IZDELKI
UČENCEV 7.A,
NASTALI V ČASU
POUKA NA
DALJAVO
RIMSKI IMPERIJ
ZGODNJI
SREDNJI VEK

Učenci 7.a so v času pouka na daljavo
ustvarjali pri pouku zgodovine izdelke
na temi

RIMSKI IMPERIJ
in
ZGODNJI SREDNJI
VEK
Nastali so čudoviti izdelki. Izbor
najboljših je predstavljen v tej knjižici.
Moravče, 5. 6. 2020

RIMSKI IMPERIJ
'RIMSKE NOVICE EX URBE-NUNTIA'*
V časopisu Ex Urbe-nuntia sem v prvi rubriki na kratko predstavila začetek Rima
in njegovo vodstvo. V rubriki 'Julij Cezar' opišem, kdo je bil Julij Cezar in kako je
prišel na oblast. Del časopisa zajema tudi rubrika 'Republika', ki zajema bistvene
podatke kot so: družbena sestava, kdo naj bi bil voditelj republike, senat, kdo
vse ima volilno pravico in ali smo vsi enakopravni. Všeč mi je rubrika 'V templju',
ker razloži vero Rimljanov in opiše tri bogove. Kot predzadnja, je rubrika 'Iz
naših provinc'. Opiše eno od provinc, ki se imenuje Galija. Vsi poznamo zgodbe
Asterixa in Obelixa. V mojem časopisu imata oba svoje mesto. Ta rubrika govori
o življenju Julija Cezarja, kot prokonzula province Galije. Časopis vsebuje tudi
križanko, ki se navezuje na njegovo vsebino. Poimenovala sem jo Kruha in iger.
Upam, da ste si kaj zapomnili. Na koncu imam še dva vica in seveda navedene
vire.
Rahela Kerin
*Iz rimskih postojank

ČASOPIS ‘RIMSKI IMPERIJ’
V časopisu Rimski imperij sem na kratko opisala življenje v takratnem času. Prva
stran časopisa opisuje začetek rimske dobe in ustanovitev mesta Rim. V prvi
rubriki sem opisala politiko in sicer njihovo delitev oblasti in delitev ljudstva.
Pomembna tema in s tem ena od mojih rubrik je gospodarstvo. Predstavila sem
nekatere njihove obrti in dejavnosti. V rubriki Rimski vsakdan sem prikazala
takratno življenje moških, žensk in otrok. Svoj časopis sem zaključila z oblačili.
Na zadnji strani so navedeni viri.
Manca Magister
FACEBOOK PROFIL O EPIDEMIJAH V RIMSKEM IMPERIJU
Predstavljam vam svoj FB profil, na katerem sem od pričetka epidemije
koronavirusa, do 29. maja 2020, objavljala zanimiva dejstva iz časa rimske
dobe. Kot zgodovinarka sem pobrskala tudi za manj znanimi podrobnostmi in
zgodbami. Tako lahko preberete o tem, kako so se Rimljani spopadali z
epidemijami nalezljivih bolezni, da je prihod galej naznanjal neznosen smrad, o
Pompeju Velikem in njegovem napuhu, norostih in modrostih nekaterih cesarjev,
začetkih krščanstva ter bitki pri Mrzli reki. Več si preberite na FB.
Zala Jemec
ČASOPIS RIMSKE NOVICE
Izdelala sem časopis v katerih bi lahko izvedeli, kaj se je dogajalo v rimskem
imperiju. Izbrala sem si Rimski imperij, saj smo se več in bolj podrobno učili o
njem. Izdelek je iz papirja in ni digitalen. Zgodovinska dejstva predstavljam na
bolj »časopisen« način. Uporabila sem zgodovinske knjige, revije in malo spleta,

ter veliko ustvarjalnosti. Moj izdelek ima kar veliko slik in ilustracij, križanko.,
recept za rimski parfum, »nasvete«, ter zgodovinska dejstva.
Ema Barlič
ČASOPIS HISTORIA MAGISTRA VITAE*
Predstavljam vam časopis Historia magistra vitae. V tokratni številki vam bomo
predstavili, zakaj so naše ženske tako nezadovoljne ter najnovejše dosežke v
arhitekturi in umetnosti. V njem je tudi kotiček za humor, oglasi, vabilo na igro
slovitega Plavta in odgovori na vaša vprašanja. V zadnjem času na obrobju
našega imperija srečujete migrante: Germane in Slovane. Da ne bo prihajalo do
preplaha vas seznanjamo z njihovimi navadami. Vedeževalci so pogledali v
prihodnost in napovedali Karolinško državo. Več v časopisu.
Jernej Jemec
*Zgodovina učiteljica življenja

ČASOPIS »RIMSKI CESARJI«
Odločila sem se, da izdelam časopis RIMSKI CESARJI.V njem predstavim
najpomembnejše rimske cesarje v časovnem zaporedju, kakor so si sledili v času
vladanja. Opisala sem njihove glavne značilnosti in dosežke po katerih so bili
znani. Pri vsakem sem dodala tudi njihovo fotografijo za lažjo predstavo kako so
izgledali. Iz opisov lahko hkrati razberemo kako se je razvijalo rimsko cesarstvo.
Na koncu sem navedla vire ki sem jih uporabila pri izdelavi časopisa.
Neja Primožič
MAKETA RIMSKEGA KOLOSEJA
Za nalogo sem se odločil predstaviti največji amfiteater v Rimu, ki so ga kasneje
poimenovali Rimski Kolosej.
Graditi ga je začel rimski cesar Vespazijan v letih 70 in 72 n.št., leta 80 n.št. pa
ga je dokončal njegov sin Tit Flavij.
V njem so se dogajale gledališke predstave, glasbeni dogodki, plesi, gladiatorski
boji, zabave z eksotičnimi živalmi, igrane pomorske bitke.
Glede na ohranjenost vidimo, da so bili Rimljani izjemni gradbeniki.
Še danes ima ogromno obiskovalcev iz vsega sveta.
Matija Svetlin
MAKETA RIMA
Rimski forum je bil osrednji trg v rimskem mestu, kjer so trgovali.
Forum je bil velike pravokotne oblike, obdan z političnimi stavbami, katedralami
in cerkvami.
Tukaj so trgovali, imeli javna sojenja, javne govore, ljudje so se družili in zbirali.
Forum so Rimljani prevzeli od Etruščanov. Na forumu so se začele vse rimske
ceste, ki so bila razpeljane po celem območju rimskega imperija.
Lana Avbelj

ZEMLJEVID ZNAMENITOSTI RIMSKEGA IMPERIJA
Na spletnih straneh sem poiskal fotografije znamenitosti rimskega imperija in jih
natisnil. Fotografije znamenitosti sem nalepil na kartončke. Na drugi strani
kartončkov sem za vsako znamenitost napisal kaj je značilno za njo. Informacije
sem poiskal v učbeniku in na spletu. Kartončke z znamenitostmi sem prilepil na
lesene palčke. Na plakat sem narisal zemljevid rimskega imperija. Plakat sem
nalepil na stiropor. Vsako palčko s fotografijo sem zapičil tja iz kjer znamenitost
izhaja.
Samo Oblak

ZGODNJI SREDNJI VEK
ZEMLJEVID PRESELJEVANJA LJUDSTEV
Predstavljam vam zemljevid preseljevanja ljudstev. Na zemljevidu sem
prikazala, kako so se ljudstva iz zgodnjega srednjega veka preseljevala po
Evropi. Naredila sem kratek opis življenja Germanov in Slovanov. Prikazala sem
tri vojne, ki so se zgodile med ljudstvi in Rimljani. Označeno je tudi ozemlje
zahodnorimskega ter vzhodnorimskega cesarstva in območja ljudstev.
Na koncu imam navedene vire, ki sem jih uporabila pri tej nalog.
Lana Vidic
MAKETA FEVDA
Izdelal sem maketo fevda. Želel sem upodobiti srednjeveški fevd, da bi si lažje
predstavljal, kako so živeli ljudje v tistem času. Ker ne rišem najbolje, sem
uporabil materiale, ki sem jih našel doma. Moja maketa je izdelana iz kartona in
stiropora. Zraven sem priložil kratek opis fevda in življenja v fevdu.
Lastniki vse zemlje so bili kralji. Plemičem so podelili zemljo v zahvalo za njihovo
vojaško službo. Plemiči so zemljo razdelili kmetom, ki so jim v zameno morali
dajati pridelek in delati na Mislim, da moja predstavitev pomaga razumeti kaj je
pomenil fevdalizem.
Tadej Zaviršek
STRIP FEVDALIZEM
Za predstavitev sem naredil 2 stripa. Stripa prikazujeta fevdalizem. Želel sem
prikazati, da so v fevdalizmu dobili plemiči in škofje zemljo, če so dobro služili
kralju. Njihovi podložniki so bili skoraj da sužnji morali delati na zemlji, dajati
dajatve in opravljati tlako. Dajatve so bile približno 10% pridelkov (Žito, mleko,
jajca…), živeli pa so v bivališčih ki niso bila njihova last. Zadnja dva kvadratke
pa služita kot kratek opis fevdalizma. Znanje sem črpal iz učbenika zvezka in
glave. Na stripih so »WATERMARKI« saj program ne pusti drugače (brez

doplačila). Uporabljal pa sem spletno stran:
https://www.storyboardthat.com/sl/.
Marko Bulić
TWITTER KRALJA SAMA
Izdelal sem Twitter račun Kralja Sama, ustanovitelja Samove plemenske zveze.
Ugotovil sem, da tak profil na Twitterju tudi resnično obstaja. Podatek o
njegovem poreklu, poklicu in letnici rojstva sem dobil na isti strani kakor slike.
360 milijonov sledilcev ima, saj je na svetu približno 360 milijonov Slovanov. Ta
svastiki podobna stvar je "kolovrat" ter je znak poganskih Slovanov in
predstavlja boj med bogom Perunom in bogom Velesom.
Iz knjige o kralju Samu sem pridobil dejstva, ki so uporabljena v tweetih.
Matija Kerin

Ex Urbe - nuntia
VOX POPULI ROMANI

Marčeve ide, DIVVS IVLIVS

Leto I, številkaI

Roma initium
Začetek Rima
Pravijo, da sta se rodila
dvojčka po imenu Romul in
Rem. Govori se, da sta
kraljevega rodu in sinova
boga Marsa.
Njun stric Amulij ju je zaprta
v košari, vrgel v reko Tibero.
Reka ju je naplavila na obrežje
pod sedmimi griči. Na obrežju
ju je našla volkulja, ki ju je
hranila s svojim mlekom,

Naslednji kralji našega
mesta, naj bi bili
etruščanskega rodu, bilo pa
naj bi jih sedem. S časoma,
naj bi postajali vedno bolj
samovoljni, zato so se jim
naši predniki uprli. Mi,
hrabri prebivalci mesta Rim,
smo, oz. so izgnali Etruščane
iz mesta tako, da sedaj
ponosni nase živimo kakor

Galski prokonzul –
Ave Caesar!


V naši državi se je zgodilo
nekaj zelo čudnega. Tako
imenovani upravnik Galije,
Julij Cezar, se je s svojo
vojsko vrnil v Rim.
Senat mu je sicer naročil, naj
razpusti vojsko in se sam vrne
nazaj. Julij tega ukaza ni
upošteval, zato se je zgodila
državljanska vojna.

Tega mesta, kjer stoji naše mesto,
niso bogovi izbrali brez razloga.
Mestu je naravnost usojeno, da
postane veliko.
kasneje pa naj bi ju vzgajali
pastirji.
Rimske dame pravijo, da sta
se mladeniča odpravila
maščevati krivico, ki so jima jo
storili. Rekle so, da sta
ustanovila mesto, kateremu je
po sporu z bratom zavladal
Romul in sedaj se mesto
imenuje Roma, po naše Rim.
Romul je postal prvi kralj
mesta Rim! Uvedel je način
služenja vojske, katerega
imamo še danes.

hočemo.
Pravijo, da potomci teh, ki
smo jih s ponosom izgnali iz
prelepega mesta Rim, še
vedno živijo med nami, kar
pa se meni zdi nezaslišano,
saj smo jih izgnali in se ne bi
smeli nikoli več vrniti.

Diktator Julij je porazil senat
in tako prevzel oblast nad
državo, ki sega vse do
Španije na zahodu in do
Turčije na vzhodu.
Danes je zmagoslavno
vkorakal v Rim. Ave Caesar!
Senatorji so ga izvolili za
dosmrtnega diktatorja. Že je
uvedel številne reforme, s
katerimi si je pridobil našo
naklonjenost. Govori se tudi,
da bo Cezar (tako ga
moramo sedaj klicati) postal
vrhovni svečenik in vrhovni
poveljnik vse vojske.

Res publica
Republika
Vi in jaz živimo v tako
imenovani Rimski republiki,

mene je to, kar malo pretirano,
saj bi bili vsi lahko

»SPQR-Senatus Populus-que Romanus«,
pomeni senat in rimsko ljudstvo.
MORIBUS ANTIQUIS RES STAT ROMANA VIRISQUE
Rimska država temelji na starodavnih običajih in možeh

zadržala, da me slučajno ne
odpustijo.
Namesto kralja moški izvolijo
dva konzula, ki izmenično
poveljujeta vojski in državi.
V času vojnih razmer eden od
konzulov postane diktator in
prevzame vso oblast nad
Rimom.
Konzuloma v času vladanja

ki ima po mojem mnenju
najboljšo družbeno ureditev.
Če vam jo predstavim v obliki
piramide: na vrhu so senatorji,
potem so vitezi, nato smo mi,
plebejci in čisto na dnu so
ženske in sužnji.
Ženske in sužnji pri nas
nimajo pravic, če vprašate

enakopravni, si pa seveda ne
upam oporekati našim
voditeljem in bom od sedaj
naprej raje molčala.
Pri nas voditelje izvolijo
odrasli svobodni moški, ki
imajo edini volilno pravico.
Rada bi spet povedala, kaj
mislim, pa se bom raje malo

pomaga senat, ki ima velik
vpliv na politiko, v senatu pa
smo si plebejci izborili svojega
zastopnika, ki se imenuje
ljudski tribun.

In templo…
V templju…
Rimljani častimo številne bogove. Vsaka družina časti tudi lare in penate (tako rečemo hišnim
bogovom in duhovom umrlih prednikov).
Ne bi bilo prav, če ne bi povedala, da smo številne bogove prevzeli od Etruščanov in Grkov.
Seveda pa oni tega ne vedo, ker smo jih poimenovali z latinskimi imeni, ki se slišijo lepše kot
njihova trda izgovarjava.
Častimo jih v templjih in jim darujemo različne stvari in to samo zato, da nas obvarujejo vsega
hudega in nam naklonijo bogastva. Naša dolžnost je, da častimo kipe umrlih cesarjev, saj
verjamemo, da so postali bogovi.

Imamo bogove za vsako priložnost. Danes pa vam bom predstavila tri bogove.

VULKAN
je bog ognja in kovačev, za
simbol ima kladivo. Postavili
smo mu svetišče na Marsovem
polju.

NEPTUN
je bog morja in vode, za
simbol ima trizob. Prvotno je
bog kopenske vode in
vlage, ko pa smo se bolj
poglobili v pomorstvo, je
postal bog morja.

De provinciis nostris…
Iz naših provinc…
Pri nas imamo provinco Galijo, kjer je bil Julij Cezar
nekaj časa prokonzul. Spoznal je tamkajšnje ljudi. Kot
je govoril, se zdijo zelo veselo in
živahno ljudstvo. Povedal je, da se
veliko zabavajo in imajo za praznike
velike pojedine.
Med njimi pa sta dva moška. Eden malo
obilnejše in večje postave, drugi pa je
manjši in suhljat. Prvi naj bi imel
oranžne, dolge lase spleteni v dve kiti.
Imel naj bi tudi oranžne brke in na
glavo poveznjeno čelado. Ima modro
bel kombinezon nad trebuhom
zategnjen s pasom. Pri sebi naj bi tudi
vedno nosil majhnega, belega kužka.
Drugi moški pa naj bi imel svetle, kratke lase, čelado s
peresci na njej in svetle brke. Ima tudi rdeče hlače in
črno majico, čez katero ima pritrjen zelen pas.

PLUTON
je vladar podzemlja, skupaj
z ženo Perzefono vlada
rimskemu podzemlju.

Meni tudi na začetku ni bilo čisto jasno zakaj ju
omenja, ampak berite dalje in boste izvedeli.
Tako sta zanimiva, ker imata poseben napoj, ki jima
da moč, da lahko zelo hitro tečeta in sta zelo močna.
Cezar je rekel, da sta prepotovala že mnoge kraje in
premagala že ogromno njegovih vojakov. Govoril je
tudi o tem, da se je že večkrat odpravil za njima, da bi
jima vzel napoj, ki ga nosita pri sebi. To je
poskušal zato, da bi lahko on postal tako
močan in hiter. Če bi bil tak kot onedva, bi
osvojil še več ozemlja, kot ga je že sicer.
Seveda pa mu ni nikoli uspelo, da bi jima
vzel ta napoj, ker preveč dobro sodelujeta
skupaj in imata prijatelja, ki je čarovnik in
ju nekako tudi pazi.
Malo zares, malo za šalo, si želim, da bi
spoznala ta dva moža. Zdita se mi zelo
zanimiva in z njunim intervjuvam bi lahko
postala slavna, hihi. Oh, upam, da ju bo
njuno naslednje popotovanje pripeljalo v
naše kraje. Morda bom z njima, odšla na popotovanja
in tako spoznala nove ljudi in kraje. Diši mi tudi
obilna večerja v njuni vasici. 

Panem et circenses…
Kruha in iger…
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RIMSKI IMPERIJ

Slika 1: Etruščanski kovanec iz obdobja druge punske
vojne

ZAČETEK RIMSKE DOBE
Etruščanska civilizacija je cvetela od 8.
st. pr. n. š. dalje. Živeli so v srednjem
delu Apeninskega polotoka med Tibero
in Arnom. Bili so izkušeni pomorščaki,
graditelji in obdelovalci kovin. Njihova
mesta poznamo po materialnih ostankih,
posebej po pokopališčih. Grobovi so
okrašeni s kipi in stenskimi slikami. Te
veliko povedo o etruščanski religiji in
vsakdanjemu življenju. Etruščani so
močno vplivali na razvoj rimske
civilizacije, saj so Rimljani po njih
prevzeli abecedo in gradbeno znanje. To
pa ni bilo vse, Etruščani so bili znani tudi
po napovedovanju prihodnosti, kar so
Rimljani prav tako prevzeli. (1)

Slika 2: Dan Rimljanov na Pokojišču

USTANOVITEV MESTA RIM
O nastanku mesta Rim govorijo miti in
pisni viri iz kasnejših obdobij, vendar ni
zanesljivih virov. Prvo naselje naj bi
ustanovili Latini na levem bregu Tibere.
Mesto Rim naj bi bilo ustanovljeno 21.
aprila 753 pr. Kr. na Palatinu, ob reki
Tiberi. O nastanku Rima pa govori tudi
legenda o Romulu in Remu. Romul je
leta 753 ubil svojega brata dvojčka
Rema in postal prvi izmed sedmih
kraljev.

Veljal je za dobrega vladarja. V tem
času pa se je oblikovalo vladanje z
zborom izbranih starešin (senat) in način
služenja vojske. Na začetku so v
kraljevini vladali kralji etruščanskega
rodu. Zgradili so številne javne stavbe,
obrambni jarek, most na Tiberi in
pristanišče v Ostiji, s katerim so
omogočili širjenje trgovine.
Kraljevina je obstajala približno 300 let,
dokler niso leta 509 pr. Kr izgnali
zadnjega kralja Tarkvinija Ošabnega.
(2) Istega leta je nastala rimska
republika.

Slika 3: Volkulja z Romulom in Remom, simbol Rima
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POLITIKA
KLJUČNA BESEDA
DELITEV OBLASTI

DELITEV LJUDSTVA

V rimski republiki sta vladala dva konzula, ki so
ju volili vsako leto. Volili so ju odrasli svobodni
moški, ki so edini imeli volilno pravico. Konzula
sta izmenično poveljevala vojski in vodila
državo. V primeru vojne nevarnosti ali v skrajni
sili, je eden od konzulov za največ šest mesecev
prevzel vso oblast in dobil naziv diktator.
Njegova naloga je bila predvsem vojaško
vodstvo. Pri vodenju države je konzuloma
pomagal svet starešin oz. senat. Senat je bil zbor
izkušenih starejših mož iz uglednejših rimskih
družin. Imel je velik vpliv na zunanjo in notranjo
politiko v državi. V senat ni moglo vstopiti
preprosto ljudstvo, zato so imeli ljudskega
tribuna (poslanca), ki se je lahko s pritožbo uprl
krivičnim zakonom. Tako ureditev imenujemo
veto. (3)

Svobodni ljudje rojeni v rimski republiki katerih
materni jezik je latinščina, so bili rimski
državljani, ki so se delili v dve skupini. Patricije in
plebejce. Pripadniki bogatih rimskih plemiških
družin, lastniki posesti in sužnjev so se imenovali
patriciji. Menili so, da lahko le oni sestavljajo
zakone. Manjši trgovci, obrtniki in kmetje so se
imenovali plebejci. Plebejci so predstavljali večino
prebivalstva. Moški so imeli volilno pravico, a so
vseeno imeli le malo politične moči. Med plebejci
in patriciji je velikokrat prihajalo do sporov in
plebejcem je po dveh stoletjih le uspelo pridobiti
več pravic in zastopnike v senatu, ter prvega
konzula. Leta 287 pr. n. š. so plebejci dobili
pravico, da so v svoji skupščini sprejemali
zakone.(2)

Slika 4: Rimski senat

Slika 5:Plebejec na govorniškem odru
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GOSPODARSTVO
OBRT

KMETIJSTVO
Najpomembnejša gospodarska dejavnost je bila kmetijstvo.
Gojili so predvsem žito, vinsko trto in oljke.
Prevladovale so latifundije (5), ki so bile zelo obsežen del
zemljišč v zasebni lasti. Le te so se stalno povečevale,
saj so jih veleposestniki redno kupovali od zadolženih
kmetov. Horreum (6) je bil pogost tip javnega skladišča, ki
se je uporabljal v starodavnem rimskem obdobju.
Uporabljali so ga za shranjevanje žit, oljčnega olja, vina,
živil, oblačil in celo marmorja.

Obrt je bila specializirana. Nastajale so velike državne
delavnice. V njih so delali sužnji, veliko pa je bilo tudi
majhnih obrtnih delavnic. Obrtniki so se združevali v obrtne
organizacije za medsebojno sodelovanje, imenovano
kolegiji.(4) Najpomembnejše dejavnosti so bile: kovaštvo,
kamnoseštvo, lesarstvo, lončarstvo, steklarstvo, tudi
ladjedelništvo.

TRGOVINA
S krepitvijo obrti se je vse bolj povečevala tudi trgovina.
Luksuzne proizvode kot so svila in začimbe in preproge so
uvažali iz različnih delov sveta. Zelo znana je svilna cesta
(od Južne Evrope do Kitajske) . Uvažali so tudi koze, volno,
les in kovine.
Trgovino je pospeševala uvedba denarja, ki so ga ki so ga
začeli kovati med drugo punsko vojno leta 211 pr. n. št..
Postal je najbolj pogost kovanec v rimskem denarnem
sistemu. Imenovali so ga Denarij (7), bil pa je iz srebra.

Slika 6 : Horreum

Slika 7: Denarij

Slika 8: Sužnji naprodaj
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RIMSKI VSAKDAN
VSAKDAN MOŠKIH
Rimski vsak dan se je razlikoval glede na premoženje.
Za premožne Rimljane se je dan začel že ob zori. Po umivanju in oblačenju je sledil skromen zajtrk. Po opravkih so Rimljani
navadno hodili na glavni trg – forum. Tam so poslušali cesarske razglase in govornike, se udeleževali sej mestnega sveta, razprav
na sodišču, sklepali so posle in se udeleževali raznih praznovanj in ceremonij. V dobro založenih pekarnah in gostilnah ob forumu,
so si privoščili opoldanski prigrizek. Večina meščanov je vsaj enkrat dnevno obiskala mestne terme, kjer so poskrbeli za rekreacijo
in osebno higieno ter se družili s prijatelji.(8)

VSAKDAN ŽENSK
O vsakodnevnem življenju Rimljank vemo veliko manj, kot o
Rimljanih. Svobodno rojene ženske so imele manj pravic kot
moški. Sprva so bile odvisne od svojega očeta, kasneje od
moža. Veliko manj pravic so imele pripadnice nižjih slojev.
Osvobojenke (nekdanje sužnje) so se lahko poročile le z
moškimi iz njihovega razreda, sužnje pravice do poroke sploh
niso imele. Prav tako niso imele pravice do svojih otrok, saj je
bila njihova usoda v celoti odvisna od gospodarja. Položaj
žensk se je skozi čas spreminjal, ženske v času republike so
imele manj pravic kot v obdobju imperija. Kljub temu pa so
njihove glavne naloge ostale iste – poročiti se in roditi otroke,
skrbeti za dom in gospodinjstvo, kuhati, čistiti, šivati.

Slika 9: žensko opravilo na pokončnih statvah

VSAKDAN OTROK
Otroke sta vzgajala mati in oče, v premožnih družinah pa tudi izobraženi sužnji. V rimskem cesarstvu je bila v navadi tudi šola,
ki so jo večinoma obiskovali dečki. Deklice, ki so bile deležne šolanja, so bile običajno pripadnice najvišjih slojev. Bogati
Rimljani so za svoje otroke imeli celo zasebne učitelje, pogosto izobražene grške sužnje. Osnovno šolanje se je za otroke končalo
pri 12. letih. Deklice so se okoli 14. leta običajno poročile, dečki so nadaljevali šolanje in se pripravljali za vojaško ali upravnoadministrativno kariero. Fantje iz revnejših družin so okoli 14. leta začeli delati. Veljalo je , da so otroci pri 14. letih že odrasli.(9)
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OBLAČILA V RIMU
TOGA IN TUNIKA ZA MOŠKE, ZA ŽENSKE PA STOLO IN PALLO.
Rimljani so imeli preprost slog oblačenja. Njihovo osnovno oblačilo je bila tunika. To je bila nekakšna v pasu oprijeta srajca
brez rokavov, ki je segala do meč ali do kolen in je bila okrašena s škrlatno rdečim trakom. Ta je bil na senatorskih tunikah
širok, na viteških pa ozek. Prek tunike so si nadeli togo, široko belo volneno ogrinjalo, iz katerega je prosto gledala desna roka.
Dečki so do 16. leta starosti nosili togo praetextos, škrlatno rdečim trakom. Šele ko so dosegli polnoletnost, so jim s posebnim
obredom dovolili nositi belo togo virilis.(10)
Ženske so čez tuniko nosile stolo. To je bila s pasom prepasana dolga obleka s kratkimi rokavi in elegantno nabranimi gubami.
Zunaj so nosile plašč (pallo), s katerim so si po potrebi lahko pokrile glavo.
Najbolj pogosto obuvalo so bili nekakšni gležnarji ali calcei.(11)
PALLA
Kadar so se ženske odpravile ven so
se zavile v nabrano pravokotno
ogrinjalo, imenovano palla.
Najpogostejša barva je vijolična,
vendar so bili tudi v rumeni, beli in
črni.

Slika 10: Palla

TOGA
Značilno oblačilo Antičnega Rima, približno 6 m dolg kos tkanine, ki se je ovil
okoli telesa. Toga se je običajno nosila preko tunike. Nošenje toge je bilo za
svobodne rimske državljane obvezno, ker so sužnji lahko nosili samo tunike.

Slika 11: Toga
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Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

16. marec 2020

V času karantene zaradi epidemije koronavirusa, ko so
vsi muzeji in izobraževalne ustanove zaprli svoja vrata,
sem se odločila, da preko družabnega omrežja
Facebook ozaveščam o bolj ali manj znanih
zgodovinskih dejstvih iz časa rimske dobe.
Vabim vas, da se mi pridružite na popotovanju v
preteklost. Zanimivo bo!

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

20. marec 2020

Epidemije pustošile tudi po starem Rimu
Srhljiva preteklost…
Rim so prizadele številne epidemije (kuga, malarija
itd.). Znano je tudi, da je bila v Rimu medicinska šola,
v kateri so zdravili bolne in ranjence.
Nedavno pa smo odkrili posmrtne ostanke 12. letnega otroka
iz 5.stoletja, ki je umrl zaradi malarije.
Najbolj nas je presenetilo, da je otrok imel v
ustih kamen. Rimljani so to bolezen, kljub za tiste
čase naprednemu zdravniškemu znanju, povezovali z
zlobnimi silami in duhovi. Mrtvemu otroku so potisnili kamen
v usta z namenom, da bi zadržali zlo v
njem in v zemlji. Smrtonosne epidemije
so zasejale obilo strahu med Rimljane, ki
so se bali, da bodo žrtve vstale od mrtvih
in okužile še več ljudi.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

27. marec 2020

Neznosen smrad
Rimska vojska je bila vešča tudi pomorskega bojevanja. Njihove
bojne ladje so se imenovale galeje, veslači pa galjoti. Poznamo več
vrst bojnih ladij. Veslanje je bilo zelo naporno opravilo. Veslači so
garali in se potili v podpalubju. Za učinkovito veslanje pa so
potrebovali svež zrak. Poskusi so pokazali, da lahko človek brez
svežega zraka vesla z največjo močjo zgolj nekaj minut, medtem ko se
ta čas ob ustreznem prezračevanju podaljša na 1 uro. Pri običajni
hitrosti na peteroveslači (penteri) so veslači zaužili okoli 1 liter vode
na uro. 280 veslačev na penteri je torej spilo dobri 2 toni vode na uro.
Po antičnih virih so veslači jedli
kruh, ker se hitro pretvori v
energijo. Dajali so jim tudi sol in
olivno olje, ki vežeta vodo.
Veslači so se tako mučno potili,
da so galeje zavohali že na več
kilometrov.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

3. april 2020

Kako spraviti 4 slone skozi vrata?
Rimskega vojskovodjo Gneja Pompeja so že pri 25-ih letih
imenovali Veliki. Njegov prvi triumf – množično praznovanje
vojaške zmage (leta 81 p. n. š.) pa se je sprevrglo v pravo
sramoto. Prevzeten vojskovodja v Rim ni pripotoval, kot je
bilo v navadi - v vozu s konjsko vprego. Da bi ga množice še
bolj občudovale je namreč v svoj voz vpregel 4 orjaške slone.
Pri obokanih mestnih vratih pa se je zataknilo. Pompejev voz
ni mogel skozi. Vprega afriških slonov je bila skupno široka
6-8 metrov, prehod skozi vrata pa največ 5 metrov…
Vsi poskusi spravljanja orjaških slonov skozi vrata so se
izjalovili.
Nazadnje se je razočarani triumfator
moral vdati in slone nadomestiti s konji.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

10. april 2020

Cesar-najnevarnejša služba v Rimu
S smrtjo cesarja Avgusta (leta 14 n. š.), ki je avtokratsko
vladal kar 41 let, se Rimski imperij iz republike prelevil v
cesarstvo. Več družin se je trudilo za dedovanje cesarskega
naziva, a jim nikoli ni uspelo. Biti cesar je postala najbolje
plačana služba v imperiju, ki jo lahko dobi kdorkoli, ki je
dovolj brutalen, da si jo izbori.
Telesni stražarji, prijatelji ali sorodniki- rimskim cesarjem so
vsi stregli po življenju. Mnogi so si želeli postati najmočnejši
človek v rimskem cesarstvu in uživati v naklonjenosti ljudi.
Med tistimi, ki jim je to uspelo,
so le redki dočakali starost.
Od 70 cesarjev, jih je samo 20
umrlo naravne smrti.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

17. april 2020

»Pa naj pijejo, če nočejo jesti!«
Ne, ta stavek ni povezan z neješčimi otroki ali z gostinstvom.
Napovedovanje prihodnosti in razlaganje preteklih dogodkov
je igralo zelo pomembno vlogo v rimski religiji, politiki in
vojskovanju. Vedeževali so iz drobovja žrtvovanih živali. Tako
so poznali t.i. veselo drobovje-napoveduje dobra znamenja
in žalostno drobovje za slaba znamenja. Poseben trud pa so
vlagali tudi v razbiranje božje volje iz znamenj, ki so jim jih
dajale ptice. Iz tempeljskega dvorišča so opazovali let ptic,
njihovo število in klice. Kadar so bili na bojnih pohodih, so bili
pozorni tudi kadar so krmili piščeta. Ko nekoč eno izmed
svetih piščet ni hotel jesti, jih je nek nestrpen mornariški
poveljnik vse skupaj pometal v
morje z besedami: »Pa naj
pijejo, če nočejo jesti!« Pravijo, da
ga je to brezbožno dejanje
stalo bitke.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

24. april 2020

O Škorenjčku…
Kaligula, ki je vladal v letih 37 - 41 n.š., velja za najslabšega
rimskega vladarja. Njegov oče Germanicus je bil cenjen
vojaški častnik in Kuligula je večino otroštva preživel v
vojaških taboriščih. Germanicusovi vojaki so ga poimenovali
Caligula (škorenjček), po zabavnem legionarskem kostumu,
ki ga je nosil kot otrok. Ko je Kaligula kot cesar nosil ''kalige'',
jih je prekril z dragulji.
Vendar naj vas prisrčen vzdevek ne zavede, Kaligula naj bi bil
duševno moten in izjemno krut vladar.
Poznane so njegove besede: »Še vedno živim!« Cesar
Kaligula jih je izrekel potem, ko ga je z
nožem zabodla skupina oficirjev telesne
straže.
Dodatnih 30 vbodov je poskrbelo, da
so bile to njegove zadnje besede.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

1. maj 2020

''Denar ne smrdi''
Davek na urin velja za enega najbolj smešnih davkov
človeške civilizacije. Uvedel ga je rimski cesar Neron v 1.
stoletju našega štetja. Urin je v starem Rimu imel tržno
vrednost in so ga revnejši sloji zbirali in zanj dobili nekaj
denarja. Zbirali so ga tudi v javnih straniščih. Urin so
uporabljali za strojenje kož in za druge kemijske procese;
med drugim so pridobivali iz njega amonijak, s katerim so
prali volnene toge. Davek je čez nekaj časa znova uvedel
cesar Vespazijan in so ga pobirali od vseh javnih stranišč.
Anekdota govori, da se je Vespazijanov sin Tit pritoževal nad
sramotnim davkom.
Cesar mu je pomolil
pred nos zlatnik, rekoč:
»Ne smrdi.« Od tod
izrek »Pecunia non olet«
(Denar ne smrdi.).

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

8. maj 2020

Nespametnost modrih
Zadnji od t.i. dobrih cesarjev, pod katerim je bila rimska
država na višku gospodarske moči, je bil velikodušni in
plemeniti Mark Avrelij. Kljub izjemni bistroumnosti (poleg
vodenja države in vojaških spretnosti, je pisal filozofske
razprave) je za cesarja imenoval svojega nesposobnega sina
Komoda. Slednji je sovražil življenje na bojišču, zato je
takoj po očetovi smrti sklenil premirje z germanskimi
plemeni, pred katerimi je njegov oče ubranil meje imperija.
Komod se je raje zabaval, kot da bi vodil državo. To nalogo je
prepustil prefektu Perenisu, sam pa je hodil od zabave do
zabave in užival v gladiatorskih bojih. Zase je menil, da je
reinkarnirani grški junak Heraklej, zato je po koloseju hodil
oblečen v levjo kožo. Boril se je tako z
ljudmi, kot tudi z živalmi. Vedno je
zmagal. Umrl je nasilne smrti (najprej so
ga zastrupili, nato pa zadušili). Ob novici
o cesarjevi smrti je vsem odleglo.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

15. maj 2020

Zemlja – najbolj cenjena oblika bogastva
Kmetijstvo je bilo vseskozi najpomembnejša gospodarska
panoga in je zaposlovalo večino prebivalstva rimskega
cesarstva. Večina vlaganj je bila osredotočena na zemljo in to
je bila tudi najbolj cenjena oblika bogastva. Družba je bila
strogo razdeljena na bogate zemljiške gospode ter na
množico podeželskih kmetov in mestnih revežev, ki so bili
močno odvisni od pokroviteljstev premožnih. In nazadnje so
bili tu še sužnji, ki so jih v mestih uporabljali kot služinčad v
bogatejših hišah, delali pa so tudi v kamnolomih in rudnikih,
kjer so bile delovne razmere nečloveške. Ponekod so
suženjsko delovno silo uporabljali
tudi na poljih, vendar pa v
kmetijstvu izven Italije verjetno ta
praksa ni bila razširjena.

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

22. maj 2020

O sovražnih grafitih…
Čudaški in nesmiseln kult-tako so krščanstvo označevali na
območju rimskega cesarstva v prvih stoletjih. Ljudje so bili
do nove vere, ki se je hitro širila in si je v 2. stoletju
nabrala privržence v vseh predelih cesarstva, večinoma
sovražno razpoloženi. Čudaštvo naj bi izviralo iz dejstva, da si
je »kult« za osrednjo osebnost izbral človeka, ki so ga v bližnji
preteklosti usmrtili kot navadnega zločinca, ne pa
»normalnega« boga. Kristjane so imeli za neprilagodljive
brezbožce, ker niso marali verovati v poganske bogove in
sodelovati pri njihovem čaščenju. Prva preganjanja Kristjanov
so bila spontani izbruhi sovraštva pri poganskem
prebivalstvu, saj se vlada najprej za novo nastali kult ni
menila. Protikrščanski grafit upodablja dečka, ki eno roko
vzdiguje kakor v molitvi h
križani postavi z oslovsko glavo.
Spodaj so načečkane
porogljive besede:
»Aleksamenus moli
svojega boga.«

Zala Jemec
zgodovinarka in publicistka,
strokovnjakinja za Rimski imperij

29. maj 2020

Bitka pri Mrzli reki
Frigidus ali Mrzla reka se je z bitko, ki se je 5. in 6. septembra
394 odvijala na njenih bregovih, zapisala v zgodovino. Čeprav
se je spopadlo okrog 150 tisoč vojščakov, pa vse do danes še
nismo našli otipljivih dokazov, kje točno naj bi se bitka
odvijala.
Gre za eno zadnjih bitk v poznem obdobju rimske zgodovine.
Bila pa je nekaj posebnega: pogan se je uprl kristjanu.
Krščanski cesar Teodozij se je spopadel s poganskim
nasprotnikom Evgenijem.
Lokacija bitke sicer ni popolnoma zgodovinsko verodostojna,
vendar velja, da je glavni spopad potekal med današnjim
Zemonom pri Vipavi in Vrhpoljem, se pravi, na današnjih
slovenskih tleh. Najprej so zmagovali pogani, nato pa je
zapihala močna vipavska burja in obrnila puščice Evgenijevih
vojakov stran od Teodozijeve vojske in posredno pomagala
krščanski cesarski vojski, da je zmagala. Posledica pa je bila
prevlada krščanstva na vseh ravneh družbenega življenja.
Bitka je odločala o usodi Rima in je v vsej antični zgodovini
današnjega slovenskega prostora edini
dogodek svetovnega pomena.
*Pošta Slovenije je ob 1600. obletnici
bitke izdala poštno znamko.

Zala Jemec
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S prispevkom o bitki pri Mrzli reki končujem serijo objav iz
časa Rimskega imperija.
Upam, da ste se ob branju načudili, nasmejali ter tudi kaj
novega naučili.
Bilo mi je v veliko veselje.
Zdaj, ko so muzeji odprli svoja vrata, pa vas vabim, da
kakšnega obiščete.
Lahko pa se podate v Vipavsko dolino in morda boste prav vi
prvi, ki odkrijete natančen kraj dogajanja bitke pri Mrzli reki.
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Rim zanemarja ženske___________________
Ženske so
podrejene moškim.
Skrbijo za vzgojo
otok in vodijo
gospodinjstvo.
Lahko se
udeležujejo javnih
prireditev. Revnejše
ženske pa delajo na
polju in pomagajo v
delavnicah možem.
Kaj najverjetneje moti ženske?
Da jih obravnavajo podobno kot tujce in sužnje.

Kotiček za zgodovinski humor_____________
Pompejus vpraša svojega očeta: »Oči ali mi
lahko poveš eno rimsko modrost?« Oče: »Ženske
ne smejo voliti.«
1

Arhitektura____________________________
Rimljani smo iznašli betonu podobno maso iz
peska, vulkanskega prahu in vode. Gradimo
mostove, stebre in loke nenavadnih oblik.
V času cesarja
Oktavijana smo v
Rimu zgradili
osrednji trg
(forum). Na njem
so središča,
prostori za sklepanje trgovskih pogodb in
sprehajališča. S trga vodi veliko cest. Včasih so na
trgu tudi amfiteatri za gladiatorske igre, velika
svetišča in hipodromi za tekmovanje z bojnimi
vozovi.

Rimski oglas___________________________
Če potrebujete betonu podobno maso
po nizki ceni se oglasite v delavnici mojstra
Apolonija, za amfiteatrom desno, Via Appia.

2

Umetnost_____________________________
Na rimsko umetnost so močno vplivali Grki. Njihov
vpliv je izrazito opazen v kiparstvu. Zelo
priljubljeni so mozaiki z katerimi okrašujemo tla in
stene.
Rimljani smo
izvrstni slikarji.
Izdelujemo freske,
od katerih se bodo
ohranile le redke.
Od Grkov smo
prevzeli tudi knjižne
zvrsti, na primer pesništvo in dramatiko.
Eden najbolj znanih pesnikov je Vergilij. Njegovo
najbolj znano delo je Eneida. Modrosti, ki so v njej
zapisane, odmevajo tudi danes:
Auri sacra fames. - "Prekleta lakota za zlatom." (Vergil, Enej 3,57).

Vabilo ________________________________ __
Lahko si pogledate uprizoritev igre, ki jo je
napisal najbolj plodovit rimski pisec Plavt. Je
avtor 130 iger.

3

Zgodovinska poslastica meseca____________
Kdo so Germani in Slovani?

Germani___________________________
Germani živijo preprosto. Ženske obdelujejo polja,
moški pa se predvsem bojujejo. Ker se zemlja hitro
izčrpa, iščejo vedno nove obdelovalne površine.
Živijo v zemljankah.
Vrlini ki ju Germani
najbolj cenijo sta
zvestoba vodji in pogum.

Slovani____________________________
Njihovo življenje poznamo iz opisov bizantinskih
piscev. Preživljajo se s poljedelstvom in živinorejo.
Živijo v plemenskih skupnostih. Naselja iz lesa
gradijo na hribih, ob rekah ali jezerih. Imenujejo se
gordi. Zavarovana so z lesenim ali glinenim
obzidjem. Živijo v preprostih kočah imenovanih
polzemljanke.

4

Zgodovinski vpogled_____________________
Katere pomembne države obstajajo v zahodni
Evropi?

Karolinška država__________________
Med številnimi germanskimi plemstvi, ki so poselili
zahodnorimsko cesarstvo, so Franki. Od 8. stoletja
imenujemo Frankovsko državo Karolinška. Vlada ji
Karel Veliki.
Leta 800 je Karel Veliki
odpotoval v Rim, da bi zaščitil
papeža pred napadi
Langobardov.
V zahvalo je papež Karla
Velikega okronal za rimskega
cesarja.
Karel Veliki je izpeljal več
pomembnih reform: denarno,
upravno, vojaško, kulturno in
cerkveno in bil vodilna osebnost v tako imenovani
karolinški renesansi.

5

Vprašanja naših naročnikov__________
-Kateri papež je kronal Karla Velikega? ( Livija, Atrans)
• Papež Leon 3.
-V kaj verujejo Rimljani? (Nerona, Roma)
• Častijo hišne bogove in umrle prednike.
-Kdo se je razglasil za diktatorja? (Gaj, Nauportus)
• Julij Cezar.
-Kako je bilo ime prvemu kralju Rima? (Julija, Poetovio)
• Romul.
-Kdo je nečak Julija Cezarja? ( Marcial, Celeia)
• Gaj Oktavijan Avgust.
-Na kaj se deli rimsko prebivalstvo? (Jul, Emona)
• Na Patricije in Plebejce.

Če želite postaviti vprašanje, obiščite
našo spletno stran
www.historiamagistravitae.si ali pokličite
na brezplačno tel. št. 080 747 814
6
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Odgovorni urednik: Jernej Jemec
7

V naslednji številki preberite_________
• Življenje rimskega cesarja
• Vojskovodja Pompej
• Nekaj nenavadnih navad Rimljanov
• Vedeževanje
• Najnevarnejša služba v Rimu

8
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