




 Римската култураевалуирала во текот на речиси 1200 
годишната историја на таа цивилизација. Животот во 
стариот Рим се развивал околку самиот град, неговите 
познати седум ридови, монументални градби како на 
пример „Колосеумот, Форумот на Трајан и Пантенон”. 
Градот исто така располага и со голем број на театри, 
училишта, таверни, ресторани, бањи и слично. На целата 
територија која била под римска контрола, станбената 
архитектура се движела од скромни куќи до огромни вили.

 Многу аспекти на Римската култура биле превземени од 
древните грци. Иако многу римски скулптури се изведени од 
грчките, сепак длабоко се разликуваат од грчките техники, 
римскиот карактер на скулптурите ја отсликува 
најоргиналната римска култура.

 Рим исто така имал и огромно влијание и врз западната 
култиура следејќи ја. Неговото значење можеби најдобро се 
одразува во неговата истрајност и влијание, како што се 
гледа во долговечноста и важноста на делата на Вергилиј и 
Овид. Покрај ова постојат и многи аспекти во класичната 
култура кои исти така бил по влијание на Рим. 



 Семејството се образувало во крвно сродство. Најстариот маж во семејството 
претставувал апсолутен владетел во семејството, владетел. Тој бил и владетел на 
робовите (како и ослободените робови кои работеле за плата) целосно располагал 
со нивната слобода и волја дури во некои случаи одлучувал и за нивната смрт.. 
Постоел пазар на робови каде што нивните стопани ги продавале и купувале. Тие 
се сметале како и секој друг подвижен имот. Многу робови биле ослободувани од 
своите стопани заради добро завршената работа, а некои пак од нив ако заштеделе 
одредена сума на пари би можеле сами да ја откупат својата слобода. Генерално 
малтертирањето и убивањето на рабовите било забрането со закон, но сепак 
суровоста на газдите и натаму продолжувала. Освен овие семејства и ваквиот тип 
на робови (легални предмети под раководство на своите господари) постоели и 
„Плебејци” кои се сметале за непостоечки од правна гледна точка. Тие немале 
правна способност, и не биле во можност да склучуваат договори, ниту пак имале 
статус на робови. Постоеле две собранија, „Вековното Собрание” (commitia 
centuriata) и „Племенското Собрание” (commitia tributa) кои биле создадени од 
страна на сите римски граѓани. Во Вековното Собрание, Римјаните биле поделени 
според возраста, здравјето, богатството и местото на живеење. Граѓаните во секое 
племе биле поделени во пет класи во зависност од имотот со кој располагале, а 
потоа секоја група била поделена на две подгрупи во зависност од годините. 
Вкупно постоеле 373 групи кои како и Племенското Собрание секој имал право на 
глас. Но Вековното Собрание ги избирало членовите на Советот (судски магистри), 
конзули и други лидери.



 Племенското Собрание било составено од 35 племиња како од Рим така и од 

земјата. Секое племе имало право на глас. Племенското Собрание ги 

избирало Финансиските судии и Министрите за култура.

 Со текот на времето, Римските закони евалуирале во поглед на социјаните 

гледишта и еманципирањето на семејствата на повисоко ниво.



 Животот во античките римски градови пред се сè одвивал во 
центарот на Рим, во централните бизнис области, каде што 
поголемиот дел Римјани оделе за продажба, купување, трговија, 
банкарство како и за учество и посетување на свечености и 
церемонии. Пред изгрејсонце децата оделе на училиште или пак 
туторите доаѓале во нивите домови. Постарите лица станувале рано 
се облекувале, доручкувале околу 11 часот и преспивале попладне, а 
приквечер оделе до центарот на прошетка. Одењето во јавна бања 
барем еднаш неделно било навика кај поголемиот дел на населнието. 
Постоеле поделени бањи за мажи и жени. Главната разлика било тоа 
што машките бањи биле поголеми од женските и имале ладна соба 
како и место за вежбање. Огромна толпа на луѓе се собирле во 
„Колесеумот” да ги гледаат борбите со гладијатори, борби помеѓу 
мажите или пак борби помеѓу луѓе и диви животни.

 Животот во селата бил поразличен, но сепак доста интересен, со 
голем број на локални фестивали и друштвени настани.

 Состојбата на земјопоседниците се повеќе се подобрувала со 
трошење на своите пари на економски и социјални интеракции на 
селските пазари. Додека денот на рабовите завршувал со оброк или 
остатоци од храна од попладнето или претходниот ден.







 Во Антички Рим облеката на луѓето се разликувала од една во друга 

класа. Плебејците или обичниот народ како овчари, риболовци и 

слично најчесто носеле туники кои биле изработени од груби и темни 

материјали, а со оглед на тоа дека вакви туники носеле и Патријците 

тие најчесто биле изработувани од волна и лен. Судиите носеле бели 

долги туники изработени од убави материјали, Сенаторите носеле 

широки блузи со широки ленти, а пак војниците носеле туники но 

малку пократки од оние на обичните граѓани.

 Најчесто младите момци носеле тоги со црвена пурпурна боја, а исто 

така и судиите носеле слични во своите судници. „Тога вирилис” 

најчесто носеле момчињата на возраст од 16 години, што всушност го 

означувало нивното државјанство во Рим. „Тога пикта” најчесто носеле 

воените генерали и тие најчесто биле ишарани со везози од нивните 

успеси на бојното поле. „Тога пуле” носеле кога биле во жалост.

 Патријците носеле сандали со црвена и портокалова боја, сенаторите 

носеле обувки со кафеава боја, конзулите со бела боја, а војниците 

носеле тешки и големи чизми. Жените носеле затворени сандали во 

бела зелена или жолта боја.

 Облеката на жените била значително различна од на мажите и најчесто 

била во посветли бои. Жените носеле накит како украс на своите тело и 

најразлични шалови како прекривка.





 Уште од самиот почеток на Римската република во 200 година п.н.е. 

старите римјани имале многу едноставни навики во поглед на храната. 

Доручекот најчесто се конзумира околу 11 часот наутро и се состоел од 

леб, салата, маслинки, сирење, овошје, ореви и преостанато ладно месо 

од претходниот ден Виното се сметало како главен пијалок, и се 

конзумирало со сите оброци и на сите слави и било прилично евтино, но 

најчесто го пиеле помешано со вода. Исто така имале и „Судија за 

алкохол” кој бил избран од страна на повисоките класи и одлучувал за 

соодносот и за мешањето на виното и водата. Многу видови на пијалоци 

кои вклучувале грозје и мед биле конзумирани, како на пример медено 

вино, медена вода, сок од грозје и слично. Потрошувачката на вино за 

еден ден, за едно лице во Рим изнесувала од 0.8 до 1.1 литри за мажи и 

0.5 литри за жени. Дури и најстариот старешина Като предложил да им 

се даде и на робовите кои работат на фармите вино за пиење, но со 

помал квалитет.





Образовнаието во започнало некаде околу 200 година п.н.е. 
Образованието за децата започнувало на шест годишна возвраст и во 
периодот од шест до седум години од децата се очекувало да ги 
научат основите на читањето, пишувањето и броењето. На возраст 
од 12 години тие учеле Латински и Грчки, граматика и литература 
како и подготовки за ораторство. 

Ораторството го сметале за практика која треба да се научи и 
добрите оратори заслужувале почит, а станување на еден ефективен 
оратор била една од главните цели на образованието и учењето. 
Сиромашните деца неможеле да одат на училиште. Во некои случаи 
услугите на талентираните робови биле користени за спроведување 
на образованието.

Древниот јазик во стариот Рим бил латинскиот. Латинскиот јазик 
како синтетички јазик се потпира на зборовниот ред, што значи 
пренесување преку систем на прилози од кои произлегуваат 
зборовите. Латинското писмо е изведено од старото италијанско 
писмо, кое пак е изведено до грчкото писмо.



 Римската литература била под силно влијание на 
грчките автори. Некој од најстарите дела во 
сопственост на Рим се историски епови кои 
раскажуваат за раната воена римска историја. Но со 
ширењето на републиката започнале да се создаваат 
и нови дела од типот на поезија, комедија, историја и 
трагедија.

 За време на раната империја постоела златна доба за 
историската литература. Во овој период се појавуваат 
и делата „Историја” од Такитус, „Галските Војни” од 
Цезар и „Историјата” на Рим од Ливи. Но за несреќа 
поголемиот дел од делата на Ливи биле изгубени во 
текот на војните и останале само: „Раѓањето на 
градот”, „Војната со Ханибал” и слично.



 Визуелна

Најраните романско сликарски стилови покажуваат етрурски влијанија, особено 
во практиката на политичкото сликарство. Во 3 век п.н.е. грчката уметност 
била многу популарна и многу римски домови биле украсени со пејсажи 
насликани од грчки уметници. Доказите пронајдени во остатоците во 
Помпеја укажуваат на влијанија од најралзични култури кои биле 
распространети во Рим.

 Најраниот римски стил бил застапен во домовите, на внатрешните ѕидови 
на куќите, насликани на обоениот мермер. Овој стил се состоел од 
сликарски ентериери, како отворени пејсажи, со високо детални сцени на 
растенија, животни и објекти.

 Музика

Музиката претставувала значаен дел во секојдневниот чивот на луѓето во Рим. 
Многу приватни и јавни настани биле придружувани од музика почнувајќи 
од ноќните забави па се до воените паради и маневри. Во расправите за 
старата античка музика, многу музичари, па дури и обичните граѓани мора 
да признаат дека денешната модерна музика се темели всушност врз 
развојот на музиката во последните 1000 години, па така нашите идеи за 
мелодија, хармонија па дури и употреба на инструменти потекнуваат од Рим 
и многу други змеји кои правеле и слушале музика многу векови порано





 Архитектура
Во почетните фази, античката римска архитектура одразува елементи 

на архитектонски стилови на на Етрурците и Грците. Римските 

градби остануваат загатка за модерниот свет, дури и по повеќе од 

2000 години некои од античките римски структури остануваат 

непроменети, како "Пантенон" која се наоѓа во деловната област 

на денешен Рим.Архитектонскиот стил на главниот град во 

Стариот Рим бил емулиран од другите урбани центри кои биле под 

римска контрола и влијание, како на пример Верона, Италија, 

Атина, Грција, Турција, Франција како и многу други локации 

лоцирани во Либија. Римските градови биле добро испланирани, 

како и ефикасно и уредно одржувани. Палатите, приватните 

станови и куќи биле елаборирано дизајнирани, а додека градското 

планирање ги опфаќало различните активности на урбаното 

население, како и големиот број на миграции, трговци и 

посетители кои поминувале низ нивните градови.



Спорт и забава
 Во Стариот Рим постоело место наречено „Кампус”, еден вид на место 

каде што римските војници вежбале и се подготвувале за воени походи, 

а било лоцирано во близина на реката Тибар. Но подоцна овој Кампус 

прераснал во атлетско игралиште кое било посетувано дури и од Цезар 

и Окатавијан Август. 

 Како пример од кампусот во Рим, слични вакви игралишта биле 

отворени и во другите урбани центри и воени населби. Во Кампусот 

младите се собирале за спорт и рекреација, за скокање, борење и трки. 

Јавањето и пливањето исто така биле во склоп на овие физички 

активности. 

 Во селата најчесто ги практикувале ловот и риболовот. Жените не 

учестувале во овие активности. Игрите со топка биле најзастапени и 

античките римјани имале неколку такви игри како на пример ракомет, 

хокеј на трева, и некој вид на фудбал.

 Римјаните исто така играле и многу друштвени игри како на пример 

шах, табла, карти и многу други забавни игри. Имало и многу други 

активности преодредени за забава на луѓето како на пример трки со 

кочии, музички и театарски претстави, јавни егзекуции и 

гладијаторски борби. Во Колосеумот во Рим собирало дури 50.000 луѓе



 Религиските римски верувања датираат уште од основањето на Рим во 800 
година п.н.е. но римската религија тесно поврзана со римската република и 
империја не била развиена се до 500 година п.н.е додека не дошла во 
контакт со грчката култура и прифатила голем дел од грчките верски 
убедувања вклучувајќи го и претставувањето на грчките богови во форма на 
луѓе. Со ширењето на своето културно влијание над поголемиот дел од 
Медитеранот, Римјаните започнале да ги прифаќаат и странските божества 
како и голем број на други филозовски традиции. Постоеле дури и обиди од 
многу Римски и Грчки философи за прифаќање на други богови кои биле во 
спротивност со нивната религија како на пример еврејскиот Бог Јахве (како 
единстве врховен Бог на Израелците) со напомена дека евриите го 
обожувале Јупитер но само под различно име и требало да бидат прифатени 
во Римската религија.

 Голем дел од римската религиска пракса започнала да се развива по 312 
година п.н.е кога императорот Галериј го легализирал христијанството. 
Христијанството првично се појавува во римскаат провинција Јудеја, каде 
што растело зедно со јудизмот и подигнувањето на влијанијата од грчката 
философија која што се ширела во Римската империја.


