
Homérské období





Temné období
● Období, které následovalo po vpádu Dórů do Řecka se nazývalo “temné 

období”

● Se zánikem mykénské civilizace došlo k zapomenutí krétsko-mykénského 

písma - proto po dobu od 12. - 19. st. př. n. l. jsme odkázáni jen na 

archeologické nálezy a vyprávění bájí (předávaly se ústně, později byly 

zachyceny písemně)

● V této době vznikala slavná díla básníka Homéra - proto se období nazývá 

homérské







Hláskové písmo
● Na řeckou pevninu přicházely nové skupiny řeckých kmenů - původní 

obyvatelstvo tak bylo vytlačováno ze svých původních sídel 

● V době mezi 12. - 19. st. př. n. l. nahradily železné zbraně a nástroje 

původní bronzové

● V oblasti kultury je “temné období” považováno za období úpadku

● Na několik století bylo přerušeno spojení Řecka s Orientem - teprve po 9. 

stol. př. n. l. obnovují Řekové styky s Féničany a přebírají od nich hláskové 

písmo
○ vzniká tak řecká abeceda, tzv. alfabeta



Společnost
● Změnilo se složení společnosti - nové kmeny byly většinou zemědělské, 

proto zemědělci tvořili základ společnosti
○ Vedle nich žila skupina řemeslníků

● Jednotlivé vrstvy společnosti se dělily podle majetku

● V čele státu stál král, vedoucí postavení měla aristokracie (rodová 

šlechta)

● Dále existovala lidová shromáždění svobodných mužů, ženy se veřejného 

života neúčastnily





Homér, Ilias, Odyssea
● O životě Řeků v “temném období” se nám kromě archeologických nálezů 

zachovaly dva významné eposy Ilias a Oddysea

● Za jejich autora je pokládán slepý básník Homér

● Eposy líčí děje spojené s trojskou válkou 
○ Epos Ilias  (Řekové nazývali Tróju Ilion) líčí události 51 dní po závěru obléhání Tróje, které 

trvalo celkem 10 let

○ Oddysea vypráví o 10 let trvajícím návratu Oddysea na rodný ostron 

















Slovníček
● alfabeta = řecká abeceda

● epos = rozsáhlá prozaická nebo veršovaná skladba s bohatým dějem a 

mnoha hrdiny

● geometrický = připomínající plošné a prostorové útvary (čtverce, 

obdélníky, kruhy,...)

● Kyklop = bájný jednooký obr

● nymfa = bohyně nebo polobohyně, víla




