


Клучна забелешка

Кога некој ќе се претстави како Англичанец, 
многу луѓе го имаат во предвид знамето на 
Велика Британија (Обединетото Кралство) и 
целиот остров. Меѓутоа, таквата ментална слика е 
погрешна бидејќи Обединетото Кралство како 
целина е составено од четири земји:
I. Англија;
II. Велс;
III.Шкотска;
IV. Северна Ирска

Затоа може да се каже дека секој Англичанец е 
Британец, но не дека секој Британец е 

Англичанец!



Ова разликување е суштинско бидејќи Римската окупација на 
островот се протегала близу границата на Англија со Шкотска.
Односно, оваа презентација ќе го отслика влијанието на 
Римјаните во рамките на денешна Англија и Велс.

 Насловот на презентацијата гласи „Римска Британија“ 
бидејќи делот од Велика Британија што бил под Римска власт 
(Англија и Велс) го викале Britannia, или подоцна Britanniae.

Клучна забелешка





Рана Британија

Пикти

Келти

Пред околу 2000 години на територијата на Јужна 
Британија (денешна Англија) живееле

Келтите (Келтската цивилизација).

На северниот дел (денешна Шкотска) главно живееле 
Пиктите.



Распореденост на Келтите низ Европа



Келтите и железното време
Келтите живееле низ поголемиот дел на Европа во периодот на 
Железното време. Како што самото име сугерира, „Железното време“ 
потекнува од откривањето на нов метал наречен железо. Постепено и 
Келтите започнале да прават железни алати и оружја.

Пред железното време, единствениот метал кој што бил употребуван во 
Британија за создавање алати и оружја била бронзата.
Меѓутоа, железото било поефтино и достапно речиси насегаде.

Трансформација 
од бакарни во 

железни алати и 
оружја



• Никој не ги викал луѓето во Британија во 
текот на Железното време „Келти“, туку тоа 
име го добиле во текот на XVIII век. 
Римјаните ги именувале овие луѓе Бритонци
(Britons), а не „Келти“.

Името Келти е „модерно“ име и се 
употребува за колективно да се 

опишат многу племиња кои 
живееле во текот на Железното 

време.

Забелешка за Келтите



Облеката на Келтите

Келтите љубеле светли блескави бои, што јасно доаѓа до 
израз во нивната облека.

Облеката била направена од волна и обоена со природни 
растителни бои (зеленчуци и бобинки) и ткаена со рака на 
вертикален разбој.



Облеката на Келтите

Угледни луѓе како благородниците носеле Торц. Тој 
е кружен, изопачен и метален накит наменет за да 
се носи околу вратот. Изработен е од злато, сребро 

и бронза.



Куќите на Келтите

 Келтските племиња живееле во 
расфрлани села. Нивните куќи биле 
кружни со кровови од слама или Хедер, а 
ѕидовите биле изградени од локален 
материјал.

Куќите на југ имале тенденција да бидат 
направени од акација (род на растенија), 
или од слама со кал, бидејќи имало густи 
шуми.

Куќите немале прозори, а калта што се 
употребувала за градба ја задржувала 
топлината внатре во неа.



Куќите на Келтите



Куќите на Келтите
• Понекогаш групи на куќи биле градени 

на врвот на ридовите, познати и како 
„тврдини“.

Најголемата и најсложената тврдина на 
Железното врме во Британија денес е
„замокот Мајден“ во Дорсет.



Претпоставка за како изгледал „замокот Мајден“ 



Религијата на Келтите

• Првенствено, Келтите следеле т.н. Келтски паганизам 
кој што бил многу суров, не само од современ аспект, 
туку и според тогашните Римјани.

Според Римски извори, вклучувајќи го и Јулиј Цезар, 
робовите и тие што зависеле од Галите би биле запалени 
заедно со телото на нивниот господар како вид на 
погребни обреди. Тој исто така опишува како Келтите 
граделе плетени фигури кои ги полнеле со луѓе а потоа ги 
палеле.

Илустрација на „плетен маж“



Религијата на Келтите

Различни богови барале различни жртви:

На пример, жртвите за богот Есус биле обесени на дрвјата, како што е 
Толундскиот човек (вистински археолошки остаток):



Јазикот и писмото на Келтите

Келтите зборувале ист јазик (од кој 
што потекнува современиот Велшки 
јазик), меѓутоа, немале писмо бидејќи 
верувале дека запишувањето на 
податоците влијае лошо врз 
меморијата.

• Затоа огромен дел од податоците 
кои што ги имаме ден денес за 
Келтите се од Римската литература 
(кога Британија била под Римска 
власт) и од археолошките 
наоѓалишта.

Знак во Велс на Велшки јазик



 Една од основните причини за окупацијата на 
Британија била Галската војна бидејќи Цезар 
(тогашниот Римски император) верувал дека 
Келтите им помагале на Галите во војната 
против Рим.

Келтите им помагале на Галите бидејќи воделе 
меѓусебна трговија (Келтите во денешна Англија, 
а Галите во денешна северна Франција), па и се 
верувало дека имаат слично потекло.

Друга причина е за општо проширување на 
империјата и за економско зајакнување: бакар, 
сребро, цинк, олово и злато.

Влијанието на Галите врз Римската окупација



Окупацијата на Цезар во 55 година п.н.е.

При крајот на летото од 55год 
п.н.е, Цезар одлучил поради 
горенаведените причини да 
направи ексидиција во Велика 
Британија.
Тој ги повикал трговците кои 
тргувале со Британија за да му 
дадат некакви податоци за 
островот и неговите жители: 
каква е нивната воена тактика 
или кое пристаниште можел да го 
користи.
Меѓутоа, трговците не му дале 
никакви информации, веројатно 
за да не ги уништат односите со 
островот.



Окупацијата на Цезар во 55 година п.н.е.
• Цезар дури и го пратил Гај Волусениј (Gaius 

Volusenus) да го набљудува брегот на островот во 
еден воен брод.

Тој веројатно го испитал брегот на Кент (југоисточна 
Англија), но не бил во можност да стапи на копното 
бидејќи „не се осмелил да го напушти бродот и да има 
доверба во варварите“.

По пет дена, Gaius Volusenus се вратил и ги споделил 
новите податоци за Британија со Цезар.

Книгата на Цезар:
„Commentāriī dē Bellō Gallicō“
(„Белешки за Галската војна“)



Окупацијата на Цезар во 55 година п.н.е.

Цезар создал флота од 80 
транспортни бродови, што 
било доволно за две цели 
легии (Legio VII и Legio X) и 
собрал околу 10 000 војници.

Оваа инвазија била всушност 
нелегална, но Сенатот му дал 
20 дена благодарност.

• Овој обид во 55 год п.н.е. не 
бил успешен поради лошото 
време и неповолните услови 
за пловење, односно, Цезар 
не ни стапнал на островот.



Окупацијата на Цезар во 54 година п.н.е.

Поради неуспешното пристигнување, Цезар 
наредната година (54год п.н.е.) организирал 
уште една експидиција.
Оваа инвазија била поголема и поуспешна во 
споредба со таа од претходната година.

По релативно неконтролирано пристигнување, 
Цезар продолжил да се движи преку Кент. Тој се 
сретнал со британските племиња веројатно 
некаде близу реката Стур, но успеал да ги 
поттурне назад на некој рид каде што 
британските племиња се расфрлале.
Не сакајќи да нападне во текот на ноќта, тој 
изградил логор, само за да открие дека неговата 
флота повторно настрадала од катастрофално 
време.

Кент

Стур



Окупацијата на Цезар во 54 година п.н.е.

o Поради невремето 40 бродови биле уништени 
во Каналот, а другите биле оштетени. Римските 
војници потрошиле 10тина дена и ноќи за да ги 
поправат колку што можат.

Кога Цезар се вратил кај реката Стур, забележал 
дека британските племиња го искористиле 
времето за да го организираат својот отпор под 
водство на Касивелауниј (Cassivellaunus), моќен 
војсководец на племето Катувелауни (Catuvellauni). 
Меѓутоа, тој набрзо увидел дека не може да ги 
победи Римјаните. Затоа, со кочии и неговото 
познавање на територијата успеал да ја успори 
римската војска и нејзиниот марш на север, 
давајќи им на Британците време да се 
стационираат по бреговите реката Темза.

Темза



Окупацијата на Цезар во 54 година п.н.е.

 Меѓутоа, иако се повлекле на Темза тоа сепак 
не било доволно за да ги спречи Римјаните да 
ја преминат реката. Макдеонскиот автор, 
Полиен, укажува на тоа дека Цезар користел 
слон за да ги исплаши племињата.

Цезар не потврдил дека употребувал слон, туку 
само дека војниците напредувале со таква брзина 
што непријателот не можал да ја издржи моќта на 
легионите и затоа ги напуштиле бреговите.

Бидејќи се повлекле британските племиња, се 
покажува и нивната цел: да се борат во мал број, 
користејќи го познавањето на земјата во своја 
полза за да избегнат битки на отворено земјиште.

Полиен



Окупацијата на Цезар во 54 година п.н.е.
Келтите иако живееле на истото копно, тие 
како племиња не биле „социјално 
обединети“ и Британскиот племенски 
живот бил полн со внатрешни конфликти и 
ривалства. Касивелауниј неодамна ги 
освоил Тринованите (друго британско 
келтско племе) во што е денешен Есекс, 
принудувајќи го нивниот принц 
Мандубрациј (Mandubracius) во 
прогонство.

Затоа, Мандубрациј го гледал Цезар како 
потенцијален сојузник, па се согласил со 
него за мир, а за возврат Мандубрациј да 
се врати во Тринованите под заштита на 
Рим. Тринованите испратиле 40 
заложници во Рим и жито за војската, како 
и потребни информации околу островот.

Мандубрациј со други од Тринованите



Границата меѓу Катувелауните и Тринованите:



Други пет племиња гледајќи како Римјаните ги 
штителе Тринованите од насилство и грабежи, 
одлучиле исто така да им дадат на Римјаните клучни 
информации, вклучувајќи ја и локацијата на 
упориштето на Касивелауниј, па затоа тој постепено 
се предал.

Окупацијата на Цезар во 54 година п.н.е.

Меѓутоа, поради 
проблеми на 

Галскиот фронт, 
Цезар бил принуден 

да си замине од 
Британија без да ја 

освои.



Како се движела флотата на Цезар низ каналот кон Британија?

Според Цезар, чии зборови се 
прикажани на оваа мапа, 
Римската флота се изгубила 
во темнината поради ветерот 
и струите на Англискиот канал 
кои ги однела премногу на 
север.

На изгрејсонцето, Цезар вели 
дека забележале земја 
„далеку лево“ – зад нив и до 
некое пристаниште. 
Археолозите сметаат дека 
оваа земја опишана од Цезар 
била високата карпа околу 
Рамсгејт на сверениот крај од 
заливот Пегвел (Pegwell Bay).



Движењето на Римската војска низ Британија (55-54год п.н.е.)

Конкретно каде 
првенствено 
пристигнала 

Римската војска



Остатоци од инвазијата на Цезар (55-54 год п.н.е.)



Една од најважните откритија е овој железен 
остаток, што наликува како камен од палеолитот.

Меѓутоа, тоа е врвот од римското копје познато 
како pilum.

Исти вакви остатоци биле пронајдени во јужните 
делови на Галија (дури и Германија) каде Цезар ги 
собирал војниците за да ги оформи легиите.

pilum

Остатоци од инвазијата на Цезар (55-54 год п.н.е.)



Остатоци од инвазијата на Цезар (55-54 год п.н.е.)

Археолози од Университетот во 
Лестер во 2016 и 2017 година 
ископале делови од римската 
тврдина во Ебссфлејт 
(конкретното место каде што 
Римјаните пристигнале во 
Британија) и откриле дека 
одбрамбениот ров околу 
тврдината е изграден на ист 
начин како другите римските 
воени тврдини кои што биле 
градени од страна на Цезар во 
Франција и Германија.

Тие исто така откриле и остатоци 
од луѓе, кои се претпоставува 
дека биле убиени во конфликт, 
остатоци од грнчарија и парчиња 
железно оружје.



Инвазијата на Клавдиј

• Наредниот обид за да се освои Британија е 
повторно од Римјаните, но овој пат предводени 
од Клавдиј 90 години по двата неуспеси на Цезар.

Има повеќе логички причини за зошто Римјаните би 
сакале да ја освојат и капитулираат Британија: 
трговија, суровини и општ развиток на империјата, 
меѓутоа, главната причина е положбата на 
тогашниот Римски император, Клавдиј.

Според луѓето, тој бил кукавица, немоќен и воопшто 
не му наликувало да биде владетел:
„Колената му се слаби и неговата глава се тресе. Тој 
не зборува сплотено и неговите говори се конфузни. 

Се лигави и носот му тече кога е возбуден.“



Инвазијата на Клавдиј
Клавдиј се надевал дека ако ја освои Британија, односно ако успее во тоа што и Цезар не 

успеал, луѓето би го промениле нивното мислење.

Окупацијата се реализирала во 43 год од н.е. кога 
40 000 Римски војници ги нападнале Англиските 
брегови.

Првенствено, моралот помеѓу Римските војници 
во бродовите бил многу низок, бидејќи оваа 
експидиција не била успешна со Цезар, а камо ли 
со Клавдиј, император потсмеван од сите други.

Меѓутоа, моралот брзо станал висок кога 
Римските војници стапнале на бреговите на Кент.



Инвазијата на Клавдиј

Меѓутоа, зошто келтските племиња не ги бранеле 
бреговите? Бидејќи тие го забележале нискиот морал 
помеѓу Римските војници и очекувале да се појави бунт 
и нападот да се распадне пред да пристигнат до 
бреговите.
Сосема спротивно од нивното мислење, кога 
пристигнале Римјаните, во Кент подигнале повеќе 
тврдини и постепено 11 келтски племиња се предале.

За уште повеќе да ја зголеми неговата репутација, 
Клавдиј одлучил да ја посети сега окупираната 
Британија со слон, што било застрашувачки за келтската 
цивилизација.

Со крајот на оваа окупација, Биртанија станува 
провинција во Римската империја.

Движењето на Римската војска
предводена од Клавдиј.



Слоновите на Клавдиј



Будика била кралица на британското келтско племе 
Ицени. Нејзиниот сопруг, Прасутагиј (Prasutagus), 
кој што бил крал на Ицените починал. Тој бил 
близок со Римјаните, меѓутоа Будика не се 
согласувала со него.

• Римјаните ја присилувале Будика да го напушти 
престолот и да плаќа даноци.

Наскоро, двете нејзини ќерки се силувани од 
Римски војници, па затоа таа одлучува да подигне 
револт против Римската власт во 61 година од н.е.

Будика собрала околу 100 000 војници од Ицените и 
Тринованите.

Револтот на Будика (61год н.е.)



Револтот на Будика (61год н.е.)

Овој револт не бил мал инцидент. Имено, 
нејзините сили убиле илјадници Римски 
жители во Британија и запалиле три 
града, вклучувајќи го и Лондиниум
(модерен Лондон).

Дури и тогашниот Римски император 
(познат и како најсуровиот император во 
историјата на човештвото), Нерон, сметал 
дека требал целосно да ја повлече 
војската од Британија. Меѓутоа, Будика 
постепено била поразена. Не била 
заробена и убиена од Римјаните, туку се 
смета дека извршила самоубиство за да 
избегне капитулација.

Londinium
(Лондон)

Verulamium
(Сент Олбанс)

Camulodunum
(Колчестер)



Движењето на револтот

Со сина боја е означено 
движењето на Римската војска:

- Legion IV, IX и дел од XX

Со црвена боја е означено 
движењето на силите соберени 
од Будика:

- Icener (Икени)
- Trinovanten (Триновани)



Лондон запален како резултат од револтот



Адријанов ѕид (Vallum aelium)

• Адријановиот ѕид бил изграден од Римскитот 
император Адријан во 122 година. Целта на 
ѕидот била да се заштити Северна Британија од 
жестоките варвари од север.

Овој ѕид претставува еден од повеќето воени 
тактики на Адријан. Тој верувал во „мир преку 
сила“.

Ѕидот бил изграден за пет години од 7000 војници. 
Тој бил висок 4.5 метри, а широк 2.4.
Се протегал 117 километри од исток кон запад. 
Првите 72 километри на исток биле изградени од 
камен, а другите од земја (која што подоцна била 
заменета со камен).



Адријановиот ѕид тогаш и денес



Британија, провинција во Римската Империја
По неуспешниот револт на Будика за целосно да се истисне Римската власт, Британија паѓа под Римска власт

се до околу 410тите години.
Односно, Римска Британија опстојувала околу 350 години. Ова можеби првенствено наликува на кус 

временски период ако го споредиме со Древниот Египет, меѓутоа, во споредба со Соединети Американски 
Држави кои што постојат само 244 години, забележуваме во суштина колку долго Римјаните ја задржале 

својата власт на островот.

Древен Египет:
Опстојувал 2668 години

Римска Британија:
Опстојувала ~350 години

САД:
Опстојувале 244 години



Британците не правеле понатамошни обиди да ја 
отфрлат Римската власт, туку едноставно се 
ослободиле поради драстичното ослабнување на 
Рим.

 Тогашниот Римски владетел, Хонориј, во 410 
година одлучил да ги повлече Римските воени 
сили од Британија за да може да има поголем 
отпор на главното Европско земјиште, оставајќи 
ја „Британија за Британците“.

Постепено се распаѓа и целото Римско Царство.

Отфрлање на Римската власт



Влијанието на Римјаните во Британија (Улици)

• Пред Римјаните, Британија немала 
соодветни улици, туку само калливи 
патеки. Меѓутоа, Римјаните изградиле
16 000 км нови патишта низ 
окупираната Британија.

Тие знаеле дека најкраткото растојание од 
едно до друго место е права линија, затоа 
улиците ги граделе што е можно поправо.

Темелите на Римските улици биле глина, 
креда и чакал, а над нив биле подредени 
камења. На средината имало ров а 
улицата била делумно искосена кон 
страните за во случај ако врне дожд да не 
се наталожи вода среде улицата.



Со црвена боја на сликата се 
означени улиците изградени од 

Римјаните, а со зелена се 
современите.

Некои римски патишта се 
претворени во автопати и главни 
улици кои што се употребуваат 
секојдневно. Меѓутоа, и до ден 
денес може да се најдат Римски 
улици кои што се во нивната 
првобитна состојба.

Влијанието на Римјаните во Британија (Улици)



Пред да пристигнат Римјаните, Британците биле пагани. 
Тие верувале во многу различни богови и полубогови.
Римјаните биле исто така пагани, но не верувале во 
истите богови како Британците.
Тие им дозволиле на Британците да се молат на своите 
богови, сè додека ги почитувале и тие на Римјаните.

Христијанството пристигнало на островот во текот на II 
век. На почетокот, само неколку луѓе ја присвоиле 
Христијанската вероисповед. Меѓутоа, кога 
Христијанството станало популарно, Римјаните го 
забраниле. Христијанските Британци започнале да го 
мразат Римскиот император бидејќи тој одлучил дека 
секој што ја следел новата религија ќе бидел удрен со 
камшик или ликвидиран.

Влијанието на Римјаните во Британија (Религија)
Келтски крст во Дублин



Влијанието на Римјаните во Британија (Религија)

На почетокот од IV век, сè
повеќе луѓе станувале 
Христијани. Во 313 година, 
Римскиот императорот 
Константин Велики изјавил дека 
Христијаните се слободни да се 
молат во мир, па дури и тој 
понатаму ќе се прогласи како 
Христијанин.

Во 391 година Христијанството 
станало официјална религија во 
Рим, но паганизмот и понатаму 
останал популарен во Британија.



Влијанието на Римјаните во Британија (Јазик)

Пред да дојдат Римјантие, многу 
малку луѓе знаеле да пишуваат и 
читаат во Британија. Римјаните се 
тие што ја запишале нивната 
историја, литература и закони.

Јазикот на Римјаните бил латински, 
па не требало толку долго време и 
луѓето во Британија да започнал да 
го употребуваат. Меѓутоа, оваа 
промена главно доаѓа до израз во 
новите Римските градови – повеќето 
луѓе кои што живееле во селата 
продолжиле да го употребуваат 
стариот Келтски јазик.



Влијанието на Римјаните во Британија (Јазик)

Познати се Виндоландовите таблети, вторите најстари 
археолошки остатоци кои што ја потврдуваат употребата на 
Латинскиот јазик во Британија.

Тие се богат извор за животот на северните граници од 
Британија (во близина до Адријановиот ѕид). 343тиот 
таблет претставува порака од Octavius за Candidus во врска 
со снабдување на пченица, кожа и тетиви.

Археолози работат
во Виндоланда
во 2006 година



Влијанието на Римјаните во Британија (Јазик)

Најстарите текстови на латински јазик откриени во 
Британија се Блумберговите таблети. Октриени се во 
периодот помеѓу 2010 и 2013 година и се верува дека 
датираат помеѓу 50 и 80 година од н.е. (почетокот на 
Римската окупација во Британија).

Таблетите се разликуваат по содржината, вклучувајќи го и 
најстариот финансиски документ од Лондон (датира од 9 
Јануари 57 година од н.е.), правни документи, 
едукативни материјли и сл. На еден таблет е запишана 
азбуката, што укажува на присуството на првото 
училиште во Британија. Покрај тоа, меѓу таблетите има 
над 100 имиња на луѓе од различни класи кои живееле 
во Лондон во тој период, како робови, трговци, војници и 
политичари.

Два Блумбергови таблети:



Влијанието на Римјаните во Британија (Јазик)

Многу современи зборови и 
фрази поризлегуваат од 
Латински. Зборови како „exit“ 
што значи „тој / таа излегува“ 
и „pedestrian“ што значи „оди 
на нозе“.

Многу пари се базирани на 
Римски дизајнови и некои од 
записите на нив се на 
латински. На ивицата од £1
монета е запишана фразата 
„decus et tutamen“, што значи 
„слава и заштита“.



Влијанието на Римјаните во Британија (Градови)

Римјаните ја вовеле во Британија 
идејата да живеат во големи 
градови. Римските градови биле 
распоредени во мрежа. Улиците 
го пресекувале градот за да 
формираат блокови наречени 
„insulae“. Во средината бил 
„forum“ (голем пазар каде луѓето 
оделе да тргуваат).
По Римјаните, Британија ја 
населиле Англо-саксонците кои 
живееле како земјоделци па 
затоа ги напуштиле градовите и 
формриале нови кралства, но 
некои Римски градови 
опстојуваат и ден денес.



Влијанието на Римјаните во Британија (Градови)



Влијанието на Римјаните во Британија (Градови)

Лондон исто така е Римски град, но 
тогаш го викале „Londinium“. Кога 
Римјаните ја окупирале Британија, 
тие изградиле тврдина покрај 
реката Темза. Тоа било место каде 
што оделе трговците од целата 
империја за да ги продаваат своите 
производи на Британскиот маркет. 
Оваа тврдина интензивно се 
развивала и преминала во 
најважниот град на Римска 
Британија, па дури и во 
современото Обединето Кралство.



Тогашен Londinium:



Кога Британија била оставена за Британците, тие 
продолжиле да живеат исто како и Римјаните (дури 
некои и се претставувале како да се Римјани). 
Имено, тие сакале повторно да се воспотави Римска 
власт бидејќи кога Рим владеела со Британија, дел 
од нејзината војска се наоѓала на островот. Таа 
војска успешно ги бранела Британците од соседните 
племиња (Пикти, Ирци). Ова значи дека тие биле 
принудени да подигнат своја сопствена војска, која 
во суштина наликувала на Римската.

Меѓутоа, како што ќе се покаже понатаму во 
историјата, таа не била толку успешна. Но, 
Британците имале Римско решение: да ги вработат 
Англо-саксонците како платенци, што понатаму 
негативно ќе влијае врз Британија.

Влијанието на Римјаните врз тогашните Британци



Интересен факт
Понатаму, Англо-саксонците со војна ќе 
ги поттикнат Британците да се повлечат 
во југозападните делови на Британија. 
Тој дел во кој што се повлекле 
Британците, Англо-саксонците го викале 
„Велс“, што значи „странец“.

Името Шкотска потекнува од 
Латинскиот збор Scotia: под племето 
Шкоти (Scoti) се подразбирало сите 
Гали. Римјаните биле први кои што го 
употребиле зборот Scoti (или Scotti), 
поранјден во Латински текстови од IV
век во кои се опишува како Ирски 
племиња ја нападнале Римска 
Британија.
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