
4. Vsakdan 
žensk
O vsakodnevnem življenju 

Rimljank vemo veliko manj 

kot o Rimljanih, saj so v tem 

času večino knjig, iger, zgodb 

itd. pisali moški. Svobodno 

rojene ženske so imele manj 

pravic kot moški. Sprva so 

bile popolnoma odvisne od 

svojega očeta, kasneje na-

vadno od moža. Veliko manj 

pravic so imele pripadnice 

nižjih slojev. Osvobojenke (nekdanje sužnje) so se lahko poročile 

le z moškimi iz njihovega razreda (ne iz višjega), sužnje pa 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 in                         !16!9!1!16! 

5. Vsakdan otrok
Otroke sta vzgajala mati in oče, v premožnih družinah pa tudi 

izobraženi sužnji. V rimskem cesarstvu je bila v navadi tudi

, ki so jo večinoma obiskovali dečki. Deklice, 

1. Kakšne  
so bile 
rimske 
stanovanj-
ske hiše?
O bivališčih bogatih 

Rimljanov nam pričajo 

arheološke najdbe. Žal o preprostejših bivališčih revnejšega 

prebivalstva vemo manj, ker so se slabše ohranila. Bogati rimski 

domovi so imeli notranje stene prekrite s stenskimi poslikavami 

– . Te so bile živih barv 

in vzorcev. Bile so tako priljubljene, da so jih imeli ljudje tudi v 

manj premožnih hišah. Tla so bila prekrita z mozaiki. Tudi ti so bili 

večbarvni in z najrazličnejšo motiviko. Ob bogatemu talnemu in 

stenskemu okrasju pa so imele rimske hiše zelo malo pohištva 

– mizo, kakšen stol, triklinij, posteljo in skrinjo ali omarico za shran-

jevanje osebnih predmetov.

2. Vsakdanje življenje Rimljanov
Rimsko družbo so sestavljali različni sloji: izjemno bogati, pa tudi 

revni in povsem brezpravni prebivalci. Družbeni status je določal 

vsakdanje življenje ljudi, kaj bo kdo jedel, kaj oblekel in s kom se 

bo poročil. Svobodno rojeni državljani so se delili v več razredov 

glede na njihovo premoženje. Nedržavljani so imeli omejene 

pravice,          !15!_!_!_!8!7!                       pa so bili brez pravic, popol-

noma odvisni od svojih gospodarjev. Danes zelo dobro poznamo 

vsakdan bogatih prebivalcev, saj je o le-teh nastalo največ zapisov. 

O nižjih slojih vemo manj.

3. Vsakdan 
moških
Za premožne Rimljane se je dan 

začel že ob zori. Po umivanju 

in oblačenju je sledil skromen 

zajtrk. Po opravkih so Rim-

ljani navadno hodili na glavni 

trg – forum. Tam so poslušali 

cesarske razglase in govornike, 

se udeleževali sej mestnega 

sveta, razprav na sodišču, skle-

pali 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 tudi vsaj enkrat dnevno obiskala mestne terme, 

kjer so poskrbeli za rekreacijo in osebno higieno ter se družili s 

prijatelji. Po obisku mestnega kopališča so se vrnili domov, kjer je 

bil zvečer na vrsti glavni obrok –                         !_!5!_!1!.
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Emona – glavni trg. Vir: Mestni muzej Ljubljana. 

Mozaik iz Dougge. Vir: http://en.wikipedia.org.

Relief iz Neumagna: Učitelj in trije učenci. Vir: http://en.wikipedia.org.  
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8. Življenjske 
prelomnice: 
smrt
Preden je Rimljan umrl, je 

njegov najbližji sorodnik ujel 

njegov zadnji dih v svoja usta, 

nato mu je zaprl oči in usta. 

Pokojnega so umili, namazali z 

7. Življenjske prelomnice:  
poroka
V rimskem času so se ženske poročale veliko prej kot moški, zato je 

bila velika starostna razlika med zakoncema običajna. Na poročni 

dan so zjutraj nevesti uredili lase po starem običaju, nato si je na-

dela oranžen pajčolan in belo tuniko. Po zaobljubi sta si z ženinom 

segla v roke. Po poroki so sledili zajtrk, obdarovanje in procesija, 

ki je spremila nevesto v njen novi dom. Ko je nevesta prispela do 

ženinove hiše, je previdno prestopila !_!14!1!19!                   , ali pa so 

jo v hišo celo odnesli. Če bi nevesta stopila nanj ali se celo spo-

taknila obenj, bi to prineslo nesrečo. 

Končno geslo: 

Ubi tu gaius, ego gaja. (Te besede je izrekla vsaka nevesta 
svojemu ženinu med poročnim obredom. Ta starodavni izrek 
pomeni, da je zdaj njegova žena in bo šla z njim, kamorkoli bo 
šel on. Gaj je bilo drugo najpogostejše rimsko ime; zakaj je bilo 
ravno to uporabljeno v poročni formuli, ne vemo. Morda zato, 
ker je veljalo za še posebej srečno, saj izhaja iz glagola »gaud-
ere« – veseliti se.)

6. Življenjske 
prelomnice: 
rojstvo
Ko se je otrok rodil, ga je babica 

pregledala in položila na tla. 

Oče naj bi nato otroka dvignil 

in ga tako simbolično sprejel 

za svojega. V primeru, da je bil 

novorojenček nezaželen, so 

ga izpostavili, da je bodisi umrl ali pa ga je kdo vzel za sužnja. V 

bogatih družinah so skrb za novorojenčka prevzele dojilje, saj so 

bogate Rimljanke le redko dojile svoje otroke. Po rojstvu so otroci 

dobili svoje ime in obesek za zaščito pred uroki, ki se je imenoval !_!

_!_!_!1!                                  – dečki 8. dan in deklice 9. dan po rojstvu. 

Upodobitev poročne noči na freski iz Vatikanskih muzejev. Vir: http://commons.wikimedia.org.
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Ime in priimek

Ime OŠ

Naslov OŠ ali domači naslov

Rešitev oddaj v svoji knjižnici ali jo pošlji na naslov:

MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost

in knjižničarstvo, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana »Za MEGA kviz«

Pripravili: dr. Bernarda Županek in Petra Peunik, Mestni muzej Ljubljana
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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 pa so nadaljevali šolanje in se pripravljali za vojaško ali 

upravno-administrativno kariero. Fantje iz revnejših družin so okoli 

14. leta začeli delati. V času Rimljanov je veljalo, da so otroci pri 14. 

letih že odrasli. 
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olji in ga oblekli v najboljša oblačila. Truplo so položili na ležalnik 

v enem od prednjih prostorov hiše, obrnjenega z nogami proti 

vratom. Običajno so bili pogrebi osmi dan po smrti. V pogrebni 

procesiji so za truplom stopali njegovi sorodniki. Zaradi žalovanja 

so imeli sinovi glave pokrite, hčere pa odkrite, z razmršenimi lasmi. 

Pogosto so glasno žalovali, ženske pa so se tolkle po prsih in si raz-

praskale lica. Pokojnika so sežgali na                                 !19!_!11!1!_!7!. 

Nato so žerjavico pogasili z vinom, ostanke položili v žaro in jo 

skupaj z drugimi grobnimi pridatki pokopali. Rimljani so svojce 

pokopavali zunaj mestnega obzidja, navadno ob glavnih mestnih 

vpadnicah. 
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