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Temná staletí

Období zhruba mezi lety 1100 – 800 po zániku mykénských paláců (zánik mykénské civilizace byl způsoben pravděpodobně nájezdy „mořských národů“) . Nastává pokles civilizační úrovně, Řekové přestávají používat písmo, takřka mizí kamenné stavby, ale šíří se používání železných nástrojů a zbraní. Dosavadní způsob života je rozrušen. V této době však také dochází k významným přeměnám, z nichž pak vycházel nový hospodářský, sociální, politický a kulturní rozvoj. Důležitým faktorem je příliv nových skupin řeckého obyvatelstva.
Život v Řecku se od základů změnil. Obyvatelstvo hledalo spásu v útěku do hornatých území anebo na ostrovy – dokonce až na vzdálený Kypr. Takřka ve všech oblastech prudce poklesl počet obyvatel – výjimku tvoří snad jen Attika a jihovýchodní Thessalie. 
Přestože tato doba znamenala hluboký předěl ve vývoji Řecka (ten se projevil v hospodářské, politické a kulturní sféře a ve změnách osídlení egejské oblasti), udržela se jistá kontinuita mezi světem mykénských Achajů a vlastní řeckou (helénskou) civilizací. To je patrné hlavně z nejčastěji nalézaných hmotných památek – z keramiky. Ve druhé polovině 12. století se vytvořil tzv. submykénský styl. Nádoby této produkce jsou sice hrubší, ale je v nich vidět rysy mykénské civilizace. Submykénská keramika pak byla vyráběna v hojné míře převážně v Attice. Tam také o sto let později vznikl tzv. protogeometrický styl. Athénští hrnčíři používali rychleji se točící kruh a také nové technologické postupy, v nichž se projevily i vlivy Kypru. Tento styl se neustále zlepšoval a v 9. století vyústil v geometrický styl, který se rozšířil do četných oblastí Řecka a stal se základem rozkvětu keramické produkce v archaickém Řecku. 


Homérská (aristokratická) společnost

O společnosti Řecka v temných staletích se dovídáme především z homérských básní, které vznikají v polovině 8. století (Ilias) a o několik desítek let později (Odyssea). Společnost v Řecku v temných staletích v níž rozhodující moc měli aristokraté (Homér jim říká basileové) a rada (búlé) se nazývá homérská. Lidové shromáždění (agorá) jen přijímalo předem připravená rozhodnutí. V Řecku však nebyl tak propastný rozdíl mezi vládnoucí vrstvou a ostatním obyvatelstvem jako v ostatních kulturách té doby.
Nejpočetnější skupinou byli svobodní rolníci, kteří sice podléhali aristokratickým vládcům, ale mohli o některých problémech spolurozhodovat ve shromáždění. Řemeslníků bylo poměrně málo – většinu potřebných výrobků si rolníci zhotovovali sami. Pouze v některých řemeslech vznikala úzká specializace -  např. kováři, hrnčíři a tesaři. Nejnižší skupinu svobodných tvořili bezzemci, nádeníci (thétes). Pěvci pronášeli homérské básně především v domech aristokratů. Ti byli největšími vlastníky půdy a početných stád – hlavně hovězího dobytka, ale i ovcí a vepřů. Zemědělské hospodářství zvané oikos bylo základní ekonomickou jednotkou rané řecké společnosti. Bylo značně samostatné, většina produkce byla určena pro vlastní spotřebu, pouze menší část sloužila k výměně za speciální řemeslné výrobky a v případě aristokratických hospodářství za luxusní zboží, dovážené z Předního východu foinickými obchodníky, kteří na lodích připlouvali k řeckému pobřeží. Jádrem oiku byla rodina, aristokraté měli po ruce i otroky, převážně ženy, protože zajatí muži byli většinou pobíjeni. Otroctví mělo patriarchální ráz – otroků (dúloi) bylo málo a do jisté míry byli součástí rodiny. V klasickém řeckém právu se otrokem stával ten člověk, který neměl pevné obydlí. 
V jednotlivých oblastech mělo svá hospodářství více aristokratů, z nichž pak některý požíval větší vážnosti a stal se králem. Jeho moc však nebyla nijak neomezená a musel dbát na mínění jiných aristokratů a do jisté míry i na zájmy ostatních svobodných obyvatel. Královská vláda byla záhy potlačena a nejpozději na počátku archaické doby už vládli příslušníci mocných aristokratických rodů společně. Příslušnost k aristokracii byla sice dědičná, ale vážnost si každý aristokrat musel ve společnosti sám vydobýt. Závisela nejenom na jeho udatnosti na poli válečném, ale i na jeho prospěšnosti v radě, na činnosti politické a soudní. 
K životnímu stylu řecké aristokracie patřily i bohaté hostiny (tzv. symposion), na které aristokraté ukazovali svou prestiž a obdarovávali své hosty luxusními dary, aby jim tak dokázali své bohatství. Toto pohostinné přátelství hrálo mezi aristokraty velkou roli.  A v rané řecké společnosti mělo velmi důležité místo, neboť Řek, který se vydal na cesty mimo svůj domov, byl jinde cizincem, který nepožíval žádné právní ochrany. Právě instituce pohostinného přátelství zaručovala aristokratům oporu na cestách, protože tak mohli v domech jiných aristokratů očekávat vlídné přijetí.
Významnou součástí homérské společnosti je také svět bohů, jejichž přednosti a nedostatky odpovídají lidským vlastnostem (antropomorfizmus).



Řecká polis

Vytváří se na počátku archaické doby. Střediskem homérských měst je opevněná polis, kde je sídlo vladaře, bohů a pokladů. Kolem polis je další, rovněž opevněné sídliště (asty), v němž mají své příbytky řemeslníci a zemědělci. V průběhu doby se přestal rozlišovat jejich charakter a pro obě městské čtvrti začal platit stejný název. Tento pojem tedy označuje městský stát, v němž se na řízení státních záležitostí podíleli plnoprávní občané, tj. dospělí muži. Na politickou scénu postupně vstupovaly nové a nové sociální skupiny a zvlášť výrazně se prosazovali ti občané, kteří se podíleli na hospodářském rozvoji obcí, zejména obchodníci a řemeslníci. Na některých místech se projevovala nespokojenost rolníků s privilegovaným postavením statkářů. Sociálních rozporů pak často využívali ctižádostiví jedinci z řad aristokratů, aby se ozbrojeným zásahem chopili moci. Řekové označovali tyto samovládce termínem tyrannos, který patrně převzali od Lýdů. I když tyrani sledovali především své osobní zájmy, napomáhali obvykle hospodářskému i kulturnímu rozvoji obcí, v jejichž čele stáli. Údaje o tyranech, kteří dokonce odstranili aristokratickou nadvládu, jsou doloženy z raných dějin Kolofónu, Eryther, Chiu, Lindu na ostrove Rhodu a Naxu. Tyrannis je doložena v četných obcích archaického Řecka a byla důležitou etapou právě ve vývoji městských států – polis. 
Politická práva a povinnosti občanů byly v různých polis různě omezeny – zpočátku urozeným původem, později výší majetku. V polis mohli žít kromě občanů i svobodní obyvatelé (démos) bez občanských práv, kteří pocházeli z jiných částí Řecka, a osobně nesvobodní otroci, jejichž pracovní síly se využívalo jak v zemědělství, tak v řemeslné výrobě. V některých oblastech se setkáváme se závislým zemědělským obyvatelstvem, které bylo připoutáno k půdě, kterou obdělávalo. Bylo to obvykle starší obyvatelstvo podmaněné nově příchozími skupinami. Nejznámějším příkladem jsou heilóti ve Spartě, ale podobně na tom byli i penestové v Thessalii nebo voikeové na Krétě. 
Nejstarší řecké společenské zřízení bylo poměrně jednoduché a vcelku jednotné. Jeho základem byl rod (genos), z rodů se skládala bratrstva (frátrie), z bratrstev kmeny (fýly) a z nich někdy kmenové vazby („národy“). Rod byl pevnou jednotkou, v jejímž čele stál stařešina (archón). Jeho příslušníci odvozovali svůj původ od společného otce, měli společný rodový majetek a vzájemné dědické právo, byli povinni poskytnout si pomoc a podporu, zúčastňovali se společných náboženských slavností a po smrti našli místo na společném rodovém pohřebišti. Bratrstva rodů byla vyššími sdruženími v čele s fratriarchonty. Měla společné sněmy, svatyně a slavnosti. Ve válce tvořila společné bojové jednotky.  Vrcholnou společenskou organizaci tvořily kmeny, v jejichž čele stáli původně volení a později dědiční následníci (basileové). Král (basileus) byl vrchním velitelem vojska, nejvyšším soudcem a vrchním knězem. Vládní moc v dnešním smyslu však neměl. Proto tedy můžeme říci, že toto období charakterizuje skutečná a bezprostřední vláda lidu čili demokracie.


Řecká kolonizace

= zakládání nových osad
Důvody pro toto byly různé: 
1) hospodářské (nedostatek zemědělské půdy; přelidněnost) 
2) hledání odbytišť (trh) 
3) ekonomické důvody (nedostatek nerostných zásob)
4) idea „jít za lepším“ 
5) náboženské a politické rozpory v obcích

Potomci mykénských Achájů se udrželi v hornaté Arkadii (vnitrozemí Peloponésu) a na Kypru.  Blízký vztah k Achájům měli severořečtí Aiolové. Ve středním Řecku pak nacházíme Ióny, kteří na přelomu 2. a 1. tisíciletí osídlili četné ostrovy v Egejském moři a značnou část pobřeží malé Asie. Převážnou část Peloponésu začali po změnách, které způsobil úpadek v temných staletích, obývat kmeny Dórů, kterému se podařilo získat pro sebe Krétu a Rhodos. Když bylo po příchodu kmene Dórů ukončeno období velké migrace uvnitř Řecka i zbytku Balkánského poloostrova, vznikalo na některých místech přelidnění a z něj vyplývající nedostatek výživy pro všechny obyvatele. Právě z toho důvodu se nejdříve malé a posléze i větší skupinky obyvatel odhodlávaly opustit mateřská města (metropole - z métér=matka a polis=město) a vydat se do cizích území, kde pak tyto skupinky kolonistů zakládaly osady, neboli kolonie. Ty se poměrně brzo politicky osamostatňovaly, byť si osadníci přiváželi spolu s náboženstvím a kulty často i stejné státní zřízení jako měla jejich metropole. Přelidnění bylo pravda hlavním důvodem procesu kolonizace, ale určitě nebylo jediným. Roli ve vystěhování mohl mít stupňovaný boj mezi vrstvami po rozpadu rodového zřízení, sociální nerovnost, boj o půdu, rozpory mezi vůdci názorových frakcí, hromadná vyhnanství nepohodlných občanů nebo prostá touha po dobrodružství. Nově založené osady (apoikie) nebyly politicky závislé na státech, jež je založily (na metropolích).
Kolonizace probíhala takřka neustále, ale existují dvě hlavní vlny, kdy bylo osidlování nových území podstatně intenzivnější než normálně. První vlna proběhla na přelomu druhého a prvního tisíciletí před n. l. a účastnili se ho především vystěhovalci z kmene Iónů – obývali Attiku a ostrov Euboiu. Směřovala na východ na ostrovy v Egejském moři a západní pobřeží Malé Asie. Právě tam vznikla celá řada slavných měst, které se velmi brzy stala klíčovými obchodními a kulturními středisky a která diktovala vývoj v mnoha oblastech i v pevninském Řecku.
Nedaleko nových kolonií byla Fénicie s jejími skvělými námořními a obchodními schopnostmi, které si maloasijští Řekové záhy osvojili. Rovněž peněžní obchod získali kolonisté na východě, tentokrát v Lýdii.
Druhá vlna, známá jako velká kolonizace, proběhla v 8.-6.stol. před n. l. a směřovala na všechny světové strany. Této kolonizace se již účastnily nejen pevninské státy Řecka, ale rovněž i maloasijské kolonie - Milétu se připisuje na 45 kolonií. Tak Řekové osídlili pobřeží Makedonie, Thrákie a Černého moře a založili města jako Byzantion, Sinopé nebo Hérakleia. Na západě směřovali kolonisté převážně do jižní Itálie a na Sicílii - oblasti se pak dlouho říkalo Graecia Magna (Velké Řecko). Z toho se dá snadno odvodit, že právě zde byla kolonizace velmi intenzivní. Vznikla mnohdy dosud existující a významná města jako italské Tarentum, Sybaris, Krotón, Elea, Neápolis, Kýmé, Metapontum nebo sicilské Syrakusy, Messana, Akragás aj. V této oblasti také asi jako v jediné Řekové opustili i pobřežní oblast a rozšířili svůj vliv hluboko do vnitrozemí. Kromě těchto hlavních směrů pak vznikaly ojedinělé osady i jinde - příkladem budiž Massilia v západním Středomoří, kterou dnes známe jako Marseille, nebo egyptská kolonie Kýréné, která dala název celému území Kyrenaiky, kterou ve dvacátém století proslavil boj Afrikakorpsu s Pouštními krysami. V Egyptě, tentokrát v samé deltě Nilu, si Řekové dokonce po dohodě s faraónem zřídili dvě obchodní stanice - Naukratis (založená opět Milétem už kolem roku 60 před n.l.) a Dafne. 
Je třeba poznamenat, že zakládání kolonií bylo díky různým faktorům obyčejně mírovou záležitostí, protože Řekové nevyhledávali boj, ale raději s domorodci obchodovali, což bylo pro obě strany výhodnější. Alespoň to tak vypadá, neboť přestože Řekové mají dobrou paměť pro válečné úspěchy, nezachovaly se žádné zmínky o bojích v těch dobách. Ostatně většinou ani nebylo proč bojovat - Řekové si vzali jen malý kus země u pobřeží a domorodcům nenutili žádné své náboženství ani zvyky. Tak třeba zmíněná Kýréné nebo Malá Asie byla osídlena relativně klidně. Na jistých místech, mezi která patří černomořské pobřeží nebo Itálie, však kolonisté naráželi na tvrdý odpor domácích kmenů, který jim způsoboval četné potíže. 
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