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Въведение

Древната гръцка история и култура се развиват в източната поло-
вина на Средиземно море и по-точно в южната част на Балкан-

ския полуостров, по островите на Егея, по западното крайбрежие 
на Мала Азия, отчасти по бреговете на Черно море и в крайбреж-
ните области на Южна Италия и на о-в Сицилия. Всъщност същин-
ска или континентална Гърция има сравнително скромни размери. 
Тази шепа земя, която се простира от планината Олимп на север до 
нос Тенар на юг, е със силно нарязани от морето брегове и пора-
ди планинския си характер и разклоненията на хълмистите вериги, 
макар и доста разчленена, се разделя на три основни области: Се-
верна, Средна и Южна.

Северна Гърция е пресечена от гребена на Пинд. Тя включва 
Епир на запад и Тесалия на изток. Но докато първият район е об-
ширна планинска територия със суров климат, изолиран от оста-
налата страна, вторият е голяма равнина – житницата на Гърция, 
където погледът се рее свободно до хоризонта. На север Тесалия 
опира до вечно покрития със сняг Олимп, който я отделя от Маке-
дония. Оттам именно, през тясната Темпейска долина – най-плодо-
родната ѝ част, по течението на р. Пеней, която я напоява и лъкату-
ши между Олимп и другия планински рид Оса, се влиза в земята на 
елините.

Термопилският проход свързва Северна със Средна Гърция. 
През древността към нея принадлежат редица области, най-важна-
та от които е Атика на изток, с център Атина. Въпреки каменистата 
и безводна почва тази територия е източник на природни богат-
ства, а чрез удобните пристанища и благоприятното си разполо-
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жение на морските пътища постепенно тя придобива най-голямо 
значение в живота на гръцкия свят. На северозапад от Атика се 
простира съседката ѝ Беотия, с главен град Тива. Това е втората по 
големина равнина в цяла Елада, а тук – най-плодороден стопански 
район, пресечен и напояван от водите на р. Кефис, заграден от пла-
нините Парнас, Хеликон и Китерон. На запад от Беотия се намира 
бедната Фокида, прочута най-вече с общогръцкия оракул в Делфи, 
кацнал на югозападния склон на пл. Парнас. На север са областите 
Дорида и Локрида, а на запад – Етолия и Акарнания.

Коринтският провлак или Истъм съединява Средна с Южна 
Гърция, т.е. с Пелопонес – едно обширно плато, разположено най-
високо над морското равнище. На тази територия се намират об-
ластите: Ахайя на север, Елида на запад, Арголида на североизток, 
Аркадия в центъра. От нея се спуска планинският хребет Тайгет, за 
да раздели двете най-плодородни земи на Южна Гърция – Месения 
на югозапад и Лакония на югоизток. Особено важен е Коринтски-
ят провлак, защото именно той свързва Егейско с Йонийско море. 
На Истъм се намират големите и силни търговско-занаятчийски 
центрове – Коринт в южния край и Мегара в северната част на 
провлака.

С нейните немного високи, но стръмни планини, с множество-
то си хълмове, ридове, възвишения същинска Гърция представя из-
вънредно голяма раздробеност на земята. Поради този си характер 
тя открива (като се изключат Тесалия и Беотия) само малки, затво-
рени котловини или крайбрежни, терасовидни склонове. За щастие 
морето прониква навсякъде, врязва се изкусно и дълбоко в целия 
този релеф, осигурява удобни пътища и улеснява съобщенията.

Всъщност балканската планинска верига разцепва континен-
тална Гърция на две неравностойни и несъпоставими части – из-
точна и западна. Те много повече се различават помежду си, откол-
кото си приличат. Източната част се отличава с най-разчленената 
в света брегова линия, познава множество и добре защитени зали-
ви, голям брой удобни и естествени пристанища. Всичко това на-
сърчава и стимулира взаимодействията с Мала Азия, с държавите 
на Древния изток. Същевременно бреговете на западната част са 
сравнително слабо нарязани, повечето от тях са скалисти и пусти 
– обстоятелство, което създава мъчнотии и постоянно затруднява 
мореходството на запад – към Италия и към о-в Сицилия.
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Островна Гърция е съвсем естествено продължение на конти-
нентална. Само поглед върху картата е достатъчен, за да се разбе-
ре как островите на Йонийско море остават донякъде изолирани 
край свободните пространства на Централното Средиземноморие. 
Най-важните – Левкада, Итака, Кефаления и особено богатата Кер-
кира (дн. о-в Корфу) – са разположени край западните брегове на 
Балканския полуостров. Те са необходимият мост и през тях минава 
пътят към плодородните земи на Южна Италия и към о-в Сицилия.

Затворени на север от бреговете на Македония и на Тракия и 
заключени на юг от дългата, тясна и висока преграда на о-в Крит, 
който свързва елинския свят с африканските предели на Египет и 
на о-в Киранайка, егейските острови са толкова многобройни – по-
местени на не повече от петдесет километра един от друг, и така 
гъсто осейват морето, че корабите рядко губят брега от погледа си. 
Тези условия облекчават пътешествията от същинска Гърция към 
крайбрежията на Мала Азия и оттам към източните страни, правят 
ги възможни и безопасни, спомагат за развитието на търговските 
взаимоотношения.

От запад на изток, или от големия и плодороден о-в Евбея, кой-
то по природни дадености е много близък до континента и е отде-
лен от него чрез протока Еврип, до о-в Родос, се простират брън-
ките от веригата на Кикладските острови. Сетне от север на юг, по 
протежение на Малоазийското крайбрежие, вървят Спорадските 
острови, които в най-южната си част, т.нар. Додеканези, сякаш по-
степенно се сливат с възвишенията на сушата. Тази непрекъсната 
броеница от изплавали от водата земи от само себе си се превръща 
в придатък към Гърция – в междинни пунктове за кръстосване на 
цялата дотогава позната вселена.

Вярно е, че повечето от островите са планински, със скалиста 
почва, безводни, макар и да не липсват извори със сладка вода, ос-
вен на Кикладите, където обикновено се използват цистерни. Само 
най-големите там – Наксос, Парос, Андрос – предлагат по-добри 
условия. Значително по-благоприятно е положението с богатите 
острови Лесбос, Хиос и Самос, които се разделят от Малоазийско-
то крайбрежие от тясна ивица море и активно участват в живота 
на страните от континента. На юг о-в Родос сякаш лежи малко от-
делно – встрани, а на север са важни островите Самотраки, Тасос, 
Имброс, Лемнос.
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На североизток протокът Хелеспонт, т.е. Дарданели, свързва 
Егейско с Мраморно море, т.е. с Пропонтида. От нея по-нататък, 
през още по-тесния проток Босфор минава пътят и се стига до Чер-
но море, т.е. до Евксинския понт. Особено важен пункт на входа на 
Босфора е градът Бизантион.

Планините и влиянието на морето бележат значителни разли-
чия между отделните области на толкова разнообразната страна. И 
все пак, въпреки отликите в природно отношение, всички те имат и 
много общо, а средиземноморският въздух усилва сходствата. Още 
през древността този топъл, субтропичен климат, при който сред-
ната температура не надминава 17°, се счита за твърде благоприятен. 
Той е особено мек по островите на Егейско море, а и във вътреш-
ността сушата и горещината на дългото лято не са непоносими. Зи-
мата пък е топла и кратка и обикновено това е сезонът на дъждовете. 
Неслучайно още Херодот възкликва: „Гърция е получила като дял 
най-умерените годишни времена на земята.“

Ето как цялата страна предлага отлични условия за живот. За 
съжаление, въпреки че обработваемата земя наистина е добра, тя 
заема едва около 20% от нейната територия. Слабото производ-
ство на зърнени храни е причина в течение на историческото ѝ 
развитие този въпрос да се намира винаги в центъра на вътрешна-
та и на външната политика на отделните общини. Постоянна е за-
плахата от глад, нуждата от известни суровини и преди всичко от 
жито. Колкото и малко да нарасне населението, то веднага усеща 
драстично „липсата на земя“. За сметка на това Гърция изнася вино 
и зехтин, керамични съдове и изделия от метал.

Най-общо гръцката история и култура се разделят на пет 
перио да. Преди обаче да се изброят те, е необходимо да се знае, че 
всяка периодизация е по-скоро условна и винаги когато се въвеж-
да, това се прави за по-голяма яснота – за улеснение. Все пак като 
че ли най-надежден е и остава социалният критерий, чийто ръково-
ден принцип са измененията в общественото устройство и въобще 
промените у хората и на отношенията между тях. За жалост той по-
стоянно се пренебрегва за сметка на други несъществени белези, 
въз основа на които се определят етапите на развитието на обще-
ството. Много често основният показател за общата историческа и 
културна периодизация е повлиян от бремето на наследството и на 
традициите в археологията или пък в изкуствознанието.
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Ако се следва например линията на археологията, веднага се 
разбира как схемата се изгражда върху смяната на камъка от мета-
ла и върху замяната на един метал (сплав) с друг – обстоятелство, 
което от само себе си разкрива формалния характер на периодиза-
цията. Що се отнася до линията на изкуствознанието, тук термино-
логията се прехвърля механично и се установява непоклатимо като 
номинация на отделни периоди, макар че всъщност нещата опират 
само до промени на стиловете в изкуството.

Освен това опитите да се подберат и съответно да се обобщят 
комплексно всички характерни критерии, които могат да стоят в 
основата на периодизацията, и да се съчетаят те с развитието на 
обществения живот се оказват в повечето случаи невъзможни по-
ради хронологическата си несъвместимост. Поради тази причина 
различни етапи често носят неподходящи или несъществени на-
именования. Те съвсем не отговарят на важните особености при 
протичането на историческия процес и при всички положения е 
по-добре да се бележат с хронологически граници.

Съобразно този подход обикновено историята и културата на 
древна Гърция се разделят на следните периоди:

1.  Гърция през ІІІ–ІІ хил.пр.Хр., или както най-често – но недоста-
тъчно коректно – се нарича Критско-Микенска Гърция, въпре-
ки че много по-точно и правилно е названието Егейска Гърция. 
Това е време на разлагане на родовия строй, на възникване и на 
развитие в отделни райони на раннокласови общества и на дър-
жавни организации.

2.  Гърция през ХІ–ІХ в.пр.Хр., или т.нар. Омирова Гърция. Наимено-
ванието отново е традиционно, вместо по-пълното – дополисен пе-
риод, тъй като именно при него на основата на античната форма на 
собственост се проследява следващото общогръцко развитие.

3.  Гърция през VІІІ–VІ в.пр.Хр., най-често наричана архаична Гър-
ция, макар че много по-изчерпателни са номинациите колони-
зационен период или полисна Гърция, или в чисто политически 
план – период на ранната тирания. През тези векове се установя-
ва античното робовладелско общество.

4.  Гърция през V–ІV в.пр.Хр., т.нар. класически период – време на 
най-високо развитие на робовладелските отношения и на раз-
цвет на културата в отделните полиси.
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5.  Гърция от втората половина на ІV до средата на І в.пр.Хр., т.нар. 
елинистически период. При него се наблюдава по-нататъшният 
ход на робовладелското общество в обширните територии на 
елинистическите монархии, които възникват след гръко-маке-
донските завоевания на Изток. Той завършва със завладяването 
от Рим на западната част на елинистическия свят до р. Ефрат и на 
териториите, които се разполагат на изток от реката и се управ-
ляват от могъщата държава Партия.

Както се вижда, историята и културата на древна Гърция об-
хващат времето от разпадането на родовообщинния строй и от 
образуването на най-ранните държави по тези земи до включва-
нето им в състава на римската държава. Вече се посочи как самите 
географски условия спомагат за относително бързото развитие на 
тази зона от древния свят. Тя заема кръстопътно положение между 
Изтока и Запада – с море, което я свързва с разположените в близко 
съседство източни и южни общества – центрове на забележителни 
култури и цивилизации.

Що се отнася до термините „Гърция“, „гърци“, тук е мястото 
да се каже, че те се появяват сравнително късно и имат не гръцки, 
а латински произход. През по-ранната епоха самите гърци наричат 
себе си ахейци и данайци, а и всяко племе носи свое собствено име. 
Едва по-късно, но не по-рано от VІІІ–VІІ в.пр.Хр., те започват да се 
именуват елини, а страната си Елада. Явно тези названия също не 
възникват изведнъж, а се създават постепенно с образуването на 
гръцката народност.

На географското разположение на племената отговаря раз-
пространението на основните диалекти в елинския език – йоний-
ски, еолийски и дорийски. Чак след средата на ІV в.пр.Хр., благо-
дарение на разширяването и укрепването на икономическите, 
политическите и културните взаимодействия между отделните 
гръцки градове-държави, възниква и общогръцкият език (койнè).


