NOTATKA

Republika rzymska.
1. Społeczeństwo Rzymu:
a.

patrycjusze – czyli najbardziej wpływowe rody rzymskie oraz najbogatsi właściciele

ziemscy; posiadali pełnię praw politycznych oraz sprawowali najważniejsze urzędy:
zasiadali w senacie, obejmowali urzędy państwowe, pełnili funkcję kapłanów oraz
oficerów w armii;
b.

plebejusze – (łac. plebs – lud) czyli pozostała część społeczeństwa rzymskiego; była to

najbardziej zróżnicowana grupa społeczna – w jej skład wchodziły: zamożne rodziny,
rzemieślnicy, kupcy, chłopi oraz biedota; choć byli ludnością wolną, nie posiadali praw
obywatelskich, nie obejmowali urzędów państwowych, nie mogli wstępować w związki
małżeńskie z przedstawicielami patrycjuszy; na ich barkach spoczywał obowiązek służby
wojskowej; sytuacja plebejuszy uległa zmianie w czasach republiki;
c.

nobilitas – czyli nowa arystokracja, rządząca państwem od III do I w. p.n.e., złożona

z patrycjuszy oraz bogatych plebejuszy;
d.

proletariusze – (łac. proles - potomstwo) obraźliwe określenie najuboższych

mieszkańców Rzymu, których jedynym majątkiem były dzieci; utrzymywali się
z rozdawnictwa zboża przez państwo;
e.

niewolnicy – nie posiadali żadnych praw, wolności osobistej i własności prywatnej;

o ich losie decydował właściciel; Rzymianie mawiali o niewolnikach instrumentum vocale,
czyli narzędzia mówiące.
2. Republika rzymska – (łac. res publica – rzecz publiczna) zgodnie z założeniami republiki
władza w państwie należała do całego społeczeństwa.
3. Zasady funkcjonowania republiki:
a.

zasada jednoroczności – urzędy w Rzymie sprawowano przez okres jednego roku;

b.

zasada kolegialności – najważniejsze urzędy w państwie sprawowały dwie osoby, tak

aby jedna mogła kontrolować drugą – miało to zapobiec korupcji i oszustwom;
c.

udział w życiu politycznym, a także piastowanie urzędów było nieodpłatne.

4. Urzędy:
a.

zgromadzenie ludowe – brali w nim udział obywatele rzymscy, czyli pełnoletni

mężczyźni, będący wolnymi mieszkańcami republiki rzymskiej; zgromadzenie obradowało
pod przewodnictwem konsula, a uczestnicy zgromadzenia przyjmowali lub odrzucali
wnioski przygotowane przez senat; do zadań zgromadzenia należało także: stanowienie
prawa, decydowanie o wojnie i pokoju; wybór urzędników;
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b.

senat – organ o charakterze ustawodawczym i doradczym; w jego skład wchodziło 300

zasłużonych Rzymian, zazwyczaj byłych urzędników; urząd senatora obejmowano
dożywotnio; do zadań senatu należało: wydawanie uchwał, prowadzenie polityki
zagranicznej, zarządzanie finansami państwa, udzielanie rad urzędnikom (np. konsulom);
c.

konsulowie – stali na czele państwa; sprawowali władzę wykonawczą; zwoływali

posiedzenia zgromadzenia ludowego oraz senatu, w czasie wojny dowodzili armią;
d.

pretorzy – sprawowali władzę sądowniczą oraz zastępowali konsulów podczas ich

nieobecności;
e.

cenzorzy – ustalali listy senatorów; spisywali stan majątków obywateli;

f.

kwestorzy – zbierali podatki oraz zarządzali pieniędzmi republiki;

g.

edylowie – organizowali igrzyska dla ludu oraz dbali o porządek w mieście; od tego

urzędu rozpoczynano karierę polityczną;
h.

trybuni ludowi – było ich 10 – reprezentowali interesy plebsu; przysługiwało im

prawo weta wobec uchwał, czyli brak zgody na wprowadzenie niekorzystnych dla
społeczeństwa praw; trybuni byli nietykalni, a dom trybuna bezpiecznym schronieniem dla
plebsu;
i.

dyktator – jedyny urząd w przypadku, którego niestosowano zasad jednoroczności

i kolegialności; dyktatora powoływano na okres 6 miesięcy w chwili zagrożenia państwa;
sprawował on nieograniczoną władzę.
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