, Goroda Kavkazskoj 
Albanii v IV v. do n. e. – III v. n. e., 
Baku 1998.

13. I. A. Babajev, Velikij Šelkovyj puť 
i Azerbajdžan, in: Velikij Šelkovyj 
puť i Azerbajdžan, Baku 1998,  
s. 16 – 30.

14. Kol. aut., Numizmatika Azer-
bajdžana I, Baku 1998.

15. I. A. Babajev, Denežoe obraščenie 
Kavkazskoj Albanii v ellinističes-
kuju epochu (konec IV – perva-
ja pol. I vv. do n. e.), in: Muzej 
istorii Azerbajdžana, Baku 2002,  
s. 177 – 196.

Řecko-baktrijské království, Eukratis, 2. století př. n. l., tetradrachma, stříbro

Říše Seleukovců, Antiochos VII., 138 – 129 př. n. l., tetradrachma , stříbro

Pontus, Mithridatés VI. Veliký, 2. – 1. století př. n. l., tetradrachma, stříbro

Parthská říše, Artaban III.,  
10/11 – 38 n. l., drachma, stříbro 




