Senovės Roma
Gamta ir gamtinės sąlygos
Senovės Roma apėmė didžiulę teritoriją,
manoma, kad užėmė, net iki 5 milijonų
kvadratinių metrų plotą. Šiame plote Buvo
daug skirtingų gamtinių sąlygų - nuo
kalnuotų vietų su gera apsauga iki lygumų.
Apsigynimui taip pat padeda didžiulė
Viduržemio jūra, kuri skalavo beveik visus
Senovės Romos kraštus.
Senovės Romos gamtines sąlygos yra geros
apsigynimui, bet ne žemdirbystei.
Taigi kalnuose buvo auginamos alyvuogės.
Dar buvo užsiima ariamąja ir drėkinamąja
žemdirbyste

Valdovai, Politinė raida

Tikėjimas

Romos laiko juostą galima skirstyti į 5 penkias
dalis. 1. Monarchijos laikotarpis (753-510 m.
pr. Kr.)
2. Respublikos laikotarpis (510-30 m. pr. Kr.)
3. Cezario diktatūra (49-30 m. pr. Kr.)
4. Imperijos laikotarpis (30 m. pr. Kr.-476 m.)
5. Didysis tautų kraustymasis(IV-V a.)
Šiuose laikotarpiuose buvo daug skirtingų
valdovų ir visi iš jų padarę labai daug Romos
imperijai. Pirmoje nuotraukoje matome Julijų
Cezaris, kuris buvo Senovės Romos karvedys,
nugalėjęs Galiją. Sostinėje gatvėse mėtydavo
pinigus, rengdavo renginius, pramogas, bet
prasidėjo pilietiniai karai ir Cezaris buvo
nužudytas. Antroje nuotraukoje matome
Kornelijų Sulą, kuris taip pat buvo karvedys,
kuris įvedė diktatūrą Senovės Romoje, bet
vėliau jos atsisakė. IV amžiaus įvykusiame
tautų kraustyme barbarai veržėsi į Romos
imperiją ir Romėnai buvo išstumti iš savų
teritorijų.

Senovės Romėnų tikėjimas buvo labai panašus į
Senovės Graikų tikėjimą. Kaip ir Graikai,
Senovės Romos gyventojai buvo politeistai
(tikėjimas į daug dievų), jų dievai globojo
atitinkamas gyvenimo sritis, valdė gamtos jėgas
ir žmogaus gyvenimą. Aukščiausias Dievas
buvo Jupiteris(nuotraukoje), kuris buvo
garbinamas svarbiausioje Romos vietoje –
Kapitoliuje. Taip pat jiems nepaprastai svarbūs
dievai buvo Junona ir Minerva. Šie trys dievai
buvo Kapitolijaus trejybė. Kiekviena šeima taip
pat turėjo savo namų dievus larus. Jų atvaizdus
laikydavo spintelėse. Vyrai turėdavo savo
atskirą globėją Genijų. Kiemuose stovėdavo
aukurai, kuriuose aukodavo ugnį ir vyną. Vėliau
Senovės Romoje atsirado krikščionybė.

Socialiniai sluoksniai

Civilizacijos laimėjimai

Senovės Romos žmonės buvo skirstomi į
laisvuosius ir vergus. Žemiausiame
sluoksnyje yra vergai – skaitomi beteisiai,
beverčiai, net ne žmonės, o daiktai. Dirbo
senatorių ir raitelių kasyklose. Jeigu
vergai pakankamai gerai dirbo ir
šeimininkas buvo nuoširdus vergas
galėdavo nusipirkti laisvę. Tapdavo
atleistiniais ir jų vaikai, net galėdavo tapti
laisvais. Paskui ėjo plebėjai - paprasti,
bet nekilmingi žmonės. Raiteliai ėjo tarp
patricijų ir plebėjų - tai turtingi, bet
nekilmingi kariai. Paskui ėjo patricijai kilmingųjų palikuonys, kurie turėjo visas
politines privilegijas.
Įtakingi gyventojai galėdavo prižiūrėti
piliečius ir jis buvo vadinamas patronu, o
jo išlaikomi žmonės - klientai.

Romėnai turėjo daug užkariavimų. Viena
iš svarbiausių buvo Kartagina. Nugalėjus
Kartaginą atsidarė didesni prekybos
keliai. Ir šias teritorijas užėmė su savo
kariniu pasididžiavimu - legionu. Tai
grupė labai stiprių kareivių, kurią sudarė
500 vyrų.
Be karo, Senovės Romoje buvo daug
protingų žmonių. Plinijus Vyresnysis
sukūrė 37 tomų gamtos mokslų veikalą,
kuriame buvo mokslų, filosofų ir istorijos
žinios. Be Plinijaus buvo Titas Livijus,
kuris sukūrė 142 tomų Romos istoriją.
Romoje buvo išrastas betonas, kuris
naudojamas iki šių dienų.

Kasdieninis gyvenimas
Romėnai gyvendavo vilose, kurią sudaro
gyvenamoji ir ūkinė dalis. Gyvenamojoje
dalyje gyvendavo šeimininkai, svečiai.
Ūkinėje dalyje būdavo tvartai, daržinės,
klėtys, vyno rūsiai, sandėliai, krosnys,
vergų kambariai.
Paprastieji rengdavosi togą, po kurią
dėvėdavo tuniką(ilgas, palaidas drabužis).
Moterys nešiodavo dvi tunikas, ir
apsiaustą “pala”.
Pagrindinis Senovės romėnų maistas
buvo pulta(košė), daržovės, alyvuogės,
duonos paplotėliai. Pietums valgydavo
mėsą.

