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dróg, stanowiàca przez d∏ugi czas niedoÊcigniony wzór in˝y-
nierii. Rzymskie drogi by∏y mo˝liwie prosto poprowadzone,
w znacznej cz´Êci brukowane (za cesarstwa na 380 tys. kilo-
metrów dróg przypada∏o ok. 80 tys. kilometrów utwardzo-
nych) oraz oznakowane za pomocà drogowskazów i kamieni
milowych, informujàcych o odleg∏oÊci do Rzymu lub najbli˝-
szego wi´kszego miasta. Na strudzonych podró˝nych czeka∏y
stacje drogowe (rodzaj moteli) ze stajniami, kuêniami i kaplica-
mi. Aby przeprowadziç drog´ wytyczonym szlakiem, rzymscy
in˝ynierowie budowali mosty (najwi´kszy, nad Dunajem, liczy∏
1135 metrów d∏ugoÊci oraz 46 metrów wysokoÊci) i drà˝yli tu-
nele (najd∏u˝szy mia∏ ponad kilometr). Nad stanem dróg czu-
wa∏y specjalne s∏u˝by konserwatorskie, a porzàdku pilnowa∏y
stra˝e. Oprócz kupców, ˝o∏nierzy, pos∏aƒców i podró˝ników po
drogach kursowa∏y tak˝e pojazdy pocztowe i wozy nale˝àce do
przedsi´biorstw transportowych.

Rzymskie drogi ∏àczy∏y ze sobà miasta, garnizony i lokalne targowi-
ska. Dzi´ki nim europejskie prowincje Imperium zjednoczy∏y si´ nie
tylko politycznie, ale równie˝ ekonomicznie i kulturowo. Kiedy upad-
∏o cesarstwo, w∏aÊnie drogi okaza∏y si´ jego najtrwalszà materialnà
pozosta∏oÊcià. Ich fenomen podsumowa∏ polski historyk Jerzy Wielo-
wiejski:

Ró˝ne by∏y losy rzymskich budowli. Âwiàtynie zosta∏y przewa˝nie prze-
kszta∏cone w chrzeÊcijaƒskie koÊcio∏y. Budowle publiczne s∏u˝y∏y w Êred-
niowieczu – a tak˝e w czasach nowo˝ytnych – jako kamienio∏omy. Domy
prywatne uleg∏y zniszczeniu, jeÊli nie zosta∏y adaptowane do innych ce-
lów. Natomiast drogi, pomimo swej staroÊci i du˝ego stopnia zu˝ycia, a˝
do pierwszej po∏owy XIX w. s∏u˝y∏y mi´dzynarodowej komunikacji. Do-
piero budowa kolei ˝elaznych spowodowa∏a koniec ich znaczenia.

Pierwszy s∏up milowy przy
Via Appia. Dla orientacji
podczas podró˝y Rzymianie
stawiali wzd∏u˝ dróg kamie-
nie milowe. Wydawano
tak˝e mapy drogowe z za-
znaczonymi zajazdami. Na
Forum Romanum w I w. n.e.
ustawiono „z∏oty kamieƒ
milowy”, symbolizujàcy
poczàtek wszystkich dróg
rzymskich.

Wa˝niejsze miasta
i drogi cesarstwa
rzymskiego.
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