
Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu 

1. Na rozwój kultury rzymskiej ogromny wpływ mieli Grecy – hellenizacja 

a. wykształceni Rzymianie znali język grecki i studiowali literaturę grecką 

b. nauczycielami dzieci rzymskich często byli greccy niewolnicy 

c. do Rzymu sprowadzano dzieła rzemieślników i artystów greckich 

d. rzymscy architekci i rzeźbiarze wzorowali się na dziełach greckich 

e. Rzymianie czcili bogów greckich, którym nadawali nowe imiona 

2. Prawo rzymskie 

a. na początku w Rzymie obowiązywało prawo zwyczajowe 

b. w 449 r. p.n.e. zostało ono spisane – powstało tzw. Prawo XII Tablic 

c. źródłem nowych przepisów prawnych były ustawy zgromadzeń ludowych i edykty pretorów 

d. w VI w. n.e. na polecenie cesarza Justyniana Wielkiego  prawo rzymskie zostało skodyfikowane 

3. Budownictwo rzymskie 

a. najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian: 

– zastosowali w swych budowlach łuki, sklepienia i kopuły 

– do wznoszenia budowli stosowali beton 

b. najważniejsze budowle rzymskie 

– bazylika  

–  amfiteatr –  odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. 

Koloseum) 

– termy –  publiczne łaźnie  [ termy Karakalli] 

– cyrk – podłużna budowla, w której odbywały się wyścigi rydwanów 

– teatr   

– świątynie (największą świątynią rzymską był Panteon ) 

– łuk triumfalny  

– sieć dróg 

– akwedukty – wodociągi 

– systemy kanalizacyjne 

4. Literatura rzymska 

a. Cyceron  – najwybitniejszy mówca rzymski 

b. wybitni poeci rzymscy: 
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–  Wergiliusz [  mozaika: Wergiliusz w otoczeniu muz] 

– Horacy 

– Owidiusz 

c. historycy rzymscy 

–  działający w Rzymie Grek Polibiusz - autor dzieła pt: Dzieje 

– Tytus Liwiusz – autor dzieła Od założenia miasta 

– Tacyt – autor dzieł: Roczniki oraz Dzieje  

– Gajusz Juliusz Cezar – autor dzieła: O wojnie domowej 

d. rzymscy dramaturdzy: 

– Plaut 

– Terencjusz  

e. działalność Mecenasa – od jego imienia pochodzi pojęcie: mecenat 

Poglądy Rzymian na kształt Ziemi 

W sprawie kształtu Ziemi panuje powszechna zgoda. Mówimy o kręgu ziemskim i godzimy się na to, 

że kula ziemska ma dwa bieguny. Przy tak wielkiej wysokości gór i tak wielkiej równości pól nie można 

mówić o doskonałej kulistości, ale jeśli połączy się końce linii obwodowych, otrzyma się kształt 

doskonałego koła. To też dyktuje nam samo prawo natury, tylko nie na tej podstawie, jaką 

przytoczyliśmy mówiąc o niebie. Przecież niebo ma kształt wydrążonego sklepienia, które opiera się 

na Ziemi jak na swojej osi. Ziemia zaś jako ciało stałe i pełne podnosi się, jak gdyby nabrzmiewała, i 

rozszerza się na zewnątrz. Świat dąży ku środkowi, a Ziemia przeciwnie oddala się od środka, podczas 

gdy ciągły obrót świata około niej nadaje olbrzymiej tej masie kształt kuli. 

65. Ścierają się między sobą zdania uczonych i niewykształconego ogółu, czy wszędzie naokoło żyją 

ludzie, czy stoją na nogach zwróconych w przeciwnych kierunkach i czy wszystkim jednakowo 

przedstawia się nieboskłon, a wreszcie czy wszyscy jednakowo chodzą po powierzchni Ziemi. 

Niewykształceni pytają, dlaczego ludzie, którzy znajdują się po przeciwnej stronie, nie spadają, 

jakkolwiek nie ma powodu, abyśmy się nie dziwili, że właśnie my nie spadamy. Nasuwa się myśl, 

którą tylko niewykształceni uznają za prawdopodobną, że Ziemia, która jest nierówną kulą i ma 

kształt jakby orzecha, właśnie dlatego może być wszędzie zamieszkana. 

Ale czym to jest wobec innej niezwykłości, że Ziemia wisi i nie opada wraz z nami? Czyż wątpić można 

w siłę powietrza, zwłaszcza tego, które zamknięte jest we wszechświecie albo w to, że Ziemia może 

upaść, gdyby pozwalały na to siły przyrody i dały przestrzeń, gdzie mogłaby spaść. Albowiem jak nie 

ma miejsca dla ognia, jak tylko wśród ognia, dla wody, jak tylko wśród wody, dla powietrza, jak tylko 

w powietrzu, tak i dla Ziemi jest miejsce tylko w sobie samej, zwłaszcza że wszystko inne ją 

wstrzymuje (...) 

Lecz niewykształcony ogół nie chce wierzyć w to, że również powierzchnia mas wodnych jest okrągła. 

A przecież nie ma w przyrodzie zjawiska już na pierwszy rzut oka wyraźniejszego. Albowiem wszędzie 

wiszące krople tworzą małe kulki; krople strząśnięte na piasek, wylane na puszyste liście występują w 

formie doskonałych kuleczek; powierzchnia płynu w pełnych pucharach ma linię zaokrągloną (...) 
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To samo jest powodem, że z okrętu jeszcze nie widzimy lądu, a z masztu już go spostrzegamy. Jeśli na 

szczycie okrętu umieścimy błyszczący przedmiot, a okręt zacznie się oddalać, przedmiot ten zdaje się 

powoli znikać, a wreszcie znika zupełnie. Na koniec Ocean, który, jak wiemy, jest na granicy świata, w 

jakim innym kształcie mógłby się utrzymać i nie rozlać się, gdy żadne brzegi go nie zamykają? To zdaje 

się być cudem, że morze, chociaż jest okrągłe, nie rozlewa się na brzegu. Greccy badacze z wielką 

radością i dumą dowodzą z geometryczną dokładnością, że me mogłoby być tak, gdyby morza były 

rzeczywiście płaskie, to jest takie, jakimi się pozornie wydają. 

 

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, tłum. M. Golias, [w:] Geografia antyczna, opr. M. S. Bonarski. 

Warszawa 1957 

List Seneki do przyjaciela 

(...) Mieszkam tuż obok term. Wyobraź sobie więc te najprzeróżniejsze głosy, których już uszy 

ścierpieć nie mogą. Siłacze ćwiczą się i wyrzucają w górę ręce obciążone ciężarami; kiedy starają się z 

wysiłkiem unieść je, czy też udają ten wysiłek, słyszę jęki; kiedy po wstrzymaniu oddechu robią 

wydech, słyszę syczące, przykre sapanie; kiedy trafi się jakiś próżniak, któremu sprawiają przyjemność 

pospolite masaże, słyszę klaskanie dłoni o dato, przy czym odgłos zmienia się w zależności od tego, 

czy dtoń spada na dato zwarta, czy płaska. A jak zjawi się sędzia sportowy i zacznie liczyć pitki - to już 

koniec! Dodaj do tego przyłapanego złodziejaszka, a także takiego amatora, co to rozkoszuje się 

swoim głosem, bo przecież w łaźni rozlega się on donośnie! 

Masz dalej tych, co skaczą do wody z impetem, rozbijając ją. To jeszcze znośne, naturalne głosy! Ale 

wyobraź sobie piszczący i skrzekliwy głos niewolnika-depilatora! Ten nigdy nie milknie, chyba że jest 

zajęty wyrywaniem komuś włosów spod pach, ale wtedy ten drugi, ta jego ofiara, musi krzyczeć 

zamiast tamtego. Dodaj najprzeróżniejsze nawoływania sprzedających ciastka, i masarza, i cukiernika, 

z których każdy na swój sposób, ale zawsze głośny, reklamuje swój towar. 

Cyt. Za: L Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie, Warszawa 1968, s. 166 

  

 


