
Стари Грци су створили дела изузетне вредности на
пољу културе : у области ликовних уметности, 

архитектуре , позоришне уметности, књижевности
па све до природних и друштвених наука.



 У лекцији која следи биће речи о најупечатљивијим
примерима културних достигнућа Старих Грка
koји ће ученицима омогућити да увиде значај грчке
културе односно њен утицај на формирање
савремене европске културе и цивилизације
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Архитектура 

 Стари Грци су на пољу архитектуре створили дела 
изузетне вредности. По стилу градње разликују се 3 
стила : дорски, јонски и коринтски. Дорски и 
јонски су настали у 6. веку пре н.е. ,а коринтски 
нешто касније, крајем 5. века пре н. е. Њихове 
карактеристике се најбоље могу видети на 
стубовима грчких храмова.  



ПАРТЕНОН, 5.век пре н.е.





Вајарство
 Грчки вајари су инспирацију налазили у митовима. У најстарије доба

су представљали богове и хероје као усправне младиће и девојке. 
Статуе младића су се називале куроси,а девојака коре

 Хеленско вајарство се брзо развијало.Временом су вајарска дела у 
потпуности приказивала сву лепоту људског тела у покрету. 
Најлепша дела хеленског вајарства потичу из 5. и 4. века пре н.е. 
Чувени уметници овог доба су Фидија, Мирон и Поликлет.

 Атињанин Фидија био је један од навећих хеленских 
уметника.Најпознатија његова дела Атина Партенос у Партенону 
и Зевс у Олимпији ,нису сачувана ,али о њима знамо на основу дела 
античких писаца.

 Мирон је био Фидијин савременик.Најпознатије његово дело 
је Дискоболос тј. Бацач диска. Оригиналана бронзана статуа није 
сачувана,али су сачуване копије из римског доба.

 Поликлет из Аргоса био је најпознатији вајар у другој половини 
5.века пре н.е.Његова најпознатија статуа је Дорифорос -
Копљоноша.







Сликарство

 Развој грчког сликарства познат је углавном на
основу представа на вазама. Најстарије осликане
вазе потичу из 8. и 7. века пре н. е.



РЕЛИГИЈА
 Стари Грци су имали многобожачку религију. 

Веровали су да богови живе на планини Олимп. 
Замишљали су их у људском облику, са разним 
врлинама и манама. За разлику од људи ,богови су 
били бесмртни. 

 Створили су мноштво митова који говоре не само о 
боговима него и о полу-боговима и фантастичним 
бићима.

 Веровали су и у прорицање. Најпознатије 
пророчиште налазило се у граду Делфи , у средњој 
Грчкој.













 Хеленска књижевност била је веома разноврсна. 
Најпознатија грана књижевности која нам је боље
позната јесте поезија. Изучавајући грчку
књижевност ученици ће стећи знања о књижевним
родовима, догађајима који су описани кроз
књижевна дела и моћи ће да их упореде са
савременом књижевношћу, развијајући при томе
своје критичко мишљење. У хеленском свету најпре
се јавила епска поезија.Најпознатији епски песник
био је Хомер за кога се верује да је живео у другој
половини 8.в.пре н.е.Његови епови " Илијада" и 
"Одисеја" били су омиљени међу Хеленима.

 "Илијада" је била посвећена догађајима везаним
за Тројански рат, док "Одисеја" говори о 
десетогодишњем лутању грчког јунака Одисеја
након пропасти Troje.

Књижевност 





 Значајно место међу епским песницима припадало је
и Хесиоду који је живео у другој половини 8. века пре н.е. Његова
најпознатија дела су "Послови и дани" у којем се налазе савети за
земљораднике и морепловце и "Теогонија" тј. "Рађање богова" које
опева настанак света.

 Лирска поезија јавила се средином 8.века пре н.е. у грчким
градовима на обали Мале Азије и на острвима Егејског мора.Један
од најчувенијих лиричара био је Пиндар,познат по одама писаним
у част победника на Олимпијским играма. 

 Драмско песништво код старих Грка било је везано за свечаности
посвећене богу Дионису.Из тих свечаности развила се позоришна
уметност.Најпознатији драмски писци били су Есхил, Софокле и
Еурипид ,писци трагедија,док је међу писцима комедија
напознатији био Аристофан.Њихова дела извођена су у 
позориштима под ведрим небом.Најпознатије такво позориште
налази се у Епидаурусу,на Пелопонезу.





Позориште у Епидаурусу



Историографија
 Грке је од најстаријих времена занимала прошлост. 

У почетку су приче о прошлости биле повезане са
митовима,а касније је у њих почео да продире
критички дух.

 Први велики грчки историчар био је Херодот из
Халикарнаса који је живео у 5. веку пре н.е. и који
се сматра " оцем историје".



 Херодот је у 9 књига описао историју Грка и других
старих народа,а најупечатљивији је део који говори о 
једном од најзначајнихих догађаја у историји Грка а то
су Грчко-персијски ратови.

 Највећим грчим историчарем сматра
се Атињанин Тукидид који је написао дело " Историја
Пелопонеског рата" у 8 књига.Дело је писао на основу
личног искуства јер је у рату учествовао, и водио је
разговоре са очевицима и учесницима овог важног
догађаја.



http://www.antikvarne-knjige.com/


Филозофија
 Филозофија је настала у Старој Грчкој.Сама реч

потиче од две грчке речи : филос = љубав и софија = 
мудрост. Грчки филозофи бавили су се
размишљањем о узроцима природних појава, о 
политици, друштву и држави.

 Први хеленски мислиоци покушавали су да
одгонетну од чега је настао свет који их окружује.То
су били : Талес, Анаксимен, Хераклит, Питагора и 
Демокрит.



 Филозофи друге половине 5. века пре н.е. и 4. века пре
н.е. више пажње су посвећивали човеку и људском
друштву него природним појавама. Најпознатији међу
њима били су Сократ, Платон и Аристотел.

 Сократ је тврдио да је циљ људског живота срећа, а она се стиче
врлином,а не богаћењем.

 Платон је био Сократов ученик и у Атини је отворио школу-
Академију у којој су се припремали будући државници.Платон је
сматрао да државом треба да управљају филозофи.

Аристотел је био један од ученика Платонове Академије и васпитач
Александра Македонског.У Атини је основао Перипатетичку школу у којој
су се изучавале филозофија, ботаника, физика, математика, астрономија, 
медицина и друге науке.Аристотел је сматрао да државу треба да
воде средње имућни грађани.



Природне науке
 Природне науке су заузимале истакнуто место у 

духовном животу старих Хелена, посебно астрономија и 
математика. Стари Грци су највећи допринос дали
развоју астрономије.Мислиоци из града Милета у 
малоазијској Грчкој сматрали су да је земља округла, и 
да се све планете окрећу око Сунца.

 Филозоф и астроном Талес први је предвидео
помрачење Сунца, 28. маја 585. године пре н. е.

 Лекари су још у хеленском свету уживали
 велики углед.Најпознатији грчки лекар био

је Хипократ са острва Коса.Живео је у 5.веку
 и поставио је темеље модерне медицине.
 Саставио је заклетву коју и данас полажу лекари

приликом ступања на дужност.




