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PAŃSTWO RZYMSKIE  
– OD PAŃSTWA-MIASTA DO UNIWERSALNEGO IMPERIUM

THE STATE OF ROME – FROM THE CITY-STATE TO THE UNIVERSAL EMPIRE

Klaudiusz Ruchomski

ABSTRACT

The work presents the history since the creation of the Roman polis, through its expansion to more and more areas and, finally, the 
creation of a huge military and political power.
Events were presented from the history of this state, which led to the creation of a superpower of the ancient world through numerous 
conquests and changes in politics, including the authority that exercises power – from the senate, through consuls to emperors.
The work presents historical figures: kings, commanders and politicians striving to develop the country’s policy by creating in 
conquered areas – provinces, directly subject to Rome.
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Wstęp

Imperium Rzymskie było jednym z największych 
i najbardziej trwałych państw świata starożytnego. 
Wyrosło z jednego miasta, które dzięki doskonałemu 
położeniu wśród szlaków handlowych, w pobliżu bo-
gatych złóż soli i niedaleko portu morskiego w Ostii 
mogło rozpocząć ekspansję, najpierw jednocząc skłó-
cone państewka położone na Półwyspie Apenińskim, 
a następnie kierować się na wschód i zachód od Alp, 
podbijając tereny Galii i obszary rozwoju cywilizacji 
hellenistycznej. Liczne wojny pozwoliły Rzymowi 
na stworzenie potężnego imperium, którego podsta-
wą była silna armia, sprawna organizacja państwowa, 
osiągnięcia cywilizacyjne i swobodny handel.

Legenda głosi, że założyciele Rzymu, bliźniacy Ro-

mulus i Remus, byli synami boga wojny Marsa i Rei 
Sylwii, dziewczyny z królewskiego rodu. Jej przod-
kiem był Eneasz – bohater wojny trojańskiej, najsłyn-
niejszej wojny starożytności. Stryj Rei, obawiając 
się utraty tronu, chciał zgładzić Romulusa i Remusa. 
Matka bliźniąt włożyła je do kosza i puściła na wody 
Tybru. Miała nadzieję, że w ten sposób ocali synów. 
Rzeka wyrzuciła kosz na brzeg. Płacz dzieci usłyszała 
wilczyca. Zaopiekowała się nimi i wykarmiła własnym 
mlekiem.

Kiedy chłopcy dorośli, postanowili założyć miasto 
w miejscu swojego ocalenia. Zwrócili się do władcy 
nieba z pytaniem, który z nich ma dać imię nowemu 
miastu. Umówili się, że każdy z nich odczyta swoją 
przyszłość na innej części nieba. Wypatrywali znaków. 
Wkrótce zobaczyli na niebie sępy. Ale po stronie Ro-
mulusa było ich dwa razy więcej. Romulus został więc 
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królem. Jest uważany za założyciela Rzymu i od jego 
imienia pochodzi nazwa miasta: Roma – Rzym.

kulturowego ludzkości swój oryginalny wkład.
Od początków państwa Rzymianie mieli wielki 

kompleks wobec Greków. Początek fascynacji kulturą 
hellenistyczną dało zetknięcie się z greckimi miasta-
mi na południu Italii. Szybko ulegli jej oddziaływaniu,  
w pierwszych dziełach widać wyraźny jej wpływ, moż-
na je uznać za kopie pierwowzorów. Rzymianie nie 
wykształcili nowej, odrębnej kultury, przejęli jedynie 
wzorce innych kultur. Wybitne zdolności osiągnęli w ar-
chitekturze. Rodzima architektura ukształtowała się pod 
wpływem architektury hellenistycznej oraz etruskiej. 
Budowle, takie jak np. majestatyczne Koloseum, Pan-
teon, termy, świątynie, akwedukty czy drogi rzymskie, 
nadal są dowodem siły myśli inżynieryjnej Rzymian. 
Przez stulecia kultura rzymska uległa wielu przeobra-
żeniom. W momencie największego rozkwitu imperium 
obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Afrykę 
Północną i Bliski Wschód. W tym czasie nastąpiło sil-
ne przemieszanie religii, obyczajów, sztuki wszystkich 
wchodzących w jego skład państw. W III wieku p.n.e., 
gdy podbijało bogate miasta greckie, do stolicy zwożo-
no posągi, obrazy i klejnoty. Rzymianie podziwiali grec-
kie dzieła, zmieniając swój stosunek do kultury i nauki. 
Młodzież zaczęła wyjeżdżać do ośrodków nauki grec-
kiej. Rzymianie interesowali się dziełami filozofii, które 
obejmowały etykę, teorię państwa i społeczeństwa. 

Od II wieku p.n.e. republika rzymska przeżywała 
kryzys, który doprowadził do jej upadku i powstania 
cesarstwa w Rzymie. Wydarzeniami, które świadczyły 
o kryzysie rzymskiego ustroju republikańskiego, były 
gwałtowne konflikty społeczne oraz rywalizacja mię-
dzy politykami o wpływy i władzę, która przekształci-
ła się w wojny domowe. W wyniku I wojny domowej 
dyktaturę w latach 82–79 p.n.e. objął Sulla. W 60 r. 
p.n.e. trójka polityków – Pompejusz, Gajusz Juliusz 
Cezar i Krassus – zawarła porozumienie, tzw. pierw-
szy triumwirat, na mocy którego nic nie mogło się stać 
w państwie bez ich zgody. Po śmierci Krassusa i zwy-
cięstwie nad Pompejuszem w II wojnie domowej (lata 
49–45 p.n.e.) jedynym władcą państwa rzymskiego  
z tytułem dożywotniego dyktatora został Gajusz 
Juliusz Cezar. W 44 r. p.n.e. został zamordowany  
w senacie przez grupę spiskowców, wywodzących się  
z senatorów, chcących chronić republikę przed jedno-
władztwem. Po śmieci Cezara wybuchły walki o wła-
dzę w państwie. Ostatnim aktem tych walk była bitwa  
u przylądka Akcjum w 31 r. p.n.e., w której wojska 
Gajusza Oktawiusza (Augusta) pokonały armię Marka 
Antoniusza. Data ta uznawana jest przez część histo-
ryków za koniec republiki rzymskiej i początek cesar-
stwa, co przede wszystkim pozwoliło na gwałtowną 
ekspansję Imperium Rzymskiego. 

Fot. 1. Wilczyca kapitolińska – symbol Rzymu
Photo 1. The Capitoline Wolf – the symbol of Rome
Źródło/Source: http://m.ocdn.eu/_m/c95308408c762c88bd-
7d0fa931cc9a10,14,1.jpg.

VI wiek p.n.e. – Rzym jest jednym z wielu miast ko-
alicji latyńskiej pod władzą królów etruskich. Na tronie 
zasiada Serwiusz Tulliusz, którego reformy przyczyni-
ły się do stworzenia rzymskiej maszyny wojennej. Tul-
liusz wpadł na pomysł, aby podzielić społeczeństwo na 
5 klas majątkowych. Członkowie każdej z klas zobo-
wiązani byli do służby wojskowej i zakupu własnego 
ekwipunku. W Rzymie obowiązek służby wojskowej 
trwał od 17 do 46 roku życia. W ten sposób tworzono 
legion – podstawową, rzymską formację opartą przede 
wszystkim na ciężkozbrojnej piechocie. Jazda była 
nieliczna, w jej skład wchodzili członkowie najbogat-
szej klasy, których stać było na konia. Tak sformowa-
ny legion zaczął stwarzać coraz większe zagrożenie 
na polach bitew, choć jako jednostka nie był jeszcze  
w pełni dopracowany, gdyż brakowało mu elastycz-
ności. Znacznie poprawiła się ona w wyniku reformy 
wojskowej Kamillusa w V wieku p.n.e. Podzielił le-
gion na 30 manipułów, a każdy z nich na 2 centurie. 
Do każdego manipułu przydzielano też grupę 40 lekko-
zbrojnych. Tak powstał rzymski system manipularny. 
Dokładne uporządkowanie formacji, połączone z wy-
soką dyscypliną legionistów, pozwoliło Rzymowi na 
odnoszenie coraz częstszych zwycięstw. Na początek 
przejął kontrolę nad związkiem latyńskim i stopniowo 
poszerzał ją na cały Półwysep Apeniński.

Stopniowo państwo rzymskie się powiększało. Jego 
mieszkańcy zetknęli się z kulturami podbijanych lu-
dów, z których wiele było starszych i bardziej atrak-
cyjnych od kultury rzymskiej. Rzymianie po części 
zaadaptowali je, wnosząc jednocześnie do dorobku 
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Konflikt wewnętrzny między dwiema grupami 
obywateli nie był pierwszym i jedynym problemem 
rzymskiej republiki. W roku 486 p.n.e. rozpoczęła się 
trwająca około 50 lat wojna Rzymu z Etruskami i Wol-
skami. Był to początek wojen, podczas których Rzym 
opanował środkową Italię. W 390 r. p.n.e. Rzym prze-
trwał najazd Galów, którzy złupili miasto. Obronił się 
tylko Kapitol. Po tym wypadku zdecydowano się za-
opatrzyć miasto w nowe mury obronne, których budo-
wę zaczęto w roku 378 p.n.e. Najazd Galów na Italię 
bardzo osłabił Etrusków, którzy po wielu latach wojen 
ulegli miastu znad Tybru. Podobny los spotkał inne 
ludy Italii. W 275 r. p.n.e. Rzym zajął Tarent, któremu 
nie pomogła nawet interwencja Pyrrusa, króla Epiru. 
Podbój południa w 264 r. p.n.e. zakończył ekspansję 
na Półwyspie Apenińskim. Podbite ludy musiały stać 
się sprzymierzeńcami Rzymu i wspierać go własnymi 
wojskami. Chcąc ułatwić sobie kontrolę nad półwy-
spem, Rzymianie rozpoczęli budowę swoich słynnych 
dróg. Pierwszą była via Appia, której budowę rozpo-
częto w roku 312 p.n.e. 

W 814 r. p.n.e. na wybrzeżu Afryki Północnej Feni-
cjanie założyli kolonię, którą nazwali Kartaginą. W bar-
dzo krótkim czasie stała się ona jednym z najważniej-
szych portów Morza Śródziemnego. Prowadzono stały 

handel z państwami leżącymi w basenie śródziemno-
morskim, ale kontakty sięgały także Wysp Brytyjskich. 
Kartagina w VI w. p.n.e. sprzymierzyła się z Etruskami, 
chcąc zapobiec ekspansji Greków na terenie południo-
wej Italii. Powoli pomiędzy Rzymem a Kartaginą nara-
stał konflikt, którego podłożem była chęć panowania na 
Morzu Śródziemnym. Przerodził się on w trzy wojny, 
tzw. punickie, gdyż Rzymianie Kartagińczyków nazy-
wali Punijczykami.

Bezpośrednim powodem wybuchu I wojny była po-
moc, jakiej Rzymianie udzielili Mamertynom, którzy 
opanowali Messanę, którą z kolei upatrzyli sobie Kar-
tagińczycy.

Kartagina posiadała świetnie wyszkoloną armię za-
wodową i co najważniejsze – flotę. Rzymska flota nie 
była zbyt silna. Wojna wybuchła w 264 r. p.n.e. Kon-
flikt rozgorzał o Sycylię. Największe bitwy morskie 
rozegrały się pod Mylae i Eknomos i one przesądzi-
ły o zwycięstwie Rzymu. Na mocy pokoju zawartego  
w 241 r. p.n.e. Rzym otrzymał Sycylię, która stała się 
prowincją państwa. Kartagina zobowiązała się do za-
płacenia wysokiej kontrybucji.

W kolejnych latach w Kartaginie rodził się sprzeciw 
wobec postanowień traktatowych. II wojna punicka 
związana była ze znakomitym kartagińskim wodzem 
Hannibalem. Przygotował wyprawę przeciwko Hisz-
panii, której celem było poszerzenie ziem Kartaginy. 
Zajął także sprzymierzone z Rzymem miasto Sagunt 
w 219 r. p.n.e. W 216 r. p.n.e. rozegrała się bitwa pod 
Kannami. Rzymianie ponieśli klęskę. Hannibal przez 
pięć następnych lat prowadził walki z Rzymianami  
w Italii. Nie udało mu się jednak zająć Rzymu. W 202 r. 
p.n.e. Rzymianie pokonali wojska Punijczyków w bitwie 
pod Zamą. Zawarto kolejny niekorzystny dla Kartaginy 
traktat, na mocy którego utraciła wszystkie posiadłości 
poza Afryką, flotę i musiała zapłacić wojenną kontrybu-
cję. Ponadto swoją politykę zagraniczną podporządko-
wała Rzymowi. II wojna osłabiła Kartaginę na wiele lat.

Przyczyną wybuchu kolejnego konfliktu było star-
cie, które miało miejsce między Kartaginą a królem nu-
midyjskim Masynissą. Dla Rzymian było to naruszenie 
traktatu pokojowego. Marek Porcjusz Kato zarządził, 
aby ostatecznie rozprawić się z Punijczykami.

W 149 r. p.n.e. wybuchła III wojna pomiędzy Rzy-
mem a Kartaginą. Dowódca rzymskiej armii Publiusz 
Korneliusz Scypion Młodszy, po trudnym i długo-
trwałym oblężeniu, zdobył Kartaginę w 146 r. p.n.e. 
Obrońcy zostali straceni bądź wzięci do niewoli. Mia-
sto zrównano z ziemią. Z terenów zdobytych została 
utworzona nowa rzymska prowincja – Afryka.

Wojny Rzymu z Kartaginą ugruntowały jego pozy-
cję w basenie Morza Śródziemnego. Był to wstęp do 

Fot. 2. Popiersie Septymiusza Sewera (Muzeum Kapitolińskie)
Photo 2. Bust of Septimius Severus (Capitoline Museum)
Źródło/Source: https://www.flickr.com/photos/antmoose/17 
433741/.
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budowy Imperium. Walki i podboje jednak nie ustały. 
W kolejnych latach Rzym zajął wybrzeże Dalmacji, 
Macedonię, Grecję i opanował Galię. Granice impe-
rium rozrastały się. Największy zasięg terytorialny 
Rzym osiągnął za panowania cesarza Trajana. W gra-
nicach państwa znalazły się wówczas: część Brytanii, 
Dacja, Mezopotamia i Armenia.

Fot. 3. Gajusz Juliusz Cezar – rzeźba
Photo 3. Gaius Julius Caesar - sculpture
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?vie-
w=detailV2&id=9EDAC1E051103700F815D70A1731C-
639141DAA67&thid=OIP.7z7P_FFBovGgR0yRb5OS-
HAAAAA&exph=512&expw=371&q=juliusz+cezar+rze%
c5%bcba&selectedindex=5&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6.

Do władzy dochodzi Juliusz Gajusz Cezar. W 59 r. 
p.n.e. został wybrany konsulem. Tego samego roku wraz 
z Pompejuszem Wielkim i Krassusem założył I triumwi-
rat. Dzięki temu układowi członkowie zapewnili sobie 
kontrole nad całym państwem. W roku 58 p.n.e. Cezar 
wyruszył na podbój Galii. W ciągu trzech lat udało mu 
się ją zdobyć, a także ruszył na południową Brytanię.  
W 49 r. p.n.e, wbrew woli senatu, który obawiając się 
wzrastającej potęgi Juliusza rozkazał mu powrót bez 
wojska, przekroczył ze swoją armia rzekę Rubikon, od-
dzielającą Galię od Italii. W ten sposób doprowadził do 
wojny domowej, w której zajął Rzym i pokonał Pom-
pejusza Wielkiego. W czasie pobytu w Egipcie nawią-
zał romans z królową Kleopatrą, która przybyła z nim 
do Rzymu. Zwycięstwo w wojnie domowej pozwoliło 
mu uzyskać dożywotnie stanowisko dyktatora. Jednak 

podczas Id marcowych w 44 r. p.n.e. został zamordo-
wany przez spiskowców z senatu, którzy sprzeciwili 
się władzy absolutnej w Republice. Po śmierci Cezara  
w kraju na nowo rozpętała się wojna domowa. Zwycięzcą  
w konflikcie ukazał się w 31 r. p.n.e. Oktawian, adop-
towany przez Juliusza wnuk siostry. W tym momencie 
można już mówić o Imperium Rzymskim.

Zakończenie

Sposób, w jaki Rzym tworzył prowincje na podbitych 
terenach, wraz z wieloma innymi czynnikami, tj. boga-
ceniem się państwa, wolnym handlem, latynizacją pań-
stwa (prawo rzymskie oraz łacina jako język uniwersalny) 
przyczynił się do przekształcenia niewiele znaczącego 
polis w ogromne, dobrze prosperujące imperium rzym-
skie. Celem rzymskich podbojów było nie tylko uchronie-
nie Miasta przez zagładą, ale też wyraźna poprawa jego 
kondycji ekonomicznej. Stworzenie z Morza Śródziem-
nego wewnętrznego jeziora w celu wyzbycia się posia-
danych dóbr i zakupu cennych towarów. Rzym osiągnął 
to zarówno dzięki pomysłowości swoich wodzów, którzy 
wykorzystywali osiągnięcia technologiczne podpatrzone 
u różnych społeczności świata starożytnego, jak i sporom 
pomiędzy władcami tamtego świata. To sprawiło, że nad 
Morzem Śródziemnym powstało potężne imperium, któ-
re dało podstawy dzisiejszej cywilizacji europejskiej.
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STRESZCZENIE

Praca przedstawia historię od powstania Rzymskiego po-
lis, poprzez jego ekspansję na coraz dalsze tereny i w końcu 
utworzenie ogromnej potęgi militarnej i politycznej.

Przedstawione zostały wydarzenia z historii tego 
państwa, które doprowadziły do powstania mocarstwa 
świata starożytnego poprzez liczne podboje i zmiany  
w polityce, m.in. organu sprawującego władzę – od se-
natu, przez konsulów do cesarzy.

W pracy zostały wskazane postaci historyczne: kró-
lów, dowódców i polityków dążących do rozwoju po-
lityki kraju poprzez tworzenie na terenach podbitych – 
prowincji, bezpośrednio podlegających pod Rzym.


