
Ciekawe dlaczego – 
Rzymianie nosili togi 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat starożytnego Rzymu, między innymi odpowiedź 

na pytanie, dlaczego Rzymianie nosili togi. 

 

 

Kim byli Rzymianie? 

 

Rzymianie to ludzie pochodzący z Rzymu. Około 

2000 lat temu stali się tak potężni, że zaczęli podbijać 

otaczające ich kraje. W roku 100 n.e. rządzili już potężnym 

cesarstwem i byli jednym z najpotężniejszych ludów 

starożytnego świata. 

Stara legenda mówi, że miasto Rzym zostało 

założone przez Romulusa. On i jego brat bliźniak, Remus, 

zostali porzuceni przez swoich rodziców i trafili pod opiekę wilczycy! 

  

 

Czy wszyscy Rzymianie mieszkali w Rzymie? 

 

Miasto Rzym nie było wystarczająco duże 

dla wszystkich Rzymian! 

W całym cesarstwie, które rozciągało się od 

Brytanii na północy do Afryki na południu, żyło 

około 50 milionów ludzi. Wszyscy obywatele 

cesarstwa mogli liczyć na ochronę rzymskiej armii, musieli jednak przestrzegać rzymskich 

praw. 

 

 

 



Kto rządził Rzymem? 

 

W ciągu swojej długiej historii Rzym był rządzony na trzy sposoby: najpierw przez 

królów, potem przez grupę ludzi wybieranych przez naród i wreszcie przez cesarzy, którzy 

właściwie też byli królami, tyle że inaczej się nazywali! 

Niektórzy rzymscy cesarze rządzili mądrze, inni 

jednak robili, co im się podobało… 

Neron był szalony i zły. Niektórzy twierdzą, że 

podpalił Rzym. 

Hadrian odwiedzał każdy zakątek cesarstwa i 

uczynił je silniejszym. 

Kaligula roztrwonił bogactwa Rzymu. Wierzył, że jest bogiem.  

 

 

Kto był człowiekiem wolno urodzonym? 

 

Rzymscy obywatele. Mieli oni nie tylko prawo do 

głosowania w wyborach, ale i bezpłatne miejsca w 

publicznych amfiteatrach i bezpłatny wstęp do 

publicznych łaźni. W ciężkich czasach otrzymywali też 

darmowe bochenki chleba! 

 

 

Kiedy armia używała żółwi? 

 

Gdy rzymscy żołnierze nacierali na wroga, 

stosowali specjalny szyk zwany „żółwiem”. Trzymali 

tarcze wysoko nad głową, tworząc w ten sposób swego 

rodzaju skorupę. Chroniło ich to przed włóczniami wroga, 

ale też bardzo utrudniało orientację! 

 

 

 



Którzy żołnierze opuszczali dom na 25 lat? 

 

Większość żołnierzy musiała zostać w wojsku 

przez 25 lat. Żołnierze będący rzymskimi obywatelami 

mieli więcej szczęścia – mogli opuścić armię już po 20 

latach! Życie żołnierzy było ciężkie. Przebywali z dala 

od domu, musieli ciężko ćwiczyć, a przy tym byli 

narażeni na różne niebezpieczeństwa i surowe kary.  

 

  

Kto zaatakował Rzymian na słoniach? 

 

Hannibal był hiszpańskim przywódcą 

Kartagińczyków, ludu z Afryki Północnej. Przeprowadził 

wielką armię i stado słoni przez Francję i przez pokryte 

śniegiem Alpy podczas długiego marszu do Italii. 

Podczas bitwy słonie zaatakowały rzymskich żołnierzy, 

którzy uciekli w panice. 

Czterdzieści tysięcy ludzi i 37 słoni przeszło 

długą i niebezpieczną drogę z Hiszpanii przez Alpy w północnych Włoszech. Niestety, wielu 

z nich umarło z zimna, nie osiągnąwszy celu.  

 

 

Dlaczego Rzymianie nosili togi? 

 

Mężczyźni zakładali togi na specjalne uroczystości. Toga 

oznaczała, że jej właściciel jest rzymskim obywatelem. Niewolnicy 

nie mogli ich nosić. Zwykły obywatel miał prostą, białą togę, toga 

senatora miała fioletowe obwódki, a toga cesarza była cała 

fioletowa.  

 

 

 



Kto mieszkał w wieżowcach? 

 

Rzym był zatłoczonym miastem i wciąż brakowało w nim miejsca. Większość 

zwykłych ludzi mieszkała w sześciopiętrowych budynkach. Na 

parterze znajdowały się sklepy i tawerny, a na samej górze 

duszne poddasza. Najlepsze mieszkania znajdowały się 

pośrodku. 

Rzymianie lubili ogrodnictwo. Bogaci ludzie mieli 

ogrody z sadzawkami i fontannami, jednak nawet najbiedniejsi hodowali kwiaty w 

doniczkach. 

Rzymskie wieżowce były tak źle zbudowane, że często się zawalały. By zapobiec 

wypadkom, cesarz August zabronił budowania budynków wyższych niż 20 metrów.  

 

 

Kto przywoził niewolników, przyprawy i jedwab? 

 

Kupcy podróżowali na krańce cesarstwa i dalej, by 

przywieźć towary dla obywateli Rzymu. Prócz zwykłych 

rzeczy, takich jak ziarno i drewno, sprowadzali także 

niewolników z Afryki Północnej, przyprawy z Indii i piękny 

jedwab z Chin. 

  

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Rzymianie nosili togi i inne pytania  na 

temat starożytnego Rzymu ”. Autor – Fiona Macdonald.  

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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