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Biogramy autorów tekstów źródłowych 
 

Tukidydes*, Wojna peloponeska 
• Tukidydes  (ok. 460 - ok. 396 p.n.e.) - jeden z najwybitniejszych historyków 

greckich. W 424 p.n.e. w czasie wojny peloponeskiej wybrany na stratega. 
Powierzono mu obronę wybrzeży Tracji. Spóźnił się z odsieczą dla Amfipolis, przez 
co miasto dostało się w ręce Sparty. Skazany na wygnanie i konfiskatę dóbr 
Tukidydes pozostał w swym majątku w Tracji. W czasie wygnania wiele podróżował i 
zbierał materiały do swego jedynego dzieła „Wojna peloponeska”. W 404 r. p.n.e. 
wrócił do Aten. W dziele swym oparł się na własnych obserwacjach i relacjach 
świadków. Jego zasługą było stworzenie podstaw krytyki historycznej. Także badał 
przyczyny i skutki wydarzeń, gdyż uważał, że historia jest łańcuchem wydarzeń 
pozostającym ze sobą w związku przyczynowym. 

 
 

Plutarch*, Żywoty sławnych mężów, Likurg, I/II wiek n.e. 
• Plutarch z Cheronei ( ok. 50 r.  n.e. - ok. 125 r. n.e.) – jeden z największych pisarzy 

greckich. Kształcił się w Akademii Platońskiej w Atenach i w Aleksandrii (Egipt). 
Wiele podróżował, bywał w Rzymie. Potem osiadł w Cheronei i założył szkołę typu 
Akademii Platońskiej, która miała za zadanie odrodzić Greków moralnie i religijnie. 
W Cheronei był archontem i kapłanem Apollina.  Sławę Plutarchowi przyniosły 
żywoty słynnych ludzi - „Żywoty sławnych mężów”, które obejmują biografie 50 
Greków i Rzymian 

 
 

Arystoteles*, Polityka, ks. III przekład Ludwik Piotrowicz 
• *Arystoteles ze Stegiry w Tracji  (384-322 p.n.e.) – filozof grecki. W wieku 18 lat 

przybył do Aten i wstąpił do Akademii Platońskiej, w której pozostawał przez 20 lat. 
Po śmierci Platona opuścił Akademię i udał się do Macedonii. Filip II powierzył mu 
wychowanie syna Aleksandra. W 335 r. p.n.e. wrócił do Aten i założył Likejon -  
szkołę naukową i filozoficzną, w której przez 12 lat nauczał i kierował pracami 
uczniów, organizując po raz pierwszy w dziejach zespołowe badania naukowe. 
Oprócz filozofii Arystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk 
przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. 

 
 

Diogenes Laertios*, Żywoty i poglądy słynnych filozofów 
• *Diogenes Laertios ( III w.) - autor dzieła „Żywoty i poglądy słynnych filozofów”. 

Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do 
Epikura włącznie. Jego dzieło jest ważnym źródłem wiedzy o filozofach, których 
pisma nie zachowały się do naszych czasów. 

 
 

Herodot*, Dzieje 
• *Herodot z Halikarnasu (ok. 484r.  p.n.e. - ok. 426 r. p.n.e.) – historyk grecki, zwany 

„ojcem historii”. Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen 
perskich, opisująca także geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych 
krain, zatytułowana Dzieje ( łac. Historiae ). Wiele podróżował; przed przeniesieniem 
się do Aten zwiedził ziemie znajdujące się w zasięgu wpływów perskich, a więc 
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kolonie greckie w Azji Mniejszej, Fenicję, wybrzeża Morza Czarnego (na kilka dni, 
płynąc w górę Bohu, wybrał się do krainy Scytów), a także samą Persję, Mezopotamię 
i Egipt. Po osiedleniu się w Atenach poznał Peloponez, Macedonię i Trację oraz 
wybrał się do południowej Italii i na Sycylię. 

 
 

Pauzaniasz*, Wędrówki po Helladzie 
• Pauzaniasz ( ok. 118 – 180 r) -  był greckim geografem, który opisał swoje liczne 

podróże,  autorem dzieła „Wędrówki po Helladzie”  w 10 księgach, Dzieło 
Pauzaniasza jest cennym źródłem historycznym, gdyż opisuje on wygląd starożytnych 
świątyń i innych budowli. Korzystają z niego geografowie i archeolodzy, lokalizując 
antyczne miejscowości, historycy sztuki, rekonstruujący wygląd starożytnych świątyń 
i innych budowli. 

 
 

Epikur z Samos*,  O  szczęściu 
• Epikur z Samos (341 –ok. 270 r. p.n.e. ) - grecki filozof, twórca epikureizmu. Napisał 

ok. 300 prac, z których zachowały się tylko drobne fragmenty. Kształcił się w 
Atenach,  następnie przez 10 lat przebywał w różnych miastach greckich w Azji 
Mniejszej, gdzie wykładał filozofię i zyskał pierwszych uczniów. Po powrocie do 
Aten założył własną szkołę filozoficzną, zwaną także ogrodem Epikura (ogród pod 
Atenami był jej siedzibą i miejscem spotkań). Przyjmował za Demokrytem z Abdery 
atomistyczny obraz świata. 

 
 

Arystofanes*, Chmury 
• *Arystofanes z Aten (ok. 445-385 p.n.e.) – grecki komediopisarz. Jego działalność 

przypadła na schyłkowy okres demokracji ateńskiej, gdy następowały zmiany w życiu 
politycznym, społecznym i kulturalnym, a także w sposobie myślenia i metodach 
kształcenia młodzieży (Sokrates). 

 
 

Arystoteles*, Retoryka 
• *Arystoteles ze Stegiry w Tracji  (384-322 p.n.e.) – filozof grecki. W wieku 18 lat 

przybył do Aten i wstąpił do Akademii Platońskiej, w której pozostawał przez 20 lat. 
Po śmierci Platona opuścił Akademię i udał się do Macedonii. Filip II powierzył mu 
wychowanie syna Aleksandra. W 335 r. p.n.e. wrócił do Aten i założył Likejon — 
szkołę naukową i filozoficzną, w której przez 12 lat nauczał i kierował pracami 
uczniów, organizując po raz pierwszy w dziejach zespołowe badania naukowe. 
Oprócz filozofii Arystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk 
przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. 

 
 

Hezjod*, Prace i dnie 
• *Hezjod z Askry w Beocji (VIII/VII w. p.n.e.)  - poeta grecki,  twórca nowych form 

eposu.  Był autorem „Prace i dnie” -  poradnika dla rolnika, o tendencjach 
moralizatorskich oraz „Teogonii” o pochodzeniu bogów i powstaniu świata 
(kosmogonia).  
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Demostenes*, Druga mowa przeciwko Filipowi 
• *Demostenes z Aten ( 384 – 322 p.n.e.) – wybitny mówca i polityk ateński; miał 

słaby głos i prawdopodobnie wadę wymowy; wg tradycji starał się to przezwyciężyć 
wkładając do ust kamyki i recytując wiersze w biegu pod górę lub na wybrzeżu 
morskim; zaliczono go do 10 najlepszych mówców; dzięki jego wystąpieniom 
powiększono flotę ateńską, pozyskano sprzymierzeńców; oskarżono go o klęskę wojsk 
greckich w wojnie z Macedonią w 322 r. p.n.e., schronił się na wyspie Kalaurii w 
świątyni Posejdona i tam popełnił samobójstwo. Zachowało się ok. 60 mów min. 
przeciwko Filipowi, tzw. Filipiki, Mowy olintyjskie, O pokoju, O wieńcu. 

 
 

Homer*, Odyseja (ks. III, 380 – 473) 
• *Homer  (VIII. p.n.e.) -  pierwszy poeta grecki, twórca Iliady i Odysei (etosy 

bohaterskie). Według  tradycji był niewidomym śpiewakiem i tak przedstawiano do w 
sztukach plastycznych. Nic nie wiadomo o jego życiu. Najprawdopodobniej pochodził 
z Chios, lub ze Smyrny w Azji Mniejszej i żył w Grecy uczył się z nich historii 
przodków i  etyki, jego wyobrażenia o bogach weszły w skład religii greckiej. 

 
 

Platon*, Obrona Sokratesa 
• *Platon (427 – 347 r. p.n.e. ) – właściwe imię  Arystokles , jeden z najsłynniejszych 

filozofów starożytnych Grecji. Był  uczniem Sokratesa i nauczycielem Arystotelesa. 
Przydomek Platon („szeroki”, „barczysty”) nadano mu w młodości z powodu 
masywnej budowy ciała. Pochodził z jednego z najznakomitszych rodów ateńskich, w 
linii matki był potomkiem Solona. Zgodnie z urodzeniem odebrał staranne 
wykształcenie, posiadł dużą wiedzę w zakresie matematyki i muzyki oraz polityki, a  
według  starożytnych przekazów zajmował się także malarstwem i pisał poezje. Był 
założycielem Akademii Platońskiej. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego 
obecnie idealizmem platońskim. Pisma Platona zachowały się w całości. Jest to zbiór 
trzydzieści pięć dialogów i listy. Są to w większości dialogi, w formie potocznej 
mowy, w których głos zabierają współcześni mu przedstawiciele nauki, polityki, 
różnych zawodów.  

 
 

Polibiusz*, Dzieje 
• *Polibiusz z Megalopolis (ok. 200 - ok. 118 p.n.e.) - grecki historyk i kronikarz 

imperium rzymskiego w okresie republiki. W latach 169–168 p.n.e. był dowódcą 
jazdy. W czasie podboju Macedonii przez Rzym, w roku 168 p.n.e., po bitwie pod 
Pydną dostał się do niewoli i został przewieziony do Italii. Z czasem stał się 
wychowawcą i towarzyszem synów konsula Emiliusza Paulusa, Fabiusza i Scypiona. 
Napisał "Dzieje Rzymu" (dotyczą lat 264 - 146 p.n.e.),  które miały 40 tomów, jednak 
do naszych czasów zachowały się tylko księgi 1- 5 i obszerne fragmenty pozostałych. 
Z jego dzieła korzystali rzymscy i greccy historycy. Dbał o prawdę i krytycznie 
podchodził do źródeł. 

 
 

Diodor*, Biblioteka historyczna 
• Diodor Sycylijski  (ok 80 – ok. 20 r. p.n.e.) - grecki historyk, który przebywał w 

Rzymie za Juliusza Cezara i Augusta. Odbywał podróże po Europie, Afryce północnej 
i Azji Mniejszej. Był autorem historii powszechnej w 40 tomach zwanej „Biblioteką 
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historyczną”. Było to dzieło napisane w przystępnej formie, przeznaczone dla 
szerokiej rzeszy odbiorców.  

 
 

Appian z Aleksandrii*, Historia Rzymska [ks. VIII, 65 – 66]. 
• *Appian z Aleksandrii ( II w. n.e.)  - historyk grecki,  zajmował wysokie stanowiska 

w administracji państwowej w Egipcie, pracował jako adwokat w Rzymie. Napisał  
„Historię rzymską „ – dzieło w 24 księgach od założenia Rzymu do czasów mu 
współczesnych (rządów Trajana).  Opisał dzieje poszczególnych ludów wchodzących 
w skład imperium rzymskiego. 

 
 

Eliusz Arystydes*, Pochwała Rzymu 
• Eliusz Arystydes ( 117 - po 181 r.) - grecki retor.  Z jego dorobku zachowało się 55 

mów, m.in. „Pochwała Rzymu” 
 
 

Eutropiusz*, Zarys dziejów od założenia miasta 
• *Eutropiusz ( ok. 320r. -  po  387 r.) - historyk rzymski. Brał udział w wojnie 

przeciwko Persji, sprawował urząd prokonsula w Azji.  Cesarz Walens polecił mu 
napisać historię Rzymu („Breviarium ab urbe condita”), którą Eutropiusz doprowadził 
do 364. 

 
 

Gajus Swetoniusz* Trankwillus, Żywoty Cezarów 
• Swetoniusz  (ok. 70 – 160 r.) –historyk i  pisarz rzymski, pisał po łacinie i po grecku. 

Przyjaźnił się z Tacytem i utrzymywał bliskie kontakty z Pliniuszem Młodszym. Jego 
zachowane dzieła to „Żywoty cezarów”, fragment „O wybitnych mężach”. 

 
 

Gajus*, Instytucje 
• *Gajus, Gaius (II w. n.e.) – prawnik rzymski, znany głównie jako autor „Instytucji 

Gajusza” Podręcznika do nauki prawa napisany został około 160 roku n.e.  i 
porządkował rzymskie prawo cywilne. 

 
 

Kasjusz Dion*, Historia rzymska, LIII. 
• Kasjusz Dion  (ok. 155 – 235 r) – historyk rzymski greckiego pochodzenia. Urodził 

się i wychował w Nicei w Bitynii. Pełnił funkcje senatora i dwukrotnie konsula. Był 
autorem „Historii rzymskiej” (tylko część zachowana), w której opisał dzieje tego 
państwa od założenia Rzymu do panowania Aleksandra Sewera . Przez 22 lata  
studiował prace poprzednich historyków.  

 
 

Kwintylian*, Kształcenie mówcy 
• Kwintylian  ((ok. 35 – ok. 96 r.) – autor  dzieła  „Kształcenie mówcy” lub „O 

wychowaniu mówcy” . Pochodził z Hiszpanii, ze starej nauczycielskiej rodziny (ojciec 
i dziadek byli nauczycielami). Studia ukończył w Rzymie. Wrócił do Hiszpanii i przez 
kilka lat był nauczycielem retoryki. W 68 roku n.e. (mając 33 lata) przeniósł się do 
Rzymu, gdzie oprócz pracy nauczycielskiej zajmował się adwokaturą. Cesarz 
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Wespazjan w uznaniu dla jego umiejętności pedagogicznych przyznał mu pensję ze 
skarbu państwa, jako pierwszemu w Rzymie nauczycielowi retoryki. Po 20 latach 
pracy przeszedł na emeryturę i w tym czasie, wolny od innych zajęć, zaczął pisać 
swoje dzieło (około 90 roku n.e.).  

 
 

Pliniusz Starszy*, Historia naturalna 
• Pliniusz Starszy (23 r. n.e. - 25 sierpnia 79 n.e.) - pisarz rzymski wyższy urzędnik 

rzymskiej administracji w Galii Narbońskiej, Afryce, Hiszpanii i Galii Belgijskiej. 
Walczył z Germanami. Był autorem „Historii Naturalnej” dzieła w 37 tomach o 
charakterze encyklopedycznym, w którym zgromadził wiadomości z astronomii, 
fizyki, geografii, biologii, medycyny, rolnictwa, mineralogii. Dzięki niemu możemy 
poznać ówczesny stan badań w tych dziedzinach.  Zginął w czasie wybuchu 
Wezuwiusza, gdy jako dowódca eskadry rzymskich okrętów spieszył na pomoc 
ludności. Chciał także przyjrzeć się z bliska skutkom aktywności wulkanu. 

 
 

Marek Tulliusz Cyceron*, O najwyższym dobru  złu 
• *Cyceron (106 -43 r. p.n.e.) – najwybitniejszy mówca rzymski, teoretyk wymowy, 

filozof. Jako pierwszy z rodu rozpoczął działalność polityczną jako kwestor na 
Sycylii.  Następnie pełnił urzędy: edyla kurulnego i pretora . Sprawując urząd konsula, 
wykrył spisek Katyliny i wbrew prawu rzymskiemu doprowadził do skazania na 
śmierć spiskowców, za co został ukarany wygnaniem. W czasie wojny domowej 
stanął po stronie Pompejusza, uważając go za obrońcę republiki.  Po klęsce 
Pompejusza pod Farsalos (48 r. p.n.e.) został ułaskawiony przez zwycięskiego Cezara.  
po jego śmierci stanął na czele obozu republikańskiego w senacie i sprzymierzył się 
przeciwko Markowi Antoniuszowi z Oktawianem  za co został zamordowany przez 
żołnierzy Antoniusza. Z ogromnego dorobku pisarskiego Cycerona do naszych 
czasów zachowało się 58 mów politycznych i sądowych, pisma retoryczne (dialogi), 
pisma filozoficzne.  

 
 

Witruwiusz*, O  architekturze ksiąg dziewięć 
• *Witruwiusz  – ( urodzony ok. 70 r. p.n.e.) - rzymski architekt, autor podręcznika  „O 

architekturze ksiąg dziesięć”. Dzieło to jest dzisiaj bezcennym źródłem wiedzy o 
architekturze i sztuce budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. Witruwiusz 
opisuje w nim szczegółowo zarówno greckie porządki klasyczne, jak i ich rzymskie 
odmiany. Opisy były uzupełnione odpowiednimi ilustracjami - rysunki oryginalne nie 
zachowały się jednak. Omówione zostały również szeroko zasady stosowane przez 
Rzymian przy planowaniu miast i wznoszeniu budowli. 

 
 

Seneka Młodszy*, Listy do  Lucillusa,  list LVI 
• Seneka Młodszy ( ok.4 r. p.n.e. – 65 r. n.e.) – retor1, pisarz, filozof (był stoikiem),  

poeta, rzymski. Był wychowawcą cesarza Nerona, na początku jego rządów miał 
znaczne wpływy na dworze, w 56 roku n.e. sprawował urząd konsula. W 63 roku 
wycofał się z polityki, a dwa lata później Neron zmusił go do popełnienia 
samobójstwa, oskarżając go o rzekome powiązania ze spiskiem Pizona. Główne jego 
dzieła to: „Rozważania przyrodnicze”, „Listy do Lucillusa” „O szczęściu”, „O 
gniewie” oraz 9 tragedii. 



 6

 
Epiktet*, Diatryby I 23 

• Epiktet Hierapolis (ok. 50 roku –130 r. ) – filozof rzymski, stoik. Nauczał tylko 
ustnie, a jego nauki spisywał jeden z jego uczniów - Flawiusz Arrian. Epiktet jest 
autorem podręcznika „Encheiridion” (Enchejridion), w którym zawarł porady jak żyć, 
oraz tekstu „Diatryby”. W swoich rozważaniach podejmuje przede wszystkim 
zagadnienie wolności człowieka - twierdził, że można ją osiągnąć wtedy, gdy w 
naszym życiu zapanują wartości duchowe, i że należy zapanować nad swoimi 
pragnieniami. 

 
 

Petroniusz*, Satyryki (26-28) 
• Petroniusz* ( I w. n.e.) -  pisarz i poeta rzymski w okresie cesarstwa; napisał Satyryki 

w 20 księgach; oskarżony o udział w Spisku Pizona zmuszony do popełnienia 
samobójstwa. 

 
 

Tytus Liwiusz*, Dzieje Rzymu od założenia miasta 
• *Tytus Liwiusz   (ok. 59 p.n.e. – 17 n.e.) -  jeden z największych historyków  

rzymskich, napisał 142 księgi dziejów od założenia miasta (Ab urbe condita libri 
CXXXXXII) – obejmuje historię Rzymu od czasów legendarnych (wędrówek 
Eneasza) do IX w. n.e.; zachowały się księgi 1-10 i 21-45; wzorował się na nim Jan 
Długosz 

 
 

Tacyt*, Roczniki 
• *Tacyt  (ok. 55 - 120 r. n.e. )– największy historyk rzymski, mówca, polityk, 

adwokat; piastował wiele urzędów min. był pretorem, konsulem, prokonsulem; napisał 
min.: Dialog o mówcach, Dzieje w 12 księgach od czasów      Galby do Domicjana 
(lata 69-96), Roczniki (16 ksiąg) – od śmierci Oktawiana do Nerona. 

 
 

Strabon, Geografia 
•  Strabon  z Amazei w Poncie, żył w latach 68 p.n.e. – ok. 20 n.e.. Był historykiem i 

geografem. Odbywał wiele podróży, w czasie których zbierał materiały, które 
wykorzystywał w swoich pracach. Najważniejszą  pracą była „Geografia” [17 ksiąg; 
ks. 1-2 – geografia matematyczno-fizyczna, ks. 3-10 – geografia Europy, ks. 11-16 - 
geografia Azji, ks. 17 – geografia Afryki], która zawiera wiarygodne opisy, 
wiadomości z historii, literatury, medycyny, nauk przyrodniczych. 
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