
 
 

Херодот-отац историје 
Грчки историчар, живео је у 5.в.п.н.е. Прикупио је значајне податке о античкој Грчкој, Северној Африци, 
Блиском Истоку. Путовао је Медитераном, посматрао различита дружтва, народе и културе и проучавао 

војну историју у окружењу. Своје списе објединио је у делу Историја. 
 
 

 
 

Гилгамеш, краљ сумерског града Урука 
Главни је лик Епа о Гилгамешу, који је послужио као инспирација и за неке мотиве у Бублији и римској 

митологији. То је један од најстаријих рукописа из старог века. Еп је написан око 2000.г.п.н.е. 
 



 
 

Хамураби, владар Вавилонског царства 

Ујединио је сукобљена племена у Мсопотамији и освојио целу територију. Током своје владавине(18.в.п.н.е.) 
показао се као добар владар и војсковођа. Хамурабијев законик који је створио успоставио је норме 

понашања за појединце и читаво друштво и то је један од првих писаних закона. 
 
 

 
 

Асурбанипал, владар Асирије 

Владао је у 9.в.п.н.е. и један је од најутицајнијих асирских владара. Границе државе су у време његове 
владавине проширене, а Асирија је постала једна од најмоћнијих држава Старог истока. 



 
 

Саргон, краљ Акада 

Ова бронзана статуа је из града Нинива, вероватно је настала око 2300.г.п.н.е. Представља акадског краља, 
највероватније Нарам- Сина. Ипак најчешће се користи као илустрација за краља Саргона који је читаву 

Месопотамију ставио под своју власт покоривши сумерске градове у 24.в.п.н.е. 
 
 
 
 
 

 
 

Рамзес II, египатски фараон. 

Владао је у 13.в.п.н.е. Један је од најмоћнијих египатских владара. Саградио је неке од најпознатијих 
египатских грађевина као што је Амонов храм у Ал Карнаку и храм у Абу Симбелу. 

 



 
 
 
 

 
 

Леонида, краљ Спарте 

Најпознатији је по својој храбрости и пожртвованој борби у бици у Термопилском кланцу против Персије 
480.г.п.н.е. Са својих три стотине војника до смрти је покушавао да заустави далеко бројнију персијску 

војску у продору на грчку територију. 
 
 
 

 
 

Перикле, владар Атине у 5.в.п.н.е. 

Мудар владар који је успео да Атину учини најнапреднијом државом међу грчким полисима. У његово време 
саграђен је храм Партенон на Акропољу. 



 

 
 

Александар Македонски 
Наследио је на престолу свог оца, краља Филипа II, 336.г.п.н.е. и владао до 323.г.п.н.е. Био је одлучан 

владар и мудар и храбар војсковођа. Покорио је целу Грчку, Египат, Персијско царство и са својом војском 

ратовао у Индији. Саградио је Александрију у Египту.  Када је умро имао је свега 33 године. 
 
 

 
Сократ, филозоф 

Живео је у 5.в.п.н.е. у Атини. Никада није ништа записивао и о његовом учењу се сазнаје на основу 
белешки његових ученика укључујући и Платона. Величао је значај разума. Критиковао је неправду у 

атинском друштву и оптужен је да квари атинску омладину. Осуђен је на смрт. 
 

 

 
Платон, филозоф 

Први је употребио појам философија, што занчи љубав према мудрости, знању. Живео је у 5/4.в.п.н.е у 
Атини. Интересовао се за различите сфере људског деловања и за функционисање државе. Учитељ му је био 

Сократ, а ученик Аристотел. 



 

Аристотел, филозоф 

Поставио многе постулате у проучавању биологије, психологије, физике, логике и књижевности. Разматрао 
је сваки филозофски проблем актуелан у његово време. Сматра се да је један од најсвестранијих и 

најкомплетнијих филозофа, а остварио је највећи утицај на западну филозофију. 
 
 

 

Хомер, песник 

Грчки песник за кога се сматра да је аутор епова Илијада и Одисеја. То су најзначајнији епови грчке 
књижевности који говоре о Тројанском рату и учесницима тог рата и њиховим судбинама. 

 
 

 

Зевс, бог 

Врховни грчки бог, господар муња и громова. Ова Зевсова биста налази се у Националном музеју у Напуљу. 



 
Атина, богиња 

Грчка богиња мудрости, Зевсова кћер. Најмоћнија грчка богиња. Посвећен јој је храм на Акропољу. Ова 
статуа атине налази се у националном музеју у Напуљу. 

 
 

 
Пир, краљ Епира 

Владао је у 4. и 3. веку пре нове ере. Помагао је грчким градовима у јужној Италији у одбрани од Римљана. 

Иако је остварио неколико победа изгубио је много војника. Тако је настао израз „Пирова победа“ који 

означава достизање циља уз велике жртве. Римљани су му на крају нанели пораз. 
 

 
Ханибал 

Картагински генерал, сматрају га једним од најбољих војсковођа у историји. Путовао је из Шпаније, преко 
Алпа у Рим 218.године. Нанео је неколико пораза Римљанима у току похода, али град није заузео јер није 
добио потребно појачање. Када су Римљани напали Картагину отишао је у Африку да помогне у одбрани 

града. Доживео је коначан пораз у бици код Заме. 



 

Гај Јулије Цезар 
Римски генерал, државнк и историчар, подржаван од стране Римљана због своје харизме, завидних 

тактичких вештина и снаге воље. Био је део првог тријумвирата поред Помпеја и Краса, али захваљујући 
оствареној победи над Галима, победом у грађанском рату постао је самостални владар у Риму. Пао је као 

жртва атентата. 
 
 

 

Октавијан Август 
Постао је самостални владар након победе над савладаром Марком Антонијем. Тврдио је да покушава да 

ојача римску републику, али у суштини је изградио Римску империју – царство. Донео је Риму мир и 

културни напредак. 
 
 

 

Трајан 
У време његове владавине, крајем првог и почетком другог века, Римско царство је захватало највећу 

територију. Бавио се унапређењем инфраструктуре изградњом градова, путева, мостова, лука. Спроводио је 
и друштвене реформе са намером да смањи сиромаштво. 



 
 

Диоклецијан 
Римски цар од 284. до 305. Спровео је друштвене реформе како би ублажио велику економску кризу у којој 

је Рим био у 3. веку. Проширио је границе царства и поспешио управу. Остао је упамћен као прогонитељ 

хришћана. 
 
 

 
 

Константин Велики 
Миланским едиктом из 313. дозволио је проповедање хришћанства. Много је помогао успостављање 

организације хришћанске цркве. Читаво царство је ујединио под својом влашћу и изградио нову престоницу 
на истоку – Константинопољ. 

 
 



СЕДАМ ЧУДА СТАРОГ СВЕТА 
 

 

 
 

Артемидин храм у Ефесу 
Саграђен у Малој Азији 356. г.п.н.е. у близини данашњег Измира у Турској. Посвећен је богињи лова артемиди. Подигао 

га је краљ Лидије, Крез. По легенди. једне ноћи 356.г.п.н.е. запалио га је човек по имену Херострат у жељи да уђе у 
историју. Те исте ноћи, по легенди, рођен је Александар Македонски. Храм је обновљен. Становници Ефеса су касније 

постали хришћани, а остатке паганског храма је срушио Свети Јован Златоусти. Научници су данас готово сигурни да су 
храм ипак  уништили Готи 262. године. Данас су видљиви остаци темеља. 

 
 

 
 

Колос са Родоса 
Огромна статуа која се налазила на самом улазу у луку острва Родос у Средоземном мору. Када је владар Македоније 
напао Родос, острвљани су уз помоћ владара Египта успели да одбране главни град, који се такође звао Родос. Према 
легенди, становници су остављену ратну опрему Македонаца продали и од тог новца подигли око 282.г.п.н.е. статуу 

посвећену грчком богу сунца, Хелиосу. Статуа је била изграђена од бронзе са гвозденим и каменим ојачањима, а била је 
висока 33 метра. Снажан земљотрес је педесетак година касније порушио статуу, али је она скоро хиљаду година лежала 

поломљена, док Арапи нису напали Родос и однели остатке. 



 

 

Светионик на Фаросу 
Стајао је на острву на улазу у луку Александрија. Био је висок преко 134 метра. 

 
 

 

 

Семирамидини висећи вртови 
Направио их је вавилонски краљ Набукодоносор за своју супругу око 600.г.п.н.е. Технички нису били 

висећи већ су сађени на крововима тераса краљевске палате у Вавилону. 
 



 
 

 
 

Маузолеј у Халикарнасу 
Мермерна гробница саграђена у Малој Азији у 4.в.п.н.е. 

 
 
 
 

 
 

Зевсова статуа у Олимпији 
Направио ју је грчки вајар Фидија око 435.г.п.н.е. Била је висока 12 метара и налазила се у Олимпији. 

Одећа и украси направљени су од злата, а тело од слоноваче. 
 
 



 
 

Пирамиде у Гизи 
Од седам чуда старог света једине су остале готово читаве. Налазе се у близини Каира у Египту. 

 


