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KONSPEKT 
HISTORIA 

I klasa ponadgimnazjalna 
 

Temat: Ateny, Sparta., Wojny Greków 
     
 
1.Cele edukacyjne 

•  Cel strategiczny: Jak wyglądały cywilizacje starożytnych Greków?  
•  Cele operacyjne:  

 Uczeń powinien poznać dzieje Aten i Sparty 
 Uczeń powinien poznać przebieg działań wojennych, w których uczestniczyli 

Grecy. 
 Uczeń powinien poznać podstawowe systemy ustrojowe starożytnych Greków 
 Uczeń powinien zrozumieć pobudki jakie kierowały państwami polis podczas 

wojny peloponeskiej 
 Uczeń powinien zapamiętać podstawowe wydarzenia, daty związane z tym 

wydarzeniami oraz pojęcia. 
 

2.Metody: rozmowa nauczająca, praca z podręcznikiem, praca w grupach, praca z mapą 
 
3.Wprowadzenie do tematu zajęć. 
Wiek V p.n.e. owocował licznymi ważnymi wydarzeniami dla Greków. Liczne wojny, ale 
także istotne przeobrażenia wewnętrzne zaowocowały powstaniem nowoczesnymi formami 
rządów.  
 
4.Rozwinięcie: 
Omówienie okresu rozkwitu Aten i Sparty. Przedstawienie założeń dotyczących form ustrojów 
występujących w starożytnych polis. Zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem i 
skutkami wojny peloponeskiej. Praca uczniów w grupach na tekstach zawierających opisy 
kolejnych etapów rozwoju państw-miast i wspólne ich omawianie. 
 
5.Podsumowanie: 
V wiek p.n.e. był okresem największego rozkwitu Greków. Chociaż nie byli jednolitym 
państwem potrafili się zjednoczyć wobec ogromnego zagrożenia jakim była Persja. To 
wszystko zaowocowało tym, ze po wielu dziesiątkach wieków wciąż myślimy o Starożytnych 
z wielkim podziwem. 
 
6.Rekapitulacja pierwotna:  

 Powtórzenie podstawowych pojęć, postaci, wydarzeń. 
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Materiały pomocnicze dla pracy w grupach 
 

Wczesna Sparta 
Spartanie uczynili z ustroju oligarchicznego fundament trwania społeczności, której 
nadrzędnym celem była militarna sprawność. Ich tryb życia stał się sławny za sprawą 
dyscypliny, której najbardziej wyrazistym przykładem był sposób szkolenia spartańskiej 
ciężkozbrojnej piechoty, bez wątpienia najpotężniejszej militarnej siły epoki. Sparta mogła tym 
łatwiej budować swą potęgę, że zajmowała z natury dogodną do obrony wąską równinę, 
ciągnącą się z północy na południe pomiędzy dzikimi pasmami gór południowo-wschodniej 
części Peloponezu. Kraina ta to Lakonia, od której bierze się określenie Lakończycy; samych 
Spartan nazywano jeszcze Lacedemończykami - od greckiej nazwy Lakedajmon (łac. 
Lacaedemon), zastępującej niekiedy termin "Sparta" jako określenie miejsca. Sparta 
dysponowała dostępem do morza poprzez port w Gythion znajdujący się około 40 km na 
południe od miejskiego centrum polis. Port ten jednak leży w bardzo niebezpiecznym miejscu - 
wieją tu silne wiatry, a morze pełne jest zdradliwych prądów. Tak więc wróg właściwie nie 
mógł zagrozić Sparcie od strony morza; z drugiej strony taka izolacja powodowała, że 
zainteresowania Spartan koncentrowały się na lądzie. Za przodków Spartan Grecy uważali 
Dorów, którzy około roku 950 p.n.e. mieli wyruszyć ze środkowej Grecji, najechać Peloponez 
i podporządkować sobie pierwotnych mieszkańców Lakonii.  
 

Ustrój Sparty 
O polityce Sparty decydowali "nieliczni", grupa dwudziestu ośmiu mężczyzn, którzy 
przekroczyli sześćdziesiąty rok życia. Razem z dwoma królami tworzyli oni 
trzydziestoosobową "rad ę starszych" (geruzja), która przedkładała swoje propozycje 
zgromadzeniu wszystkich wolnych obywateli. Ciało to miało jednak ograniczoną możliwość 
wnoszenia poprawek do propozycji przedstawionych mu przez geruzję; zazwyczaj 
oczekiwano, że bez sprzeciwu przyjmie projekty rady. 
Przeciwwagę dla wpływów królów i geruzji stanowiła rada składająca się z pięciu corocznie 
wybieranych "nadzorców" (eforowie). Wybierani spośród dorosłych obywateli eforowie 
zwoływali posiedzenia geruzji i zgromadzenie; dysponowali także znaczną władzą sądowniczą. 
Mogli nawet wnieść oskarżenie przeciw królowi i więzić go aż do wszczęcia procesu. 
Powstanie rady eforów osłabiło władzę oligarchicznej geruzji oraz królów, ponieważ jej 
zadaniem było dbanie o nadrzędną rolę prawa.  
Spartanie byli niezwykle przywiązani do idei przestrzegania prawa. Było ono dla nich 
przewodnikiem wskazującym właściwe zachowanie się w sprawach wielkich i małych.  
 

 
Społeczeństwo Sparty 
Specyfika spartańskich obyczajów wynikała z konieczności życia pośród ludzi, których 
Spartanie zbrojnie podbili, zamienili w niewolników i gospodarczo wykorzystywali, a którzy 
Spartan zawsze znacznie przewyższali liczebnością. Dla utrzymania zwierzchności nad 
podbitymi sąsiadami, z których pracy Spartanie czerpali środki dla swojej egzystencji, 
lakońscy mężczyźni-obywatele musieli przedzierzgnąć się w społeczność żołnierzy zawsze 
gotowych do walki. Osiągnęli ten cel, gruntownie przebudowując tradycyjne więzy rodzinne, 
czego można było dokonać dzięki ścisłemu przywiązaniu do praw i zwyczajów regulujących 
niemal każdy aspekt życia. Poprzez stałe, codzienne przestrzeganie ściśle określonego kodeksu 
wartości Spartanie zapewnili sobie przeżycie wśród wrogów, których sami stworzyli, poddając 
swojemu panowaniu sąsiadów. Ten specyficzny kodeks, wedle którego wojenna odwaga 
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stanowiła najwyższą cnotę mężczyzny, znalazł odzwierciedlenie w twórczości żyjącego w VII 
wieku p.n.e. poety Tyrtajosa.(poezja tyrtejska) Niektórzy z podbitych mieszkańców Lakonii 
nadal żyli w samorządnych wspólnotach. Nazywani dosłownie "tymi, którzy żyją dookoła" 
(periojkowie) - co można też tłumaczyć terminem "sąsiedzi" - zobowiązani byli do służby 
w spartańskiej armii i płacenia podatków, ale nie posiadali praw obywatelskich. Zapewne 
jednak dlatego, że zachowali osobistą wolność i własność, periojkowie prawie nigdy nie 
podnieśli buntu przeciw władzy Spartan. Dalece odmienny był los podbitej ludności - helotów 
(po grecku heilotes to tyle, co "jeniec"). Helotom zezwalano na zakładanie rodzin, ponieważ 
oczekiwano od nich, że będą płodzić dzieci i w ten sposób utrzymają liczebność populacji. 
Heloci pracowali jako niewolnicy na roli lub w domu, dzięki czemu spartańscy obywatele nie 
musieli wykonywać tego typu zajęć. Spartanie nosili długie włosy, aby okazać w ten sposób, 
że są "dżentelmenami", a nie ludźmi trudniącymi się pracą fizyczną, którym długie włosy 
utrudniałyby ją.  

Ustrój polityczny Aten 
Najwcześniejszym ustrojem jaki możemy wyróżnić w starożytnych Atenach była 
oligarchia(rządy niewielu – arystokracji).U schyłku VII wieku p.n.e. obywatele Aten - ci 
bogaci, należący do warstwy hoplitów, i ci biedni - stworzyli pierwszy, bardzo jeszcze 
niedoskonały, demokratyczny model polis.  
Już w VII wieku p.n.e. wszyscy wolno urodzeni mężczyźni mieli prawo uczestniczenia 
w otwartych obradach ciała zwanego zgromadzeniem (eklezja), które każdego roku wybierało 
dziewięciu urzędników nazywanych archontami (dosłownie: "władającymi"). Archonci 
sprawowali rzeczywistą władzę, a także wydawali wyroki w sporach i sprawach kryminalnych. 
Podobnie jak było to wcześniej, członkowie elity wciąż dominowali w życiu politycznym Aten 
i dzięki swojemu statusowi zapewniali sobie stanowiska archontów, wykorzystując w tym celu 
swoje związki z ludźmi zależnymi od siebie oraz zawierając sojusze z innymi obywatelami, 
pochodzącymi z tej samej warstwy społecznej. Prawo ludzi uboższych do uczestniczenia 
w zgromadzeniu miało ograniczone znaczenie, ponieważ zgromadzenie zbierało się rzadko 
i tylko w terminach wyznaczanych przez sprawujących władzę archontów, a w trakcie jego 
obrad decydowano o niewielu sprawach poza wyborem archontów.  

Początki ATEN  
Ateńczycy wierzyli, że początki ich miasta są związane z jedną postacią. Według ateńskich 
mitów prawdziwym założycielem Aten był Tezeusz, który doprowadził do zjednoczenia się ze 
sobą miejscowości leżących w Attyce. Attyka to nazwa półwyspu zajmującego południowo-
wschodni kraniec Grecji i stanowiącego terytorium polis Ateńczyków. Ponieważ Attyka ma 
kilka dogodnych portów, Ateńczycy częściej niż zamknięci w głębi lądu Spartanie 
podejmowali morskie wyprawy i nawiązywali kontakty z innymi ludami. Narodowy heros 
Ateńczyków, Tezeusz, był - jak wierzono - żądnym przygód podróżnikiem, żeglarzem, który 
udał się na Kretę, by walczyć z Minotaurem, potworem-ludożercą, pół człowiekiem, pół 
bykiem. To wydarzenie, na równi z innymi mitycznymi przygodami, stało się ulubionym 
tematem przedstawianym przez attyckich mistrzów w malarstwie wazowym.  
Rywalizacja pomiędzy oligarchami o status i zyski sprawiała, że nie tworzyli oni jednolitego 
frontu. Ulegając społecznym naciskom, oligarchowie zmuszeni byli zagwarantować hoplitom 
uczestnictwo w obywatelskiej milicji, od której zależała militarna potęga Aten. Prawa 
obywatelskie wcześnie uzyskali w Atenach również ludzie niezamożni, lecz - podobnie jak 
w przypadku innych greckich poleis - szczegóły tego procesu nie są do końca wyjaśnione.  

Wielcy Reformatorzy 
W roku 621 p.n.e., Drakon, poddał regulacji całość porządku prawnego, dbając przy tym 
o stabilność państwa i wewnętrzną równość. Niestety, prawa Drakona pogłębiły jeszcze 
destabilizację państwa; w pamięci Ateńczyków utrwaliły się one, podobnie jak samo imię 
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Drakona, jako symbol okrucieństwa (drakon to po grecku "smok"). Jednocześnie stopniowe 
pogarszanie się warunków życia wolnych chłopów attyckich doprowadziło do wzrostu napięć 
społecznych.  
W roku 594 p.n.e. Solon uzyskał specjalne uprawnienia, upoważniając go do przeprowadzenia 
istotnych zmian w państwie. Solon, jak sam wyjaśnia w swojej autobiograficznej twórczości 
poetyckiej, usiłował zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami zamożnych obywateli, 
którzy chcieli utrzymać swoją pozycję materialną, a żądaniami biednych, którzy domagali się 
nowego rozdziału ziemi. Zarządził słynne "strząśnięcie długów" z obciążonych nimi 
gospodarstw, nie doszło jednak do żadnej redystrybucji ziemi. Solon zakazał również 
sprzedawania Ateńczyków w niewolę za długi oraz oswobodził tych, którzy wcześniej stali się 
w ten sposób niewolnikami. Dążąc do zrównoważenia politycznych wpływów bogatych 
i biednych, Solon podzielił obywateli na cztery grupy wedle posiadanego majątku. Im wyższa 
była klasa majątkowa, do której należał dany obywatel, tym wyższe były urzędy, do których 
mógł kandydować 
Pomimo wysiłków Solona zmierzających do uspokojenia wewnętrznej sytuacji konflikt 
rozgorzał na nowo niedługo po wprowadzeniu w życie reform i trwał do połowy VI wieku 
p.n.e. Jego źródłem była rywalizacja o urzędy i wpływy pomiędzy członkami elity, a także 
utrzymujące się niezadowolenie najbiedniejszych mieszkańców Aten. 
Następnie poparcie ludu dało Klejstenesowi siłę wystarczającą do zbudowania systemu 
demokratycznego, z którego już niebawem Ateny miały słynąć w całym greckim świecie. 
Znaczenie reform przeprowadzonych przez Klejstenesa spowodowało, że w okresie 
późniejszym Ateńczycy uważali go za najważniejszego spośród twórców demokracji okresu 
klasycznego. Podstawową jednostką politycznej organizacji Attyki uczynił Klejstenes demy 
(demoi), respektując tradycyjną sieć osadniczą. Utworzył  Radę Pięciuset (zastąpiła ona 
Solonową Radę Czterystu). Liczba przedstawicieli poszczególnych demów była 
proporcjonalna do liczby mieszkańców. Również raz w roku wybierano dziesięciu strategów 
Byli to urzędnicy posiadający najwyższą władzę wojskową i cywilną.  

 

Ateny pod przywództwem Peryklesa 
Przekonanie o tym, że ateńskiej demokracji najlepiej sprzyja zaangażowanie jak najszerszych 
rzesz obywateli w życie polityczne, zostało umocnione w latach pięćdziesiątych V wieku 
p.n.e., kiedy Perykles (około 495-429 p.n.e.) - syn bratanicy reformatora demokracji, 
Klejstenesa, i wpływowego polityka Ksantypposa - przeprowadził uchwałę, na mocy której 
z dochodów państwa miano płacić dzienne stypendium obywatelom zasiadającym w sądach, 
członkom Rady Pięciuset ustanowionej przez Klejstenesa, a także wszystkim osobom 
pełniącym funkcje urzędnicze (wylosowanym, a nie wybranym). Bez takiego stypendium 
uboższym mieszkańcom Attyki trudno było porzucać codzienne zajęcia, by czynić zadość tak 
czasochłonnym obowiązkom. Inna była natomiast sytuacja ludzi sprawujących najważniejszy 
urząd w państwie, czyli dziesięciu strategów odpowiedzialnych tak za sprawy wojskowe, jak 
i cywilne, a w szczególności za finanse publiczne. Strategów wyłączono z systemu stypendiów 
i za pełnioną funkcję nie otrzymywali od państwa żadnej gratyfikacji. Byli oni wybierani, a nie 
losowani, ponieważ do pełnienia tego stanowiska niezbędna była fachowa wiedza 
i doświadczenie. Nie otrzymywali stypendium, ponieważ spodziewano się, że do urzędu tego 
kandydować będą jedynie ludzie zamożni, tacy jak Perykles, którzy posiadają odpowiednie 
wykształcenie i mają dość wolnego czasu na służbę państwu. Formą gratyfikacji za ich trud był 
prestiż, jakim cieszyło się to stanowisko. Stypendium otrzymywane przez pozostałych 
urzędników i członków trybunału nie było wysokie i z pewnością nie przekraczało dziennego 
zarobku zwykłego robotnika. Mimo to te skromne środki rzeczywiście umożliwiały uboższym 
Ateńczykom udział w rządach. Jak wcześniej Klejstenes, Perykles, choć wywodził się z elity, 
przeprowadził reformy wzmacniające tendencje egalitarne w ustroju demokratycznym, dzięki 
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czemu stał się najbardziej wpływowym przywódcą w Atenach. Perykles przeprowadził ustawę, 
w myśl której od tego momentu obywatelstwo uzyskiwały wyłącznie te dzieci, których oboje 
rodzice byli Ateńczykami. Poprzednio obywatelstwo otrzymywali również potomkowie 
Ateńczyków, którzy poślubili kobiety nie-Atenki.  

 
 


