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     4.3.1 Vrchol a zánik římské republiky 

     4.3.1.1 Charakter Římské říše ve 2. století př. n. l. 

 

     Po skončení Punských a Makedonských válek Římská říše zahrnovala téměř celé evropské 

pobřeží Středozemního moře. Velký rozsah státu měl závažné důsledky pro jeho vnitřní život i pro 

jeho mezinárodní pozici. Řím se ocitl v pokročilejší rovině mnohem širších souvislostí 

geografických, ekonomických, kulturních a politických. Konkrétně to znamenalo, že: 

     a) Rozšířily se kontakty Římanů s jinými středomořskými oblastmi uvnitř i vně říše. 

     b) V římské politice vzrostla moc i autorita nobility; mnozí její příslušníci dostávali velmi 

dobře honorované státní zakázky na velké veřejné stavby nebo po svém úředním roce v Římě 

zastávali výnosné pozice ve správě provincií.  

     c) Vzrostlo napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva: k dosavadním plnoprávným 

římským občanům a k jejich italským spojencům, kteří měli omezená práva, přibyli nyní ještě 

početní provinciálové zcela bez občanských a politických práv.  

     d) Římané sužovali provincie vymáháním vysokých daní; ovšem těm městům v provinciích, 

která osvědčila svou loajalitu vůči Římu, poskytovali vnitřní samosprávu, nebo dokonce římské 

občanství pro tamější osobně svobodné obyvatele.   

     e) Značné rozměry říše podnítily Římany k rozvoji směnárenství a bankovnictví, které 

usnadňovaly dálkový obchod zejména s bohatými zeměmi na východě.   

     f) Výrazně se zvýšil počet otroků.  

     g) Římané s obdivem přejímali helénistickou kulturu; řečtina se stala hlavním mezinárodním 

jazykem Středomoří.  



 

 

 

 


