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PŘEDMLUVA

S
lavné báje, které vypráví o počátcích města a o hr-
dinských činech odvážných mužů a  žen, se zrodily 
za vlády velkých císařů, kteří udělali z  Říma moc-

nou říši. Neotřesitelná moc tohoto města, které bylo nejsil-
nější ve Středomoří, mohla být totiž vysvětlena pouze díky 
jeho božskému původu a náklonnosti Štěstěny. Právě proto 
vypráví básník Vergilius ve své Aeneidě o útěku Aenea, syna 
bohyně Venuše, z Tróji směrem k pobřeží Lazia. Tam Askanius, 
jeho syn, založil město Alba Longa. O následnících Askaniovy 
dynastie, o rodu gens Julia, vypráví legenda o založení Říma. 
Ale kromě Vergilia máme např. ještě historiky Tita Livia, Ta-
cita, Plútarcha nebo Suetonia. Pověděli nám o  slávě Říma 
a o životě císařů, kteří se zapsali do historie, a to ať už v do-
brém, nebo ve zlém.

Na následujících stranách je představeno sedm z mnoha 
legend, které můžeme najít v  římské historii: pověst o  za-
ložení města, únos Sabinek a souboj mezi Horatii a Curiatii, 
které pochází z doby Římského království (753–509 př. n. l.); 
legenda o  kapitolských husách a  příběh o  překročení Ru-
bikonu vypráví zase o událostech z doby Římské republiky 
(509–31 př. n. l.); vyprávění o smrti Marca Antonia a Kleopa-
try připomíná Octavianův vzestup k  moci; a  jako poslední 
je představena výstřednost a krutost, která proslavila císaře 
Caligulu během císařského období (31 př. n. l. – 476 n. l.).

Buona lettura e buon divertimento!
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PERIODO DEI RE 

753 a.C.  Romolo fonda una nuova città: Roma. Romolo è 
il primo re di Roma.  pag. 10

 
  A Roma ci sono poche donne e i Romani decido-

no di rapire le donne dei Sabini.  pag. 24

  
  Tullo Ostilio è in guerra contro gli Albani.  

La guerra finisce con il combattimento tra i fra-
telli Orazi e i fratelli Curiazi.  pag. 38

  
509 a.C.  Tarquinio il Superbo viene cacciato via da Roma.

I sette re di Roma:

Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio 
 Tullio, Tarquinio il Superbo
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ŘÍMSKÉ KRÁLOVSTVÍ

753 př. n. l.  Romulus zakládá nové město – Řím. Romulus je 
prvním králem Říma.  str. 11

 
  V Římě je málo žen, a tak se Římané rozhodnou 

unést ženy Sabinů.  str. 25

  
  Tullus Hostilius je ve válce s Albany. Válka končí 

bojem mezi bratry Horatii a Curiatii.  str. 39

  

509 př. n. l.  Tarquinius Superbus je vyhnán pryč z Říma.

Sedm římských králů:

Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, 
Servius Tullius, Tarquinius Superbus
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PERIODO REPUBBLICANO

509 a.C.  Dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, Roma 
diventa una repubblica. 

390 a.C.  I Galli vogliono conquistare Roma. La città resiste. 
 pag. 46

 
58-50 a.C.  Giulio Cesare conquista la Gallia. Poi con i suoi solda-

ti torna in Italia ma, prima di procedere verso Roma, 
si ferma sulle rive del fiume Rubicone.  pag. 54

 
31 a.C.  Marco Antonio è sconfitto da Ottaviano e si to-

glie la vita. Anche la sua amante, la regina Cleo-
patra, si toglie la vita.  pag. 60

 

La città è governata dai consoli e dai senatori. 
In questi anni Roma è a capo di un grande impero nel Mediterraneo: non 
solo l’Italia ma anche la Grecia, parte della Francia, la Spagna, la Dalmazia 
e la Turchia, e vasti territori delle coste africane.


