NOTATKA

Koniec świata starożytnego
1) Kryzys imperium rzymskiego:
a.

od przełomu II i III w. n.e. pojawiła się konieczność wzmożonej obrony granic przed

najazdem plemion germańskich, które kusiły rzymskie bogactwa i klimat; Rzymianie,
pomimo rozluźnienia dyscypliny, niechętnie zaciągali się do armii; coraz częściej
żołnierzami zostawali mieszkańcy prowincji rzymskich, w tym Germanie, którzy musieli
walczyć ze swoimi pobratymcami;
b.

upadek autorytetu cesarza – dowódcy armii coraz częściej obwoływali się cesarzami;

w latach 235-285 n.e. rządziło 20 cesarzy, 30 innych osób próbowało ten tytuł zdobyć;
c.

brak nowych zdobyczy terytorialnych – brak nowych niewolników, na których

opierała się rzymska gospodarka;
d.

spadek liczby ludności (klęski, epidemie) był jednoznaczny z mniejszymi wpływami

do skarbu cesarstwa, a wydatki rosły; w IV w. n.e. armia rzymska uległa podwojeniu
z 300 tys. do 600 tys. żołnierzy; aby ratować gospodarkę podwyższano podatki, psuto
monetę, co z kolei prowadziło do inflacji, wzrostu cen, bankructwa rzemieślników.
2) Reformy Dioklecjana na przełomie III i IV w. n.e.:
a.

nowe zasady pobierania podatków;

b.

reforma armii rzymskiej;

c.

Dioklecjan odrzucił tytuł princepsa, oficjalnie przejmując pełnię władzy; kazał

tytułować się panem i bogiem rzymskim;
d.

podział cesarstwa na części zarządzane przez czterech cesarzy – były to zmiany

nietrwałe.
3) Przeniesienie stolicy cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola:
a.

stolica cesarstwa została przeniesiona w IV w. n.e. za cesarza Konstantyna Wielkiego;

b.

nowe miasto powstało na bazie starożytnego Bizancjum, a nazwę zawdzięcza

swojemu założycielowi.
4) Podział cesarstwa:
a.

w 395 r. n.e. cesarz Teodozjusz Wielki dokonał podziału cesarstwa na część zachodnią

ze stolicą w Rzymie oraz część wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu;
b.

podział odpowiadał naturalnym różnicom w cesarstwie rzymskim; część wschodnia

pomimo podboju rzymskiego w II w. p.n.e. pozostała wierna kulturze greckiej, zachodnia
uległa romanizacji.
5) Wielka wędrówka ludów:
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IV i w V w. n.e.;
b.

ludność zamieszkująca tereny na północ od imperium rzymskiego uciekała przed

koczowniczym ludem Hunów, przybyłym ze stepów Azji Centralnej;
c.

w IV w. n.e. cesarz rzymski zgodził się, aby Goci i Wandalowie osiedlili się

w granicach imperium rzymskiego; wkrótce wybuchł bunt barbarzyńców, bowiem wskutek
samowolnych działań namiestników prowincji plemionom groził głód;
d.

w V w. n.e. dwukrotnie złupiono Rzym – w 410 r. wieczne miasto zdobyli Goci,

natomiast w 455 r. Wandalowie; ogromne spustoszenia jakich dokonali, oddaje nadal
aktualne pojęcie „wandalizmu”;
e.

Rzymianie i plemiona Germańskie w V w. n.e. zjednoczyły się, aby pokonać

wspólnego wroga – Hunów; wódz rzymski Aecjusz w 451 r. n.e. w bitwie na Polach
Katalaunijskich pokonał władcę Hunów Attylę; gdy zagrożenie minęło, porozumienie
zostało zerwane.
6) Upadek cesarstwa:
a.

w 476 r. n.e. barbarzyński wódz Odoaker detronizował ostatniego cesarza Romulusa

Augustulusa; datę tę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i umowny
koniec starożytności;
b.

cesarstwo zachodniorzymskie podzieliło się na mniejsze państewka zarządzane przez

poszczególne plemiona germańskie;
c.

cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu przetrwało do roku 1453.

