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3. Powsta-
nie Impe-
rium Ro-
manum

Równie˝ Etruskom zawdzi´czali zapewne
Rzymianie znajomoÊç alfabetu, umiej´tnoÊç
zak∏adania miast, cz´Êç wierzeƒ religijnych
(kult zmar∏ych, wró˝biarstwo), niektóre
rozwiàzania architektoniczne (Êwiàtynie
zwrócone na wschód, atrium*) i formy ar-
tystyczne (realizm przedstawienia postaci),
a tak˝e znajomoÊç technik rolniczych, rze-
mieÊlniczych i metalurgicznych.

Etruskowie cz´sto byli jedynie poÊrednikami,
przekazujàcymi dalej osiàgni´cia Fenicjan
i Greków. Ci ostatni przywieêli ze sobà na
Pó∏wysep Apeniƒski m.in. model polis, w∏as-
ny panteon bogów (których Italikowie zacz´-
li uto˝samiaç ze swoimi bóstwami), monet´,
a przede wszystkim wzorce artystyczne i do-
robek intelektualny. Sami Rzymianie ch´tnie
podkreÊlali swoje zwiàzki ze Êwiatem grec-
kim, czego wyrazem sta∏ si´ mit o Trojaninie
Eneaszu, od którego mia∏ wywodziç si´ le-
gendarny za∏o˝yciel Rzymu – Romulus.

Imperium uniwersalne

Plemion zamieszkujàcych staro˝ytnà Itali´ nie oddziela∏y naturalne
granice w postaci gór, zatok lub cieÊnin. Sprzyja∏o to procesowi zjed-
noczenia, który rozpoczà∏ si´ w VI w. p.n.e. W toku d∏ugotrwa∏ej woj-
ny italskich i sycylijskich Greków z koalicjà kartagiƒsko-etruskà z∏a-
mana zosta∏a hegemonia Etrusków w pó∏nocnej Italii (por. rozdz. 4).
Wykorzysta∏y to plemiona italskie, wÊród których stopniowo silnà
pozycj´ zdoby∏ Rzym. Pokonujàc kolejne koalicje sàsiednich plemion
i ludów, do roku 290 p.n.e. Rzymianie podporzàdkowali sobie Êrodko-
wà Itali´. Wkrótce potem podbili tak˝e kolonie greckie na po∏udniu
(280–272 p.n.e.). Po zdobyciu w roku 264 p.n.e. ostatniego etruskiego
miasta ca∏y Pó∏wysep Apeniƒski znalaz∏ si´ pod w∏adzà Rzymu.

Zjednoczona Italia sta∏a si´ w III w. p.n.e. jednà z najwi´kszych pot´g
obszaru Morza Âródziemnego. Dzi´ki sprawnoÊci i liczebnoÊci swojej
armii (mogàcej si´gnàç nawet 700 tys. ˝o∏nierzy
wraz z wojskami posi∏kowymi) rzymskie miasto-
-paƒstwo wysz∏o zwyci´sko z walki o dominacj´
w basenie Êródziemnomorskim. Jak pami´tacie,
Rzymianie pokonali najpierw Kartagin´, zajmujàc
jej afrykaƒskie i iberyjskie posiad∏oÊci, nast´pnie
podbili Macedoni´ i Grecj´. W konsekwencji, w po∏.
II w. p.n.e. wi´kszoÊç wybrze˝y Morza Âródziem-
nego znalaz∏a si´ w granicach jednego imperium –
Imperium Romanum.

Sarkofag (rodzaj grobowca)
przedstawiajàcy par´ ucztu-
jàcych w∏adców etruskich
(VI w. p.n.e.).

Ludy Italii ok. po∏. I tys. p.n.e.
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