
15. 03. 2020

1

RIMSKA DRŽAVA

PREDRIMSKA ITALIJA
Apeninski polotok je bil naseljen že v 

8. stol. pr. Kr. z različnimi plemeni 

(poljedelci in pastirji). 

Središče je kmalu postal Rim ob reki Tiberi.
NASELJENOST 

APENINSKEGA POLOTOKA

Na Severu:

Veneti in

Galci (ob 

reki Pad)

Osrednji del:

Etruščani skupno ime

Umbri              Italiki

Sabini 

Latini

Na Jugu:

Kartažani,

Grki

Zemljevid: APRIL Zuljan in partner d.n.o

RIM

Veneti

Galci



15. 03. 2020

2

Rim so obvladovali Etruščani, staro 

sredozemsko ljudstvo. Bili so: 

• izkušeni pomorščaki,

• mojstri gradnje obzidij in obokov, 

• dobri oblikovalci kovin

(Toskana - rude).

Od njih so se Rimljani naučili pisave, 

vere, gradnje cest, mostov, vodovodov. 

Kdo so bili Etruščani

Prizor na steni etruščanske grobnice (levo), etruščanski par na sarkofagu (desno). 

Po legendi naj bi mesto ustanovila Romul in 

Rem, dvojčka, ki ju je hranila volkulja. Mesto 

naj bi nastalo leta 753 pr. Kr. (rimsko štetje let).

Po legendi je iz goreče Troje ob grški zmagi zbežal Enej in po dolgem potovanju prišel v Italijo, v Lacij, 

pokrajino okrog današnjega Rima. Tu ga je lepo sprejel kralj Latintus. Enej se je oženil z njegovo hčerko in 

postal naslednik. Novo ljudstvo, sestavljeno iz domačinov in Trojancev, je poimenoval Latine. Prestolnica 

nove države, kjer je začel vladati njegov rod, je bilo novoustanovljeno mesto Alba Longa Tu so vladali njegovi 

potomci okrog tristo let, ko je Amulius pahnil svojega  starejšega brata Numitorja s prestola. Numitorjeva 

hčerka Rea Silvija je rodila bogu Marsu dvojčka Romula in Rema. Amulij je dal v strahu za svoj  prestol 

dvojčka vreči v Tibero. Ker pa je takrat Tibera zaradi velikega deževja prestopila bregove, so služabniki 

košarico z dvojčkoma dali v vodo kar nekje na poplavljenem svetu. Košarica se je zapletla v vejevje 

smokvinega drevesa v divjini, kjer je pozneje zraslo rimsko mesto. Ko je voda upadla, je našla jokajoča 

dvojčka volkulja. Dojila ju je in tolažila, dokler ju ni našel kraljevski pastir Faustulus, ki je potem z ženo skrbel 

zanju. Rasla sta in se krepko razvijala. Počasi je prišla vsa skrivnost njunega rodu na dan. Po različnih 

dogodkih sta Romul in Rem ubila Amulija in vrnila kraljevsko oblast v Albi Longi Numitorju. Ko je bila oblast v 

Albi urejena, je Romula in Rema prijela želja, da bi ustanovila mesto v krajih, kjer sta bila izpostavljena in kjer 

sta bila vzgojena. Ker sta bila dvojčka, nobeden med njima ni imel prednosti, ki jo daje starost. Zato je bilo 

sklenjeno, da bodo bogovi, s ptičjim letom odločili, kdo bo dal novemu mestu ime in kdo mu bo vladal. Kot 

prostor za opazovanje ptičjega leta si je Romul izbral Palatin, Rem pa Aventin. Remu se je prikazalo šest 

jastrebov, Romulu pa še več. Brata sta se sprla, Romul je ubil Rema in zavladal mestu.(Tit Livij, zgodovinska čitanka)

Kako je bilo ustanovljeno mesto Rim


