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Moda Rzymska

Kto podpalił Rzym?

Rzymianie najczęściej
wkładali togę lub tunikę.
Szaty były wykonane z
tkaniny wełnianej, nie
posiadała rękawów i były
przepasane pasem w talii.
Dla ochrony przed
niepogodą noszono płaszcz
z kapturem spinany zaponą
pod brodą.  Obuwie było 
bardzo różnorodne.
 W domu Rzymianie nosili
sandały, wykonane z
podeszwy i rzemieni
opasających kostkę.
 Poza domem noszono buty
cholewkowe, sięgające do
łydek wykonane z barwionej
na czerwono skóry, z
blaszką ze srebra lub kości
słoniowej dla ozdoby, którą
nosili senatorzy i urzędnicy.

Rzymianki przyodziewały
togi przypominające szaty
Rzymian. Kobieca tunika
była nieco dłuższa i spinano
ją na ramieniu kilkoma
broszurami. Strój kobiety
zamężnej wzbogacony był
haftem u dołu szaty i
przewiązany paskiem.
Rzymianki wychodząc z
domu zabierały ze sobą
wiele rzeczy chroniących
przed deszczem, słońcem i
kurzem. Najczęściej była to
parasolka, wachlarz z
pawich piór oraz niewielka
chusta zarzucona na ramię.
Obuwiem domowym były
sandały. Poza domem
nosiły koturny. Rzymianki
podobnie jak ich mężowie
zdobiły swoje palce
pierścieniami. 

W nocy z 18 na 19 lipca miał miejsce jeden z
największych kataklizmów w historii Rzymu. Pożar
trwający kilka dni, strawił znaczną część miasta. Kto to
zrobił? Czy chrześcijanie są sprawcami pożaru? A
może to ktoś inny? Rzymianie nakierowani przez
Chilona uważają, że ten pożar został wywołany przez
wyznawców Boga. Jednak czy to prawda? Skupmy się
na pasji Nerona, który chcąc mieć natchnienie do
swoich artystycznych upodobań zapragnął zobaczyć
WIELKI pożar. Cóż, tylko dobra wizualizacja mogła
zainspirować cesarza do tworzenia dzieł zarówno
lirycznych jak i muzycznych… Zwróćmy uwagę na fakt,
iż to sam Petroniusz, „dobry” doradca
najważniejszego, podsunął mu tą ideę. Widząc pożar
mógł wzorcowo umieścić go w swoich utworach. Jak
uważasz czytelniku? Kto podpalił Rzym…?
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Jak wyglądał Rzym?

.

Rzym był miastem otoczonym murem, zamykanym na noc kilkoma bramami. Rzymskie ulice
wypełnione były sklepami: złotniczymi, bławatnymi, księgarniami, kramami i kramikami z
owocami, wodą, winem. Zaułki i place służyły za miejsce pracy wróżbitom, tłumaczom snów,
grajkom, tancerzom, oddziałom pretorianów pilnujących porządku ulicznego.Można było tam
spotkać obywateli Etiopii, Brytanii, Galii, Germanii, Syrii, Grecji. Na placu Forum Romanum
gromadził się próżniaczy lud, który ściągał do Rzymu słysząc o szansie zdobycia fortuny czy
łatwiejszej egzystencji. Cezar urozmaicał im codzienność igrzyskami, więc nie zrażali się
biedą, brakiem domu czy sypianiem w walących się izbach. Nie zniechęcało ich jadanie
resztek ze stołów niewolników czy mnogość gwałtów, pożarów, rabunków oraz morderstw.
Rzym był dla nich ostoją i źródłem rozrywki.
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Petroniusz mieszkał w tzw. insulli - zespół
domów mieszczących się w siatce czterech
krzyżujących się ulic. Jego mieszkanie
składało się z trzech izb, z których dwie
ostatnie służyły jako sypialnie. Parter domu
zajmowały sklepy, a płaski dach był
wykorzystywany jako taras. Petroniusz
posiadał również własne łaźnie. Insulla była
otoczona ogrodami. 

Dom Winicjusza był przybrany w zieleń
mirtową i bluszcze. Kolumny okręcone były
zwojami winogradu. W pałacu posiadał
kaganki w kształcie drzew i zwierząt
napełnionych wonną oliwą. Całe atrium było
różnokolorowe. Wszędy rozchodziła się woń
nardu, do której Winicjusz przywykł i którą
polubił na Wschodzie. Głąb domu, w której
snuły się żeńskie i męskie postacie
niewolników, jaśniała także światłem.

.

.

Dom Nerona znajdował się  pomiędzy
wzgórzami Palatynu i Eskwilinu. W
przedsionku do pałacu znajdował  się jego
posąg. Za nim znajdowała się sala o
złoconym sklepieniu. W części wschodniej
odkryto oktagonalną, przykrytą kopułą salę.
Wśród licznych pomieszczeń umieszczono
nimfajony z wodą słoną i słodką, sale o
skomplikowanej konstrukcji i zróżnicowanym
kształcie.
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Teraz
przygotowaliśmy dla
Ciebie krzyżówkę.
Ciekawe czy uda ci się
ją rozwiązać?
Trzymamy kciuki... 

1.Jezus dał im na
Ostatniej Wieczerzy.
2.Chciał zabić Jezusa
3........ Noego. 
4.Symbol Chrześcijan.
5.Jezus to mój ..........
Nie brak mi niczego.
6.Jeden z dwunastu
Apostołów.             
7.Wydał Jezusa za 30
srebrników.           
 8.Odprawiana w
niedziele.
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Podczas walki w Amfiteatrze potężny
mężczyzna, wyznania chrześcijańskiego, o
imieniu Ursus pokonał wielkiego tura. Była z
nim pewna kobieta o nieziemskiej urodzie. Na
miejscu są nasi reporterzy, którzy przybliżą
nam szczegóły tego
pojedynku.                                                           

-Dzień dobry, czy udzieli Pan odpowiedzi na
kilka pytań?
-Kto pyta nie błądzi.
-Świetnie. Jak wygrał Pan walkę z tak
potężnym stworzeniem?
-Ciekawość to pierwszy stopień do piekła ale
mogę z przyjemnością odpowiedzieć na to
pytanie. A więc, tak na samym początku, gdy
zobaczyłem Ligię przywiązaną do tego
potwora, zdenerwowałem się i ruszyłem do
ataku. Złapałem tego „głupiego” tura za łeb i
skręciłem mu kark. Wiem zatem jedno, Bóg
istnieje naprawdę i jest tam, gdzie go
potrzebujemy.
-A ta kobieta? Jak się czuje?
-Jest przestraszona, ale się cieszy, ponieważ
jej życie trwa nadal, ponownie uwierzyła w
miłość i szczęście.
-Co Pan sądzi o tym ,że Neron wydał rozkaz
zabicia wszystkich chrześcijan? Zostali
rozszarpani przez lwy.
-Mam nadzieje, że trafili do Królestwa
Niebieskiego i są szczęśliwi tam gdzie ich
dusze zostały przeniesione. Silna wiara jaką
mieli za życia pozwoliła im osiągnąć
zbawienie. 

Niestety Ursus nie mógł zostać i
odpowiedzieć na więcej pytań, ponieważ
musiał rozdawać autografy.
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Uwaga! Dlaczego Marek nie porwał swojej kochanki?

Bardzo ważne ogłoszenie!! 

Wielkimi krokami zbliżają sięIgrzyska w Rzymie, które odbędąsię po zachodzie słońca 27 dniawiosny, o godzinie 20:00.Ceremonię otwarcia zapoczątkujeprzemowa Cezara. Całe widowiskobędzie miało miejsce wAmfiteatrze.

.

Plan był prosty, Marek miał zabrać Ligie i
zawieźć ją do swojego pałacu. Jednak nie
wszystko poszło po jego myśl. Mianowicie,
nie spodziewał się, że w domu ,w którym
przebywa Ligia jest też potężny Lig, Ursus,
który jest  w stanie oddać życie za swoją
panią. Napastnicy weszli do domu Ligi więc
Ursus bez namysłu rzucił się do ratunku.
Wykręcił kark Kryspusa i chwycił Winicjusza
w pół i oczekiwał rozkazu swojej pani czy ma
wykonać egzekucje. Ligia jako Chrześcijanka
wybaczyła Markowi i   zaopiekowała się na
czas jego rekonwalescencji po złamaniu ręki
przez Ursusa. 
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Jak wyglądały bogate uczty u Nerona?

W pewnej chwili niewolnicy delikatnie ruszyli łodzie, „wiosła poczęły uderzać wodę,
wyprężyły się złote sznury i tratwa wraz z ucztą i gośćmi poczęła się poruszać i opisywać
kręgi po stawie. Otoczyły ją też inne łodzie i inne mniejsze tratwy, pełne cytrzystek i harfiarek,
których różowe ciała, na tle błękitu nieba i wody i w odblaskach od złotych instrumentów,
zdawały się wsiąkać w siebie owe błękity i odblaski, mienić się i kwitnąć jak kwiaty”. Wzdłuż
brzegów stawów, drzew i kwiatów, stali ludzie przebrani za faunów lub satyrów. Grali na
bębenkach i fletniach, a przebrane za nimfy i hamadriady dziewczęta tańczyły w rytm melodii.
Po zapadnięciu mroku gaje rozświetliły się mnóstwem lamp. Obnażone żony i córki z
„pierwszych domów rzymskich” stały na tarasach lunapariów, wyuzdanymi ruchami
przywoływały biesiadników do zabawy. Gdy tratwa przybiła do brzegu, cezar z gośćmi
rozproszyli się po namiotach ukrytych wśród gajów. Rozpoczęła się orgia, szał, gorączka
rozkoszy, nikt nie patrzył już na dostojeństwo, „kto z kim, gdzie i jak”, słychać było
bezwstydne jęki i krzyki.
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