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OSEBNA NEGA IN OKRAS

Ženske so si pričeske urejale z glavniki, lasnicami in tudi orodjem za kodranje las. S pincetami so odstranjevale odvečne
dlačice in skrbele za jasno linijo obrvi. Pri ličenju obraza so
prišle prav posodice s pomadami in barvili, ploščice za mešanje ličil in razno orodje, ki ga je včasih težko razlikovati od
medicinskih pripomočkov. Zrcala so bila različnih oblik – najpogostejša so okrogla, z dolgim ročajem, iz bakrove zlitine z
visokim deležem kositra, ki je dajala srebrn videz, s poliranjem pa so naredili visoko sijajno površino, v kateri je lepo videti odsev.
Telo so čistili z olji: z njimi so natrli telo, ostanek pa odstranili s posebnim orodjem, ki so ga uporabljali že stari Grki in
se je imenovalo strigil (strigilis), ali pa z grobimi tkaninami.
Posebno večnamensko orodje je bilo verjetno med drugim
namenjeno čiščenju ušes.
Ženske so nosile uhane, zapestnice, različen vratni nakit,
broške, ki so imele okrasno funkcijo, in prstane. Izdelki iz
dragocenih materialov, npr. zlata, so večinoma povsod po
imperiju sledili isti modi; tako so na primer zlati uhani z vložki
iz biserne matice iz Emone zelo podobni uhanom, ki so upodobljeni na rimskih grobnih portretih v Egiptu.
Moški so pogosto nosili prstane. Z zaponkami so na rami
spenjali ogrinjala (plašče).
V prstan je bila lahko vdelana gema, tj. okrasni kamen ali
steklo z reliefno podobo v negativu. V prstan vdelano gemo so
uporabljali kot pečatnik. Odtisi gem v vosku ali redko v glini
so na primer potrjevali pristnost pisem, pogodb in drugih
pisnih dokumentov, včasih tudi vsebino dragocenih paketov
Slika 71
Nakit in deli noše iz Emone, 1.–2. stoletje: zlata uhana, bronast prstan, iz katerega je odpadla gema, bronasta prstana, ki sta lahko
delovala kot ključa, koščene okrasne igle – lasnice?, bronaste zapestnice, z emajlom okrašena bronasta broška, medeninasti zaponki za
spenjanje plaščev (ogrinjal).

in podobnega. Poleg tega so bile geme osebni okras. Verjeli
so tudi v njihove magične moči, ki so izhajale iz okrasnega
kamna (omenjajo jih antični pisci) ali vanj vrezanih podob.
Upodobitve na rimskih gemah beremo kot sporočila, izražena s simboli. Tako so jih razumeli tudi v rimski dobi.
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Slika 72
Toaletni predmeti iz dveh emonskih grobov,
1. stoletje oziroma druga polovica 1.–prva
polovica 2. stoletja: kamniti ploščici za
pripravo ličil, posodica za pomade s pokrovom iz slonovine, bronasta pinceta, nožiček
s koščenim ročajem in bronasti kozmetični
orodji.
Slika 73
Predmeti za osebno nego iz Emone, iz grobov
in naselja, 1.–3. stoletje: zrcali z ročajem,
svinčeno zrcalo s slabo ohranjeno stekleno ploskvijo, bronast balzamarij, posodica s
pokrovom iz pokositrenega brona, bronasta posodica s pokrovom, steklene posodice
za dišave, bronast in železen strigil – orodji
za čiščenje telesa, koščena kozmetična žlička, roževinasti kozmetični orodji, koščeno
kozmetično orodje, srebrna in bronasta
kozmetično-medicinska orodja, koščeni posodici s pokrovom, roževinasta posodica s
pokrovom, bronasti pinceti, dva kompleta
toaletnega pribora (za urejanje nohtov?) in
glavniček iz roževine.
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Plinij mlajši je v Enciklopediji naravoslovja (37,1,2)
omenil legendo o izvoru prstanov z okrasnimi
kamni: Legenda povezuje začetke (uporabe dragih
kamnov) s kavkaško pečino in z zgodbo o usodi
Prometejevih okovov: prvič je bil odlomljeni delček
skale vdelan v železo in nošen na prstu; to je bil
prvi prstan in prvi dragi kamen.
Prometeja, ki je bogovom navkljub z Olimpa prinesel ljudem ogenj, je Hefajst po Zevsovem ukazu
za kazen z verigami prikoval k visoki skali na
Kavkazu. Po stoletjih trpljenja ga je rešil junak
Heraklej. Da pa je Prometej, kot je določil Zevs,
ostal simbolno priklenjen na kavkaško skalo, je
moral nositi železen prstan, v katerega je bil
vkovan košček te skale.

Slika 74
Gema iz karneola prikazuje boginjo Viktorijo, ki je
poosebljala zmago. Njen kult je bil tesno povezan
z rimsko državo, posamezniki pa so jo častili kot
prinašalko sreče. Neznano najdišče, 2. stoletje.
Slika 75
Na gemi iz stekla je upodobljen Bonus Eventus –
bog srečnega in uspešnega izida dogodkov oziroma sreče in izobilja, ki ga ponazarjata pladenj
s hrano in zvrhan rog na tleh. Tinje nad Loko pri
Žusmu, 1.–2. stoletje.
Slika 76
Gema iz steklene paste prikazuje boginjo Diano
pri lovu – njenem priljubljenem opravilu. Neznano najdišče, 2. stoletje.
Slika 77
Gema iz karneola z motivom idilične narave: na
eni nogi klečeč gol satir ljubkuje kozo. Čepna nad
Knežakom, 1. stoletje pr. Kr.
Slika 78
Upodobitev dveh pastirjev na gemi iz nikola (vrsta oniksa) je bila simbol idiličnega življenja in
nepokvarjene pobožnosti pastirjev. Opevali so jo
rimski pesniki, npr. Vergilij v zbirki pastirskih pesmi (Bucolica) in didaktični pesnitvi o kmetovanju (Georgica). Neznano najdišče, 1. stoletje pr. Kr.
(obesek je novoveški).
Slika 79
Na gemi iz ahata je podoba delfina, svete živali več rimskih bogov, ki je med drugim veljal
za prenašalca ljubezenskih sporočil. Gradec pri
Veliki Strmici, 2.–3. stoletje (prstan je verjetno
mlajši).
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I G R E I N Z A B AVA

Sic, ne perdiderit, non cessat perdere lusor

Priljubljena zabava ljudskih množic v cesarski dobi so bile

Kockar tako, da izgubo bi spet priigral, ne odneha.

gladiatorske igre. Z območja Slovenije ne poznamo ostan-

Ovid, Ars amatoria

kov amfiteatra, vendar je zelo verjetno, da ga je imela vsaj
Poetoviona (Ptuj) – morda lesenega. V Emoni morda nakazuje
amfiteater ali morda gledališče (teater) krožna oblika zunanje fasade stavbe iz 19. stoletja na Trgu francoske revolucije,
ki bi lahko stala na temeljih rimske stavbe. Gladiatorji niso
bili redek okrasni motiv na predmetih vsakdanje rabe, npr.
na keramičnih oljenkah (sl. 80).
Zdi se, da so bile v vsakdanjem življenju močno razširjene igre
na srečo, pri katerih so uporabljali kocke, ki so zelo podobne
današnjim (njihove stranice so označene z enim do šest
znakov tako, da je njihov seštevek na nasprotnih si straneh
vedno sedem). Pri številnih igrah so uporabljali kocke in igralne ploščice. Običajna je bila npr. igra s kockami in igralnimi
ploščicami na deski, ki je bila z dvanajstimi pravokotno sekajočimi se črtami razdeljena v 25 polj (ludus duodecim scriptorum). Zelo razširjene so bile tudi taktične igre, pri katerih so
igralne ploščice ali kamenčke po določenih pravilih premikali
po namizni igralni plošči z označenimi polji.
Igri so se seveda posvečali tudi otroci. Izjemni otroški igrači
sta slonokoščeni punčki (sl. 81), ki sta bili zaradi materiala
in skrbne izdelave že v času uporabe zelo dragoceni. Večina
deklic se je igrala s punčkami iz keramike, lesa, kosti ali voska.
Pupae, kot so jih imenovali, so imele npr. svoje miniaturno
pohištvo, oblačila, nakit in podobno. Vse ohranjene punčke
kažejo podobe idealiziranih odraslih žensk. Deklice so svoje
igrače pred poroko darovale božanstvom – npr. zaščitnikom
družine in domače hiše ali Veneri. Največ punčk je bilo najdenih v grobovih neporočenih deklic (po rimskih zakonih so

Slika 80
Keramične oljenke z upodobitvami gladiatorjev na disku, bronast
plastičen okras (aplika) v podobi gladiatorja, koščene igralne kocke
ter steklene, koščene in roževinaste igralne ploščice iz Emone.

bile deklice za možitev primerne od 12. leta), posamezne pa v
svetiščih. S slonokoščeno punčko pa je bila v Tivoliju pri Rimu
pokopana tudi 66 let stara svečenica Veste, boginje doma, ognjišča in družine, ki je od svojih svečenic zahtevala deviškost.
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Slika 81
Slonokoščeni punčki, Ljubljana, 3. stoletje.

Dragoceni igrači neporočene deklice
Na vzhodnem emonskem grobišču, ob cesti proti Neviodunu,
tj. na Karlovški cesti, so leta 1914 izkopali kamnit sarkofag s
skeletom otroka, ob katerem so ležale: slonokoščeni punčki,
zapestnica, ki je verjetno iz gagata, in verižica iz zlatih členov. Na eni od punčk so bili sledovi zlatih nitk, verjetno ostanki njenega dragocenega oblačilca.
Punčki sta gibljivi v ramenskih, komolčnih, kolčnih in kolenskih sklepih.
Domnevamo, da sta bili pobarvani z živimi barvami, s katerimi so bile prikazane dodatne podrobnosti. Za njuno datacijo sta pomembni pričeski.
Nazaj in za ušesa počesani lasje, ki na zatilju segajo do ramen, so bili v
modi v 3. stoletju.
Tik ob sarkofagu deklice je bil drug sarkofag, v katerem so poleg
okostja odrasle osebe ležali ostanki dveh zlatih uhanov, šest steklenih
posod, preslica z jantarnimi jagodami in ogrlica iz zlatih novcev cesarja Galijena. Uhani in preslica kažejo, da je bila v sarkofagu pokopana
ženska, ogrlica pa, da ni umrla pred Galijenovo vladavino (253–268). Zaradi neposredne bližine obeh sarkofagov domnevamo, da sta bili pokopani
osebi v sorodu, morda mati in hči.
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DENAR

V 1. in 2. stoletju je bila najpomembnejša cesarska kovnica v
Rimu. Iz nje so pošiljali denar v državno blagajno in nato po
vsej državi, predvsem za plače državnih uradnikov, vojake in
menjalnice. V 3. stoletju, ko je bilo zaradi inflacije treba skovati vedno več novcev in je bil prevoz vse bolj negotov, so ustanovili po vsej državi razvejano mrežo kovnic.
V vzhodnem delu države so mesta kovala svoje novce, vendar s cesarjevo podobo na sprednji strani.
Rimski denar je bil splošno sprejeto plačilno sredstvo. Krožil
je po vsej rimski državi in daleč preko njenih meja.
Cesarji, ki so nadzorovali kovanje novcev, so vedeli, da so
novci nosilci sporočil. Zato upodobitve in napisi na njih
odražajo cesarsko propagando. Poleg videza cesarja in
članov njegove družine sporočajo cesarjeve vojaške načrte
in zmage, osvojitve novih ozemelj, skrb za razvoj mest (npr.
z izgradnjo pomembnih javnih stavb) ter njegove vrline, kot
so pravičnost, radodarnost, velikodušnost, pogum v boju,
pobožnost, milost do premaganega sovražnika.
V 1. in 2. stoletju so kovali zlate (aureus), srebrne (denarius),
medeninaste (sestertius, dupondius) in bakrene novce (as,
quadrans, semis). Običajni ljudje so v vsakdanjem življenju
uporabljali predvsem bakren in medeninast denar. Skovali so daleč največ asov, tj. največjih bakrenih kovancev. Ne
preseneča torej, da ravno as nastopa v starorimskem pregovoru »Kolikor imaš, toliko veljaš« (Assem habeas, assem
valeas).
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Slika 109
Cezarjev denarij iz leta 44 pr. Kr. Cezar je bil prvi Rimljan, ki je svoj
portret ovekovečil na novcih.

a

b

c
d

e

f

g

Slika 110
Novci s podobami cesarjev: a) Avgust (denarij, 19–18 pr. Kr.); b) Tiberij
(as, 15–16); c) Neron (as, 63); d) Vespazijan (sestercij, 71); e) Hadrijan
(sestercij, 134–138); f) Septimij Sever (aureus, 210); g) Avrelijan (srebrnik, skovan 274).
Slika 111
Novci s podobami članic cesarske družine: a) Livija, Tiberijeva mati
(dupondij, 21–22); b) Antonija, Klavdijeva mati (dupondij, 50–54); c)
Plotina, Trajanova soproga (sestercij, 112–117); d) Faustina ml., soproga Marka Avrelija (sestercij, 161–176).

a

b

c
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Slika 112
Novca s podobami, ki propagirajo vojaške uspehe: a) Trajan, most čez
Donavo, zgrajen leta 105 med osvajanjem Dacije (denarij, 105–111);
b) Trajan, cesar na triumfalnem vozu in napis »Rimsko ljudstvo in
senat najboljšemu vladarju« (aureus, 103–111).
Slika 113
Upodobitev in napis na hrbtni strani Hadrijanovega kovanca
sporočata, da cesar med svojimi potovanji prinaša srečo v vse dele
imperija (sestercij, 132–134).

a

b

Slika 114
Novci s podobami, ki se nanašajo na cesarjeve vrline: a) prikaz cesarja ob žrtvovanju v templju poudarja njegovo pobožnost (as, Domicijan, kovan leta 88); b) cesar kot bog vojne in napis VIRT(us) AVG(usti)
na Hadrijanovem novcu opozarjata na cesarjev pogum v boju (sestercij, Hadrijan, 119–122).
Slika 115
Novec s podobo, ki oznanja gradnjo novih javnih stavb: prikaz Koloseja na sesterciju cesarja Tita (skovan 80–81); prim. tudi upodobitev
Trajanovega stebra na srebrniku (sl. 89).
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Slika 116
Koščena knjižica s slonokoščenima platnicama s Ptuja.
Hrani Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.
102

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

L AT I N S K I J E Z I K , P I S AVA
IN PISMENOST

Dragocena knjižica s Ptuja
Knjižico s Ptuja sestavlja pet koščenih ploščic in platnici, ki sta verjetno iz slonove kosti; dva para luknjic na robu kažeta, kako so bile
spete ploščice in platnici. Koščene ploščice so bile prvotno povoščene.
Koščene ali celo slonokoščene knjižice oziroma povoščene ploščice so
redke in so bile dragocene; običajno so uporabljali lesene.
Knjižica s Ptuja je bila najdena v grobu, ki je vseboval številne jantarne predmete in je verjetno iz 2. stoletja.

Latinščina, jezik Rimljanov, je bila prevladujoči jezik v zahodnem
delu države, v vzhodnem delu pa je ostala glavni jezik grščina.

Zapisi na kamnitih spomenikih (javni napisi ter zasebni na-

grobni in posvetilni napisi), za katere so uporabljali pisavo, ki
ustreza našim velikim črkam (sl. 55), in na bronastih ploščah

(predvsem pravni dokumenti) so bili v rimski dobi zelo majhen del zapisanega. V vsakodnevni rabi, npr. korespondenci, so

zapisovali na pergament, papirus ali povoščene tablice in uporabljali t. i. kurzivno pisavo. Na pergament, papirusove svitke in
les so pisali s peresi in črnilom, na povoščene tablice (običajno

lesene) ali redkeje druge podlage, npr. svinčene etikete (sl. 28)
pa z orodjem, ki so ga imenovali stilus. Pisanju je bil namenjen

koničasti, brisanju pa ploščati konec tega pisala. Zapise na povo-

ščenih ploščicah so lahko zbrisali tudi s posebnim orodjem, t.
i. lopatkami.

Tako kot na drugih območjih, ki so jih Rimljani osvojili, se je tudi

na zdajšnjem slovenskem ozemlju uveljavil latinski jezik, ki so
ga govorili priseljenci in ga je postopoma prevzelo staroselsko

prebivalstvo. Zdi se, da je to bil dolgotrajen proces. S Ptuja nam-

reč poznamo lonček iz 2. ali morda celo 3. stoletja, na katerem
je vpraskan zapis v pisavi predrimskega izvora, ki sporoča dve
nerimski, morda keltski imeni.

O rabi latinščine in pismenosti na območju Slovenije, predvsem
v mestih, pričajo zapisi na kamnitih spomenikih, s katerimi so

se prebivalci rimskega imperija srečevali na vsakem koraku

– na glavnih trgih, v svetiščih, gledališčih in na pokopališčih.
Pismenost potrjujejo tudi pisalno orodje in vpraskani zapisi

na keramičnih posodah za vsakdanjo rabo (sl. 121–124), na fre-

skah (sl. 118) in drugod; pogosto gre za osebna imena in krat-

ka sporočila. Te zapise so naredili na izgotovljene predmete,
Slika 117
Na freski iz Pompejev, ki je bila naslikana malo pred izbruhom Vezuva leta 79, sta prikazana Terencij Neo s papirusnim zvitkom v desnici
in njegova soproga, ki v desnici drži stilus (kovinsko pisalo), v levici
pa knjižico, ki je sestavljena iz treh povoščenih ploščic.

torej so jih najverjetneje zapisali tisti, ki so predmete uporabljali. Lončarji pa so na keramične posode lahko zapisali sporočila

še pred pečenjem, ko je bila keramika še mehka (sl. 136). S punciranimi zapisi na kovinskih predmetih so pogosto označevali
lastništvo (sl. 37, 119).
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Slika 118
Odlomek freske iz Emone z vrezanim zapisom v kurzivni pisavi.
Preberemo lahko us in Romanus, tj. konec rodovnega in osebno
ime. Uporaba treh imen (poleg omenjenih še prvega imena) je bila
značilna za moške z rimskim državljanstvom, tj. s privilegiranim
političnim in pravnim položajem. 1.–4. stoletje (čitanje in interpretacija: Milan Lovenjak).

Slika 119
Punciran napis AVG.N.PECVL.IPPVM na vedru iz reke Ljubljanice pri
Vrhniki je mogoče razumeti na več načinov, med katerimi je najverjetnejši: Aug(usti) n(ostri servus) pecul(iaris) (H)ippum(enes) –
»Hipumenes, zasebni suženj našega cesarja« (čitanje in interpretacija: Milan Lovenjak). Vedro je verjetno iz zadnjih desetletij 1. stoletja
pr. Kr. ali iz 1. stoletja po Kr.
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Slika 120
Kovinska pisala, lopatki za brisanje zapisov oziroma glajenje voska
na povoščenih ploščicah ter dva bronasta in en keramičen črnilnik
z različnih najdišč, 1.–3. stoletje.
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Slika 121
Keramičen lonček z vpraskanim voščilom VTERE FELIX (Utere felix,
Naj ti dobro služi!). To in druga voščila sreče so v pozni rimski dobi
razmeroma pogosto del okrasa dragocenih osebnih predmetov,
npr. nakita in pasov. Lonček so našli na Drnovem in je verjetno iz
3.–4. stoletja.

Slika 122
Na spodnjem delu keramičnega vrča so vpraskane črke CAES, ki so
verjetno prvi del osebnega ali rodovnega imena, npr. Caesernius ali
Caesius (čitanje in interpretacija: Milan Lovenjak). Vrč je bil najden
v Ljubljani, v grobu iz 2. stoletja.
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Slika 123
Keramičen vrč z vpraskanim zapisom v kurzivni pisavi, ki se nanaša
na njegovo nekdanjo vsebino: n(igrae) oliv(ae) ol(eum) – olje iz črnih
oljk (čitanje in interpretacija: Milan Lovenjak). Najden je bil v Ljubljani, v grobu iz 1. stoletja.
Slika 124
Keramičen lonček z vpraskanim zapisom RECLVBO, ki se morda
nanaša na ime osebe (čitanje in interpretacija: Milan Lovenjak). Izvira iz insule 12 v Emoni, podrobne najdiščne okoliščine, ki bi dajale
oporo za datacijo, pa niso poznane. Podoben lonček je bil najden v
skeletnem emonskem grobu, ki je verjetno iz 4. stoletja.
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