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autory a připojuje závěrečné opakování. Součástí je také podrobný rozbor 
antického dramatu, rozdělení na kompoziční části. 
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Řecké drama, helenistické období 



Attické období - drama 
 Aischylos (525 – 456 př.n.l.) 

 Psal převážně tragédie, považován za jejich zakladatele 

 Díky němu už nebyla dramata výsadou jednoho herce, 
ale přidal druhého – umožnil dialog 

 Ve svých dílech vyjadřoval přesvědčení, že svět je řízen 
božskou spravedlností a neměnným osudem 

 Dílo: 
 Oresteia: trilogie, jako jediná se dochovala celá 

 Náměty z řecké mytologie 

 Orestes zabíjí na příkaz bohů svou matku a jejího milence -> 
tím pomstil smrt svého otce Agamemnona -> pronásledován 
božskými Líticemi (starými bohyněmi pomsty a zla), před 
soudem bohyně Athény zproštěn viny 

 Hlavní myšlenka: lidé by měli být souzeni lidmi, ne bohy 

 



Attické období - drama 
 Euripides (480 – 406 př.n.l.) 

 Napsal přes 80 her, dochovalo se 17 

 Dramata obsahují duševní pochody postav 

 Hrdinové i neurození, často ženy 

 V hrách často na poslední chvíli zasahují bohové – do 
hry byli nasazeni tzv. deus ex machina, aby vyřešili 
vzniklou situaci 

 Dílo:  

 Medea (Médeia): dílo o zradě, argonaut Iason zradí při 
hledání zlatého rouna královu dceru Medeu, která kvůli 
pomoci Iasonovi zradila své rodiče, nakonec zabije všechny 
své děti a Iasonovu milenku 

 



Attické období - drama 
 Sofokles (497 – 406 př.n.l.) 

 Vytvořil 120 tragédií, ale dochovalo se pouze 7 

 Zavádí roli třetího herce 

 Zvýšil počet sboristů z 12 na 15 

 Neskládal tradiční trilogie 

 Dílo: 

 Král Oidipus (Věštba králi Láiovi určí, že ho usmrtí jeho 

vlastní syn a ten se poté ožení s jeho manželkou, svou matkou – 

a to se nakonec stane) 

 Antigona  

 Přečtěte si toto dílo a rozdělte děj na pět kompozičních částí: 



Antigona - kompozice 
1. Expozice 

 

2. Kolize 

 

3. Krize 

 

4. Peripetie 

 

5. Katastrofa 

 
Prolog – Antigona oslovuje svou sestru Ismenu, odhalí výchozí situaci – např. 
vinu jejich otce Oidipa, napadení Théb jejich bratrem, zákaz pochování 
 
 
 
 
Děj se zamotává, Kreontovi oznámí skutečnost, že jeho synovec byl i přes zákaz 
pochován 
 
 
 
 
Antigona chycena při činu, král nevyslyší prosby Ismeny, nechá  jí zazdít i přes 
odpor vlastního syna, snoubence Antigony 
 
 
 
Nečekaný zvrat – Kreon se zalekne proroctví věštce a přikáže Antigonu 
osvobodit 
 
 
 
 
Řetězec smrtí – jeho syn, Antigona, manželka jsou mrtvi, král zešílí 



Attické období - próza 
 Filosofie: 

 Sokrates: nenapsal žádné dílo, dovídáme se o něm 
díky jeho žákům (např. Platón), zabýval se 
společenskými otázkami, vědění získával díky 
rozhovoru 

 Platón: jeho žákem byl Aristoteles, založil 
filozofickou školu Akademii, učení o idejích 
(předobrazy všeho, co existuje, nejvyšší ideou je idea 
dobra), opět forma dialogů 

 Aristoteles: vychovatel Alexandra Makedonského, 
věnoval se systematickému pozorování přírody 
(zakladatel zoologie, botaniky, anatomie, 
psychologie, logiky);  
 díla: Metafyzika, Rétorika (základní text pro řečnictví 

na mnoho staletí), Poetika (zabývá se žánrem tragédie) 



Helenistické období 

 Ze svobodných občanů se stávali 
poddaní (makedonské výpady), 
úpadek řecké kultury 

 Nový žánr – nová komedie (chybí 
politická satira, rozvíjí se dialogy, 
ústálené typy postav) 

 Menandros – Škarohlíd (komedie) 

 4. až 1. století před naším letopočtem 

 Kosmopolitismus zvyšoval zájem o soukromý život, rozvoj 
exaktních věd (Archimedes, Euklides) 

 Kalokagathie – starověký ideál krásy (fyzické i duševní) 



 Jaké znaky nese antická a všechny ostatní starověké 
literatury? 

 

 Jak je vymezena řecká antická literatura? 

 

 Co je to epos? Jaké antické autory eposů znáš? 

 

 Do jakého období datujeme vznik dramatu? Co vše o 
řeckém dramatu víš? Jaké znáš autory a jejich díla? 

 

Řecká alfabeta 

Převaha neumělecké literatury, témata zahrnují vznik světa, střety 
s bohy, morální dilemata, mýtická vyprávění 

Časově – 8. – 1. stol.př.n.l., místně – území dnešního Řecka, částí 
Itálie, kontinuitou – navázala na ní římská literatura  

Veršované epické vyprávění s výpravným dějem, mnoha odbočkami, 
postavami (epická šíře); autoři: Homér (I+O), Vergilius (Aeneis) 
 

Attické období (Řecko) – 5. až 4. stol. př.n.l. – oslavy boha Dionýsa, 
tragédie (Sofokles - Antigona, Euripides – Medea,  Aischylos - 
Oresteia) a komedie (Aristofanes – Jezdci) 
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