NOTATKA

Kultura rzymska

1) Sztuka i literatura rzymska:
a.

sztuka Hellenów, pomimo podbicia Grecji w II w. p.n.e., stała się dla Rzymian

niedoścignionym wzorem;
b.

pierwsze rzymskie utwory literackie były przekładem greckich dzieł; podobnie

sytuacja wyglądała w przypadku rzeźb i innych dzieł, które Rzymianie przywozili z Grecji
– ubożsi kupowali wierne rzymskie kopie; każdy wykształcony Rzymianin musiał znać
grekę, a niewolnicy przywożeni z Grecji uchodzili za najlepszych nauczycieli i zarządców
majątku;
c.

na helleńskich dziełach wzorowali się Wergiliusz, Horacy, Owidiusz:

– Wergiliusz (70-19 p.n.e.) – twórca poematu „Eneida”, opowieści o wędrówce Eneasza
z płonącej Troi do Italii – opowieść jest równie ciekawa, jak przygody Odyseusza,
autorstwa Homera;
– Horacy (65-8 p.n.e.) – poeta znany z powiedzenia carpe diem, czyli chwytaj dzień;
Horacy był synem wyzwolonego niewolnika, jednak podczas wojny domowej po śmierci
Juliusza Cezara opowiedział się po stronie republiki, za co zabrano mu cały majątek;
w rozwijaniu twórczości literackiej pomógł mu doradca Oktawiana – Mecenas, stąd osoba
wspierająca artystów jest nazywana mecenasem;
– Owidiusz (43 p.n.e.-18 n.e.) - człowiek wykształcony i zamożny, twórca poematów
miłosnych, wygnany z Rzymu przez Oktawiana;
d.

w dziedzinie historii duże osiągnięcia odnieśli Tacyt, Liwiusz, Swetoniusz.

2) Architektura:
a.

Rzymianie wzorowali swoje budowle na architekturze greckiej i etruskiej; budynki na

planie prostokąta lub koła były otoczone kolumnami;
b.

nowością było zastosowanie łuku (Koloseum, akwedukty, łuki triumfalne) oraz kopuły

(Panteon);
c.

Rzymianie budowali z cegieł lub kamiennych bloków – elementy łączyli za pomocą

zaprawy cementowej;
d.

akwedukty pełniły rolę wodociągów, doprowadzając wodę do miast przy

wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu; był to wynalazek asyryjski;
e.

armia rzymska budowała niezwykle trwałe drogi oraz lekkie, drewniane mosty –

dopiero z czasem, gdy panowanie rzymskie zostało utrwalone, zaczęły powstawać mocne,
kamienne konstrukcje.
3) Prawo rzymskie:
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a.

pierwszy zbiór praw, zwany Prawem XII tablic, powstał w połowie V w. p.n.e.;

b.

tekst został wyryty na dwunastu tablicach z brązu i wystawiony na widok publiczny –

Rzymianie uważali, że przestrzeganie prawa jest możliwe tylko wtedy, gdy znają je
wszyscy obywatele; z czasem zaczęto dodawać nowe zasady;
c.

na początku VI w. n.e. cesarz Justynian spisał wszystkie prawa – utworzony w ten

sposób zbiór praw został nazwany Kodeksem Justyniana; to dzięki niemu prawo rzymskie
jest znane do dziś;
d.

najważniejsze zasady prawa rzymskiego:

– dura lex, sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo;
– ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi;
– audiatur et altera pars, czyli niech będzie wysłuchana i druga strona;
– in dubio pro reo, czyli w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego;
– ne bis in idem, czyli nic dwa razy o to samo;
– lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz.
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