NOTATKA

Podboje Rzymu.
1) Podbój Italii:
a.

ok. 493 r. p.n.e. Rzymianie zawarli sojusz z Latynami; z czasem Rzym zdobył

dominującą pozycję wśród sojuszników, prowadził także podbój nowych ziem;
b.

ekspansja rzymska została powstrzymana przez Galów, którzy w 390 r. p.n.e. pokonali

przeciwnika oraz okupowali Rzym do momentu otrzymania wysokiego okupu;
c.

przegrana z Galami była ciężkim ciosem dla Rzymian – musieli na nowo udowodnić

swoją potęgę w regionie; od IV w. p.n.e. rozbudowali system dróg, który pozwalał na
szybkie przemieszczanie się wojsk; na przełomie IV i III w. p.n.e. obszary północnej
i środkowej Italii znalazły się pod panowaniem rzymskim;
d.

wzrok Rzymian został skierowany na południe półwyspu, gdzie znajdowały się

kolonie greckie; głównym przeciwnikiem okazało się miasto Tarent, wspierane przez
Pyrrusa, króla greckiego miasta Epir; krwawa wojna trwała od 280 do 275 r. p.n.e.;
e.

pomimo sukcesów na polu bitwy Pyrrus i Grecy ponieśli ogromne straty;

w 272 r. p.n.e. Tarent skapitulował, a zwycięzcą został Rzym; powiedzenie „pyrrusowe
zwycięstwo” oznacza, zatem wygraną okupioną zbyt dużym kosztem;
f.

ostateczny podbój Półwyspu Apenińskiego nastąpił w 264 r. p.n.e.

2) I wojna punicka (264-241 p.n.e.):
a.

po opanowaniu Italii Rzym stał się największą potęgą wojskową na lądzie zachodniej

części Morza Śródziemnego – potęgą morską była leżąca w Afryce Północnej kolonia
fenicka – Kartagina;
b.

ponieważ Rzymianie nazywali Kartagińczyków Punijczykami, konflikt między obu

państwami zapisał się w historii, jako wojny punickie;
c.

bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny była próba zdobycia Sycylii, wyspy należącej

do Kartaginy;
d.

początkowo sukcesy odnosili Rzymianie, jednak odcięcie ich od stałych dostaw z Italii

sprawiło, że zwycięstwa stały się udziałem Kartaginy; ponadto sukcesy Rzymian
dotyczyły kampanii lądowej – mieli oni świadomość, że pokonanie Kartaginy nie będzie
możliwe bez dużej i dobrze zorganizowanej floty;
e.

Rzymianie skopiowali zdobyty statek kartagiński, dodając do niego ruchome pomosty;

kruki, bo o nich mowa, były opuszczane na statek przeciwnika za pomocą lin, a znajdujące
się na końcach pomostów haki uniemożliwiały ucieczkę wroga; abordaż, czyli walka
wręcz na statku, pozwoliła Rzymianom na zwycięstwa morskie nad Kartagińczykami,
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którzy stosowali wyłącznie metodę taranowania; pierwsze zwycięstwo Rzymian miało
miejsce w 260 r. p.n.e. koło przylądka Mylae;
f.

wojna trwająca 20 lat przyczyniła się do osłabienia obu państw, jednak wygrana

Rzymian w pobliżu Wysp Egadzkich, przechyliła szalę zwycięstwa na stronę Rzymu;
Kartagina zrzekła się praw do Sycylii, a także zapłaciła ogromną kontrybucję wojenną.
3) II wojna punicka (218-201 p.n.e.):
a.

niedługo po zakończeniu wojny Rzym zajął należące do Kartaginy wyspy: Sardynię

i Korsykę – relacje między państwami uległy pogorszeniu;
b.

bezpośrednim powodem wybuchu wojny była wyprawa zbrojna Kartagińczyków na

miasto Sagunt, leżące na Półwyspie Iberyjskim; znajdowało się ono w strefie wpływów
punijskich, jednak jego mieszkańcy sprzymierzyli się z Rzymianami;
c.

wódz kartagiński Hannibal miał świadomość, że bez silnej floty nie pokona Rzymian,

dlatego wraz z armią przeszedł przez Alpy i wkroczył do Italii; przez góry przeprowadził
także słonie bojowe;
d.

w Italii wojska kartagińskie zadały druzgocącą klęskę armii rzymskiej nad Jeziorem

Trazymeńskim – a dwa lata później w 216 r. p.n.e. w bitwie pod Kannami; nie udało się
jednak zdobyć samego miasta Rzym; przez następne lata Hannibal i jego armia pustoszyli
tereny Półwyspu Apenińskiego – w tym czasie Rzymianom udało się odbudować armię;
e.

nie mogąc pokonać Hannibala na swojej ziemi, Rzymianie postanowili zaatakować

Nową Kartaginę w Hiszpanii – zdobyli ją w 209 r. p.n.e., a następnie przenieśli działania
wojenne do Afryki; w nowej sytuacji władze Kartaginy wezwały Hannibala do powrotu
i obrony stolicy;
f.

w 202 r. p.n.e. doszło do decydującego starcia, w którym armia rzymska z Scypionem

Afrykańskim Starszym na czele pokonała wojska Hannibala;
g.

postanowienia pokojowe zmusiły Kartagińczyków do oddania się wszystkich

posiadłości poza Afryką; ponadto Kartagina uzależniła się od Rzymu i zapłaciła ogromną
kontrybucję wojenną, utraciła flotę (z wyjątkiem 10 okrętów), bez zgody Rzymu nie mogła
prowadzić wojen.
4) III wojna punicka (149-146 p.n.e.):
a.

Rzymianie dążyli do całkowitego unicestwienia Kartaginy – symbolem oczekiwań

Rzymu były słowa Marka Porcjusza Katona, który każde wystąpienie na forum senatu
kończył słowami A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć;
b.

pretekstem do rozpoczęcia wojny stał się konflikt między Kartaginą a królem

nubijskim, prowadzony bez zgody Rzymu;
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c.

po trzech latach walki miasto zostało zdobyte, a następnie zrównane z ziemię;

mieszkańców sprzedano do niewoli a resztki państwa przekształcono w prowincję rzymską
Afrykę.
5) Podbój Grecji:
a.

w 196 r. p.n.e., po zniszczeniu państwa macedońskiego, Rzymianie ogłosili „wolność

Hellenów” – w rzeczywistości zwierzchnictwo macedońskiego zostało zamienione na
Rzymskie;
b.

pół wieku później Grecja stała się rzymską prowincją.

6) Prowincja:
a.

prowincja, czyli kraj zależny od Rzymu;

b.

zarządcą prowincji był namiestnik; był odpowiedzialny za: wojska stacjonujące

w prowincji, przestrzeganie prawa przez mieszkańców podbitych terenów oraz pobór
podatków.
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