
 
 

 

 

 

Peter Paul Rubens „Romulus i Remus z wilczycą”     

  Romulus Augustulus abdykuje przed obliczem Odoakra. 

 

Dzieje Rzymu rozpoczęły się od mitycznego Romulusa i 

Remusa i na Romulusie ( choć innym) się kończą. 

 

Obejrzyj film. 

Romulus i Remus 

https://www.youtube.com/watch?v=cr3xMxyZ_X4&index=198&list=PLC8B23A8C6101CF18 

Przeczytaj: 

https://galeria-zdjec.com/romulus-i-remus-z-wilczyca-peter-rubens/ 

 

Starożytność 

– Antyk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cr3xMxyZ_X4&index=198&list=PLC8B23A8C6101CF18
https://galeria-zdjec.com/romulus-i-remus-z-wilczyca-peter-rubens/


Walczyli, walczyli, walczyli, walczyli 

 

Ave Caesar, morituri salutamus 

 

„Witaj, Cezarze! Mający umrzeć, pozdrawiamy cię”. 

 

„Pollice Verso”. Obraz Jeana-Léona Gérôme z 1872 roku 

 

Obejrzyj 

Był Sobie Człowiek - Cesarstwo Rzymskie (Wyciąg) 

https://www.youtube.com/watch?v=rycQ-oADVC4 

 

 

Był Sobie Człowiek - Czasy Peryklesa 

https://www.youtube.com/watch?v=HPGQRzLRnko 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rycQ-oADVC4
https://www.youtube.com/watch?v=HPGQRzLRnko


https://www.wykop.pl/wpis/23223471/hoplici-w-armii-rzymskiej-kiedy-slyszymy-o-rzymski/ 

 

 

Rzymianie w bitwie z Dakami – Radu Oltean 

 

 

Zdobycie nowej Kartaginy                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                             
Bitwa pod Termopilami (191 p.n.e.) 

 

https://www.imperiumromanum.edu.pl/bitwy/ 

 

 

Hoplici w armii rzymskiej 

 

 

https://www.wykop.pl/wpis/23223471/hoplici-w-armii-rzymskiej-kiedy-slyszymy-o-rzymski/
https://www.imperiumromanum.edu.pl/bitwy/bitwa-pod-termopilami/
https://www.imperiumromanum.edu.pl/bitwy/


Grecja 

27 sierpnia 479 roku p.n.e. koalicja grecka odniosła zwycięstwo 
w lądowej bitwie pod Platejami w konfrontacji z Persami 

 

 

http://www.nowastrategia.org.pl/falanga-swiecie-greckim/ 

 

 

 

Falanga w świecie greckim  

zwarty, wieloszeregowy szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty (hoplitów), ustawiony 
równolegle do frontu (szyk typu linearnego), umożliwiający równoczesną walkę na 
całej linii; przed ciężkozbrojnymi ustawiali się lekkozbrojni, a (z zasady nieliczna) 
konnica zajmowała miejsce na obu skrzydłach. Powstanie falangi (VIII/VII w. p.n.e.) 
wiązało się ściśle z procesem formowania się polis. 

http://www.nowastrategia.org.pl/falanga-swiecie-greckim/


 

Bitwa morska, typowy szyk falangi na pokładzie pantenkotery. 

http://www.nowastrategia.org.pl/falanga-swiecie-greckim/ 

 

Ciekawostki – dowiedz się więcej 

 
 

„Nigdy bowiem nie starły się ze sobą orężnie potężniejsze państwa i ludy, nigdy te 
dwie wojujące strony nie miały tyle mocy i potęgi” – zapisał u progu naszej ery rzymski 
historyk, Tytus Liwiusz. Słowa autora „Dziejów Rzymu od założenia miasta” odnosiły 
się do drugiej wojny punickiej, toczącej się między Rzymem i Kartaginą w latach 218-
201 przed Chrystusem. 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/04/17/to-panstwo-moglo-zastapic-
rzymskie-imperium-poznaj-5-powodow-dla-ktorych-do-tego-nie-doszlo/ 

 

http://www.nowastrategia.org.pl/falanga-swiecie-greckim/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/04/17/to-panstwo-moglo-zastapic-rzymskie-imperium-poznaj-5-powodow-dla-ktorych-do-tego-nie-doszlo/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/04/17/to-panstwo-moglo-zastapic-rzymskie-imperium-poznaj-5-powodow-dla-ktorych-do-tego-nie-doszlo/


Biegali, biegali, biegali, biegali, biegali, biegali. 

 

Igrzyska w starożytnej Grecji 

 

Atletą wszech czasów okazał się Milon z Krotonu, który zwyciężał w 
zapasach w pięciu kolejnych olimpiadach, w latach 536-520 p.n.e. Po 
ostatnim zwycięstwie najpierw przeniósł na plecach wokół stadionu 
ofiarnego wołu, a następnie zasiadł, aby go spożyć. 

Igrzyska olimpijskie opiewa większość z zachowanych do naszych 
czasów ód Pindara: 

Jeden rodzaj ludzki, jeden boski. 
Jedni i drudzy mamy tchnienie od jednej matki. 
Ale granica mocy całkiem nas rozdziela: 
jedno jest niczym, a niebo jak spiż trwa wiecznie, 
Siedziba nienaruszalna. 
Zbliża nas wszelako coś do nieśmiertelnych: 
Czy to rozumu wielkość, czy natura ciała, 
chociaż nie wiemy, jaką drogą, dniem czy też nocą, 
Los nam przeznaczył biec do mety. 
 

(Pindar, Oda nemejska szósta Na zwycięstwo Alkimadasa z Ajginy w zapaśnictwie 
chłopców, w: Ody zwycięskie, tłum. M. Brożek, Kraków 1987) 

https://twojahistoria.pl/2018/01/22/co-wypada-wiedziec-na-temat-igrzysk-olimpijskich-w-starozytnej-
grecji/ 

https://twojahistoria.pl/2018/01/22/co-wypada-wiedziec-na-temat-igrzysk-olimpijskich-w-starozytnej-grecji/
https://twojahistoria.pl/2018/01/22/co-wypada-wiedziec-na-temat-igrzysk-olimpijskich-w-starozytnej-grecji/


Grecja i Rzym  

to kolebka współczesnej kultury 

Nie tylko walczyli, walczyli i walczyli. 

Nie tylko biegali, biegali i biegali. 

 

Grecy pozostawili po sobie: 

 demokrację, 
 mit, 
 filozofię, 
 teatr, 
 igrzyska olimpijskie, 
 epikę, lirykę i dramat, 
 liceum, 
 gimnazjum, 
 retorykę 

i wiele innych zdobyczy kultury oraz cywilizacji. 

Rzymianie pozostawili po sobie:  

 prawo (rzymskie), 
 drogi, 
 akwedukty, 
 Koloseum, 
 Arkadię, 
 cement, 
 bieliznę 

i wiele innych zdobyczy kultury oraz cywilizacji. 



 

Przez kulturę antyczną rozumie się sumę duchowych i 
materialnych osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian. 

Kultura grecka - okresy:  
 archaiczny ( styl geometryczny X/VIII w. p.n.e.i orientalizujący VII/VI w. p. n.e. ); 

 klasyczny (helleński – V/IVw. p.n.e.); 

 hellenistyczny ( do IV w. n.e) 

Rozwój kultury greckiej był wyznaczany przez potrzeby zamawiających: obywateli – 

polis i arystokrację. 

Powstają: 

 świątynie – jako miejsce dla wyznawanych bóstw; 

 posągi bóstw i kolumny; 

 gmachy dla rad i urzędników; 

 urządzenia wodne, portyki itd. 

  

Ciekawostka: Arystokratyczne rodziny nie zapewniały sobie okazałych pałaców. 

Kontrast miedzy budynkami mieszkalnymi, a świątyniami, gmachami publicznymi, to 

cecha właściwa dla greckiej kultury. 

Wyposażenie wnętrz mieszkalnych arystokracji wyróżniało się kosztownym 

pięknem – swoje bogactwo manifestowali przede wszystkim tyrani: 

 malowana ceramika i brązowe naczynia; 

 paradna broń; 

 wielobarwne i piękne tkaniny; 

 dzieła sztuki. 

 brązowe tarcze, kotły, patery, pancerze, plakietki i figurki 

z  kości  słoniowej,  naszyjniki, bransolety ze złota i srebra a także tkaniny, wszystko 

pokryte ornamentem, o frapujących kształtach i kolorach – wpływ sztuki świata 

wschodniego- orient- wschód. Dopiero czasy klasyczne doprowadziły do zamknięcia 

się w kręgu inspiracji helleńskich (greckich); 

  nawrotem  do  dekoracyjności  i używania orientalnych wzorów był 

okres  hellenistyczny, gdy klasyczna sztuka grecka została 

wzbogacona  elementami  kultury  wschodniej i wyszła poza tereny etniczne Greków.  

 

 

Rzemieślnicy: To oni pracowali całymi rodzinami ( dziedziczyli ten zawód po swoich 

przodkach), zamówienia dostawali ci, którzy się wyróżniali swoim talentem i byli za to 

cenieni, a oni sami z tego bardzo dumni. 

 



 

 Świątynie 

Ich kształt wywodził się z domu mieszkalnego mykeńskiego władcy - megaronu. Został 
on otoczony zewnętrzną kolumnadą. Była ona mieszkaniem boga, a nie domem 
modlitwy - ofiary składano na ołtarzach znajdujących się przed świątyniami. W 
głównym pomieszczeniu, poprzedzonym i zakończonym "przedsionkiem", znajdował 
się posąg bóstwa. Całość otoczona była kolumnami: monumentalny dorycki, joński ( 
lżejszy styl) i koryncki ( najbardziej ozdobny). We wszystkich elementach budowli 
panowała harmonia. 

 

 

 Partenon - świątynia Ateny Partenos (Dziewicy) 
 Erechtejon - marmurowa budowla łącząca kilka sanktuariów (m.in. Ateny Polias - 

Opiekunki miasta, Posejdona, Erechteusza - jednego z pierwszych królów Aten. 
 Pinakoteka - miejsce składowania darów wotywnych - galeria obrazów. 
 Propyleje - monumentalna brama na planie prostokąta z kolumnadą i nieparzystą 

ilością przejść, wiodąca do okręgu kultowego. 

Rzeźba grecka 

Okres klasycystyczny to twórczość  Fidiasza i Polikleta. 

Rzeźba grecka wykonywana była zarówno w kamieniu, jak i w 
brązie (techniką pustego odlewu), kości słoniowej, złotej blachy i 
drewna. Tematy czerpano głównie z mitologii.  

 

Początkowo wzorcem była świątynia Zeusa w 
Olimpii, jednak punktem kulminacyjnym rozwoju 
architektury klasycznej stały się budowle ateńskiego 
Akropolu, z Partenonem na czele. 

 



 

                

  Atena Promachos na Akropolu (obraz Leo von Klenze) 

Atena Partenos – statua kultowa Ateny-Dziewicy, 
wykonana w latach 447–438 p.n.e. przez Fidiasza dla Partenonu w Atenach - rzymska kopia 
posągu Ateny Partenos z III wieku n.e., Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach 
        

W IV w. p.n.e. tworzyło trzech mistrzów dłuta. 

 

Praksyteles uczłowieczał majestatycznych bogów 

olimpijskich. 

 

Hermes z małym Dionizosem Renesansowa kopia, autorstwa Ippolito Buzzi 
(1562–1634) 

Afrodyta z Knidos – nazwano tak marmurowy posąg bogini Afrodyty dłuta 
Praksytelesa z ok. 360 roku p.n.e. Pozowała do niego piękna modelka hetera 
Fryne. Ten sposób przedstawienia Afrodyty nazywa się często Venus pudica (z 
łac. „skromna Wenus”). Oryginał nie dotrwał do naszych czasów, istnieje jednak 
wiele kopii. 

Skopas z Paros ukazywał siłę doznań psychicznych. 

Mauzoleum w Halikarnasie (obecnie Bodrum w południowo-zachodniej Turcji) – 

jeden z siedmiu antycznych cudów świata. Był to grobowiec Mauzolosa, perskiego 

Poliklet wykonywał brązowe 

posągi nagich atletów, wykonane w 

proporcjach według kanonu 

opartego na matematycznych 

obliczeniach (m.in. Doryforos, 

Diadumenos). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atena
https://pl.wikipedia.org/wiki/447_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/438_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fidiasz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partenon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ippolito_Buzzi&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afrodyta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praksyteles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


satrapy Karii wzniesiony ok. 350 p.n.e. Budynek został zaprojektowany na polecenie 

królowej - wdowy – Artemizji, przez architektów Satyrosa i Pyteosa, ozdobiony m. in. 

przez Skopasan licznymi płaskorzeźbami ukazującymi walki Greków z 

Amazonkami, czy centaurów z Lapitami. 

 

 

 

 

Pozostałości po Mauzoleum:  nie przetrwało do naszych czasów — zaniedbana 

budowla pod wpływem upływu czasu, działań ludzi i trzęsień ziemi stopniowo popadała 

w ruinę. W 1404 roku tylko fundamenty i podstawa budynku pozostawały całe. W 1494 

i 1522 joannici zagrożeni najazdem muzułmanów używali surowców z mauzoleum, aby 

wzmocnić swoją siedzibę, Zamek św. Piotra. W trakcie rozbiórki Mauzoleum odkryty 

został sarkofag Mauzolosa, który następnie zaginął. Część zabytków z mauzoleum, 

m.in. rzeźby, znajduje się w British Museum w Londynie. 

http://krajobrazyzsb.blogspot.com/2013/11/ 

https://kultura.wiara.pl/doc/600374.Cudswiatynia 

Lizyp z Sykionu twórca smuklejszego ciała, nadworny 
portrecista Aleksandra Macedońskiego. 

  

Hermes odpoczywający  

Sylen z małym Dionizosem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lizyp 

 

Próba rekonstrukcji słynnego mauzoleum 

 

http://krajobrazyzsb.blogspot.com/2013/11/
https://kultura.wiara.pl/doc/600374.Cudswiatynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lizyp


Ceramika malowana  

Ceramika malowana zajmowała szczególne miejsce w działalność 
artystycznej. Powierzchnie naczyń  pokrywano najczęściej 
dekoracją  ułożoną  w pasy, w których umieszczano: 

 sylwetki zwierząt  (jelenie, lwy, zające, konie),  

 istoty fantastyczne ( sfinksy, chimery, gryfy i inne skrzydlate potwory) 

 motywy czysto dekoracyjne (spirale, woluty, rozety, palmety, kwiaty 
lotosu),  

 obrazy bitew, pojedynki, defilady rydwanów, sceny pogrzebów 

 na powierzchni naczyń ryto ostrym narzędziem szczegóły rysunku( 
wizerunki zwierząt  i  istot  fantastycznych:  sfinksy,  chimery, gryfy.         

Używano również kolorów: brązowego, ciemnoczerwonego, fioletowego i białego.  

 w VI i VII w. p.n.e. -  styl czarnofigurowy. W  dekoracji  dominują sceny 
mityczne -   igrzyska sportowe i sceny z gimnazjonów, sympozjony, 
polowania. "Życie codzienne" pojawiało się w malarstwie  wazowym 
dopiero po 480 r. p.n.e. 
 

 

 Około 530 r. p.n.e. -  styl, czerwono- figurowy.  Malarze precycyjnie 
rysowali oddając szczegóły ludzkiego (np. muskulaturę,  wyraz twarzy, 
układ szat rozwiewających się  pod wpływem ruchu). Efekt plastyczny 
malowideł zaczął ustępować efektowi graficznemu. Szczegóły czerwonej 
figury na czarnym tle malowane były pędzlem.  

Dużą popularnością w dekoracji budynków 

cieszyły się mozaiki. 

Malarstwo ścienne 

Polignot z Tazos – pierwszy klasyk malarstwa greckiego.  Tworzył 

głównie w Atenach i Delfach. Malował wielkie kompozycje o tematyce 
mitologicznej z elementami pejzażu. Wprowadził technikę czterech barw 
(czarnej, białej, czerwonej, żółtej). Do czasów współczesnych nie 
przetrwało jego żadne dzieło. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delfy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pejza%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa


Apelles z Kolofonu – uznany za najlepszego malarza greckiego.  

 

Oszczerstwo według Apellesa- Sandro Botticelli – 1494r. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Oszczerstwo_wed%C5%82ug_Apellesa 

 

 Nikiasz z Aten - wysoko ceniony przez sobie współczesnych za  

efekty światłocieniowe swoich prac. 

 

Andromeda uwalniana przez Perseusza, Muzeum Narodowe w Neapolu 

Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikiasz_(malarz) 
https://www.edukator.pl/kultura-grecka,995.html 

https://lubimyczytac.pl/cytaty/t/mitologia 

https://czasgentlemanow.pl/2014/09/7-postaw-sokratesa-ktore-powinnismy-

nasladowac/ 
 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oszczerstwo_wed%C5%82ug_Apellesa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikiasz_(malarz)
https://www.edukator.pl/kultura-grecka,995.html
https://lubimyczytac.pl/cytaty/t/mitologia
https://czasgentlemanow.pl/2014/09/7-postaw-sokratesa-ktore-powinnismy-nasladowac/
https://czasgentlemanow.pl/2014/09/7-postaw-sokratesa-ktore-powinnismy-nasladowac/


 
 
 

 

 


