


❑ Nejstaršími dochovanými 
literárními památkami jsou 
eposy ILIAS a ODYSSEIA

❑ Oba eposy se připisují 
básníku Homérovi (konec 8. 
století př.n.l.) ,psanou 
podobu však dostaly až 
později .



ILIAS
❑ Líčí 52 dní z posledního roku celkem 

desetiletého obléhání Tróje 

❑ Syn trojského krále Paris unesl ženu 
spartskému králi, krásnou Helenu. Řekové 
zaútočili na Tróju. 



ODYSSEIA
❑ Osudy ithackého krále Odyssea při svém návratu do 

rodného města 

❑ Při svých dobrodružstvích navštíví ostrov obra 
Kyklopa, zavítá ke krásné nymfě Kalypso, setká se s 
čarodějkou Kirké, Sirénami, obludami Skyllou a 
Charybdou atd.

❑ Odysseus se vrací na rodnou Ithaku, kde pobije se 
synovou pomocí všechny nápadníky své věrné ženy 
Penelopy



ŘECKÉ DRAMA
❑ Směli hrát pouze muži , používali různé masky a 

převleky, aby mohli hrát i ženské role

❑ Nejstarší divadelní hry byly tragédie na motivy 
Homérových eposů 



❑ AISCHYLOS – hra Oresteia ( o 
zavraždění krále Agamemnona
po návratu z Tróje vlastní 
manželkou a jejím milencem  

❑ SOFOKLÉS – hra Oidipus a 
Antigona (O. je osudem dáno být 
vrahem svého otce a vzít si vlastní 
matku za ženu) 

❑ EURIPIDÉS – hra Elektra



Z autorů komedií vynikal 
Aristofanes – ve svých 
hrách útočí na záporné 
lidské vlastnosti, zejména 
zištnost a pokrytectví  

❑ Žáby

❑ Oblaka



Objevuje se nový literární žánr – BAJKA

❑ Nejstarším autorem bajek byl otrok Ezop

❑ Novým vědním oborem se stává filozofie

❑ Nejvýznamnější osobnosti : SOKRATES

PLATÓN 

ARISTOTELES



❑ Řecká literatura ovlivnila velmi intenzivně 
počátky tvorby římské

❑ Mezi první knihy sepsané v latině patřily např. 
překlady Homérových eposů

❑ Oblíbené byly i řecké komedie – Plautus



❑ Nejvýznamnější básník antického Říma 
Ovidius

Proměny- Básnické zpracování 250 řeckých a 
římských bájí a mýtů.  Každý příběh končí 
proměnou hrdiny v hvězdu, zvíře, rostlinu 
apod. ( např. nymfa Dafné, která odmítá lásku 
Apollona, se změní ve vavřín )

❑ Do dějin vstupuje filozof, spisovatel a básník 
Seneca



1. Otázky k textu Oidipus a Antigona (Staré 
řecké báje a pověsti – E.Petiška) 

a) Jméno královny a krále v Thébách?

b) Jakou věštbu se král v Delfách dozvěděl? 

c) Jak se zachoval král po narození syna?

d) Kdo vychovával Oidipa? 

e) Popište thébskou sfingu. Proč se jí všichni 
báli? 

f) Uhodl Oidipus hádanku sfingy.Co to pro něj 
znamenalo?  

g) Co se v závěru stalo s Oidipem a Antigonou?



2. Přiřaďte k řeckým bohům správnou 
charakteristiku 

ZEUS                                     BŮH VÁLKY

POSEIDON                          BŮH OHNĚ         

HÁDES                                 BŮH VÍNA 

AFRODITA                          OCHRÁNKYNĚ  MANŽELSTVÍ

APOLLÓN                           VLÁDCE VOD A MOŘÍ

ÁRES                                     BŮH PODSVĚTÍ

ATHÉNA                              BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY

DIONÝSOS                          BŮH SLUNCE 

HEFAISTOS                         VLÁDCE NEBE A ZEMĚ 

HÉRA                                    BOHYNĚ MOUDROSTI



3. Uhodneš jména postav ze Starých řeckých bájí a pověstí? 

a) Výborný pěvec, který hrál na lyru a zamiloval se do 
víly Eurydiky

b) Vzal bohům oheň a přinesl ho lidem. Zeus ho nechal 
přikovat ke skále 

c) Král, nejbohatší smrtelník, proto mohl zasedat s bohy 
na Olympu.  Nevěřil jejich vševědoucnosti, a proto 
musel trpět trojími mukami – hladem, žízní a strachem 
ze zavalení obrovským kamenem

d) Ithacký král, který se vrací z Tróje do rodného města. 
Zažívá různá dobrodružství. 

Orfeus

Prométheus

Tantalos

Odysseus



a) Byl poslán do světa pro hlavu Medusy a 
zachránil před smrtí Andromedu před 
mořským hadem 

b) Neuposlechl otcovy rady a letěl pomocí křídel 
výš, než mohl. Slunce rozpustilo vosk na 
křídlech, ta se rozpadla a on spadl do moře

c) Vydal se na Krétu porazit Minotaura. Obludu 
porazil, osvobodil tak Athény a stal se jejich 
králem 

Perseus

Ikaros

Théseus
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