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CIVILIZAŢIA ROMANĂ 
 
 
Italia constă în principal dintr-o peninsulă (poreclă Stivale) care se extinde în Marea 
Mediterană, unde împreună cu două mari insule, Sicilia şi Sardinia (Sardegna), creează 
diferite compartimente ale mării: Marea Adriatică la nord-est, Marea Ionică la sud-est, 

area Tireniană la sud-vest şi în final Marea Ligurică la nord-vest. M 
Munţii Apenini (Monti Appennini) din centrul peninsulei, merg spre est, unindu-se cu Alpii, 
care apoi formează un arc, închizând Italia în nord. Aici se află şi o lagună aluvionară mare, 
Laguna Pad-Veneţia, străbătută de Râul Pad şi de mulţi afluenţi ai săi, care curg dinspre 
Alpi, Apenini şi Dolomiţi. Alte râuri cunoscute sunt Tibrul (Tevere), Adige şi Arno. 
Cel mai înalt vârf al Italiei este Mont Blanc (Monte Bianco) cu 4,807 m, dar Italia este mai ales 
asociată cu doi faimoşi vulcani: acum adormitul Vezuviu (Vesuvio) în apropriere de Napoli şi 
activul Etna în Sicilia. 
 
În sec. 7 î.Chr., în Italia Centrală se constituie oraşul-stat ROMA, prin unirea comunităţilor 
latine şi sabine de pe colinele din vecinătatea Tibrului. 
 
 
Data tradiţională a  fondării ROMEI: 
21 aprilie 753 î.Chr. 
 
LEGENDA 

• Fuga lui ENEA din TROIA 
• Debarcarea lui ENEA pe pământul italic, la vărsarea Tibrului în Marea Tireniană 
• ASCANIU, fiul lui ENEA, înfiinţează oraşul ALBA LONGA, unde vor domni ca regi, 

12 dintre descendenţii săi.   
• Fiica unuia dintre aceştia, vestala RHEIA SILVA, dă naştere la doi gemeni, 

ROMULUS şi REMUS, fii al zeului MARTE. 
• Copiii sunt abandonaţi pe apele Tibrului, hrăniţi de o lupoaică într-o peşteră din 

vecinătatea Palatinului, găsiţi şi crescuţi de păstorul Faustulus.    
• Gemenii au decis să fondeze un oraş pe locul in care fusesera salvati când erau copii. 
• În urma unei certe, Romulus îl ucide pe Remus.     
• Romulus este cel care întemeiază Roma.  
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753 – 509 î.Chr.  
Roma Regală (cei 7 regi) 
 
Romulus                      753-717 î.Chr. 
Latin – întemeietorul oraşului Roma 
 
Numa Pompilius         717-673 î.Chr. 
sabin – organizează ceremonialul cultelor, reformează calendarul roman (anul solar), 
organizează Roma în districte, organizează primele bresle profesionale. 
 
Tullus Hostilius           672-641 î.Chr. 
latin – cucereşte oraşul Alba Longa, construieşte o clădire pentru Senat – Curia. 
 
Ancus Marcius            639-616 î.Chr. 
sabin – rege diplomat şi constructor: apeductul Aqua Marcia, prima închisoare romană pe 
Dealul Capitoliului, primul pod peste Tibru, fortificaţia de pe Dealul Janicullum, fondează 
portul Ostia pe Marea Tireniană. 
 
Tarquinius Priscus   616-579 î.Chr.  
Etrusc - a dublat mărimea Romei şi a adus mari bogăţii oraşului; măreşte numărul 
senatorilor la 300, aducând familii etrusce. A construit mari monumente pentru Roma: 
marele sistem de canalizare al Romei, folosit pentru secarea zonei de mlaştină dintre cele 
şapte dealuri ale Romei, a început ceea ce avea să devină Forul Roman (în locul mlaştinii), 
Circus Maximus - un imens stadion folosit pentru întrecerile de care, rămânând până în zilele 
noastre cel mai mare stadion din lume. A instituit fondarea Jocurilor Romane. Începe 
construirea unui templu dedicat zeului Jupiter, pe Dealul Capitoliului.  
 
Servius Tullius 579-534 î.Chr.   
Etrusc- reformă a populaţiei în 6 clase (criteriu censitar) şi 4 triburi (criteriu teritorial). 
Realizează primul recensământ din lume.  
A câştigat războaie împotriva etruscilor.  
A folosit comoara venită din campanii pentru a construi primele ziduri – POMERIUM, ce 
înconjurau complet cele şapte dealuri ale Romei.  
A reformat armata.  
A construit templul Dianei de pe Dealul Aventin. 
 
Tarquinius Superbus  535-509 î.Chr. 
Etrusc- a folosit violenţa, uciderea şi terorismul pentru a menţine controlul asupra Romei.  
A abrogat multe dintre reformele constituţionale antecedente create de către predecesorii săi.  
Singurul lucru benefic Romei a fost completarea templului lui Jupiter început de tatăl său, 
Priscus. 
 
Regele Tarquinius Superbus este cel care cumpără CĂRŢILE SIBYLINE. Din cauza 
zgârceniei sale, din cele nouă cărţi au rămas doar trei. 
 
Răpirea şi dezonorarea Lucretiei, soţia lui Lucius Junius Brutus, de către fiul lui Tarquinius 
Superbus conduce  la o revoltă care se sfârşeşte cu exilarea regelui şi încheierea perioadei 
regale. 
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509 – 27 î.Chr.  
Roma Republicană (consuli) 
 
27 î.Ch. – 476 d.Chr. 
Roma Imperială (împăraţi) 
 
395 d.Chr. 
Imperiul Roman de Apus 
Capitala la Ravenna 
 
Imperiul Roman de Răsărit 
Capitala la Constantinopol 
 
 
Civilizaţia etruscă                                                                           Civilizaţia greacă  
 

Civilizaţia romană 
 

Sacralizarea colectivităţilor organice: familia, ginta, patria  
 

Disciplina, Fidelitate faţă de angajament, Devotament faţă de stat 
 

Indiferenţă faţă de metafizică 
 

Imaginaţie mitologică redusă 
 

Spirit realist, pragmatism şi căutarea eficacităţii 
 

PIETAS – caracter social al religiozităţii romane; înseamnă respectarea scrupuloasă a 
riturilor, respect faţă de relaţiile dintre fiinţele umane 

 
Religia prezidează fiecare element al vieţii publice şi particulare 

 
ARHITECTURA 
 
ARHITECTURA CIVILĂ 
 Forumul: piaţa centrală care grupa instituţii administrative, bazilici, temple, biblioteci 
 
Bazilica: servea ca tribunal, curte de justiţie, bursă  
 
Amfiteatru: lupte între oameni şi animale, dueluri între gladiatori, curse, simularea unor 
luptelor istorice 
 
Termele: ansambluri ce cuprindeau băi publice, băi termale, piscine în aer liber, vestiare, săli 
şi spaţii rezervate sportului (palestre), biblioteci, curţi interioare, locuri de plimbare şi 
discuţie, săli de aşteptare, săli de conferinţe, portice, etc. 
 
Locuinţa particulară:  
       - mici locuinţe ale celor înstăriţi 
       - case de închiriat cu mai multe etaje (insulae) 
       - locuinţe cu magazine la parter 
       - locuinţe mari şi luxoase ale patricienilor (vilae) 
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ARHITECTURA EDILITARĂ 
 Drumuri 
 
 Poduri 
 
 Şosele 
 
 Apeducte 
 
 Viaducte 
 
 Porturi 
 
 Canale 
 
 Lucrări de asanare 
 
 Lucrări de captare a apei 
 
 
ARHITECTURA  OMAGIALĂ 
 Arce de Triumf 
 
 Columne 
 
 Trofee 
 
ARHITECTURA  RELIGIOASĂ 
 Temple 
 se preia tipul de plan al templului grec – rectangular şi rotund 
 
ARHITECTURA  FUNERARĂ 
 Stele funerare 
 Morminte – Via Appia 
 
ARHITECTURA  MILITARĂ 
 Castru 
 Ziduri 
 
Ordine romane: 
Toscan, Doric, Ionic, Corintic, Compozit  
 
Pictură – arta potretului  
 
Pictură  
Frescă 
Mozaic 
Basorelief 
Pardoseli decorative 
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FORURILE ROMANE – TEXTE DIN DIVERSE SURSE 
 
FORUL ROMAN 

 
 
Forul Roman (Foro Romano) 
Locul unde se afla centrul comercial, politic si religios al Romei antice este situat intre colina 
Capitolina si cea Palatina. Strada principala a forului, Via Sacra, taie scuarul vechii piete.  

Forumul Roman - vechea piaţă republicană, care a fost construit în Secolul al VI-lea.î.Hr. şi care a 
fost timp de secole centrul politic, religios şi economic al oraşului. În ciuda existenţei a încă multor 
clădiri şi a reconstrucţiei celor mai vechi şi în ciuda multor monumente care îl înfrumuseţau, 
Forumul Roman nu şi-a mai păstrat caracterul unitar. Sub Iulius Caesar şi Augustus au avut loc 
construcţia Basilicii Iulia şi refacerea Basilicii Aemilia, care delimitau laturile lungi ale pieţei şi îi 
dădeau o anume regularitate. 

Forum Romanum : acest nume reuneste toate monumentele din zona delimitata de Capitol, Colosseum si 
Palatine - Arcul de Triumf, Basilica Maxentius, Templul lui Antonino si Faustina, Templul lui Saturn, pentru a 
mentiona doar cateva monumente antice. Forumul, altadata "inima" orasului, a fost initial o piata deschisa, 
loc de comert, intalnire, promenada si manifestari. 

Aflat in locul de intalnire a colinelor Palatina, Capitolina si Esquilina, Forumul Roman a fost 
secole de-a randul aria cu cele mai importante cladiri de interes public. Initial locul a servit drept 
cimitir pentru agricultorii care locuiau pe dealurile de aici, pentru ca apoi sa devina centru 
comercial si, inca din vremea regilor, sa capete o importanta deosebita. Printre monumentele vestite 
trebuie amintit in primul rand Arcul lui Septimius Severus, inaltat in anul 203 d.Ch. 

Este un minunat arc triplu, impodobit cu basoreliefuri evocand victoriile asupra partilor, arabilor si 
adiabenilor. In apropiere era construita Rostra, platforma pentru oratori si oricare cetatean care ar fi 
dorit sa ia cuvantul public. Era numita astfel pentru ca era decorata cu asa-numitele „rostrum”, 
varfuri de prove ale unor corabii capturate in luptele navale impotriva dusmanilor.  
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Tot aici au fost construite cladirea legislativului si adunarii populare - Comitium - si Curia Hostilia 
pentru adunarea senatului. Aceasta a fost demolata de Cezar, care a ridicat in locul ei o alta cladire 
din caramida, inchinata aceluiasi scop, Curia Iulia. In jurul anului 497 i.Ch. a fost inaltat, aici, 
inspre Colina Capitolina, Templul lui Saturn, o constructie cu opt coloane ionice din granit si apoi 
Templul lui Vespasian cu vestitele coloane corintiene. 

Pe latura palatina se afla Templul lui Castor si Pollux, impodobit de asemenea cu coloane 
corintiene. A fost ridicat in anul 484 i.Ch. in onoarea Fratilor Dioscuri, neinfricati in razboaie. In 
apropiere se afla Templul Vestalelor construit la inceput din lemn si stuf si apoi din caramida si 
marmura. Avand minunate coloane corintiene dar si o multime de statui, templul era inchinat zeitei 
Vesta, patroana caminelor. Preotesele acesteia, vestalele, aveau sarcina de a intretine focul din altar, 
foc ce nu trebuia sa se stinga vreodata. 

In secolul al II-lea a fost ridicat de catre Senat templul lui Antonius si al Faustinei, tot aici 
aflandu-se Bazilica lui Maxentius, completata de Constantin, avand o inaltime de 35 de metri, 
terminata intre 306-310, si reprezentand cea mai mare bazilica a arhitecturii romane. Forumul 
Roman era de altfel plin de adevarate comori de arhitectura dar spre sfarsitul perioadei Republicii a 
devenit neincapator. De aceea in anul 54 i.Ch. Cezar a dispus construirea unui nou for. 

Odinioara centru agitat al puterii politice, juridice si comerciale, astazi este doar un spatiu gol, 
marcat de arcuri grandioase, coloane solitare si pietre sculptate. Asa cum apare astazi, ca un 
ansamblu pitoresc de ruine, cu greu ai putea ghici ca Forumul a fost un simbol al mandriei civice 
mai bine de 1000 de ani. Inceputul sau umil, in urma cu peste 3000 de ani, a fost un cimitir 
mlastinos pentru satul de pe colina Palatina. Treptat, a crescut si a capatat mai multa glorie, pe 
masura ce crestea si puterea Romei. Forumul si-a dobandit adevarata eleganta incepand cu domnia 
lui Augustus, primul imparat roman, despre care se spune ca a facut din orasul de caramida unul de 
marmura. Astazi, aici putem admira Arcul lui Septimius Severus, Templul zeitei Vesta, Templul lui 
Castor si Pollux, Arcul lui Titus sau Templul lui Saturn. 
 
Forumul roman, centrul vechi al Romei, reuneste o serie de vestigii care dateaza din mai multe 
perioade istorice, incepand cu secolul VI i.e.n si pana la perioada bizantina - careia ii apartine 
ultima cladire construita aici ( 607 e.n.) - Columna lui Phocas. Sunt impresionante cladirea 
Senatului (din secolul III), care pastreaza inca pardoseala originala si chiar si fotoliile senatorilor, ca 
si ceea ce a mai ramas din Templul zeitei Vesta si casa preoteselor sale, vestalele. Biserica lui 
Maxentius si Constantin, ca si arcul lui Septimius Severus (care amintesc de victoriile din Orientul 
Mijlociu) dezvaluie si ele puterea Imperiului Roman. In Forumul roman se distinge insa templul lui 
Antonius si Faustinei, mausoleu transformat in biserica, strajuit in laterala de grifoni. Iar Arcul lui 
Titus rememoreaza si acum istoria rascoalei iudeilor de la Ierusalim, stinsa in sange de catre 
legionarii romani. 
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FORURILE IMPERIALE 
 

 
 

 
 

Forumurile Imperiale sunt o serie de pieţe monumentale construite în decursul unui secol şi 
jumătate (între anii 46 î.Hr. şi 113 în centrul Romei de către Împăraţii romani. 
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1. FORUL LUI CEZAR – 46 î.Chr. 

  
Gaius Iulius Caesar a decis să costruiască o piaţă impunătoare care să poarte numele său, Forumul 
lui Caesar, inaugurată în 46 î.Hr. (probabil încă incompletă şi terminată ulterior de August). 
Spre deosebire de Forumul Roman era vorba de un proiect unitar: o piaţă cu portice laterale lungi şi 
în centru cu un templu dedicat Venerei Genetrix, din care Iulius Caesar considera că descinde prin 
Iulius, fiul lui Eneas, stramosul gintei Iulia. Caesar a plătit din proprii bani terenurile pe care trebuia 
înălţat noul monument. În plus a dispus modificarea orientării tradiţionale şi seculare a Curiei, 
sediul Senatului, pentru care primise sarcina de a îl reconstrui după distrugerea sa într-un incendiu, 
astfel incât să se adapteze la aceea a noului Forum care îi purta numele. 
Noua piaţă relua modelul porticelor construite în interiorul templelor pe care cei mai importanţi şi 
influenţi oameni politici din ultimul secol al Republicii le-au ridicat în zonă şi avea scopul pur de 
propagandă personală şi de obţinere a consensului. Dar evident că vecinătatea vechiului centru 
politic sporea mult efectul 
2. FORUL LUI AUGUSTUS – 2 î.Chr. 

  
 
TEMPLUL LUI MARTE 
Augustus promisese un templu dedicat lui Marte cu ocazia bătăliei de la Filippi din 42 î.Chr., în 
care împreună cu Marcus Antonius îi învinsese pe ucigaşii lui Caesar şi, în felul acesta, îi răzbunase 
moartea. Templul este inaugurat doar după 40 de ani, în anul 2 î.Chr., fiind ridicat într-o altă piaţă 
monumentală, Forumul lui Augustus. 
Faţă de Forumul lui Caesar, noul complex era dispus ortogonal, iar templul se sprijinea de un zid 
foarte vechi, conservat încă, care despărţea monumentul de cartierul Suburra. În afară de aceasta 
porticele aflate pe laturile lungi se deschideau în spaţii ample semicirculare acoperite, destinate 
adăpostirii activităţii tribunalelor. 
Şi în acest caz costrucţia complexului a fost gândită cu scop de propagandă şi toată decorarea sa 
celebra noua eră a aurului care se inaugura cu principatul lui Augustus
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3. FORUL LUI VESPASIAN – 75 d.Chr. 

EMPLUL PĂCII 
sian

  
 
T
Sub împăratul Vespa  a fost construită în anul 75 d.Chr., o altă piaţă mare, separată de Forul lui 
August şi cel al lui Cezar de către strada Argileto, care punea în legătură Forul Roman cu Suburra, 
şi aflată înspre Velia (în direcţia Coloseumului). Acest complex nu era considerat la început drept 
un Forum Imperial, ci doar mult mai târziu şi este cunoscut, de asemenea, drept Templum Pacis sau 
Forumul lui Vespasianus. 
Chiar şi forma sa era diferită: era creată ca şi un patrulater vast încercuit de porticuri. Zona centrală 

salimului

nu era de fapt pavată ca şi o piaţă, ci era sistematizată ca o grădină, cu vase de apă şi piedestaluri 
pentru statui, care o făceau un adevărat muzeu în aer liber. 
Monumentul era ridicat ca şi o sărbătorire a cuceririi Ieru . Într-una dintre aule aflate în 
spatele porticilor a fost afişată Forma Urbis Severiana, harta din marmură a Romei antice, creată în 
epoca severiana (începutul Secolului III) pe marmura care acoperea peretele, păstrată parţial până 
astăzi. 
 
4. FORUL LUI NERVA Forum Transitorium – 98 d.Chr. 

omiţian

  
 
D  a decis să unească complexele precedente şi în zona neregulată rămasă liberă între 
Templul Păcii, Forumul lui Caesar şi al lui Augustus în anul 98 d.Chr. a ridicat o altă piaţă 
monumentală care le lega pe toate între ele. 
Spaţiul limitat, ocupat în parte de către Forumul lui Augustus şi de strada Argiletum, l-a costrâns să 
construiască portice laterale ca şi simple decoraţiuni ale zidurilor înconjurătoare. Templul, dedicat 
zeiţei Minerva (protectoarea sa) a fost ridicat în exteriorul exedrei 
Forumului lui Augustus, iar spaţiul rămas a fost folosit pentru o 
intrare monumentală (Porticus Absidata) pentru toate forumurile. 
Moartea lui Domiţian datorită unei conspiraţii a făcut ca complexul, 
acum aproape terminat, să fie inaugurat de succesorul său Nerva de la 
care a luat numele de Forumul lui Nerva. 
Mai este cunoscut şi ca Forum Transitorium, din cauza funcţiei de 
pasaj de trecere pe care o avea. 
 

Partea ră

 
 

masă din Forumul lui Nerva 
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5. FORUL LUI TRAIAN – 112-113 d.Chr. 

 
COLUMNA 
BAZILICA ULPIA 

ALELE 
oiectele lui Domiţian erau mai ambiţioase şi poate că sub conducerea sa au început 

ărtare a înălţimii care lega Colina Capitoliului

   

H
Probabil că pr
deja lucrările de îndep  de Colina Quirinal şi închidea 

urilor în partea dinspre Câmpul lui Martevalea Forum , în direcţia actualei Pieţe Veneţiene. 
Proiectul a fost reluat şi terminat în anii 112-113 d.Chr. de Traian prin construirea Forului lui 
Traian, cu ocazia cuceririi Daciei şi ale cărui decoraţiuni celebrau victoriile sale militare. Lucrările 
de pregătire au fost foarte complicate: a fost îndepărtată şaua muntuoasă, pentru a avea spaţiul 
necesar noului complex, s-a reconstruit templul lui Venus în Forul lui Cezar şi s-a construit Piaţa lui 
Traian. 
Piaţa forumului era închisă în spate de Basilica Ulpia, cu Columna lui Traian în spate. În faţa 
bazilicii a fost ridicată a statuie ecvestră colosală a împăratului. Ultimul dintre Foruri era totodată 
cel mai mare şi majestuos. 

 
Forumul lui Traian din Biserica Ulpia (dinspre nord) 
 
Forum Traiani a fost ultim  lucrare de acest gen, realizată de Apolodor din Damasca , pe o suprafaţă 
de teren de 275.000 m2, între Capitoliu şi Quirinal prin evacuarea a 850.000 mc de pământ. S-a 

crat între anii 107lu  - 117 d.Chr. cu fonduri din prada dacică şi cu captivi de război. 
Forum Traiani s-a păstrat intact până în secolul VI. S-a folosit marmură policromă la coloane şi 
placaje şi bronz aurit la acoperiş. La intrarea în piaţă există un arc de triumf cu trei coridoare; în 
centrul pieţei se înalţă statuia ecvestră în bronz aurit a lui Traian (s-a păstrat până în secolul IV) şi 
un portic pe margini, decorat cu busturi de daci captivi între care şi bustul lui Decebal. Urma 
basilica Ulpia (66x159 m). În basilică existau statui ale oamenilor iluştri şi trofee de război dacice. 
Lângă basilică se înalţă Columna Traiană, flancată de biblioteca latină şi greacă care, în afară de 
libri, conţinea manuscrise celebre, memorii ale împăraţilor şi documente de stat. 
Forum Traiani se încheia cu un templum divi Traiani et divae Plotinae ridicat de Hadrian. Pe aripa 
de nord se găsea piaţa de mărfuri. 
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Colina_Capitoliului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Colina_Quirinal&action=edit&redlink=1
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Metru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_VI
http://ro.wikipedia.org/wiki/Traian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_IV
http://ro.wikipedia.org/wiki/Decebal
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Columna lui Traian 
Columna lui Traian este un monument din Roma construit din ordinul împăratului Traian. 
Monumentul se află în Forul lui Traian, în imediata apropiere - la nord - de Forul roman. Terminat 
în 113 d.Chr., basorelieful în formă de spirală comemorează victoria lui Traian în campania sa de 
cucerire a Daciei. 

imativ 30 de metri şi conţine 18 blocuri masive de marmură de Columna are o înălţime de aprox
Carrara, fiecare cântărind 40 de tone. 
Iniţial în vârful columnei se afla o statuie a lui Traian, însă ea a fost înlocuită în secolul XVI cu o 
statuie a Sfântului Petru. 
Basorelieful prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din 101-102 (în 
partea de sus a columnei) si 105-106 (în partea de jos). Soldaţii romani şi daci sunt prezentaţi în 
timpul bătăliei. 
Atingând apogeul basoreliefului istoric roman, cele 124 de episoade care îmbracă în spirală 
trunchiul coloanei şi care ilustrează Comentariile lui Traian despre războaiele dacice (De bello 
dacico), prin caracterul lor de document istoric, constituie o atestare a poporului român. 
Inscriptia
SENATVS·POPVLVSQVE·ROMANVS IMP·CAESARI·DIVI·NERVAE·F·NERVAE 
TRAIANO·AVG·GERM·DACICO·PONTIF MAXIMO·TRIB·POT·XVII·IMP·VI·COS·VI·P·P 
AD·SOCARE BARBARE·ALTITVDINIS MONS·ET·LOCVS·TANT<...>IBVS·SIT·EGESTVS 

   
Columna lui Traian         Columna lui Traian (detaliu basorelief) 
 
http://cheiron.humanities.mcmaster.ca/trajan/
COLUMNA - DETALII 
 
Colinele din Roma 

continua si astazi sa 
lui. Principala atractie este bineinteles Piazza del 

margineste cu 3 palate: Palazzo 
ei Conservatori si structurile gemene ale Palazzo dei Senatori si Palazzo Nuovo care gazduieste 

cea mai mare colectie de statui clasice din lume. Printre statui se numara Gal 
poaica cu Romulus si Remus si Spinario. 

 

Colina Capitolina 
olina Capitolina este vechiul centru politic si municipal al orasului antic si C

serveasca drept locatie a guvernarii orasu
langelo, o marturie a Renasterii. Piata se Campidoglio a lui Miche

d
Musei Capitolini, cu 
murind si Satirul, Lu
Capitoliul  
Capitoliul este o capodopera a lui Michelangelo. Se afla in varful colinei Capitoline - cea mai mica 
dintre cele sapte coline din Roma. Aici a fost templul lui Jupiter, templul sotiei sale Junona precum 
si al fiicei lor. Piata a fost schitata de Michelangelo in 1536. In zilele noastre piata este foarte 
aglomerata datorita muzeelor Capitoline. Piazza Capitoliului este nu numai un reper, dar in acelasi 
timp reprezinta trecerea de la antichitatea imperiala la orasul renascentist. 
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COLINA PALATIN 
Colina palatelor  
RUINE DOMUS FLAVIA 
 
Circul Mare  - Circus Maximus 
Circus Maximus: un loc avand o reputatie sumbra, aici aveau loc in jurul anului 600 î.Chr., primele 

eciuri de box si curse de care, inca din epoca etruscilor. In vremea romanilor sporturile si-au 
r Circus Maximus a fost extins in cateva randuri, devenind un stadion urias, 

acole diverse. Dar a fost si locul unde au fost martirizati multi dintre primii 
a aproape nimic din stadionul original, dar locul isi pastreaza legenda. 

altime si 189x156 m suprafata, vechiul amfiteatru era folosit in trecut pentru luptele de gladiatori 
arte in voga in vremea imperiului roman.  

losite in lupte. Podeaua era facuta 

ra, legate intre ele cu carlige de fier. 

ltime, este alcatuit din 3 etaje formate din arcade 
i de un al patrulea etaj. Fiecare dintre cele trei etaje a avut la inceput 80 de arcade. La constructia 

0 d.Chr., sub 
paratii Flavius si cunoscut initial sub numele de Amfiteatrul Flaviilor. Atunci cand in 80  d.Chr., 

. Toate aceste sporturi sangeroase au fost 
racticate pana in anul 523. Situl mai adaposteste Arcul lui Constantin, giganticele forumuri 

m
pastrat popularitatea, ia
care gazduia spect
crestini. Astazi nu se pastreaz
 
COLOSEUMUL 
Colosseum este astazi cel mai mare amfiteatru antic al lumii. La inceput cladirea avea numele 
de Amphiteatrum Flavium, numele fiind al regelui sub dominatia caruia s-a inceput constructia, 
care a fost inaugurata apoi de catre fiul acestuia pe nume Titus.  
Colosseumul: unul dintre cele mai populare monumente istorice din Europa, atragand potrivit 
estimarilor cei mai multi turisti in fiecare an. De dimensiuni deloc neglijabile - aproape 50 m 
in
si alte spectacole fo
Arena centrala (86×54 m) este inconjurata de 80 de randuri de gradene de marmura si granit, in care 
pot lua loc circa 80.000 de spectatori. Arena centrală era un fel de adancitura inconjurata de un zid 
inalt, facut pentru a proteja spectatorii de animalele salbatice fo
din lemn si era acoperita cu nisip pentru a absorbi sangele varsat in lupte. Sub aceasta s-au gasit 
niste mecanisme care o sustineau. Podeaua acoperea tunelurile subterane unde erau inchisi pe 
vremuri gladiatorii si animalele. 
Zidul exterior si culoarele principale sunt din blocuri de piat
Interiorul este realizat o parte din piatra si o parte din beton, totul fiind acoperit cu caramizi. Cele 
optzeci de arcade care se afla imprejurul amfiteatrului sunt intrarile pentru public, insa doua dintre 
ele, situate la extremitatile axei mici, erau in vremea aceea interzise cetatenilor de rand, acestea 
conducand la doua sectoare speciale: unul in care stateau imparatul si oamenii sai si celalalt in care 
aveau acces ambasadorii si oaspetii de nivel inalt. 
 
Modificari si restaurari asupra Colosseumului au fost facute pana la inceputul secolului al VI-lea. In 
secolele urmatoare a avut de suferit din cauza neglijentei, a cutremurelor si a altor probleme. Cu 
toate acestea, ceva mai mult de o treime din arcadele exterioare pot fi vazute si astazi. Scheletul 
intern, care sustine "cavea" (locurile), a ramas in mare parte intact. Din pacate marmura si toate 
decoratiunile de metal au disparut. Colosseumul are o forma eliptica, masurand circa 189 m in 
lungime si 156 m in latime. Exteriorul are 47 m ina
s
Colosseumului au fost folosite blocuri de piatra, un liant cu proprietatile cimentului de astazi si 
caramizi. Al patrulea etaj contine decoratiuni in stil corintian. La inceput, la fiecare arcada se aflau 
statui, iar scuturi imense de fier decorau al patrulea etaj al cladirii intre asa-zisele ferestre. Mai erau 
si un fel de copertine care se sustineau de ultimul etaj, protejand spectatorii de soare.  
 
Colosseumul reprezinta o minune a ingineriei: existau atat de multe scari si iesiri, incat 
intreaga arena ar fi putut fi golita in doar 10 minute.  
 
Colosseumul si Forumul imperial 
Aceasta bogata zona arheologica, in care a intervenit brutal Mussolini, cuprinde cateva dintre cele 
mai grandioase vestigii ale Romei antice. Dominant este Colosseumul construit in 72-8
im
imparatul Titus a inaugurat amfiteatrul, a consacrat 100 de zile jocurilor de celebrare, unele dintre 
acestea implicand masacrarea a 5000 de animale salbatice
p
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imperiale, reprezentativ fiind cel al lui Traian, unde se afla si celebra Columna a lui Traian, precum 

LUI CONSTANTIN 
rcul lui Constantin - acesta se afla in apropierea Coloseumului, este relativ mai recent si mai 

El a fost inaugurat in anul 315 (d.Chr.) pentru a glorifica victoria imparatului 

, care era 
cida. Curios este insa faptul ca Arcul 

u pomeneste despre religia crestina, desi se pare că imparatul o adoptase ca religie de stat, 
si mama lui, Elena. Aceasta a intreprins o expeditie arheologica in 

 cele 8 statui infatisand prizonieri daci, provin din Forul 
i Traian.

I TITUS 
ai asemanator cu cele moderne, mai simplu si 

ui Titus, care este si cel 

razboi 
dusa din Ierusalim, dupa distrugerea Templului. 

 aducerea altarului si a 

 marea bogatie a Templierilor, atat de discutata 

ealul Palatin. 

, dar acestea sunt in stare de ruina si mai putin 

si Casa de Aur a lui Nero, astazi o revelatie subterana a interioarelor romane. Planurile pentru 
transformarea zonei intr-un parc arheologic sunt in curs de realizare, iar artera principala care o 
strabate este din ce in ce mai des inchisa traficului, pe masura ce scopurile sunt materializate in 
practica. 
 
Arce de triumf 
”Arcul de triumf” a fost inventat de romani, pentru a sarbatori o mare victorie a unui 
imparat sau pentru cinstirea acestuia, astfel ca el sa ramana in memoria urmasilor.  
În Roma mai există trei arcuri, dintre cele mai semnificative.  
 
ARCUL 
A
bine conservat. 
impotriva lui Maxentian. Acesta, dupa ce renuntase la titlul de "Augustus", se auto-incoronase 
imparat in Galia, in orasul Arlete (Arles). Intrand in conflict cu Constantin cel Mare
suveranul legitim, Maxentian este infrant si obligat sa se sinu
n
botezandu-se el insusi (posibil) 
Palestina, unde identificase Crucea Rastignirii, locul de nastere si mormantul lui Iisus, fiind apoi 
sanctificati, si ea si fiul ei, imparatul. 
 
Arcul are trei deschideri si desi este dedicat lui Constantin cel Mare, a fost impodobit mai curand cu 
elemente din timpul imparatului soldat si filosof, Marcus Aurelius (161-180). Aceasta se explica 
prin faptul ca sculptorii ultimei perioade imperiale foloseau frize si fragmente din monumentele mai 
vechi. Unele basoreliefuri fusesera preluate din monumentul care celebra victoria lui Traian asupra 
dacilor. Cele 7 medalioane cu diametrul de 2 metri, care impodobesc fatadele din Nord si Sud, 
apartin unui arc al lui Hadrian, iar
lu
 
ARCUL LUI SEVER 
In Forul Roman domina Arcul lui Sepimiu Severus, construit in 203 (d.Chr.), si care era dedicat 
copiilor sai, Caracalla si Geta. Numele celui de-al doilea a fost sters (asa cum se mai intampla si in 
zilele noastre), dupa ce Caracalla il ucisese.
 
ARCUL LU
M
mai sobru este Arcul l
mai vechi, fiind ridicat in anul 81(d.Cr). El are o 
singura deschidere. Faimoase sunt basoreliefurile 
dinauntrul arcului, reprezentand prada de 
a
Astfel sunt infatisate
marelui candelabru cu sapte brate, in intregime 
din aur de 24 carate. Comorile din templul lui 
Solomon, de fapt celui de-al doilea templu, primul 
fiind demolat de Nabudoconosor, si reconstruit 70 
dat nastere la multe legende, inclusiv in ce priveste
in zilele noastre. 
In dreptul arcului sunt niste trepte care urca pana la d
 

de ani mai tarziu, in jurul anului 515 (i.Chr), au 

Desigur, mai exista si alte arcuri de triumf la Roma
importante. 
 

 
13



PANTHEONUL 
Pantheonul: domul de peste 40 de metri inaltime a fost pana in 1436 cel mai mare dom din lume. 

ie a fortei si frumusetii vechiului 
periu roman, fiind situat chiar in centrul istoric al orasului, Piazza del Rotonda. De jur imprejur 

e conservat dintre toate templele antice, aceasta minune arhitecturala are in varful 
upolei un oculus (ochi) gigant, deschis in permaneneta catre cer. Domul Panteonului este cel mai 

n Europa, avand inaltimea si diametrul de 43,3 metri. Spatiul aerisit, strabatut 

n bronz, decoratiunile din 

din Europa, cocotat undeva pe la 43 de metri. 

ial incredibil de 
r si de rezistent. Acesta a fost modelat intr-o matrita care se ingusta, ajungand de la o grosime de 

 mai exista coloane din marmura 
ena, din vremea cand Panteonul era un templu de venerare a zeilor romani. Aici sunt ingropati 

era o priveliste de neuitat. Sus se vede bratul intins al imparatului Marcus 
urelius, care imparte pace de pe calul sau. Partile laterale ale pietei, in forma de stea, sunt 

alate identice, care adapostesc unele dintre cele mai importante bogatii ale 

Astazi, cu o vechime de peste 1800 de ani, este un reper si o martur
im
pot fi gasite cafenele, mici magazine, dar si tarabele vanzatorilor stradali. 
Cel mai bin
c
mare dom zidit di
feeric de razele soarelui filtrate de oculus, îi confera Panteonului un aer eteric. Cand ploua putem 
admira apa cum cade gratios prin oculus, scurgandu-se pe podeaua din marmura si disparand apoi 
printr-un jgheab. Cand ninge, e si mai frumos. Aici se afla mormintele a doi regi ai Italiei, precum si 
mormantul rasfatatului artei renascentiste romane, Rafael. Usile masive di
marmura, porticul sau fantana proiectata de Giacomo della Porta fac din Panteon una din minunile 
lumii, chiar si pentru vremurile sale. 
--- 
Pantheonul, cel mai bine conservat dintre toate templele antice,  a fost construit in jurul anului 120, 
 pe vremea lui Hadrian. Initial, un templu pagan, Pantheonul a fost transformat, ulterior, in biserica 
crestina. Templul, care imbina doua stiluri arhitecturale, specifice templelor si bailor termale, 
impresioneaza prin peretii grosi de peste 6 metri, usile masive din bronz si decoratiunile din 
marmura. Si nu in ultimul rand, prin imensul "ochi" (oculus, de peste opt metri diametru) care 
strapunge domul zidit - cel mai mare 
--- 
Cu proportiile sale absolut perfecte, Pantheon-ul era considerat in antichitate drept "Miracolul 
Romei". Ridicat de Adriano, in urma cu 1 900 de ani, domul Panthenonului a ramas pana in secolul 
15 cea mai mare constructie de acest tip din lume, avand un diametru de 43,5 metri - echivalentul 
distantei dintre sandalele si torta Statuii Libertatii. Construcţia este o emisfera perfecta, avand 
inaltimea si diametrul egale intre ele si este facuta din beton, material inventat tot de romani. 
Folosind piatra ponce amestecata in beton, constructorii Romei au creat un mater
uso
6,7 metri la baza domului la numai 0,6 metri in varful acestuia. 
--- 
Dintre toate marile cladiri ale Romei vechi, numai Panteonul a ramas intact. Construit de Marcus 
Agrippa in anul 27 i.Ch., Panteonul a fost renovat de Hadrian. Aceasta cladire remarcabila se afla 
printre minunile arhitectonice ale lumii, datorita modului in care este conceput spatiul si domul sau. 
Cladirea are 142 metri latime si 142 metri inaltime. In interiorul Panteonului veti observa cele 16 
columne monolitice din granit. Panteonul este o constructie foarte complexa: materialele de 
constructie sunt asamblate intr-o proportie perfecta. Aici inca
galb
multi regi si artisti. Unul dintre cei mai cunoscuti este Raphael. O alta personalitate este Victor 
Emanuel al II-lea.  
 
Muzeele capitoline 
In centrul antic al Romei religioase se gasesc cele mai fascinante capodopere ale lumii, de la 
sculpturile grecesti din sec. IV i.Chr., pana la picturile revolutionare - si scandaloase - ale lui 
Caravaggio. Colina Capitoliului era inima religioasa a vechii Rome, astazi gazduind un muzeu 
superb. O scara usor inclinata, Cordonata, asa cum a conceput-o Michelangelo in sec. XVI duce in 
varful colinei si of
A
marginite de doua p
Romei. Colectiile din Palazzo Nuovo si cele din Palazzo dei Conservatori au fost inaugurate in 1471 
cu o donatie de lucrari din bronz facuta de Papa Sixtus IV. De atunci, ele au fost imbogatite in 
permanenta. Palazzo Nuovo gazduieste in mare parte sculpturi antice restaurate, cum ar fi Statuia 
ecvestra a lui Marcus Aurelius, Gal murind, Venus capitolina, Marforio, precum si alte lucrari de 
valoare. In Palazzo dei Conservatori gasim lucrari precum Sf. Ioan Botezatorul sau Tiganca 
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ghicitoare ale lui Caravaggio, Lupoaica de bronz, cel mai vechi simbol al Romei, sau fragment din 
uriasa statuie a lui Constantin. 
 
TERME 
Baile Caracalla: construita in 212 - 219 aceasta a fost una dintre cele mai mari bai publice ale 
vechii Rome, complexul fiind initial decorat cu mozaicuri complicate si frumoase statui, prea putine 
insa pastrandu-se si astazi. Cu o suprafata generoasa - potrivit estimarilor aproximativ 1700 de 
oameni putea face baie aici - ruinele fostelor bai raman un obiectiv interesant. 
 
Ostia antica 

-se pe cativa kilometric patrati, remarcabilele ruine ale principalului oras-port al Romei 

ndata in sec IV i.Hr., 
 inceput ca un simplu fort, dar pe masura ce Roma se dezvolta, orasul devenea tot mai important 

istributie a importurilor din Mediterana. Zilele de glorie ale Ostiei Antice au luat 

Intinzandu
antice ascund cateva surprise si ne dau o idee clara despre viata de zi cu zi din timpul Imperiului 
Roman. Acum aproape 2000 de ani, orasul-port international al Romei, plin de viata, se afla chiar 
pe tarm, la gura Tibrului (ostium se traduce prin gura de rau). In mileniile urmatoare, marea s-a 
retras cativa kilometri, iar raul si-a schimbat spectaculor cursul. Ostia a fost fo
la
ca punct de d
sfarsit in sec. IV, iar orasul a fost parasit in urma cu 1000 de ani. Atractiile principale ale Ostiei sunt 
Decumanus Maximus, strada principala a orasului, teatrul, Casa di Diana, o insula (bloc de 
apartamente, Thermopoliumul, o taverna cu meniul pictat pe pereti, forumul, capitoliul sau muzeul 
cu o expozitie de sculpturi, sarcofage si mozaicuri de mare valoare. 
 
http://www.myvideo.ro/watch/4779860/Arhitectura_romana  
filmulet – arhitectura romană 
 
URBANISTICA, ARHITECTURA, ARTA – texte din diverse surse 
• Roma devine oraşul prin excelenţă – URBS, capitală a unui vast imperiu care îşi 

reflectă splendoarea în construcţiile sale triumfale sau sociale. 
dial este esentială comunicarea • Pentru Imperiul roman afirmat ca un stat mon

rapidă prin mijloace eficiente care să se adreseze tuturor nivelelor sociale şi 
tuturor regiunilor imperiului; aceste mijloace sunt dezvoltarea urbană, arhitectura 
publică şi utilitară, arta  triumfalistă. Toate la un loc induc în cele din urmă un 
nivel general de bunăstare şi civilizaţie . 
 Arta devine un mijloc eficient de comunicare vizuală care • subliniază prezenţa 
autoritară a statului şi îndeplineşte rolul de agent de îndoctrinare .Ea este 
cunoscută, de toţi şi transmite urmaşilor cinstirea celor care si-au slujit bine 
patria ‘’ (Polybios – Istorii). Spiritul este extraordinar de modern, asemănător cu 
ceea ce se întâmplă în secolul nostru cu comunicarea vizuală când mijloace 
sofisticate de comunicare rapidă folosesc imaginea în contextul unei societăţi 

• 

pestriţe şi de masă, supusă presiunilor politice. Conştiinţa acestei societăţi este 
manipulată practic prin imaginea difuzată. 
Monumentele romane sunt monumente care sar în ochi. Operele de artă au sens 
comemorativ, adânc propagandistic şi scopuri utilitare. 
Iconografia este cea a puterii care exprimă raportul dintre cetăţean şi stat: • 
imaginile triumfaliste, gustul grandorii, încărcătura narativă şi decorativă. 
Opera de artă este un vehicul încărcat de sens ;de aceea se dezvoltă  mai ales • 
portretistica (monede, medalioane, busturi) constituie documente istorice de primă 
mână ce exaltă marile figuri istorice romane  şi acele virtus romana  des 
aminitite de scrierile romane . 
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URBANISMUL ROMAN  
ştenit de la etrusci  este o construcţie clară, ordonată; înMo raşelor construcţiile o  

spiritul raţionalist roman s-a manifestat prin îmbinarea unei structuri stradale 
ordonate cu o tehnică edilitară foarte evoluata. 

şele sunt în primul rând realizări clare şi ordonate dar au şi caracter religios  pe 
e îl atestă riturile arhaice de înte 1

Ora
car meiere . 

iduri de incintă
 
Oraşele sunt înconjurate de z  cu porti monumentale dispuse pe directia 

trol vamal  şi de trafic. 
pe 

 cetatea era  centrul vital al unui teritoriu  separată de lumea din afară de o linie 

celor patru puncte cardinale . Zidurile cetăţii erau bariere limitative şi defensive, 
prevăzute cu turnuri de apărare sau bastioane  şi platforme pentru amplasarea 
maşinilor balistice. Portile erau şi puncte de con
• Asemenea oraşe fortificate au fost construite de romani în teritoriile cucerite, 

graniţă (limes) – castre de legiune. 
•

magică (brazda sacră) numită POMERIUM – graniţă rituală înlăuntrul căreia erau 
interzise orice înmormântări care ar fi pângărit cetatea sacră . 

• erau impartite ca si cele etrusce in patru parti egale de cele doua ar
circulatie perpendiculare una pe alta , denumite cardo si decumanu

tere de 
s orientate pe 

• de sah, după modelul hippodamic grecesc, se 
direcţia N/S- E/V 
Străzile trasate sistematic in tabla 
întretăiau în unghiuri drepte care creeau spaţii de construcţie dreptunghiulare 
denumite insulae . 
 Străzile aveau  • pavimente de piatra si erau bordate de trotuare . Oraşele erau 
prevăzute cu canale de evacuare a apei de ploaie şi cu canale de aductiune a apei 
potabile.  
Străzile erau loc d• e trecere dar şi de desfăşurare a unor activităţi publice; erau 

nchinate divinităţilor protectoare numite COMPITA un fel de 

• 
numente asemănătoare cu cele din urbs: forul cu anexele sale – 

 
Or
rez i lungă în faţa asedierii;  aprovizionarea cu apă făcută prin 

 

                                                

controlate de un consiliu de magistraţi alesi dintre proprietarii de pe străzile 
respective care răspundeau de curăţenie şi de cinstirea altarelor amplasate de-a 
lungul străzilor şi î
lari sau penaţi. 
După modelul oraşului roman ( Roma ) au fost constrzite oraşe în tot imperiul; ele 
aveau mo
Capitoliu, curia, bazilica, termele, teatrul, arcuri de triumf, fântâni  şi la periferie 
temple pentru divinităţile locale  în timp ce cultele romane erau grupate în centru. 

aşul trebuia să poată proteja locuitorii de atacurile dusmanilor si să asigure o 
istenţă cât ma

marile apeducte era esenţială. 

 
1 Întemeietorul trasează pe pământ un templum care îi va îngădui să cunoască voinţa zeilor şi auspiciile .Apoi , asistat 
de un augur şi un măsurător de teren , trasează decumanus maximus şi locul unde el va fi întretăiat de cardo maximus ; 
iontersecţia celor două artere are caracter sacru ; aici va fi amplasat forul . 
Urmează apoi ceremonia numită limitatio adică trasarea unei brazde sacre cu un plug tras de o vacă şi un taur alb ; 
brăzdarul este ridicat acolo unde va fi amplasamentul pentru porţi .Făşia de teren trasată de o parte şi alta a brazdei 
sacre se numeşte pomerium .După aceea se stabilesc diverse locuri pentru amplasarea monumentelor oraşului : templul 
Junonei , Minervei şi al lui Jupiter  pe o înălţime .Ultima fază este sfinţirea – consecratio , act religios care constă în 
rugăciuni şi sacrificii . 
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• 

 Oraşele erau dotate cu clădiri publice, religioase

Apeductele erau completate cu fântâni de utlitate publică amplasate de obicei la 
intersecţii. 

•  şi amenajări pentru 
distracţii. 

Oraşele formau o reţea, legătura între centrele provinciale si capitala era 
asigurata prin sosele pitetruite, drumuri strategice şi poduri. 

xista si o multime de aşezări rurale – villae, vici, pagus . 

ARHITECTURA  

ană  

entru zei romanii nu au 
uitat mai ales confortul şi interesul public. 

t în primul rând destinate comunităţii şi apoi confortului 

• la punct tehnici de construcţie necunoscute grecilor construind 
ăzneţe şi solide . 

 Multe dintre construcţiile lor există şi astăzi: apeductele, amfiteatrele, termele . 

E
 

• Este caracterizată de două trăsături : 
1. este urb
2. este funcţională  

 
• În timp ce grecii au avut mai ales grijă să ridice temple p

• Programele sun
personal. 
Romanii au pus 
lucrări extrem de îndr

•
• Monumentele numeroase rămase din timpul civilizaţiei romane dovedesc marea 

varietate de forme a programului de construcţii. 
• In arhitecura romana preluari si asimilari din arhitectura greaca şi etrusca sunt 

impletite cu inovatii tehnice  şi cu spiritul ingineresc al romanilor. 

a
• Originalitatea arhitecturii romane este conferită de scara şi proportiile 

monumentale, noua tehnica constructiv  a arcurilor ai boltilor  
sit 

Va

ereti , bolţi şi acoperisuri  
ne şi canalizare  

 
Ma r  existenţei  
Ma r
lem

• Arhitectura romană, datorită spiritului ei raţionalist, ordonat şi disciplinat, a folo
ca model pentru Renaştere şi pentru Imperiul francez care a luat-o ca bază a 
arhitecturii începutului de secol XIX. 

 
rietate de meserii fără precedent: 
• Inginerul specialist în betoane, findaţii hidraulice, încălzire centrală  
• dulgherul – părtile lemnoase ale construcţiei 
• pietrarul – tăietor de blocuri şi plăci de piatră  
• zidarul – în cărămidă  
• ţiglarul – specialist în pavimente , p
• instalatorul – conducte de aducţiu
• decoratorul – mozaicuri , fresce , ornamnete , sticlă , sculpturi şi metal . 

te ialele de construcţie se diversifică în sensul
te iale naturale solide:  
n (vile de la ţară, case din oraşe, grinzi de lemn erau aşezate în terasamentul 

dru
pia

murilor pavate) 
tră (fortificaţii, apeducte, poduri, arcuri, pilaştri); tuful  era preferat pentru 

usurinţa prelucrării şi ieftinătate, calcar; marmura era rar folosită şi numai ca 
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podoabă ostentativă; era rezervată ornamentelor deseori policrome  pentru opus 
au figurative) sectile  ( furniruit cu marmură a peretilor în motive geometrice s

Materiale semiartificiale: 
betonul  folosit din sec. II î. Chr.; betonul roman se obţinea din ciment, var, lut, nisip 
amestecat cu apă şi balastru. Zidăria pe bază de ciment – opus caementicum, era 
modelată cu ajutorul cofrajelor permiţând trecerea de la susţinerea rectilinie spre arc 
şi curbă. 
Betonul a revoluţional arhitectura antică  (boltiri  de forme diferite) 
Materiale artificiale (realizate prin diverse tehnologii antice): 
terra –cota (lutul ars), ţigle de lut, cărămizi 

 suport pentru pictura murală 

grame de arhitectură 

 REZIDENŢIAL - ARHITECTURA PRIVATĂ  

culară, individuală  numită 
omus şi clădirea de închiriat numită insula, împărţită în apartamente. 
xista de asemenea tipul de locuinţă denumită villa  - o casă de ţară sau fermă unde 

l liber. 

.Cr. ofera  dovezi 
tica si confort ale locuitorilor bogati ai Romei: 

ile interioare 

aunului, Casa Vetii, Villa Misterelor). 
• Locuintele se organizează în aşa fel încât să ofere izolare şi intimitate – pereţii 

tantă încăpere era TABLINIUMUL rezervată primirilor de 

 
Locuin
Mo
traditio
cu por e agrement. 
Mu d
sunt p i villae-le (locuinţe de ţară) imperiale sau destinate populaţiei 
oarte bogate (Villa lui Hadraian de la Tivoli). Unele erau amplasate pe Via Appia 

rbană ) . 
 

fier 
plumb 
bronz aurit 
gipsul  ca
sticla  pentru mozaicuri (opera musiva – sticlă cu piatră)  
 
 
Pro
 
PROGRAM
LOCUINŢA   
În oraşe trebuie să facem diferenţa între locuinţa parti
d
E
romanii bogaţi îşi petreceau timpu
 
Cele doua localitati acoperite de lava Vezuviului in anul 79 d
de exigenta este
Locuinţa cu atrium  

• Spaţiile sunt largi şi cu functionalitati variate iar curt
(ATRIUM) şi incaperile (cubiculae) sunt decorate cu statui si picturi murale; 
sunt inconjurate de gradini (Casa F

exteriori erau înalţi si cu puţine deschideri iar în interior existau curti interioare 
– atrium – care deschideau locuinţa către aer şi natură. 

• Cea mai impor
oaspeţi. 

ţa cu peristil  
da elenistica a impus un tip nou de locuinta mai ampla  formata din locuinta 

nala cu atrium la care se adauga o parte organizata in jurul unei curti interioare 
tice denumita PERISTILUM, organizata ca gradina d

lt ezvoltate, cu spatii monumentale, cu partea destinata receptiilor foarte ampla, 
alatele ş

f
de la Roma ( zona subu
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http://istorie.e-altfel.ro/casa-la-romani/
http://referat.clopotel.ro/CASA_LA_ROMANI-10071.html
 
Casele si gradinile romane
Pe marile proprietati, centrul domeniului era villa. La obarsie, villa era casa de locuit a 
proprietarului, adaptata nevoilor culturii agricole. Colible pastorilor de pe Palatin, cu scheletul lor 
de lemn, cu acoperisul lor de paie, cu peretii de chirpici, au fost foarte curand inlocuite de case 
facute din piatra. Aceste case nu aveau decat o singura camera; Cea care va deveni mai tarziu 

blinum, in locuinta romana clasica unde traiau stapanul si copii sai. Uneori mici chilii sprijinite de 
tru servitori sau ca staule pentru vite. La tara, locuinta s-a 

 spatele asa numitului tablinum si care 
vea legatura cu o curte interioara printr-un culoar ce mergea de-a lungul acestui tablinum. Ulterior 

e masura nevoilor. Dupa un timp villae rusticae concepute pentru 

dinii se sapa adesea un canal lung, cu poduri si pavilioane gratioase sau 
ergole. Gradinile romane evocate de autorii romani reprezentate pe fresce, au exercitat o influenta 

ta
zidul curtii serveau drept locuinte pen
completat cu o gradina pentru zarzavat, care se intindea in
a
s-au adaugat incaperi noi p
gospodarirea domeniului, au devenit curand prea modeste pentru romanii bogati care au creat un tip 
arhitectural nou, villa suburbana, mult mai somptuos unde ei veneau sa-si petreaca ragazul lasat de 
indeletnicirile citadine. 
 
Aceleasi peisaje de pe pictura pompeiana, unde se intrevad siluetele vilelor rustice, ne arata poate 
chiar mai staruitor, case de odihna. Fiecare civilizatie iubeste natura in felul sau. Mai presus de 
toate romanilor le placeau tufisurile umbroase, izvoarele, grotele in stanca si gradinarii lor 
elaborasera o intreaga arta a peisajului natural, in care se conjugau bine calculate, artificialul si 
primitivismul. Gradinarii romani au fost cei care au inventat dimensiunile artistice ale merisorilor si 
in general ale arbustilor cu frunzele necazatoare. Astfel gradina semnifica intreaga natura in 
omnipotenta sa. Parcurile romane posedau izvoarele si fantanile arteziene specifice tipului baroc de 
gradina. In mijlocul gra
p
directa asupra grdinilor moderne. Acestea au fost recreate ca sa raspunda exigentelor cele mai 
profunde ale sesibilitatii omenesti.  
 
Arhitectură romană civilă. De la planul de casă romană realizat de 
Vitruvius la planul unei case romane târzii de la Dinogetia 
By S.S.I. Erasmus  
Revista ERASMUS, nr. 13/2002, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002. 
http://erasmusisha.wordpress.com/2002/01/01/gheorghe-negru-tarismul-si-miscarea-nationala-a-
romanilor-din-basarabia-chisinau-editura-prut-international-2000-200-p/
 
În majoritatea studiilor de spaţiu urban atenţia este îndreptată către identificarea şi analiza anumitor 
specte, un astfel de aspect îl pot constitui edificiile particulare. Cu cât perioada de timp la care se 

mare. 

cleară, era un loc 
ceri, de distracţie şi de 

ră faţă de spaţiul privat. 
asa romană clasică avea două caracteristici esenţiale: axialitatea şi mai ales faptul că ea se 

a
raportează cercetările este mai timpurie, cu atât curiozitatea este mai 
 

pre deosebire de casele de acum, care adăpostesc familia nuCasa romană, s
aglomerat care adăpostea o varietate de ritualuri, legate de afa
religie.(1) 
Atitudinea romanilor faţă de casă era diferită de atitudinea noast
C
închidea spre exterior şi îşi deschidea toate încăperile spre un spaţiu interior. 
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În tratatul Despre arhitectură, Vitruvius prezintă în cartea a VI-a clădirile particulare, insistând 
asupra proporţiilor şi mărimilor edificiilor private după natura locurilor, descriind apoi criteriile de 
onstrucţie specifice fiecărui compartiment al casei, oprindu-se asupra orientării clădirilor pentru a 
deplini nevoile de salubritate, pentru ca ulterior să insiste asupra locurilor prielnice edificiilor şi 

lier, prăvălie) 

ărţea spaţiul casei romane în felul următor: communia aedificia referindu-se la 
r locatarilor şi oaspeţilor, situate în faţa şi împrejurul curţii de onoare. În 

ulum, tinda din faţa casei; caua aedium, anticameră cu tavan şi 
coperiş doar în jurul laturilor şi cu centrul descoperit, prin care se intra în atrium şi o sală de 

rmează privata aedificata grupând camerele aflate de jur împrejurul curţii din spate cu porticuri. 

rientate spre est şi atelierele de pictură şi tapiţerie, orientate spre nord. 

euritmie, simetrie, convenienţă şi distribuţie, Vitruvius spune că arhitectul nu trebuie să aibă o grijă 

c
în
asupra genurilor potrivite diferitelor categorii de oameni. 
F – fauces;  
A – atrium (atriu);  
c – cubiculae;  
t  – triclinium (ti – de iarnă; tv – de vară);  
T – tablinium;  
P – peristilum;  
H – hortus;  
B – bucătăria; b – baie;  
p – tabernae (ate
 
Vitruvius împ
încăperile accesibile tuturo
faţa acestei curţi se aflau: vestib
a
recepţie cu tribună de audienţă, denumită tablinum. 
 
De jur împrejurul curţii de onoare trebuiau să se mai afle: sala de onoare – oecus, orientată spre 
vest, biblioteca orientată spre est, exedrele şi pinacoteca în plan semicerc, orientate spre nord. 
 
U
Aceste camere sunt: trei triclinii, de vară, de primăvară, de toamnă şi de iarnă, orientate 
respectiv către nord, est şi vest; băile, orientate către vest sau nord; camerele de locuit – cubicula, 
o
 
După ce în capitolul II al primei cărţi afirma că arhitectura este alcătuită din ordonare, dispoziţie, 
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mai mare decât aceea că, prin proporţii de părţi alicote, clădirile să aibă o alcătuire desăvârşită. 
După ce se va fi hotărât raportul simetriilor şi corelaţiile dintre părţi vor fi fost deduse din calcul, 

mâne o sarcină a agerimii minţii ca, ţinând seama de natura locului sau de mărimea clădirii sau de 

căperile denumite caua aedium se împart în cinci tipuri, fiecare purtând un nume potrivit cu 

m toscan-cel mai vechi, lipsit de coloane de susţinere a compluviului şi atrium tetrastylum, 

imensiunile aripilor din dreapta şi din stânga navei atriului se stabileau în raport cu lungimea 

imensiunile peristilului trebuie stabilite în aşa fel ca în sens transversal, acesta să fie mai mare cu 

nteriorul casei era reprezentat de o axă lungă pornind de la fauces (cale de acces între poartă 

n număr de formaţiuni arhitectonice complementare pun în valoare axa. Spaţiul care marchează 

nea în valoare spaţiul înalt al atriului şi mişcarea soarelui marca 
rele zilei. Impluvium- ul era un marcator al axei şi un simbol al independenţei domusului de 

înlocuit grădina (hortus) în sec. II î.Chr, arhitecţii au avut grijă să continue 
spectul axial al zidului din spate situând peristilul pe axa fauces – atrium – tablinum pentru a 

ră
înfăţişarea ei, prin reduceri sau adaosuri să se creeze unele compensaţii şi să se ajungă ca, deşi 
simetria, prin reduceri sau adaosuri, ar putea fi modificată, lucrarea să pară totuşi corect alcătuită şi 
să nu lase nimic de dorit în ceea ce priveşte înfăţişarea.(2) 
 
Caua aedium era o curte de suprafaţă relativ mică, în parte acoperită, care ţinea loc de vestibulum. 
Era aşezată în faţa atriului, care degaja toate piesele principale ale casei. În locuinţele modeste, 
caua aedium înlocuia şi îndeplinea şi funcţiile atriului, confundându-se adesea şi ca denumire cu 
acesta.  
În
trăsăturile lui caracteristice: toscan, corintian, tetrastil, displuviat şi testudinat.(3) 
 
Referitor la atrium Vitruvius, confirmat şi de săpăturile arheologice, arată că existau două tipuri 
(4) : atriu
adică cu patru coloane dispuse la colţurile compluviului şi impluviului. 
 
D
atriului. Tot astfel şi pentru tablinum (încăperea în care stăpânul casei îşi primea vizitele, în unele 
cazuri, sala unde se servea mâncarea) lăţimea sa se stabilea în funcţie de lăţimea atriului.(5) 
 
D
o treime decât în sens longitudinal. Coloanelor trebuie să li se dea o înălţime egală cu lăţimea 
porticului, iar intercolonatele trebuie să nu fie mai mici de trei dar nici mai mari de patru grosimi de 
coloană.(6) 
 
La triclinii lungimea trebuie să fie de două ori cât lăţimea. Dacă este vorba de exedre sau săli de 
adunare de formă pătrată, atunci înălţimea lor să se facă atât cât este lăţimea lor mărită cu jumătate. 
Pinacotecile trebuie să fie dimensionate ca nişte exedre de mărime mare.(7) 
 
I
şi atrium) prin atrium sau holul central către spaţiul de primire (tablinum). Această axă 
defineşte privirea din exterior. 
 
U
axa de la intrare este lung şi îngust. O deschidere în acoperişul atriului (compluvium) avea rolul 
de a permite scurgerea apei de ploaie în impluvium. Compluvium- ul este, de asemenea, sursă de 
lumină pentru atriu iar lumina pu
o
lumea exterioară. 
 
Axa fauces – atrium – tablinum este legată de un ritual care-i sporeşte importanţa.(8) Este vorba 
despre ritualul salutaţiei matinale, când pater familias primeşte vizitele clienţilor săi. Structura 
arhitecturală a domusului făcea ca pater familias să poată controla direct cine intra în casă. 
Când peristilul a 
a
extinde cât mai mult posibil vizibilitatea de la intrare.(9) Acum când peristilul închide lumina 
soarelui şi o grădină, atriul a devenit un fel de anticameră formală a clienţilor. 
Noi camere cu nume greceşti situate în jurul peristilui erau folosite de cei care locuiau în casă 
(triclinia, culina, balneum, cubicula, exedra…). 
 
Peristilul imita aspectul curţii cu grădină al casei elenistice. Avea un portic înconjurător dotat cu 
numeroase coloane şi o piscina în mijloc înconjurată de flora unui mic parc. 
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Vitruvius încerca să-i convingă pe arhitecţi să orienteze încăperile astfel încât să obţină cele mai 
bune condiţii de lumină şi temperatură în funcţie de momentul zilei şi anotimpuri. Astfel: tricliniile 

e iarnă şi băile trebuie şă fie orientate spre apusul de iarnă, pentru că au nevoie să se bucure de 

ie orientate spre răsărit 

 orice om din popor – vestibulum, 
aua aedium, peristylum şi cele ce pot avea o întrebuinţare asemănătoare.(11) 

ecut ci şi despre transformări fundamentale în mentalitatea oamenilor. 

 Vitr., De Arch. 6.2.1-2. 
e Arch. 6.3.1. 

rch. 6.4.11-12. 

t. 

 
AME DE ARHITECTURA CIVILĂ şi RELIGIOASĂ  

forum. Dintre clădirile mai importante menţionăm: 

AZILICA  - monument public ce constă dintr-o incintă dreptunghiulară împărţită în 
e mari. Servea ca 

 Prima bazilică a fost construită la Roma de Cato Cenzorul (basilica Porcia) sec. 
II î.Chr., la poalele Capitoliului şi avea menirea de a asigura romanilor un spaţiu 
de întâlnire şi discuţii în caz de intemperii. 

 

d
lumina serii şi pentru că soarele, chiar atunci când apune, strălucind spre ele, dezmorţeşte cu căldura 
lui această regiune în timpul serii. Dormitoarele şi bibliotecile trebuie să f
pentru că întrebuinţarea lor cere lumina de dimineaţă. Cu această orientare cărţile nu putrezesc, nici 
nu sunt stricate de molii sau umezeală. Tricliniile de primăvară şi de toamnă se cer a fi orientate 
spre răsărit, căci atunci, cu razele sale trimise drept în faţă, soarele, în mersul lui spre apus, face ca 
aceste săli să fie temperate în ceasurile în care sunt întrebuinţate de obicei. Tricliniile de vară 
trebuie să fie orientate spre miazănoapte, deoarece în timpul solstiţiului, când celelalte regiuni ale 
cerului se înfierbântă de arşiţă, cea nordică, opusă cursului soarelui, rămâne mereu în răcoare şi 
astfel, face ca încăperea atunci când este folosită, să fie şi salubră şi plăcută. La fel trebuie orientate 
pinacotecile, ţesătoriile tapiţerilor şi atelierele pictorilor, pentru ca lumina statornică de miazănoapte 
să păstreze neschimbate însuşirile culorilor din lucrările lor.(10) 
 
De asemenea, se face distincţie între încăperile rezervate capetelor de familie şi cele care le sunt 
comune lor şi străinilor. Dintre aceste încăperi, în cele rezervate, nu poate intra cineva decât poftit. 
Acestea sunt: dormitoarele, tricliniile, băile şi celelalte care au întrebuinţări de acelaşi fel. În 
schimb, comune – în care poate intra chiar nechemat, după voie
c
 
Cu toate că noi acordăm spaţiului privat, locuinţei o diferită ierarhizare, imaginarul la care 
ajungem este diferit de cel al vechilor romani. Arhitectura romană ne duce într-o lume în care 
totul: religia, economia, ritualurile sociale se desfăşoară toate în interiorul casei spre 
deosebire de casele noastre astfel încât spaţiul casei romane ne vorbeşte nu numai despre 
tr
 
NOTE: 
1 The “View Through” and the “View Out” in the Ancient Roman House de John R. Clarke, The 
University of Texas at Austin, de pe www. Txclassics. org / exrpts5. htm. accesat pe 15.03.2002, 
ora 12. 56. 
2
3 Vitr., D
4 Vitr., De Arch. 6.3.2. 
5 Vitr., De Arch. 6.4.1-3. 
6 Vitr., De A
7 Vitr., De Arch. 6.5.1-4. 
8 John R. Clarke, loc. ci
9 Ibidem. 
10 Vitr., De Arch. 6.6. 
11 Vitr., De Arch. 6.7.1-2. 
 

PROGR
Amplasate de obicei în 
 
B
mai multe nave prin colonade; intrarea este plasată pe una din laturil
tribunal, curte de justitie sau bursa. 

•
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TERMELE  - sunt ansambluri arhitecturale complexe  acoperind mai mult de 
11 ha cu bai publice, bai termale, piscine in aer liber, sali si spatii pentru sport 
denumite palestre, biblioteci si curti interioare precum si locuiri de plimbare si de 
dis
Era
Cu

• Un vestiar -  apodyterium 

iduri. 
Săl  icuri luxoase şi cu pavimente de marmură. Unele 
ter vată femeilor şi una bărbaţilor. Cazanele – 
hyp , se aflau la subsol şi un sistem perfecţionat de conducte şi canalizări 
permit
TERM
TE , 212. 

cutie.Termele erau centrul existentei  citadine, loc de intilnire a societatii romane. 
u decorate cu statui si decoratii rafinate – mozaicuri  
prindeau patru părţi esenţiale : 

• O piscină – natatio sau frigidarium 
• Băile: 

- băi calde – tepidarium; unde se făceau masaje cu ulei  şi parfumuri  
- băi fierbinţi – caldarium  

• Grădina şi spaţiile pentru exerciţii fizice. 
Întregul complex era înconjurat cu z

ile erau împodobite cu moza
me erau împărţite în două – o parte rezer
ocaustum

ea aducerea apei şi aerului la temperatura dorită.  
ELE LUI AGRIPPA   

RMELE LUI CARACALLA  de la Roma 
 
CONSTRUCTIILE PENTRU SPECTACOLE PUBLICE 
Teatrul  
• au preluat formele teatrului elenistic adaptat la specificul artei scenice romane . 
• Spre deosebire de cele grecesti teatrele romane erau construite deasupra solului 

– semicirculare – au rezultat amfiteatrele de plan 
SEUMUL DE LA ROMA. 

deon, stadion şi hipodrom

Din cuplarea a doua teatre 
elipsoidal destinat spectacolelor de masa – COLLO

O   
te, întreceri de atleţi 

şti. In general lipseau reprezentările rafinate sau spectacole de teatru ale 
ul, 

Av
spe

Aici se desfăşurau parăzi extravagante, petreceri violen
profesioni
autorilor greci şi latini fiind preferate comediile burleşti, spectacolul de mimi, circ
spectacolul sângeros al luptei de gladiatori. 

eau forme standardizate răspândite în toată lumea romană şi erau destinate 
ctacolului de masă. 

Circul  
Au forme de patrulatere  alungite.  
Aici aveau loc întrecerile de care, vânători şi spectacole ample –defilări, cortegii. 
CIRCUS MAXIMUS – Roma din epoca regalităţii; adăpostea aproape 40000 de 
spectatori 
 
CONSTRUCTIILE RELIGIOASE  

UL –templum 
forului. Este un spaţiu circular sau dreptunghiular 

r şi 

TEMPL
Este cea mai impunătoare clădire a 
sfinţit şi dedicat unei divinităţi. Este de asemenea o construcţie religioasă da
publică în acelaşi timp (aici puteau avea loc întruniri ale senatului), cu forme 
stereotipe. 
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Este o sinteza intre templul grecesc şi cel etrusc de la care s-a pastrat ideea amplasarii 
t de la vest la est  

lului este cella unde se află efigia divinităţii; templele 

lasată în faţa intrării; în faţa scării aveau loc sacrificiile rituale. 

ând forma unor clădiri mici 

erse case 
s Europos. 

ală  
• Cultele  orientale dedicate lui Mithra, Isis, Marea Mamă erau de obicei 

me dispunere a participanţilor la cult, a preoţilor, a imaginilor de cult şi a 

 
Tip  

pe un podium înalt.Teoretic este orienta
Partea esenţială a temp
consacrate triadei capitoline – Jupiter, Junona, Minerva  au o triplă cella. 
În faţa cellei se află un vestibul (pronaos) format din prelungirea celor doi pereţi 
laterali şi din colonade; templul este amplasat pe un podium la care se ajunge urcând 
o scară amp
• Templele cultului statului sau ale marilor zei erau somptuos decorate. 
• Existau si mici temple dedicate divinităţilor locale  av

şi dreptunghiulare. 
 
Existau de asemenea temple dedicate zeităţilor străine, care aveau forme 
variate:  

• Cultele secrete, private, celebrarea misterelor aveau loc în div
particulare – Vila Misterelor de la Pompei sau sinagoga de la Dura

• Cultul creştin înainte de Constantin era celebrat numai în locuri ascunse  fără 
vreo arhitectură speci

practicate în adunări tainice dar în centre de cult speciale în care se practica o 
anu
desfăşurării riturilor sacre – influenţă ulterioară asupra creştinismului. 

ul grecesc al tolosului – de plan circular – a fost adoptat pentru cladiri 
religioase destinate tuturor zeilor – 
• Panteonul , construit la Roma de  Agrippa  (27 î.Chr.) 

plul Vestei constă dintr-o clădire rotundă cu o singură intrare înconjurata de 
olonadă circulară  şi având acoperiş de lemn învelit cu ţiglă. 

• Tem
o c

 
ROGRAME DE ARHITECURĂ CU CARACTER OMAGIAL SAU 

ic şi renumelui care constituia baza ambiţiilor 

pop l Căii Sacre spre 
apitoliu; cortegiul captivilor cu dovezi materiale ale victoriei, a generalului 

P
COMEMORATIV; MONUMENTE TRIUMFALE  
Era menită scopului propagandist
politice, a conducătorilor şi capilor de familie . 
Era de asemenea legată de desfăşurarea ceremoniei triumfului la Roma, înfăţişată 

orului sub forma unei strălucitoare parade militare de-a lungu
C
vicotorios - triumphator-ul în car de luptă şi ,, îmbracat ca Jupiter’’. 
 
Este alcătuită din:  
• arcuri de triumf, columne, trofee – constructii placate cu piatră şi decorate cu 

basoreliefuri 
• altarele dedicate pacii – ARA PACIS  al lui Octavianus Augustus construit la 

Roma 
• Temple ale Onoarei, Sorţii, Virtuţii  

Apăreau pe tot cuprinsul Imperiului ca o dovadă a puterii romane •  
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Trofeele (tropaeum) 

ac de care se atârnau armele capturate. Au originea în obiceiul generalilor 
 şi armurile capturate. 

marmură, 
asemănătoare unui mausoleu, împodobită cu statui şi reliefuri triumfale, ridicată 

nului învins – dovada victoriei şi puterii romane . 

• 

 
Ar

te 

• igioasă derivând din aşa numitele 
buia să treacă armatele după o campanie 

pentru a-şi depune armele. 
semnificând superioritatea învingătorului faţă de restul omenirii  

ratul victorios şi statul roman 

• 

Ar
 

Su

lă – cippus – stâlp de piatră  care indică locul înhumării sau conţine cenuşa 

• Era un monument comemorativ al unei victorii. Iniţial putea fi doar un stâlp sau 
un cop
greci de a clădi pe locul bătăliei armele

• La sfârşitul Republicii  este o construcţie monumentală din piatră şi 

pe pământul dusma
• Semnificaţia este aceea a unui templu dedicat zeităţilor care au înlesnit victoria. 

Cele ridicate la Roma simbolizau puterea imperială, conţinând si statui în mărime 
colosală ale împăratului  în postură martială. 

Exemple : Tropaeum Traiana – Adamclisi  

curile de triumf  
• Poartă monumentală cuprinzând una sau trei deschizături în plin cintru înconjura

de coloane şi basoreliefuri , având  deasupra statui  
Semnificaţia lor originară este probabil rel
formices –  porţi sacre pe sub care tre

• Au rost onorific, 
• În timpul Imperiului sunt construcţii spectaculare, adevărate panouri de afisaj  

acoperite cu mesaje propagandistice  despre împă
universal. 
Sunt legate de triumful care le-a prilejuit iar inscripţiile şi decoraţiile lămuresc şi 
ilustrează acel eveniment . 

• Uneori în provincii arcurile de triumf semnifică un eveniment de istorie locală. 
Celebre:  

cul lui Titus, Constantin, Septimiu Sever 

Columnele  
nt de două feluri : 

1. Triumfală  
2. Tomba

defunctului  
riumfalăT  - construită pentru a comemora  evenimente glorioase   

imbolică a învingătorilor  
asc a inventat coloana cu reliefuri comemorative care se succed 

nă sus: Columna lui Traian, monument al victoriei; are cca. 40 m. Din 

 

geri şi justificării războiului purtat pentru a 

• 

 Toate erau urme concrete, pentru istorie, ale faimei. De aceea erau autolaudative. 

• Imagine s
• Apolodor din Dam

în spirală pâ
sec. XVI statuia Sf. Petru o înlocuieşte pe cea lui Traian. 

Altarele păcii (ara)  
• Mesaje ale triumfului, bunei înţele

menţine pacea romană 
Model Ara Pacis Augustae – simbol al armoniei aduse lumii de Augustus, 
întruchipare a virtuţii. 

•
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• Existau însă şi monumente temporare ridicate la ocazii deosebite – triumfurile sau 

  

a aspect şi mărime  

fic enorm 
• Consta în constructii cu forme variate – constructii circualare

funeraliile imperiale – butaforii destinate dramatizării actului în sine. 

PROGRAME DE ARHITECURĂ FUNERARĂ  
• Sunt foarte diferite c
• Au scopul dublu de a păstra rămăşiţele defunctului dar mai ales memoria sa. 
• Forme arhitectonice complexe create după modele etrusce sau elene 
• Erau decorate cu pictură, mozaicuri, sculptură; reprertoriu iconogra

 de traditie 
greceasca si etrusca, columbarii colective pentru depunerea urnelor cinerare, 

 şi reliefuri cu portrete ale defunctilorprecum si tot felul de stele comemorative   

• 

de asociaţii de liberti ca morminte comune 

- morminte sapate in pamint

• Ritul incineraţiei sau înhumaţiei  
• Amplasate la Roma pe Via Appia sau în afara oraşelor  
• Formă originală: mausoleul – construcţie circulară cu originea în tumulii 

etrusci 
Mormântul turn, cenotaf – se găsesc în tot imperiul roman – Monumentul 
Iuliilor de la Saint Remy 

• Columbariile – erau construite 
pentru rămăşiţele depuse în urne cinerare. 

• Odata cu aparitia crestinismului o seama de constructii sunt legate de cultul 
crestin  – catacombele aflate in subsolurile 

le de înhumare şi spaţii de desfăşurare a cultului  

struite ca nişte galerii cu camere 

 
CARA
Roman

Romei, vor fi primele cimitire cu caracter crestin care puteau fi vizitate. 
Posedau pe lângă spaţii
decorate cu pictură. Catacombe mai sunt si la Ierusalim, Neapole, Sardinia. 
Catacombele de la Roma au fost con
speciale, avand guri de aerisire – lucarne, in pereti existand niste nise 
(arcosolia) sau casete (loculi) pentru asezarea defunctilor. Peretii sunt pictati 
iar spatiile mai largi sunt destinate slujbelor religioase. 

CTERISTICILE ARHITECTURII ROMANE  
ii acorda boltii şi arcului un loc special in constructii ceea ce determina o 

ibertate de conceptie a formei. 
stica arhitecturala a fost tributară formelor greco-elenistice. Ordinele grecesti 
fost preluate, cu precădere şi preferat a fost corinticul

ordinul compozit, imbinare intre ionic si corintic. Au preluat 

mare l
• Pla

au . Arhitecutra romana a 
creat un ordin nou – 

cat . 

- Fusul coloanei a fost folosit ca element de decoraţie pe care au desfăşurat 
ornamente spiralice.  

loana anagajată.  
- Au transformat colonada liberă în perete. 

de la etrusci ordinul toscan – care este un doric simplifi
 
 
• Caracteristic pentru arhitectura romana:  

- Ordinul si-a pierdut rolul de structura de rezistenta fiind doar element 
decorativ. Au descompus ordinul grecesc folosind elementele separat – 
coloana de sine stătoare, capitele de coloane fără fus.  

- Au înlocuit coloana propriu-zisă cu co
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AR A
Redes
 
Est

- 

cru creează o mare diversitate de forme, de materiale. 

ste dependentă de izvoare – caracterul eclectic  
enerat o varietate de forme originale 

deoarece romanii nu erau greci şi aveau o altă concepţie despre viaţă 
Eclectismul ei este unul creator în sensul că a transformat modelele prin adaptare,  
le-a

 depins de comanditar – caracterul hibrid  
ază clientela bogată care reclamă 

e tradiţie . 

ropolitană care devine populară şi universală. 

 pe 
ltare. 

Reliefurile combină motive vegetale cu figuri alegorice sau mitologice, personaje 

 In ceea ce priveşte arta statuară ea are legătură atât cu viaţa religioasă prin 
ivinităţilor cât şi cu viaţa particulară şi publică - portretul public, 

 ecvestră. 

ST
• 

, oratorilor, imparatilor. 

T  
coperită în sec.XIX, a fost colecţionată în Evul mediu şi Renaştere. 

e creată pentru beneficiari deosebiţi prin: 
Diferenţa de clasă  

- De cultură  
- Regionale  

Acest lu
 
E
A depins de modelele greceşti şi etrusce dar a g

 romanizat. 
 
A
Este o artă a clasei de sus – a patricienilor – ei forme
un stil elegant, rafinat, mai aproape de spiritul elen şi elenisitic (maniera greacă )  
Este o artă a clasei de mijloc  (a plebeilor) – provinicială, mai legată d
 
Este o artă met
 
SCULPTURA 
• Ca şi pictura  sau mozaicul este subordonată arhitecturii  
• Romanii au avut o înclinaţie deosebită pentru reliefuri care se desfăşurau

suprafaţa monumentelor – temple, arcuri de triumf, coloane, sarcofage, a

şi scene istorice. 
•

prezentarea d
cetăţenesc sau funerar, statuia divina sau imperiala, statuia

 
ATUARA MONUMENTALĂ ŞI DE REPREZENTARE 
Operele remarcabile apartin statuarei monumentale dedicate senatorilor, 
oamenilor politici

• Statuile  onorifice  erau reprezentări ale triumfului  având detalii de reprezentare 
care subliniau puterea personajului care dăinuia peste timp – puterea ca virtute şi 
victorie militară :  

 
1.Statuia în armură  o invenţie grecească care însă tratează cuirasa ca element 

exp

rid
Sta  Della Prima Porta – statuie în armură; armura este  tratată ca 

 panoplie de semne, simboluri  şi personificări care se referă la victoria împăratului 

dependent de forma corpului uman; romanii o tratează ca pe element separat de 
unere a simbolurilor triumfale. 

Cele mai multe statui aparţin lui Octavianus Augustus – peste 80 de statui de argint 
icate la Roma care îl reprezentau în picioare , călare sau în care triumfale. 
tuia Lui Augustus

o
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asupra parţilor – eveniment tratat drept cosmic, aducător de prosperitate şi pace 
romană. 
 
2. Statuile ecvestre – puse în evidenţă prin ridicarea lor pe un soclu cu inscripţie; 
dominau pietele publice în tot imperiul; exprimau în mod deliberat eroizarea 

corpul unui barbar învins; acesta este modelul care apare şi pe reversul 
onedelor romane din sec.II –IV. 

iile dunărene, Germania dar 

r cuprinzând întreaga galerie a familiei 
 reprezintă persoane în picioare, sezând sau 

culcate, în mişcare; busturi plaste în medalioane, perosnaje singure sau în familie 
ăl, moştenitorii, persoane funcţii – 

ldat (de ex. Tiberius Claudius Maximus pe stela 

•  Dioscurii: 

 
RE
• 

• 

ul; 
amândouă putând fi laborios sculptate 

 sfincşi, lei. 
că ele cuprind în compoziţie un 

nsformă în imaginea evanghelistului  
 împăratului şi reprezentarea plină de măreţie vor deveni 

 

• 
• Tendinţă sprea realism  

indivizilor ca ipostază a autorităţii. Omul de vază, călare a devenit un simbol al 
puterii şi motiv de exprimare a prestigiului şi demnităţii. 
Statuia ecvestră colosală a lui Domitian  - nu mai există, descrisă de un poet: calul 
calcă pe 
m
Statuia lui Marc Aureliu de la Roma  
 
STELELE SAU LESPEZILE FUNERARE   
• Erau cu precădere populare în Tracia, Grecia, provinc

le regăsim în tot Imperiul roman 
• Puteau fi simple lespezi verticale sculptate grosolan cu basoreliefuri sau blocuri 

făţuite de marmură fină si calca
• Din punct de vedere iconografic ele

– cetăţeanul, soţia virtuoasă drapată cu v
magistrat, preot, meşteşugar; pot reprezenta banchetul funebru sau ipostaza de 
erou – decedatul este de obicei so
de la Filippi din Macedonia – cel care a adus capul lui Decebal lui Traian. 
Eroul este identificat alegoric cu zeitatea Cavalerului trac sau cu
mantia de cavalerist – semnificaţia / mors in victoria – moartea pentru victorie. 

LIEFURILE DE PE SARCOFAGE  
Se dezvoltă mai mult după anul 100 d.Chr. când ritul înhumaţiei a devenit 
preponderent 
Imagistică ce traduce speranţa în viaţa de apoi  

• Erau lucrate în marmură şi piatră, în ateliere specializate. Un sarcofag era compus 
din două părti: cutia paralelipipedică, în care era depus corpul, şi capac

• De influenţă egipteană  
• Sarcofagul era sculptat în altorelief cu subiecte de inspiraţie mitologică, figuri cu 

rol apotropaic:
• Sarcofagele cu filosofi numite astfel pentru 

personaj bărbos care desfăşoară un sul de pergament; imaginea întruchipează viaţa 
virtuoasă a sufletului; aceste sarcofage au devenit model pentru cele creştine 
timpurii unde imaginea bărbatului se tra

• Imaginile triumfale ale
imagini ale triumfului şi gloriei lui Dumnezeu. 

PORTRETELE – MENŢIUNE SPECIALĂ PENTRU STATUARĂ  
Reprezentarea prestigiului individului  
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• 

• atetic 
 Realismul roman, interesul pentru neamuri, locuire, evenimente  

prezentat  
riginea în obiceiul romanilor republicani de a confecţiona 

inste în familie, printre statuile zeilor casnici  
cu toate simbolurile 

iu  

• e de prestanţă – 

şi filosof), femeia nobilă (pudicitia – cu mâna 

• ortretele apoteotice: suveranul de obârşie 
ea: (maturitate responsabilă, 

e
 

Cel mai vechi portret pecare îl posedăm datează din sec. IV î.Chr, şi îl reprezintă 
pe Iunius Brutus. 

• Portretul poate fi bust dar şi statui în picioare, în stil grecesc. 
Pe timpul lui Nero portretul este romantic sau p

•
• Sunt ecoul discursurilor politice  
• Stabilesc cu precizie identitatea celui re
• După unii autori îsi au o

efigii ale strămosilor ilustrii pentru a le arăta în public cu diferite ocazii sau pentru 
a le ţine la loc de c

• Funcţie explicativă şi de reprezentare a individului acoperit 
prestigiului  

• Sunt portrete retorice, autolaudative:  
- toga – calitatea de cetăţean roman  
- mărimea naturală – personaj cu avere si prestig
- identitatea stabilită pe baza capului – existau statui acefale pe care se monta 

doar capul celui portretizat 
conceptul de nobilitas – nobleţe sufletească: reprezentări plin
tipul comandantului în armură, al filosofului învesmântat în haine greceşti, şi cu 
barbă (împăratul Hadrian el însu
dusă la bărbie în gestul modestiei) 
Iconografia redării idealizante – p
divină, fără a trece cu vederea vârsta sau îmbătrânir
înţ lepciune); sensul – trăirea activă a vieţii în stimă  şi virtute. 

ARTELE DECORATIEI INTERIORULUI: pictura parietală, mozaicul, 
mobilierul  

losite pentru decorarea pavimentelor, peretilor, plafoanelor  Fo
 
PICTURA 

• este documentata prin descoperirile de la Pompei si Herculanum. 
• Au folosit pentru decorare mozaicul si pictura in fresca.  
• Au folosit teme inspirate din mitologie sau din poemele epice dar şi din istorie 

uni cunoscatori ai stiintei compozitiei, cunosc perspectiva geometrică şi 
trompe l‘oeil  care 

sugerează spaţiul dincolo de zid, creerea de spatii iluzorii cu efecte de 
iere si adâncime. 

ata – rosul 

 
MOZA
• ţ
• În s

alb –negru  

sau din viata cotidiana (luptele cu gladiatori). 
• Sunt b

cromatica dar folosesc mai ales efectele denumite 

aprop
• Picturalul şi decorativul sunt imbinate cu o cromatica rafin

pompeian, galben, violet, albastru . 

ICUL – opus musivum  
Ini ial sunt mozaicuri în alb- negru  

ec.II d.Chr. apare stilul înflorat – cu ornamente vegetale, animale şi umane  tot 
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• Din
• Sco zvoltă în Italia dar şi în provincii – unde este imitată 

• Mo cât şi pe plafon sau pereţi. 
 În general mozaicarii romani au avut grijă să adapteze subiectul locului pe care îl 

firme în prăvălii, teme mitologice în temple. 

 sec. III d.Chr. se răspândeşte policromia  
lile de mozaicari se de

pictura  
zaicurile sunt aplicate atât pe podea 

•
decorau: marine pentru terme, 

 
Din punct de vedere al amplasării avem:.  

zaicul pavimMo entar   
a, piatra   

 subţiri de calcar sau marmură tăiate sub formă rectangulară de diferite 

ţineau 
pavimente cu policromie foarte bogată; erau compuse după desene complicate 

opera musiva) şi plafoane  

tră – tesserae - aproximativ pătrate aşezate una 

• şor de tăiat  
ă  

. 
 Samos 

scuti lucrând împreună în ateliere 

 
CO C TURA ROMANĂ 
• elenta 

• din materiale rezistente – teracota , cărămid
Pavimentul din piatră –opus sectile  

• Plăci
dimensiuni  şi fin polisate  

• Paviment monoton dintr-un singur material, fără motive ornamentale  
• Pavimentul în  opus sectile format din piatră de mai multe culori; se ob

cu figuri, motive florale . 
Mozaicul pentru pereţi (

• Procedeu tehnic de finisare a suprafeţeleor  
• Format din bucăţele mici de pia

lângă alta într-un pat de mortar. 
Se putea folosi orice piatră u

• Se foloseau şi bucăţele de sticlă viu colorată cu foaie de aur încorporat
• Subiecte: scene de gen, naturi moarte, pesiaje, scene de vânătoare, subiectele 

clasice ale mitologiei grecesti, violenţa sângeroasă a arenei – lupte de 
gladiatori, întreceri de care

• Câteva mozaicuri sunt semnate: Dioscoride din
• In genere ele au fost create de artisti necuno

itinerante 

N LUZII PRIVIND ARTA ŞI ARHITEC
Popor de cuceritori dotat cu spirit pragmatic romanii au avut prin exc
vocatia de putere universala dar si de putere civilizatoare in stare sa asigure 

 romana cu ajutorul legiunilor sale şi sa impuna stilul de viata roman ca fiind 
rma de progres material, pol

pax
o fo itic şi cultural. 

• e prin care erau făcute 

conducatorului sau. 
 Arta este un mijloc de indoctrinare a maselor în spiritul Romei dominatoare; ea 

Ric
am
• autohtona si cea a oraselor grecesti 

si apoi a celor cucerite) 

Arhitectura, arta, urbanismul, sunt mijloace de comunicar
cunoscute cetateanului roman de pretutindeni prezenta statului roman  şi planurile 

•
evoca marile victorii şi are caracter propagandistic. 

 
hard Brilliant a facut de altfel o paralela intre civilizatia romana si cea 
ericana sustinind: 
sinteza artistica şi culturala (intre civilizatia  
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• latura artizanala (curentul plebeian ) italic 
eclectismul artei romane - a cucerit metodic dar fara metoda Italia şi lumea 
insusindu-si cu per

• 
severenta si in acelasi timp haotic lucrurile spirituale şi 

• 
 accent pe sensul memorialistic si propagandistic – moralizator. 

eci, protectorul Romei, Zeul 

Ju
i ţa 

mele de 

inerva - zeiţa înţelepciunii, asemănată cu Atena; are ca simboluri scutul şi 

r, identificat la greci cu Poseidon; are ca 

tos; are ca simboluri 

bol secera şi snopul de 

 zeul intunericului, al lumii umbrelor, asociat în mitologia greacă cu 

 

artistice ale supusilor ei.  
natura epigonica şi manierista a civilizatiei romane  

•

 
MITOLOGIE ROMANĂ - informativ 
 
Jupiter - zeul suprem, asemănat cu Zeus la gr
Luminii şi tatăl zeilor; are ca simboluri vulturul şi fulgerul 
Venus - zeiţa frumusetii şi a iubirii, asemănată cu Aphrodita 

nona - soţia lui Jupiter, protectoarea naşterilor şi a căsătoriilor, asociată în 
tologia greacă cu zeita Hem ra; are ca simbol porumbi

Marte - zeul războiului, asociat cu Ares; are ca simboluri coiful şi ar
luptă 
M
măslinul 

eptun - zeul mărilor, fratele lui JupiteN
simboluri tridentul şi calul 
Vulcan - zeul focului şi al meşteşugului, identificat cu Hefais
ciocanul şi nicovala 
Mercur - zeul comerţului, asociat cu Hermes 
Ceres - zeiţa recoltelor, asemănată cu Demetra; are ca sim
grâu 
Pluto -
Hades 
 
ORIGINEA ROMEI ŞI A ROMANILOR - diverse texte  
Eneida, considerată epopeea naţională a romanilor, este un poem epic aparţinând scriitorului latin
Vergilius.  
Alcătuită din 12 cărţi, grupate în două părţi, corespunzătoare celor două epopei ale lui Homer, 
marele model literar al poetului latin. 

murile 
nchet. 

şapte cărţi prezintă luptele dintre troieni şi populaţiile din Latium, conduse de Turnus, 
gele rutuliilor. După ce pleacă din Cartagina, Aeneas debarcă la gurile Tibrului, unde domnea 

eneas; Turnus, logodnicul Laviniei, 

inirea misiunii sale istorice. 

a2_r.html

 
Primele şase cărţi prezintă călătoria lui Aeneas de la plecarea din Troia până la sosirea în Latium. 
Asemănătoare cu Odyseea, această parte a epopeei infăţişează evenimentele care au avut loc în al 
şaptelea an de rătăciri pe mare. După ce flota lui Aeneas este aruncată de furtună pe ţăr
Africii,regina Cartaginei, Didona, îi găzduieşte pe troieni şi organizează în cinstea lor un ba
Ultimele 
re
Latinus; fiica acestuia,Lavinia, urma să devină soţia lui A
pregăteşte războiul împotriva lui Aeneas. Din această luptă, eroul troian iese victorios, apropiindu-
se de îndepl

http://www.dacia.org/history/ene

Despre tracul Enea-Stralucitorul si Eneida 
Virgilius, (70-19 B.C.) cel mai mare poet latin, l-a imortalizat pe Enea, ca erou al celebrei sale 
poeme epice Aeneida, care este marea epopee a poporului roman. 
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Faptele lui Enea din timpul razboiului greco-troian sunt amintite de Homer în Iliada. Eneas a fost un 
neînfricat luptator împotriva grecilor, fiind întrecut în vitejie doar de Hector. Legenda spune ca, de 
fapt, razboiul troian a pornit întâmplator chiar din cauza lui Enea, în urmatoarele împrejurari: când 
flota greceasca s-a oprit la tarmul din fata cetatii pelasgice Troia, grecii stateau cuminti pe vasele 
lor, neîndraznind sa coboare pe tarm, pentru ca o profetie spunea ca primul grec ce va coborî pe 
pamânt va fi si primul care va muri în acest razboi troian. 

Grecii sositi în urma (1900-1400 B.C.) din estul Marii Caspice în patru valuri: ahei, ionieni, dorieni 
de luptatori organizati, care dupa ce a 

raspândeasca prin forta avida de 
ontinua cucerire si jefuire a cetatilor bogate din jur, precum turcii si rusii o vor face mai târziu. 

laudat ca el   s-a culcat cu Afrodita. Zeita 
a pedepsit pe Anchise, betegindu-l de picioare, astfel ca Anchise a ramas invalid. Totusi lipsa de 

 de 
apeteniile grecilor. Printre cei ce au reusit sa scape nevatamati a fost Enea care, ajutat de mama lui 

riu, care urma sa domine lumea 
mp de aproape un mileniu, un imperiu ce-l va avea ca nucleu de origine pe Tracul Enea si pelasgii 

ficator. El a compus epopea nationala, în 12 cânturi, AENEIDA. Desi ca structura opera sa 
ita Illiada si Odyssea lui Homer, geniul sau personal se vede clar în perfectiunea absoluta a 

 cu opera lui Homer si intentioneaza chiar sa o distruga. Numai moartea lui prematura a 
alvat Aeneida de la pieire.  

 

 

si eolieni nu mai sunt acum o hoarda barbara, ci popor 
absorbit notiunile de civilizatie a popoarelor din jur: pelasgi, (traci, daci, carpato-danubieni) 
egipteni, si-au construit o civilizatie "proprie" pe care vroiau s-o 
c
 
Regele cetatii Philace, Protesilaos, care participa la razboi, de partea grecilor,cu 40 vase si cu 
oameni de lupta, a sarit cu îndrazneala pe tarm, fiind ucis de Enea. 
Print din familia domnitoare pelasgica a Troiei, Enea era fiul lui Anchise si al Afroditei, zeita 
frumusetii; Afrodita i-a spus lui Anchise ca nimanui si niciodata sa nu dezvaluie originea divina a 
lui Enea. Dar Anchise, la un pahar de vin cu prietenii, s-a 
l-
discretie a lui Anchise nu a avut repercursiuni si pentru Enea, Afrodita a ramas o mama iubitoare; el 
s-a bucurat de ajutorul mamei lui, oriunde si oricând a avut nevoie. 
 
Când, în al zecelea an de razboi, grecii au reusit sa cucereasca Troia si sa-i dea foc, nu tot poporul 
troian a fost nimicit prin foc si sabie, o parte dintre ei, în special femeile, au fost luate în sclavie
c
si-a luat familia, pe taica-su Anchise în cîrca (unii spun ca pe umeri), pe micul IULIU (Ascaniu, 
cum grecii îl vor numi mai târziu), fiul sau, care alerga alaturi de taica-su care-l tinea de mîna, si 
mama sa Creusa, fiica regelui Priam, si o parte din rudele sale apropriate; numai ca în învalmaseala 
creata de cei care alergau în toate partile si mai ales din cauza noptii, Creusa a disparut, astfel ca 
Enea a ajuns la corabie fara ea. Ajutati de întunericul noptii si de Afrodita, Enea si oamenii lui au 
reusit sa se strecoare prin flota greceasca si sa porneasca în calatoria lor pe marea Egee. 
Aeneida lui Virgilius îl poarta pe tracul Enea într-o calatorie lunga pâna îl aduce în Italia, unde era 
destinul lui si unde trebuia sa porneasca o natiune noua si un impe
ti
lui. 
 
Virgilius a trait în timpul domniei împaratului Octavian August. El era poetul preferat al 
împaratului si al lui Mecena, era perioada de aur a literaturii latine, Ovidius si Horatius secundându-
l cu cinste.  
 
Înainte de Virgilius literatura latina a avut si alti poeti epici: pe Ennius (239-169 B.C.), grec prin 
nastere, care a scris o epopee (Annale) în care cânta istoria Romei; pe Naevius (270-200 B.C.) care 
a scris tragedii si comedii, în care ataca aristocratia romana; dupa Virgiliu un poet epic remarcabil a 
fost si Lucan (39-65 A.D.), nepotul filosofului Seneca; a scris o epopee - Pharsale - despre lupta 
dintre Caesar si Pompei. Asa ca, imperiul roman care-si traia apogeul în timpul lui August, de fapt, 
nu avea o epopee nationala. Aceasta sarcina a preluat-o Virgilius, poet foarte educat si fin, iscusit 
versi
im
stilului sau si armonia versificarii. El nu si-a încheiat opera, desi a lucrat la ea ultimii 10 ani (29-19 
B.C.) din viata sa. Virgilius era foarte exigent cu propria sa opera, pe care nu o considera vrednica a 
fi comparata
s
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Aeneida a fost conceputa cu intentia de a exalta imperiul si poporul roman; se simtea necesitatea 
unei epopei nationale si a unui erou national, cu radacini în istorie si origine divina. Tracul Enea cel 
care fugea din Troia în flacari era OM. În ultimul cânt, Enea învingatorul lui Turnus si întemeietorul 
dinastiei si poporului roman este un SUPRA-OM, un SEMIZEU - or a fi "OM" - în cultura vedica - 
înseamna deja a fi semizeu. Dupa ce a reusit sa se desprinda de tarmul din fata Troiei, Enea si 
pelasgii lui erau dornici sa gaseasca cât mai repede un loc unde sa se aseze si sa cladeasca un nou 
oras. Dar, desi au încercat de mai multe ori, ei au fost nevoiti sa plece mai departe împinsi de 
evenimente neplacute. Enea a fost avertizat în vis ca tara ce-i este destinata este undeva departe, în 
vest, Italia, care în zilele acelea era cunoscuta ca Hesperia, tara de la apus. În acel moment, Enea si 
troienii lui se aflau în Creta si desi tara promisa era undeva foarte departe, totusi ei erau satisfacuti 
ca, cel putin, într-o zi, vor avea un loc al lor unde sa se stabileasca. Si au pornit imediat la drum. La 
una din escale au avut placerea si uimirea sa se întâlneasca cu Andromaca fosta sotie a varului lui, 

ector. Când dupa distrugerea Troiei capeteniile grecilor au împartit între ei femeile troiene 

sa nu coboare pe tarmul sudic al Siciliei, unde locuiau Cyclopii. Obisnuit, când 
e însera, ei trageau la mal unde înoptau iar dimineata plecau mai departe. 

a Roma va fi întemeiata 
e oameni cu sange tracic, troian si ca dupa multe generatii acest oras va distruge Carthagina, orasul 

fuga din Tyr cu o mâna de oameni si a navigat pe Meditarana un drum lung pâna a ajuns în coltul 

H
capturate ca sclave, Andromaca fusese data lui Neoptolemus (numit uneori Pyrrhus) fiul lui 
Achilles cu Deidamia (acest Neoptolemus era omul care îl ucisese pe regele Priam în fata altarului 
unde se refugiase). 
 
Neoptolemus a abandonat-o curând pe Andromaca pentru Hermiona, fiica Elenei. Dar el nu a 
supravietuit prea mult acestei casatorii astfel ca dupa moartea lui, Andromaca se casatorise cu 
profetul troian Helenus. Andromaca si Helenus i-au primit cu multa bucurie pe Enea si pelasgii lui - 
în fapt, Enea fusese cumnatul Andromacai prin sotul ei Hector si sora lui, Creusa, prima sotie a lui 
Eenea. Ei le-au dat cele de trebuinta si înainte de despartire Helenus i-a dat lui Enea sfaturi 
pretioase în legatura cu calatoria lui viitoare pâna în Italia - Hesperia; astfel el l-a sfatuit sa nu se 
stabileasca pe coasta de est a Italiei unde sunt foarte multi greci; lui Enea, îi era destinata coasta de 
vest ceva mai spre nord, dar sa nu ia cumva drumul scurt dintre Italia si Sicilia unde sunt stancile 
Scylla si Charybda (Messina de astazi) ci sa faca un drum mai lung, dar mai sigur, ocolind Sicilia pe 
la vest. Dupa ce au atins coltul sud-estic al Italiei, Enea a continuat drumul spre sud sud-vest asa 
cum le spusese Helenus, numai ca acesta, necunoscând exact care este situatia de fapt a Siciliei, nu 
le-a spus pelasgilor 
s
 
Asa s-a întâmplat si de data asta. Probabil ca ei ar fi fost prinsi si mâncati de Cyclopii lui 
Polyphemus, daca nu se trezeau dimineata foarte devreme si daca nu alerga la ei un om, în zdrente, 
care sa le spuna sa plece imediat de la tarm ca sa nu cada în mâinile Cyclopilor; acest om era unul 
din tovarasii lui Ullyse, lasat în urma, neintentionat, în pestera lui Polyphemus când Ullyse si 
oamenii lui reusisera sa se elibereze (dupa ce Ullyse reusise sa-l îmbete si sa-l orbeasca pe Cyclop). 
 
Deabia se desprinsesera vasele Tracului Enea de tarm, când aparu Polyphemus, care se îndrepta 
spre apa sa-si spele orbita goala; auzind sunetul lopetilor ce loveau apa, si-a dat seama ca trebuie sa 
fie niste oameni pe aproape si a intrat în apa dupa ei dar, vasele erau suficient de îndepartate de mal. 
 
Deabia scapati de acest pericol, pelasgii au dat peste altul si mai grozav: Junona, care îi ura pe 
troieni de când cu povestea cu Paris, care o preferase pe Afrodita, si stia c
d
ei cel mai drag, a încercat sa-i opreasca pe pelasgi din drumul lor catre Italia. Cu ajutorul lui 
Aeolus, regele vânturilor, a iscat o furtuna îngrozitoare, in intentia de a-l îneca pe Enea. Dar 
Neptun, caruia nu i-a convenit deloc ca sora lui Junona se amestece în treburile lui, l-a admonestat 
serios pe Aeolus, care a linistit imediat apele, permitând astfel troienilor sa traga la tarm; numai ca 
de asta data ei erau pe coasta Africii, nu departe de Carthagina. 
 
Carthagina fusese fondata de o femeie, Didona (sau Elissa), fiica regelui Tyr-ului, Mutto, sora lui 
Pygmalion (nu sculptorul cu accelas nume care s-a îndragostit de Galathea, propria lui sculptura). 
Sotul Didonei, Siche fusese ucis de Pygmalion care cauta s-o omoare si pe ea. Didona a reusit sa 
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u
si... vaduva. 
Junona, vazându-l pe Enea la un pas de Carthagina si de Didona, a planuit imediat cum sa-l 
opreasca pe Tracul Enea din drumul sau spre Italia, solutia era sa-l încurce cu Didona. 
Dar planul Junonei nu-i convenea de loc Afroditei, care dorea ca fiul ei sa nu dezvolte sentimente 
deosebite pentru Didona, ci relatia lui cu ea sa se limiteze la atat cât sa-i foloseasca lui sa obtina de 
la ea numai ceea ce avea el nevoie. Dar, pentru ca Didona, la randul ei, nu ceda usor unor 
sentimente prea afectuoase fata de barbati (refuzase deja nenumarate cereri în casatorie ale regilor 
din regiune) zeita l-a trimis pe Cupidon sa puna pe jaratec inim

nei peninsule africane unde a fondat Carthagina. Ea era înca regina orasului, era foarte frumoasa 

a Didonei atunci când se va întâlni 
u Enea. Dimineata, însotit de credinciosul sau prieten Achate, Enea a parasit corabia si a plecat în 

ratie. Tocmai atunci se apropia si Didona insotita de un grup de femei. Afrodita a ridic

tera ei de la Cumae, o femeie foarte înteleapta, care îi va prezice viitorul si-
va da sfaturi în ceea ce are de facut. Enea a  gasit-o si ea i-a spus ca el va trebui sa se întâlneasca 

c
recunoastere, ca sa stie pe ce tarâmuri erau. Afrodita deghizata, i-a întâmpinat, le-a spus unde se 
aflau si i-a sfatuit sa mearga direct la Carthagina unde regina Didona, mai mult ca sigur, îi va ajuta. 
Ea i-a învaluit pe ce doi într-un val de ceata. Fara ca ei sa stie ca au devenit invizibili, au intrat în 
cetate si au mers pe strazile aglomerate, fara a fi vazuti. Când au ajuns în fata unui templu 
monumental pe peretii caruia erau sculptate chiar scene din razboiul pelasgic, ei s-au oprit în 
admi at valul 
ce ascundea pe Enea, aparând în fata Didonei drept si frumos. Când Enea i-a spus cine este, regina 
i-a urat lui si tuturor oamenilor lui bun venit în orasul ei. Ea a dat un splendid banchet în cinstea 
troienilor. Enea i-a povestit întreaga lor istorie de la caderea Troiei pâna la sosirea la Carthagina. 
Pentru Didona erau suficiente faptele eroice auzite ca sa se îndragosteasca de Enea; dar si Cupidon 
era prezent ca sa se faciliteze lucrurile. 
 
Bineînteles ca Didona se îndragostise în asa chip încât l-a facut partas la conducerea orasului, i-a 
convins pe concetatenii ei sa-l accepte ca pe un conducator,sa dea serbari în cinstea lor si sa 
organize vînatori pentru ei. Ea nu cerea în schimb altceva decât... dragostea tracului Enea. Acesta 
era atât de multumit de schimbarea lucrurilor încât se gândea foarte serios sa ramâna definitiv la 
Carthagina. Dar Jupiter nu dormea. El promisese Afroditei ca Enea îsi va urma soarta si va creea în 
Italia un popor care, cândva, va supune si conduce lumea.Asadar el l-a trimis pe zeul Mercur cu un 
mesaj fara echivoc pentru Enea. Mercur l-a întâlnit pe Enea, singur, plimbându-se pe malul marii, 
îmbracat în haine scumpe si încins cu arme artistic lucrate, toate daruri ale Didonei. 
"Cât vei mai pierde timpul tau aici în lux" o voce severa l-a oprit pe loc. Enea se întoarse si zeul 
Mercur era în fata lui. "Conducatorul cerului m-a trimis sa-ti spun sa parasesti Carthagina si sa cauti 
regatul care este destinul tau". Cu aceste cuvinte zeul disparu, lasându-l îngândurat pe Enea, 
convins ca trebuie sa îndeplineasca ordinul lui Jupiter, constient, însa, cât de dificila va fi 
despartirea de Didona. 
 
Enea îsi chema oamenii si le ordona sa fie pregatiti pentru plecare, dar sa faca totul în secret ca sa 
nu se afle. Totusi Didona a aflat si trimise dupa el. La început Didona a fost amabila cu el si i-a 
reamintit tot ceea ce facuse ea pentru el si pentru oamenii lui. Enea îi raspunse ca el nu este omul 
care sa nege tot binele pe care l-a facut lor, dar daca el nu s-a casatorit cu ea si ca el este liber s-o 
paraseasca oricând doreste; si ca Jupiter i-a ordonat sa plece si... el trebuie sa se supuna. Didona a 
fugt si s-a ascuns în palat, extrem de îndurerata. În aceeasi seara troienii s-au îmbarcat si au parasit 
Carthagina. De pe mare, Enea si-a aruncat o ultima privire înspre orasul în care traise fericit si a 
vazut zidurile orasului luminate de un mare foc, fara sa stie ca privea la rugul funerar al Didonei 
care când a auzit de plecarea lui Enea s-a urcat pe rug si si-a provocat singura moartea cu un 
pumnal. 
Calatoria pe mare pâna pe coasta de vest a Italiei a fost foarte placuta în comparatie cu furtunile prin 
care trecusera înainte. Profetul Helenus îi spusese lui Enea ca imediat ce ajunge in Italia s-o caute 
pe profetesa Sibyl la pes
i 
cu tatal sau Anchise, care murise chiar înainte de marea furtuna, si de la care va afla tot ce vrea sa 
stie. Sibyl l-a avertizat ca drumul în lumea de jos nu va fi usor, dar daca el, Enea, este hotarât sa 
întreprinda aceasta calatorie dificila, ea îl va însoti. Dar mai întâi el trebuie sa gaseasca "ramura de 
aur" fara de care nu se poate intra în Infern. Enea însotit de Achate a început imediat sa caute 

 
34



ramura de aur dar toate cautarile lor, în cele mai dese paduri au dat gres. Tocmai când ajunsesera la 
disperare, a vazut doua turturele, pasarile Afroditei, care sburând lin  s-au asezat pe ramurile unui 
arbore cu frunze galbene stralucitoare, nu departe de lacul Avernus unde era si intrarea catre Infern. 
Enea a luat ramura de aur din arborele cu frunze galbene si a dus-o Sibyl-ei. La caderea noptii, dupa 
ce au sacrificat patru boi negrii, în cinstea zeitei noptii, Hecate, Sibyl a intrat în pestera, urmata de 
Enea. Ca
jonctiunea celor doua râuri din Infern, Cocytus si Acheron, unde Charon, batrânul barcagiu 
transporta sufletele de pe un mal pe celalalt. La început, Charon nu a fost de acord sa-i transporte pe 
cei doi peste râu, spunând ca el transporta cu barca numai mortii nu si vii, însa la vederea ramurei 
de aur, a acceptat sa-i treaca dincolo. Pe malul opus îi astepta însa câinele cu trei capete, Cerberus, 
care pazea cu strasnicie trecerea si nu lasa pe nimeni sa treaca mai departe. Dar Sybil pregatise 
pentru el o bucata de cake prin care trecerea a fost rezolvata usor. 
 
Calatoria a continuat sub semnul teroarei pe care a încercat-o Enea la vederea torturilor la care erau 
supuse sufletele celor care aveau de ispasit pacate din viata lor anterioara. În drum au trecut si pe 
lânga Valea Plângerilor, unde erau neferecitii îndragostiti care se sinucisera. Aici, Enea a vazut-o pe 
Didona. Enea a început sa plânga când s-a apropiat de ea. "Am fost eu cauza mortii tale? Jur ca te-
am parasit împotriva vointei mele". Ea nici nu i-a raspuns si nici nu l-a privit ramânând rece ca o 
stânca de marmora. Enea a fost foarte emotionat de aceasta întâlnire si si-a sters mult timp lacrimile 
dupa ce a pierdut-o din vedere. 
 
În fine au ajuns la o bifurcare de drumuri unde Enea a fost sfatuit de Sibyl sa fixeze ramura de aur 
pe zidul care delimita cele doua drumuri: drumul din stânga ducea spre Infern, iar cel din dreapta 
spre Câmpiile Elizee, unde Enea urma sa-si întâlneasca tatal, Anchise. Câmpiile Elizee erau un loc 
foarte placut. Aici locuiau poetii, eroii si toti care în viata lor pamânteana ajutasera pe semenii lor. 
Printre ei era si Anchise, care l-a salutat pe fiul sau cu multa bucur

latoria spre Infern a fost într-adevar înspaimântatoare, însa cei doi au ajuns, în final, la 

ie. Amandoi si-au sters lacrimi de 
ricire pentru aceasta stranie întâlnire dintre un mort, Anchise, si un viu, Enea, a carui dragoste 

estul de calm, stiind ca în curând se vor reîntâlni, când Enea va 
junge la capatul zilelor sale pe pamânt. 

 trimise vorba ca el are o fata oprita de ceruri sa se marite 
u un localnic, ci doar cu un strain, omul destinului fetei lui, si care este Enea. 

serios pretendent la mâna Laviniei, sa porneasca imediat un 
razboi împotriva Latinilor, ca sa previna orice întelegere între Latini si Troieni. Alecto a reusit sa 

fe
pentru tatal sau fusese atât de profunda încât sa vina printre morti. Tatal si fiul au avut multe sa-si 
spuna. Anchise l-a dus pe Enea la râul Lethe, râul uitarii depline, pe malul caruia asteptau toti cei 
care, bând din apa râului uitau totul despre viata lor anterioara si urmau sa porneasca o noua viata 
pe pamânt. Anchise i-a aratat fiului sau pe toti stramosii lor si pe toti urmasii lor, pâna mult departe 
în timp, viitorii romani, stapânitorii lumii, numindu-i pe fiecare, unul câte unul. În final, i-a dat 
sfaturi cum sa-si stabileasca el resedinta lui, în Italia si cum sa treaca toate necazurile care îl 
asteptau. Apoi s-au despartit, d
a
 
Enea si Sibyl au reluat drumul lor înapoi pe pamânt unde s-au despartit, Enea reîntorcându-se la 
corabia lui. A doua zi dimineata Enea a început navigatia spre nord în cautarea pamântului fagaduit, 
undeva la varsarea Tibrului în mare. 
 
Dar pe Enea si pe oamenii lui îi asteptau si alte încercari teribile, cauza lor fiind tot Junona. Ea i-a 
incitat pe latini si Rutuli, popoarele cele mai puternice din regiune, sa se opuna la asezarea 
pelasgilor pe teritoriul lor. Totusi regele latinilor pe nume Latinus, era binevoitor fata de acesti 
straini. Latinus fusese prevenit, în vis, de tatal sau Faunus sa   nu-si marite singura fata Lavinia cu 
nici un om din Italia, ci cu un strain ce va sosi curând; si, ca, din aceasta unire se va naste o rasa 
care va domina lumea. Asa ca atunci când Enea a trimis o delegatie la regele Latinus, cerând o 
bucata de pamânt de-a lungul marii, pe care ei sa se aseze, regele a fost foarte binevoitor, convins 
fiind ca Enea este strainul care va fi ginerele sau asa cum îi prezisese tatal sau Faustus. El promise 
tot sprijinul si prietenia sa, iar lui Enea îi
c
Dar Junona a intervenit din nou. Cu ajutorul uneia din Furii, Alecto, a incitat-o pe regina Amata, 
mama Laviniei, sa se opuna casatoriei ficei ei cu un strain. Pe de alta parte l-a incitat pe regele 
Rutulilor, Turnus, care era cel mai 
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a
curtea lui un cerb tânar frumos si blând. Fata taranului împodobea coarnele cerbului cu ghirlande, îl 
pieptana, îl spala si avea grija lui. În timpul zilei cerbul se plimba slobod pe pajisti dar seara venea 
acasa; toti taranii de prin împrejurimi îl iubeau si-l protejau. 
 
Fiul lui Enea, IULIU (Ascanius), îndemnat de Alecto, fiind la vânatoare, rani mortal cerbul, care 
reusi totusi sa ajunga acasa la stapâna lui, unde si muri. Alectu avu de grija sa raspândeasca imediat 
zvonul uciderii, fapt ce a generat o lupta între localnici care voiau sa-l omoare pe Iuliu, si tracii care 
îl aparau. 
 
Aceasta veste a ajuns la latium imediat dupa sosirea regelui Rutulilor, Turnus, cu armata lui, care s-
a asezat în fata portilor cetatii. Regele Latinus înspaimântat de desfasurarea evenimentelor, se 
închise în palat lasând lucrurile pe seama soartei. În final armata rutulilor s-a unit cu cea a latinilor 
împotriva tracilor-troieni. 
 
Aceasta armata unita era condusa de Turnus care era un soldat încercat. Alaturi de el era Mezentius, 
fost rege al Etruscilor, scapat de furia poporului sau si adapostit de Turnus. Acest Mezentius era un 
soldat iscusit, dar de o cruzime nemaiîntâlnita. Un alt aliat era Camilla, regina Volsgilor un popor 
din sudul Latiului. Aceasta Camilla. fusese crescuta si antr

ranjeze si o a treia situatie si mai sensibila în defavoarea pelasgilor. Un taran localnic avea la 

enata de tatal ei sa alerge mai repede 
ecât pasarile în zbor si sa mânuiasca arcul si sagetile atât de bine încât dobora cea mai iute pasare, 

 sa plece imediat în susul apei pâna la un orasel neînsemnat, unde era rege Evandru. Zeul 
ibru i-a promis lui Enea ca va gasi acolo ajutorul de care are nevoie. 

teles ca ceea ce el vedea erau locurile pe care într-un viitor îndepartat 
rma sa se înalte templele, Capitoliul, Forul Roman si alte edificii. Evandru i-a povestit lui Eneas ca 

a un popor bogat si puternic, 
truscii, al caror rege fugitiv era în tabara lui Turnus. Acest fapt nu mai era suficient ca Etruscii sa-i 

acii au respins cu succes toate atacurile lui. Potrivit ordinelor lasate de Enea 
ainte de plecare, troienii nu au iesit la atac; parasirea taberei ar fi fost fatala pentru ei, pentru ca 

d
din zbor. Ea era însotita de o mâna de razboinici, printre care erau si multe femei. Ea însasi 
dispretuia casatoria; iubea vânatoarea, batalia si libertatea ei. In aceasta situatie periculoasa pentru 
troieni, Tatal Tibru, zeul fluviului pe lânga care aveau troienii tabara lor, l-a vizitat pe Enea, în vis, 
si  i-a spus
T
 
Dimineata, Enea împreuna cu câtiva însotitori a navigat pe Tibru, în susul apei, pâna la Evandru, de 
care au fost primiti cu multa caldura. Oraselul era asezat pe câteva coline între care erau pajisti verzi 
unde pasteau oi. Enea a în
u
înainte cu mult timp tara era sub stapânirea unor oameni salbatici pâna când a venit zeul Saturn, 
gonit din cer de fiul sau Jupiter. Zeul Saturn a schimbat totul în bine, a introdus ordine în tara si a 
domnit cu atâta întelepciune, justitie si pace încât timpul sau a ramas în amintirea oamenilor ca 
Epoca de Aur. Dupa aceea, aici au domnit o serie de tirani, pâna a venit el, un exilat din Grecia si 
anume din Arcadia. 
 
Enea a petrecut noaptea în umilul cort al lui Evandru pe un pat de frunze si acoperit cu o blana de 
urs. Dimineata, Evandru îi dadu lui Enea sfatul pentru care venise. El îi spuse ca Arcadia (el numise 
noua sa tara, dupa numele celei parasite în Grecia), era un stat slab ce nu-i putea oferi decât un 
ajutor neînsemnat. Dar ceva mai în susul Tibrului, pe malul opus, trai
E
ofere ajutor lui Enea, pentru ca ei îl urau de moarte pe Mezentius, fostul lor rege. Evandru se oferi 
sa-i dea ca ajutor pe unicul sau fiu Pallas; deasemeni dadu fiecaruia din oamenii care însoteau pe 
Enea, câte un cal care sa-i duca cât mai repede la Etrusci. 
 
 
Între timp, lucrurile în tabara pelasgilor, mergeau rau. Fortificata cu transee si cu un val de pamânt, 
tabara, lipsita si de cei mai buni luptatori ai ei, plecati dupa ajutor era intr-o situatie disperata. 
Raportul de forte între armata condusa de Turnus si grupul de Troieni era dezastruos. Tutnus a 
atacat cu furie dar tr
în
fortele inamicului erau mult prea numeroase. Problema care se spunea era cum sa-i dea de veste lui 
Enea despre situatia de fapt din tabara. Acest lucru era ceva de nerealizat, pentru ca armata lui 
Turnus înconjurase tabara, din toate partile, astfel ca nu se întrevedea nici o solutie. Totusi, în tabara 
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s-au gasi doi tineri care observând ca în tabara rutulilor nu se vedea nici o lumina si nu se auzea 
nici-un zgomot, deci toata lumea dormea adânc, au propus consiliului taberei sa fie lasati ei sa 
încerce sa strpunga blocada inamica si sa-i dea de veste lui Enea. Unul era Nisus iar celalalt era cel 
mai bun prieten al lui, Euryales, un copilandru înca. Nisus care era un luptator experimentat si-a 
reusit sa-si croiasca o carare printre soldatii inamici omorând în somn atâti cât a putut sa omoare, 

ra ca cei ucisi sa scoata un geamat. Euriales era cu el. Dar aceasta actiune le-a luat prea mult timp 
i la lumina slaba a diminetii care se anunta, un grup de calareti care veneau spre tabara, au vazut o 

lui cetatii 
. Laomedon, rege al Troiei, tatal lui Priam. 

fa
s
scânteiere pe casca lui Euryales, si-au dat seama ca nu este unul de-al lor si l-au prins, hotarând sa-l 
omoare. Nisus, care se ratacise de prietenul sau, s-a întors sa-l caute si a ajuns exact atunci când 
inamicii se pregateau sa-l omoare. Atunci el a iesit din ascunzatoare de unde observa toata scena si 
alergând la comandantul calaretilor a cerut sa fie el omorât, pentru ca el este autorul macelului si nu 
prietenul lui. Dar soldatul implantase deja sulita în pieptul lui Euryales. Nisus l-a omorât pe loc pe 
ucigasul prietenului sau, dar a cazut si el alaturi de Euryales strapuns de nenumarate lanci. Prietenia 
lor dusa pâna la sacrificiu a ramas simbol al adevaratei prietenii. 
 
Enea a sosit cu o armata puternica de etrusci si batalia dintre cele doua armate a fost aproape o 
exterminare. Putini au supravietuit, multi foarte multi au cazut: Mezentius, dupa ce si-a vazut 
propriul baiat omorât; a cazut si el ca si tânarul Pallas, fiul lui Evandru; în final inamicii tracilor-
troieni sunt omorâti în masa. La sfârsit Turnus si Enea s-au întâlnit, lupta aceasta era însa inegala. 
Pentru Turnus lupta cu Enea era fara nici-un sens, ca si când avea sa se lupte cu un semizeu. 
 
Epopeea lui Virgilius se termina cu uciderea lui Turnus. Suntem lasati sa credem ca Enea s-a 
casatorit cu Lavinia dând nastere unei rase noi, rasa romana, punându-i astfel bazele. 
De aici legenda originei divine si troiene (tracice) a poporului roman.  
 
Note:  
a. Legenda spune ca Priam si Hecuba au avut 49 copii. 
b. Dardanus, fondatorul Troiei si stramosul dinastiei regale din Troia. 
c. Ilus, rege legendar al Troiei; mormantul lui sa afla in afara zidu
d
e. Assaracus, fratele lui Ilus. 
f. Ascanius (IULIUS), fiul lui Enea si al Creusei, a domnit ca rege al Latiului, dupa tatal sau si a 
fondat orasul Alba Longa. El este stramosul familiei Julia, din care pretindea Caesar ca se trage. 

Mitologie

Era fiul lui Anchises şi al zeiţei Venus. S-a născut pe muntele Ida, unde a fost crescut de nimfe. Mai 
târziu s-a căsătorit cu Creusa, una dintre ficele lui Priam, şi a avut un fiu, pe Ascanius. 

A participat la războiul troian şi s-a luptat vitejeşte, fiind ocrotit în luptă de Afrodita şi de Poseidon, 
s împotriva lui Diomedemai ale  şi a lui Ahile. După unii, în urma dezastrului Troiei ar fi preluat 

eind o nouă cetate pe locul celei distruse. 
 el, împreună cu Anchises şi 

 mare (poposind în insulele greceşti, pe ţărmurile Africii unde este 

conducerea supravieţuitorilor dinastiei lui Priam, întem
După alţii, în timpul incedierii cetăţii, Aeneas a reuşit să fugă luând cu
cu Ascanius, şi pe alţi câţiva tovarăşi credincioşi. 

După ce au rătăcit 9 ani pe
găzduit de Dido, regina Cartaginei, apoi la Cumae de unde sibila îl conduce în Infern), Aen
ajunge în sfârşit pe coasta occidentală a 

eas 
Italiei, în Latinium, în apropiere de gurile fluviului Tibru. 

Aici se luptă cu căpetenia rutulilor, Turnus, pe care-l ucide pentru mâna Laviniei, fiica regelui 
mează după acesta la tron. În cinstea soţiei sale, Aeneas întemeiează oraşul Lavinium. 

Fiul său, Ascanius, a întemeiat la  rându-i cetatea Alba Longa, iar Romulus
Latinus, şi ur

, alt urmaş al său, avea 
sa fondeze mai târziu Roma. 
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După o domnie de scurtă durată, în timpul căreia aborigenii s-au amestecat cu troienii, alcătuind un 
singur popor, Aeneas a dispărut într-o luptă cu populaţiile băştinaşe. Deoarece trupul lui nu a mai 
fost găsit, tradiţia spune că ar fi fost dus în Olimp de către mama sa, Venus. Ulterior romanii i-au 
ridicat un sanctuar pe malurile râului Numicius, aducându-i onoruri divine. 

Versiunea din opera lui Vergilius

În opera lui Vergilius Enea, este fiul zeiţei Venus şi a prinţului troian Anchises. 
În momentul în care Troia este asediată, el fuge împreună cu tatăl său, rănit, în spate şi fiul său, 
Ascanius. Dorind să ajungă în Italia, zeiţa Iunona (soţia lui Jupiter), care avea o ură deosebită 
pentru Enea, dezlănţuie împotriva lui o furtună care îi împrăştie corăbiile si naufragiază pe coasta 
Africii. Acolo, în Cartagina, Enea este primit de către Didona (Dido), care se îndrăgosteşte de el. 
Iunona (Iuno) nu voia ca Enea să ajungă pe pământul dorit, căci oracolele îi promit acestuia 
Hesperia. Jupiter îi reaminteşte lui Enea destinul pe care îl are de urmat şi acesta părăsteşte 
Cartagina. Distrusă, Dido se sinucide. Ajuns pe coastele Italiei, Sibyla (Sibila) îi prezice viitorul şi 
îl conduce în infern (inspiraţie mai târziu pentru Dante, in Divina Comedie), unde îşi întâlneşte 
tatăl, printre umbrele eroilor morţi. De asemenea, se întâlneşte cu Dido, care refuză să-i vorbească. 
În Laţium se căsătoreşte cu Lavinia, fiica lui Latinus. Fiul său, Ascanius, întemeiază Alba-Longa, şi 
continuă destinul tatălui său: întemeierea unui mare oraş, prin cei doi fii ai săi, Amulius şi Numitor. 
Ultimul o are ca fiică pe Rhea Silvia (preoteasă a Vestei, care, împreuna cu Marte, îi concepe pe 
Romulus şi Remus. Romulus întemeiează Roma. 
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