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OKR. PREDYNASTYCZNY ok. 5000-3000
różne centra władzy, z nich 
wyłoniły się dwa główne w 
Górnym i Dolnym Eg.

Górny Eg.:
- dyn. 0: Skorpion, Ka: próby 
zjednoczenia Eg. 

- pismo hieroglificzne
sztuka: Hierakonpolis: 
malarstwo grobowe , rytualne 
palety w kształcie zwierząt 
dekorowane reliefem

SUMEROWIE ok. 4300-3100
- rozwój miast-państw: Ur, Uruk, 
Eridu, Lagasz

- pismo piktograficzne, gliptyka  
sztuka: świątynie na sztucznych 
wzniesieniach, okręg Eana w Uruk: 

kolumny 
zdobione 
terakotową 
mozaiką, Dama z Uruk: jeden z 
najstarszych "portretów"

OKR. TYNICKI I-II dyn., ok. 3000-2686

- zjednoczenie Dolnego i Górnego Eg., 
utrwalenie scentralizowanej władzy i 
administracji, stolica w Memfis  

- faraon ma sankcję religijną, Narmer 
ośrodki: Abydos, Hierakonpolis, 
Memfis
architektura: groby komorowe, mastaby

sztuka: Paleta Narmera, stele z imionami 
władców

OKR. STAROSUMERYJSKI ok. 3000-2350

- Emnebaragesi z Kisz: pierwszy 
król, którego imię znamy z jego 
własnej inskrypcji

- pismo klinowe 
- groby królewskie w Ur: 
sztandar i harfa zdobione 
mozaiką z lapis-lazuli, złoty hełm 
Meskalamduga 

STARE P. III-VI dyn., ok. 2686-2181

- handel z Bliskim Wschodem i Nubią (złoto i kość 
słoniowa), kontrola Synaju (miedź)

- Dżoser, Cheops, Chefren, Mykerinos 
- piramidy: Imhotep twórca pierwszej piramidy Dżosera 
w Sakkara i lekarz, Grecy utożsamili go z bogiem 

zdrowia, Asklepiosem; Hemon twórca piramidy 
Cheopsa (cud świata starożytnego)
- Sfinks w Gizie
- Pepi II: władca, który ustanowił światowy rekord 
panowania, w zależności od źródeł: od 64 do 92 lat

I OKR. PRZEJŚCIOWY VII-X dyn., ok. 2181-
2125/2025
- osłabienie władzy centralnej, upadek struktur 
społecznych
- Lament Ipuwera „biedny stał się bogaty, a bogaty 
biedny”

AKADOWIE ok. 2350- 2200

- Sargon I Wielki: władca, 
któremu udało się na stałe 
zjednoczyć pd Mezopotamię; 
jego postać inspirowała 
legendy, które stały się bazą 
dla biblijnych opowieści o 
Mojżeszu (np. o niemowlęciu 
w koszyku) 
- stolica w Agade 
(niezidentyfikowana)

literatura: Epos o Gilgameszu: 
sumeryjski, ale najstarsza znana 
wersja jest akkadyjska, w micie 
wątek o potopie i ocalonym 
Utnapisztimie, zapewne 
pierwowzorze biblijnego Noego
sztuka: głowa z brązu z Niniwy 
zapewne Sargona I, stela 
Naramsina, gliptyka 

ŚREDNIE P. XI-XII dyn., ok. 2125/2025-1773

- Mentuhotep II i ponowne 
zjednoczenie Eg.
- stolica w Tebach, potem 
niedaleko Memfis
- wielkie prace 
melioracyjne w oazie 
Fajum, w ich wyniku uzyskano nowe tereny uprawne 

architektura: grobowiec Mentuhotepa II w Deir el- 
Bahari, piramidy XII dyn. w okolicach Memfis
sztuka jubilerska: 
pektorały księżniczek, 
portret pesymistyczny 
władców XII dyn.

II OKR. 
PRZEJŚCIOWY XIII-XVII dyn., ok. 1773-1550
- panowanie Hyksosów "panów obcych krajów" 
wywodzących się z terenów Azji Przedniej
- stolica w Awaris (Delta Nilu)
- wprowadzenie koni i rydwanów do eg. wojskowości

OKR. NOWOSUMERYJSKI ok. 2250- 1900
- najazd Gutów: upadek p. akadyjskiego

- Gudea z Lagasz: renesans sumeryjski
- Urnammu z Ur, III dyn. z Ur: 
zjednoczenie ośrodków Sumeru i Akadu
- wg tradycji biblijnej peregrynacja 

Abrahama z Ur do Izraela

architektura: ziggurat Urnammu w Ur 
(świątynia na sztucznej "górze")

P. STAROBABILOŃSKIE ok. 1900-1600/1595

- stolica w Babilonie

- Hammurabi i jego kodeks praw 
(pierwszy znany spis praw) - stela 

Hammurabiego
1595 zdobycie 
Babilonu przez 

Hetytów – Mursilisa I
architektura: pałac 
Zimrilima w Mari

K. MINOJSKA na Krecie ok. 2000-1600

- część k. egejskiej pierwszej 
cywilizacji europejskiej, obecnej 
również na Cykladach (k. cykladzka) i 
później w Grecji (k. mykeńska)
- handel z Europą, Bliskim 
Wschodem i Egiptem 

- pałac w Knossos: labiryntowy
układ, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

- pismo linearne A (nieodczytane)
- w mitach greckich legendarny 
król Minos, labirynt Dedala, 

Minotaur i Ariadna 
sztuka: wpływy eg., malarstwo 

ścienne: 
sceny 
dworskie i kultowe, delfiny z 
Knossos; sztuka jubilerska, 
ceramika Kamares

- A. Evans: odkrywca pałacu w 
Knossos

NOWE P. XVIII-XX dyn., ok. 1550-1070

- imperium, granice w 
maksymalnym zasięgu 
rozpościerały się aż do 
północnego Eufratu na południu 
po Nubię, na zachód w głąb Libii
- handel z Babilonią, wyspami 
Morza Egejskiego, Grecją (eg. 
wyroby w Mykenach)
- w haremie faraona mitannijskie 
i hetyckie księżniczki

XVIII dyn.:
- Totmes I i Totmes III: wielcy zdobywcy

- Hatszepsut: kobieta koronowana na faraona, czas 
spokoju bez zbrojnych wypraw

- Echnaton i pierwsza rewolucja monoteistyczna, 
stolica w Amarnie 

- Tutanchamon i słynne odkrycie jego grobowca w 
pocz. XX w.

XIX i XX dyn.: czasy Ramessydów 

- Seti I, Ramzes II, Ramzes III: wyprawy wojenne na 
Bliski Wschód, rywalizacja z Hetytami
- wielka bitwa z Hetytami pod Kadesz (Ramzes II)
- atak Ludów Morza

architektura: groby w Dolinie 
Królów, świątynia Hatszepsut w 
Deir el-Bahari, Rameseum, 
świątynie w Karnaku, Luksorze i 
Abu Simbel, Medinet Habu
rzeźba: Kolosy Memnona
sztuka amarneńska: osobny 
nurt w sztuce eg. związany z 
religijną rewolucją Echnatona: 
głowa Nefertiti

P. MITANNI ok. 1600-1350

p. Hurytów w płn. M. i Syrii, stolica w Waszuganni
- rywalizacja z Eg. o wpływy na terenach syro-
palestyńskich
- mitannijskie księżniczki w haremie faraona
- eg. archiwum z Amarny z korespondencją Echnatona 

z Tuszrattą, ostatnim królem Mitanni
- najazd Hetytów, upadek Mitanni

HETYCI ok. 1650-1200

- imperium militarne na terenie dzisiejszej Turcji, 
stolica w Hattusas
- jak większość ludów Europy byli Indoeuropejczykami, 
ale z Europy się nie wywodzili 
- rywalizacja z Eg. i bitwa pod Kadesz (mimo eg. i het. 
propagandy bitwa nierozstrzygnięta)

- 1595 Mursilis I i zdobycie Babilonu
- Suppiluliuma I i podbój Mitanni
- unicestwienie p. Hetytów przez barbarzyńskie Ludy 
Morza

K. MYKEŃSKA w Grecji ok. 1700/1600-1100

- cytadele w Mykenach i 
Tirynsie

- pismo linearne B, wywodzące 
się z dostosowania kreteńskiego 
pisma linearnego A do greki 
- świat Achajów, pierwszych 

Greków, i wojny trojańskiej: 
Agamemnon, Nestor, Odyseusz, Achilles

- Mykeńczycy dotarli do 
Italii, Krety, Cypru i 
Bliskiego Wschodu, 
Odyseusz chwali się 
swoimi pirackimi rajdami, 
stąd czasem określani są 
Wikingami ep. Brązu

- H. Schliemann: odkrywca 
Troi i Myken
- w XI w. zapewne najazd Dorów, upadek ośrodków 
mykeńskich
sztuka: złota maska Agamemnona, wyroby jubilerskie i 
broń z grobów szybowych w Mykenach
architektura: groby tolosowe: Grób Agamemnona 
(Skarbiec Atreusza), pałac w Pylos

III OKR. PRZEJŚCIOWY XXI-XXIII dyn., ok. 
1070-525
- dynastie libijskie i kuszyckie
- utrata międzynarodowego 
znaczenia Eg.

XXV dyn. kuszycka:
- krótkie panowanie asyryjskie: 
Asarharddon 671-669

XXVI dyn.:
- Psametych I filhellen: greccy 
kupcy i najemnicy w Eg., 
głównie w Naukratis

- Necho II: ok. 600 pierwsze 
opłynięcie Afryki przez Fenicjan (następne dopiero za 
ponad 2 tys. lat)

P. ASYRYJSKIE ok. 1350-612
- imperium militarne, zdobycze i akcje pacyfikacyjne 
były podstawą państwa i organizacji
- stolice w Aszur, Nimrud, Dur Szarrukin, Niniwie

p. średnioasyryjskie: ok. 1365-900

– opanowanie Babilonii, Syrii, Fenicji

- Tukulti Ninurta I: najwybitniejszy władca, król-
wojownik

p. nowoasyryjskie: ok. 900-612

– kolejne akcje kolonizacyjne w Babilonii, Syrii, 
Palestynie

- Asarharddon: 671-669 panowanie w Eg.

- Asurbanipal, ostatni wielki król asyryjski: protektor 
słynnej biblioteki w Niniwie, w której spuścizna 
literatury M.
- 612 zdobycie Niniwy przez siły Babilonu i Medów
sztuka: lamassu: uskrzydlone byki o ludzkich głowach 
u bram, reliefy asyryjskie: polowanie na lwy, oblężenie 
miast, król w otoczeniu geniuszy i drzewa życia z 
pałacu w Niniwie

P. NOWOBABILOŃSKIE 626-539, dyn. 
chaldejska

- stolica w Babilonie
- podporządkowanie Syrii i Palestyny, epizod tzw. 
niewoli babilońskiej (586-538), kontakt Żydów z 
mezopotamską literaturą i zaadoptowanie jej w Biblii 
(m.in. mit o potopie)

- Nabuchodonozor II: Babilon największą twierdzą 
starożytności

architektura: brama Isztar, Esagila (sanktuarium 
Marduka) z zigguratem Etemenanki (pierwowzór 

wieży Babel), wiszące ogrody Semiramidy (cud świata 
starożytnego)
- 539 najazd Cyrusa II Wielkiego, twórcy imperium 
Achemenidów
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ok. 1100-900

OKR. GEOMETRYCZNY ok. 900-720/700
- nazwa od ceramiki z motywami geometrycznymi
- zmiany społeczne i gospodarcze, które doprowadziły 
do Grecji klasycznej

770-720/700 grecki renesans:
- powstanie najstarszych miast-
państwa poleis Sparty, Koryntu, 
Aten
- początek wielkiej kolonizacji
- panhelleńskie sanktuarium w 
Olimpii (776 pierwsze igrzyska 
olimpijskie)

- ok. 750 modyfikacja fenickiego 
alfabetu do potrzeb greki 
sztuka: ceramika dipylońska
literatura: Iliada i Odyseja 

Homera, Teogonia Hezjoda

OKR. ORIENTALIZUJĄCY ok. 720/700-600

- nazwa od wpływów 
bliskowschodnich
- wielka kolonizacja w 
basenie M. 
Śródziemnego, potem 
M. Czarnego: nowe 
ośrodki zakładane na 

wzór metropolii, stałe kontakty, dzięki którym szeroka 
sieć morskiego handlu
- rozkwit Koryntu pod tyranią 
„dyn.” Kypselidów, Samos pod 

tyranią Polikratesa 
wojskowość: ok. 700 hoplita 
ciężkozbrojny piechur, okręty 
wojenne: triakontera i 
pentekontera
ok. 650: pierwsze monety

OKR. ARCHAICZNY ok 600-480 
- Ateny: 594 reformy Solona, 546 
tyrania Pizystrata, jego 
potomkowie rządzili do 510, 
początek demokracji: 508 
reformy Klejstenesa
gospodarka: system monetarny 
oparty na srebrnej drachmie
kultura: Safona poetka z Lesbos;
nauka: filozof Tales z Miletu 

(jońska filozofia przyrody), Pitagoras genialny 
matematyk i mistyk (twierdzenie 
Pitagorasa)
rzeźba: kory i kurosi 
ceramika czarnofigurowa
architektura: porządek dorycki i 

joński, świątynia Artemidy w Efezie 
(cud świata starożytnego)

ITALIA: VIII-VI w. dominacja ETRUSKÓW

- miasta-państwa: Caere, Weje, 
Tarkwinia, Vulci, Volterrae
- bliskie kontakty z Grekami

- pismo etruskie
- wraz z 

rzymskim podbojem zromanizowani, 
ich wpływ na Rzym m.in. w religii 
(rytuał), architekturze, sztuce, władzy 
(insignia regalia) 
architektura: świątynia toskańska, 

groby - tumulusy z 
bogatym malarstwem 
ściennym np. Gr. 
Byków, Gr. Leopardów; 
świątynia toskańska
sztuka: rzeźba terakotowa: Apollo z 
Wejów; kanopy, ceramika impasto, 

Lupa kapitolińska, sztuka jubilerska

RZYM:
753 legendarne założenie 
Rzymu przez Romulusa 
(Septimontium – na 7 
wzgórzach)

OKR. KRÓLEWSKI 753-509/8
- konsolidacja osad 
latyńskich i sabińskich w 
miasto Rzym
- wg tradycji panowanie 7 królów: 
ustanowienie praw, pierwsze 
zdobycze terytorialne
- obecność Etrusków w Rzymie (etr. 
Ruma/łac. Rzym)
architektura: zabudowa Kapitolu i 

Forum 
Romanum, agger – ziemne 
obwałowania Rz.

- alfabet łaciński: forma 
archaiczna: Lapis Niger z 
najstarszą rz. 

OKR. PÓŹNY XXVII-XXX dyn. 525-332

XXVII dyn. perska: 525-404:
- 525 klęska armii eg. pod Peluzjum (Synaj) i 
opanowanie Eg. przez Achemenidów: perski zdobywca 

Kambyzes II założycielem XXVII dyn.
sztuka: "Zielona głowa" z Berlina - przykład eg. nurtu 
portretowego

P. ACHEMENIDÓW 539-331

- Cyrus II Wielki: zjednoczenie 
wielu plemion azjatyckich, podbój 
Medów i Babilonii 
- stolica w Persepolis

- 525 Kambyzes II i podbój Eg. 

- Dariusz I Wielki "król 
królów": jego imperium 
od Indusu, M. 
Śródziemne, Płw. 
Arabski, Egipt i Kaukaz, 
także zwierzchnictwo nad królem Macedonii 

- wojny perskie: Dariusz I Wielki (bitwa pod 

Maratonem), Kserkses (bitwa pod Termopilami i 
Salaminą)
gospodarka: system monetarny oparty na złotej 
darejce

OKR. KLASYCZNY ok. 480-323
- szczytowy okres rozwoju kultury i 
sztuki greckiej
- demokracja w Atenach
- zabudowa Akropolu

- wojny perskie: słynne zmagania 
Greków z perskim imperium 
Achemenidów 

490 zwyc. Greków pod Maratonem (Miltiades i Dariusz 
I Wielki), nie wiemy, czy istniał posłaniec, na którego 
cześć odbywa się bieg maratoński; 480 zwyc. Persów 
pod Termopilami i legendarne poświęcenie Spartan 

pod dowództwem Leonidasa; morskie zwyc. Greków 
pod Salaminą (Temistokles), 479 
zwyc. Greków pod Platejami

- Perykles i ateńska demokracja, 
odbudowa zniszczonego przez 
Persów Akropolu

- 431-404 wojny peloponeskie: 
utrata ateńskiej pozycji w Grecji i 
na morzu, ale nadal ważny 
ośrodek kultury i sztuki

filozofia: Sokrates, Platon, 
Arystoteles 
teatr: Ajschylos, Eurypides, 
Sofokles

historycy: Herodot, Tukidydes
architektura: Akropol: Propyleje, Partenon i 

Erechtejon w Atenach, Mauzoleum w Halikarnasie (cud 
świata starożytnego)

rzeźba: Myron, Fidiasz - posąg 
Zeusa w Olimpii (cud świata 
starożytnego), Poliklet, 
Praksyteles, Skopas, Lizyp 
malarstwo: Polignot, 
Apollodors, Zeuksis, Apelles
ceramika czerwonofigurowa

MACEDONIA
356 królem Filip II
338 zwyc. Filipa II pod 
Cheroneją, Grecy 
podporządkowani Macedonii

336 Aleksander III Wielki królem Macedonii

REPUBLIKA RZYMSKA 509/8-30
OKR. WCZESNY 509/8- ok. 330

509/8 wypędzenie ostatniego 
etruskiego króla (Tarkwiniusza 
Pysznego) i ustanowienie republiki:
- na czele państwa 2 urzędników 
konsulów + powstanie instytucji 
republikańskich: senatu i hierarchii 
urzędniczej 
- 2 grupy społ.: patrycjusze 
(arystokracja: senat) i plebejusze 
(średniozamożni), ich długoletnie 
walki o wpływ na politykę: udział 

plebejuszy w rządach i możliwość 
zawierania "mieszanych" 
małżeństw)
- 449 Prawo XII tablic - I 
kodyfikacja prawa rz., 
obowiązywało właściwie do VI w. 
n.e.
- rz. ekspansja na terenie Italii: 
wojny przeciw  Wolskom, Ekwom, 
Sabinom i Etruskom
- 396 podbój etr. Wejów - jednego z najważniejszych 
centrów adm., polit. i kult. Etrusków 
- 390 najazd Celtów i złupienie Rzymu (wyjątkowa dla 

dziejów Rzymu sytuacja, 
wróg wtargnął do 
"wiecznego miasta"! I 
legenda o gęsiach 
kapitolińskich)
architektura: świątynia 
toskańska (spuścizna 
etruska), tzw. serwiańskie 
mury obronne w Rzymie, 
plan rz. obozu wojskowego

PANOWANIE ALEKSANDRA WIELKIEGO 332-
323

332 podbój Egiptu przez Aleksandra Wielkiego
- w oazie Siwa uznany za syna boga Zeusa Ammona 
(atrybutem baranie rogi)
- ufundował miasto portowe Aleksandrię, stolicę 
Egiptu

PANOWANIE ALEKSANDRA WIELKIEGO 332-
323

334 wyprawa Aleksandra na imperium Achemenidów: 
334 zwyc. nad Granikiem, 333 pod Issos, 331 zwyc. 

pod Gaugamelą nad Dariuszem III, 323 śmierć 
Aleksandra w Babilonie w drodze powrotnej do Mac.

PANOWANIE ALEKSANDRA WIELKIEGO 336-
323

334 Aleksander wyruszył do Azji zostawiając w Mac. 

Antypatra jako swojego regenta

REPUBLIKA RZYMSKA ok. 330

P. PTOLEMEUSZY (Lagidów), 332-30

- stolica w Aleksandrii (najważniejszy 
hellenistyczny ośrodek naukowy) 
- wojny z Seleukidami o Syro-Palestynę

- Kleopatra VII, najsłynniejsza królowa z 
dyn. ptolemejskiej
- 31 klęska Marka Antoniusza i 

Kleopatry VII pod Akcjum, 30 Egipt 
rzymską prowincją

nauka: Biblioteka i Muzejon w 

Aleksandrii, Euklides (klasyczna 
geometria), Eratostenes (obwód 

Ziemi), Archimedes (prawo i śruba 
Archimedesa), Heron (obliczenia 
pierwiastków)

architektura: latarnia na Faros (cud 
świata starożytnego), Serapeum, 
świątynia Horusa w Edfu
religia: synkretyczny kult Serapisa: 
połączenie eg. Ozyrysa i gr. 
Plutona; Septuaginta: pierwsze 
tłumaczenie St. Testamentu z 
hebr. i aramejskiego na grekę
sztuka: portrety fajumskie 

Kamień z Rosetty: dzięki trójjęzycznej inskrypcji J.-F. 
Champollion odczytał hieroglify (1822 r.)

P. SELEUKIDÓW 311-63

- stolica w Antiochii
- wojny z Rzymem: 190 zwyc. 

Rzymu pod Magnezją (Antioch III 
Wielki), 188 pokój w Apamei, 
którego warunki złamały militarną 

potęgę Seleukidów, 63 rzymska 
prowincja

P. ATTALIDÓW 283-133

- stolica w Pergamonie 
(ośrodek nauki i sztuki)

- 133 Attalos III ostatni 
władca Pergamonu w 
testamencie przekazał 
swoje państwo Rzymowi
nauka: Biblioteka w 

Pergamonie, stąd 
wywodzi się pergamin
sztuka: Ołtarz 
Pergamoński z fryzem 
Gigantomachii, 
umierający Gal

P. ANTYGONIDÓW  281-148

- stolica w Pelli

- 279 najazd Galów i zwycięstwo Antygona Gonatasa
- przymierze Filipa V z Hannibalem przeciwko 
Rzymowi, 197 mac. przegrana pod Kynoskefalaj
- wojny macedońskie: 168 zwyc. Rzymu pod Pydną, 

148 utworzenie prowincji Macedonii 
- rzymski podbój Grecji: 146 zburzenie, Koryntu i 
podporządkowanie Grecji
nauka: Likejon i Akademia w Atenach
filozofia: Zenon, Epikur

RODOS – niezależna wyspa, 
sojusznik Egiptu: Kolos 
Rodyjski (cud świata 
starożytnego)

REPUBLIKA RZYMSKA ok. 200 r.

- wojna z Pyrrusem z Epiru: 
279 Ausculum i tzw. 
pyrrusowe zwycięstwo
- wojny punickie: 264-241 I 
w. p. – Sycylia pierwszą 

prowincją; 218-201 II w. p. – Hannibal, 149-146 III w. p. 
i zburzenie Kartaginy

- wojny z państwami 
hellenistycznymi i ich aneksja
- 82-79 dyktatura Sulli
- 73 powstanie Spartakusa

- 60 I triumwirat: Juliusz Cezar, 
Pompejusz, Krassus
- 49 Cezar przekracza Rubikon

architektura: hellenizujące świątynie w Rz., Forum 
Romanum, opus cementicum: wielkie sanktuaria np. w 
Praeneste; sieć komunikacyjna i sanitarna (bramy, 
mosty, drogi, akwedukty)
sztuka: I i II styl 
pompejański, portret 
werystyczny
gospodarka: system 
monetarny oparty na 
srebrnym denarze

OKR. RZYMSKI 30 p.n.e.-476 n.e.

PROWINCJA: EGIPT
395 podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie – 

Egipt staje się częścią cesarstwa wschodniorzymskiego
- rozkwit chrześcijaństwa i ruchów monastycznych
- zburzenie Serapejonu przez chrześcijan: symbol 

końca światopoglądu "pogańskiego", Hypatia z 
Aleksandrii
nauka: Klaudiusz Ptolemeusz i system geocentryczny, 
który opisywał świat przez długie wieki, do czasu 
heliocentrycznej rewolucji kopernikańskiej.

OKR. RZYMSKI 63 p.n.e.-476 n.e.

PROWINCJE: AZJA, LICJA, CYLICJA, GALACJA, BITYNIA I 
PONT, KAPADOCJA, ARMENIA, MEZOPOTAMIA, SYRIA, 
JUDEA, ARABIA
- Herod I Wielki i czasy Jezusa
- 60-70 powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi, 
upadek Jerozolimy i zburzenie świątyni, upadek 
twierdzy Masady

395 podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie – Azja 
staje się częścią cesarstwa wschodniorzymskiego
architektura: Petra, Baalbek, Palmyra

OKR. RZYMSKI 146 p.n.e.-476 n.e.

PROWINCJE: ACHAJA i MACEDONIA
Ateny: rzymska agora (forum), biblioteka i łuk cesarza 
Hadriana, wielka świątynia Olimpiejon
Salonki (star. Tessalonika):  pałac i łuk triumfalny 

cesarza Galeriusza 

395 podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie – 
Grecja i Macedonia stają się częścią cesarstwa 
wschodniorzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu

CESARSTWO RZYMSKIE 30 p.n.e-476 n.e.

- 15.03.44 śmierć Cezara
- 43 II Triumwirat: Oktawian, M. 
Antoniusz i M. Lepidus

PRYNCYPAT 30 p.n.e.-284 
n.e.
- 30 p.n.e.-14 n.e. Oktawian 

August princeps  
senatus, pax  
romana
- 14-69 dyn. julijsko-klaudyjska: wlk. 
pożar Rzymu
- 69-96 dyn. Flawiuszy: 79 wybuch 
Wezuwiusza: Pompeje
- 96-194 dyn. Antoninów, „złoty okres 
cesarstwa”
- 193-235 dyn. 
Sewerów
sztuka: III i IV 
styl 
pompejański, 

dalsza zabudowa Forum 
Romanum, Koloseum, Panteon, Kolumna Trajana, 
Kolumna Marka Aureliusza, pałac w Tivoli, mauzoleum 
Hadriana, portrety cesarskie

DOMINAT - 284-476

284-305 Dioklecjan i tetrarchia 
- 306-337 Konstantyn Wielki, 312 bitwa na Moście 

Mulwijskim, stolica do 

Konstantynopola, chrześcijaństwo 
religią dominującą
- 375 Hunowie w Panonii, 
początek wielkiej wędrówki ludów

- 395 Teodozjusz Wielki i podział 
cesarstwa na wschodnie (Rzym) i 
zachodnie (Konstantynopol)
476 n.e. insygnia cesarstwa 
zachodniego przesłane do 
Konstantynopola – zamach stanu 
Odoakra
architektura: mury Aureliusza w 
Rzymie, pałac Dioklecjana w Splicie

KONIEC EPOKI STAROŻYTNEJ
rzymska państwowość przerwała w cesarstwie 

bizantyjskim ze stolicą w Konstantynopolu
618–621 podój Eg. przez perskich Sasanidów

645 podbój Eg. przez Arabów

KONIEC EPOKI STAROŻYTNEJ
rzymska państwowość przerwała w cesarstwie 

bizantyjskim ze stolicą w Konstantynopolu
632–661 podbój rzymskiego wschodu przez Arabów

KONIEC EPOKI STAROŻYTNEJ
rzymska państwowość przerwała w cesarstwie 

bizantyjskim ze stolicą w Konstantynopolu
1453 – upadek Konstantynopola, godność cesarza 
wschodniorzymskiego stała się jednym z tytułów 

władcy Turków Osmańskich; carowie w Rosji (car to 
słowiański odpowiednik cesarza) również czuli się 
dziedzicami Rzymu i Konstantynopola

KONIEC EPOKI STAROŻYTNEJ
rzymska państwowość przerwała w cesarstwie 

bizantyjskim ze stolicą w Konstantynopolu
w Italii: królestwa germańskie: 493-553 Ostrogotów i 

553-774 Longobardów
800 - Karol Wielki koronowany w Rzymie na cesarza - 
reaktywacja idei cesarstwa zachodniorzymskiego 

962 - Otton I Wielki z dynastii Ludolfingów ponownie 
reaktywował ideę cesarstwa zachodniorzymskiego 

1806 – Napoleon I rozwiązał Święte Cesarstwo 
Rzymskie

https://molsztabloch.wordpress.com/
https://molsztabloch.wordpress.com/2017/03/14/herodot-nad-nilem/
https://molsztabloch.wordpress.com/2017/08/02/paleta-narmera-propaganda-sukcesu/

