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राणी बोडसियाने केलेल्या हल्ल्यानंतर लंडन पुरते बेचिराख झाले.पण लंडन होतं रोमन लोकांिं व्यापारी कें द्र. ततथून 
आचथिक व्यवहार होतील अश्याि व्यवस्था होत्या. रोमन हुशार खरे. वास्तुकला,सशल्पकला इत्यादी गोष्टी ग्रीक 
िंस्कृतीकडून त्यांनी उिलल्या. पण त्यात अनेक कलात्मक बदल त्यांनी केले आणण स्वतःिी एक नवी शैली तनमािण 
केली. ग्रीक कला त्यांनी आणखी श्रीमंत केली. पुढे जिथे जिथे म्हणून रोमन ित्ता आली ततथे या कलात्मकतेिा 
आववष्कार पहायला समळतो  . राणीच्या हल्ल्यानंतर रोमन लोकांना लंडनला िंरक्षक स तं बांधायिी गरि वाटू 
लागली. त्याप्रमाणे एका बािूला टेम्ि नदी ठेवून  शहराला एक िौरि मैलािी िंरक्षक स तं घालण्यात आली. टेहळणी 
बुरुि आले. िैतनकांिा पहारा बिला. पुढिी काही शतके या स तंीच्या आतल्या शहरातून िगाशी व्यवहार होत राहहले. 

हहि ती 'सिटी ऑफ लंडन'.आिही या स तंीिा  काही  ाग सिटीमधे हदितो. 

 

या दरम्यान एकीकडे िौथ्या शतकात णिश्िन धमाििा उदय होत होता.इतकी वर्ि धमि म्हणून कायद्याने त्याला 
मान्यता नव्हती. त्याकरता खुप मोठी िळवळ युरोप र िालू होती. तर दिुरीकडे रोमन िाम्राज्य ढािळत िाललं 
होतं.  त्यािी िुरुवात इटलीति झाली त्याबरोबर िाम्राज्याच्या दरूवर पिरलेल्या विाहती, व्यापारी ठाणी िोडून 
रोमन्ि इटलीला परतले. लंडनही त्याला अपवाद नव्हते. पुढिी िाधारण हिार वर्ि ही 'डाकि  एिेि' म्हणिे 
अंधारयुगािी मानली िातात.या काळात िवि यरुोपात अरािक मािले. लंडनमधूनही रोमन तनघून गेल्यामुळे िाधारण 
दीडशे ते दोनशे वर्ि शहरािी वाताहात झाली. रोमन ित्ता अितानाि त्यांच्या िैन्यदलात िमेतनक एँग्लेि, िॅक्िनी 
िमातीिी अनेक लोकं होती. रोमन्ि गेल्यावरही नदी पार करुन त्यांिे ब्रिटनमधे स्थलांतर िुरुि राहहले आणण 
िाहजिकि रोमन िंस्कृतीिी िागा आता या काहीश्या मागाि टोळयांनी घेतली. शहरात लूटमार िुरु झाली. िुन्या, 
िुंदर इमारती ढािळल्या, व्यापार थांबला, रस्ते  काि झाले त्यावर रानं उगवली. शहरािी पूवीिी रया गेली.या 
हालाखीच्या काळातही लंडनमधे पूवीच्या रोमन आणण आता नव्या िमिन एँग्लेि,िॅक्िनी लोकांमधून आलेली िंस्कृती 
जस्थरावली. या िंस्कृतीने ब्रिटनिा मोठा  ाग व्यापला. 

 

िाधारणपणे याि काळात प्रथम ,आतापयतं रोमन ब्रिटन ज्याला म्हटले िाई त्यातल्या मोठ्या  ागाला 'एंग्लालँड' 

अिं नाव समळालं. एंग्लालँड म्हणिे लँड ऑफ एँग्लेि. म्हणिे एँग्लेि माणिांिा प्रदेश. एँग्लेि,िॅक्िनी लोकं ही 
िमिनीच्या वायव्य  ागातनू, ज्या  ागाला आि शेजल्स्वग होल्श्टाइन अिं म्हणतात.. ततथून आली. त्यांनी आपल्या 
नावावरुन हे नाव हदलं. पुढे त्यालाि 'इंग्लंड' अिं म्हटलं िाऊ लागलं. िातव्या शतकात णिश्िन धमि इथे जस्थरावला. 
िमिनीमधून  िॅक्िन रािांनी येऊन राज्य कार ार हातात घेतला. एँग्लोिॅक्िन िमाि तनमािण झाला. स्वतः िी 
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इंजग्लश  ार्ा हळूहळू ववकसित होऊ लागली.इंग्लंडिी रािधानी वविेंस्टरला होती. लंडन हे रोमन काळापािून व्यापारी 
शहर होत ंआणण टेम्ि नदीमुळे मोक्यािं बंदर िुद्धा. िाधारण शतक र लंडनमधला व्यापार पुन्हा पूविवत झाला. 
टेम्िमधून होणारी मालवाहू िहािांिी वदिळ वाढली.लंडन पुन्हा एकदा  र राटीला आलं..शहरात मुबलक पैिा खेळू 
लागला.िाहजिकि या िुखवस्तू शहराकडे पुन्हा काही कू्रर अणण लुटारु टोळयांिं लक्ष गेलं.ती कथा पुढच्या  ागात. 


