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Za muzej pomeni stalna razstava jedro njegove dejavnosti
za javnost. Prikazuje tisto, kar sicer v besedah sporoča s svojim poslanstvom. In če ji ne uspe, ostane poslanstvo le prazna beseda na papirju.
Pred nekaj manj kot 200 leti je bil v zibel novoustanovljenemu muzeju, predhodniku Narodnega muzeja Slovenije,
položen stavek:
… da bi bil odslej tisto središče, kjer bi vsa nova odkritja našla poti in možnosti, da se izrabijo v javno korist.

Ta stavek je še vedno svetilnik na naši poti. Nova stalna
razstava Narodnega muzeja Slovenije s pomenljivim naslovom Zgodbe s stičišča svetov je za to najboljši dokaz. Poleg
izjemnih predmetov, ki so bili in morajo ostati stalnica vsake
takšne postavitve, so v razstavo vključene številne nove pridobitve, izjemno pomembne za razumevanje prelomnih dogodkov, ki so oblikovali zgodovino našega prostora.
Muzejsko gradivo, ki ga hranimo in predstavljamo na stalni
razstavi, se z vsakim dnem odmika od časa svojega nastanka. Plasti življenja, ki se pogrezajo v čas, so prekrite z vedno
novimi usedlinami vsega, kar živi in ustvarja. In potrebni so
veliki napori ljudi, da dvignejo na površje sedanjosti zaklade,
ki nam jih je zapustila preteklost, ter jih obudijo v življenje.
Obudijo tako, da nam spregovorijo in nas povabijo v svoj čas.
Zato srčna hvala dr. Janki Istenič in vsej skupini sodelavcev,
muzejskim in zunanjim, s katerimi je ustvarjala.
Barbara Ravnik,
direktorica Narodnega muzeja Slovenije
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Pred vami je katalog nove stalne razstave Narodnega muzeja
Slovenije Rimske zgodbe s stičišča svetov. Razstava obravnava obdobje, ko je bilo ozemlje sedanje Slovenije del rimske
države, pa tudi čas, ko so Rimljani to ozemlje šele osvajali.
Približno pet stoletij, od začetka 1. do poznega 5. stoletja, je
bilo ozemlje Slovenije del velikega, dobro organiziranega in
visoko omikanega rimskega sveta; njegova duhovna zapuščina je skupaj z grško kulturo temelj zahodne civilizacije.
Svet je očitno dan za dnem bolj omikan in urejen kot prej –
tako je rimski pisec Tertulijan na začetku 3. stoletja začel opis
rimskega sveta v severni Afriki. Verjetno bi podobno zapisal
za večino drugih delov rimskega imperija, ki sodi med največje in najdolgotrajnejše države človeštva.
Življenje v rimski državi ni bilo vedno idilično. Rimljani so svoj
imperij zgradili z ognjem in mečem ter s premeteno politiko,
ki je prebivalce osvojenih območij spodbujala, da so jih podpirali. To velja tudi za postopno, približno dvestoletno vključevanje ozemlja, kjer je zdaj Slovenija. Od sredine 3. stoletja pa so mir in blagostanje vse pogosteje kalili državljanske
vojne, vpadi barbarov in upadajoče gospodarstvo.
Rimske zgodbe s stičišča svetov so del nastajajoče nove
stalne arheološke razstave Zgodbe s stičišča svetov. Njeno zasnovo smo pripravili kustosi tega muzeja, dr. Timotej Knific,
dr. Peter Turk, dr. Boštjan Laharnar, mag. Tomaž Nabergoj
in dr. Janka Istenič v sodelovanju s Sanjo Jurca Avci (Zavod
TRANS). Razstava bo osvetljevala čas od starejše kamene dobe
do poznega srednjega veka na ozemlju, kjer je zdaj Slovenija.
To je izrazito prehodno območje, kjer so se od daljne preteklosti stikali različni geografsko-klimatski, etnični, politični,
jezikovni in drugi svetovi.
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Razstava je zasnovana tako, da so njeno jedro razstav-

metov za razstavo in pripravo pojasnil v vitrinah. Polona

ljeni predmeti in zgodbe, ki izhajajo iz njih. To so mozaični

Bitenc je bila v veliko pomoč pri izdelavi razstavnih pojasnil

kamenčki, iz katerih sestavljamo in dopolnjujemo slike

in organizaciji sodelovanja z grafičnim oblikovalcem Iztokom

preteklosti.

Lemajičem. Pri izboru numizmatičnega gradiva in njiho-

Zgodbe, ki jih je mogoče izluščiti iz arheoloških predmetov,
so pogosto globoko skrite in večplastne. Za to, da odstremo
čim več tančic, ki jih zakrivajo, so potrebni poglobljen študij,
znanje, iznajdljivost, povezovanje več strok in še kaj. Tako raziskovanje je kot napeta detektivska zgodba. Prav zato delo

vi predstavitvi je bilo izredno dragoceno sodelovanje prof.
dr. Petra Kosa. Za strokovni pregled razstavnih besedil sem
hvaležna dr. Jani Horvat z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU,
za ureditev odlomkov iz antičnih pisnih virov in skrben jezikovni pregled slovenskega besedila pa Tinki H. Selič.

arheologov ni vznemirljivo le, kadar izkopavamo, ampak

Pri nastajanju kataloga je bila neprecenljiva pomoč Polone

tudi pri proučevanju predmetov, ki so morda bili izkopani že

Bitenc in Helene Bras Kernel. Večino fotografij je mojstrsko

zdavnaj. Tak je primer pozlačenega bronastega kipa moške-

posnel Tomaž Lauko.

ga v togi, ki se ga je prijelo ime Emonec. Od odkritja leta 1836
sodi med najpomembnejše eksponate Narodnega muzeja
Slovenije (oziroma njegovih predhodnikov), proučevali so ga
številni strokovnjaki, pa vendar so naše raziskave ob pripravi razstave privedle do presenetljivih in zanimivih spoznanj.
Emonec je bil del nagrobnega spomenika, ki se je zgledoval
po Trajanovem stebru v Rimu, in kaže, da je – zaenkrat – v
celi rimski državi edini tak spomenik osebi, ki ni bila član cesarske družine.

Za proučevanje gradiva, ki ga hrani rimska zbirka Narodnega
muzeja Slovenije, je od leta 1999 dalje bistveno, da ga s financiranjem raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnega
programa podpira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Izsledki teh raziskav so poljudno predstavljeni
v katalogu.
Nastajanje razstave je ves čas spremljala in podpirala direktorica muzeja mag. Barbara Ravnik.

Poseben izziv je bil razstavljene predmete in njihove zgodbe na privlačen način približati občinstvu. Koliko smo bili ob
tem uspešni, bodo presojali obiskovalci. Za tiste, ki bodo želeli domov odnesti knjigo s fotografijami razstavljenih predmetov in zgodbami, ki so podane širše kot na razstavi, smo
pripravili ta katalog.
Priprava razstave je izrazito skupinsko delo. Globoko sem
hvaležna kolegom, ki so pri tem sodelovali. Za oblikovanje,
koordiniranje in tehnično vodenje postavitve razstave je z
njemu lastnim žarom in iznajdljivostjo poskrbel mag. Gorazd
Lemajič. Helena Bras Kernel mi je pomagala pri izboru eksponatov, ves čas je skrbno bedela nad postopki priprave pred8
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RIMLJANI POSEŽEJO
I Z S E V E R N E I TA L I J E
PROTI VZHODU

Rimska država se je razvila iz mesta Rim, od koder se
je razširila na ves Apeninski polotok, Sredozemlje in
velik del Evrope.
Severno Italijo so Rimljani obvladovali od zmage
nad kartažanskim poveljnikom Hanibalom leta
202 pr. Kr. Izhodišče širjenja rimskih vplivov in ozemeljskih pridobitev naprej proti vzhodu, na ozemlje Slovenije, je bila severovzhodna Italija, še
posebej leta 181 pr. Kr. ustanovljena rimska
kolonija Akvileja (Aquileia; Oglej/Aquileia
v Italiji). Bila je trgovsko središče, vojaški
štab in odskočna deska za rimska ekonomska in ozemeljska osvajanja proti
vzhodu.
Na ozemlju današnje Slovenije so pod okrilje rimske države najprej prišli obmorski kraji in njihovo zaledje. Glavna smer rimskih osvajanj
proti notranjosti je bila pomembna trgovska pot, ki je
prek prelaza Razdrto vodila proti Balkanskemu polotoku
in Panonski nižini. Skupna najdba rimskega in keltskega denarja, ki je pristala na dnu reke Ljubljanice kmalu po letu 147
pr. Kr. (sl. 2), in dva zaklada rimskih novcev iz istega časa iz
utrjenih prazgodovinskih naselij Baba pri Slavini (poleg
zaklada z najmlajšim novcem iz leta 74 pr. Kr. – sl. 4 – je
bil tam najden tudi zaklad 40 rimskih novcev, med katerimi je bil najmlajši skovan leta 146 pr. Kr.) in Gradišče
nad Knežakom na Notranjskem (tudi v tem zakladu je
bil najmlajši novec skovan leta 146 pr. Kr.) nakazujejo
Slika 1
Bronast kipec, verjetno iz 1. stoletja pr. Kr., z držo telesa in
rok spominja na etruščansko-italske kipce darovalcev, s
pričesko pa na grško-rimskega boga Apolona. Vendar pa
keltska ovratnica kaže, da predstavlja predrimsko božanstvo. To je bil morda Belenus, ki so ga poistovetili z Apolonom.
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The body posture and extended arm of th
eke Ljubljanice z držo telesa in rok
ette found in the river Ljubljanica resem
na italsko-etruščanske kipce daItalo-Etruscan statuettes of ‘donors’; the
pričesko na grško-rimskega boga
RIMSKE
ZGODBE
S
STIČIŠČA SVETOV
is typical of the Greco-Roman god Apollo
eltska ovratnica na njem pa kaže,
Celtic torc clearly indicates a pre-Rom
no predstavlja predrimsko božanprisotnost Rimljanov globoko v vzhodnem zaledju Akvileje – morda
zaradi
rimskega vojašIt may
represent
Belenus, who cam
bil morda Belenus, ki so ga poistokega
pohoda
čez
območje
Notranjske
do
reke
Ljubljanice
–
kmalu
po
začetku
druge
polovice
identified with Apollo.
olonom.
2. stoletja pr. Kr.

Obsežna območja so Rimljani osvojili v zadnjih desetletjih rimske republike, tj. v letih med
približno 60 in 30 pr. Kr., še posebej med ilirskimi vojnami (35–33 pr. Kr).

The River Ljubljanica revealed a concen
o na dnu Ljubljanice na enem kvadNa širjenje rimskega vpliva poleg redkih ohranjenih omemb antičnih piscev kažejo predmeti,
59 large and small Celtic silver coins, a
tru našli 59 velikih in majhnih keltki so značilni za Rimljane in se v okoljih železnodobnih skupnosti sprva zelo redko pojavljajo.
23 silver and bronze Roman coins, wh
nikov ter 23 srebrnih in bronastih
Poleg rimskega denarja so to obrtni izdelki iz Italije (sl. 5, 6), s katerimi so trgovali, jih podarcollected in 1995 on a single square me
vcev. Morda so vsebina mošnjička,
jali in izmenjevali, ali pa so bili del osebne opreme oziroma prtljage trgovcev in drugih, ki so
riverbed. They may represent the cont
na dno reke kmalu po letu 147 pr. Kr.,
se podajali v nove kraje.
pouch that fell into the river soon afte
ovan najmlajši rimski novec. Keltski
when the latest Roman coin was min
virajo z območja plemenske zveze
Celtic coins originate from the area of
današnja osrednja, južna in vzhodSlika 2
risci
(inhabiting
present-day
central,
a ter severozahodna Hrvaška), raMed najzgodnejšimi rimskimi predmeti na ozemlju Slovenije je denar
razmeroma
pogost. Leta
1995 so
na dnu Ljubljanice na enem kvadratnem metru našli 59 velikih in majhnih keltskih srebrnikov ter 23 sreand eastern Slovenia, as well as north
i so jih skovali v keltskem naselju
brnih in bronastih rimskih novcev. Morda so vsebina mošnjička, ki je padel na dno reke kmalu po letu 147
Croatia)
the exception
of three, wh
v današnji južni Nemčiji.
pr. Kr., ko je bil skovan najmlajši rimski novec. Keltski srebrniki izvirajo
z območjawith
plemenske
zveze Tavriskov (današnja osrednja, južna in vzhodna Slovenija ter severozahodna Hrvaška), razen treh, ki so jih
minted in the Celtic settlement at Man
skovali v keltskem naselju Manching v današnji južni Nemčiji.
present-day southern Germany.
Slika 3
Rimska država okoli leta 50 pr. Kr.

ke drža50 pr. Kr.
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50 BC.
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Slika 4
Pred vhodom v naselbino staroselcev na Babi pri Slavini so kmalu po
letu 74 pr. Kr. zakopali keramično posodo s sedemnajstimi rimskimi
in tremi keltskimi (tavriskijskimi) srebrniki. Rimski in tavriščanski
denar sta bila očitno istočasno v obtoku. V sredini ali drugi polovici 1. stoletja pr. Kr. so to naselbino opustili.

Alpes Iuliae (Julijske Alpe)
Gorato območje med Apeninskim in Balkanskim polotokom, še posebej območje med Trstom, Oglejem in Ljubljano, so Rimljani imenovali
Alpe oziroma Julijske Alpe. Ti hriboviti predeli so bili naravna prepreka na poti v severno Italijo z vzhoda, zato so bili pomembni in so jih
rimski pisci razmeroma pogosto omenjali.

Slika 5
Bronasta čelada sodi v skupino etruščansko-italskih čelad, ki so jih nosili rimski vojaki republikanske dobe do približno prve tretjine 1. stoletja pr.
Kr. Priljubljene so bile tudi pri sodobnikih Rimljanov, še posebej Keltih, pri
katerih so bile pokazatelj visokega družbenega položaja.
Slika 6
Zajemalka s pokončnim ročajem, ki se zaključi v obliki pasje glave, izvira iz Italije, kjer so jo naredili med koncem 2. stoletja in drugo tretjino 1. stoletja pr. Kr.
Verjetno je bila namenjena postrežbi vina.
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RIMLJANI PREVZAMEJO
NADZOR NAD
PREL AZOM RAZDRTO
(OKRA)

Najlažji prehod z Apeninskega polotoka na vzhod proti srednjemu Podonavju in Balkanu vodi čez prelaz Razdrto. Tu so
se stikali interesi več železnodobnih skupnosti, Karnov, Tavriskov in Japodov ter nato tudi Rima: prelaz je vsakokrat obvladoval najmočnejši.
Središčna naselbina predrimskih prebivalcev na širšem območju Razdrtega je bila na gradišču Grad pri Šmihelu pod
Nanosom. Več kot 200 kosov rimskega orožja so odkrili v

zaklad rimskega orožja / hoard of Roman weapons ruševinah obzidja.razpršeni
pračni pobočjih
izstrelki / scattered
slingshot
Na zunanjih
in v notranjosti
posamezni pračni izstrelki / a slingshot
razpršeni katapultni izstrelki, puščične konice in pračni
izstrelki
/
naselbine so našli razpršene pračne in katapultne izstrelke
scattered artillery bolts, arrowheads and slingshot

ter puščične osti. Gre za ostanke rimskega vojaškega napada

Grad near Šmihel. The presumed main di
Grad pri Šmihelu. Puščici označujeta domSlika 7
rections
the pri
Roman
nevni glavni smeri napada Rimljanov. Širša okolica prelaza Razdrto
(Ocra)of
in Gradu
Šmihelu vassault
2. stoletju are marked.
pr. Kr. Legenda:
prelaz,

domnevne poti,
rimsko mesto,
območje ljudstva.

naselje,

Location
of the Raz
drto Pass
(Ocra) and
the Grad
near Šmihel settlement, 2nd
century
BC.

Lega prelaza Razdrto
(Ocra) in
Gradu pri
Šmihelu, 2.
st. pr. Kr.

domnevne poti /
supposed routes
rimsko mesto /
Roman town
naselje /
settlement
prelaz / pass
območje
ljudstva /
territory of a
tribe
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na naselje in njegove osvojitve, verjetno v drugi tretjini 2.

bi otežili morebiten izpad branilcev. Ohranili so se le kovin-

stoletja pr. Kr. Takrat so Rimljani prevzeli tudi nadzor nad

ski deli orožja.

prelazom, kjer je najpozneje ob koncu 2. stoletja pr. Kr. zraslo rimsko naselje.
Orožje z Gradu pri Šmihelu kaže, da so Rimljani napadli z
bojnimi stroji, zažigalnimi in navadnimi kopji, svinčenimi
izstrelki, ki so jih lučali s pračami, ter s puščicami, ki so jih
izstreljevali z loki. Verjetno so uporabili tudi lesene protipehotne ovire z železnimi konicami, ki so jih namestili v tla, da

Slika 8
Panoramski pogled, ki se odpira od severozahoda do severovzhoda:
prelaz Razdrto in nad njim Nanos, vas Šmihel, mesto Postojna in v
ozadju desno Karavanke; nakazan je tudi položaj prelaza na Hrušici.

NANOS
RAZDRTO

14

GRAD PRI ŠMIHELU
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Geografsko ime Okra (Ocra) omenja več antičnih piscev. Označevalo je

Na območju teh krajev prebivajo tudi Japodi … na njihovem ozemlju pa

prelaz (Razdrto), goro (Nanos) in neko pomembno predrimsko naselje,

leži Okra. … Pri Okri, najnižjem delu Alp, mejijo na Karne in preko nje

morda Grad pri Šmihelu.

tovorijo blago z vozovi iz Akvileje v kraj, imenovan Nauportus, po poti,

Okra je namreč najnižji del tistih Alp, ki se raztezajo od Retije do Japodov.
Strabon (rimski zgodovinar in geograf grškega rodu, 1. stoletje pr. Kr.–začetek 1.
stoletja po Kr.) v delu Geografija (7,5,2)

ki ni mnogo daljša od 400 stadijev (74 km). Od tam prevažajo blago z
ladjami po rekah do Donave in tamkajšnjih krajev.
Strabon, Geografija (4,6,10 in 7,5,2)

V tem sektorju so vzdolž obale propadla Irmene, Pellaon, Palsicium,
pri Venetih Atina in Caelina, pri Karnih Segesta in Okra, pri Tavriskih
Noreia.
Plinij Starejši (rimski enciklopedist, 23–79) v delu Naravoslovje (3,131)

HRUŠICA

KARAVANKE

MIHELU
POSTOJNA
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Najlažji prehod z Apeninskega
The easiest route from the Apenpolotoka na vzhod proti srednjenine Peninsula eastwards, to the
RIMSKE
ZGODBE
S
STIČIŠČA SVETOV
mu Podonavju in Balkanu vodi
middle Danube Basin and the Balčez prelaz Razdrto. Tu so se stikali
kans, led across the Razdrto Pass.
interesi več železnodobnihMaterialni
skup-sledovi rimskih
This was
the meeting point of varvojaških spopadov so izredno redke najdbe
nosti in nato tudi Rima: prelaz
je odkriti.
ious
interests
of several
Iron
Age
in jih je težko
Orožje
in druge kovinske
predmete, ki
so obležali na kraju spopada,communities
so namreč navadnoand
skrbno
pobrali,
ker jethe
bila Rovsakokrat obvladoval najmočnejši.
later
also
kovina dragocen material.
mans; the pass was always under
Središčno naselje predrimskih prethe
control
of the
mostKalkriese
powerful.
Zelo odmevno je bilo
odkritje
takih sledov
pri kraju
v
bivalcev na območju Razdrtega
Nemčiji (severno od Osnabrücka) ob koncu osemdesetih let minulega
je bilo na Gradu pri Šmihelu
pod
The
centralz enim
pre-Roman
stoletja.
Najverjetneje
so povezani
od najhujših settlement
porazov rimske
vojske,
ki
ga
omenjajo
številni
rimski
pisci
–
s
t.
i.
Varovim
porazom
Nanosom. Več kot 200 kosov rimin the Razdrto area was at Grad
near
(clades Variana; po vodji rimske vojske z imenom Publius Quinctilius
skega orožja so odkrili skupaj v
Šmihel pod Nanosom. It was enVarus) leta 9 po Kr. Takrat so Germani uničujoče porazili vojsko treh
ruševinah obzidja. Pračne in
kataclosed within ramparts, the debris of
rimskih
legij.
pultne izstrelke ter puščične osti
which revealed a hoard of over 200
Iz pisnih virov vemo, da je bilo na zdajšnjem slovenskem ozemlju, ki
so našli razpršene na zunanjih
Roman weapons. Also found were
je imelo pomembno geostrateško lego, v rimski dobi veliko vojaških
pobočjih in v notranjosti naselja.
artillery
bolts and arrowspopadov. Z glediščaslingshot,
svetovne zgodovine
je bil najpomembnejši
med njimi 5. in 6. septembraheads,
leta 394 v zgornji
Vipavskiacross
dolini, pri the
reki, kislopes
jo rimGre za ostanke rimskega vojaškescattered
ski
pisci
imenujejo
Frigidus
(Mrzla
reka).
Sledov
spopada
doslej
nismo
ga napada na naselje in njegove
outside and inside the settlement.
našli, kar podžiga vprašanje o tem, kje natančno se je odvila ta bitka.
osvojitve v 2. stoletju pr. Kr. Takrat
These are remnants of the Roman
so Rimljani prevzeli tudi nadzor
assault and conquest of the settlenad prelazom, kjer je najpozneje
ment in the 2nd century BC. Following
this, the Romans assumed control of
ob koncu 2. stoletja pr. Kr.Slika
zraslo
9
Grad
pri
Šmihelu,
rimsko
orožje
iz ruševine
obzidja
svinčeni
the
pass
and,
no later
thaninthe
end
rimsko naselje.
izstrelki prač, ki so bili najdeni
na
pobočjih
izven
naselja
ter v rand
of the 2 century BC, established a
zličnih delih znotraj, verjetno druga tretjina 2. stoletja pr. Kr.
Geografsko ime Okra (Ocra)
omeRoman settlement there.
nja več antičnih piscev. Označevalo
Slika 10
Several
authors
mention
je prelaz (Razdrto), goro (Nanos)
Pogled na Grad pri
Šmihelu.Roman
Poleg domnevnih
glavnih
smeri
napada
Rimljanov
so
označena
najdišče
orožja
v
ruševinah
Ocra, as the name of the pass (Razdrin neko pomembno predrimsko
obzidja ter najdišča svinčenih pračnih izstrelkov, konic
to), the
mountain
(Nanos)
andriman
naselje, morda Grad pri Šmihelu.
katapultnih izstrelkov
in puščic
. Legenda:
zaklad
skega orožja, important
razpršeni katapultni
izstrelki,
puščične
pre-Roman
settlement,
konice in pračnipossibly
izstrelki,at Grad
razpršeni
pračni
izstrelki,
near Šmihel.
posamezni pračni izstrelki.

zaklad rimskega orožja / hoard of Roman weapons

razpršeni katapultni izstrelki, puščične konice in pračni izstrelki /
scattered artillery bolts, arrowheads and slingshot

Grad pri Šmihelu. Puščici označujeta dom-

1 7 / scattered slingshot
razpršeni pračni izstrelki
posamezni pračni izstrelki / a slingshot

Grad near Šmihel. The presumed main di-
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Slika 11
Ob vznožju Gradišča v Cerknem so našli zaklad dvanajstih rimskih
srebrnih novcev, od katerih so se štirje izgubili, ostale pa hrani Tolminski muzej. Najmlajši novec je bil skovan leta 47 ali 46 pr. Kr. in
je dobro ohranjen, kar kaže, da ni bil dolgo v obtoku, torej so novce
zakopali kmalu po letu 46 pr. Kr.
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PRIZORIŠČA RIMSKEGA
N A PA D A L E TA 3 5 P R . K R .

Nekateri tipi žebljičkov za okovanje podplatov rimskih vojaških obuval so časovno razmeroma ozko omejeni. Žebljički z Gradu pri Reki in
Gradišča v Cerknem so zelo podobni žebljičkom iz galskega naselja
Alezija, ki ga je Gaj Julij Cezar leta 52 pr. Kr. oblegal in premagal, ter z
najdišča Andagoste v severni Španiji, kjer so se v 4. desetletju pr. Kr.
Rimljani spopadli z domačini. Po drugi strani pa se ti žebljički jasno
razlikujejo od tistih iz rimskih vojaških taborov srednje- in poznoavgustejske dobe (15 pr. Kr.–14 po Kr.).
Žebljičke, kakršne poznamo z Gradu pri Reki in z Gradišča pri Cerknem,
so torej uporabljali približno od časa galskih vojn (58–50 pr. Kr.) do
začetka zgodnjeavgustejske (27 pr. Kr.) ali srednjeavgustejske (15 pr.
Kr.) dobe.

Oktavijan, Cezarjev posinovljenec in dedič ter bodoči cesar
Avgust, je v t. i. ilirskih vojnah med letoma 35 in 33 pr. Kr. izvedel obsežne vojaške pohode na delu območja poznejših
provinc Panonija in Dalmacija. Osredotočil se je na predele,
kjer so živeli Japodi (v zaledju Kvarnerskega zaliva), Delmati (v
zalednem delu srednje Dalmacije) in Segestani (v okolici Siska). Med drugim je osvojil Segesto/Siscijo (sedaj Sisak, Hrvaška), kjer je namestil zelo močno vojaško posadko. Segesta je
imela namreč izredno pomembno strateško lego na kopenski
poti med Apeninskim in Balkanskim polotokom.
Iz tistega časa so se na treh najdiščih na Idrijsko-Cerkljanskem – na Gradu pri Reki, Gradišču v Cerknem in Vrh Gradu
pri Pečinah – ohranili sledovi rimskih vojaških napadov: rimsko orožje, deli rimske vojaške opreme in denar. Čas kovanja najmlajših novcev in datacija orožja ter vojaške opreme
kažeta, da so Rimljani napadli približno med letoma 40
in 30 pr. Kr. Ožjo datacijo omogoča podatek rimskega zgodovinarja Apijana, da je Oktavijan na začetku
ilirskih vojn poleg drugih ljudstev pokoril Karne.
Območje, kjer so živeli Karni, je na vzhodu namreč najverjetneje vključevalo Idrijsko-Cerkljansko hribovje. Rimljani so torej na začetku ilirskih
vojn zavarovali bok svojega zaledja, tj. doline
ob spodnjem toku reke Soče in glavne prometnice Akvileja (Oglej, Italija)–Okra (Ocra, Razdrto)–
Navport (Nauportus, Vrhnika)–Emona (Ljubljana), kar
je bilo bistveno za varnost Italije. V Navportu in Emoni
sta takrat zelo verjetno že stali rimski naselji – domnevajo, da sta nastali na začetku druge polovice 1. stoletja pr. Kr.
Arheološke ostaline rimskih vojaških spopadov so izredno
redke. Poleg tega je iz obdobja od konca Cezarjevih galskih
vojn (51 pr. Kr.) do vladavine cesarja Avgusta (natančneje do
začetka srednjeavgustejske dobe leta 15 pr. Kr.) tudi sicer

Slika 12
Železni žebljički z rimskih vojaških obuval, najdeni na poti med
Gradom pri Reki in Ajdovim brdom, tj. grebenom zahodno od Gradu.

poznanih zelo malo ozko datiranih arheoloških najdišč vojaškega značaja, kar daje idrijsko-cerkljanskim najdiščem še
večji pomen.
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zgodovinar grškega rodu Apijan
(živel v 2. stoletju), posegel proti
zahodnemu Balkanu.
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These, known as the Illyrian wars,
were described by Appian, a Roman historian of Greek origin who
lived in the 2nd century.
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Iz tistega časa so se na treh najOktavijanove ilirske
je v delu Ilirska zgodovina opisal rimski
diščih
na vojne
Idrijsko-Cerkljanskem
zgodovinar grškega rodu Apijan, ki je živel v 2. stoletju. Za interohranili
sledovimaterialnih
rimskih
pretacijo idrijsko-cerkljanskih
sledovvojaških
rimskega oboroženega napada je pomemben odlomek, v katerem Apijan Karne in Tavnapadov. Ti kažejo, da so Rimriske omenja med ljudstvi, ki jih Oktavijan ni premagal zlahka, vendar
ljani
začetku
vojn
za-in
se mu tudi na
niso tako
srdito upiralailirskih
kot na primer Japodi,
Segestani
Delmati.
varovali
zaledje Soške doline in
Avgust pa je vzel vse docela v svoje roke in v senatu poročal, da mu je
glavne
prometnice Akvileja (Oglej,
– v primerjavi z Antonijevo nedejavnostjo – uspelo rešiti Italijo pred
težko premagljivimi
ljudstvi,
ki so jo prav
tako pogosto napadala.
OkItalija)
– Okra
(Ocra;
Razdrto)
– Navsiejce, Perteenate, Batiate, Tavlantijce, Kambejce, Cinambre, Meromene
port
(Nauportus;
Vrhnika)
– Emona
in Pirisejce
je premagal v eni vojaški
odpravi. Z nekoliko
več truda je
osvojil Dokleate, Karne, Interfrurine, Narezijce, Glintidione in Tavriske
(Ljubljana),
kar je bilo bistveno
in jih prisilil, da so plačali zaostale davke.
za
V Navportu
in
Apijan varnost
(rimski zgodovinar Italije.
grškega rodu, 2. stoletje)
v delu Ilirska zgodovina
(16,46– 47)
Emoni
sta takrat zelo verjetno že
stali rimski naselji.

Traces of Roman military conflicts
from this period have been found
on three sites in the Idrija-Cerkno
region of western Slovenia. These
show that, at the beginning of
the Illyrian wars, the Romans conquered the hinterland of the Soča
Valley and of the main road from
Aquileia (in Italy), across Ocra (Razdrto), to Nauportus (Vrhnika) and
Emona (Ljubljana), which was vital for the safety of Italy. At that
time, the Roman settlements at
Nauportus and Emona had probably already been established.

Slika 14
Na Gradu pri Reki in v okolici je bilo najdenih pet rimskih bronastih
novcev (skovani v 2. stoletju pr. Kr., v obdobju 206–195 in leta 85 pr. Kr.)
in dva denarija, skovana leta 105 in 56 pr. Kr., na Gradišču v Cerknem
pa štirje bronasti rimski novci iz 2. stoletja pr. Kr. (skovani v prvi polovici 2. stoletja, dva v obdobju 194–190 in en leta 102 pr. Kr.), ter novec,
skovan med letoma 270 in 203 v mestu Rheigium v južni Italiji. Na
fotografiji je del novcev z obeh najdišč.
Rimski novci 2. in 1. stoletja pr. Kr. so lahko krožili še dolgo, stoletje
in več po tem, ko so bili skovani.
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Slika 13
Območje današnje Slovenije in soseščine v času ilirskih vojn in domnevne smeri prodora Oktavijanove vojske. Legenda:
najdišče s
sledovi rimskih vojaških napadov, naselje domačinov, naselje
Rimljanov in domačinov, rimski vojaški tabor,
rimsko mesto,
rimsko naselje,
rimsko naselje, prelaz.
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najdišče s sledovi rimskih vojaških
napadov / battlefield site
naselje domačinov / indigenous settlement
naselje Rimljanov in domačinov / Roman and indigenous settlement
rimski vojaški tabor / Roman camp

)(

R

S C I

IAS
I

RE
GN
UM

rimsko mesto / Roman town
rimsko naselje / Roman settlement
rimsko naselje, prelaz / Roman settlement, mountain pass

kale so med 35 in 33 pr. Kr.) poleg
drugih ljudstev pokoril Karne. Območje, kjer so živeli Karni, je na
vzhodu namreč najverjetneje vkljuRIMSKE
čevalo Idrijsko-Cerkljansko hribovje.

subdued several peoples including the Carni. The territory of the
Carni in the east most probably
included the mountainous IdriZGODBE
S
STIČIŠČA SVETOV
ja-Cerkno
region.

Gradišče v Cerknem. Puščici označujejta domnevne smeri rimskega vojaškega napada.

Gradišče in Cerkno. The arrows mark the presumed directions of the Roman assault.

A hoard of twelve Roman silver
Ob vznožju Gradišča v Cerkcoins was found below Gradišče
nem so našli zaklad dvain Cerkno. Four of the coins
najstih rimskih srebrnih
have been lost, while the othnovcev. Osem jih hrani
ers are kept in the Tolmin
Tolminski muzej, štirje
Museum. The latest coin was
so se izgubili. Najmlajminted in either 47 or 46 BC
ši novecSlika
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long in circulation and that
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najstih rimskih srebrnih
have been lost, while the othnovcev. Osem jih hrani
ers are kept in the Tolmin
Tolminski muzej, štirje
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ied soon after 46 BC.

Grad pri Reki nad dolino Idrijce z okolico.
Puščice označujejo domnevne smeri rimskega vojaškega napada.
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Grad near Reka above the valley of the
River Idrijca and the immediate vicinity. The arrows mark the presumed direc-
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Slika 17
Najdbe z Gradu pri Reki in iz neposredne okolice, kjer je potekal spopad: deli oblačil, obutve in opreme rimskih vojakov (prstani, zaponke, okovni žebljički za čevlje, britev in šotorski klin), rimsko orožje (osti izstrelkov bojnih strojev, puščične osti, pračni
izstrelki in ost kopja) ter zaponki oblačil branilcev.
22
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Slika 18
Rimske najdbe z Gradišča v Cerknem so zelo podobne tistim z Gradu pri Reki. Sestavljajo jih ostanki oblačil, nakita in obutve rimskih vojakov (prstan, zaponki za spenjanje plaščev, okovni žebljički obuval) in rimsko orožje. Ena zaponka nakazuje prisotnost domačinov.
23
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Slika 19
Okolica Gradu pri Reki: naknadno dokumentiranje najdišč predmetov, ki jih je našel iskalec s pomočjo detektorja kovin.

Raziskovanje preteklosti in detektorji kovin

Slika 20
Pri arheoloških izkopavanjih opazujemo in skrbno dokumentiramo
odnose med posameznimi plastmi, strukturami in drobnimi predmeti v njih. Vse to je namreč pomembno za razumevanje najdišča
oziroma tega, kaj se je tam dogajalo v preteklih dobah. Rimski kovanec, pri katerem je običajno razmeroma dobro poznan čas kovanja,
je na primer bistven za datiranje drugih predmetov v plasti.

odkritja zamolčijo ali raziskovanja celo nadaljujejo na lastno pest.

24

Ljubiteljski proučevalci preteklosti so lahko arheologom v pomoč pri odkrivanju še nepoznanih najdišč, vendar delajo ogromno škodo, če svoja

Arheološke najdbe z Gradu pri Reki z okolico in Gradišča v Cerknem
so zbrali iskalci s pomočjo detektorjev kovin ter o najdbah naknadno
obvestili arheologe. Sodelovali so tudi pri poznejšem dokumentiranju lege najdišč posameznih predmetov. Kljub temu se je veliko dragocenih podatkov izgubilo.
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DELI IN VLADAJ

Rimljani so pri uveljavljanju svojih gospodarskih in političnih
interesov, osvajanju novih ozemelj in utrjevanju svoje oblasti uspešno združevali vojaške posege in diplomacijo. Tako so
na primer na interesnih območjih z uslugami in darili pridobivali elito.
Bojevniku, pokopanemu na Strmcu nad Belo Cerkvijo, so v
grob položili orožje, ki ga je najverjetneje uporabljal, ko je bil
živ: keltsko orožje (čelado, ščit, železni nož) in železen meč v
umetelno izdelani nožnici. Meč z nožnico so namenoma zvili,
preden so ga dali v grob, kar skupaj s keltskim orožjem kaže,
da je pokopani pripadal keltskemu ljudstvu Tavriskom, ki
so v obdobju rimskih osvajanj živeli v osrednji, južni in
vzhodni Sloveniji.
Meč in nožnica sta zelo zanimiva: kažeta predvsem keltske značilnosti, vendar tudi jasne rimske vplive, med katerimi je najpomembnejša
uporaba medenine (zlitine bakra in cinka). Kelti in
druge prazgodovinske skupnosti v Evropi medenine niso znali izdelovati, Rimljani pa so jo začeli proizvajati in uporabljati v Cezarjevi dobi,
verjetno okrog leta 60 pr. Kr. Domnevamo, da so take in podobne nožnice
in meče delali Rimljani, čeprav so
narejeni po keltskem okusu;
podarjali so jih keltski eliti in
germanskim ter drugim
veljakom. Na Strmcu
pokopani Tavrisk
je bil verjetno
rimski (vo-

Slika 21
Nožnica iz groba bojevnika s Strmca nad Belo Cerkvijo, detajl. Nožnica je narejena iz tenke medeninaste pločevine, okras pa so izdelali s pomočjo dletc, s katerimi so odstranili delce pločevine in tudi
vtisnili (puncirali) okras.

jaški) zaveznik.
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Slika 22
Predmeti iz groba bojevnika s Strmca nad Belo Cerkvijo, pribl. 40–15 pr.
Kr.: bronasta čelada, železen meč v
okrašeni nožnici iz medenine, železna ščitna grba (preostanek lesenega ščita) in bojni nož.
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onu iz Ljubljanice, ki je bil verojaškega odlikovanja, je uposar Avgust. Njegovo oblačikombinaciji z žezlom in mirtino
igujejo na cesarjevo zmago nad
mskimi sovražniki Parti leta 20 pr. Kr.

RIMSKE

D O B A C E S A R J A AV G U S TA The small button-and loop fastener f
KONEC RIMS
KIH
Ljubljanica, part of Roman military equ
O S V A J A N J N A was
OZ
EMLJU
cast in an alloy of lead and tin
SLOVENIJE
age of Emperor Augustus in com

ci najdena ploščica z zanko na hrbtni
a iz zlitine svinca in kositra, je bila
e opreme. Upodobitev cesarja
alice z zavitim ročajem in enoroča je sodobnike opominjala,
i bil le posvetni, temveč tudi
telj rimske države.

with priestly symbols – a curved w
a single-handled jug – was inten
reminder that Augustus was no
secular, but
also a religious lead
trgovcev prvi rimski priseljenci na novoosvojenih
območjih.

Zadnje rimske ozemeljske osvojitve na tleh današnje Sloveni-

je so potekale v času vladavine prvega rimskega cesarja, Av-

Ob koncu Avgustove vlade so zgradili cesto iz Akvileje čez
Hrušico do Navporta (Vrhnike); bila je občutno krajša kot starejša povezava čez Razdrto.

gusta (27 pr. Kr.–14 po Kr.). Z začetkom rimske dobe se na tem
območju konča obdobje prazgodovine.

Na novoosvojenih ozemljih so Rimljani eliti staroselcev pode-

ljevali privilegije in jih tako vključevali v rimske družbene in

Slika 23
Ploščici z zanko na hrbtni strani, uliti iz zlitine svinca in kositra, sta
bili del vojaške opreme. Palica z zavitim ročajem in enoročajni vrč
sta bila običajno v rabi pri verskih obredih. Njuna upodobitev ob
portretu cesarja Avgusta je sodobnike opominjala, da cesar ni bil
le posvetni, temveč tudi verski voditelj rimske države.

upravne strukture. Vojska je gradila ceste, mostove in nase-

lja ter skrbela za vzpostavitev in nemoteno delovanje državne
uprave, na primer pobiranje davkov. Rimljani so ustanavljali

mesta, v katera so naselili rimsko prebivalstvo. Domačinom

so odvzeli del zemlje in jo dodelili priseljencem. Vključevanje

Slika 24
Rimska država in odvisna kraljestva ob smrti cesarja Avgusta leta
14 po Kr.

domačinov v vojsko je pospešilo širjenje rimskega načina življenja, jezika in pisave. Aktivni ali upokojeni vojaki so bili poleg
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Slika 25
V rimskem naselju na desnem bregu Ljubljanice na Vrhniki so leta
1885 našli več kot 600 svinčenih izstrelkov za pračo. Večina jih je
ležala na kupu.
V rimski dobi je svinčene izstrelke, namenjene streljanju s pračami,
uporabljala vojska. Navadno so jih imenovali želod (glans). Bili so
učinkovito orožje v boju na daleč, v spopadih na odprtem in pri
obleganjih, ko so jih uporabljali branilci in napadalci. Ulivali so jih
v dvodelne kalupe. Na želodih so lahko reliefni napisi: politični slogani, za sovražnika žaljivi napisi, označbe vojaške enote ali njenega
poveljnika in podobno. V Sloveniji najdeni želodi so brez napisov.
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NAVIGABLE ROUTE

Na območju Vrhnike, morda
na vzpetini Tičnica, je v mlajši
železni dobi stalo naselje keltskega plemena Tavriskov, imenovano
Nauportus.
Prvo znano rimsko naselje na Vrhniki, prav tako imenovano Navport,
so verjetno v sredini 1. stoletja pr. Kr. zgradili akvilejski trgovci
na desnem bregu Ljubljanice. Obdano je bilo z obzidjem. V njem so
bila velika skladišča, ki so bila razvrščena okoli osrednjega trga. Ladje so pristajale ob lesenem pomolu
in ob utrjeni brežini vzdolž naselbine. Tu so tovor, ki so ga iz Akvileje pripeljali na vozovih, preložili na
plovila.
Naselje je imelo pomembno vlogo
pri oskrbi vojske. Cvetelo je v dobi
cesarja Avgusta, ko so Rimljani osvajali jugovzhodne Alpe, Balkan
in srednje Podonavje. Po zgraditvi ceste med Navportom in Emono
(Ljubljana) ob koncu avgustejske
dobe so to naselje opustili, na drugem bregu pa je nastalo novo.
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Near to Vrhnika, possibly
hill
of Tičnica, stood a Late Iron Age settlement of the Celtic tribe of the Taurisci, called Nauportus.
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The first known Roman settlement at
Vrhnika, also calledVNauportus,
R H N Iwas
KA probably built in the mid-first century
PREKLADALNA POSTOJANKA
BC by merchants from Aquileia. It was
A ofZtheALjubČETKU PLOVNE POTI
located on the right N
bank
ljanica and enclosed within defence
walls. It held numerous warehouses
arranged around a central square. At
the wooden landing-pier and the reinforced embankment along the settlement, ships were loaded with cargo
Na območju
Vrhnike, morda na vzpetini Tičnica, je v mlajši
that had been transported
from Aquileia by cart.
železni dobi stalo naselje keltskega plemena Tavriskov, imenovano
The settlement played
anNauportus.
impor- Omenja ga grški geograf in zgodovinar Strabon,
ki pravi, da so iz Akvileje vozili blago v Navport,
tant role in provisioning
the army.
It flourished duringnaselje
the reign
of Au-od tam pa so ga prevažali z ladjami po rekah
Tavriskov,
gustus, when the Romans
were
do Donave. engaged in conquest campaigns in
Prvo znano
rimsko naselje na Vrhniki, prav tako imenovano
the South-Eastern Alps,
the Balkans
and the central Danube
Basin.
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Ljubljana), probably by the end of
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Tuthe
so tovor,
the opposite bank of
river. ki so ga iz Akvileje pripeljali na vozovih, preložili na plovila.
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Slika 27
Odlomki strešnih opek iz naselja na desnem bregu Ljubljanice na
Vrhniki kažejo, da je bil del stavb pokrit z opečno kritino. Odtisi stopal živali ali ljudi na rimskih opekah niso redkost. Nastali so med
sušenjem opek, ko je bila glina še mehka. Sušenje glinenih izdelkov
je bilo nujno, sicer bi med žganjem v pečeh popokali.

Nauportus – ime rimske naselbine na Vrhniki
Ime rimske naselbine na Vrhniki je že dolgo poznano iz del rimskih piscev – Strabona (4,6,10, c. 207, in 7,5,2, c. 314), Veleja
Paterkula (2,110,4) in Tacita (Anali 1,20,1) – ter iz edinega (v srednjeveški kopiji) ohranjenega rimskega
zemljevida, t. i. Tabule Peutingeriane. Leta 2005
so pri arheoloških izkopavanjih na levem bregu
Ljubljanice na Vrhniki, v plasti iz prve polovice
1. stoletja po Kr., našli svinčeno etiketo, na kateri je v kurzivni pisavi med drugim zapisano Arius
Nauport/anus -X- (= denarios) III, tj. »Arij iz Navporta
(naj plača) tri denarije.«
Svinčene etikete s podatki o vsebini so bile pritrjene na embalažo, npr. vreče, zaboje. Na drugi strani etikete, ki omenja Arija iz Navporta,
na primer piše: Urciu / clav(v)ulos / nigros (libra)
p(ondo et) selibra (et) IIII (uncias), tj. »Urciu (je
naredil) črne žeblje, težke eno libro in pol ter štiri
unče (= 598 g).«

Slika 28
Svinčena etiketa z Vrhnike, prva polovica 1. stoletja po Kr.
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Slika 29
Odlomki kamnitega okrasa s strehe reprezentančne stavbe (morda templja) rimskega naselja na desnem bregu Ljubljanice na Vrhniki, ok. 40/30 pr. Kr.–20 po Kr., in risarska rekonstrukcija videza
posameznih delov.
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LJUBLJANIC A RIMSKA TRGOVSKA IN
VOJAŠKA POT

Ljubljanica, ki je bila za rimske ladje plovna že v Navportu, je
imela miren in počasen tok. Bila je zelo primerna za plovbo
nizvodno in proti toku. Na njenem muljastem dnu na Barju
so našli številne rimske predmete, ki kažejo na izjemno prometno vlogo te reke. Pred izgradnjo ceste med Navportom
in Emono ob koncu vladavine cesarja Avgusta (umrl 14 po
Kr.) je po Ljubljanici tekla glavna povezava med Apeninskim
in Balkanskim polotokom ter srednjim Podonavjem; prehod
čez Ljubljansko barje po kopnem je bil zaradi močvirnega
terena zelo težaven.
Med rimskimi najdbami iz Ljubljanice zbuja pozornost razmeroma velika količina rimskega orožja in drugih predmetov,
ki jih povezujemo z rimsko vojsko v drugi polovici 1. stoletja pred Kr. in v prvi polovici 1. stoletja po Kr. Ne glede na to,
ali so bili v reko namerno odloženi ali v njej po nesreči izgubljeni, kažejo na intenziven rečni promet za vojaške potrebe
v zaključnem obdobju rimskega osvajanja in utrditve oblasti
na ozemlju sedanje Slovenije in sosednjih območij sedanje
Hrvaške. Največji delež rimskega orožja in vojaške opreme je
iz časa vladavine cesarja Avgusta.

Slika 30
Reka Ljubljanica med Vrhniko in Ljubljano je zelo pomembno in
razmeroma dobro raziskano arheološko najdišče. Leta 2003 je bila
razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Kustos Deželnega muzeja za Kranjsko (predhodnika Narodnega muzeja Slovenije)
Dragotin Dežman je že leta 1884 poskrbel, da sta potapljača vojaške
mornarice pregledala rečno dno pri Vrhniki; to so bile ene od prvih
podvodnih raziskav v Evropi.
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The finds from the Ljubljanica include numerous items related to the
Roman army. They reveal the busy
Sriver
V E T Otraffic
V
supplying the army.
Slika 31
Zemljevid Ljubljanskega barja
z glavnimi najdišči rimske dobe.
Rimske najdbe iz Ljubljanice izvirajo iz vsega njenega toka
po Barju, največ pa z območja Vrhnike in Bevk. Legenda:
ok. 40 pr. Kr.–ok. 20 po Kr.,
1.–
4. stoletje,
najdišče rimskega
mejnika oziroma ladje,
današnja naselja.

Fužine

EMONA

Rakova Jelša
Črna vas
Notranje Gorice
Bevke
Sinja Gorica
Blatna Brezovica
NAUPORTUS
Verd
mejnik
Gradišče

ladja

Lipe

Podpeč
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0

ok. 40 pr. Kr.–ok. 20 po Kr. / c.
40 BC–c. AD 20
STORŽIČ

JULIJSKE ALPE

KARAVANKE

5

KAMNIŠKE ALPE

1.–4. stoletje / 1st–4th century
najdišče rimskega mejnika oziroma ladje / find spot of Roman boundary stone or ship
ROŽNIK ŠIŠENSKI HRIB
LJUBLJANSKI GRAD
današnja naselja / present-day settlements
LJUBLJANSKA

GOLOVEC

VRATA

Zemljevid Ljubljanskega barja z glavnimi
najdišči rimske dobe. Rimske najdbe iz LjuLJUBLJANICA
bljanice izvirajo iz celega toka
po Barju, največ pa z območja Vrhnike in Bevk.

Domneven videz rimskega vojaka in njegovega predpostavljenega (poveljnika stotnije) v
času cesarja Avgusta. Orožje
in deli opreme, ki so razstavljeni v vitrini R5, so označeni.

Map of the Ljubljansko barje with the principal
sites of the Roman period. Roman finds from
the Ljubljanica were recovered from the whole
section of the river across the Ljubljansko barje,
with concentrations around Vrhnika and Bevke.

The presumed appearance of a Roman soldier and his commanding
officer in the Augustan period; the
weapons and equipment on display in Case R5 are marked.
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Slika 33
Bodalo in njegova nožnica sta odlično ohranjena, zato si razmeroma dobro predstavljamo
njun prvotni videz (na sivo označenem polju
nožnice okras ni ohranjen). Ljubljanica pri Rakovi Jelši, pribl. 15 pr. Kr.–sredina 1. stoletja po Kr.

Slika 32
Panoramski pogled proti severu na Ljubljansko barje in reko Ljubljanico: v ozadju
desno Ljubljana (lepo je viden prehod med
Šišenskim hribom in Ljubljanskim gradom,
t. i. Ljubljanska vrata), na obzorju Julijske
Alpe, Karavanke in Kamniške Alpe.
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Slika 34
Nakladanje rimske vojaške ladje v Navportu na začetku 1. stoletja po Kr. Na sliki je med drugim prikazan domneven prvotni videz orožja in
vojaške opreme, odkrite v reki Ljubljanici (iz: Ljubljanica, sl. 89).
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Rimska vojska v času cesarja Avgusta (27 pr. Kr.–14 po Kr.)
Rimska vojska je bila izvorno vojska nabornikov, ki so jo sestavljali za
čas vojne rekrutirani državljani, predvsem kmetje, od začetka 1. stoletja pr. Kr. pa se je vse bolj spreminjala v poklicno vojsko. Ta je postala pravilo v času cesarja Avgusta. Jedro so bili pešaki, ki so delovali
v legijah (vojaških enotah po približno 5000 do 6000 mož), zato jih
imenujemo legionarji. V njih so lahko služili le rimski državljani, tj.
moški s privilegiranim pravnim položajem; v avgustejski dobi so bili to
v glavnem prebivalci Italije.
Na novoosvojenih območjih in v provincah so Rimljani novačili može,
ki niso bili rimski državljani. Ti so služili v t. i. pomožnih enotah, ki so
lahko bile pehotne, konjeniške ali mešane.
Vojaki so prejemali redne in razmeroma dobre plače. Po častnem odpustu (običajno po 25–30 letih vojaške službe) so dobili pomembne
ugodnosti, med katerimi je bilo za vojake pomožnih enot najpomembnejše rimsko državljanstvo, za legionarje pa visoka odpravnina.

Slika 35
Okov vojaškega pasu je narejen iz zelo kakovostnega srebra in je
bil na sprednji strani deloma pozlačen. Na desni je prikazan njegov
domneven prvotni videz. Ljubljanica pri Bevkah, ok. 20 pr. Kr.–14 po Kr.
Slika 36
Rimski vojaški pasovi in meči z nožnicami so pogosto sestavljali celote, tako imenovane garniture. Tako sta na primer k pasu, od katerega se je ohranil okov na sliki 35, sodila meč
in nožnica z okovi, ki so okrašeni v enakem slogu kot okov pasu,
izdelani iz srebra enake kakovosti in prav tako delno pozlačeni.
Sodijo med najprestižnejše izdelke vojaške opreme iz avgustejske dobe in so jih najverjetneje izdelali v Italiji.
Spodnji prečni okov nožnice, ki ga hrani Narodni muzej Slovenije, je
bil najden v Ljubljanici pri Bevkah, več kot 75 let pozneje kot drugi
deli meča in nožnice.
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Slika 37
Na spodnji strani vratnega ščitnika bronaste čelade je puncirano
ime lastnika čelade (Publius Oppius) in poveljnika stotnije (Craccus
ali Graccus), v kateri je služil. Iz imena lastnika čelade je razvidno,
da je bil rimski državljan, torej je bil legionar. Ljubljanica pri Vrhniki, avgustejska doba.
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Slika 38
Železen meč v nožnici, ki je bil najden v Ljubljanici pri Bevkah, sodi
med najbolje ohranjene primerke mečev in nožnic iz avgustejske dobe. Sprednjo stran nožnice pokriva tenka medeninasta pločevina, ki je pokositrena. V medeninastih zgornjih prečnih
zankah so obročki, s pomočjo katerih je bila nožnica
pripeta na vojaški pas. Medeninast je tudi okov na
koncu nožnice, ki je okrašen v predrti tehniki. Enakega tipa je meč iz Ljubljanice pri Blatni Brezovici, na katerem se je ohranil del koščene obloge
ročaja; ker nožnica ni ohranjena, ga ne moremo
datirati ožje kot od ok. 15 pr. Kr. do sredine
1. stoletja po Kr.
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Slika 39
Zaponki s tečajem iz Ljubljanice pri Bevkah, sredina 1. stoletja pr.
Kr.–sredina 1. stoletja po Kr.
Zaponke s peresovino so uporabljali od pozne bronaste dobe dalje, take s tečajem pa so izumili Rimljani okrog leta 60 pr. Kr. Takrat
so začeli izdelovati zaponke, pri katerih novost ni le način zapiranja – tečaj, temveč tudi material. Narejene so namreč iz medenine.
Najstarejši tip takih zaponk (na sliki leva) so uporabljali predvsem
rimski vojaki, ki so z njimi spenjali ogrinjalo iz težkega blaga, od
Cezarjevih galskih vojn (58–50 pr. Kr.) do pribl. 3. desetletja pr. Kr. Iz
njih so se razvile malo drugače oblikovane zaponke s tečajem (na
sliki desna), ki imajo na glavi lahko odtisnjen imenski pečat. Največ
jih je iz avgustejske dobe, uporabljali pa so jih do sredine 1. stoletja
po Kr. Običajno so medeninaste, primerek iz Ljubljanice pa je železen,
le gumb na koncu noge in gumba ob straneh tečaja sta iz medenine.
Slika 40
Okrogla, na zgornji strani okrašena ploščica z dvojno zanko, je narejena iz zelo kakovostnega srebra in je bila na zgornji strani tudi pozlačena. Morda je bila pritrjena na vojaški pas in namenjena pritrditvi nožnice bodala. Ljubljanica pri Bevkah, verjetno ok. 20 pr. Kr.–
ok. 15 po Kr.
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Slika 41
Tordiran obroč iz kositra iz Ljubljanice pri Blatni Brezovici je najverjetneje rimsko
vojaško odlikovanje, ki so ga imenovali torkves (torques). Približno ustrezne
primerjave ima na upodobitvah na nagrobnikih, med zelo redkimi arheološkimi najdbami rimskih torkvesov pa takšnih ni. Okras na zaključkih
– nazaj obrnjene ptičje glavice – nakazuje datacijo v avgustejsko ali
zgodnjetiberijsko dobo. Torkvesi so bili različnih oblik in so jih navadno podeljevali v paru legionarjem do vključno čina centuriona; nosili so jih nad oklepom, tik pod ključnicama.

Propagandno sporočilo vojaškega odlikovanja
Okrogla, 4,8 cm široka ploščica iz zlitine svinca in kositra, ki je
bila na sprednji strani posrebrena (ohranjeni ostanki posrebritve so prostemu očesu nevidni), prikazuje doprsje cesarja
Avgusta in je bila verjetno del vojaškega odlikovanja. Avgustovo oblačilo (toga) v kombinaciji z žezlom (na desni) in vejico
mirte (na levi) namiguje na zmago cesarja nad velikimi rimskimi
sovražniki Parti leta 20 pr. Kr. To zmago, doseženo z diplomatskimi
sredstvi, je rimska propaganda prikazovala kot zelo pomemben uspeh, ki je omogočil nastop t. i. zlate dobe.

Slika 42
Del vojaškega odlikovanja, Ljubljanica pri Bevkah, kmalu po 20 pr. Kr.
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Slika 43
Železne konice, ki so se ohranile, so
bile z žeblji pritrjene v utor na vrhnjem delu dolgih lesenih ročajev rims k i h k o p i j . U t o r j e b i l o k re p l j e n
z železnim okovom. Kopje (lat.
pilum) je bilo značilno orožje legionarjev. Namenjeno je bilo predvsem temu, da prebode nasprotnikov ščit in rani njegovo telo.
V ra t p i l u m a s e j e o b p re b o ju ščita navadno upognil, zato
je kopje postalo neuporabno.
Ljubljanica, avgustejska doba–
1. stoletje po Kr.
Slika 44
Rimski vojaki so za rezanje ruše, iz katere
so gradili različne obrambne strukture, npr.
okope in obzidja, uporabljali posebno orodje (na sliki spredaj). Pri kopanju jarkov, gradnji okopov, sekanju dreves, odstranjevanju
grmovja in podobno so bili nenadomestljivi
sekire-krampi. Bronasta vedra in korce, ki so
bili pokositreni, so vojaki uporabljali pri pripravi hrane. Ljubljanica, verjetno avgustejska doba.
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Slika 45
Ladja med izkopavanji leta 1890.
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P O K O PA N A L A D J A

Leta 1890 so pri Lipah, približno 400 metrov od Ljubljanice,
našli in raziskali 30 metrov dolgo tovorno ladjo, na kateri
ni bilo tovora niti drugih predmetov, zato njena datacija ni bila znana. Ob odkritju so izdelali natančen model
ladje v merilu 1 : 10. Majhen del ladje so prenesli v muzej,
ostalo pa so pustili v zemlji in verjetno zasuli.
Način gradnje ladje je grško-rimski. Meritve koncentracije radioaktivnega izotopa C14 v lesu ladje so pokazale, da je bila
zgrajena v 1. stoletju pr. Kr. Domnevamo, da jo je uporabljala rimska vojska v dobi cesarja Avgusta. K Lipam so jo verjetno odpeljali med poplavo, potem ko ni bila več uporabna
za prevoz tovora. Tako velike ladje namreč niso smeli pustiti
propadati v strugi reke, saj bi ovirala plovbo.

Slika 46
Prikaz zgradbe ladje iz
Lip, detajl. Najprej so sestavili lupino ladje in nato
vanjo vgradili kolenasta rebra
in prečne tramiče (iz: Ljubljanica, sl. 121).
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Slika 47
Maketa ladje iz Lip, narejena leta 1891 v merilu 1 : 10.
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Slika 48
Izbrani deli rimske tovorne ladje, ki je bila najdena pri Lipah na
Ljubljanskem barju: trije deli dveh talnih desk, del enega izmed
tramičev, ki so talne deske povezovali, dve koleni z ladijskega boka
in dva dela bočnih platic.
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MEJNIK MED OBMOČJEMA
MEST AKVILEJA IN EMONA

Na dnu reke Ljubljanice pri Bevkah, kjer reka izrazito zavije, so poleti leta 2001 našli rimski mejnik. S približno me-

ter visokim in grobo obdelanim spodnjim delom je bil
prvotno globoko zasidran v tla na bregu reke, kjer je razmejeval upravni območji mest Akvileja (Oglej, Italija) in Emona (Ljubljana). Glede na obliko črk in izbiro kamna – apnenec
iz Nabrežine pri Trstu, ki je značilen za najstarejše kamnite
spomenike Emone – je mejnik verjetno iz zadnje tretjine
1. stoletja pr. Kr. ali morda par desetletij mlajši.

Akvileja, ustanovljena leta 181 pr. Kr., je bila najstarejše mesto, katerega upravno ozemlje je segalo na območje
današnje Slovenije, mesto Emona pa so ustanovili najpozne-

je v 2. desetletju po Kr. Iz primerjav z drugimi rimskimi mejniki izhaja, da sta imeli Akvileja in Emona enakovreden pravni

položaj in sta pripadali isti upravni enoti. Emona in območje,
ki ji je pripadalo, sta torej bila na severovzhodnem robu Italije
in ne v provinci. To je povezano z razmeroma zgodnjo rimsko

osvojitvijo območja Emone, verjetno že v Cezarjevem času, med-

tem ko so predeli vzhodno in južno od njega, ki so jih osvojili
pozneje, postali deli provinc Norik in Panonija (na začetku Ilirik).

Cesta čez Hrušico (Alpes Iulias, Ad Pirum)
Prelaz na Hrušici (870 m n. m.) je bil ključna točka rimske ceste, ki je

povezovala Apeninski in Balkanski polotok. V rimskih pisnih virih sta
zanjo ohranjeni dve imeni: In Alpe Iulia (v seznamu cest in cestnih

postaj iz 4. stoletja) in Ad Pirum summas Alpes (v edinem ohranjenem

zemljevidu antičnega sveta, t. i. Tabuli Peutingeriani, 3. stoletje). O tem,
kdaj je bila cesta čez Hrušico zgrajena, govori le en antični pisni vir:
Rufius Festus, rimski zgodovinar iz 4. stoletja. V delu Obris rimske

zgodovine (VII 51, 10–13) pravi takole: Sub Iulio Octaviano Augusto per

Alpes Iulias iter factum est (Pod cesarjem Julijem Oktavijanom Avgustom je bila zgrajena cesta čez Julijske Alpe).

Slika 49
Na zgornjem, približno 30 cm visokem in skrbno oblikovanem
delu mejnika iz Ljubljanice so trije napisi: na zgornji stranici piše
FINIS – meja, na stranskih pa AQVILEIENSIVM – (posesti) Akvilejcev
in EMONENSIVM – (posesti) Emoncev.

Zdi se malo verjetno, da bi to cesto zgradili pred zadnjim desetletjem
Avgustove vlade. Posredno na to kaže veliko število rimskih pred-

metov iz avgustejske dobe iz reke Ljubljanice, ki je bila pred izgradnjo

ceste po severnem robu Barja glavna prometna povezava med Navportom in Emono.
49

dnji stavb so poleg materialov, ki so jih poznaA Lin M
ej, uporabljali opeke iz žgane gline,Dmalto
Notranjost R zgradb
je lahko Simela
centralno
IMSKE
ZGODBE
STIČIŠČA SVETOV
esarstvo v
na
tla in stene, lahko je tudi bila okrašena s
arja Hadmi,
štukaturami in mozaiki. Mesta so imela
7–138).
BRITANNIA
de in kanalizacijo.
GE
R
INF MAN
ERI IA
OR
GA
B E LL
LG I A
I CA
LU G
GD ALL
U N IA
EN
SIS GERMANIA
SUPERIOR

ily, comprising all the members of a househol
AingTits slaves.

IA

In construction, Romans used new materials,
The Rom
of fired clay, mortar and concrete. The under
buildin
t
be equipped with central heating builtEmpero
into t
and the walls, and decorated with frescoes,
st
(117–138
mosaics. Towns had water supply and sewage

IA

ALPES

IA
ONIOR
NN ER
PA INF

OC

PP
AD

AC

SY R I A

CA

GA

LA
TI

A

IA

HA

A RA B

PAL SYRIA
AES
TIN
IA
A

IA

esarstvo v
arja Had7–138).

AL
IT

država je
eljena na
province.
Slovenidel Italije
nc Norik
a Panonijevid priomnevne
d Italijo in
mi, mesga naselja
ovljen ali
n potek
območju
Sloveniseščine v
stoletja.

PAN
SUP NONIA
ERIO
R

obdobje so prekinile markomanske vojne
0). Markomani in druga germanska ljudstva UM The period of peace was interrupted by the Ma
C
E TI A OR I
nic Wars
(166–180). The Marcomanni and ot
čez mejo ob srednji Donavi in nato skoziRAnaše
N
DACIA
AQUITANIA
IOR
FER
broke
through the border defenc
rodrli do Akvileje. Takrat so ustanovili legijski D manic tribes
N
I
A
ESI
AL
O
MOESIA
M
M
IS
IA
Athe
GALLB ON ENS II. italsko
TIA SUPERIOR
Middle
Danube,
crossed the territory of pre
Ločici pri Polzeli TAin
BYTHYNIA
H vanj nastanili
THRACIA
NAR
R R ISP
ET
AC A N
ONčez
IA
Slovenia and got PONTUS
as far as Aquileia. During thes
da je varovala prehod
prelaz na Trojanah
EN
CORSICA
SIS
MACEDONIA
ET
ASIA
LUSITAN IA
fortress
of the Second
Italian Legion was built
).
SARDINIA
CILICIA
near Polzela with the
aim of protecting the ro
BA
E TI
LYCIA
C
A
T
E
oletje od konca severske dinastije (235) do za-SICI
LIA CYPRUS
the Trojane Pass (Atrans).
LIA
PAMPHY
adavine cesarja Dioklecijana (284) so značilni
C R ETA
MAUR ETAN IA
rd
NUMIDIA
IA
SIS
N
IEN
century,
from the end of the Severa
The
3
epolitična nestabilnost,
vpadi
barbarov,
vojA
AR
T
ES
E
CA
MAUTRITANA
TING
ET
ty (235) to the
beginning of Emperor Diocletia
najmočnejši politični dejavnik in državljanAFR
I CA
P RO
CO N
(284), was marked
by internal instability, barba
ne.
CYR EN E
SU L
AR I
AEGYPTUS
S
sions, the army as the main
political force and c

-60.000

-2000

-1000

-200

-100

0

N O R I C U M

100

200

300

400

500

ITALIA
PA NNON
S U P E R I OI A
R

1000

2000

The em
divided
ly and t
es. The
the pre
ders of I
province
cum and
nonia,
other s
as well
tablishe
sumed
the m
in the a
presentnia in t
century.

D A L M AT I A
50

The Rom
under t
Empero

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

P RVA T R I S TOL E T J A
V R I M S K I D R Ž AV I

Rimski imperij je bil ogromna država in svetovna velesila z
učinkovito državno upravo, pravnim sistemom, enotnim gospodarskim prostorom, denarnim gospodarstvom in dobro
infrastrukturo, npr. cestami, ki so državni pošti omogočale
hitro komuniciranje Rima s provincami, vojski pa hitre premike. Država je bila razdeljena na Italijo in province.
Državna ureditev je slonela na cesarju. Senat je bil formalno
Slika 50
Rimsko cesarstvo v času cesarja Hadrijana (117–138).
Slika 51
Rimska država je bila razdeljena na Italijo in province. Ozemlje
Slovenije je bilo del Italije ter provinc Norik in Zgornja Panonija.
Zemljevid prikazuje domnevne meje med Italijo in provincami, mesta in druga naselja ter ugotovljeni ali domnevni potek cest na območju današnje Slovenije in soseščine v sredini 2. stoletja.

soudeležen pri vodenju države, vendar je bila njegova dejanska moč majhna in se je še zmanjševala. Cesar je bil vodilna
osebnost na vseh področjih političnega in javnega življenja:
vrhovni poveljnik vojske, vodja državne uprave, najvišji sodnik, najvišji duhovnik in najvišja pravna avtoriteta.
1. stoletje in prva polovica 2. stoletja sta bila čas miru in blaginje. Vojska je v notranjosti države postajala vse manj potrebna, zato so vojaške tabore sčasoma premestili na državne
meje.
Po začetku 1. stoletja se je tudi na ozemlju Slovenije začelo
več kot stoletno obdobje miru, gospodarske rasti in blaginje.
Postopoma so nastajala mesta: za Emono (Ljubljana) še Celeja
(Celeia; Celje), Neviodunum (Neviodunum, Drnovo pri Krškem)
in ob koncu 1. stoletja Poetoviona (Poetovio; Ptuj), ki se je
razvila v največje ter najpomembnejše med njimi. V nekatera mesta, npr. Emono in Poetoviono, so se naselili prebivalci, ki so prišli večinoma iz Italije in so imeli tudi vodilno
vlogo v mestni upravi. Celejo in Neviodunum pa je vodila romanizirana domača elita.
Mestom so bila v upravljanje dodeljena velika območja, ki so
bila njihovo gospodarsko zaledje. Postopoma je bilo ozemlje sedanje Slovenije skoraj v celoti razdeljeno med ozemlja
mest Akvileja, Tergeste, Emona, Celeja, Neviodunum in Poetoviona ter Forum Juliji (Forum Iulii; Čedad v Italiji), ki mu je
verjetno pripadel del Posočja.
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Nižinske in za poljedelstvo primerne predele države so izmeri-

Za 3. stoletje od konca severske dinastije leta 235 do začetka

li in razdelili v pravokotne ali kvadratne parcele. Nastajala

vladavine cesarja Dioklecijana leta 284 so značilni notranje

so velika kmetijska posestva z dvorci, ki so bili sestavljeni iz

politična nestabilnost, vpadi barbarov in državljanske vojne.

bivalnih in gospodarskih poslopij. Lastniki posestev so bili

Vojska je bila najmočnejši politični dejavnik in je nastavljala

priseljenci (kolonisti) in premožno staroselsko prebivalstvo.

cesarje, ki so izhajali iz vojaških vrst. Pogosto je bilo za cesar-

Prebivalstvo so sestavljali svobodni in sužnji. Med svobodnimi so bile glede na pravni in socialni položaj velike razlike.
Največ pravic in ugodnosti so imeli rimski državljani. Manj
ugoden položaj so imeli osvobojenci. Ti so bili pogosto uspešni in premožni obrtniki, trgovci ali vplivni uradniki; na
nekdanje gospodarje (patrone) jih je vezala globoka lojalnost.
Osnovna celica rimske družbe je bila razširjena družina, ki je
vključevala vse člane gospodinjstva, tudi sužnje.
Za rimsko družbo so bile značilne osebne vezi, kot so prijateljstvo, poroke in še posebej pokroviteljstvo oz. patronat
(clientela), tj. vez med patronom in klientom. Ta odnos je bil
hierarhičen, vendar sta imela oba udeleženca obveznosti. Patron (patronus) je bil zaščitnik, sponzor in dobrodelnik klientu, ki mu je bil v zameno na uslugo. Posameznik je bil na ta
način lahko povezan z več osebami in v obe smeri (kot patron
in kot klient), zato je čvrsta mreža pokroviteljstev ustvarila
zapletene in vsestranske družbene vezi.
Rimsko elito so sestavljali senatorji in vitezi ter člani mestnih svetov. Z območja Slovenije poznamo maloštevilne viteze
in le dva senatorja, iz Celeje in Poetovione, oba iz 2. stoletja.
Mirno obdobje so prekinile markomanske vojne (166–180).
Markomani in druga germanska ljudstva so vdrli čez mejo
ob srednji Donavi in nato skozi naše kraje prodrli do Akvileje.
Takrat so Rimljani ustanovili legijski tabor v Ločici ob Savinji
(blizu Polzele) in vanj nastanili II. italsko legijo, da je varovala prehod čez prelaz na Trojanah (Atrans).
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ja istočasno oklicanih več mož, kar je vodilo v državljanske
vojne. Ozemlje Slovenije, po katerem so tekle glavne kopne
povezave med Italijo in vzhodnim delom države, so v tem obdobju prešle številne vojske, prizadeli pa so ga tudi barbarski
vpadi. Nevarnosti obdobja odražajo zakladne najdbe novcev
in drugih dragocenosti ter premik podeželskega prebivalstva v višje ležeča, od prometnih poti odmaknjena in zato
varnejša hribovska območja.
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COLONIA IULIA EMONA

Rimska mesta so bila hrbtenica rimske države, saj so opravljala bistvene naloge za delovanje cesarske administracije in organizacije.
Glavni trg (forum) je bil središče mesta in njegovega ozemlja ter
običajno tudi prostor, kjer so trgovali. Ob njem sta bila glavno mestno svetišče (kapitol) ter stavba, v kateri je bil sedež lokalne in cesarske uprave (bazilika). Običajno so imela mesta tudi druge javne stavbe,
npr. kopališča, gledališče, amfiteater in stadion, ki pa na ozemlju
Slovenije niso bile odkrite.

Na vzhodnem robu rimske Italije, na območju današnje Ljubljane, je bilo avtonomno mesto Colonia Iulia Emona. Stalo
je ob Ljubljanici, na strateško in prometno zelo pomembnem območju Ljubljanskih vrat, to je na približno kilometer
širokem prehodu med Šišenskim hribom (428 m), ki je skrajni južni izrastek Julijskih Alp, in Ljubljanskim gradom (366
m), severnim zaključkom dolenjskega gričevja (sl. 32). Sem se
stekajo kopne poti iz severovzhodne Evrope, Panonske nižine
in z Balkanskega ter Apeninskega polotoka.
Arheološka izkopavanja v zadnjih dveh desetletjih so pokazala, da je bilo na Gradu in ob njegovem vznožju predrimsko
(keltsko) naselje. V pristanišču na desnem bregu Ljubljanice so na vozove pretovarjali tovore, ki so po vodi prispeli
iz Navporta. Prvo rimsko naselje je nastalo na začetku druge polovice 1. stoletja pr. Kr. pod Ljubljanskim gradom, kjer je
bilo približno v zadnjem desetletju pr. Kr. in 1. desetletju po
Kr. tudi rimsko vojaško oporišče – odkrili so namreč ostanke
dveh časovno sledečih si vojaških taborov; kako velika sta
bila, pa za zdaj še ni znano.
Iz arheoloških izkopavanj izhaja tudi, da so v prvih dveh desetletjih po Kr. Rimljani na levem bregu Ljubljanice zgradili
enotno zasnovano mesto pravokotne oblike s kamnitim obzidjem in pravokotno se sekajočimi ulicami. Odlomki cesarskega gradbenega napisa iz leta 14 ali 15 po Kr. so povezani
z izgradnjo tega mesta, ki je bilo rimska kolonija in je imelo vzdevek Julija (po cesarski družini Julijcev) – colonia Iulia
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rimska kolonija Emona. Vendar je
rimska Emona starejša, saj je rimsko naselje nastalo že približno pol
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on the right bank of the river.
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Emona. Zdaj še ni jasno, ali je bila gradnja tega mesta povezana z ustanovitvijo kolonije ali pa je bila ta ustanovljena že
prej in jo je treba povezovati tudi z naseljem pod Gradom.
Ime Emona je predrimskega izvora, zato domnevamo, da so
ga Rimljani prevzeli od domačinov in da sta predrimsko in
rimsko naselje pod Gradom že nosila to ime.
V naselju na levem bregu Ljubljanice so se naselili v glavnem
civilisti iz severne Italije in tudi vojaki, ki so končali svojo vojaško službo. Ukvarjali so se največ s trgovino in obrtjo.

staroselsko in rimsko naselje / indigenous and Roman settlement

Rimske kolonije so bile načrtno zgrajena mestna naselja rimskih
državljanov s pripadajočim ozemljem, prvotno na območju, ki so ga
pridobili v vojni. Na začetku so bile predvsem vojaške izpostave, ki so
nadzorovale novo pridobljena območja in so lahko imela pomembno
trgovsko vlogo. Primer take kolonije je leta 181 pr. Kr. ustanovljena
Akvileja. Pozneje so kolonije ustanavljali predvsem zato, da so državljanom – upokojenim vojakom in drugim prebivalcem Italije – podelili
zemljo. Ustanovitev kolonije Emona sodi v to obdobje. Po zgodnjem 1.
stoletju so ustanavljali kolonije, v katerih so na kupljenih zemljiščih
naselili upokojene vojake; tak primer je Poetoviona (danes Ptuj), ki ji
je cesar Trajan na koncu 1. stoletja po Kr. podelil status kolonije in
vanjo naselil upokojene vojake. Pozneje kolonij niso več ustanavljali,
cesarji pa so podeljevali ta naziv mestom kot znak časti.
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rimski tabor, konec 1. stoletja pr. Kr.–začetek 1. stoletja po Kr. (raziskani del) / Roman fort, late 1st century BC–early 1st century AD (excavated part)

Slikarimsko
52mesto, zgrajeno v prvih dveh desetletjih po Kr. / Roman town, built in the first two decades AD
cesta / road
Emona
v drugi polovici 1. stoletja pr. Kr. in na začetku 1. stoletja po
Kr. Legenda: staroselsko in rimsko naselje, rimski tabor, konec
st
Emona
v drugipr.
polovici
1. stoletja pr.1.Kr.
in v
Emona
the second half
of the 1rimsko
century
1. stoletja
Kr.–začetek
stoletja
po
Kr. in(raziskani
del),
prvih desetletjih 1. stoletja po Kr.
BC and early 1st century AD
mesto, zgrajeno v prvih dveh desetletjih
po Kr.,
rimska cesta.
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Slika 53
Konservirano in dopolnjeno južno obzidje Emone, ki ga je med letoma 1912 in 1913 raziskal Valter Šmid (Walter Schmid). Poznejša, do
zdaj ohranjena ureditev tega dela obzidja ima izrazit avtorski pečat
arhitekta Jožeta Plečnika in ne daje verodostojne predstave o obzidju rimskega mesta.
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Slika 54
Železni žeblji, s katerimi so bila okovana severna mestna vrata Emone.
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CESARSKI GRADBENI
NAPIS

V Ljubljani, približno na mestu vzhodnih vrat v rimskem
obzidju mesta, na zdajšnjem Trgu francoske revolucije, so
leta 1887 našli odlomke velike marmorne plošče z napisom.
Ohranjen je le majhen del plošče, iz katerega pa je mogoče
približno rekonstruirati vsebino napisa:

[Imp(erator) Caesar divi f(ilius)] Augustu[s pont(ifex) max(imus)]
[co(n)s(ul) XIII imp(erator) XXI trib(unicia) potest(ate)] XXXVII pate[r patriae]
[Ti. Caesar divi Au]gusti f(ilius) Aug[ustus]
[pont(ifex) max(imus) co(n)s(ul) II imp(erator)] VI trib(unicia) potest(ate) XV[I]
[murum turresq(ue) d]ederunt
Vladar Cezar, sin božanskega (Cezarja), Avgust, najvišji svečenik,
trinajstkrat konzul, enaindvajsetkrat izklican za vrhovnega poveljnika (imperator), ki mu je
bila sedemintridesetkrat potrjena oblast tribuna, oče domovine,
in Tiberij Cezar, sin božanskega Avgusta, Avgust, najvišji svečenik, dvakrat konzul, šestkrat
izklican za vrhovnega poveljnika, ki mu je bila šestnajstkrat potrjena oblast tribuna,
sta dala (mestu) [obzidje s stolpi].
Slika 55
Ohranjeni del cesarskega gradbenega napisa iz Emone.
Slika 56
Risarska rekonstrukcija cesarskega gradbenega napisa iz Emone:
označen je ohranjeni del.

Iz ohranjenega dela napisa je torej mogoče razbrati, da sta
cesarja Avgust in Tiberij med 19. avgustom leta 14 (dan smrti
cesarja Avgusta) in začetkom poletja leta 15 mestu podarila pomembno javno stavbo, morda obzidje, na katero so namestili to ploščo.
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Slika 57
Pogled na osrednji del razstave z rekonstruiranim cesarskim gradbenim napisom iz Emone in stebrnim
nagrobnim spomenikom v naravni velikosti (izvedba Irma Langus Hribar, Ajda Purger in Miran Pflaum).
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Marmor
Rimljani so k nam prinesli uporabo kamna za gradnjo stavb in njihovo krašenje ter za izdelavo posvetilnih, nagrobnih in drugih spomenikov. Pri gradnji so uporabljali kamen iz lokalnih kamnolomov, kamnite
spomenike pa so prevažali tudi na večje razdalje. Tako so na primer najstarejši kamniti spomeniki pri nas (iz
druge polovice 1. stoletja pr. Kr.) iz apnenca, ki so ga pridobivali v kamnolomih v Nabrežini pri Trstu.
Marmor je bil – razen porfirja, ki je bil rezerviran za cesarja – najdragocenejši kamen. Bil je edina kamnina,
ki je omogočala oblikovanje gladkih površin, zato jih pred nanašanjem barv ni bilo treba posebej pripravljati
(rimski kamniti spomeniki so bili namreč pobarvani z živimi barvami). Površine drugih kamnin je bilo treba
pred poslikavo prevleči s tenko plastjo belega štuka.
Prvi marmorni spomeniki pri nas – med drugim tudi cesarski gradbeni napis iz Emone – so iz marmorja, ki so
ga izkopali v kamnolomih na avstrijskem Koroškem (natančneje v Gummernu zahodno od Beljaka). Edina nahajališča marmorja v Sloveniji so na Pohorju, kjer so Rimljani že v 1. stoletju po Kr. odprli kamnolome. Iz pohorskega marmorja sta na primer korintski kapitel in verjetno tudi kamniti podstavek stebrnega nagrobnega
spomenika iz Emone, na vrhu katerega je stal pozlačen bronast kip emonskega meščana.

Slika 58
Kapitel stebrnega nagrobnega spomenika iz Emone, pohorski marmor, prva tretjina 2. stoletja.
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Slika 59
Zoglenelo žito iz Emone, prevladuje ječmen. Določitev: Tjaša Tolar.
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R I M S K E M AT E R I A L N E
DOBRINE

Materialni ostanki rimskih najdišč na Slovenskem kažejo, da
so se v mestih, med višjim slojem pa tudi na podeželju, v 1.
stoletju razmeroma hitro razširile in uveljavile nove dobrine,
na primer tiste, povezane s prehrano, osebnim okrasom in
nego, opremo prostorov in razvedrilom.

P R I P R AVA I N P O S T R E Ž B A
HRANE

goče s pomočjo terilcev treti, ribati in drobiti najrazličnejše
sestavine za pripravo hrane, npr. v rimski kuhinji zelo priljubljene začimbe.
Izum tehnike pihanja stekla v 1. stoletju pr. Kr. in njena pre-

V prehrani sta se uveljavila olje in vino, pri pripravi in postrežbi hrane pa uvoženo posodje, ki so ga kmalu začeli posnemati v lokalnih delavnicah.
Namizno posodje z rdečim svetlečim se premazom so
izdelovali v velikih količinah, po standardiziranih oblikah in
merah v proizvodnih središčih, ki so svoje izdelke lahko tržila na zelo obširnih območjih. V Emono so v 1. in 2. stoletju
vozili izdelke iz Italije.
Za rimski način priprave hrane so bile pomembne meljnice
(terilniki). Na njihovi grobi površini v notranjosti je bilo mo-

vlada v naslednjem stoletju sta povzročila poenostavitev,
povečanje in pocenitev proizvodnje, zato so stekleni izdelki
postali splošna dobrina. V 1. stoletju so še cenili pisane posode, pozneje pa je prevladalo naravno obarvano steklo, ki je
rahlo zeleno-modro. Uvoženo steklo, zlasti iz Italije, je pri nas
prevladovalo v 1. stoletju. Pozneje so večji del trga steklenih
izdelkov za vsakodnevno rabo obvladovale lokalne in regionalne delavnice. Največ celih posod se je ohranilo v grobovih.
Pri jedi so si pomagali z žlicami, žličkami in z orodjem, ki je
bilo podobno zobotrebcem; vilic niso poznali. Nože so uporabljali predvsem pri pripravi hrane.
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Step 3: Trim out ruler on blue outline.
Glue, tape or laminate together if desired.

Slika 60
Zogleneli datlji iz groba v Cerkljah ob Krki, 1.–3. stoletje. Določitev:
Tjaša Tolar.
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Prehrana
Osnova rimske prehrane so bila žita: pšenica, ječmen, oves, rž in proso.
Iz njih so pripravljali kaše in kruh. Uživali so veliko zelenjave (npr.
zelje, stročnice) in sadja ter oljčno olje, vino, mleko in mlečne izdelke
(predvsem sir) pa tudi med, ribe, ribje izdelke in jajca ter meso, ki je bilo
pri običajnih ljudeh redko na jedilniku.
Na uživanje mesa kažejo pri arheoloških izkopavanjih odkrite živalske
kosti. Hrano rastlinskega izvora najdemo le v izjemnih okoliščinah,
npr. če je zoglenela. Najnovejše raziskave (Tjaša Tolar, Inštitut za
arheologijo ZRC SAZU) kažejo, da z območja Slovenije v rimski dobi
poznamo predvsem žita in stročnice ter semena oz. plodove sadja (npr.
pečke vinske trte), med katerimi je tudi uvoženo južno sadje: fige, breskve, datlji in granatna jabolka. Ostanki (semena) zelenjadnic so se
ohranili le v z vodo prepojenih arheoloških sedimentih, kar je izjemno
redko.
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Slika 61
Zoglenelo žito in stročnice iz Emone: 1 oves, 2 rž ali oves, 3 proso, 4
ječmen, 5 bob, 6 grah. Določitev: Tjaša Tolar.

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

Slika 62
Iz Italije uvoženo namizno posodje, 1. stoletje, Ljubljana.
Slika 63
Verjetno v Emoni izdelano posodje, 1.–3. stoletje, Ljubljana.
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Slika 64
Luksuzno in drugo uvoženo
stekleno posodje, 1.–3. stoletje,
Ljubljana.
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Slika 65
Stekleno posodje, v glavnem iz
emonskih delavnic, Ljubljana, 1.–
3. stoletje.
65

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

Slika 66
V Ljubljanici pri Bevkah so bile najdene tri cele
meljnice enake oblike (na sliki je ena od njih), ki
izvirajo iz Italije. Morda so bile del tovora, ki je
med okrog 20 pr. Kr. in 50 po Kr. potoval po Ljubljanici. Kamnit terilec je bil najden v Ljubljani.
Slika 67
Nož, žlica in žlička, verjetno 1.–3. stoletje, Ljubljana in Drnovo ali okolica.
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DOMOVI

Pri gradnji stavb so poleg materialov, ki so jih poznali že prej,
uporabljali opeko iz žgane gline, malto in beton. Zgradbe so
lahko imele centralno ogrevana tla in stene, notranjost je bila
lahko okrašena s freskami, štukaturami in mozaiki. Mesta so
pogosto imela vodovode in kanalizacijo.
Značilno rimsko svetilo so oljenke. Svetil je goreč konec stenja, ki je molel iz luknje na nosu oljenke in ga je napajalo
oljčno olje. Ohranilo se je veliko keramičnih oljenk. Razen
tega, da so jih uporabljali v vsakdanjem življenju, so jih zelo
pogosto dajali v grobove, kjer so se običajno dobro ohranile.
Bronaste oljenke so dosti redkejše.

Slika 68
Bronasto doprsje mladeniča je po naključju našel kmet v vasi
Podgorje pod Resevno (južno od Šentjurja pri Celju), kjer je v rimski
dobi morda stal podeželski dvorec. Doprsje je iz flavijsko-trajanske
dobe (69–117) in je bilo narejeno v provincialni delavnici. Hrbtni del
doprsja je dobro izdelan, zato je bilo verjetno na ogled z vseh strani. Z razmeroma ozkim spodnjim delom pod akantovim listom je
bil kip verjetno vdet v podstavek, ki ni ohranjen.
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Slika 69
Oljenke iz Emone, 1. in 2. stoletje. Na bronasti oljenki sta bili ob
straneh zanki (sedaj sta odlomljeni), ki sta skupaj z zanko na ročaju
omogočali, da je bila oljenka obešena v vodoravni legi.
Slika 70
Mozaiki so krasili številna rimska bivališča, predvsem v mestih in
podeželskih dvorcih, pa tudi javne prostore. Fotografija prikazuje
del z mozaikom okrašenih tal stavbe iz Emone.
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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).
73

STIČIŠČA

SVETOV

RIMSKE

ZGODBE

S

74

STIČIŠČA

SVETOV

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

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.
75

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

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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M E S TA M RT V I H

Slika 82
Marmorni nagrobnik, ki ga je
v Emoni na začetku 1. stoletja
Lucij Klaturnij dal postaviti
ženi in otrokoma.

Umrle so pokopavali zunaj naselij. Pokopališča so bila urejena v razmeroma ozkih pasovih ob cestah pred naselji in so
bila običajno razdeljena na grobne parcele.
V naših krajih so v 1. in 2. stoletju mrtve po večini sežigali,
pozneje pa se je vse bolj uveljavljalo pokopavanje trupel, ki
je proti koncu 3. stoletja prevladalo. Majhne otroke so običajno pokopali nesežgane.
Nagrobni spomeniki so odsev želje po družbenem priznanju in ohranitvi spomina po smrti; nanje je vplival družbeni
in gmotni položaj pokojnikov in njihovih družin. Številni so
poskrbeli za svoj nagrobni spomenik in nagrobnik najbližjih še pred smrtjo. Glavna pokazatelja visokega družbenega
položaja lastnika groba sta bila dobra lega (npr. tik ob cesti,
v bližini mestnih vrat) in velikost, oblika ter okras spomenika.
Pomemben element predstavitve na grobu je bila upodobitev
pokojnika. Lastna podoba na grobu je bila namreč pogosto
nadomestilo za podobe na javnih prostorih.
Grobove premožnih so označevali nagrobni oltarji, pokončne
kamnite plošče, kapelice, mavzoleji in drugi nagrobni
spomeniki. Napisi na nagrobnikih poleg imen pokojnikov lahko navajajo njihovo starost, sorodstvene vezi, poklic, službe,
ki so jih opravljali, in drugo.
Kamnitega nagrobnika z napisom, pa čeprav preprostega, si
ni mogel privoščiti vsakdo. Grobovi so bili npr. lahko pokriti z »na glavo postavljeno« amforo, ki so ji odrezali zgornji
del (sl. 84).
V grobove so poleg pokojnikovih delov noše in nakita dajali razne druge predmete. O posmrtnem življenju so imeli
raznolike predstave. Na nagrobnih napisih je pogosto posve-

Slika 83
Tloris mesta Emona (v Ljubljani na levem bregu Ljubljanice) in
glavnih cest, ki so vodile vanj, ter ob njih ležečih pokopališč.

tilo božanskim Manom (duhovom umrlega), ki so jim žrtvovali
darove v obedu ob pogrebu in ob praznikih, kot so praznik mrtvih in praznik vrtnic, ko so se svojci umrlega zbrali ob grobu.
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Slika 84
S spodnjim delom amfore pokrit
grob iz Emone je vseboval stekleno žaro s sežganimi kostmi pokojnika, novec, oljenko, tri keramične
in dve stekleni posodi; 1. stoletje.
Slika 85
Grobovi so bili pogosto v skrinji, ki
so jo sestavljali strešniki. V takem
emonskem grobu iz 1. stoletja so
našli steklen lonec (žaro) s sežganimi kostmi pokojnika, iz Italije uvožene keramične skodelice in
krožnik, vrč ter stekleno čašo.
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Slika 86
Z opekami obložen emonski
grob iz 1. stoletja je vseboval
keramičen lonec s sežganimi kostmi pokojnika, druge keramične posode in
pokrov amfore, oljenko,
novec, bronast balzamarij, zajemalko
i n za p e s t n i c o,
steklene posodice za dišave
in vrček ter
koščeni lasnici in kozmetično orodje, ki
kažejo, da je bila v
grobu pokopana ženska.
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»Emonec«
Pozlačen bronast kip so izkopali v Ljubljani leta 1836, ko so gradili stavbo,
imenovano Kazina. Sodi med najpomembnejše eksponate Narodnega muzeja
Slovenije. V Sloveniji in posebej v Ljubljani spada med najbolje poznane arheološke predmete. Zanj se je uveljavilo ime
Emonec.
Kip je malo manjši od naravne velikosti
(visok je 145 cm) in prikazuje mladega moškega v klasični pozi govornika. Oblečen je
v togo – značilno rimsko oblačilo, ki so ga
smeli nositi le rimski državljani, tj. moški s
privilegiranim pravnim položajem. Na obrobju
Italije in v provincah je bila toga v cesarski dobi
predvsem statusni simbol in izkaz državljanskih
pravic, še posebej za osvobojence.
»Emonec« je eden od redkih skoraj v celoti ohranjenih antičnih bronastih kipov. Ti so bili v rimski dobi
dosti pogostejši kot marmorni kipi, vendar so večino pretopili, saj je bil bron dragocen material.

Slika 87
Pozlačen bronast kip, ki je stal na vrhu stebrnega nagrobnega
spomenika v Emoni.
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IZJEMEN EMONSKI
NAGROBNI SPOMENIK

Pozornost popotnika, ki se je Emoni približeval iz smeri prelaza Atrans (Trojane), je približno poldrugi kilometer pred severnimi mestnimi vrati pritegnilo pokopališče z grobnimi
parcelami in nagrobniki na obeh straneh ceste. Od daleč je
lahko opazil – tik ob levi strani ceste in malo več kot 100 m
pred mestnimi vrati stoječ – nagrobni spomenik z okoli štiri metre visokim kamnitim stebrom, ki je nosil kapitel in pozlačen kip na kamnitem podstavku.
Bronast kip predstavlja mladeniča iz časa cesarja Trajana (98–
117). Na to kažeta njegova pričeska in oblačilo. Enako datacijo
kažejo stilne značilnosti kapitela.
Znani so le še trije drugi zgodnjecesarski spomeniki s kipom
na vrhu stebra: to so stebri cesarjev Trajana, Antonina Pija
in Marka Avrelija. Vsi so v Rimu in so bili povezani s čaščenjem cesarjev po smrti.
Emonski nagrobni spomenik se je torej najverjetneje zgledoval po Trajanovem stebru v Rimu in je za zdaj edini znani tak
spomenik osebi, ki ni bila iz cesarske družine. Trajanov steber
so v Emoni, če ne drugače, poznali z upodobitev na novcih.
Najstarejše so kovali že pred letom 113, ko je bila gradnja Trajanovega stebra končana.

Slika 88
Domnevni videz nagrobnega spomenika s pozlačenim kipom moškega iz Emone.

Slika 89
Upodobitev Trajanovega stebra na srebrniku, ki je bil skovan med
letoma 112 in 114. Najstarejše novce s podobo Trajanovega stebra so
skovali med letoma 103 in 111.
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Slika 90
Ostanki tkanine na stekleni posodi. Zelo tenke niti in izredno redko
tkanje nakazujejo, da gre za zelo fino tkanino, morda svilo.
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GROB V KA MNITI SKRINJI

Razvoj arheoloških raziskav ima dolgo zgodovino. Postopki in
metode izkopavanj ter drugih raziskav in njihovo dokumentiranje se stalno izboljšujejo. Zato moramo šteti za srečno
okoliščino, da se je v Narodnem muzeju Slovenije ohranil
neraziskan rimski grob v kamniti skrinji, ki najverjetneje izvira iz izkopavanj pokopališč Emone pred 2. svetovno vojno.
Nedotaknjeno notranjost groba so raziskali šele v letih 2013 in
2014 (Gorazd Lemajič, Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije, in zunanja sodelavka Nadja
Šičarov). V steklenem loncu sta odkrila ostanke sežganih kosti, novec (as) cesarja Avgusta (kovan 11–12 po Kr.), zlat prstan
z granatnim vložkom, srebrno broško, odlomka dveh koščenih
predmetov in staljeno dišavno posodico. Zunaj žare pa so
ležali steklena čaša, dva balzamarija in odlomki najmanj dveh
drugih balzamarijev. Izjemno je, da so se na steni steklenega
lonca ohranili ostanki tkanine (sl. 90); morda so vanjo zavili predmete, ki so jih položili v žaro. Novec, prstan in broška
kažejo, da je grob iz 1. stoletja.

Slika 91
Notranjost kamnite skrinje kmalu po začetku raziskovanja.
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Kosti pripovedujejo
Ostanki kosti, pa čeprav sežgani, so dragocen vir podatkov. Analize kostnih ostankov iz emonskega groba (Mario Šlaus s sodelavci, Antropološki center Hrvaške akademije znanosti in umetnosti v
Zagrebu) so pokazale, da so razmeroma slabo sežgane kosti pripadale 25–35-letni ženski, ena kost pa
goleni mladega prašiča. Darovanje prašičev oziroma njihovih delov ob pogrebnih obredih je bilo pri
Rimljanih zelo razširjeno.
Povprečna življenjska doba v rimski dobi je bila zaradi velike smrtnosti otrok in žensk ob porodih ter
zaradi epidemij nalezljivih bolezni kratka, 20–30 let.

Slika 92
Na sliki je prikazano, kateri deli
skeleta so bili najdeni med sežganimi kostmi.
Slika 93
Gorazd Lemajič in Nadja Šičarov
pri raziskovanju groba v kamniti
skrinji.
Slika 94
Kamnita grobna skrinja, raziskana
v letih 2013 in 2014, in v njej najdeni predmeti. Verjetno Ljubljana
(Emona), 1. stoletje
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Prstan z granatom
V rimske prstane so vdelovali okrasne kamne ali steklo, ki je okrasne
kamne posnemalo. Nedestruktivne meritve z metodo protonsko vzbujene rentgenske spektrometrije (PIXE) so pokazale, da je v zlat prstan,
najden v kamniti skrinji, vdelan granat.
Granati so okrasni kamni značilne rdeče barve in se po kemijski sestavi delijo na več skupin, ki izvirajo z različnih delov sveta. Sestava granata v zlatem prstanu kaže, da izvira iz južne Indije ali Šrilanke.
Trgovina med Rimskim imperijem in Indijo je bila v 1. in 2. stoletju
živahna in je v glavnem tekla čez Rdeče morje in Indijski ocean. Poleg okrasnih kamnov so iz Indije uvažali predvsem svilo, dišave in
začimbe.

Slika 95
V zlat prstan iz 1. stoletja je vdelan granat, ki verjetno izvira iz Indije ali Šrilanke.
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Slika 96
Doprsja moških, siv apnenec, verjetno nagrobni spomeniki, Ljubljana, 2.–4. stoletje.
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NAGROBNIKI MANJ
ZAHTEVNIH DOMAČIH
NAROČNIKOV

Iz Emone izvirajo tri skulpture z moško glavo in izredno grobo obdelanim spodnjim delom, ki ne posnema oblike telesa,
temveč je nepravilne ali približno pravokotne oblike in morda
predstavlja doprsje, ter štiri podobne skulpture, pri katerih so
ohranjene le glave in deloma vrat.
Obrazi so rokodelsko slabo in grobo izdelani, vendar je očitno, da so želeli narediti portrete. Ti so na ozemlju Slovenije
novost, ki so jo prinesli Rimljani.
Te plastike so izdelki rimske provincialne umetnosti. Namenjene so bile nezahtevnemu naročniku in občinstvu. Verjetno gre za nagrobne spomenike. Za preproste prebivalce so
bili portretni nagrobni spomeniki namreč edini način, da so
v javnosti dali na ogled svojo upodobitev (kip) in tako opozorili nase.
Brade štirih portretirancev kažejo, da niso živeli pred vlado cesarja Hadrijana (117–138), ki je uvedel modo nošnje brad. Zaradi splošne navzočnosti cesarskih podob po vsej rimski državi
so imele podobe cesarjev velik vpliv na zasebne upodobitve.
Po slogu in kakovosti izdelave so te plastike izrazito sorodne
portretnim doprsjem na nagrobnih spomenikih z Iga, kjer je
bilo v rimski dobi pomembno naselje s predrimskimi koreninami, ki preseneča s številnimi nagrobniki. Kamnoseštvo je
bilo potemtakem pomembna gospodarska dejavnost naselja.

Slika 97
Portret moškega, siv apnenec, verjetno del nagrobnega spomenika,
Ljubljana, 2.–4. stoletje.
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GROBOVI ELITE
NA PODEŽELJU

V Polhovem Gradcu so v letih 1913 in 1914 pri urejanju šolskega vrta našli okoli 70 rimskih predmetov, v glavnem keramične, steklene in kovinske posode. Večino med njimi so
izdelali v Italiji ob koncu 1. stoletja pr. Kr. in v prvi polovici 1.
stoletja po Kr. Številni predmeti se odlikujejo po visoki kakovosti in so bili že v rimski dobi dragoceni.
Večino najdb je odkupil Narodni muzej Slovenije, par predmetov – med katerimi so najzanimivejši železni deli ščita in
sulične osti – pa hrani Krajevni muzej v Polhovem Gradcu.
Podatki o najdiščnih okoliščinah teh predmetov niso poznani.
Po vsej verjetnosti se je ohranil le del najdb, verjetno bolje
ohranjeni in bolj zanimivi predmeti. Kljub temu lahko domnevamo, da izvirajo iz grobov.
V zgodnjem obdobju rimske dobe pri nas in v podeželskem
okolju si tako dragocene predmete najlažje predstavljamo v
zvezi s podeželskim dvorcem premožnega kolonista ali domačega mogočnika, ki se je dobro prilagodil novim razmeram.
V primeru, da predmeti izvirajo iz grobov, gre za domačine,
kajti dajanje orožja in tako številnih ter bogatih pridatkov v
grobove ni bil rimski običaj.

Slika 98
Steklene posode iz Polhovega Gradca, konec 1. stoletja pr. Kr.–1. stoletje po Kr.
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Slika 99
Bronasti posodi, ki po obliki spominjata na meh (askos, iz grško askós
= meh, odrta koža), sta izdelka južnoitalske delavnice. Verjetno sta
bila namenjena postrežbi vina.

90

Zgornje pripenjališče ročaja večjega askosa krasi podoba zgornjega
dela gole mladenke, ki predstavlja mitološko morsko pošast Skilo,
poosebljenje visoke in nevarne skale nad Mesinsko ožino med Sicilijo in Italijo. Na zgornjem pripenjališču ročaja manjšega askosa
je upodobljen rimski morski bog Triton.
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Slika 100
Vrča, oljenka in krožnik iz brona, Polhov Gradec, konec 1. stoletja pr.
Kr.–1. stoletje po Kr.
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Slika 101
Keramične posode, Polhov Gradec, konec 1. stoletja pr. Kr.–1. stoletje po Kr.
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P O V S O D N AV Z O Č I C E S A R

Cesar je bil vrhovni poveljnik vojske, vodja državne uprave,
najvišji sodnik, zasedal je tudi najvišje mesto v verskem
življenju; bil je torej vodilna osebnost na vseh področjih
političnega in javnega življenja.
Cesarji so soprogam podeljevali privilegije, npr. upodobitve
na novcih. Zaradi skrbi za nasledstvo so imeli posebno veliko
vlogo cesarjevi potomci, še posebej sinovi.
Cesarski počastitveni spomeniki so zaradi številčnosti in velikosti obvladovali javni prostor v vsej državi. Forumi (trgi),
slavoloki, fasade gledališč in vodnjakov v mestih so bili polni kipov cesarske družine. Cesar in njegova družina so bili
navzoči tudi zaradi cesarskih napisov, njim so bili posvečeni
templji, oltarji in kipi, cesarjevo ime je bilo na uradnih napisih
in miljnikih. Ne nazadnje so bili cesar in njegovi družinski
člani prikazani na denarju.
Cesarski kult, tj. obredno čaščenje rimskih cesarjev, je bil
pomemben del državne ideologije. Uveljavil se je v času vlade
prvega cesarja, Avgusta, ki ga je senat po smrti oklical za
božanskega (divus). Večino njegovih naslednikov je senat po
smrti enako počastil (v primerih slabih vladarjev pa so izglasovali izbris spomina), tako je bil vsakokratni cesar naslednik
božanskih predhodnikov. Na obrobju Italije in v provincah je
bilo čaščenje cesarja izraz lojalnosti Rimu.
Kipe so postavljali tudi drugim v čast, npr. članom mestnih
elit, vendar so podobe cesarja močno prevladovale v javnem
prostoru.
Upodobitve cesarja, njegove žene in otrok ter včasih tudi
drugih članov cesarske družine so močno vplivale na upodobitve drugih ljudi, predvsem na prikaz njihovih pričesk.
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Slika 102
Marmorna glava cesarja Hadrijana (vladal 117–138) je bila del
zbirke dvorca pri Apačah (zahodno
od Gornje Radgone) in so jo leta
1941 prepeljali v Pokrajinski muzej
Ptuj-Ormož. Prvotno najdišče kipa
ni znano. Del pod glavo (oprsje) so
dodali v novem veku.
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PODOBE CESARJE V IN
NJIHOVIH DRUŽINSKIH
ČLANOV

Portrete članov cesarske družine so izdelovali po praportretih
(osnovnih modelih), ki jih je naročila cesarska administracija. Izdelal jih je dvorni portretist, cesar pa odobril. Z odlitki
so jih razširili po celi državi. Vsi cesarski kipi so torej kopije
teh praportretov. Pri kopiranju so posvetili veliko pozornosti pričeski.
Ugotavljanje, katero cesarsko osebo prikazuje posamezni
portret, je pri dobro ohranjenih primerkih enostavno, če pripadajo že poznanemu portretnemu tipu (te določajo predvsem pričeska in obrazne poteze), v nasprotnem primeru pa
je precej zapleteno. Glavni vir za ugotavljanje novih portretnih tipov so upodobitve na novcih, na katerih je iz legende
(napisa) razvidno, kdo je upodobljena oseba.
Kamniti kipi so bili v rimski dobi videti precej drugače kot
danes. Po vsej površini so bili namreč obarvani z živahnimi
barvami.

Slika 103
Marmorna glava nadnaravne velikosti, ki je bila
najdena v Ljubljani, prikazuje cesarja iz 1. stoletja.
Slika 104
Marmorna glava članice cesarske družine iz druge polovice 2. stoletja (natančneje iz obdobja vladavin cesarjev Marka Avrelija, Lucija Vera in Komoda, tj. od 161 do 190; prim. sl. 111d) je zelo kakovostno
izdelana in izvira z neznanega najdišča v Makedoniji.
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Slika 105
Deli bronastega konjeniškega kipa, ki je stal ob prelazu na Trojanah.
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KONJENIŠKI KIP
S TROJAN

Pojem carine je bil v rimski dobi širši kot danes. To je bil sistem pobiranja dajatev na transport blaga in je obsegal dajatve, ki jih je bilo
treba plačati pri vstopu ali izstopu blaga v rimsko državo, pri vstopu
v posamezna mesta, cestnine, mostnine, brodnine, dajatve pri prehodu
čez prelaze in podobno. Glavni cilj rimske carine je bilo zbiranje denarja za cesarsko blagajno, ne pa npr. zaščita domačih izdelkov ali boj
proti luksuzu.
Med 1. in 3. stoletjem je bila rimska država razdeljena na osem carinskih območij. T. i. Ilirska carina je obsegala območje od današnje
vzhodne Švice, severovzhodne Italije in Avstrije do Črnega morja v
Bolgariji in Romuniji. Središče njene uprave je bilo verjetno v Poetovioni (danes Ptuj), največjem rimskem mestu na ozemlju Slovenije. Tam
so ohranjeni številni kamniti žrtveniki, ki so jih raznim bogovom (najpogosteje Mitri) posvetili uradniki ilirske carine.

Ob več priložnostih so v 19. stoletju na območju Učaka pri
Trojanah in v potoku Orehovica pod njim našli dele bronastega konjeniškega kipa in morda tudi njegovega kamnitega
podstavka z napisom, ki pa so ga žal zaradi nevednosti kmalu
uničili. Del bronaste konjske glave so pretopili, dva dela konjevega gobca in štirje deli trupa pa so prišli v muzej.
Čez prelaz Trojane je vodila glavna rimska cesta iz Akvileje
preko Emone do meje imperija ob srednji Donavi. Na prelazu
je stalo rimsko naselje Atrans. V njem sta med drugim delovali postaji državne carine in pošte. Meja med provinco Norik
in Italijo je tekla zahodno od Trojan.
V cesarski dobi so po vsem imperiju postavljali konjeniške kipe
cesarjem in članom njihovih družin pa tudi zaslužnim osebam,
npr. visokim državnim uradnikom in pripadnikom mestnih elit.
Doslej uveljavljeno mnenje, da je bil na trojanskem konjeniškem kipu upodobljen cesar, torej ni zanesljivo. Ne zdi se
nemogoče, da je prikazoval pomembneža, ki je izhajal s Trojan
ali okolice, npr. najznamenitejšo osebnost rimske Celeje, Tita
Varija Klementa (Titus Varius Clemens). Ta rimski aristokrat
je imel v času vlade Antonina Pija (138–161) bleščečo vojaško
kariero in nato visoke položaje v državni upravi; leta 163 je bil
osebni tajnik cesarjev Marka Avrelija in Lucija Vera. V Celeji
je ohranjenih enajst njemu posvečenih napisov.
Pozlačeni kip Marka Avrelija, ki je prvotno stal na forumu
tega cesarja v Rimu, je najbolje ohranjen med sicer redkimi
bronastimi konjeniški kipi oziroma njihovimi deli. Kip s Trojan verjetno ni bil pozlačen, saj analize ohranjenih delov niso
pokazale ostankov pozlate.

Slika 106
Pogled na trojanski prelaz, proti severovzhodu. Bronast konjeniški
kip je verjetno stal na hribčku, ki na fotografiji zakriva potek zdajšnje ceste – ta je speljana skozi globok umeten vsek v severni del
hribčka. V rimski dobi je bil prelaz na malo večji nadmorski višini, in
sicer na nasprotni, tj. južni strani tega hribčka. Mesto, na katerem
je stal konjeniški kip, je nudilo odličen pregled nad potekom ceste
čez prelaz in je bilo obenem s ceste dobro vidno.
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Slika 107
Škatlici za shranjevanje voščenih pečatov (spodnja stran) z Ambroževega gradišča in iz Ljubljane,
1. stoletje pr. Kr.–1. stoletje po Kr. Novejše raziskave kažejo, da so s pečati, ki so bili shranjeni v takih
škatlicah, zapečatili denarne pošiljke.
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Hranilnik z Drnovega ali okolice,
2. stoletje.
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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.
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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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Slika 125
Zlata zaponka z Volovljeka, 2. stoletje.
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ČAŠČENJE BOŽANSTEV
IN VRAŽEVERJE

Bogove so častili v svetiščih in na prostem, npr. v svetih gajih
ter v domačem okolju – v hišnih svetiščih, od koder verjetno
delno izvirajo bronasti kipci božanstev. Pogosto so v zameno
za darove od bogov pričakovali naklonjenost in usluge.
Vrhovni rimski bog je bil Jupiter. Skupaj z Junono in Minervo
so ga častili v svetiščih, ki so stala na glavnih trgih številnih
rimskih mest.
Viktorija je bila poosebljena boginja zmage (victoria v latinščini pomeni zmaga), ki so jo v rimski družbi močno častili
posamezniki in je bila pomembna v državni ideologiji: odločala je na primer o zmagi v vojni. Pogosto je upodobljena
na rimskih novcih.
Merkur je bil bog trgovine, obrti in blagovnega prometa ter
božji sel in spremljevalec duš. Zelo čaščena je bila Fortuna
(lat. fortuna: sreča, usoda), boginja usode, naključja, sreče
in izobilja.
Za boginjo Nemesis, ki jo omenja zapis na posodici iz enega
od emonskih grobov (sl. 136), je bila značilna uravnotežena
pravičnost; dobro je uravnala s slabim in obratno. Sovražila
in zavidala je srečo, zato bi se je morali bati tisti, ki jih je doZaobljubni darovi božanstvom so bili v rimski dobi pogosti in so lahko bili zelo različni, na primer kamniti oltarji z napisi in posamezni
predmeti. Na votivnih oltarjih je pogosto zapisana formula »je izpolnil rad in po pravici«, ki je običajno zapisana okrajšana: v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito).
Zaobljubni dar je najverjetneje tudi par zlatih noriško-panonskih
zaponk iz 2. stoletja, ki so ga sredi 19. stoletja našli v Kamniških Alpah, na prelazu Volovljek (1029 m n. m.), prek katerega vodi pot med
Ljubljansko kotlino in Zgornjo Savinjsko dolino. Eno zaponko hrani
Narodni muzej Slovenije, drugo pa Umetnostno-zgodovinski muzej
na Dunaju. Analize zaponke iz Narodnega muzeja Slovenije so pokazale, da je narejena iz izredno čistega zlata, ki je premehko, da bi bila
zaponka primerna za spenjanje oblačil. To dejstvo in mesto najdbe
kažeta, da sta bili zaponki dar neznanemu božanstvu, ki se mu je popotnik zahvalil ali priporočil.

letela velika sreča. Od 2. stoletja naprej je bila vse bolj boginja usode, zato je bila povezana s smrtjo in so jo najbolj
častili tisti, ki jim je stalno grozila hitra, nenadna ali zgodnja smrt – npr. sužnji, vojaki in predvsem gladiatorji, ki so ji
darovali v amfiteatrih.
Božanstva, v katera so verovali staroselci pred rimsko zasedbo, so običajno poenačili z rimskimi bogovi (sl. 1, 127).
Vraževerje je bilo močno razširjeno in je imelo globoke korenine. Za upodobitve falusa (moškega spolnega uda v erekciji),
ki je bil značilen za boga plodnosti Priapa, je npr. veljalo, da
odvračajo zlo, zato so ga upodabljali na najrazličnejših mestih, npr. stenah hiš, in na predmetih iz številnih materialov,
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kot so obeski, ki so jih nosili kot nakit. Polmesec je bil simbol
ženskega spola in je odvračal zlo. Na obeskih se lahko pojavlja samostojno ali s falusom. S podobnimi predstavami o odvračanju zla so verjetno povezane tudi karikirane upodobitve
človeških obrazov na keramičnih posodah.
Jantarju, ki je v rimski dobi po vrednosti približno ustrezal
okrasnim kamnom, so pripisovali magične in zdravilne lastnosti. Predvsem v 1. in 2. stoletju so ga ženskam in otrokom
dajali v grobove.
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Slika 126
Lucij G. M. je z oltarčkom, ki ga je posvetil boginji zmage Viktoriji,
rad in po pravici izpolnil zaobljubo. Oltarček je iz Ljubljane, verjetno iz 2. stoletja.
Slika 127
Oltarček iz Save pri Litiji je zaobljubni dar Valerija Ingenua in njegove
družine iz 2. ali 3. stoletja Jupitru Kulminalisu, ki ga v napisu imenujejo »najboljši in največji«. Jupiter Kulminalis, tj. Jupiter gorskih
vrhov, je najverjetneje domače keltsko vrhovno božanstvo, ki so ga
poistovetili z Jupitrom. Častili so ga v južnem delu province Norik
in jugozahodni Panoniji, še posebej v Poetovioni in na njenem upravnem območju. Nad vasjo Sava pri Litiji je izstopajoč skalni vrh,
za katerega domnevamo, da je bil povezan s čaščenjem tega boga.
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Slika 128
Masivna bronasta glava predstavlja Favna –
zavetnika čred, pastirjev in gozdov. Na hrbtni strani je bila ravno odrezana in zapolnjena
s svincem. Leta 1901 so jo našli v Ljubljani, na
južnem delu današnje Prešernove ceste.
Slika 129
Bronasti kipci, ki predstavljajo Viktorijo, Jupitra, Merkurja, Fortuno (z rogom izobilja) in Merkurja (od leve proti desni).
Neznano najdišče, Brusnice, Tinjan, Vrhnika in Logatec, verjetno
1.–3. stoletje.
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Slika 130
Na oljenki z zeleno glazuro po krilih in venčku v desnici spoznamo
boginjo zmage Viktorijo. Oljenka je iz 1. stoletja in izvira iz Italije,
najdena pa je bila v Ljubljani, na območju severnega emonskega grobišča.
Žarki ob glavi moškega doprsja na disku
druge oljenke kažejo, da gre za Sola, boga
sonca (sol: sonce). Verjetno izvira iz groba
pokojnika, ki je bil v 1. stoletju pokopan ob
mestu Neviodunum (Drnovo pri Krškem).
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Slika 131
Na stekleni čaši so upodobljeni
štirje bogovi, med katerimi zanesljivo prepoznamo Neptuna (c)
in Bakha (d). Bog morja in drugih
voda Neptun v levici drži trizob, na iztegnjeni desnici pa
ima delfina, Bakh – bog vina in
poljedelstva ter plodnosti – pa
v levici drži zanj značilno palico in z desnico iz dvoročajne posode zliva vino v usta panterja.
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a

Take čaše so redke in so bile
dragocene; v prvi polovici 1. stoletja so jih, s pomočjo večdelnih
kalupov, izdelovali v vzhodnem
Sredozemlju. Čašo so našli v
minulem stoletju v Malem Črnelu pri Ivančni Gorici, verjetno v
žganem rimskem grobu iz zadnje
tretjine 1. stoletja.
Slika 132
Bronasta roka s simboli, ki odganjajo slabe vplive (kača, žaba, želva
in kuščar), je kultni predmet, povezan s čaščenjem tračanskega in
frigijskega boga Sabazija; z njim
so se Rimljani verjetno seznanili
v Mali Aziji. Roka je bila najdena
leta 1912 na Drnovem, okoliščine
pa niso znane.

d
b

Slika 133
Bronasti obeski s plastičnimi podobami falusa, ki odvrača zlo, iz
Savinje v Celju, z Gradišča pri Dunaju in neznanega najdišča, 1.–4.
stoletje.

c

Slika 134
Polmesečasti obeski iz Emone in
Nevioduna (1.–4. stoletje).
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Slika 135
Jantarni predmeti na fotografiji izvirajo iz dveh
emonskih grobov iz 2. stoletja. Glavno središče
izdelave predmetov iz jantarja je bila Akvileja, surovino pa so uvažali z območij ob Baltskem morju.

Slika 136
Na lonček so besedo NEMESIS vrezali (ali vtisnili) v
še mehko glino, preden so nanj nanesli glazuro in
ga dali v lončarsko peč. Zapis, ki se nanaša na boginjo usode, je bil torej sestavni in verjetno bistveni
element posodice, ki izvira iz skeletnega groba v
Emoni. Poleg njega so bili v grobu najdeni še srebrn
polmesečast obesek (sl. 134), zlata uhana, zapestnica, ogrlica, lasnica in drugo, kar kaže, da gre za grob
ženske ali deklice, ki je umrla v 4. stoletju.
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Slika 137
Čaši z groteskno upodobitvijo obraza sta bili verjetno namenjeni
zaščiti pred zlom. Izvirata iz grobov v Ljubljani oziroma na Drnovem
ali okolici in sta iz 1. oziroma verjetno 2. stoletja.
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Slika 138
Izbor najdb iz svetišča v Godiču pri Kamniku.
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SVETIŠČI V SPODMOLU

V močvirni globeli za vasjo Godič pri Kamniku je približno
8 metrov širok in enako dolg spodmol, ki ga je v letih 1992–
1996 in 1998 raziskovala arheološka ekipa Narodnega muzeja
Slovenije. Izkopavanja so pokazala, da je v notranjost spodmoSlika 139
Gozdna globel in potok pred spodmolom v Godiču pri Kamniku, kjer
so v rimski dobi častili neznano božanstvo, še danes dajeta občutek
mističnosti.

la vodila približno 1,20 m široka, s kamni utrjena pot, ob kateri sta bila zidca iz kamnov in malte. V plasti žganine so ležali
odlomki keramičnih namiznih posod in oljenk, železen nož,
množica živalskih kosti, 210 rimskih novcev in delci okrašenih
ploščic iz tenke srebrne pločevine. V spodmolu so torej častili
božanstvo – ni znano, katero. Domnevamo, da so pri verskih
obredih na ognju pripravljali hrano, pili in jedli iz keramičnih
in steklenih posod, ki so jih morda po obredu razbili, svetili z oljenkami ter darovali denar in srebrne votivne ploščice.
Najdbe kažejo, da so se obredi v spodmolu začeli v 2. stoletju in nadaljevali najmanj do prve tretjine 5. stoletja ter da so
večino novcev darovali po drugi tretjini 3. stoletja.
Podobno svetišče je bilo v malo manjšem spodmolu nad vasjo Moste v predgorju Stola. Od tam izvirajo srebrne votivne
ploščice, ki spominjajo na palmove liste ali drevesa, odlomki
namizne rimske lončenine in oljenk, kosi poslikanega ometa, živalske kosti ter 485 rimskih novcev. Svetišče je verjetno
delovalo v istem obdobju kot tisto pri Godiču.
Podobne votivne ploščice kot tiste iz spodmolov pri Godiču in
Mostah so našli na številnih najdiščih – predvsem v svetiščih
in zakladnih najdbah – v rimskem imperiju. Narejene so iz
zlata, srebra, brona ali svinca; z njih poznamo napisna posvetila najrazličnejšim božanstvom.
Na Gradišču nad Sv. Egidijem (St. Egyden, občina Podjerberk
/ St. Kathrein) južno od Vrbskega jezera na avstrijskem Koroškem so pred kratkim raziskali zelo podobno najdišče v
spodmolu, v katerem so častili boga Mitro.
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Slika 140
Spodmol v Godiču pri Kamniku med arheološkimi izkopavanji leta
1995, pogled z juga.
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Slika 141
Spodmol nad Mostami pri Žirovnici, v katerem so od 2. do 5. stoletja
častili neznano božanstvo.
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Slika 142
Izbor najdb iz svetišča nad Mostami pri Žirovnici.
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PROIZVODNJA
IN TRGOVINA

Rimski imperij je bil od začetka 1. stoletja dalje ogromna država, ki je

postajala vse bolj enoten gospodarski prostor. Stabilne politične raz-

mere so ugodno vplivale na razvoj gospodarstva. Veliki trgi so v kmetijstvu spodbudili monokulturno pridelavo olja, žit in vina.

Manufakturne proizvodnje namiznega in kuhinjskega keramičnega

posodja v raznih delih države, predvsem v Italiji, Galiji, Porenju, severni

Afriki in Mali Aziji, so izdelovale velike količine po obliki, merah in vi-

dezu standardiziranih izdelkov, s katerimi so oskrbovale obsežne trge.
Velik del trgovskega prometa, tudi na dolge razdalje, je obsegalo blago široke potrošnje – npr. žito in drugi kmetijski pridelki, namizno in

kuhinjsko keramično posodje ter surovine in polizdelki, kot je surovo
steklo, za katerega se zdi, da so ga izdelovali le v središčih v Egiptu in

Palestini ter od tam prevažali po vsej državi. Daleč najcenejši je bil ladijski prevoz po morju, nekoliko dražji po rekah, najdražji pa po cestah.

Izbrani stekleni predmeti so bili luksuzno blago, ki se ga je zaradi visoke cene kljub krhkosti splačalo iz proizvodnih središč prevažati tudi
v zelo oddaljene kraje.

Cvetela je tudi trgovina z deželami zunaj države. Z območij, ki so bila
daleč od rimskih meja, so prihajale luksuzne dobrine, npr. jantar z

obal ob Baltskem morju (sl. 135) in dragi kamni ter dišave iz Indije in
s Šrilanke (sl. 95). Posredno, preko Indije, je potekalo tudi trgovanje s
Kitajsko, od koder so dovažali predvsem svilo.

Ozemlje Slovenije je bilo v 1. stoletju glede olja, vina in namiznega

posodja predvsem tržišče za izdelke iz Italije in Istre, pozneje pa naj-

več iz Francije, Porenja, severozahodne Afrike in Male Azije. Obenem
sta se razvili lokalna in regionalna proizvodnja. Najmočnejše gospodarsko središče je bila Poetoviona.

Slika 143
Izsek iz t. i. Tabule Peutingeriane. Ta 668 cm dolg pergamentni zvitek
je edini ohranjen zemljevid rimskega imperija, ki so ga iz starejše
predloge prerisali v 12. ali 13. stoletju. Izvirnik je nastal v rimski dobi,
verjetno v času cesarja Avgusta, in so ga pozneje večkrat dopolnili.
Sežeto prikazuje gore, reke in meje, podrobneje pa ceste s postajami,
izmenami, nočišči in mesti ter z navedbami razdalj med njimi. Izsek
na sliki prikazuje območje današnje Slovenije in okolice, kot je upodobljen na prerisu Tabule Peutingeriane, ki jo je naredil Valentin Vodnik.
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Slika 144
Kos rimskega surovega stekla je bil 1886. leta najden med Ljubljanico, Sinjo Gorico in sedanjo cesto Vrhnika–Ljubljana, približno tri metre globoko v glini. Najdišče je morda bilo v rimski dobi dno pritoka
reke Ljubljanice, ki je bila pomembna prometna pot.
Naravoslovne raziskave
Pri raziskovanju starosti in izvora surovega stekla iz okolice Vrhnike,
ki ga ni bilo mogoče datirati po njegovih značilnostih niti najdiščnih
okoliščinah, smo uporabili kombinacijo meritev z metodo protonsko
vzbujene rentgenske (PIXE) in gama spektrometrije (PIGE). Meritve so
pokazale, da gre za rimsko surovo steklo, verjetno z območja Egipta
ali Palestine.
Kemijsko-fizikalne in mineraloške analize, ki so bile del obsežne raziskave proizvodnje keramičnih izdelkov v Poetovioni (Ptuj), so potrdile, da so tam narejeni keramični izdelki zadovoljevali pretežni
del potreb mestnih prebivalcev po takih izdelkih in da so z njimi
oskrbovali okolico mesta. Izvažali so jih tudi na bolj oddaljena območja, predvsem vzdolž plovne poti po Dravi in naprej po Donavi do
sedanje Srbije. Uspeh keramičnih izdelkov iz Poetovione na oddaljenih
tržiščih je bil najverjetneje povezan s prevozom in trženjem nagrobnikov, sarkofagov in drugih izdelkov iz pohorskega marmorja, ki so
jih prek Poetovione največ izvažali po Dravi.

Slika 145
Keramični izdelki iz Poetovione: spodnji del kalupa za izdelavo oljenk s pečatom VRSVL, oljenka s pečatom IVSTINIANVS in odlomek
meljnice s pečatom OFICIAN IVSTINIANV (nekatere črke so postavljene zrcalno, pravilno bi bilo OFICINA IVSTINIANI, tj. Justinijanova
delavnica). Ursulus in Justinijanus sta delovala na Ptuju v 2.–4. stoletju. Predmete hrani Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.
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Slika 146
V Ljubljanici je bilo najdenih več kot trideset bronastih korcev. Izvirajo iz delavnic v Italiji, v glavnem
iz zadnjih dveh desetletij pr. Kr. in prvih dveh ali treh desetletij po Kr. Domnevamo, da je del v Ljubljanici najdenih korcev pripadal tovorom, ki so bili namenjeni na Češko. Tam je bilo med letoma 9 pr. Kr.
in 17 po Kr. markomansko kraljestvo, v katerem so bile med pripadniki visokega sloja zelo priljubljene
iz Italije uvožene dobrine.
Obrtniki so na svoje izdelke včasih vtisnili pečat, kar nam pomaga pri iskanju kraja izdelave. Korec s pečatom Pompeius Niger na ročaju so verjetno naredili v Akvileji.
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Slika 147
Keramične oljenke so v glavnem izdelovali v kalupih. Oljenki na fotografiji sodita med tako imenovane pečatne oljenke – na dnu imata
namreč imenski pečat. V zadnji tretjini 1. stoletja in v 2. stoletju so
jih izdelovali v mestu Mutina (Modena v severni Italiji) ali njegovi
okolici ter široko tržili, od 2. stoletja dalje pa so jih delali tudi drugje
po državi – na primer v Poetovioni (prim. sl. 145).
Bronaste oljenke so bile dosti dražje kot keramične, zato ne
preseneča, da so redke najdbe. Oljenko z volutama in lovorjevim listom nad ročajem, ki so jo našli v Ljubljanici, so verjetno naredili v
Italiji v sredini 1. stoletja.
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Slika 148
Amfore so bile namenjene prevozu živil, najpogosteje oljčnega olja
in vina, ki sta bila bistveni sestavini rimske prehrane. Primerne so
bile predvsem za ladijski prevoz. Amforo na fotografiji so verjetno
naredili in napolnili na enem izmed velikih posestev v Istri, ki so v
1. stoletju z oljem oskrbovala obsežno območje od severovzhodne
Italije do srednje Donave.
Slika 149
V Emono je v 1. stoletju fino keramično namizno posodje prihajalo
predvsem iz severne, pa tudi iz srednje Italije.
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Slika 150
Fokajsko kuhinjsko posodje
iz Ljubljane in z neznanega najdišča v Sloveniji.
Kuhinjsko posodje z maloazijske obale
V 2. in 3. stoletju so v mestu Fokaja (Phocaea, Foça v zahodni Turčiji) na vzhodni obali
Egejskega morja izdelovali keramično posodo za kuhanje, ki je poleg tenkih sten morala imeti
še druge dobre lastnosti, kajti kupovali so jo po vsem Sredozemlju in v zaledju. Ob vzhodni Jadranski obali
sta bili najdeni najmanj dve potopljeni rimski ladji, ki sta prevažali tako posodo: pri Paklenih otokih pri otoku
Hvaru in v kanalu med Pelješcem in Korčulo. V Sloveniji je bilo najdenih največ takih posod v obmorskih predelih in njihovem zaledju ter ob glavnih cestah proti notranjosti.

Slika 151
Krožnike, kakršen je primerek iz Ljubljane, so izdelovali približno
med letoma 230 in 340 na območju zdajšnje srednje Tunizije in v
velikem številu izvažali po vsem Sredozemlju in njegovem zaledju.
Slika 152
Rimska vojska je bila velik porabnik, a tudi proizvajalec blaga. V Ilovici pri Vranskem je na primer v času markomanskih vojn, natančneje
okrog leta 167, delovala opekarna, v kateri je 2. italska legija izdelovala opeko za gradnjo svojega približno 10 km oddaljenega tabora v
Ločici ob Savinji.
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Slika 153
Dragocene, iz Italije in morda tudi od drugod uvožene steklene posodice iz 1. stoletja. Izvirajo z različnih najdišč v Sloveniji.
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Slika 154
Steklene, s tehniko pihanja narejene posode, verjetno iz delavnic v Emoni.
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POSEBNOSTI NA STIČIŠČU
SVETOV

Rimski imperij je bil ogromno ozemlje. V njem so živela ljudstva z najrazličnejšimi tradicijami, ki so se lahko nadaljevale
še dolgo po vključitvi v rimsko državo, kar se odraža v materialnih ostankih.
Za vzhodno Dolenjsko, Belo krajino in severozahodno Hrvaško
so značilne posode, pri katerih oblika in včasih tudi slikan
okras nakazujeta, da so simbolno predstavljale hiše ali koče.
V teh posodah so shranjevali pepel pokojnikov, zato jih imenujemo hišaste žare. Izvirajo iz grobov, najpogosteje zidanih
grobnic in grobnih skrinj.
Upodobitve na nagrobnikih kažejo, da na obširnem območju
med Donavo in Kolpo dekleta in žene iz visokega sloja, ki si
je lahko privoščil kamnite nagrobnike, v 1. in 2. stoletju niso
sledila rimski, temveč tako imenovani noriško-panonski modi.
Čez dolgo nagubano spodnje oblačilo z dolgimi rokavi so nosile krajšo obleko brez rokavov, ki so jo prevezale pod prsmi
in na ramenih spele z zaponkama značilnih oblik. Ženske so
upodobljene s pokrivali v obliki avbe, dekleta pa razoglava.
Zdi se, da so pasove s svojevrstno oblikovanimi in okrašenimi kovinskimi deli nosila predvsem dekleta. Predmeti
v grobovih kažejo, da noriško-panonska noša ni bila
omejena na prebivalke visokega sloja.
Zlata uhana iz groba pri Dolnjem Zemonu nimata dobrih primerjav med uhani, ki so značilni za Rim in Italijo, pač pa sta bila podobna
uhana najdena nad bližnjim Rodikom pri
Kozini (v grobu iz 1. stoletja ali prve polovice 2. stoletja) in v Partah pri Stari Sušici
(verjetno tudi v grobu). To nakazuje, da so
bili uhani izdelki lokalne delavnice v jugozahodnem delu sedanje Slovenije.
Slika 155
Par zlatih uhanov iz groba v Dolnjem Zemonu, 1.–2. stoletje.
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Slika 156
Noriško-panonske zaponke in deli pasu iz grobov na Drnovem ali v
njegovi okolici in v Petrušnji vasi.
130

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

Slika 157
Deklica z elementi noriško-panonske noše, po upodobitvi na nagrobniku iz Celovca (Igor Rehar po Garbsch 1965, t. 1: 13).
Slika 158
Vhod v grobnico na Drnovem pri Krškem, ki jo je podjetje Arhej d.o.o.
raziskalo leta 2003. V takih grobnicah, ali pa tudi enostavnejših, je
bil pepel pokojnikov shranjen v hišastih žarah. Stene v notranjosti
grobnic so lahko bile okrašene s freskami.
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Slika 159
Hišaste žare z Drnovega in okolice, 1.–2. stoletje.
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BR A N I K I TA L I J E
V POZNI RIMSKI DOBI

V obdobju med letoma 235 in 285 so bile razmere v državi
zelo nestabilne. Na mejo ob Renu in Donavi so pritiskala vse
močnejša in vedno bolje organizirana germanska in druga
ljudstva, okrepljena perzijska država pa je imperij ogrožala na
vzhodu. Vojska pogosto ni bila kos hudim pritiskom na meje
rimske države. Posledica so bile vse bolj opustošene galske in
obdonavske province. Deli vojske na različnih kriznih območjih
so vse pogosteje delovali neodvisno od osrednje oblasti, vojaki so bili vse bolj lojalni svojim neposrednim poveljnikom, ne
pa oddaljenemu cesarju. Poleg zunanjih sovražnikov so državo ogrožali rivalski vojaški poveljniki, ki so se med seboj borili
za prestol. V tistih letih se je zvrstilo 15 legitimnih rimskih cesarjev in še več samozvancev – večina je umrla nasilne smrti v državljanskih vojnah ali pa so jih ubili njihovi podrejeni.
Nestabilne razmere so postopoma obvladali rimski cesarji, ki
so izvirali iz podonavske vojske. Med njimi so bili najpomembnejši Avrelijan (270–275), Dioklecijan (284–305) in Konstantin (306–337). Izvedli so številne reforme in obnovili državo,
ki je postala bolj centralizirana in organizirana podobno kot
vojska, oblast cesarja pa je bila skoraj absolutna. Vojska je
bila številčno okrepljena. Poenotena državna uprava je skrbela za pobiranje močno povečanih davkov v denarju, naravi in
uslugah.
Cesarji so bili vojskovodje, njihova javna podoba se je približevala polbožanstvom. Uveljavila se je vladavina dveh cesarjev, ki sta obvladovala zahodni oziroma vzhodni del države.
Pogoste so bile državljanske vojne med več cesarji oziroma
samozvanimi cesarji. Razhajanje zahodne in vzhodne polovice države je bilo vedno močnejše. Vpadi barbarskih ljudstev
Slika 160
Rimski imperij ob smrti cesarja Teodozija leta 394. Od Dioklecijana naprej je bila država razdeljena na velike upravne enote dieceze
(označene na zemljevidu), te pa na razmeroma majhne province.
Ozemlje sedanje Slovenije je sodilo v diecezi Italija in Panonije (po
letu 395 Ilirik) ter je bilo razdeljeno na več provinc.

in njihovo naseljevanje na opuščenih območjih znotraj rimske države so se nadaljevali. Po spopadu pri Adrianoplu (sedaj
Edirne v evropskem delu Turčije) leta 378, ko so Vizigoti uničujoče porazili vzhodnorimsko vojsko, so Rimljani prvič za več let
izgubili nadzor nad barbarskimi priseljenci.
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Politični pomen mesta Rim se je zmanjševal. Funkcije državne
uprave so prevzele nove prestolnice, ki so bile blizu ogroženih
državnih meja in glavnih prometnic: Trier, Milan, Akvileja, Sirmij, Solun, Antiohija in predvsem Konstantinopel. Tradicionalne rimske bogove je zamenjala nova vera, krščanstvo, ki ga
je leta 313 legaliziral cesar Konstantin. Krščanski verski voditelji, tj. škofi, so sodelovali z državo in postajali vse bolj podobni
državnim uradnikom.
Ekonomska in družbena zgradba rimske družbe sta bili močno
omajani. Že od leta 212 dalje je bil vsak svobodni prebivalec
rimski državljan. Bogatašev in sužnjev je bilo vse manj, uprava
mest je propadala, manj in manj je bilo čutiti državno upravo,
svobodni kmetje so bili vse bolj navezani na zemljo.
Ozemlje Slovenije je ležalo ob glavnih prometnicah med Balkanom in Italijo, ob katerih se je odvilo največ notranjih rimskih
vojn. Za uveljavitev krščanstva kot državne vere je bil odločilen
spopad med uzurpatorjem Evgenijem in cesarjem Teodozijem leta 394 pri Mrzli reki (Fluvius Frigidus), na ravnici med
Ajdovščino in Vipavo. Čez ozemlje sedanje Slovenije so proti Italiji prodirala tudi barbarska ljudstva, na primer Zahodni
Goti (leta 401 in 408) in Huni (leta 452).
V negotovih razmerah je postalo življenje v mestih in nižinah
nevarno, zato se je prebivalstvo umikalo v težje dostopne lege.
Take spremembe v poselitvi so značilne za velik del imperija, a
se zdi, da so na območju poznorimske dieceze Illyricum posebej izrazite. Ob propadanju državne oblasti je postajala vse
pomembnejša krščanska cerkvena organizacija.
Po letu 395 se zahodna in vzhodna polovica države nista več
združili. Zadnjega zahodnorimskega cesarja, ki je vladal le še
majhnemu delu nekdanjega zahodnega dela države, je leta
476 odstavil German Odoaker.

Slika 161
Vojaški spopad pri Mrzli reki leta 394 je najverjetneje potekal na
ravnici med Ajdovščino in Vipavo, na območju med naselji Vrhpolje, Duplje in Zemono (na desni polovici fotografije, ki prikazuje pogled proti severovzhodu) ali pa med Ajdovščino in izlivom potoka
Hubelj v reko Vipavo pri Ustju.
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Slika 162
Marmorna glava, ki verjetno prikazuje cesarja Konstancija Klora
(vladal 293–306), Ljubljana.
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PORTRET CESARJA
K O N S TA N C I J A K L O R A

Podobnost moške portretne glave iz Ljubljane z osebo, ki je
prikazana na Konstantinovem slavoloku v Rimu, je tako izrazita, da gre nedvomno za upodobitev iste osebe. Mnenja
strokovnjakov o tem, kdo je oseba s Konstantinovega slavoloka, so deljena: Konstancij Klor, eden od treh sovladarjev cesarja Dioklecijana in oče cesarja Konstantina, ali Licinij, ki je
bil kot vladar vzhodnega dela države med letoma 308 in 324
Konstantinov sovladar in tekmec. Ker je Licinija po smrti leta
325 zadela obsodba spomina, tj. izbris vseh sledov njegovega obstoja iz javnega življenja, se zdi dosti verjetneje, da je
na Konstantinovem slavoloku upodobljen Konstancij Klor.
Cesar Konstantin je jeseni leta 312 zavladal zahodnemu delu
države. Zadnji povod za začetek vojne z Licinijem je bilo morda rušenje Konstantinovih kipov v Emoni, ki je bila takrat na
meji vplivnih območij obeh cesarjev. Je bil takrat porušen
tudi kip Konstantinovega očeta, cesarja Konstancija Klora?

Slika 163
Na Konstantinovem slavoloku je Konstancij Klor upodobljen dvakrat.
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Magnencijevi zlatniki iz emonskega zaklada
Magnencij je na zlatnikih prikazan s trdim in možatim izrazom ter s
preprosto pričesko, ki se močno razlikuje od umetelne ureditve las,
kot je bila v modi na dvoru Konstancija II.
Na hrbtni strani štirih novcev je upodobljen Magnencijev prihod v
Akvilejo; pooseblja jo ženski lik s krono v obliki mestnega obzidja,
ki se vdano priklanja cesarju na konju. Napis LIBERATOR REI PVBLICAE
(osvoboditelj države) je značilno propagandno geslo. Na hrbtni strani dveh novcev pa je upodobljen Magnencij v vojaški opravi, ki za
sabo vleče zvezanega ujetnika. Napis VIRTVS AVGVSTI NOSTRI propagira
njegov pogum v boju. Novce so skovali v Akvileji, najstarejše
marca 350, najmlajše pa na začetku leta 352.
Odlična ohranjenost Magnencijevih zlatnikov kaže,
da so v Emono prišli naravnost iz Magnencijeve
zakladnice v Akvileji, kjer so jih tudi skovali.

Slika 164
Trojni Magnencijev zlatnik, skovan marca 350, in
dvojni zlatnik, skovan na začetku leta 351, oba iz
zakladne najdbe, zakopane v Emoni leta 352.

Slika 165
Trojni zlatnik Konstansa I. iz emonske zakladne najdbe. Sprednja stran prikazuje
cesarjevo doprsje z diademom na glavi, v
oklepu in vojaškem plašču, levica je dvignjena v pozdrav, v desnici pa drži globus.
Na hrbtni strani Viktoriji držita venec, ki
nosi zapis: VOTIS X MVLTIS XX., ki obeležuje deseto obletnico Konstansove vladavine
in dobre želje za dvajsetletnico. Novec je bil
skovan med letoma 340 in 350.
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SKRITI ZAKLADI

V nevarnosti ljudje poskušajo zavarovati svoje premoženje –
na primer tako, da ga skrijejo. V 3. in 4. stoletju so skrili dosti
več dragocenosti kot v 1. in 2. stoletju.
Imeniten zaklad rimskih zlatnikov so našli 1956. leta pri
gradnji na Igriški ulici v Ljubljani, tj. na območju emonskega foruma. Vseboval je okoli 22 zlatnikov; sedem jih je uspel
pridobiti Narodni muzej Slovenije, še pet pa so jih prepoznali med tistimi, ki so se porazgubili po (v glavnem zasebnih)
zbirkah v tujini.
Med trinajstimi poznanimi zlatniki iz zaklada eden pripada
Konstansu I., sinu cesarja Konstantina in cesarju zahodnega
dela države, šest pa je dal v Akvileji skovati Magnencij, visok
oficir barbarskega rodu, ki ga je leta 350 skupina zarotnikov
oklicala za cesarja. Osovraženega cesarja zahodnega dela
države Konstansa I. je Magnencijeva vojska ubila. Magnencij
je hitro osvojil zahodni del države z Italijo in se nastanil v
Akvileji, od koder je nameraval prodreti proti Balkanu in
premagati drugega legitimnega cesarja, tj. Konstancija II., brata Konstansa I., ki je vladal vzhodnemu delu
države. Vendar je bil v velikem spopadu pri Mursi
(Osijek, Hrvaška) septembra 351 poražen in se je
umaknil nazaj v Akvilejo. Avgusta leta 352 je
Konstancij II. čez Hrušico prodrl do Akvileje
in naslednje poletje Magnencija dokončno
premagal v južni Galiji.
Zlatnike so torej skrili avgusta leta 352 pred
vojsko Konstancija II., ki je takrat zasedel
Emono, preden je čez Hrušico prodrl v severno Italijo.

Slika 166
Narodni muzej Slovenije hrani sedem večkratnih zlatnikov iz zakladne najdbe, ki so jo avgusta leta 352 skrili na forumu v Emoni.
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V rimskem naselju na Igu so kmalu po letu 273 skrili lonec
s 3511 novci iz sredine 3. stoletja. Zaklad so našli leta 1957
pri gradbenih delih. Razen enega so vsi novci t. i. antoninijani: to je tip srebrnikov, uveden leta 215,
ki je postopoma zamenjal starejše srebrnike,
denarije.
Antoninijani so bili najprej vredni dva denarija, pozneje pa zaradi velike inflacije vse
manj. Novci iz zaklada izvirajo iz treh cesarskih kovnic – iz Rima (Roma), Milana (Mediolanum) in Siska (Siscia).
Skrivali niso le denarja. Na Gori nad Polhovim Gradcem, kjer je bilo v pozni rimski
dobi naselje z obzidjem, so npr. na treh
mestih skrili različne kovinske predmete, med drugim enakokrako tehtnico in komplet uteži. Na vsaki od
uteži je z grškimi črkami okrajšano navedeno grško ime utežne enote in njen
mnogokratnik. Zdi se, da so od Dioklecijanove vladavine dalje v vsej državi uporabljali
uteži z grškimi oznakami utežnih enot. Rimski utežni merski sistem je bil dvanajstinski.
Osnova je bila ena libra (327,45 g), njena dvanajstina pa je bila unča (uncia, 27,28 g).

Slika 167
Del zaklada z Gore nad Polhovim
Gradcem, druga polovica 4.–
začetek 5. stoletja. Na kompletu
šestih uteži z bronastim plaščem
in svinčenim polnilom so napisi iz
vložene srebrne žice, ki z okrajšavo OY oziroma ΛI za enoto (unča,
grško ounkia, OYΓΓIΑ ; libra, grško
litra, ΛITPA) in količino (črke grške
abecede; Α = 1, в = 2, г = 3, Δ = 4)
sporočajo težo uteži od ene unče
do ene libre. Bronasti kvadratni
uteži sta za šest unč in eno libro;
na večji uteži sta upodobljeni doprsji.

Slika 168
Gora nad Polhovim Gradcem, pogled s severozahoda.
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Zaklad 3511 novcev, ki so bili skriti po letu 273 na Igu.
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Slika 170
Upodobitev alpskih zapor v vojaškem priročniku Notitia Dignitatum
z začetka 5. stoletja, ki je ohranjen v kopiji iz 16. stoletja (hrani Bayerische Staatsbibliothek v Münchnu, Clm 10291, codex 2, fol. 214v).
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ALPSKE ZAPORE

Med dolino Bače v severozahodni Sloveniji in Kvarnerskim zalivom na Hrvaškem se v približno 130 km dolgem loku pnejo
ostanki nesklenjenega linijskega obrambnega in kontrolnega sistema kamnitih zidov s stolpi in trdnjavami. Potekajo po
goratem in močno razčlenjenem območju, ki so ga Rimljani
imenovali Julijske Alpe (prim. str. 12).
Zaporni sistem zapira vse pomembnejše prehode, po katerih
je bilo mogoče z jugovzhoda, vzhoda ali severovzhoda doseči
severovzhodno Italijo. Najbolj sta bili zavarovani državni cesti, ki sta iz Emone (Ljubljana) oziroma Tarsatike (Tarsatica, Rijeka, Hrvaška) vodili v Akvilejo (Aquileia, Italija).
Rimski zgodovinar Amijan Marcelin je ta zaporni sistem imenoval »alpske zapore« (Claustra Alpium Iuliarum), v vojaškem
priročniku Notitia Dignitatum z začetka 5. stoletja pa so zanj
uporabili oznako »pas Italije okoli Alp« (tractus Italiae circa
Alpes). Za rimske stratege in gradbenike je bila gradnja teh
zapor velik podvig, ki so se ga verjetno lotili predvsem zaradi številnih državljanskih vojn, v katerih je bila Italija pogosto cilj cesarskih in proticesarskih vojsk. Alpske zapore niso
le branile dostopa v severno Italijo in na Apeninski polotok,
temveč so tudi usmerjale in nadzorovale pretok ljudi in blaga.
Zaporni zidovi so bili debeli okoli enega metra oziroma dveh
in so bili prvotno visoki okoli tri metre. Na notranji strani so
običajno imeli pravokotno na zid postavljene oporne zidce,
ki so najverjetneje nosili lesene mostovže, po katerih so se
lahko gibali vojaki. Poleg tega so bili zaporni zidovi na notranji strani zidu pogosto okrepljeni s stolpi (velikimi od okoli
4 x 4 m do 6 x 6 m), ki so bili verjetno dvonadstropni in so si
sledili v različnih razmikih. Zidovi in stolpi so bili zgrajeni iz
lokalnega apnenca in kakovostne apnene malte, ki so jo uporabljali kot vezivo, ter iz kamnitega drobirja, ki je skupaj z
malto zapolnjeval sredino zidov.
145

adversaries, the walls also enabled
control over the movement of people and goods.

ljudi in blaga.
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(Ajdovščina), okrog leta 300 trdnjaand command, was constructed.
vo Ad Pirum na Hrušici in v prvih deAround 300, the fortress at Ad Pirum
setletjih 4. stoletja zaporneClaustra
zidove
Alpium Iuliarum v antičnih pisnih virih
V Tarsatiki in na cestnem prelazu na Hrušici sta bili veliki utrdon the Hrušica Pass was built, and in
s stolpi; na začetku 5. stoletja so vse
bi, manjši utrdbi pa so v sedemdesetih ali osemdesetih letih
Vse omembe antičnih piscev v zvezi alpskimi zaporami se nanašajo na
the early decades
opustili. Promet iz
4. stoletja zgradili na Lanišču pri Kalcah in na Brstu pri Marnajlažje prehodno območje med Vrhniko in Ajdovščino, koder
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of the 4th centuAkvileje proti Balnajhitrejši dostop na Apeninski polotok z Balkana pa tudi s setinj Hribu v bližini Logatca. Trdnjavico na Lanišču so zgradithe barrier
walls
kanu je pozneje
verne in srednje Evrope. Zapore med drugimry
omenjajo
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med
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je s Hrušice peljala proti Emoni, prečkala zaporni zid, tista na
stancijem II. in samozvancem Magnencijem (350–353),
cesarjem
Tebarrier med
system
was
Razdrto in naprej
Brstu pri Martinj Hribu pa je nadzorovala enega od stranskih
odozijem in izzivalcem Magnom Maksimom (388) ter med Teodozijem
abandoned in the
južno od Ljubljanin Evgenijem (394).
prehodov iz Italije v Ljubljansko kotlino. Obe sta delovali kratek
early 5th century.
ske kotline.
čas, saj sta bili v zadnjem desetletju 4. stoletja že opuščeni.
Subsequently, traffic from Aquileia
Zaporne zidove so verjetno zgradili v enem zamahu v prvih
towards the Balštirih desetletjih 4. stoletja. Pred tem, na koncu 3. ali na začekans ran across the
tku 4. stoletja, so zgradili trdnjavo na Hrušici. DomnevaRazdrto Pass and
jo, da je bila v naselju Kastra (Castra, Ajdovščina), ki je bilo
continued south of
v sedemdesetih ali osemdesetih letih 3. stoletja obdano s
the Ljubljana Basin.
Slika 171
šestkotnim obzidjem, oskrbovalna in poveljniška baza. Zdi
Lega ugotovljenih delov alpskih zapor in potek glavnih rimskih cest.

se, da so bile alpske zapore opuščene
na začetku
je bila zavarovana
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Emone
v Akvilejo.
Legenda:
Depiction
ofizthe
Alpine
barrier
walls in a
Upodobitev
alpskih5. stoletja
zapor v Najbolj
vojaškem
ali kmalu po tem.
mesto
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military manual from the early 5th century,
priročniku z začetka 5. stoletja, ohranjenem
th
surviving in a copy from the 16 century.
v kopiji iz 16. stoletja.
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V zvezi z vojno med letoma 350 in 353 rimski zgodovinar Amijan
Marcelin (Ammianus Marcellinus), ki je živel v 4. stoletju, opisuje hiter prodor Magnencijeve vojske preko Julijskih Alp in prvič omenja
zapore kot claustra Alpium Iuliarum: … z zvijačo so ga [Konstancijevega vojaškega poveljnika Akacija] ujeli Magnencijevi vojaki in s tem so
bile odprte zapore v Julijskih Alpah. (Amm. Marc. 31. 11. 3)
O spopadu med cesarjem Teodozijem in Evgenijem leta 394 med drugimi pišeta rimski pesnik Klavdij Klavdijan iz Aleksandrije, ki je živel v
zadnji tretjini 4. stoletja, in Sozomen, cerkveni zgodovinar iz prve
polovice 5. stoletja.
In Evgenij … je zbral veliko vojsko ter prvi zasedel in zastražil vrata
Italije, ki jih Rimljani imenujejo Julijske Alpe; ta imajo v ozki soteski en
sam prehod, na obeh straneh pa so obdane s strmimi in silno visokimi
gorami. (Sozom., Hist. eccl. 7.22.6)
… nenadoma, v enem zamahu, že so na cilju, na meji, kjer daleč v globokih kotanjah Alpe v vijuge dolin tesnijo težavne dohode, z gmotami
skalnih pečin razpenjajo čvrste zapahe … Toda tirana [Evgenija] prevaral je up: z razrušenih stolpov švigajo zublji v nebo, trdnjave se v
dimu kadijo, mož ubitih grmade se zraščajo v grič, da globel se v eno s
slemeni zravna … (Claud., Dictus Probino et Olybrio coss, 100–112)

Slika 172
Poskus rekonstrukcije zapornega zidu z oporniki. Iz: Kos 2014, sl. 44.
Slika 173
Trdnjavico na Lanišču so zgradili vzhodno od Hrušice. Meri 19,6 x
19,7 m in ima od 1,5 do 1,7 m debele zidove. Vpeta je bila v okoli 1,2
m širok zaporni zid, ki je tekel severno in južno od nje. Nadzorovala
je promet po rimski cesti, ki je severno tik pod trdnjavico prečkala
zaporni zid. Utrdbo so raziskali, konservirali in delno rekonstruirali
med letoma 1961 in 1963.

147

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

Slika 174
Sprimek novcev (najmlajši je bil skovan med letoma 364 in 378),
sulične osti in zaponki za spenjanje vojaških plaščev. Najdeni so bili
v trdnjavici na Brstu pri Martinj Hribu.
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AD PIRUM (HRUŠICA) T R D N J AVA N A C E S T N E M
PRELAZU

Ob cesti Akvileja–Emona, eni najpomembnejših cest v imperiju, saj je Italijo povezovala z Balkanom, vzhodom in severovzhodom rimskega imperija, so bile tri obrambne linije:
več kot 8 km dolg sistem zapornih zidov s stolpi nad Vrhniko,
trdnjavica Lanišče ter trdnjava in okoli 1,8 km dolga zapora
na prelazu Hrušica.
Rimsko državno cesto čez Hrušico so zgradili na začetku 1.
stoletja, ob koncu 3. ali na začetku 4. stoletja pa so na prelazu
zgradili mogočno trdnjavo in par desetletij pozneje še zidove, ki so severno in južno od trdnjave zapirali možne prehode proti zahodu.
Trdnjava na Hrušici, dolga 250 m in široka 75 m, se z nepravilnim tlorisom prilagaja terenu. Njene ostanke so – v glavnem
med letoma 1938 in 1940 – izkopali in konservirali; še danes
so dobro vidni.
Narodni muzej Slovenije je – prva tri leta v sodelovanju z Univerzo iz Münchna – med letoma 1971 in 1979 na Hrušici izvedel obsežna izkopavanja. Sledile so manjše zaščitne raziskave,
med katerimi je bilo najpomembnejše izkopavanje jugozahodnega stolpa obzidja leta 1997, in konservatorski posegi.
Okoli 2,7 m debelo obzidje trdnjave in stolpi v njem so bili
zgrajeni iz lokalnega kamna in malte. Izkopavanje jugozahodnega stolpa je pokazalo, da je bil prvotni stolp, ki je bil zgrajen
obenem z obzidjem, približno kvadratne oblike, mlajši stolp,
zgrajen po požaru in porušenju starejšega, pa je petkoten.
Trdnjava je bila z notranjim prečnim zidom pregrajena na
strm zgornji (severni) del in položnejši spodnji (južni) del.
Stavbe so bile le v južnem delu, skozi katerega je vodila tudi
cesta Akvileja–Emona. Obe mesti, kjer je cesta prečkala obzidje, sta bili zavarovani s po dvema stolpoma.
O notranjosti trdnjave na Hrušici malo vemo. Odlomki opečne
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strešne kritne, votlih opek, poslikanega ometa in okenskega
stekla kažejo, da so imele vsaj nekatere stavbe opečno kritino, zastekljena okna, značilen rimski talni in stenski sistem
ogrevanja ter s freskami okrašene stene. Velik problem je
bila oskrba z vodo, saj se zdi, da je bila naselbina odvisna od
vodnjakov, v katerih so zbirali kapnico.

150

Slika 175
Pogled na Hrušico z jugovzhoda: vidni so ostanki obzidja poznorimske trdnjave.
Slika 176
Domnevni videz trdnjave na Hrušici, pogled z jugovzhoda. Iz: Kos
2014, 116, sl. 308.
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Slika 177
Roka bronastega kipa in bronaste obrobe podstavkov javnih
spomenikov ali oltarjev s Hrušice, 2.–4. stoletje (vse predmete na
fotografiji, razen spodnje obrobe, hrani Vojni muzej Logatec).
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Slika 178
Ostanki stavb (strešnikov, votlih opek
za ogrevanje prostorov, slikanega ometa,
okenskega stekla) in svinčena cev, po kateri je
bila speljana voda v vodnjak, Hrušica, 3.–4. stoletje.
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Slika 179
Vojaška oprema in orožje s Hrušice, 3.–4. stoletje: prsni del bronastega in pokositrenega paradnega oklepa, bronasta zaponka, železna
zaponka, ki jo je verjetno nosil germanski vojak v rimski vojski, osti
dveh kopij ter pasne spone in okovi vojakov in državnih uradnikov.
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Slika 180
Namizna posoda iz severnoafriške delavnice (v zdajšnji Tuniziji), amfora za vino iz vzhodnega Sredozemlja in del žrmelj (ročnega mlina)
s Hrušice, 3.–4. stoletje.
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Kamela na Hrušici
Med arheološkimi izkopavanji so na Hrušici našli dve kosti in zob
kamele, verjetno dromedarja, tj. enogrbe severnoafriške oziroma
arabske kamele. V Sloveniji ostanke kamel (natančneje tri zobe) iz rimske dobe poznamo še iz poznorimske naselbine Castra (Ajdovščina), ki
je stala ob cesti Akvileja–Ad Pirum–Emona.
Rimljani so kamele (poleg dromedarjev tudi dvogrbe kamele, ki živijo v
osrednji in daljni Aziji) imeli predvsem za tovorne živali za civilne in
vojaške potrebe.
V Evropi do zdaj poznamo malo kameljih kosti iz rimske dobe, vendar
se z naraščanjem količine analiz živalskih kosti z rimskih najdišč njihovo število povečuje. Za zdaj ni mogoče oceniti, kako pogoste so bile
kamele v rimski dobi zunaj geografskih območij, v katerih so naravno
živele. Vsekakor je bilo dosti običajnejše prevažanje tovora z vozovi z
volovsko ali konjsko vprego.

Slika 181
Kamelja kost (prstni členek sprednje noge) in zob s Hrušice.
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POVSOD SLEDOVI VOJSKE!

Za poznorimski imperij je značilna velika vloga vojske, ki je

bila nameščena ob mejah in v notranjosti države. Na ozemlju
Slovenije najdbe orožja in vojaške oprave kažejo, da vojska ni
delovala le na območju alpskih zapor, temveč tudi v mestih, ki
so bila na novo utrjena z obzidji, v vojaških utrdbah in civilnih

naseljih na višinah ter drugih naravno dobro zavarovanih legah.
Med vojaki je bilo vse več barbarov; ti so lahko služili v posebnih
enotah, sestavljenih iz zunaj države najetih vojščakov ali pa iz
pripadnikov velikih barbarskih skupin, ki so se naselile znotraj
rimske države.

Razmeroma številne najdbe vojaške opreme kažejo vojaško

navzočnost v Emoni in Neviodunu. Mesti sta imeli strateško

izjemno pomembno lego ob glavni prometnici iz Italije pro-

ti Balkanskemu polotoku, na območju t. i. Ljubljanskih (sl. 32)
oziroma Brežiških vrat. Vojaki v Neviodunu so se namreč lahko
hitro razporedili na strateške položaje, ki so omogočali nadzor
nad prehodom proti jugovzhodu v ravninski svet ob reki Savi.

Reka Ljubljanica je ponovno postala pomembna za vojaške prevoze.

Pri vrsti utrdb na naravno zaščitenih mestih njihova strateška

lega, ostanki obrambne arhitekture in najdeno orožje in drugi
vojaški predmeti nakazujejo, da so to bila oporišča poznorimske mobilne vojske. Vendar utrdb, ki so bile zgolj ali pred-

vsem vojaške narave, ni vedno mogoče razlikovati od civilnih
naselij na hribih, ki so bila zavarovana z obzidji in kjer so bile

(občasno) tudi vojaške enote. Tako naselje je na primer Rudna
pri Rudnici; domnevamo, da je tam bila vojaška posadka, ki je

varovala stransko pot na strateško pomembnem ozemlju med

najpomembnejšima vpadnicama v Italijo s severa in z vzhoda,
Slika 182
Orožje, oprema vojakov in državnih uradnikov iz 4. in z začetka 5.
stoletja, ki so bili najdeni v Ljubljani: osti kopij, pasne spone in srebrna pasna spona, ki jo je verjetno nosil germanski vojak v rimski
vojski okrog leta 400.

tj. na območju med Savinjo, Savo in Sotlo.

Zdi se, da so bile zadnje enote rimske vojske na ozemlju sedanje

Slovenije v prvih desetletjih 5. stoletja razporejene v utrdbah, ki
so varovale prehode proti severovzhodni Italiji.
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Slika 183
Srebrni pasni sponi in zaključni pasni okov iz reke Ljubljanice, 4.–
začetek 5. stoletja. Zapis Antiohou ( Aντίοχου ), vrezan na zaključek
pasnega jermena iz druge polovice 4. ali začetka 5. stoletja, kaže, da
ga je nosil vojak Antiohos iz vzhodnega dela države.
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Slika 184
Čebuličaste sponke, Drnovo ali okolica, 4.–začetek 5. stoletja.
Zaponke s čebuličastimi zaključki so nosili vojaki in državni uradniki,
pozlačene in zlate so bile znak prestiža in visokega položaja v družbi.
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Slika 185
Orožje, oprema vojakov in visokih uradnikov z Rudne pri Rudnici.
Obrazni del konjeniške paradne čelade nakazuje, da so bili vojaki tam
občasno prisotni že v 3. stoletju, pasni okovi, čebuličasti zaponki, železna ost kopja in puščične osti pa so iz 4. do prve polovice 5. stoletja.
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Slika 186
Reliefni okras na jermenskem zaključku pasu z Gorjancev, verjetno
narejen ob koncu 4. ali na začetku 5. stoletja, prikazuje grškega mitskega junaka Belerofonta v zmagoviti drži na krilatem konju Pegazu,
ko je premagal pošast. Zdi se, da upodobitev simbolizira pogum in
morda tudi zmago nad slabim. Pas, ki mu je ta okov pripadal, je verjetno posnemal pasove z zlatimi in srebrnimi okovi, ki jih je nosila
uradniška in vojaška elita.
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Slika 187
Pasni okov z Gorjancev, zadnja tretjina 4. ali začetek 5. stoletja.

Slika 188
Pogled na naselje na Rudni pri Rudnici.
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Sika 189
Pozlačena čebuličasta zaponka z Drnovega, ki ima na koncu noge
vrezani črki XP, zrcalo s krščanskimi simboli iz emonskega groba in
v Ljubljani najdena keramična oljenka iz 4.–5. stoletja, ki posnema
izdelke severnoafriških delavnic, s simbolom XP.
162

RIMSKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA

SVETOV

NO VA V E R A

Po letu 313, ko sta cesarja Konstantin in Licinij, ki sta vladala
zahodnemu oziroma vzhodnemu delu države, sprejela odlok o verski svobodi, kristjanov niso več preganjali. Naslednji cesarji so bili v glavnem kristjani; krščanstvo so podpirali
z zakonodajo, zato se je hitro širilo in pridobivalo vpliv.
Cesar Teodozij je prepovedal poganstvo in nato v velikem
in odločilnem spopadu leta 394 pri Mrzli reki (v zgornji
Vipavski dolini) premagal samozvanega cesarja zahodnega
dela države Evgenija, ki ga je podpirala poganska opozicija
z jedrom v Rimu. Krščanstvo je postalo edina državna vera.
Uveljavljanje krščanstva se kaže v zgodnjekrščanskih simbolih, ki so upodobljeni na predmetih. Najpogostejši
zgodnjekrščanski simbol je kombinacija grških črk XP, tj. prvih
dveh črk Kristusovega imena v grščini ( ΧΡΙΣΤΟΣ). Ta znak je
bil najprej simbol zmage cesarja Konstantina, pozneje pa je
postal znak (zmage) krščanstva.
Iz pisnih virov vemo za škofa Viktorina v Poetovioni, ki je leta
303 ali 304 umrl mučeniške smrti. V Emoni poznamo starejšo krščansko molilnico iz druge polovice 4. stoletja, najstarejši ostanki krščanskih cerkva in krstilnic pri nas pa so iz prve
polovice 5. stoletja – v Emoni, Celeji in Poetovioni. V 5. stoletju so začeli zidati tudi cerkve v utrjenih višinskih naselbinah.

Slika 190
Na zaključku noge zaponke z Drnovega je vrezan kristogram.
Slika 191
Na hrbtni strani novca, ki ga je dal skovati cesar Magnencij (za
sovladarja Decencija) med letoma 351 in 353, sta poleg znaka XP
črki alfa in omega (prva in zadnja črka abecede), simbola Kristusove
vsemogočnosti.
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3

4

5

Slika 192
Poznorimski denar s krščanskimi
simboli: 1. Konstantinovi sinovi (posmrtno za očeta), 337–340, Ptuj, 2.
Konstantin II., 337–340, Celje, 3. Konstancij II., 348/350, Ptuj, 4. Valentinijan
I., 364–367, zahodna Slovenija, 5. Gala
Placidija, 425/450, Ptuj, 6. Valentinijan III., 425–455, Ladja pri Medvodah.
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Slika 193
Zemljevid Slovenije z vrisanimi najdišči predmetov, ki so predstavljeni na razstavi.
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S TA L N A R A Z S TAVA

Avtorica in vodja projekta
Janka Istenič

Strokovni pregled razstavnih pojasnil
Jana Horvat, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Peter Kos

Koordinator in tehnični vodja
Gorazd Lemajič

Prevodi v angleščino
Strokovno prevajanje, Andreja Maver s.p.

Oblikovanje razstave
Gorazd Lemajič

Jezikovni pregled
Tinka H. Selič (slovenščina), David Limon (angleščina)

Grafično oblikovanje
Iztok Lemajič, IDFL arhitektura in oblikovanje, d.o.o.

Ureditev odlomkov antičnih pisnih virov
Tinka H. Selič

Vodenje projektne pisarne
Polona Bitenc

Pregled razumljivosti razstavnih pojasnil
ScripTadel, d.o.o.

Strokovna sodelavka
Helena Bras Kernel

Ekspertize in analize
Zoran Milič (analize XRF), Milan Lovenjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (branje in intepretacija napisov na predmetih),
Monika Osvald, samostojna raziskovalka (opredelitev kamnitih kipov), Gojka Pajagič Bregar (opredelitev tkanine na stekleni žari),
Christian Russenberger, Institut für Archäologie, Universität Zürich
(konsultacija o kamnitih), Mario Šlaus s sodelavci, Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb (sežgani kostni ostanki), Tjaša Tolar, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (rastlinski
ostanki), Žiga Šmit, Institut Jožef Stefan (analize PIXE)

Strokovna svetovalca
Peter Kos, Boštjan Laharnar
Skrb za predmete
Helena Bras Kernel, Barbara Jerin
Načrt namestitve predmetov v vitrine
Iztok Lemajič
Prostorska interpretacija razstavnih vsebin
Sanja Jurca Avci in sodelavec Tomaž Budkovič, oba Zavod TRANS
Konserviranje in restavriranje
Damjan Jesenovec, Irma Langus Hribar, Gorazd Lemajič, Zoran Milič,
Nataša Nemeček, Sonja Perovšek, Miran Pflaum, Igor Ravbar, Janja
Slabe, Anita Virag ter zunanji sodelavki Nadja Šičarov in Ajda Purger
Izdelava kopij in rekonstrukcij
Miran Pflaum, Ajda Purger, Irma Langus Hribar, Igor Ravbar, 3D ATA,
d.o.o.
Razstavna oprema
RPS d.o.o.

3D rekonstrukcija utrdbe na Hrušici
Peter Kos (raziskave), Igor Dolinar, Camera obscura (grafika)
Risbe
Ida Murgelj, Igor Rehar
Izdelava zemljevidov
GeoPodobe Vida Bitenc s.p., Vesna Svetličič Turk, Ida Murgelj
Fotografije
Slavko Ciglenečki (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), Jože Hanc,
Janka Istenič, Timotej Knific, Tomaž Lauko, Matija Pavlovec,
Arhiv Narodnega muzeja Slovenije, Bayerischen Staatsbibliothek
München
Tehnične službe
Hamid Koso, Boštjan Pogorelc
Samo Šterk (večpredstavnost)
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S E Z N A M R A Z S TAV L J E N I H
PREDMETOV
Helena Bras Kernel

V seznamu so navedeni ključni podatki o predmetih z razstave
Rimske zgodbe s stičišča svetov. Vrstni red sledi številkam slik v
razstavnem vodniku. Podatki si večinoma sledijo v enakem zaporedju: osnovna opredelitev predmeta ali sklopa predmetov, material,
datacija, mere, najdišče, inventarna številka in izbor dosedanjih objav. Podatki za posamezne predmete si sledijo v enakem zaporedju
kot navedene inventarne številke. Večino predmetov hrani Arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije, v nasprotnem primeru
je mesto hrambe posebej navedeno.
Kratice in okrajšave
NMS/AO – Narodni muzej Slovenije, Arheološki oddelek
NMS/NK – Narodni muzej Slovenije, Numizmatični kabinet
PM – Pokrajinski muzej
IzA ZRC SAZU – Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
d. – dolžina
gr. – grob
inv. št. – inventarna številka
kat. – kataloška številka
pr. – premer
pr. Kr. – pred Kristusom
š. – širina
sl. – slika
st. – stoletje
v. – višina
vel. – velikost
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RIMLJANI POSEŽEJO IZ SEVERNE ITALIJE PROTI VZHODU
Slika 1
Kipec (Apolon-Belenus?), bron, verjetno 1. st. pr. Kr., v. 11,5 cm, Ljubljanica pri Blatni Brezovici, inv. št. R 18044.
Istenič 2002; Istenič 2009d, 236, kat. 41.

konice protipehotnih ovir ali morda puščične osti, železo, d. 6,6–11,8
cm, inv. št. P 3662, P 3665, P 3667, P 3668, P 3670–3676, P 3692, P
3693, P 3697, P 3698, P 3702;
kopita sulic ali kopij, železo, d. 11,1–13,8 cm, inv. št. P 3623–3626, P
3632, P 3648;
izstrelki za pračo, svinec, d. 2,5–5,4 cm, inv. št. R 17299a,b, R 17467a–o,
R 24081, R 24082, R 26871–26883, R 26885–26899.
Horvat 2002; Laharnar 2011, 363.

Slika 2
Skupna najdba 15 rimskih republikanskih srebrnikov in 59 velikih
in malih keltskih srebrnikov (fotografija prikazuje le del zaklada),
sredina 2. st. pr. Kr. (najmlajši novec je rimski denarij, skovan 147 pr.
Kr.), Ljubljanica pri Blatni Brezovici, NMS/NK, inv. št. LJ 14587–14592,
LJ 14594–14598, LJ 14600, LJ 14634–14636, LJ 14522–14545, LJ 14557–
14584, LJ 14604–14606, LJ 25288, LJ 14854–14856.
Kos, Šemrov 2003; Miškec 2009.
Slika 4
Skupna najdba 17 rimskih in treh keltskih srebrnikov v ostankih keramične posode, najmlajši novec je rimski denarij, skovan leta 74 pr.
Kr., Baba pri Slavini, NMS/NK, inv. št. LJ 14955–14959, LJ 14961–14972,
LJ 14901–14903.
FMRSl IV 46/3; Miškec 2003.

Slika 14
Rimski denar, Grad pri Reki in bližnja okolica:
asa, bron, 2. st. pr. Kr., NMS/NK, inv. št. LJ 12348, LJ 86297;
as, bron, 206–195 pr. Kr., NMS/NK, inv. št. LJ 86298;
denarij, srebro, 56 pr. Kr., NMS/NK, inv. št. LJ 489.
Kos, Šemrov 1990, št. 282; FMRSl IV 2-1, FMRSl III 4-1 in neobjavljeno.
Rimski denar, Gradišče v Cerknem:
polovičen as, bron, prva polovica 2. st. pr. Kr., NMS/NK, inv. št. LJ 49442;
as, bron, 194–190 pr. Kr., NMS/NK, inv. št. LJ 85016;
novec, skovan v mestu Rhegium v južni Italiji med letoma 270 in
203 pr. Kr.; NMS/NK, inv. št. LJ 85015.
FMRSl VI, 4-1 in neobjavljeno.

Slika 5
Čelada, bron, 2. st.–prva tretjina 1. st. pr. Kr., v. 22,3 cm, Ljubljanica
pri Bevkah, inv. št. R 18915.
Istenič 2009d, 228, kat. 35.

Slika 17
Rimsko orožje in drugi predmeti, ostanki rimskega napada leta 35.
pr. Kr., Grad pri Reki in neposredna okolica:
prstani, železo, pr. 2,06 cm, 2,2 cm, 2,5 cm, inv. št. R 26450, R 26660,
R 26661;

Slika 6
Zajemalka, bron, konec 2.–druga tretjina 1. st. pr. Kr., v. 19,8 cm, Ljubljanica pri Bevkah, inv. št. R 17111.
Istenič 2009d, 236, kat. 42.
Slika 9
Rimsko orožje, Grad pri Šmihelu, v ruševini obzidja in v naselju ter
na pobočjih pod nasipi naselja (fotografija prikazuje le del razstavljenih predmetov), verjetno druga tretjina 2. st. pr. Kr.:
meč, železo, d. 74,2 cm, inv. št. P 3621;
konice kopij s ploščatim nasadiščem, železo, d. 22–50 cm, inv. št. P
3703, P 3705–3708, P 3710–3715, P 3719, P 3721–3726, P 3729, P 3765;
konice kopij s tulastim nasadiščem, železo, d. 24,8–67,9 cm, inv. št.
P 3730–3733, P 3736, P 3740, P 3741, P 3744, P 3748, P 3764, P 3769,
P 3658;
konice zažigalnih kopij, železo, d. 22,2–31,2 cm, inv. št. P 3772, P 3776–
3778;
osti izstrelkov bojnih strojev, železo, d. 8,7–18,7 cm, inv. št. P 3631, P
3633, P 3634, P 3637, P 3641–3643, P 3652–3655, P 3657;
osti puščic, železo, d. 5–8,6 cm, inv. št. P 3628–3630, P 3635, P 3645–
3647, P 3649;
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prstan z gemo, železo, pr. 2,07 cm, inv. št. R 26694;
zaponke za spenjanje plaščev, medenina in druge bakrove zlitine, d.
4,6 cm, 4,6 cm, 5,1 cm, 8,9 cm, 6 cm, 5,1 cm, 4,47 cm, inv. št. R 17393,
R 18974, R 26524, R 26582, R 26583, R 26708, R 26981;
okovni žebljički podplatov čevljev, železo, v. 0,9–2,32 cm; pr. glavice 1,5–2 cm, inv. št. R 17389a–c, R 19035–19046, R 26453–26504, R
26506, R 26507;
britev, železo, d. 6,8 cm, inv. št. R 18991;
šotorski klin, železo, d. 15,25 cm, inv. št. R 18995;
osti izstrelkov bojnih strojev s tulastim nasadiščem, železo, d. 10,3–
12 cm, inv. št. R 18979, R 18993, R 26436–26438, R 26647, R 26668,
R 26669, R 26703, R 26704;
osti izstrelkov bojnih strojev s trnastim nasadiščem, železo, d. 6,6–
11,9 cm, inv. št. R 22206–22210, R 26439–26441, R 26645, R 26646,
R 26699–26702, R 26710;
puščične osti, železo, d. 2,6–4,35 cm, inv. št. R 17387, R 18976, R 19049–
19052, R 26651–26654, R 26666;
puščične osti z zalustjo, železo, d. 8,18 cm, 6,97 cm, 6,84 cm, 7,25 cm,
inv. št. R 18980–18982, R 26667;
puščične osti?, železo, d. 6,9–11,4 cm, inv. št. R 17379, R 17380, R 18983–
18984, R 26442, R 26443, R 26712;
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ost kopja, železo, d. 20,1 cm, inv. št. R 17378;

Slika 25

izstrelki za pračo, svinec, d. 3,5–4,26 cm, inv. št. R 19007–19034, R
26655, R 26705;

Izstrelki za pračo, svinec, okoli 40/30 pr. Kr.–20 po Kr., d. največjega
4,9 cm, Vrhnika, Dolge njive, inv. št. R 1888.

zaponki (oblačil domačinov), bron, železo, d. 5,7 cm, 11,4 cm, inv. št.
P 29096, R 26659.

Horvat 1990, 268, kat. 158; Istenič 2009a, 254, kat. 51.

Istenič 2005a, 77–84, sl. 3–5; Istenič 2005b, 205, 207–208, t. 1: 1, 8, 11;
Laharnar 2011, 343–344, sl. 3 in neobjavljeno.
Slika 18
Rimsko orožje in drugi predmeti, ostanki rimskega napada leta 35.
pr. Kr., Gradišče v Cerknem:
prstan, železo, pr. 2,2 cm, inv. št. R 26776;
zaponki za spenjanje plaščev, bakrova zlitina, d. 4,5 cm, 5,87 cm, inv.
št. R 26722, R 26723;

Slika 27
Odlomek opečne strešne kritine, glina, d. 18 cm, Vrhnika, Dolge njive?,
inv. št. R 14059.
Horvat 1990, 291, kat. 537.
Slika 28
Etiketa z napisom, svinec, prva polovica 1. st., d. 3,9 cm, Vrhnika,
Kočevarjev vrt, začasna hramba: IzA ZRC SAZU.

okovni žebljički podplatov čevljev, železo, v. 0,7–2 cm, pr. glavice
1,55–1,9 cm, inv. št. R 26718–21619, R 26766–26772, R 26791;

Lovenjak 2009.

izstrelki bojnih strojev s tulastim nasadiščem, železo, d. 9,3 cm, 8,5
cm, 11 cm, 10,8 cm, 9,5 cm, inv. št. R 19095–19096, R 26724–26726;

Slika 29

izstrelki bojnih strojev s trnastim nasadiščem, železo, d. 5,35–9,37
cm, inv. št. R 22211–22215, R 26721, R 26727–26746;
puščične osti, železo, d. 3,8 cm, 4,4 cm, 4 cm, 3,83 cm, inv. št. R 26615,
R 26757–26758, R 26761;
puščični osti z dvema zalustima, železo, d. 8,25 cm, 7,57 cm, inv. št.
R 26762, R 26763;
puščična ost z zalustjo, železo, d. 7,5 cm, inv. št. R 26614;
puščične osti?, železo, d. 8,2–11,3 cm, inv. št. R 19099, R 19100, R
26747–26752, R 26781–26783;
zaponka, bron, d. 6,3 cm, inv. št. P 29218.
Neobjavljeno.
Sliki 21, 22
Predmeti iz groba tavriščanskega bojevnika, približno 40–15 pr. Kr.,
Strmec nad Belo Cerkvijo:
čelada, bron, pr. 23 cm, inv. št. P 4384;
meč v okrašeni nožnici, železo, medenina, d. 81 cm, inv. št. P 4371;
ščitna grba, železo, pr. 20 cm, inv. št. P 4383;
bojni nož, železo, d. 43,5 cm, inv. št. P 4375.
Istenič 2010, 127–131, 153–154, sl. 4–7, pril. 2.

DOBA CESARJA AVGUSTA – KONEC RIMSKIH OSVAJANJ NA
OZEMLJU SLOVENIJE
Slika 23
Ploščici s podobo cesarja Avgusta, zlitina svinca in kositra, avgustejska doba, pr. 2,74 cm, 2,7 cm, Ljubljanica pri Bevkah in pri Ljubljani,
inv. št. V 1453, V 2111.
Istenič 2009a, 272, kat. 65.

Odlomki okrasa robu in vrha strehe, kamen, okoli 40/30 pr. Kr.–20 po
Kr., d. 16,2 cm, 19,5 cm, Vrhnika, Dolge njive, inv. št. R 1894d, f.
Horvat 1990, 266, kat. 114, t. 6: 5.
Slika 33
Bodalo in nožnica, železo in les, okras: medenina, emajl in zlitina
kositra s svincem, približno 15 pr. Kr.–sredina 1. st. po Kr., d. 34,1 cm
(bodalo) in 26,4 cm (nožnica), Ljubljanica pri Rakovi Jelši, inv. št. V 417.
Istenič 2009a, 276, kat. 68; Istenič 2009c, 83–84, sl. 87, 88.
Slika 35
Okov vojaškega pasu, deloma pozlačeno srebro, okoli 20 pr. Kr.–14
po Kr., d. 5,16 cm, Ljubljanica pri Bevkah, inv. št. V 2019.
Istenič 2003a, 286–288, 295–296, sl. 4, 5; Istenič 2009a, 266, kat. 60.
Slika 36
Prečni okov nožnice, srebro z ostanki pozlate, avgustejska doba, d.
11,7 cm, Ljubljanica pri Bevkah, inv. št. V 4198.
Istenič 2003a, 282–285, 294–295, sl. 2, 3; Istenič 2009a, 266, kat. 61.
Slika 37
Čelada s punciranim zapisom, bron, medenina in baker, avgustejska
doba, v. 19,3 cm, Ljubljanica pri Vrhniki, inv. št. V 1950.
Istenič 2009a, 282, kat. 76.
Slika 38
Meč v nožnici, železo, medenina, pokositren baker, pokositrena medenina, avgustejska doba, d. 72,3 cm, Ljubljanica pri Bevkah, inv. št.
R 17110.
Istenič 2009a, 268, kat. 62.
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Meč, železo, pokositren baker in kost, okoli 15 pr. Kr.–sredina 1. st. po
Kr., d. 60 cm, Ljubljanica pri Blatni Brezovici, inv. št. V 444.
Istenič 2009a, 272, kat. 66.

Slika 47
Maketa rimske ladje v merilu 1 : 10, les, izdelano leta 1891 (mizar
Karol Binder), d. 3 m, inv. št. B 5043e.
Gaspari 1998, 188–189, 194, sl. 11–13; Gaspari 2009, 108, sl. 120.

Slika 39
Zaponki, medenina, železo, 58–50 pr. Kr.–3. desetletje pr. Kr. in avgustejska doba–sredina 1. st. po Kr., d. 4,7 cm, 6,1 cm, Ljubljanica pri
Bevkah, inv. št. V 4367, V 4365.
Istenič 2009a, 280, kat. 73.

Slika 48
Deli rimske ladje, les, 1. st. pr. Kr., d. najdaljšega dela 120 cm, Ljubljansko barje, Lipe, inv. št. P 3881/39, P 2882/13, 17, P 3883/3, 5, 6, 24, 45.
Gaspari 1998; Gaspari 2009; Istenič 2009a, 284, kat. 78; Istenič 2009c,
85, sl. 89.

Slika 40
Ploščica z dvojno zanko, srebro z ostanki pozlate, okoli 20 pr. Kr.–15
po Kr., pr. 4 cm, inv. št. V 449, Ljubljanica pri Bevkah.
Istenič 2009a, 280, kat. 74.
Slika 41
Vojaško odlikovanje, kositer, verjetno avgustejska ali zgodnjetiberijska doba, d. 12,4 cm, Ljubljanica pri Blatni Brezovici, inv. št. V 4199.

Slika 49
Mejnik med območjema mest Akvileja in Emona, nabrežinski apnenec, zadnja tretjina 1. st. pr. Kr.–prva desetletja 1. st. po Kr., v. 130 cm,
š. 50 cm, deb. 16 cm, Ljubljanica pri Bevkah, inv. št. L 204.
Šašel Kos 2002; Istenič 2009a, 242, kat. 44; Šašel Kos 2012.

Istenič 2009a, 270, kat. 64.

PRVA TRI STOLETJA V RIMSKI DRŽAVI

Slika 42

Slika 54

Medaljon s podobo cesarja Avgusta, zlitina svinca in kositra, na
sprednji strani sledovi posrebritve, kmalu po 20 pr. Kr., pr. 4,8 cm,
Ljubljanica pri Bevkah, inv. št. V 1881.
Istenič 2003b; Istenič 2009a, 270, kat. 63.

Žeblji severnih mestnih vrat Emone, železo, d. 15,7–16,9 cm, Ljubljana, Kongresni trg, inv. št. R 26924–26930.
Neobjavljeno.
Slika 55

Slika 43
Konice kopij, železo, avgustejska doba–sredina 1. st. po Kr., d. 96 cm,
103,5 cm, 95,5 cm, Ljubljanica pri Bevkah in Ljubljanica (brez natančnejših podatkov), inv. št. V 1454, V 1352, V 1346.

Ohranjeni del cesarskega gradbenega napisa iz Emone, marmor iz
kamnoloma Gummern na avstrijskem Koroškem, leto 14 ali 15 po
Kr., v. 79 cm, Ljubljana, vogal Napoleonovega trga blizu Salendrove
ulice, inv. št. L 57.

Istenič 2009a, 278, kat. 70 in neobjavljeno.

Šašel Kos 1997, 177–180, kat. 34; Šašel Kos 2012.

Slika 44

Slika 58

Orodja za rezanje ruše, železo, verjetno avgustejska doba, d. 26,2 cm,
30,4 cm, 35,7 cm, Ljubljanica, inv. št. V 1891, V 1892, V 1927.
Istenič 2009a, 278, kat. 71.
Sekire-krampi, železo, verjetno avgustejska doba–1. st., d. 32 cm, 36,7
cm, Ljubljanica pri Podpeči in Ljubljanica (brez natančnejših podatkov), inv. št. V 338, V 1941.
Istenič 2009a, 278, kat. 72.
Korec, bron, verjetno avgustejska doba, v. 9,1 cm, Ljubljanica pri Vrhniki, inv. št. R 1883.
Horvat 1990, 294, kat. 578, t. 30: 4.
Vedro, bron, verjetno avgustejska doba, v. 18,5 cm, Ljubljanica, inv. št. R 12661.
Bitenc, Knific 1997, 262, t. 17: 1; Istenič 2006a, 101, sl. 79: 1.
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Kapitel stebrnega nagrobnega spomenika, pohorski marmor, prva
tretjina 2. st., v. 55 cm, š. 73 cm, Ljubljana, Kongresni trg, stavba Kazine, inv. št. L 205.
Istenič 2013.
Slika 59
Zoglenelo žito, prevladuje ječmen, Ljubljana, Emona, insula XIII, inv.
št. R 26990.
Neobjavljeno.
Slika 60
Trije zogleneli datlji, 1.–3. st., Cerklje ob Krki, rimski grob?, inv. št. R
15155.
Neobjavljeno.
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Slika 61
Zoglenelo žito:
oves, Ljubljana, Emona, insula XIII, inv. št. R 26985;
rž ali oves, Ljubljana, Emona, inv. št. R 26986;
proso, Ljubljana, Emona, inv. št. R 26987;
ječmen, Ljubljana, Emona, inv. št. R 26984;
bob, Ljubljana, Emona, insula VIII, inv. št. R 26988;
grah, Ljubljana, Emona, insula VIII, inv. št. R 26989.
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čaše, v. 4,2 cm, 6,1 cm, 12,4 cm, 6 cm, Ljubljana, gr. 915, gr. 6/1011, gr.
23, gr. 5/1280, inv. št. R 6334, R 6541, R 8791, R 6944;
Petru 1972, 85, t. 67: 27; 92, t. 78: 12; 25, t. 13: 21a; 116, t. 118: 3; Lazar
2004, 55, kat. 23, kat. 24;
krožniki, pr. 16,1 cm, 16,5 cm, 19,6 cm, Ljubljana, gr. 29/1116, gr. 68/1155,
gr. 932, inv. št. R 3062, R 3165, R 6381;
Petru 1972, 103, t. 4: 3; 107, t. 7: 19; 88, t. 70: 25;

Neobjavljeno.

steklenička, v. 10,8 cm, Ljubljana, gr. 1525, inv. št. R 2305;

Slika 62

Petru 1972, 127, t. 119: 17;

Namizno posodje, uvoženo iz Italije, keramika, 1. st.:
krožnik, pr. 17,2 cm, Ljubljana, gr. 783, inv. št. R 6032;
Petru 1972, 70, t. 51: 10; Istenič 2006b, 103, sl. 80: 3;
skodelica, v. 4,6 cm, Ljubljana, gr. 783, inv. št. R 6037;
Petru 1972, 70, t. 51: 11; Istenič 2006b, 103, sl. 80: 4;
skodelica, v. 5,3 cm, Ljubljana, gr. 863, inv. št. R 6238b;
Petru 1972, 80, t. 61: 3;
skodelica z dvema ročajema, v. 7,3 cm, Ljubljana, gr. 2/1344, inv. št. R 6925;
Petru 1972, 122, t. 119: 5; Istenič 2006b, 103, sl. 80: 5;
čaša z dvema ročajema, v. 8,2 cm, Ljubljana, gr. 53/1140, inv. št. R 3127;
Petru 1972, 105, t. 6: 21.
Slika 63
Posodje, verjetno izdelano v Emoni, keramika, 1.–3. st.:
vrči, v. 23,5 cm, 16 cm, 19 cm, Ljubljana, brez natančnejših podatkov,
gr. 27/1114 in naključna najdba, inv. št. R 2369, R 3045, R 8329;
Petru 1972, 137, št. 461, t. 108: 4; 103, t. 3: 16 in neobjavljeno;
lončki, v. 11,2 cm, 7,2 cm, 13 cm, Ljubljana, naključna najdba in gr. 215,
gr. 809, inv. št. R 3512, R 5490, R 6114;
Petru 1972, 138, št. 497, t. 109: 11; 37, t. 22: 22; 73, t. 54: 17;
lonec, v. 14,4 cm, Ljubljana, gr. 871, inv. št. R 6267;
Petru 1972, 81, t. 61: 36.
Slika 64
Uvoženo posodje, steklo, 1.–3. st.:
skodelice, v. 4,6 cm, 6,1 cm, 4,5 cm, 6 cm, 5,1 cm, Ljubljana, gr. 202, gr.
267, gr. 948, gr. 6/1011, inv. št. R 5471, R 5603, R 5604, R 6415, R 6542;
Petru 1972, 36, t. 21: 17; 42, t. 27: 2, 6; 89, t. 72: 6; 92, t. 78: 13; Lazar
2004, 50, kat. 8, 61, kat. 42;

kelihi, v. 13,8 cm, 13,6 cm, 13,8 cm, Ljubljana, gr. 126, gr. 141, gr. 51/1056,
inv. št. R 5409, R 5437, R 6711;
Petru 1972, 31, t. 18: 11; 33, t. 18: 15; 97, t. 84: 10; Lazar 2004, 57, kat. 28;
lonec, v. 16 cm, Ljubljana, gr. 863, inv. št. R 6235;
neobjavljeno;
vrč, v. 29 cm, Ljubljana, gr. 110, inv. št. R 5352;
Petru 1972, 29, t. 16: 6; Istenič 2006b, 103, sl. 80: 1.
Slika 65
Posodje, v glavnem iz emonskih delavnic, steklo, 1.–3. st.:
vrči, v. 17 cm, 20,2 cm, 18,9 cm, 17,4 cm, Ljubljana, brez natančnejših podatkov in gr. 1/1088, gr. 1, gr. 75/1080, inv. št. R 2299, R 2980,
R 5254, R 6778;
Petru 1972, 136, št. 372, t. 105: 10; 101, t. 1: 1; 23, t. 11: 4; 100, t. 87: 17;
vrčki, v. 10,5 cm, 10,7 cm, 6,6 cm, Ljubljana, gr. 4/1091, gr. 906, gr.
79/1084, inv. št. R 2984, R 6310, R 6815;
Petru 1972, 101, t. 1: 8; 84, t. 66: 1; 100, t. 87: 27;
enoročajni čaši, v. 11 cm, 11,5 cm, Ljubljana, severno emonsko grobišče, inv. št. R 3618, R 26983;
Petru 1972, 136, št. 359, t. 104: 22 in neobjavljeno;
čaše, v. 7,3 cm, 7,8 cm, 13,2 cm, 5,8 cm, 5 cm, 10,5 cm, 6,6 cm, 6,3 cm,
Ljubljana, gr. 29/1116, gr. 143, gr. 482, gr. 545, gr. 51/1056, gr. 76/1081,
gr. 4/1376, inv. št. R 3061, R 5449, R 5692, R 5767, R 6713, R 6804, R
6807, R 8358;
Petru 1972, 103, t. 4: 4; 33, t. 19: 39; 50, t. 31: 14; 55, t. 35: 24; 97, t. 84:
8; 100, t. 88: 1, 2; 111, t. 112: 10;
lončka, v. 9,8 cm, 10,3 cm, Ljubljana, gr. 53/1140, gr. 147, inv. št. R 3128,
R 5452;
Petru 1972, 105, t. 6: 18; 34, t. 19: 47;
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skodelice, v. 4,2 cm, 3,7 cm, 5,3 cm, 5,7 cm, 9 cm, Ljubljana, gr. 15, gr. 20,
gr. 245, gr. 1005, gr. 1/1458, inv. št. R 5282, R 5286, R 5550, R 6520, R 7035;

Oljenki, keramika, 1.–2. st., d. 11,5 cm, 10,6 cm, Ljubljana, gr. 691 in Ljubljana (brez natančnejših podatkov), inv. št. R 5968, R 9968.

Petru 1972, 24, t. 12: 17, 29; 40, t. 24: 32; 90, t. 74: 4; 114, t. 116: 10;

Petru 1972, 134, št. 276, t. 97: 11; 66, t. 47: 13, 1.

zajemalke, v. 8 cm, 8,3 cm, 10,7 cm, 9,7 cm, Ljubljana, gr. 35/1122, gr.
614, gr. 75/1080, gr. 1340, inv. št. R 3078, R 5835, R 6782, R 6939;

Slika 70

Petru 1972, 104, t. 4: 14; 59, t. 39: 11; 100, t. 87: 22 in neobjavljeno;
krožniki, pr. 16,6 cm, 13,1 cm, 11,8 cm, 20,7 cm, 15,8 cm, 14,9 cm, Ljubljana, gr. 59/1146, gr. 143, gr. 616, gr. 6/1011, 75/1080, gr. 777, inv. št. R
3138, R 5440, R 5842, R 6540, R 6785, R 6024;
Petru 1972, 106, t. 6: 16; 33, t. 19: 38; 59, t. 39: 21; 92, t. 78: 5; 100, t. 87:
15; 70, t. 50: 19;
kantarus in kelih, v. 9,6 cm, 10,7 cm, Ljubljana, gr. 812 in Ljubljana
(brez natančnejših podatkov), inv. št. R 6125, R 10042;

Del talnega mozaika, kamen, malta, 3. st., vel. 207 x 138 cm, Ljubljana, inv. št. L 75.
Djurič 1976, 592.
Slika 71
Nakit in deli noše iz Emone, 1.–2. st.:
uhana, zlato in biserna matica, d. 3,6 cm, Ljubljana, gr. 2/1426, inv.
št. R 7176, R 7177;
Petru 1972, 118, t. 116: 2a; Istenič 2006e, 109, sl. 83: 7;

Petru 1972, 74, t. 55: 4 in neobjavljeno;

prstan, bron, gema je odpadla, pr. 2,2 cm, Ljubljana, Emona, inv. št.
R 11071;

steklenička z ročajema, v. 14,3 cm, Ljubljana, gr. 1/1337, inv. št. R 6926;

neobjavljeno;

Petru 1972, 122, t. 115: 7.

prstana – ključa, bron, pr. 1,6 cm, 1,7 cm, Ljubljana, inv. št. R 2218,
R 2219;

Slika 66
Meljnica, keramika, okoli 20 pr. Kr.–okoli 50 po Kr., pr. 36 cm, Ljubljanica pri Bevkah, inv. št. R 16875.
Istenič 2009a, 264, kat. 59; Bras Kernel 2006.
Terilec, kamen, 1.–4. st., d 13 cm, Ljubljana, Kongresni trg, inv. št. R 15271.

Petru 1972, 133, št. 198, t. 95: 5, 6;
okrasne igle, kost, d. 7,4 cm, 8,1 cm, 9,8 cm, 7,6 cm, 7,6 cm, Ljubljana,
inv. št. R 2261, R 10643, R 10648, R 10919, R 10921;
Petru 1972, 133, št. 187, t. 94: 50 in neobjavljeno;

Neobjavljeno.

zapestnice, bron, pr. 8,4 cm, 5,2–6,5 cm, 8 cm, Ljubljana, brez natančnejših podatkov in gr. 41/1128, inv. št. R 2171, R 2180, R 3090;

Slika 67

Petru 1972, 132, št. 159 in 164, t. 94: 20, 25–27; 104, t. 4: 25;

Nož, železo, kost, verjetno 1.–3. st., d. 16,8 cm, Ljubljana, gr. 927, inv.
št. R 6373.

broška, bron in emajl, d. 4,5 cm, Ljubljana, gr. 808, inv. št. R 6110;

Petru 1972, 87, t. 69: 18.

Petru 1972, 73, t. 54: 24;

Žlica in žlička, bron, srebro, 1.–3. st., d. 16,7 cm, 9,5 cm, Drnovo ali
okolica, Ljubljana, inv. št. R 3886, R 2200.

zaponki za spenjanje plaščev, medenina, d. 5,7 cm, 5,5 cm, Ljubljana, inv. št. R 2156, R 2158;

Petru, Petru 1978, 84, t. 62: 28; Petru 1972, 131, št. 86, t. 92: 8.

Petru 1972, 131, št. 99 in 100, t. 92: 21, 22.

Slika 68

Slika 72

Doprsje mladeniča, bron, flavijsko-trajanska doba (69–117), v. 16,7
cm, Podgorje pod Resevno, inv. št. R 6825.
Cambi 1990, 292, sl. 6, 7; Istenič 2006c, 105, sl. 81: 2.

Toaletni predmeti iz emonskih grobov, 1.–2. st., Ljubljana, gr. 863
in gr. 937:
posodica s pokrovom, slonovina, v. 7 cm, inv. št. R 6239;
ploščica, kamen, d. 6,8 cm, inv. št. R 6241;

Slika 69
Oljenka, bron, 1. st., d. 11,9 cm, Ljubljanica v Ljubljani, inv. št. R 2240.

kozmetično orodje, bron, d. 13,5 cm, inv. št. R 6242;
nožiček, železo, kost, d. 12,5 cm, inv. št. R 6243;
pinceta, bron, d. 8,5 cm, inv. št. R 6402;

Istenič 2009b, 98–99, sl. 108.
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kozmetično orodje, bron, d. 12,3 cm, inv. št. R 6403.

posodici s pokrovom, kost, v. 4,5 cm, Ljubljana, gr. 86/1173, gr. 773,
inv. št. R 3228, R 6020;

Petru, 1972, 80, t. 61: 4, 6, 15, 16; 88, t. 71: 9, 11, 12.

Petru 1972, 108, t. 9: 26; 69, t. 50: 23;

Slika 73

posodica s pokrovom, roževina, v. 2,8 cm, Ljubljana, gr. 103, inv. št.
R 5335;

Predmeti za osebno nego iz Emone, 1.–3. st.:
zrcali z ročajem, bakrova zlitina, d. 17 cm, 16,5 cm, Ljubljana, gr. 650,
gr. 764, inv. št. R 5893, R 6000;

Petru 1972, 28, t. 15: 1;

Petru 1972, 62, t. 42: 25; 68, t. 49: 20;

pinceti, bron, d. 7,4 cm, 6,6 cm, Ljubljana, Levstkov trg in gr. 767, inv.
št. R 3557 B, R 6015;

zrcalo s svinčenim okvirjem in stekleno ploskvijo, pr. 7,2 cm, Ljubljana, gr. 828, inv. št. R 6173;

neobjavljeno in Petru 1972, 69, t. 50: 3;

Petru 1972, 76, t. 57: 25;

kompleta toaletnega pribora, bron, d. 10 cm, 4,8–5,5 cm, Ljubljana,
inv. št. R 3530, R 17108;

balzamarij, bron, v. 7,8 cm, Ljubljana, gr. 53/1140, inv. št. R 3130;

Petru 1972, 133, št. 203, t. 95: 10 in neobjavljeno;

Petru 1972, 105, t. 6: 22;

glavnik, roževina, d. 5,2 cm, Ljubljana, gr. 75/1080, inv. št. R 6789;

posodica s pokrovom, pokositren bron, v. 5,6 cm, Ljubljana, gr. 1341,
inv. št. R 6936;

Petru 1972, 100, t. 87: 10.

Petru 1972, 120, t. 118: 18;

Slika 74

posodica s pokrovom, bron, v. 13,8 cm, Ljubljana, gr. 767, inv. št. R 6013.
Petru 1972, 69, t. 50: 1.
posodice za dišave in mazila, steklo, v. 10,5 cm, 7,2 cm, 5,8 cm, Ljubljana, Tobačna tovarna in gr. 4/1376, inv. št. R 2313, R 8338, R 8346;
Petru 1972, 136, št. 416, t. 106: 18; 111, t. 112: 22, 25;
strigila, bron, železo, d. 15,7 cm, 17,5 cm, Ljubljana, gr. 53/1140, gr. 750,
inv. št. R 3131, R 5981;
Petru 1972, 105, t. 6: 19; 67, t. 48: 4;
kozmetična žlička, kost, d. 7,9 cm, Ljubljana, Kongresni trg, inv. št. R 2255;
Petru 1972, 131, št. 85, t. 92: 7;
kozmetični orodji, roževina, d. 15,1 cm, 15 cm, Ljubljana, gr. 11/1098,
inv. št. R 3002, R 3003;
Petru 1972, 102, t. 1: 15, 16;
kozmetično orodje, kost, d. 15,5 cm, Ljubljana, gr. 764, inv. št. R 6004;
Petru 1972, 68, t. 49: 18;
kozmetično-medicinsko orodje, bron, srebro, d. 13,5 cm, 14,5 cm, 9,2
cm, 12,6 cm, 10,1 cm, 11,8 cm, Ljubljana, gr. 639, Levstikov trg in Emona, inv. št. R 5876, R 10120, R 10874, R 10970–10972;

Gema s podobo Viktorije, karneol s srebrno obrobo v železnem prstanu, 2. st. (prstan 2.–3. st.), d. 1,6 cm, pr. prstana 2,6 cm, neznano
najdišče, inv. št. R 23918.
Nestorovič 2005, 27, kat. 8.
Slika 75
Gema, upodobljen Bonus Eventus, steklo, 1.–2. st., d. 1,7 cm, Tinje nad
Loko pri Žusmu, inv. št. R 23919.
Nestorovič 2005, 28, kat. 18.
Slika 76
Gema z upodobitvijo Diane pri lovu, steklo, 2. st., d. 1,7 cm, neznano
najdišče, inv. št. R 1975.
Nestorovič 2005, 27–28, kat. 14.
Slika 77
Gema z upodobitvijo satirja in koze, karneol, 1. st. pr. Kr., d. 1,4 cm,
Čepna nad Knežakom, inv. št. R 1672.
Nestorovič 2005, 29, kat. 22.
Slika 78
Gema z upodobitvijo dveh pastirjev (v novoveškem obesku), nikolo
(vrsta oniksa), 1. st. pr. Kr., d. 1,3 cm, d. obeska 2,5 cm, neznano najdišče, inv. št. R 8080.
Nestorovič 2005, 32, kat. 45.

Petru 1972, 61, t. 41: 16 in neobjavljeno;
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Slika 79

Slika 85

Gema z upodobitvijo delfina, ahat v zlati obrobi, 2.–3. st. (prstan:
4.–6.st.), d. 1,5 cm

Grob, obdan s strešniki, 1. st., Ljubljana, gr. 65/1152:

Gradec pri Veliki Strmici, inv. št. S 2544.

skodelice, keramika, v. 5,3 cm, 4 cm, 4,6 cm, inv. št. R 3151, R 3152, R
3153;

Nestorovič 2005, 34, kat. 60.

lonec (žara) in čaša, steklo, v. 22 cm, 13,5 cm, inv. št. R 3154, R 3155;

krožnik, keramika, pr. 17 cm, inv. št. R 3150;

Slika 80

vrč, keramika, v. 16,8 cm, inv. št. R 3149.

Igre in zabava, 1.–3. st.:

Petru 1972, 106, t. 7: 4–10.

oljenke z upodobitvami gladiatorjev na disku, keramika, d. 8,5 cm,
9,8 cm, 11,1 cm, Ljubljana, med grobovi in gr. 760, gr. 207, inv. št. R
6445, R 5998, R 5483;
Petru 1972, 55, t. 74: 22; 68, t. 49: 6; 37, t. 22: 15;
aplika v podobi gladiatorja, bron, d. 9,9 cm, Ljubljana, Mirje, inv. št.
R 24183;
Ložar 1938a, 74–75, sl. 1–2;

Slika 86
Grob, obložen z opekami, 1. st., Ljubljana, gr. 239:
lonec (žara), keramika, v. 27,4 cm, inv. št. R 5528;
lončka, keramika, v. 8,7 cm, 12,9 cm, inv. št. R 5529, R 5530;
skodelica, keramika, v. 4,6 cm, inv. št. R 5532;
pokrovček amfore, keramika, v. 10,1 cm, inv. št. R 5531;
reliefna oljenka, keramika, d. 10,2 cm, inv. št. R 5533;

igralne kocke, kost, d. 1,6 cm, 1,65 cm, 0,8 cm, Ljubljana, gr. 21, gr. 814,
inv. št. R 5298a, b, R 6145;
Petru 1972, 24, t. 13: 1, 2; 74, t. 56: 7;
igralne ploščice, steklo, pr. 1,7 cm, 1,8 cm, 1,9 cm, 1,5 cm, Ljubljana, gr.
480, gr. 550 in Emona, insuli VI in IX, inv. št. R 5685, R 5794, R 10247,
R 10557;
Petru 1972, 50, t. 31: 4; 56, t. 36: 32 in neobjavljeno;
igralne ploščice, stisnjen apnenčev prah, kost, roževina, pr. 1,6 cm,
2 cm, 1 cm, Ljubljana, gr. 46, Emona, insula IX in Ljubljana (brez natančnejših podatkov), inv. št. R 6693, R 10412, R 17098;

vrček, zajemalka in zapestnica, bron, v. 7,5 cm, v. 11, 4 cm, pr. 7,2 cm,
inv. št. R 5546, R 5545, R 5543;
posodice za dišave in vrček, steklo, v. 7,3 cm, 8,2 cm, 10,1 cm, 6,7 cm,
6,9 cm, inv. št. R 5534–5537, R 5542;
lasnici, kost, roževina, d. 21,4 cm, 12,8 cm, inv. št. R 5538, R 5539;
kozmetični orodji, roževina ter kost in železo, d. 11,6 cm, 9,2 cm, inv.
št. R 5540, R 5541;
školjka, d. 10,9 cm, inv. št. R 5544;
zrcalo, bakrova zlitina, pr. 7,85 cm, inv. št. R 26376.
Petru 1972, 39–40, t. 24: 12–30.
Slika 87

Petru 1972, 96, t. 83: 29 in neobjavljeno.

Kip moškega, pozlačen svinčev bron, prva tretjina 2. st., v. 145 cm,
Ljubljana, Kongresni trg, stavba Kazine, inv. št. R 2467.

Slika 81

Istenič 2013.

Slonokoščeni punčki, 3. st., d. 25 cm, 24,5 cm, Ljubljana, gr. 2/1338,
inv. št. R 6930a, b.

Slika 89

Petru 1972, 123, t. 115: 14, 15; Kuret 1983; Jerin 2001, 13, kat. 10; Istenič
2006b, 103, sl. 80: 7.

Denarij cesarja Trajana, srebro, skovan 112–114, na hrbtni strani prikaz Trajanovega stebra, NMS/NK, inv. št. LJ 1024.
Kos, Šemrov 1995, št. 656.

Slika 84
Žgan grob, pokrit z amforo, 1. st., Ljubljana, gr. 26/1113:

Slike 90, 91, 94, 95

amfora z odstranjenim zgornjim delom, keramika, v. 71 cm, inv. št.
R 3037;

Žgan grob v kamniti skrinji, 1. st., verjetno Ljubljana:

lonec (žara) in posodici za dišave, steklo, v. 17,7 cm, 24,5 cm, 13,2 cm,
inv. št. R 3042, R 3043, R 3044;

lonec (žara) z ostanki tkanine na ostenju, steklo, v. 19 cm, inv. št. R
26931;

lonec z ročajem, vrč in delno ohranjena posoda, keramika, v. 16,6 cm,
14 cm, 14,5 cm, inv. št. R 3038, R 3039, R 3040;
pečatna oljenka, keramika, d. 11,4 cm, inv. št. R 3041.
Petru 1972, 103, t. 3: 4–11.
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ostanki sežganih kosti pokojnice;

Slika 103

prstan z okrasnim kamnom, zlato, granat, pr. 2,1 cm, inv. št. R 26935;

Glava cesarja, marmor, 1. st., v. 45 cm, Ljubljana, inv. št. R 11648 (L 163).

broška, srebro, pr. 2,8 cm, inv. št. R 26936;
odlomki dveh predmetov, kost, d. 2,9 cm, 2,6 cm in 2,9 cm, inv. št. R 26937;
staljen balzamarij, steklo, d. 2,9 cm, inv. št. R 26938;
novec (as) cesarja Avgusta, bron, kovan leta 11 ali 12, pr. 3 cm, inv.
št. R 26939.
Neobjavljeno.
Slika 96
Doprsja moških, apnenec, 2.–4. st., v. 41 cm, 45 cm, 58 cm, Ljubljana,
inv. št. L 82, L 169 (R 15178), R 2471;
Osvald 2014a.
Slika 97

Petru 1987, 149, kat. 51.
Slika 104
Glava članice cesarske družine, marmor, druga polovica 2. st., v. 35
cm, neznano najdišče v Makedoniji, inv. št. R 12650.
Osvald 2005.
Slika 105
Deli konjeniškega kipa, bron, 2. st., vel. zgornje čeljusti 17,5 x 11,5 x
14,5 cm, vel. spodnje čeljusti 13 x 8,5 x 11 cm, vel. največjega dela trupa 31 x 21,5 cm, Trojane, inv. št. R 1811, R 1812a–c.
Ložar 1940; Istenič 2001a.

Glava moškega, apnenec, 2.–4. st., v. 24 cm, Ljubljana, inv. št. L 89.

Slika 107

Osvald 2014a.

Pečatni škatlici, bron, 1. st. pr. Kr.–1. st. po Kr., d. 4,5 cm, 1,9 cm, Ambroževo gradišče pri Slavini, Ljubljana, inv. št. P 19427, R 25682.

Slika 98
Skodelici, čaši in keliha, steklo, konec 1. st. pr. Kr.–1. st. po Kr., v. 5,5
cm, 5,5 cm, 8,5 cm, 8,5 cm, 9,8 cm, 12,5 cm, Polhov Gradec, inv. št. R
6982, R 6983, R 6986, R 6987, R 6984, R 6985.
Ložar 1938b, 89–90, 92–93, sl. 12–14, 16; Lazar 2003, 35, 37, 41, 70, sl.
9a, b, d; Istenič 2006e, 109, sl. 83: 2–4.
Slika 99
Askosa, bron, konec 1. st. pr. Kr.–1. st. po Kr., Polhov Gradec, v. 23 cm,
17 cm, inv. št. R 6978, R 6977.
Ložar 1938b, 85–87, sl. 1–6; Breščak 1982, 53–54, t. 11: 105, 106; Istenič
2006e, 109, sl. 83: 5, 6.
Slika 100
Dvoročajni vrč, vrček (ročaj manjka), krožnik in oljenka, bron, konec
1. st. pr. Kr.–1. st. po Kr., Polhov Gradec, v. 22,5 cm, v. 12,5 cm, pr. 18 cm,
d. 8 cm, inv. št. R 6974, R 6975, 6976, R 6992.
Ložar 1938b, 87–88, sl. 7–9; Breščak 1982, 54–55, t. 11: 107, t. 12: 111, t. 13: 119.
Slika 101
Oljenka, krožnika, skodelici in vrč, keramika, konec 1. st. pr. Kr.–1. st.
po Kr., d. 23 cm, pr. 16,5 cm, pr. 17,6 cm, v. 6,1 cm, v. 5,7 cm, v. 34 cm, Polhov Gradec, inv. št. R 6991, R 15337, R 15492, R 6990, R 15497, R 16840.
Ložar 1938b, 89, sl. 10, 11 in neobjavljeno.
Slika 102

Nestorovič 2005, 14, sl. 7 in neobjavljeno.
Slika 108
Hranilnik, keramika, 2. st., v. 10,5 cm, Drnovo, zakladna najdba z območja Nevioduna, inv. št. R 16733.
Petru, Curk, Šubic 1973, [60]; FMRSl I 300/3; FMRSl III 148/2.
Slika 109
Cezarjev denarij, kovan leta 44 pr. Kr., NMS/NK, neznano najdišče,
inv. št. LJ 556.
Kos, Šemrov 1990, kat. 349.
Slika 110
Podobe cesarjev na novcih:
a) Avgust, denarij, skovan 19–18 pr. Kr., neznano najdišče, NMS/NK,
inv. št. LJ 4;
Kos, Šemrov 1995, kat. 8;
b) Tiberij, as, skovan 15–16, neznano najdišče, NMS/NK, inv. št. LJ 51;
Kos, Šemrov 1995, kat. 90;
c) Neron, as, skovan leta 63, neznano najdišče, NMS/NK, inv. št. LJ 158;
Kos, Šemrov 1995, kat. 193;

Glava cesarja Hadrijana, marmor, 2. st., v. približno 36 cm (skupaj
z novoveškim poprsjem 67 cm), neznano najdišče, PM Ptuj-Ormož,
inv. št. RL 440.

d) Vespazijan, sestercij, skovan leta 71, neznano najdišče, NMS/NK,
inv. št. LJ 708;

Petru 1987, 178, kat. 107; Jevremov 1988, 117, kat. 134.

Kos, Šemrov 1995, kat. 308;
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e) Hadrijan, sestercij, skovan 134–138, neznano najdišče, NMS/NK,
inv. št. LJ 1443;
neobjavljeno;
f) Septimij Sever, aureus, skovan leta 210, neznano najdišče, NMS/
NK, inv. št. LJ 2409;
neobjavljeno;
g) Avrelijan, srebrnik, skovan leta 274, neznano najdišče, NMS/NK,
inv. št. LJ 68600;
neobjavljeno.

b) Hadrijanov sestercij, skovan 119–122, Ptuj – Vičava, NMS/NK, inv. št. LJ 1377;
FMRSl II 434/23-62.
Slika 115
Titov sestercij, skovan 80–81, Ptuj, NMS/NK, inv. št. LJ 772.
Kos, Šemrov 1995, kat. 392.
Slika 116
Knjižica, slonovina in (verjetno) roževina, 2. st., d. 4,6 cm, Ptuj, Zgornja Hajdina, gr. 24/1973, PM Ptuj-Ormož, inv. št. R 12805.
Vomer Gojkovič 1996, 317, kat. 33; Šubic 2001, 114, kat. 17.

Slika 111
Podobe cesarske družine na novcih:
a) Livija – Tiberijeva mati, dupondij, skovan 21–22, neznano najdišče,
NMS/NK, inv. št. LJ 108;
Kos, Šemrov 1995, kat. 98;
b) Antonija – Klavdijeva mati, dupondij, skovan 50–54, neznano najdišče, NMS/NK, inv. št. LJ 156;

Slika 118
Odlomek slikanega ometa z vrezanim zapisom, 3.–4. st., vel. 16 x
13,5 x 3,5 cm, Ljubljana, Emona, insula VII, prostor 48, inv. št. R 26149.
Plesničar 1997, 80, sl. 14.
Slika 119
Vedro s punciranim zapisom, bron, zadnja desetletja 1. st. pr. Kr. ali
1. st. po Kr., v. 30,7 cm, Ljubljanica pri Vrhniki, inv. št. R 1864.

Kos, Šemrov 1995, kat. 158;

Horvat 1990, 296, kat. 591, t. 33: 1.

c) Plotina – Trajanova soproga, sestercij, skovan 112–117, neznano,
NMS/NK, inv. št. LJ 1114;

Slika 120

Kos, Šemrov 1995, kat. 763;

pisala, železo, d. 11,2 cm, 14 cm, 12,2 cm, 13,9 cm, Ljubljana, Emona,
insula XII, inv. št. R 10738, R 10739, R 10740, R 10741;

Pisalni pribor, 1.–3. st.:

d) Faustina ml., soproga Marka Avrelija, sestercij, skovan 161–176,
neznano najdišče, NMS/NK, inv. št. 2087;

neobjavljeno;

neobjavljeno.

pisala, bron, d. 14,6 cm, 17,2 cm, Ljubljana, Emona, inv. št. R 10948, R 10950;
neobjavljeno;

Slika 112
a) Trajanov sestercij, skovan 105–111, neznano najdišče, NMS/NK,
inv. št. LJ 1089;
Kos Šemrov 1995, kat. 728;
b) Trajanov aureus, skovan 103–111, Ljubljana, insula XXIX, zakladna
najdba, NMS/NK, inv. št. LJ 1007;
Kos, Šemrov 1995, kat. 599; FMRSl I 155/18-16.

lopatki za brisanje zapisov v vosku, železo, d. 14,2 cm in približno 19
cm, Novo mesto – Ljubljanska cesta, grobišče in Ljubljana, gr. 639,
inv. št. R 1448, R 5878;
Božič 2008, 160, t. 9: 11; Petru 1972, 61, t. 41: 17;
črnilnika, bron, v. 6,7 cm, 3,6 cm, Ljubljanica pri Vrhniki in Novo mesto – Ljubljanska cesta, grobišče, inv. št. V 2110, R 1487;
Istenič 2009a, 252, kat. 49; Božič 2008, 159, t. 9: 6, sl. 8 in 81;

Slika 113
Hadrijanov sestercij, skovan 132–134, neznano najdišče, NMS/NK,
inv. št. LJ 1389.
Neobjavljeno.

črnilnik, keramika, v. 6,8 cm, Drnovo ali okolica, inv. št. R 1038;
Petru, Petru 1978, 39, 76, t. 41: 3.
Slika 121

Slika 114
a) Domicijanov as, skovan leta 88, neznano najdišče, NMS/NK, inv. št. LJ 874;

Lonček z vrezanim zapisom VTERE FELIX, keramika, 3.–4. st., v. 14 cm,
Drnovo, grob, inv. št. R 967.

Kos, Šemrov 1995, kat. 510;

Petru, Petru 1978, 40, 74, t. 37: 7.
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Slika 122

Fortuna, v. 6,8 cm, Vrhnika, Dolge njive, inv. št. R 1851;

Vrč z vrezanim zapisom CAES, keramika, 2. st., v. 22 cm, Ljubljana,
gr. 915, inv. št. R 6338.

Horvat 1990, 288, kat. 474, t. 22: 11;

Petru 1972, 85, t. 67: 24.

Merkur, v. 10,5 cm, okolica Logatca, inv. št. R 1813;

Slika 123
Vrč z vrezanim zapisom n(igrae) oliv(ae) ol(eum), keramika, 1. st., v.
19 cm, Ljubljana, gr. 547, inv. št. R 5770.
Petru 1972, 55, t. 36: 6.
Slika 124
Zgornji del lončka z vrezanim zapisom RECLVBO, keramika, verjetno
4. st., v. 9,7 cm, Ljubljana, Emona, insula XII, inv. št. R 10699.
Neobjavljeno.
Slika 125
Zaponka, zlato, 2. st., d. 5 cm, gorski prelaz Volovljek v Kamniško-Savinjskih Alpah, inv. št. R 6913.
Istenič 2006d, 107, 82: 7.
Slika 126
Oltarček, posvečen Viktoriji, apnenec, 2. st., v. 39 cm, Ljubljana, inv.
št. L 62.
Šašel Kos 1997, 164–165, kat. 25.
Slika 127

SVETOV

Šašel Kos 1999, 229.
Slika 130
Oljenki z upodobitvijo Viktorije in Sola, keramika, 1. st., d. 12,3 cm,
15,1 cm, Ljubljana, severno emonsko grobišče in Drnovo ali okolica,
inv. št. R 6326, R 1353.
Petru 1972, 84, t. 66: 11; Petru, Petru 1978, 40, 82, t. 56: 1.
Slika 131
Čaša z reliefnimi upodobitvami bogov, steklo, 1. st., v. 13 cm, Malo
Črnelo pri Ivančni Gorici, inv. št. R 7013.
Ložar 1935; Lazar 2003, 52–53, sl. 17; Istenič 2006d, 107, sl. 82: 8a–č.
Slika 132
Roka, povezana s kultom Sabazija, bron, 1.–3. st., v. 5,5 cm, v bližini
Drnovega, inv. št. R 6912.
Mantuani, 1914; Petru, Petru 1978, 44–45, 84, sl. 30.
Slika 133
Obeski z upodobitvijo falusa, bron, 1.–4. st., d. 4,5 cm, 3,2 cm, 3,6
cm, Savinja v Celju, Gradišče pri Dunaju, neznano najdišče, inv. št.
R 17117, R 18931, R 3739c.

Oltarček, posvečen Jupitru Kulminalisu, apnenec, 2. ali 3. st., v. 36
cm, Sava pri Litiji, inv. št. L 173.

Istenič 1997, 254–255, t. 8: 6 in neobjavljeno.

Šašel Kos 1997, 289–290, kat. 94.

Slika 134

Slika 128

Polmesečasti obeski, srebro, bron, 1.–4. st., d. 3 cm, 2,4 cm, 2,9 cm,
Ljubljana, gr. 894, Drnovo ali okolica, inv. št. R 6496, R 491, R 492.

Glava Favna, bron, svinec, 1.–4. st., v. 14 cm, Ljubljana, inv. št. R 3615.

Petru 1972, 83, t. 64: 19; Petru, Petru 1978, 43, 64, t. 15: 19, 21.

Istenič 2006d, 107, sl. 82: 6.
Slika 129
Kipci bogov, bron, verjetno 1.–3. st.:

Slika 135
Panter in školjka, jantar, 2. st., d. 6,5 cm, 10,2 cm, Ljubljana, gr. 1489,
inv. št. R 3481, R 3482.

Viktorija, v. 10 cm, neznano najdišče, inv. št. R 24188;

Petru 1972, 129, 133, št. 231–232, t. 95: 39, 40.

Istenič 2006d, 107, sl. 82: 3;

Prstan, jantar, 2. st., pr. 2,7 cm, Ljubljana, gr. 662, inv. št. R 5927.

Jupiter, v. 7,5 cm, Male Brusnice, inv. št. R 2476;

Petru 1972, 64, t. 44: 18.

Istenič 2006d, 107, sl. 82: 5;

Slika 136

Merkur, v. 12,8 cm, Tinjan, inv. št. R 6998;

Lonček z zapisom NEMESIS, keramika, 3.–4. st., v. 9,8 cm, Ljubljana,
gr. 894, inv. št. R 6491.

Župančič, Petru 1986;

Petru 1972, 83, t. 64: 14.
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Slika 137

Slika 146

Čaši z groteskno upodobitvijo obraza, keramika, 1.–2. st., v. 14,9 cm,
9,5 cm, Ljubljana, gr. 17/1022, Gorica pri Drnovem, inv. št. R 6586, R
966.

Korci, bron, 20 pr. Kr.–30 po Kr., v. 6 cm, 7,6 cm, 6,6 cm, 10 cm, 5,34
cm, Ljubljanica pri Vrhniki, pri Bevkah in pri Blatni Brezovici, inv. št.
R 1877, R 1878, R 12627, R 12628, V 1882.

Petru 1972, 93, t. 80: 5; Petru, Petru 1978, 40, 74, sl. 37, t. 37: 10.

Horvat 1990, 294, kat. 579, t. 31: 1, 295, kat. 580, t. 31: 2; Istenič 2009a,
258, 260, kat. 55 in 56a–c.

Slika 138
Izbor najdb iz svetišča, 2. st.–sredina 5. st., spodmol za vasjo Godič
pri Kamniku:
enaindvajset novcev, bron, NMS/NK, inv. št. LJ 6899–6901, LJ 6905–
6909, LJ 6914, LJ 6916, LJ 6917, LJ 6984, LJ 6985, LJ 6994, LJ 6995, LJ
7001, LJ 7004, LJ 7005, LJ 7007, LJ 7009, LJ 9088;
odlomka votivnih ploščic, srebro, d. 2,3 cm, 1,4 cm, inv. št. R 24820,
R 24455;
oljenka in majhni odlomki oljenk, keramika, d. 8,9 cm, 2,7–5,8 cm,
inv. št. R 24986, R 24497, R 24517, R 24579, R 24621, R 24661, R 24836;
odlomki posod, keramika, d. 1.7–9,8 cm, inv. št. R 24481, R 24502, R
24535, R 24575, R 24604, R 24797, R 24871, R 24903, R 24982, R 25011;
odlomki posod, steklo, d. 2,3 cm, 1,3–2,6 cm, inv. št. R 24929, R 24457–
24465.
FMRSl III 82–1, 4, 7, 9, 14–15, 24–26, 28, 31, 33–37, 40, 41, 48, 120; FMRSl
IV 83–70; Knific 2001, 12, kat. 7 in neobjavljeno.

Slika 147
Pečatni oljenki, keramika, zadnja tretjina 1. in 2. st., d. 10,2 cm, 10,6
cm, Ljubljana, gr. 937 in Vrhnika, Gradišče, inv. št. R 6401, R 1853.
Petru 1972, 88, t. 71: 8; Horvat 1990, 299, kat. 616, t. 35: 3.
Oljenka, bron, sredina 1. st., d. 15,6 cm, Ljubljanica pri Črni vasi, inv.
št. V 1885.
Istenič 2009a, 286, kat. 79d.
Slika 148
Amfora, keramika, druga polovica 1. st. pr. Kr.–1. st. po Kr., v. 85 cm,
Ljubljanica pri Vrhniki, inv. št. R 1885.
Istenič 2009a, 264, kat. 58.
Slika 149
Namizno posodje iz Italije, 1. st.:

Slika 142
Izbor najdb iz svetišča, 2. st.–sredina 5. st, spodmol nad Mostami
pri Žirovnici:

skodelici, keramika, v. 5,7 cm, Ljubljana, gr. 922, gr. 751, inv. št. R 6363,
R 5985;

dvajset novcev, bron, NMS/NK, inv. št. LJ 9098, LJ 9108, LJ 9091, LJ
30115, LJ 30119, LJ 30122, LJ 30140, LJ 30142, LJ 30151, LJ 30152, LJ 30154,
LJ 30181–30183, LJ 30187, LJ 31275, LJ 31283, LJ 31287, LJ 31288, LJ 31333;

Petru 1972, 87, t. 68: 23; 67, t. 48: 16;

votivne ploščice, srebro, d. 3–5,53 cm, inv. št. R 24309, R 24311–24313,
R 24315, R 24316, R 24414, R 26584, R 26585;
odlomki oljenk, keramika, d. 2,1–6,15 cm, inv. št. R 24328–24332,
R 24339, R 24418;
odlomki posod, keramika, d. 2,1–9,4 cm, inv. št. R 24344, R 24352,
R 24367–24369, R 24379, R 24380, R 24422;
odlomki poslikanega ometa, d. 5,6–9,8 cm, inv. št. R 24405–24407,
R 24427.
FMRSl IV 69–1, 14, 32; FMRSl V 49–22, 32, 61, 87, 127, 165, 169, 180, 188,
219, 225, 240, 300–302, 335, 406; Knific 2001, 12, kat. 8 in neobjavljeno.
Slika 144
Surovo steklo, vel. 21 x 26 x 10 cm, Tojnice pri Vrhniki, inv. št. R 1886.
Horvat 1990, 70, 301–302, kat. 645; Istenič, Šmit 2012.

skodelice, keramika, v. 3,9 cm, 3,9 cm, 5 cm, Ljubljana, gr. 44/1049,
gr. 51/1056, gr. 2/1347, inv. št. R 6674, R 6709, R 10150;
Petru 1972, 96, t. 83: 8; 117, t. 117: 10 in neobjavljeno;
krožnika, keramika, pr. 17,5 cm, 17,1 cm, Ljubljana, gr. 857, gr. 783, inv.
št. R 6222, R 6031;
Petru 1972, 79, t. 60: 2; 70, t. 51: 7.
Slika 150
Kuhinjsko posodje iz Fokaje v Mali Aziji, keramika, 2.–3. st.:
lončki, v. 10 cm, 7,5 cm, 9,4 cm, 9 cm, Ljubljana, posamezna najdba
in gr. 653, gr. 223 ter neznano najdišče v Sloveniji, inv. št. R 3896, R
5902, R 5497, R 8486;
vrč, v. 14,6 cm, Ljubljana, gr. 201, inv. št R 9050.
Istenič, Schneider 2000, sl. 3: 1–4 in neobjavljeno.

Slika 145
Spodnji del kalupa za oljenke, oljenka in odlomek meljnice, keramika, 2.– 4. st., d. 15,1 cm, 9 cm, 12,9 cm, Ptuj, PM Ptuj-Ormož, inv. št.
R 1106, R 331, R 3847.
Istenič 1999, 192, 194, sl. 184, 185, 187.
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Slika 151
Krožnik z območja današnje Tunizije, keramika, okoli 230–340, pr.
33,5 cm, Ljubljana, Emona, insula XII, inv. št. R 10694a.
Pröttel 1996, 209, kat. 1, t. 9: 1.

RIMSKE

Slika 152
Odlomek strešnika s pečatom 2. italske legije, glina, okoli leta 167,
d. 21,5 cm, Ilovica pri Vranskem, inv. št. R 26965.
Neobjavljeno.
Slika 153
Uvožene posode, steklo, 1. st.:
balzamarij, v. 9,8 cm, Unec, verjetno rimsko grobišče, inv. št. R 2095;
Lazar 2004, 50, kat. 7;
skodelica, v. 5,1 cm, Velika Stara vas pri Grosupljem, inv. št. R 17037;
Lazar 2004, 53, kat. 16 (napačno najdišče Trebnje);
skodelica, v. 6,1 cm, Vinji vrh, inv. št. R 2936;
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Zaponki, bron, 1. in 2. st. d. 12,7 cm, 12,6 cm, Petrušnja vas, grobišče,
inv. št. R 8306, R 8307.
Petru 1969, 30–34, t. 28: 2; Horvat 1999, 279.
Slika 159
Hišaste žare, keramika, 1.–2. st., v. 41,8 cm, 37 cm, 31 cm, 30 cm, 34,4
cm, Drnovo in okolica, inv. št. R 738, R 745, R 752, R 759, R 8073.
Petru 1971, t. 16: 1, t. 4: 1, t. 5: 2, t. 6: 2, t. 9: 2; Petru, Petru 1978, 38, 69,
t. 26: 8, 12, 70, t. 28: 3, t. 27: 9; Istenič 2006e, 109, sl. 83: 1.

BRANIK ITALIJE V POZNI RIMSKI DOBI
Slika 162

Lazar 2003, 70;

Portret cesarja Konstancija Klora (?), marmor, konec 3.–začetek 4.
st., v. 28 cm, Ljubljana, inv. št. R 2470 (R 11649).

čaša z ročajem, v. 12 cm, Ljubljana, severno emonsko grobišče, inv. št. R 2279;

Osvald 2014b.

Petru 1972, 124, 135, št. 353, t. 104: 16; Lazar 2004, 56, kat. 27;
situla, v. 16,4 cm, Ljubljana, gr. 932, inv. št. R 6382;
Petru 1972, 87, t. 70: 10; Lazar 2004, 57, kat. 30.
Slika 154
Pihano steklo, 1.–2. st.:
zajemalke, v. 8,6 cm, 10,3 cm, 10,3 cm, Ljubljana, Tobačna tovarna in
gr. 52/1139, gr. 76/1081, inv. št. R 2289, R 3126, R 6805;
Petru 1972, 136, št. 375, t. 105: 13; 105, sl. 16: 3; 100, t. 88: 8;
čaši, v. 7,6 cm, 8,4 cm, Ljubljana, gr. 319, gr. 253, inv. št. R 5631, R 5568;
Petru 1972, 41, t. 25: 15; Istenič 1994, 96, sl. 1a;

Slike 164–166
Del zaklada zlatnikov, zakopano konec avgusta leta 352, Ljubljana,
Igriška ulica, NMS/NK, inv. št. 6679, 6680, 8489, 8490.
Jeločnik 1968; FMRSl I 155/39.
Slika 167
Uteži, del zakladne najdbe, bron, svinec, srebro, druga polovica 4.–
začetek 5. st., vel. 6,1 x 5,8 cm, vel. 4,4 x 4,2 cm, v. 1,5 cm, v. 1,9 cm, v.
2,1 cm, v. 2,3 cm, v. 3,3 cm, v. 2,6 cm, Gora nad Polhovim Gradcem,
inv. št. R 1821–1828.
Božič 2005, 360–361, sl. 16: 2–9.
Slika 169

Petru 1972, 135, št. 358, t. 104: 21;

Del zakladne najdbe srebrnikov (627 antoninianov) v keramičnem
loncu, druga polovica 3. st., Ig, NMS/NK, inv. št. 15704, 15709–15745,
15747–15749, 15751–15757, 15759–15943, 15945–16049, 16051–16085,
16092–16098, 16100–16154, 16157–16304, 16306–16348, 36210.

lonec, v. 17,9 cm, Ljubljana, gr. 916, inv. št. R 6343;

Kos 1991; Kos 2001, 16, kat. 16.

čaša z ročajem, v. 10,8 cm, Ljubljana, Tobačna tovarna, inv. št. R 2282;

Petru 1972, 86, t. 68: 4.
Slika 155
Uhana, zlato, 1.–2. st., d. 4 cm, 3,4 cm, Dolnji Zemon, grob, inv. št. R
26433, R 26434.
Neobjavljeno.
Slika 156
Deli pasov, bron, 1. in 2. st., d. 5,34–5,7 cm, 11,8 cm, 8,8 cm, 14,2 cm,
12,3 cm, Drnovo in okolica, inv. št. R 71a–d, R 69, R 54, R 67, R 655.

Slika 174
Izbor najdb iz trdnjavice, druga polovica 4. st., Brst pri Martinj Hribu:
sprimek novcev (centenionalov), bron, NMS/NK, inv. št. LJ 80909;
zaponki, bron, d. 6,5 cm, 8,5 cm, inv. št. R 11302, R 11441;
sulične osti, železo, d. 18,9 cm, 17,8 cm, 15,5 cm, inv. št. R 11295, R
11308, R 11354.
Kos 1986, 195–196, 203–204; Leben, Šubic 1990, 318, 327–328, t. 1: 1,
2, 11, t. 2: 16–18; FMRSl I 168/2; Kos 2001, 17, kat. 24; Pflaum 2001, 22,
kat. 43.

Petru, Petru 1978, 55–56, t. 3: 1–11, t. 2: 40, t. 2: 25, t. 23: 24.
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Slika 177

amfora, keramika, v. 38 cm, inv. št. R 19319;

Deli javnih spomenikov, 2.–4. st., Hrušica, trdnjava in širše območje
Hrušice (morda ob cesti vzhodno od prelaza):

Giesler 1981, 213, t. 42: 19;

roka, del monumentalnega kipa, bron, d. 21 cm, Vojni muzej Logatec,
brez inv. št.;

žrmlje, kamen, vel. 24,5 x 17,5 x 8,3 cm, inv. št. R 22874;

obrobe podstavkov, bron, d. 13,3 cm, 9,4 cm, 16,4 cm, Vojni muzej
Logatec, brez inv. št. in NMS/AO, inv. št. R 20403.

neobjavljeno.
Slika 181

Neobjavljeno.

Kost (prstni členek sprednje noge) in zob kamele, d. 9,1 cm, 6,9 cm,
Hrušica, območje trdnjave, NMS/AO, brez inv. št.

Slika 178
Ostanki stavb in infrastrukture, 3.–4. st., Hrušica, območje trdnjave:
odlomki strešnikov, glina, d. 13–24 cm, inv. št. R 13551, R 20252–20254;
odlomki votlakov za ogrevanje, glina, d. 6,7–17 cm, inv. št. R 13125,
R 19306–19312;
cev za vodo, svinec, d. 36 cm, inv. št. R 21923;

Bartosiewicz 1999, 18–19, sl. 5.
Slika 182
Osti kopij, železo, 4. in začetek 5. st., d. 11,5 cm, 17,2 cm, 13,1 cm, 14,7
cm, Ljubljana, inv. št. R 10400, R 10401, R 10854, R 2916.

odlomki slikanega ometa, vel. največjega kosa 11 x 10,2 x 4,5 cm,
inv. št. R 23060;

Pflaum 2001, 24, kat. 51.

odlomki okenskega stekla, vel. največjega kosa 5,6 x 5,7 x 0,2 cm,
inv. št. R 20469–20508.

Pasne spone, bron, druga polovica 4. st., d. 6,7 cm, 4,3 cm, 5 cm, Ljubljana, Mirje in severno emonsko grobišče, inv. št. R 12669, R 5865a,
R 5823d+R 6465.

Kos 2014, 82, sl. 215 in neobjavljeno.
Slika 179
Vojaška oprema in orožje, 3.–4. st.:
prsni del paradnega oklepa, mestoma pokositren bron, d. 18,8 cm
(plošča), 17,5 cm (luske), gozdno območje Nadrt, približno 1 km zahodno od Hrušice (domnevno najdišče), inv. št. R 11758;

Pflaum 2001, 23, kat. 48.
Pasna spona, srebro, okoli leta 400, d. 4,3 cm, Ljubljana, vrt Narodnega muzeja Slovenije, grob, inv. št. R 2164.
Knific 1993, 530–532, sl. 18; Pflaum 2001, 28, kat. 73.

Petru 1974; Istenič 2006f, 111, sl. 84: 3;

Slika 183

zaponki, bron, železo, d. 5,95 cm, 7,2 cm, Hrušica, območje trdnjave,
inv. št. R 13583, R 23754;

Pasni sponi in okov z vrezanim imenom lastnika, srebro, 4.–začetek
5. st., d. 4,6 cm, 4,4 cm, 4,38 cm, Ljubljanica pri Črni vasi in pri Rakovi Jelši, inv. št. V 1351, V 970, V 971.

Giesler 1981, 163, t. 19: 4; Pflaum 2001, 29, kat. 72;

Pflaum 2001, 24, kat. 52; Visočnik 2009, 298, kat. 85; Bitenc, Knific,
2009, 121, sl. 134a.

pasna spona in okovi, bron, d. 6 cm, 5 cm, 7,9 cm, 5,34 cm, 6,9 cm,
Hrušica, območje trdnjave, inv. št. R 20063, R 13566, R 20463, R 22181–
22182;

Slika 184

Pröttel 1996, 145, 179, sl. 49: 1; Giesler 1981, 165, t. 19: 29, 33; Pflaum
2001, 21–22, kat. 41;
osti dveh kopij, železo, svinec, d. 14,1 cm, 10,8 cm, Hrušica, območje
trdnjave, inv. št. R 13136, R 21126;
Giesler 1981, 173, t. 22: 180, 181.

Zaponke, bron, 4.–začetek 5. st., d. 9,1 cm, 9,1 cm, 10,2 cm, 8,5 cm, 8,7
cm, 9,1 cm, Drnovo ali okolica, inv. št. R 87, R 88, R 90, R 91, R 94, R 118.
Pflaum 2001, 17–18, kat. 26.
Slika 185
Obrazni del konjeniške paradne čelade, bron, 3. st., d. 17,9 cm, Rudna pri Rudnici, inv. št. R 17765.
Istenič 2001b; Istenič 2006f, 111, sl. 84: 2.

Slika 180
S prehrano povezani predmeti, 3.–4. st., Hrušica, območje trdnjave:
krožnik, keramika, pr. 38 cm, inv. št. R 13280;
Pröttel 1996, 213, kat. 27, t. 11: 1;
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Zaponki, bron, 4.–prva polovica 5. st., d. 6,1 cm, 7,6 cm, Rudna pri
Rudnici, inv. št. R 17817, R 18937.
Neobjavljeno.

RIMSKE

Pasni okovi, bron, druga polovica 4.–začetek 5. st., d. 6,8 cm, 5,3 cm,
5,5 cm, 3,8 cm, Rudna pri Rudnici, inv. št. R 17819, R 17820, R 17990,
R 17992.
Pflaum 2001, 21, kat. 39 in neobjavljeno.
Ost kopja in puščične osti, železo, 4.–prva polovica 5. st., d. 17,2 cm,
4,7 cm, 4,4 cm, 5,4 cm, Rudna pri Rudnici, inv. št. S 3099, S 3258, S
3259, S 3260.
Pflaum 2001, 21, 30–31, kat. 40, 81.
Slika 186
Jermenski zaključek pasu, bron, konec 4. ali začetek 5. st., d. 4,2 cm,
š. 4,6 cm, Gorjanci, inv. št. R 17469.
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Novec (majorina) Konstancija II, bron, kovan v letih 348–350 v Sisku,
Ptuj, NMS/NK, inv. št. 5285.
FMRSl II 434/23-1093; Knific, Sagadin 1991, 58, kat. 24.
Novec (solidus) Valentinijana I, zlato, kovan v letih 364–367 v Trierju, zahodna Slovenija, NMS/NK, inv. št. 5288.
Knific, Sagadin 1991, 59, kat. 27.
Novec (solidus) Galle Placidije (hčere Teodozija I.), zlato, kovan v letih 425/450 v Raveni, Ptuj, NMS/NK inv. št. 5290.
FMRSl II 434/25-1207; Knific, Sagadin 1991, 60, kat. 29.

Feugère, Pflaum 1999; Pflaum 2001, 25–26, kat. 59.

Novec (solidus) Valentinijana III., zlato, kovan v letih 425/455 v Milanu, Ladja pri Medvodah, NMS/NK, inv. št. 5291.

Slika 187

FMRSl I 171-1; Knific, Sagadin 1991, 60, kat. 30.

Pasni okov, bron, zadnja tretjina 4.–začetek 5. st., d. 6,4 cm, Gorjanci, inv. št. R 17468.
Pflaum 2001, 26, kat. 60.
Sliki 189 in 190
Zaponka, pozlačen bron, druga polovica 4.–začetek 5. st., d. 7,8 cm,
Drnovo ali okolica, inv. št. R 89.
Knific, Sagadin 1991, 71, kat. 61; Pflaum 2001, 18, kat. 28.
Zrcalo, bakrova zlitina, druga polovica 4.–začetek 5. st., pr. 15,5 cm,
Ljubljana, gr. 679, inv. št. R 5953.
Bitenc 2001.
Oljenka, keramika, 4.–5. st., d. 9 cm, Ljubljana, Emona, insula XII, inv.
št. R 10686.
Knific, Sagadin 1991, 66, kat. 47.
Slika 191
Novec (majorina) Magnencija (za Decencija), bron, kovan v letih 351–
353 v Arlesu, neznano najdišče, NMS/NK, inv. št. LJ 5287.
FMRSl II 340/1-1050; Knific, Sagadin 1991, 59, kat. 26.
Slika 192
Novec (folis) Konstantinovih sinov, bron, kovan v letih 337–340 (posmrten kov za očeta) v Nikomediji, Ptuj, Panorama, NMS/NK, inv. št.
5283.
FMRSl II 434/14-327; Knific, Sagadin 1991, 57, kat. 22.
Novec (folis) Konstantina II, bron, kovan v letih 337–340 v Sisku, Celje, zakladna najdba, NMS/NK, inv. št. 5284.
FMRSl II 340/6-43; Knific, Sagadin 1991, 58, kat. 23.
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BARTOSIEWICZ, L. 1999, Recent developments in archaeozoological research in Slovenia. – Arheološki vestnik 50, 311–322, [povzetek
v slovenščini].
BITENC, P. 2001, 29. Ogledalo. – V: P. Bitenc, T. Knific (ur.), Od Rimljanov
do Slovanov, Predmeti, Ljubljana, 18.
BITENC, P., KNIFIC, T. 1997, Ljubljanica. – V: D. Svoljšak in dr., Novo
gradivo v Arheološkem oddelku Narodnega muzeja v Ljubljani (pridobljeno v letih od 1987 do 1993), Varstvo spomenikov 36/94–95,
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