THUKYDIDES
DĚJINY PELOPONNÉSKÉ VÁLKY

ŽIVOT
Athénský občan THUKYDIDES, syn Olorův, se narodil nejspíše mezi léty 460-455 př.n.l. Soudí se tak proto, že na počátku peloponnéské války r. 431 byl už dospělý. 424 byl zvolen jedním z deseti stratégů, což tehdá nebyl jen jeden z nejvyšších vojenských velitelů, nýbrž i současně jeden z nejvýznamnějších athénských politických činitelů vůbec, muselo mu být tedy alespoň 30 let. Datum jeho smrti lze doložit také jen přibližně. Víme, že se dožil konce války, tj. roku 404 – v tento rok se vrátil z dvacetiletého vyhnanství do Athén. Dle životopisu z 5. stol jakéhosi Markellina, prý zemřel více jak padesátiletý.
Thukydides pocházel z bohaté athénské rodiny. Rodina měla vztahy k Thrákii, jméno Oloros – tak se jmenoval thrácký král, jehož dcera byla manželkou Miltiada, vítěze od Marathónu, a matkou Kimóna, nejvýznamnějšího athénského státníka od 70. do 50. let 5. století. O Thukydidovi se dovídáme podrobnější zprávy z jeho života ze životopisu Markellinova, ale i jiných děl – zmínky nacházíme u Plutarcha a Dionýsia Halikarnaského
Markellinus se zmiňuje o nápisu na Thukydidově hrobě, který nás seznamuje s historikovým plným občanským jménem: Thukydides, syn Olorův, z dému Halimús. Řada historiků věří v Thukydidovo příbuzenství s Miltiadem a Kimónem. Za zcela historickou „kachnou“ je považována zpráva o Thukydidově příbuzenství s rodinou athénského tyrana Peisistráta.
Nic bezpečného nevíme ani o Thukydidově vzdělání a jeho učitelích. Jisté je jen, že mladý Thukydides dospíval v období vrcholného rozmachu athénské kultury v době Periklově, kdy v Athénách učili myšlení sofisté a Sokrates. Prvky jeho slohu lze shledat i ve slohu Protagora a Gorgia.
PELOPONNÉSKÁ VÁLKA
„Začali ji Athéňané a Peloponnésané zrušením smlouvy o třicetiletém míru, který uzavřeli po dobytí Euboje. Před vylíčením jejího průběhu jsem se dal do psaní o příčinách této roztržky a o jejich sporech, aby nikdo nemusil jednou pátrat po tom, z čeho tak veliká válka mezi Řeky vznikla. Za nejpravdivější důvod, i když se o něm nejméně mluví, považuji vzrůst athénské moci, který vyvolal u Lakedaimoňanů takové obavy, že je dohnaly k válce.“
Vzájemné boje mezi dvěma nejvýznamnějšími mocenskými seskupeními v Řecku v 5. stol., mezi LAKEDAIMOŇANY a jejich spojenci a ATHÉŇANY a jejich spojenci nebo podle dnes běžné terminologie mezi PELOPONNÉSKÝM SPOLEKM vedeným SPARTOU a mezi ATHÉNSKÝM NÁMOŘNÍM SPOLKEM provázely celý Thukydidův život. K první válce mezi Spartou a Athénami došlo už v létech 461 –446/5 př.n.l. a následující mír, „zlaté období athénských dějin pod politickým vedením Periklovým, se nakonec ukázal jen skvělou předehrou k rozhodujícímu mocenskému konfliktu v letech 431-404, který skončil úplnou porážkou Athén a rozpadem jejich říše.
DÍLO
V 1. knize vylíčil stručně události od 479/8 do 440/39, které zdůvodňují jeho názor na pravou příčinu peloponnéské války. Datum, kterým toto vylíčení začíná, je věcně zdůvodňitelné, roku 478 založili Athéňané svůj námořní spolek. Thukydides však jde ještě o rok dále a vyprávění 1. knihy začíná stručnou zprávou o událostech, jež r. 479 vedly Athéňany v čele řeckého vojska k dobytí města Séstu v helespontské úžině (Dardanely) obsazené Peršany. Touto událostí zakončil totiž své dějiny řecko-perských válek Hérodotos, na kterého tak Thukydides vědomě chronologicky navazuje. 
Thukydides vidí hlavní příčinu války v postupné přeměně athénského námořního spolku v říši centrálně ovládanou Athéňany, jejíž  rostoucí moc nakonec vedla Spartu a její spojence k zahájení válečného konfliktu, je dodnes přijímána za správnou. Bezpochyby šlo také o střet mezi mocenskými zájmy obou soupeřů.
Thukydidovi se nepodařilo vylíčit peloponnéskou válku celou, jeho spis náhle končí uprostřed líčení událostí v zimě r. 411. V mnoha ohledech je nejzajímavější první kniha. Thukydides v něm jednak zdůvodňuje, proč si vybral za předmět svého bádání právě peloponnéskou válku, jednak stručně popisuje svou metodu historického bádání, a to v přímém protikladu ke svým předchůdcům, mj. i Hérodotovi.
Druhou až čtvrtou knihu a část páté zabírá nerozhodná část peloponnéské války (léta 431-421). Nikiův mír považoval původně za trvalejší, než skutečně byl. Šestou a sedmou knihu věnuje dramatickému a velkolepému líčení nakonec katastrofální athénské výpravy na Sicilii (léta 415-413). Osmou knihou začíná podrobný výklad o poslední fázi války, tzv. dekelejské válce, který měl dospět až k pádu Athén r. 404.
Na nedokončené Thukydidovo dilo navázalo několik pozdějších historiků. Patrně nejvýznamnější pokračování, Theopompovo, se nám nezachovalo, zachované pokračování Xenofontovo se svou kvalitou nedá s Thukydidem měřit.
METODA
	navázání na Hérodota

prameny – vlastní zkušenosti + vzpomínky současníků – pátrání po nich přísně kritické: „Pátrání nebylo lehké, neboť ti, kteří se jednotlivých akcí zúčastnili, neříkali totéž o týchž věcech, ale mluvili podle toho, jak byli nakloněni jedné nebo druhé straně nebo jak jim sloužila paměť.
Na rozdíl od Herodota neužívá nadpřirozeného výkladu, nevykládá o věštbách, ani o zásazích bohů
Chronologický systém – i přes to, že řecké státy neměly v této době jednotný letopočet ani jednotný kalendář (dokument o Nikiově míru má dvojí datování – spartské a athénské) a používá i místní datování, navíc řecký rok začínal uprostřed léta a rozděloval tak jednu válečnou sezónu do dvou řeckých let. Thukydides proto čísluje léta peloponnéské války od jedné do jedenadvaceti, kdy jeho líčení končí, a každý rok dělí na dvě sezóny, letní a zimní.
Výrazným rysem Thukydidovy metody jsou přímé řeči – tvoří téměř pětinu spisu – často však řečníkům do úst spíše své vlastní názory – v pozdějším věku změnil metodu a namísto přímé řeči čerpal z autentických dokumentů. 
Cílem Hérodotových dějin bylo vyprávění zajímavým způsobem události a činy hodné zapamatování, cílem Thukydidovým bylo poučit, nikoli se zavděčit se čtenáři či posluchači – nenajdeme u něho povídkové až románové prvky, oblíbené u Hérodota
Thukydides nepsal své dějiny jen proto, aby byly zachovány potomstvu, měly poznáním minulosti sloužit k poučení budoucích pokolení

Co se týče překladatelů – největší pozornost přitahovala slavná Periklova řeč na padlými – 1882 – Vilém Žabka

