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На предавањима се говори о историји језика као лингвистичкој дисциплини; о
грчком као индоевропском језику; о микенском силабичком, тзв. линеарном Б
писму, његовом дешифровању и основним карактеристикама; о настанку
алфабета и његовом развоју до IV века пре Хр.; епиграфским споменицима и
њиховом значају за историју језика; хомерском језику; о грчким дијалектима,
са нагласком на атичко-јонском, из којег је проистекла хеленистичка којна. На
вежбама ће се студенти уознати са једним краћим текстом на линеару Б, и
једним епиграфским текстом писаним на некој од алфабетских варијанти
(обично атичкој), али ће највише пажње бити посвећено читању изабраног
одељка из Илијаде, који ћемо преводити и анализирати са становишта лексике,
дијалектологије, граматике, а кроз хексаметар ћемо усвојити основне појмове
старогрчке метрике.
Општи циљ курса јесте да се студентима приближи грчки језик у најранијој фази
његовог историјског развоја. Посебна пажња посвећена је писму, које је у овом
периоду претрпело суштинске промене – од силабичког линеара Б до алфабета, и
од великог броја локалних алфабетских варијанти до општегрчког алфабета, који
се и данас неизмењен користи у новогрчком. Други циљ јесте стицање увида у
дијалекатско богатство грчког језика у предкласично и класично доба, које се
губи у хеленистичко доба. Фокус је и на старогрчком изговору, како би студенти

разумели колико су фонетске промене из хеленистичког доба биле радикалне .
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Студенти су разумели лингвистички контекст у којем је образован атичкојонски дијалекат и језик класичне грчке књижевности, што треба да допуни
њихова знања стечена на часовима класичног грчког, и припремљени су за
курс из Историје грчког језика 2, у којем ће бити упознати са којном и главним
променама у грчком језику током хеленистичко-римског периода.
Испит је писмени. Нема колоквијума, као ни других провера знања које би
биле услов за излазак на испит.
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