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MAGIČNA MOČ ANTIČNEGA
STEKLA IN USODNA
NEMOČ PTUJSKIH ZAPRTIH
DEDIŠČINSKIH ZAKLADOV

P

ričujoča Vitrina meseca je namenjena kratki predstavitvi antičnega stekla sodobnemu
človeku, ki le stežka dojame, da se je steklarstvo – vključno s številnimi tehnikami izdelave
in okraševanja – pojavilo pred domala štirimi tisočletji. V rimski dobi se je steklo z izumom
pihalne pipe in rabo okenskih šip spremenilo v potrošni, reciklirani material. Hkrati pa je
antično steklarstvo z luksuznimi izdelki dosegalo in v marsičem tudi presegalo sodobno steklarsko
obrt. Navsezadnje, večidel sodobnih tehnologij korenini v starem veku. Razstava, četudi majhna, ima
nemajhen cilj, da z izbranim arheološkim gradivom seznanja obiskovalca z antičnim steklarstvom
na naših tleh in omogoči vpogled v zakladnico tedanjih tehnoloških znanj, mavrično barvitost in
domiselnost oblik. Večina razstavljenega gradiva prihaja iz ptujske arheološke zakladnice. Poleg
je predstavljenih tudi nekaj posameznih predmetov iz kranjske, tolminske, goriške, novomeške in
brežiške arheološke dediščine. Izbor služi kratki predstavitvi stekla, ki spremlja civilizacijo že več kot
4000 let s čarobno lepoto, barvitostjo in veliko uporabnostjo. Danes pri steklu cenimo predvsem
številne načine praktične uporabe, z vitrino pa opozarjamo na magičen pomen stekla kot materiala.
V starem veku so magično moč stekla pomnožile domiselne oblike, izbrane barve in način izdelave
predmeta. Ni zanemarljivo, da je bil večidel razstavljenih predmetov odkrit v grobovih. Umrlega niso
spremljali kot kos naključno pridanega nakita ali katerokoli posodje. Predmeti so bili umrlemu zvesti
spremljevalci in verni tovariši na negotovi poti v neznani svet umrlih.

V steklo vrezana podoba Amorja s piščalko, vložek za prstan, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
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Ljudje starega veka so živeli v animiranem svetu. Živali, drevesa, vode in kamni, pa tudi predmeti so
imeli svojo dušo in svoje skrito, lastno življenje. Steklo je bilo prva »umetna« masa, čudežni izdelek
človeških rok. Egipčanski zapisi omenjajo steklo kot »lapis lazuli iz peči« zaradi barvitosti in bleska.
Izdelovali so ga majhne kose in jih vdelovali v faraonski nakit in dvorno pohištvo. Da bi lažje razumeli
pomen stekla v starem veku, se velja spomniti, da je lapis lazuli še ves srednji vek služil za izdelavo
dragocene nebeške modrine Marijinih slik kot simbol njene božanske zaščite. Če se spomnimo na
steklena očesca, ki jih ponujajo na turških bazarjih in za katera kramarji vzneseno trdijo, da imajo
moč odvračati zlo – potem lahko zaslutimo magično moč in simbolni pomen stekla v starem veku.
Čarobnost barv in oblik razstavljene steklarske dediščine nam bo morda za hipec odprla pogled
v ta stari svet, ki je navidezno povsem izginil. V resnici pa je še vseprisoten v našem miselnem in
materialnem svetu. In globoko zasidran v naših prepričanjih, vrednotah in doživljanju.
Ob letu kulturne dediščine je treba še posebej glasno opozarjati, da je preteklost neizbrisen del
sedanjosti in presodnega pomena pri porojevanju negotove prihodnosti. Kulturna dediščina, ki je
materialni »zapis« človekovanja, je naš največji izobraževalni, identitetni, razvojni in gospodarski
kapital, ki smo ga dolžni varovati za zanamce. Ptuj se ponaša z eno najbogatejših arheoloških zbirk in
stekleni predmeti so le eden od biserov njegove izjemne dediščine. Žal pa je tamkajšnja arheološka
zbirka zaprta v depojih in javnosti domala nedostopna. V nasprotju z zlatom in denarjem, skritim
v bančnih trezorjih, dediščina, ki javnosti ni dostopna, ne predstavlja kapitala, temveč velikansko
oškodovanje nas vseh. S pričujočo vitrino javnost opozarjamo tudi na ptujske arheološke zbirke, ki
zaprte v depojih ne pomenijo le sramote za mesto in vso slovensko javnost: so potencialni kapital, za
katerega so opeharjene številne generacije.

STEKLO:
ŠTIRI TISOČLETJA PRVE
UMETNO IZDELANE MASE

S

teklo je eden prvih, umetno izdelanih materialov, ki pa se v obliki obsidiana ali vulkanskega
stekla pojavlja tudi v naravi. Obsidian nastane pri izbruhu s kremenom bogate lave, ko v
primerih hitrega ohlajanja visoka stopnja viskoznosti kremenaste mase prepreči mineralom,
da bi se izkristalizirali. Tako se po naravni poti oblikuje steklasta kamnina, ki doseže na
prelomih zaradi odsotnosti kristalne strukture malodane molekularno debelino. Robovi rezil iz obsidiana
so zato kirurško ostri in so jih že od davnine uporabljali kot najodličnejša rezila in konice. V naravi so
ležišča obsidiana redka, poznala in izkoriščala pa so jih že prazgodovinska ljudstva in z njim trgovala na
dolge razdalje. Glavna nahajališča so na Madžarskem, Sardiniji, otočju Lipari in v Egeju. Z obsidianom
so intenzivno trgovali v času pozne kamene do bronaste dobe, približno od 6000 do 3000 pred Kr.
Zaradi posebnih lastnosti in sorazmerno lahke obdelave, pa tudi izjemne ostrine robov odbitkov, bleska,
trdote in prosojnosti orodij, so obsidianu pripisovali čarobno moč in ga uporabljali v obredju.
Obsidian, imenovan tudi gagat, se danes uporablja za izdelavo rezil kirurških nožev, ker je ostrejši
od najbolj kakovostnega jekla; rezilni rob obsidianovega noža meri približno tri nanometre. Rezila
jeklenih nožev so žagasta, obsidianovih pa gladka in ravna. Rezi z obsidianovim nožem povzročajo
ožje brazgotine, posledično nastaja pri celjenju manj vnetij in manjša zrnatost tkiva.
Izdelovanje stekla se je najverjetneje najprej pojavilo v zahodni Aziji in se s trgovanjem surovega
stekla in potujočimi steklarji hitro razširilo tudi v Egipt. V klinopisnih tekstih iz Mezopotamije je
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Puščična ost iz obsidiana, kopija kamenodobnega izdelka.1

opisan postopek izdelovanja stekla. Prav tako so v diplomatski korespondenci iz Tel Amarne, Egipt,
omenjena darila siropalestinskega princa egipčanskemu kralju, pri čemer so bili stekleni predmeti
najbolj zaželeni.

Z

Kaj pravi Plinij
o izumu stekla?

nameniti vseved Plinij Starejši, ki je živel v 1. stoletju po Kr., je v svojem enciklopedičnem
delu Historia naturalis iz okoli leta 77 pisal tudi, kako je prišlo do izuma stekla. Zgodba
teče nekako takole: »Utrujeni trgovci s tovori sode so prenočili v bližini reke Belus pod
Karmelsko goro v antični Siriji. Začenši s pripravo večerje so iskali večje kamne za pod
kotel. Ker niso našli nič primernega, so si pomagali kar s kosi sode iz lastnega tovora. Soda in pesek
na tleh sta se začela kmalu taliti in nastajala je bleščeča, prosojna snov, ki se je stekala v rečno
strugo.« Plinijeva zgodba o izumu stekla je kaj malo verjetna, saj je za izdelavo stekla poleg sode,
kremenčevega stekla in apnenca potrebna tudi visoka vročina, tja do 1000 ali celo 1150 stopinj
Celzija. Tako visoke temperature ni mogoče doseči na preprostem, odprtem ognju. Zato je tako
pomemben dodatek sode v zmesi kremenčevega peska, ker ima evtektičen učinek in znižuje tališče
kremena, ki je za okoli 500 stopinj višje. Tako visoke temperature pa v antiki v preprostih pečeh ni
bilo mogoče doseči. Na drugi strani pa soda povzroča visoko viskoznost staljene mase in zmanjšuje
dinamiko gibanja taline. Mehurčki zraka izhajajo počasneje in končni izdelek utegne biti moten.
Zaradi naštetega so v osnovno maso dodajali tudi apnenec, ki daje steklu trdnost.
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Prvi stekleni izdelki so nastajali v zaprtih ognjiščih, kakršne ponekod v tretjem svetu še danes
uporabljajo za izdelovanje steklenih jagod iz recikliranega stekla. Od takih preprostih peči se je le
redkokdaj ohranila kakšna prepoznavna (arheološka) sled. To je tudi glavni vzrok, zakaj še vedno
vlada določena mera negotovosti, kdaj in v kateri deželi je bilo izdelano prvo steklo. Vsekakor je bil
izum stekla konec tretjega tisočletja pred Kr. izjemen tehnološki uspeh, ki še danes označuje naše
vsakdanje življenje.2
Plinijeva zgodba pa navkljub vsem tehničnim
pomanjkljivostim in pretiravanju vendarle ni čisto brez
osnov. Na obali antične Sirije, posebej ob reki Belus,
prevladuje kremenčev pesek. Bil je osnova mogočne
antične steklarske proizvodnje, ki je v času rimskega
imperija dosegala industrijske razsežnosti. Natrijevo sodo
so v velikih količinah privažali iz puščav, kjer nastaja ob
dolgotrajnih procesih izsuševanja rečnih in jezerskih voda.
V starem veku so sodo na veliko uporabljali kot čistilno
sredstvo. Služila je kot neke vrste milo in razkužilo ter pri
pripravi ustne vode. Soda je bila dragocen pripomoček za
Rečni pesek z velikim deležem kremenca
je osnova steklarske proizvodnje.3
balzamiranje trupel umrlih, ker učinkovito izsušuje ostanke
tekočin v mehkih tkivih in preprečuje gnitje balzamiranega
telesa. Široki rabi sode v starem veku dolgujemo tudi ime za natrij. Izhaja iz latinske besede natrium,
ki se nanaša na znamenito dolino z obsežnimi nahajališči sode, imenovano Wadi El Natrun. Tam so v
starem veku kopali sodo za balzamiranje.4
Natrijevo sodo, ki je bila značilna sestavina antičnih steklarskih izdelkov, je kasneje zamenjala kalijeva
soda, imenovana tudi pepelika. Pridobivali so jo iz bukovega lesa, kar je vzrok, da so novoveške
steklarne nastajale v gozdnatih predelih, pri nas npr. na Pohorju, Kozjanskem in Snežniku. Zaradi
različnih spojin se antična stekla imenujejo natrijeva, kasnejša pa kalijeva stekla.
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Ostalo
Apnenec

Soda

Kremen

Shematični prikaz deležev kremenčevega peska, sode in apnenca ter ostankov nečistoč v surovem steklu

Nahajališče natrijeve sode v Čadu5
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Najzgodnejši izdelki
iz stekla

S

teklene jagode za ogrlice so znane že iz 3. tisočletja pred Kr., toda šele sredi drugega
tisočletja pridejo stekleni izdelki pogosteje v rabo. Največ steklenih predmetov je bilo
odkritih v Mezopotamiji, Siriji in Egiptu. Staroegipčanski seznami tempeljskih darov
omenjajo steklene izdelke skupaj z zlatimi, srebrnimi in iz poldragih ter dragih kamnov.
Steklo imenujejo »lapis lazuli iz peči« in ga proizvajajo v majhnih količinah.
V času faraona Amenhotepa III (1390–1352 pred Kr.) in njegovega naslednika Ekhnatona (1352–
1336 pred Kr.) je dosegla egipčanska steklarska dejavnost zavidljivo tehnološko višino in razsežnost.
Iz raznobarvnega, neprosojnega stekla so izdelovali pisane jagode za ogrlice, okrasne vložke za
pohištvo in pogrebno opremo, predvsem pa male posodice za šminko, parfumska olja in mazila.
Proizvodnja stekla je potekala v več fazah. V prvi fazi so stalili v talilnem lončku surovine, kremenčev
pesek, sodo in apnenec. Ohlajeno maso, imenovano tudi pogača, so zdrobili, jo ponovno stalili in
jo z dodatkom mangana očistili neželenih barvnih odtenkov, ki so jih povzročile razne nečistoče v
surovinah. Postopek je omogočil pridobivanje brezbarvne steklene mase, ki so jo v nadaljnji obdelavi
poljubno obarvali z dodatkom kovinskih oksidov. Na primer železovi oksidi dajo temno rdeče odtenke,
bakrovi zelenkaste in modre, žveplovi rumene itd. V nadaljnji obdelavi so kose obarvanega surovega
stekla ponovno talili in jih oblikovali v izdelke s številnimi tehnikami.
Med tovorom potopljene ladje, imenovane Uluburun, odkrite v bližini turške maloazijske obale, so
prišli na dan tudi surovci modro obarvanega stekla. Ladja je plula med sredozemskimi pristanišči in
potonila okoli 1300 pred Kr. Trgovsko blago iz različnih dežel potrjuje, da so že v času pozne bronaste
dobe trgovali tudi s surovim steklom.

Surovci modrega stekla z razsutega tovora s potopljene poznobronastodobne ladje Uluburun, odkrite ob turški
maloazijski obali. Kemične analize so pokazale vsebnost kobalta in bakra v dodatkih za obarvanje.
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Razžarjeno steklo, ki ga steklar s pomočjo kovinske palice segreva v peči.7

Med najstarejše tehnike izdelovanja steklenega posodja sodi izrezovanje iz kosa, ki je potekalo
podobno kot izdelava predmetov iz poldragih kamnov. Zaradi majhnih količin stekla, ki ga je tedaj
omogočala razmeroma preprosta tehnologija, je bila tehnika izrezovanja v uporabi zgolj za najbolj
prestižne izdelke, kot je npr. podoba faraona.
Veliko bolj razširjena je bila tehnika z ovijanjem staljenega stekla v obliki raznobarvnih nitk okoli
glinastega jedra. Služila je predvsem za izdelavo kozmetičnih posodic. Mojster je najprej iz blata
oblikoval jedro, ki je v grobem ustrezalo končni obliki posodice. Na posušeno gmoto je nanašal
posamezne nataljene niti različnih barv in oblikoval plašč posode. V še mehko maso je nato z ostrim
predmetom zarezal cikcak vzorec in ohlajeni posodici dodal ročajčke ter ji oblikoval ustje. Na koncu
postopka so iz ohlajenega izdelka s praskanjem odstranili ostanke izsušenega blata. Tehnika ovijanja
nitke okolji jedra je bila priljubljena po vsem Sredozemlju še vse do helenistične dobe. Navadno so
bile tako izdelane priročne parfumske stekleničke in posodice za šminko. Izdelki so se s trgovino širili
daleč v zaledje, nekaj odlomkov tovrstnih parfumskih stekleničk je bilo odkritih tudi pri nas, npr. v
železnodobnem grobu na Mostu na Soči in drugje.

Oblikovanje steklene posodice s tehniko ovijanja staljene steklene niti okoli jedra.8
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Parfumska steklenička, izdelana v tehniki ovijanja barvnih niti okoli jedra, Egipt, El Amarna, 14. stol. pred Kr.9

V

steklene skodele,
da je kraljem
sapo jemalo!

drugi polovici prvega tisočletja pred Kr. so se pojavile številne nove tehnike izdelovanja
steklenega posodja. Posebej cenjeno je bilo v model ulito in na stružnici zbrušeno
stekleno posodje. Izjemni izdelki so nastajali iz mozaičnega stekla. Koščke različno
obarvanega, v pisane geometrične vzorce sestavljenega stekla so stalili in jih s pomočjo
modelov oblikovali v skodele mavričnih barv. Neredko so med plasti brezbarvnega stekla ulili tudi
zlate lističe, kar je dajalo izdelku poseben prestiž. Tovrstni izdelki so našli svoje mesto med zlatim in
srebrnim posodjem na kraljevih mizah, posebej priljubljeni so bili med staroperzijsko aristokracijo in
kasneje na helenističnih dvorih širom Sredozemlja in v Zahodni Aziji.

Shematičen prikaz tehnike izdelovanja mozaične sklede: sestavljanje osnovne ploskve iz raznobarvnih steklenih
nitk in taljenje, dodajanje (razgrete) steklene paličice za obrobo, namestitev ohlajenega diska iz raznobarvnih
paličic in oblikovanje v peči s pomočjo izbočenega kamnitega modela. Skica št. 5 kaže mozaično skodelo, končni
izdelek s pobrušeno površino.
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Shematičen prikaz izdelovanja raznobarvnih steklenih »nitk« in paličic za izdelavo pisanih, steklenih izdelkov,
imenovanih tudi mozaična stekla.10

Helenističen mozaični krožnik, 2. do 1. stol. pred Kr., Metropolitan Museum of Art, New York11

Steklarski izdelki so bili vse do zgodnje rimske dobe pred 2000 leti luksuz za bogate naročnike
in dvor. Med njimi je posebno mesto pripadalo izdelkom iz mozaičnega, z lističi zlata okrašenega
raznobarvnega stekla. Visoko cenjeni so bili tudi uliti, na stružnici brušeni izdelki, polkroglaste
skodele in čaše iz brezbarvnega stekla, podobne silno redkim in nadvse dragocenim izdelkom iz
gorskega kristala. Ta je bil zaradi izjemne trdote izjemno težko obdeljiv in zato na vladarjevi mizi
ne stvar prestiža, temveč predvsem simbol trdoživosti in dolgega življenja. Brezbarvno steklo se je
izkazalo za odličen in visoko cenjen, estetsko povsem enakovreden nadomestek.
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Izum steklarske pipe

V

se pa se je spremenilo, ko je prišla v rabo pihalna pipa in izdelovanje stekla s pihanjem.
Dosedanji arheološki dokazi kažejo na Jeruzalem, kjer naj bi izumili steklarsko pihalno
pipo sredi 1. stoletja pred Kr. Sklepajo, da so bile prve steklarske cevi narejene iz
keramike. Steklarski poklic ni dajal velikih zaslužkov in steklar bi si težko privoščil nakup
drage votle kovinske palice, katere izdelava je bila za čas zgodnje rimske dobe prezahtevna. Zaradi
izuma pihalne pipe se je v naslednjih stoletjih v steklarstvu marsikaj spremenilo. Steklarski izdelki
so dobili značaj »serijskih« izdelkov, preplavili so trg in v kratkem stoletju postali cenovno dostopni
širokim množicam. Raziskave v Pompejih kažejo, da je bilo stekleno namizno posodje v primerjavi
s keramičnimi izdelki v prvem stoletju po Kr. zastopano domala v enakem deležu. Velike količine
steklarskih izdelkov za vsakdanjo rabo so skupaj z okenskimi šipami postale značilnost rimskega
življenja po celotnem imperiju. Količine so posredno povzročile tudi predelavo odpadnega stekla, kar
dokazujejo enotni, zelenkasto modri odtenki večine množičnih proizvodenj. Ta odtenek je značilen za
reciklirane steklarske izdelke, ki jih izdelajo iz pretopljenih, lahko tudi raznobarvnih črepinj. Dobljena
reciklirana steklarska masa ima značilen zelenkastomoder odtenek.

Pihalec pred steklarsko pečjo z raztaljenim kosom stekla na pihalni pipi. Ilustracija iz rokopisa Hrabanusa
Maurusa De universo, 1023, shranjeno v samostanu Montecassino.
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Kot posledici velikega tehnološkega napredka lahko v zgodnjerimskem obdobju sledimo dvema
»linijama« steklarskih izdelkov: množični, reciklažni izdelavi industrijskih razsežnosti za vsakodnevne,
cenene izdelke in drugi, visoko kvalitetni, umetniški steklarski produkciji. Slednja je obsegala od
sijajnih, v helenistični maniri ulitih, brušenih, mozaičnih in z zlatimi lističi okrašenih izdelkov za številne
aristokratske dvore do brušenega kamejskega stekla osupljive tehnične dovršenosti in lepote. Oboje
je bilo rezervirano za cesarski dvor in rimske velikaše.
Med najbolj izjemnimi novimi tehnikami prestižnih, resnično cesarskemu dvoru namenjenih izdelkov
so t. i. kamejska stekla. Tehnika je bila na las podobna vrezovanju podob v poldrago kamenje,
izdelovanju kamej, od tod tudi ime. Dolgoletne raziskave in poskusi kažejo, da so v dvoplastno osnovo
iz modrega in belega stekla izbrusili reliefne bele figure na temni osnovi. Pri brušenju naj bi uporabljali
kositrna vrtljiva kolesca s posipom kremenčevega prahu. Steklena masa je bila izdelana z dodatki
svinčenih primesi, kar je olajšalo vrezovanje, saj svinec zmanjšuje trdoto steklu. Med najbolj znanimi
kamejskimi steklarskimi izdelki sta Portlandska vaza, danes v Britanskem muzeju, in Modra vaza v
Arheološkem muzeju v Neaplju. Domnevajo, da je pri izdelovanju Portlandske vaze sodeloval najboljši
izdelovalec kamej tistega časa, Dioskurides. Bil je dvorni upodobljevalec cesarja Avgusta, mojster, ki
je izdelal tudi znamenito Gemo Avgusteo z upodobitvijo vladarja in naslednikov s simboli imperialnih
moči.

V kamejski tehniki vrezan dionizičen prizor, okrasna plošča iz Italije, Petit Palais, Avignon12
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Le ducat posod, izdelanih v dragoceni kamejski tehniki, je ohranjenih. Nekaj odlomkov skrbno
varujejo tudi v Arheološkem muzeju v Ogleju; rimskodobna Akvileja je bila pristanišče izjemnega
strateškega pomena. Od tam je rimska vojska krenila na vse največje osvajalne pohode na Balkanu
in v Panoniji. V Akvileji so imele svoj zimski tabor tri legije in v okolici mesta so bili največji izdelovalna
središča in delavnice za vojne potrebe. Akvileja je bila tudi veliko kulturno in trgovsko središče s
številnimi zlatarskimi delavnicami, obdelovalci poldragega kamenja in jantarnih izdelkov, a tudi z
obsežnimi steklarskimi delavnicami.
Nove tehnologije so v času zgodnjega rimskega cesarstva pripomogle k izjemni rasti steklarske
proizvodnje. Izum pihalne pipe sredi 1. stoletja pred Kr. in nekaj desetletij zatem, v drugem desetletju
1. stoletja po Kr., izum pihanja stekla v kalup sta prinesla pravo renesanso v steklarstvo, ki je doseglo
obseg industrijske proizvodnje. Vse do tedaj so steklarske izdelke izdelovali z zamudnimi tehnikami
izrezovanja, vlivanja v kalupe ali raztezanja preko modelov itd., pri katerih sta bila kvaliteta in oblika
končnega izdelka nepredvidljivi. Oblikovanje steklenih izdelkov s pihalno pipo, še posebej vpihovanje
staljenega stekla v kalup, je povzročilo pravo revolucijo. Proizvodnja stekla je postala bistveno hitrejša
in cenejša.

V kalupu izdelana steklena posodica za dišavno mazilo, odkrita v zgodnjerimskem grobu na Hajdini,
Universalmuseum Joanneum, Gradec

Pihanje v kalup je močno pospešilo proizvodnjo in omogočilo izdelavo velikih, domala industrijskih
količin povsem enakega posodja. Velikost in oblika nista bili več stvar spretnosti mojstra ali naključja.
Delavnice so začele izdelovati na stotine in tisoče standardiziranih izdelkov iste velikosti, standardnih
oblik in primerljive kvalitete. Posledično so stekleno posodje začeli uporabljati tudi pri transportu
tekočin, npr. olja, podobno kot smo še danes navajeni kupovati olje v steklenicah. Po odkritjih velikih
količin odlomkov standardnih, kvadratastih enoročajnih vrčev lahko sklepamo, da je bilo tovrstno
posodje cenovno široko dostopno. Praktična, kvadratna oblika posodja je omogočala ekonomično
izrabo prostora pri transportu, ovito v slamo pa je bilo primerno tudi za transport na daljše razdalje.
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Stekleno mersko posodje iz Pompejev. Izdelava steklenega posodja v modelih je omogočala serije enakih
izdelkov. Kvadratasta oblika kaže na to, da so vrče, ovite v slamo, uporabljali tudi za transport.13

Mesta Tir, Sidon in Bejrut so bila središča antične steklarske proizvodnje.
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najstarejša
blagovna znamka:
Ennion epoiese –
izdelano pri Ennionu –
made by Ennion

Z

a prvega mojstra, ki je začel vpihovati steklo v model (drugo desetletje 1. stoletja po
Kr.), velja Ennion iz mesta Sidon. Svoje izdelke je prvič v zgodovini steklarstva opremil
z blagovno znamko, z grškim napisom Ennion epoiese, po naše »izdelano pri Ennionu«.
Nekateri izdelki imajo tudi napis s kratkim tradicionalnim judovskim rekom, zapisanim v
grščini, »naj se kupec mojstra spominja pri Bogu«.14 Ennion in nekaj njegovih tekmecev, po imenu
znanih mojstrov, kot so Aristeas, Jazon, Neikas in Meges, vsi iz obalnih mest na tleh današnjega
Bejruta, so koristno izrabili pridobitve nove steklarske tehnologije, med drugim tudi možnost
masovne proizvodnje posodja. Njihove skodelice in vrči so znani s številnih najdišč, kar kaže na
razvejano trgovsko mrežo širom Sredozemlja. Aristeas, Jazon, Neikas in Meges so v prvi vrsti
oskrbovali tržišča v Vzhodnem Sredozemlju, Ennion pa se je usmeril na tudi Zahod in kot kaže, odprl
filiale lastnih delavnic na Jadranu.

Skodelica, izdelana z vpihovanjem v model, označena z blagovno znamko mojstra Enniona iz Sidona,
današnji Libanon. Skodelica je bila najverjetneje odkrita v mestecu Adria, pred desetletji odkupljena v Benetkah,
danes jo hrani Metropolitan Museum of Art, New York. 15 Odlomki identične posodice so bili odkriti
v Ribnici na Dolenjskem.16

Trgovanje je doseglo masovni obseg, vključevalo ni le surovega stekla in steklarskih izdelkov vseh
vrst, temveč tudi kalupe in tehnologijo ter razbito steklo za reciklažo. Navsezadnje, pod soncem zares
ni nič novega.
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Posledično se je steklarstvo od 1. stoletja po Kr. naglo razvijalo. Najpomembnejša steklarska središča
so bila v Tiru, Sidonu, Jeruzalemu in Bejrutu, pa tudi v Atenah, na Jadranu v Saloni, blizu današnjega
Splita, in Akvileji, današnjem Ogleju. Posebej Italija je slovela po številnih delavnicah, ki so dosegale
osupljivo tehnično briljanco; posebej tiste, ki so pripadale cesarskemu dvoru in stregle okusom
bogate rimske aristokracije.

Steklo so v antiki pogosto uporabljali za izdelavo barvitih stenskih mozaikov, detajl mozaika iz Nikopolisa.

Steklen, reliefno okrašen vložek za prstan, odkrit
na Spodnji Hajdini, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
(Foto: B. Farič)

S širjenjem romanizacije se je steklarska
dejavnost vključno z visokim obrtnim
in tehnološkim znanjem širila po vsem
imperiju in se po okusih lokalnih tržišč tudi
spreminjala. Izdelava cenenega posodja iz
recikliranih surovin je dobila industrijske
razsežnosti. Izdelovali so tudi okenske šipe,
mozaične kocke za stensko dekoracijo,
vložke za nakit, npr. »očesca« za prstane,
vlivali so cenene geme kot posnetke
izdelkov iz poldragih kamnov, izdelovali
vložke za oči bronastih kipov in vse vrste
poceni nakita. Trgovske poti z luksuznim
brušenim, poslikanim in mozaičnim steklom
ter s ceneno stekleno kramarijo so vodile
na sever in Daljni vzhod. Rimski izdelki so
bili odkriti na tleh Afganistana, v Indiji in na
Kitajskem. Za večino pa se zaradi kasnejših
recikliranj ni ohranila čisto nobena sled.
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Nič novega pod
soncem ali recikliranje
stekla v antiki

P

ri oceni obsega rimskodobne steklarske proizvodnje naletimo na nepremostljive težave
zaradi velike stopnje recikliranja; večina črepinj je namreč končala v predelavi. Zbiranje
razbite steklenine po mestih je bil del organizirane predelave in nadaljnje proizvodnje.
Pri ustvarjanju približne podobe si vsaj deloma lahko pomagamo z evidenco tovora s
potopljene ladje Ouest Embiez 1 v zahodnem Sredozemskem morju. Ladja je potonila v 3. stoletju
po Kr. blizu današnje francoske obale. Natovorjena je bila z okoli 15 do 18 tonami surovega stekla,
1800 steklenimi posodami in dvema vrstama okenskega stekla. Ladij s podobnim tovorom je brez
dvoma bilo veliko.
Na podlagi poročil in arheoloških raziskav sklepamo, da je antična steklarska dejavnost potekala
v treh fazah. Kot prvo lahko označimo proizvodnjo surovega stekla iz kremenčevega peska, sode
in apnenca. Tako dobljene pogače surovega stekla so zdrobili, ponovno raztalili in maso očistili ter
razbarvali z dodatkom mangana. Tako pripravljeno surovino so z dodajanjem kovinskih oksidov
obarvali. Surovo steklo je namreč zaradi nečistoč, npr. železovih in drugih spojin, ki so po naravni
poti prisotne v peskih, zelenkasto modrega tona. Da bi dobili brezbarvno steklo, ga je treba očistiti
z dodatki mangana. Obarvana steklena gmota je v obliki surovcev, t. i. ingotov, služila za nadaljnjo
izdelavo in prodajo. Ingoti so bili predmet široko razpredene trgovine, kar dokazuje, da je bila
steklarska tehnologija zahtevnejših postopkov del skrbno varovanih obrtnih znanj posameznih
mojstrov ali delavnic.
Surovce so v drugi fazi pri bistveno nižji temperaturi ponovno raztalili in oblikovali v končne izdelke.
Končne izdelke so naredili s ponovnim segrevanjem in oblikovanjem staljene mase z vlivanjem,
stiskanjem, pihanjem v kalupe, prostim pihanjem itd. Med zahtevnejše postopke je brez dvoma sodilo

Odlomka mozaičnega stekla z vzorcem millefiori, odkrita v Celju, prva pol. 1. stol. po Kr.,
Pokrajinski muzej Celje
(Foto: N. Sovdat)
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razbarvanje in obarvanje mase v določenih barvnih odtenkih, ki so se z modo spreminjali. Npr. za
zgodnje rimsko obdobje je zelo značilno posodje intenzivnih smaragdno zelenih, kraljevsko modrih,
jantarno rumenih in mlečno belih odtenkov. Brezbarvna, bolje rečeno razbarvana, kameni streli
podobna stekla, ki so bila po navadi okrašena z brušenjem, so postala modna v zadnjih desetletjih 1.
stoletja po Kr.

Posoda na nogi z »nakapanim« okrasom raznobarvnega stekla, cenejši posnetek mozaičnega posodja,
1. stoletje po Kr., emonsko grobišče, Mestni muzej Ljubljana
(Foto: I. Lapajne)

Kot tretjo fazo proizvodnje lahko označimo predelovanje odpadnih stekel, recikliranje črepinj
raznovrstnih izdelkov. Tovrstna proizvodnja je bila najmanj zahtevna in je potekala pri bistveno nižjih
temperaturah. Obsegala je masovno proizvodnjo cenenih izdelkov. Staljenega stekla, mešanice
obarvanih in razbarvanih izdelkov ni več mogoče razbarvati in ponovno obarvati. Reciklirana stekla
ostajajo trajno rjavih, modrikastih in zelenkastih odtenkov, podobno kot še danes masovno izdelana
steklena embalaža.
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Pihanje stekla v dvodelne modele, domala enako kot pred dvema tisočletjema, upodobljeno na francoski
razglednici iz srede 20. stoletja.

Skica sodobnega dvodelnega modela za izdelavo steklenic z vpihovanjem. Posebej cenjen les za izdelavo
steklarskih modelov je bil hruškov. Oblike rimskodobnih izdelkov kažejo na podobne postopke izdelave.
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Steklenice in pivske čaše
ter parfumske doze
iz Porenja:
rimskodobna kolonjska
voda 4711

Z

aradi obsežnih nahajališč kremenčevega peska se je v okolici današnjega Kölna
razbohotila močna steklarska dejavnost, ki je dosegla višek med 2. in 4. stoletjem. Zelo
živahno steklarsko proizvodnjo v Galiji in ob Renu so spodbujale razvejane trgovske vezi z
ljudstvi onkraj meja rimskega cesarstva, ki so vodile daleč na sever.

a.

b.

c.

d.

e.

Značilne oblike parfumskih stekleničk, balzamarijev: a. 1. stol., b. 2. stol., c. 3. stol., d. 4. stol., e. 6. stol.
Oblika posodice je bila značilna za vrsto dišave, podobno kot npr. še danes prepoznamo kolonjsko vodo 4711
po značilni embalaži.

Po rečnih poteh, ki so bile v antiki glavne prometnice, pa je prihajalo veliko blaga tudi v mesta in kraje
ob Dravi in Savi. Za mnoge steklarske izdelke, odkrite na Ptuju, pa tudi drugje v naših krajih, lahko
domnevamo izvor v Porenju.
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Stekleno posodje iz grobov Poetovione, v sredini balzamarij, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Kantaros, dvoročajna vinska kupa z reliefno brušenim dionizičnim motivom bršljana, odkrita v enem
od petovionskih grobov. Čaša je najverjetneje izdelek porenskih delavnic 3. stoletja.
(Vir: Arheološki vestnik 51, 2000)
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Čaša z brušenim okrasom z biblijskim motivom Lazarja,ki ga je Jezus obudil od smrti, najverjetneje izdelek
kölnskih delavnic, Yale University Art Gallery.17

Za masovne izdelke srednje in pozne rimske dobe sta značilna razmeroma preprosta oblika in okras,
pogosto izveden z ovijanjem raztaljene nitke okoli izdelka. Bolj luksuzni steklarski izdelki, predvsem
pivske čaše, pa so bili okrašeni v tehniki vrezovanja in brušenja okrasa v površino. Značilne so dolge,
hitre in zelo sumarne poteze. Podobe delujejo zelo ekspresionistično, prizori pa so neredko biblijski,
saj se je v 4. stoletju krščanstvo že močno razširilo po cesarstvu. Večidel pa vendarle prevladujejo
lovski prizori in prizori iz vsakdanjega življenja.
Edna redkih pri nas odkritih brušenih čaš s figuralnim okrasom izvira iz Kranja. Odlomki so bili odkriti
v poznoantični steklarski peči iz 6. stoletja na dvorišču gradu Khislstein. Črepinje fine čaše, so bile
izdelane najverjetneje v kateri od sredozemskih delavnic ali v severni Italiji vsaj poldrugo stoletje prej,
preden so njene črepinje pristale na reciklažnem kupu steklarske peči.18

R

Čaše za cesarje
in bogove

imskodobno steklarstvo je doseglo zadnji tehnološki vrhunec s proizvodnjo t. i. vasa
diatreta ali čaš z okrasom v obliki mrežice, umetelno izbrušene iz zunanje plasti stekla
tako, da se je površine držala le še na drobnih, skritih »stebričkih«. Tovrstne čaše sodijo
med nepresežene mojstrovine steklarske obrti antične dobe. Izdelane so bile po naročilu
pri najboljših steklarskih mojstrih za cesarski dvor in najvišjo aristokracijo. Najverjetneje so bile
namenjene za darila, ki jih je cesar ob različnih priložnostih poklanjal najzvestejšim sodelavcem in
oficirjem. Nekatere čaše so namreč opremljene s kratko napitnico ali voščilom, iz česar je mogoče
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sklepati, da so bile namensko izdelane, npr. v počastitev vladarskih okroglih obletnic in vojaških zmag.
Krhkost, najverjetneje pa tudi tehnološka dragocenost in redkost tovrstnih izdelkov so glavni vzroki,
da je čaš tipa vasa diatreta ohranjenih le še okoli ducat.
Med tehnološko zelo zahtevne postopke sodi tudi izvedba okrasa z zlatim lističem med dvema
plastema brezbarvnega stekla. Način okraševanja z zlatimi lističi je bil poznan že mojstrom starih
sredozemskih delavnic iz druge polovice zadnjega tisočletja pred Kr. Zlato so neredko uporabljali
tudi pri izdelavi helenističnega mozaičnega stekla. V tem času se je razvila tudi tehnika slikanja na
površino steklenih posod. Nanašanje tanke plasti zlata na površino je sorodna tehnika vstavljanju
zlatih lističev med plasti stekla. Oboje so izdelovali z lepljenjem in naknadnim utrjevanjem s
segrevanjem posode. Krašenje z zlatimi lističi med dvema plastema stekla je postalo priljubljeno v
poznorimskem času kot nekakšen prežitek starih tehnik. V razgreto plast stekla, po navadi je bilo to
dno čaše ali steklenice, so najprej vrezali okras in na posamezne dele risbe nanesli tanko plast zlata
v lističih. Na končano podobo so položili plast stekla in dela z razgrevanjem spojili. Motivika okrasa
je večidel krščanska, nanaša se na staro- ali novozavezne prizore in osebe, svetnike in včasih tudi na
naročnike. Po prizorih in dragocenosti materiala bi lahko sklepali, da je posodje služilo za obredne
namene. Stekleničke so morda uporabljali za hranjenje blagoslovljenih tekočin, olja ali vode. Oboje
ima poseben ritualni pomen v krščanskem obredju in zavzema posebno mesto v zasebnem življenju
vernika.
Po razpadu Zahodnega rimskega cesarstva leta 476 se je antična steklarska tehnologija ohranila na
tleh Bizanca in v perzijsko-arabskem svetu. Največ delavnic iz te dobe je bilo odkritih v Siriji, Palestini
in Egiptu. Nekaj je znanih tudi iz Male Azije in Grčije, npr. Soluna, Konstantinopla itd.
Razvoju zgodnjesrednjeveškega steklarstva lahko sledimo na tleh sasanidske Perzije. Raziskave
kažejo na zlivanje vplivov in nadgradnjo tehnoloških znanj, kar se odraža v zgodnjeislamski proizvodnji
steklenega posodja. Pri oblikovanju in okraševanju prepoznamo stare antične in rimskodobne
tehnologije, oplemenitene z novim idejnim svetom, kar se odraža v motiviki in barvnih spektrih.
Še vedno so priljubljeni različni stili, izvedeni v tehniki vrezovanja in brušenja, kot tudi izdelovanje

»Mrežaste« čaše so nastale z dolgotrajnim, natančnim odbruševanjem in oblikovanjem zunanje površine
v čipkasto mrežico, povezano s podlago s tankimi »mostički«, Römisch-Germanisches Museum, Köln.19
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Mrežasta čaša iz muzeja v Plevlju, Črna gora20
(Foto: L. Pejović)

Dno steklenice iz 4. stoletja z okrasom vdelanega zlatega lističa med plastema stekla s svetopisemskim
prizorom Jezus obudi mrtvega Lazarja, Museo Pio Cristiano, Rim.21
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Skodelica, izdelana v tehniki mozaičnega stekla, imenovani tudi millefiori steklo, iz Iraka, 9. stol. po Kr.,
hrani Metropolitan Museum v New Yorku.22

mozaičnih stekel. Živahna proizvodnja surovega stekla v Levantu se je nadaljevala neprekinjeno iz
pozne rimske dobe v 10. in 11. stoletje. Delavnice so s steklom oskrbovale velika steklarska središča
na Bližnjem vzhodu in drugje.
Tri velika muslimanska steklarska središča so znana: Levant, Egipt in Perzija. Tir, Beth She‘arim, Bet
Eli‘ezer, Qal‘at Sem‘an v Levantu, Fustat (Stari Kairo) v Egiptu, Nišapur, Siraf in Susa v Perziji ter
Samara v Mezopotamiji. Proizvodnja se je nadaljevala tudi v času Abasidskega kalifata v 9. stoletju.
Steklarske delavnice so bile odkrite v Ktezifonu in Raki na Evfratu.
Bizantinsko cesarstvo je bilo ključnega pomena pri ohranjanju in prenosu antične civilizacije ter
starih tehnoloških znanj v sodobni svet, kar še posebej velja za beneško steklarstvo. Benečani so
bili v vazalnem odnosu z Bizancem. Zaradi politične negotovosti in slabljenja bizantinske države v
Sredozemlju je vloga Benetk sčasoma naraščala. Za zasluge pri obrambi bizantinskih sredozemskih
posesti so Benečani dobivali bogate trgovske koncesije in možnost naselitve v Konstantinoplu. S
tragičnimi dogodki, latinskim pokolom in kasnejšim križarskim oplenjenjem Konstantinopla leta
1204, so skupaj z naropanimi zakladi in ujetniki prešla v Benetke tudi obrtna znanja. Med njimi
tudi steklarstvo, ki je dobilo tam nov domicil. Beneško steklarstvo se je še okrepilo z dotokom
beguncev pred Otomani, posebej ob padcu Konstantinopla leta 1453. Številne tehnike izdelovanja
in okraševanja današnjih beneških steklarjev koreninijo v antiki. Serenissima je prek Bizanca in
Bližnjega vzhoda ponovno sprejela obogateno steklarsko dediščino rimske Akvileje. Podobno kot
danes Benetke je bila pred dvema tisočletjema tudi Akvileja veliko steklarsko in pomembno trgovsko
ter kulturno središče na Severnem Jadranu.
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Steklena jagoda iz poznobronastodobnega groba v Dobovi, Posavski muzej Brežice

N

Kaj pa mi?

ajstarejši steklarski izdelki na naših tleh so jagode z ogrlice, odkrite v
poznobronastodobnem grobu iz Dobove. Z začetkom železne dobe pred 2800 leti
pa se vse spremeni. Pisane ogrlice, zaponke s steklenimi oblogami in posamezno
posodje postanejo del stalnega grobnega inventarja, kar pomeni, da so steklo cenili in
je bilo namenjeno tudi vsakdanji rabi – toda le pri eliti. Posebej dolenjska grobišča slovijo po odkritjih
tisočev pisanih steklenih jagod, ki so spremljale umrle žene v onstranstvo.

Bronasta fibula »ježevka«, zaponka za obleko s stekleno oblogo iz Libne, Posavski muzej Brežice
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Steklena ogrlica iz železnodobnega groba, Dolenjski muzej Novo mesto
(Foto: Borut Križ)

Železnodobna ljudstva na naših tleh so vzdrževala živahne stike s sosednjimi deželami, z Italijo, Grčijo
in s preostalim Sredozemljem. Ob tisočih steklenih jagodah, odkritih v dolenjskih grobovih, se vedno
znova zastavlja vprašanje, kje so bile izdelane. Glede na njihovo ornamentalno izvirnost in številčnost
se kot najbolj logičen odgovor ponuja lokalna, domača produkcija, ki pa še ni arheološko potrjena. Ob
poznavanju bogate dolenjske proizvodnje železarskih izdelkov in razpredene trgovine z jantarjem in

Jantarne in steklene jagode iz dolenjskih železnodobnih grobov, Dolenjski muzej Novo mesto
(Foto: B. Križ)
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Internetni oglas za prodajo steklenih jagod, ki zagotavljajo varnost pred zlimi silami.

drugimi dobrinami pa se ponuja tudi drugačen odgovor. Ob upoštevanju kompleksnosti in tehnične
zahtevnosti steklarske proizvodnje, a tudi ob odkritjih ladijskih tovorov s surovci stekla, ne smemo
izključevati možnosti trgovske izmenjave. Navsezadnje bi dolenjsko železo in železarski izdelki
zadostovali za izmenjavo vsega preostalega blaga, tudi surovcev stekla za nadaljnjo predelavo. Morda
gre za lokalno proizvodnjo sekundarnega značaja, za izdelavo jagod iz uvoženih surovcev, morda pa
tudi za množično, neposredno trgovsko izmenjavo.

Pogled na kramarsko stojnico v Bostonu s pripomočki za zaščito in dobro srečo23
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Ogrlica iz steklenih jagod iz rimskodobnega groba na Poetovioni, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Kakor koli, podoba tisočerih jagod na dolenjskih najdiščih je silno impresivna in odpira tudi vprašanje
njihove vloge v grobovih, ki zanesljivo ni bila zgolj stvar okrasa.
Ob pogledu na pisano razkošje steklenih jagod se ponuja misel na grški mit o nimfi Io. Prelestno
mladenko je ves čas zalezoval stari pohotnež, kiklolazi Zevs. Njegova besna in užaljena soproga Hera
je ubogo dekle za kazen spremenila v telico in poslala tisočoko pošast Argo, da jo je budno varovala
pred Zevsom. Mit odlično izrazi staroveško verovanje, da svetleča, barvita stvar, ki ponazarja budno
oko neumornega varuha, lastnika trajno zavaruje pred nevoščljivimi, zlimi silami. Tovrstni stekleni
obeski so še danes naprodaj na Bližnjem vzhodu.
Steklenim jagodam v obliki očesa Arabci pravijo nazar (pogled, ki varuje, nadzor), po turško pa jim
rečejo nazar boncuğu (jagoda, ki varuje). Mogoče jih je kupiti na vsakem bazarju. Tujcem jih ponujajo
kot evil eye ali amulet, ki kot budno oko varuje lastnika in odvrača zle poglede. Najstarejša evidenca
o rabi tovrstnih steklenih jagod prihaja iz Fenicije, iz dežele, ki ji najverjetneje dolgujemo nastanek
stekla ali pa vsaj najstarejšo proizvodnjo. Domnevamo lahko, da so Feničani zalagali s svojimi izdelki
ljudstva od blizu in daleč. Podobno kot so tudi beneške steklarne v 19. in 20. stoletju izvažale
velikanske množine steklenih jagod na afriška tržišča.
Dvom o lokalni proizvodnji stekla se odpira tudi zaradi dejstva, da v dolenjskih mlajšeželeznodobnih
grobovih pred prihodom Rimljanov izgine vsakršna sled za pisano barvitostjo in množičnostjo
stekla. Steklene, sicer res opazno masivne zapestnice iz latenskih grobov tega časa so, milo rečeno,
nedomiselno oblikovane in v primerjavi s pisanostjo železnodobnih jagod dokaj skromnih barvnih
odtenkov, od modro zelene do rumeno rjave.
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Rimski imperij je tudi na naših tleh odprl pot globalizaciji. Stekleni izdelki so že v zgodnjecesarskih
grobovih in naselbinskih plasteh mestnih središč, kmalu zatem pa jih zasledimo tudi na podeželju.
Bližina Akvileje, velikega steklarskega središča z brezštevilnimi delavnicami in morda tudi
podružnicami vzhodnosredozemskih mojstrov, je omogočila živahno trgovino z izdelki in naglo širjenje
obrtnega znanja. Posledično so hitro nastajale predelovalne steklarske delavnice po vseh večjih in
manjših mestnih središčih, kjer so surovinski viri dopuščali, pa tudi primarna proizvodna središča. Z
arheološkimi izkopavanji je bil dokazan obstoj steklarskih delavnic v Emoni, Celeji in Poetovioni.
Medtem ko so bile v Emoni večidel delavnice za predelavo odpadnega stekla in izdelavo cenenih
izdelkov, je bila Petoviona skoraj gotovo pravo proizvodno središče s številnimi delavnicami. Mesto
je bilo živahno, bogato ter strateško in upravno središče pokrajine. Z nekaj desettisoči prebivalcev in
številno vojsko je predstavljalo močno tržišče za uvožene in domače izdelke, kar se odraža v bogati
ptujski zbirki steklenih predmetov. Večina prihaja iz grobov, raziskane pa so bile tudi številne obrtne
delavnice s pečmi; njihovo število presega 150 primerkov in med njimi so mnoge steklarske. Vendar
jih ni vedno lahko prepoznati, ker so si po navadi steklarji delavniške prostore delili z drugimi obrtniki,
izdelovalci brona, srebrarji itd.

Steklena posodica, kapalka, v obliki ptice, odkrita v enem od emonskih grobov, Mestni muzej Ljubljana.
(Foto: T. Lauko)
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https://www.google.si/search?q=obsidian+in+archaeology&tbm=isch&tbs=rimg:CSBa0LeqKCaRIjgXk
kCDLpSc3GeLXu0Fg_1i2IQZJB-1MtNTAL0trVPnEYXaxk8VU0bQjbXZCqpij2ehdJ23dfzQ8VSoSCRe
SQIMulJzcEVKdft0QRXjGKhIJZ4te7QWD-LYRXEplDC0Uv8cqEgkhBkkH7Uy01BE009NqNUYitioSC
cAvS2tU-cRhEVTzrTHFb3bUKhIJdrGTxVTRtCMRCXA6bpZOQJ8qSEgltdkKqmKPZ6BExxrBYiM_1Ui
oSCV0nbd1_1NDxVESS8Q3bjXW_1k&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjuhp6aro7ZAhUKBcAKHQooA5
MQ9C8IHA&biw=1920&bih=962&dpr=1#imgrc=yZ2geiyfYeMlmM:&spf=151
http://1.bp.blogspot.com/-w28iLVSM1RU/VJnSs7EZOsI/AAAAAAAABtI/MN5gFjclqYk/s1600/
Glass%2BBeads%2BMaking.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_glass#/media/File:Third_beach_sand.jpg
Kemijska formula za sodo je Na2CO3, imenujemo jo natrijev karbonat ali tudi natron. Po navadi je na
osnovne molekule sode vezanih še nekaj molekul vode, kar kemijskih lastnosti sode ne spremeni. Je
močno alkalna, kar pomeni, da najeda kožo, je kristalna snov, odlično topna v vodi. Uporabljali so jo v vseh
starih civilizacijah pri izdelavi glazirane keramike in fajanse, npr. znamenita Ištarina vrata. Poleg rabe pri
balzamiranju trupel so jo uporabljali tudi pri strojenju kož.
Zaradi visoke topnosti v vodi so nahajališča naravnih skladov natrijeve sode predvsem v suhih, puščavskih
predelih, navadno v zmesi s hidrogen karbonatom. Ta je danes poznan kot NaHCO3 ali soda bikarbona, ki je
mnogo manj alkalna in zato užitna. (Branko Fajdiga, dipl. ing. kemije)
https://en.wikipedia.org/wiki/Natron#/media/File:Emi_Koussi_crater_natron.jpg
http://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/uluburun-one-oldest-and-wealthiest-shipwrecks-everdiscovered-001962
http://www.valeryglassbottles.com/the-ancient-art-of-glass-making/
http://www.toledomuseum.org/kiosk/ancient-asian-european-glass/ancient-glass/pivotal-moments-inancient-glass/core-formed-vessels-in-the-near-east/
http://www.entertainmentcairns.com/adfas-lecture-series-ancient-egyptian-artistry-in-glass-event.html
http://www.toledomuseum.org/kiosk/ancient-asian-european-glass/ancient-glass/ancient-glass-in-thestudy-gallery/roman-cast-mosaic-bowls/
https://metmuseum.org/art/collection/search/245200
https://en.wikipedia.org/wiki/Cameo_glass#/media/File:Satyr_Bacchus_Petit_Palais_ADUT00240.
jpg
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S030544031500059X-gr7.jpg
V grščini napisana kratka hebrejska molitev, iz česar je razvidno, da je bil mojster judovskega rodu in po
čemer lahko sklepamo, da so se čaše morda uporabljale pri obredju.
http://www.nybooks.com/daily/2015/05/31/ennion-roman-lips/
V. PERKO, »Sia ricordato il compratore!«. Aquileia nostra, ISSN 0391–7304, 2003, an. 74, str. 478–
494.
https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52562
Čaša je na razstavi Železna nit v Mestni hiši v Kranju.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Colognediatret.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Cage_cup#/media/File:Diatreta_from_Komini_II_Pljevlja_-_
Montenegro_-_4th_century.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_glass#/media/File:Resurrection_of_Lazarus-stained_glass.jpg
https://metmuseum.org/art/collection/search/454030
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazar_(amulet)#/media/File:Nazars_Greek_evil_eye_charms.
jpghttps://en.wikipedia.org/wiki/Nazar_(amulet)#/media/File:Nazars_Greek_evil_eye_charms.jpg
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https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52562
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Mojca Šifrer Bulovec

MAGIČNA MOČ
KRISTALOV IN STEKLA:
JAGODE ZA OČI

P

rva znana ogrlica z zdravilnim učinkom iz Slovenije je iz zapuščine posestnika in
gostilničarja iz Selc Janeza Kalana iz leta 1723. Zapuščinski popis posebej omenja
»Zaponko z 11 koralami, jagode za oči imenovane.« Zadnja lastnica omenjenih jagod za
oči, Urša Semen, poročena Bešter iz Selc, je dr. Rudolfu Andrejki v tridesetih letih 20.
stoletja povedala, da so si jih pri njih izposojali ljudje iz cele Selške doline. Tisti, ki je imel težave z
očmi, si jih je ponoči ali pa toliko časa, dokler je ležal, obesil okoli vratu. Ko je vstal, jih je snel in položil
v skledo z vodo. »In kdor je nosil te jagode le enkrat, v trdi veri, mu gotovo pomagajo zoper bolezni
na očeh, in sicer tako, da ga ne bodo nikoli več bolele oči.« Jagode za zdravljenje oči so uporabljali
do okoli leta 1900. Od 11 jagod so se ohranile le tri – ena je iz ahata, druga iz jaspisa, tretja iz
brušenega stekla.

Jagode za oči iz zapuščine Janeza Kalana iz Selc iz leta 1723.
Hrani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, inv. št. E 3216
(Foto: J. Žagar)

Ogrlice iz poldragih kamnov in stekla za zdravljenju oči so poznali tudi v Javorjah, na Malenskem
vrhu, v Zmincu, pri »Firbarju« v Karlovcu in v Uršulinskem samostanu v Škofji Loki. Zdravljenje lahko
primerjamo z alternativno vejo medicine, imenovano kristaloterapija.
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Razdrta ljubezen je kot razbito steklo,
nikoli več se ne zaceli

DNO STEKLENIČKE
S PODOBO ANTINOSA

Odlomek dna steklenice u podobitvijo Antinosa
(Foto: K. Brešan)
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Ajdovščina, risba podobe z dna steklenice in kip Antinosa, ki ga hranijo v pariškem Louvru2

V

devetdesetih letih prejšnjega stoletja so potekala izkopavanja na Mircah v Ajdovščini
na prostoru zgodnjerimske obcestne postaje Fluvio Frigido.1 Na dan je prišlo tudi
nekaj odlomkov dna steklenice z reliefno podobo in grškim napisom. Navkljub slabi
ohranjenosti je moč prepoznati mladeniško figuro z bogato nakodranimi lasmi in
poudarjenimi ustnicami. Delno ohranjen napis je v prvem delu berljiv kot: Aντίνοο… latinsko
Antinoo...
Antinos (lat. Antinous, gr. Ἀντίνοος, 111 – 130 po Kr.) je bil čeden in nadarjen mladenič iz Bitinije,
današnja Turčija. Še v rosnih letih je bil predstavljen rimskemu cesarju Hadrijanu, ki ga je silno
prevzel. Vzel ga je na svoj dvor v Italiji in mu nudil najboljšo izobrazbo. Kmalu je postal nepogrešljiv
član cesarjevega spremstva na potovanjih po Rimskem imperiju. Hadrijana je spremljal tudi pri
skrivnostnem obredju elevzinskih misterijev v Atenah. In bil je prisoten, ko je cesar na lovu v
Mavretaniji ubil leva.
Leta 130 je bil cesarjev najtesnejši spremljevalec na ladji po Nilu, ko je v nikoli pojasnjenih
okoliščinah utonil. Cesar je za svojim izbrancem jokal kot ženska, zaradi česar se mu je posmehoval
ves dvor.
Antinosu so bile dodeljene božanske časti. V njegov spomin je dal cesar izdelati na tisoče kipov in z
njimi okrasil rimska mesta. Na mestu, kjer je utonil, je ustanovil mesto Antinoopolis. Tu in v Atenah so
v počastitev spomina potekale slovesne športne igre.
Podoba prelepega mladeniča je postala simbol pripadnosti in zvestobe, a tudi neminljive mladeniške
lepote. V naslednjih desetletjih so zaradi priljubljenosti izdelali številne kipe, podoba lepega
mladeniča je našla svoje mesto tudi na nakitu in drugih uporabnih predmetih.
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Odlomki iz Ajdovščine, odkriti v plasteh rimskodobne cestne postojanke Fluvio Frigido, so pripadali
steklenici, izdelani v kalupu. Antinosova podoba z bogato nakodranimi lasmi ima svoja izhodišča v
kiparskih upodobitvah, ki so preplavila cesarstvo po mladeničevi smrti. Prenesena v kalup je ohranila
le še shematične podobnosti, pri čemer pa vendarle ni moč prezreti poudarjeno polnih, čutnih ustnic
upodobljenega. Deloma ohranjen napis, ki obkroža figuro, je izveden z grškimi črkami. To napeljuje
k predpostavki, da je steklenička prišla v naše kraje kot embalaža, najverjetneje za dišavno olje. Ni
neverjetno, da je bila skupaj z vsebino izdelana v okolici egiptovskega Antinopolisa, kjer se je tako
nesrečno končalo življenje cesarjevega ljubljenca.

Opombe
1. Svoljšak, D. et al. 2013, Fluvio Frigido, Castra, Flovius, Ajdovščina. Vodnik in katalog stalne arheološke
razstave v Ajdovščini, Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_art#/media/File:Antinous_Mandragone_profil.jpg
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Steklen vrč iz rimskega groba Poetovione, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
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Mojca Vomer Gojkovič

Rimsko steklo
Petovione

Krhka lepota oblik in barv

S

teklo je prozorna in svetlikava snov, ki se zmehča pri visoki temperaturi okrog 700˚C.
Ohlajeno je zelo krhko, po drugi strani pa izredno trdno. Nastane s taljenjem kremena, ki
postane pri ohlajanju trd in krhek. S spreminjanjem kemične sestave in načina izdelave
dobimo stekla, katerih lastnosti ustrezajo najrazličnejšim namenom uporabe. Natrijeva
stekla so bila antična stekla, kasneje so jih izpodrinila kalijeva stekla, ki se najpogosteje uporabljajo
za kozarce, steklenice in okenska stekla. V laboratorijih in gospodinjstvu se uporablja borovo steklo,
ker je odporno proti temperaturnim spremembam. Svinčevo steklo se uporablja predvsem za optične
predmete.
Brezbarvno steklo je izdelano iz zelo čistih surovin, saj ga že zelo majhne količine nečistoč obarvajo.
Obarvano steklo dobimo z dodajanjem določenih snovi in raznih kovinskih oksidov stekleni masi.
S primesmi železa se steklo obarva z zeleno rumenim tonom, kromov oksid obarva steklo zeleno,
bakrov modro, manganov oksid vijoličasto, zlato pa rdeče.
Prve steklene predmete, predvsem steklene jagode in predmete za okraševanje, so izdelovali že
Sumerci sredi 3. tisočletja pr. n. št. na prostoru današnjega Iraka. Steklene posode pa se pojavijo več
stoletij pozneje, okrog leta 1500 pr. n. št., na območju hetitskega kraljestva in Sirije.
V Sloveniji so prve steklene najdbe znane iz obdobja kulture žarnih grobišč, s prehoda bronaste v
železno dobo. Najstarejša steklena jagoda je bila odkrita v Dobovi v grobu iz 11. stoletja pr. n. št. V
mlajših grobovih kulture žarnih grobišč, v 9. in 8. stoletju pr. n. št., je steklenih ogrlic vse več, posebno
bogati so z njimi grobovi iz Novega mesta, z najdišč Mestne njive in Kapiteljska njiva.
V starejši železni dobi je tudi na slovenskem prostoru stekleno okrasje zelo oblikovno in barvno
bogato, pojavijo pa se že prve steklene posode. V Stični je bila najdena majhna dvoročajna modra
steklenička, okrašena z večbarvnimi steklenimi nitmi, ki sodi v čas od konca 6. do začetka 4. stoletja
pr. n. št.
V mlajši železni dobi, v latenu, so najbolj razširjene steklene zapestnice različnih barv. Iz tega obdobja
so dva prstana iz modre steklene paste in pas sklepanec, okrašen z rdečim emajlom, odkriti na
grobišču v Brstju pri Ptuju in sodijo v 2. do 1. stoletje pr. n. št.
V času rimskega imperija se je razvila močna steklarska obrt. Med izdelki, narejenimi v kalupih,
izstopajo posode z raznobarvnimi vzorci, nastalimi z mozaično tehniko; med njimi so najbolj razširjeni
raznobarvni cvetni vzorci. V Forminu je bil najden krožnik z nizko, malo poševno steno z rahlo
izvihanim ustjem in ravnim dnom, na katerem so v sredini koncentrične kanelure. Temno zeleno
prosojno steklo je bilo ulito in brušeno. Tam je bil najden tudi krožnik, izdelan v millefiori tehniki.
Temno zelena, rumena, rdeča in svetlo zelena steklena zrnca dajejo vtis cvetnega polja. Oba sodita v
1. stoletje, ko se razvije tudi tehnika prostega pihanja, ki omogoča izdelavo večje količine izdelkov za
nižjo, dostopnejšo ceno. Take posodice, izdelane iz brezbarvnega prosojnega stekla, so okraševali z
vrezovanjem različnih geometrijskih, rastlinskih in tudi figuralnih motivov.
Tehnika pihanja v kalup je omogočila serijsko proizvodnjo različnih steklenih izdelkov. S to tehniko
so v 1. stoletju lahko posnemali motive in okrase kovinskih posod, kar potrjujejo tudi pri nas najdene
mnogokotne stekleničke, rebraste skodelice, čaše, steklenice in druge posode. Pozneje so s to
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tehniko lahko izdelali posode različnih oblik, kot je na primer steklenička temno jantarne rjave barve
z upodobitvijo dveh portretov genijev oziroma boga Janusa, najdene v grobu, bogatem z jantarnimi
predmeti, v bližini gasilskega doma na Ptuju.
Konec 1. in v 2. stoletju so se lokalne steklarske delavnice razvile tudi na slovenskem prostoru.
Odkrite ostaline steklarskih peči na Hajdini in v rimski obrtniški četrti v današnji Rabelčji vasi kažejo
na močno zastopano industrijo. Ob steklarskih pečeh so bili najdeni kosi surovega stekla ter deli
uničenih ali deformiranih posod in okenskega stekla. Med izdelki so kvadratne steklenice z žigi na
dnu, cilindrične čaše in tudi nekaj lokalnih. Značilne so posode s stekleno nitjo nataljenim okrasom.
Ob belih prosojnih izdelkih so z reciklažo v 4. in 5. stoletju steklene posode dobile olivno zeleno do
rjavo barvo.
V depojih ptujskega muzeja je množica različnih rimskih steklenih posod in drugih izdelkov, ki so bili
najdeni pretežno v grobovih. Med posodami iz ptujskih grobov prav gotovo zbujata posebno pozornost
na Zgornjem Bregu najdena visoka cilindrična posoda iz brezbarvnega prosojnega stekla z vrezanim
okrasom z motivom sedeče figure in morja s plavajočimi delfini ter aleksandrijskega svetilnika v
ozadju in čaša na nogi s presegajočimi ročaji v predrti tehniki, kantaros, iz brezbarvnega prosojnega
stekla z rastlinskim okrasom. Posodi sodita v prvo polovico 3. stoletja.
Stekla tudi v rimskem času niso uporabljali samo za posode ali okna, temveč tudi za izdelavo nakitnih
predmetov. V ptujskih depojih so različni predmeti iz stekla oziroma iz steklene mase, kot so jagode
različnih velikosti, oblik in barv ter stekleni obeski. V prstane iz različnih kovin so pogosto vdelane
steklene geme, v katere so lahko vrezani različni motivi.
Leta 2009 pa so bile v Ljudskem vrtu v grobu z jantarno preslico in keramično oljenko najdene še
steklene posode in dve stekleni palički, ki sta na vrhu zaključeni s plastično upodobljenima račkama,
spodnji del pa je tordiran in koničasto zaključen. Podobne igle lasnice so zelo redke, datirane so v
2. stoletje.
Steklene posode iz zgodnjega srednjega veka se pri nas niso ohranile; znani so predvsem jagode
raznih oblik iz raznobarvne steklene mase in nakit, okrašen z raznobarvnim emajlom, ki jih najdemo
na grobiščih na Ptujskem gradu, Turnišču in v Središču ob Dravi.

Stekleno posodje iz grobov Poetovione, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
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Mojca Vomer Gojkovič, Verena Perko

Katalog razstavljenih
predmetov

Bronasta fibula ježevka, zaponka z oblogo iz stekla
Najdišče: Libna, Špilerjeva gomila, grob 5
Posavski muzej Brežice, inv. št. 1053
Krožnik z ravnim dnom; na dnu so v sredini
koncentrične kanelure; temnozeleno prosojno ulito in
brušeno steklo
Datacija: 1. stoletje
Viš. 2,1 cm; rekon. pr. ustja 16,7 cm; rekon. pr. dna
12,3 cm
Najdišče: Formin
Inv. št. PMPO, R 7381

Krožnik z nizko poševno steno z rahlo izvihanim
ustjem in ravnim dnom;
millefiori steklo (temnozelena, rumena, rdeča in
svetlozelena zrnca)
Datacija: 1. stoletje
Viš. 2,4 cm; rekon. pr. ustja 27,8 cm; rekon. pr. dna
22,4 cm
Najdišče: Formin
Inv. št. PMPO, R 7378

Čaša z ovratnikom in nizko nogo; noga je okrašena s
poševnimi vrezi;
zeleno modrikasto prosojno steklo
Datacija: 1. stoletje
Viš. 6,2 cm; pr. 9,6 cm
Najdišče: Ptuj
Inv. št. PMPO, R 1235
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Vaza na prstanasti nogi z odebeljenim ustjem;
keramika, površina je prevlečena z modro glazuro
Datacija: zgodnje 2. stoletje
Viš. 11,5 cm; šir. 5,4 cm
Najdišče: Ptuj
Inv. št. PMPO, R 10565

Gema – itaglio z vrezano podobo sedečega
Satira, ki igra na dvojno piščal, zeleno prosojno
steklo
Datacija: 1. stoletje, prva polovica 2. stoletja
Velikost: 1,2 × 0,9 cm
Najdišče: Spodnja Hajdina
Inv. št. PMPO, R 11575

Steklenička z reliefnimi portreti genijev, temno
jantarno rjavo, v kalup pihano, v ognju delno stopljeno
steklo
Datacija: 2. stoletje
Viš. 5,82 cm; šir. 3,78 do 5,79 cm
Najdišče: Ptuj
Inv. št. PMPO, 88OP007/7
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Škatlica za shranjevanje pečata, okrogle oblike, na
površini ohranjen zelen emajl, na sredini plastični relief
žuželke. Na dnu so tri luknjice; bron, emajl zelene
barve
Datacija: 1. do 3. stoletje
Velikost: 2,5 cm
Najdišče: Brstje
Inv. št. PMPO, R 827

Lasnici s podobo vodne ptice – račke, konično oblikovan trup je
spiralno zavit, zelenkasto prosojno steklo
Datacija: 2. stoletje
Viš. 15,12 in 15,8 cm
Najdišče: Ptuj, Ljudski vrt
Inv. št. PMPO, 09LV155/03 in 09LV155/04

Steklenička – gubanka, s stekleno spiralo na vratu in štirimi
gubami na obodu, svetlozeleno steklo
Datacija: 1. do 2. stoletje
Viš. 11,2 cm; pr. dna 2,1 cm; pr. ustja 2,2 cm; najv. pr. 3,3 cm
Najdišče: Ptuj, Ljudski vrt
Inv. št. PMPO, 09LV155/02
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Čaša na nogi, kantaros, z izvihanim ustjem,
okrašena z visokim reliefom z rastlinskim motivom,
presegajoča ročaja sta perforirana, razbarvano
prosojno steklo (kopija)
Datacija: prva polovica 3. stoletja
Viš. 8,7 cm; pr. ustja 7,4 cm; najv. obseg 5,8 cm; pr.
noge 4,2 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 55386

Enoročajni vrč, steklenica z izvihanim v gubo oblikovanim
ustjem. Visok vrat prehaja v ovalen trup, ki se proti dnu zoži v
poudarjeno in nekoliko razširjeno ravno stojno ploskev. Ustje z
ramenom veže presegajoč trakasti ročaj – z zavihkom v obliki
zanke na vrhu. Po trupu steklenice potekajo poševne široke
kanelure, modrikasto steklo z mehurčki.
Datacija: 3. stoletje
Viš. 18,14 cm; zun. pr. ustja 5,26 cm; pr. dna 5,95 cm
Najdišče: Ptuj, gasilski dom, gr. 1/1977
Inv. št. PMPO, R 16998

Ogrlica z okroglimi, kvadratnimi, kvadratkastimi in kapljičastimi
jagodami, steklena masa temnomodre, bele, črne, rumene barve
Datacija: 2. do 4. stoletje
Velikost jagod: 1,3 do 0,2 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 10807
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Prstan, steklo jantarne barve
Datacija: 2. do 4. stoletje
Prem. 2,2 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 965

Obesek z r dvojnim portretom v reliefu, rumenorjavo
prosojno steklo
Datacija: 3., 4. stoletje
Velikost: 1,9 × 2,46 cm
Najdišče: Petoviona
Inv. št. PMPO, R 996

Zapestnica, bron, svetlozeleno prosojno steklo
Datacija: 3., 4. stoletje
Velikost: 6,7 × 6,5 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3202

Steklenička s kratkim lijakastim vratom, kapljastim trupom in
prstanasto nogo; na vratu ima iz steklene niti izdelan prstan,
brezbarvno steklo
Datacija: druga polovica 3. in 4. stoletje
Viš. 13 cm; pr. dna 3,8 cm; pr. ustja 3,4 cm
Najdišče: Zgornja Hajdina
Inv. št. PMPO, R 1248

51

Aribalos, kroglast vrček z dvema ročajema v obliki delfinov,
modrikasto zeleno prosojno steklo
Datacija: 1. do 3. stoletje
Viš. 6,5 cm; šir. 6,2 cm
Najdišče: Petoviona
Inv. št. PMPO, R 1236

Enoročajni vrč, steklenička s trakastim narebrenim ročajem, s
stekleno spiralo na vratu, olivno zeleno steklo
Datacija: 3. do 4. stoletje
Viš. 13,6 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3452

Posoda za dišavna olja, balzamarij, svetlo olivno steklo
Datacija: 2. stoletje
Viš. 7,2 cm; pr. oboda 4,4 cm; pr. dna 5,4 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
PMPO, R 15314
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Dišavnica – balzamarij, svetlo olivno prosojno steklo
Datacija: druga polovica 1. do 2. stoletje
Viš. 8 cm; pr. oboda 2,6 cm; pr. dna 4,8 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
Inv. št. PMPO, R 14905

Vaza cilindrične oblike, zelenkasto prosojno steklo
Datacija: 1. do 2. stoletje
Viš. 8 cm; pr. oboda 3,5 cm; pr. dna 4,5 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
Inv. št. PMPO, R 16026

Trebušasta steklenica z okrasom ovite steklene niti in robom na
ramenih, svetlozeleno prosojno steklo
Datacija: druga polovica 2. do 3. stoletje
Viš. 11,4 cm; pr. oboda 2,5 cm; pr. trebuha 10 cm; pr. dna 4,3 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
Inv. št. PMPO, R 14873
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Dvoročajni lonec, žara, kroglaste oblike, z izvihanim ustjem,
vboklim dnom in trakastimi ročaji,
modro zeleno prosojno steklo
Datacija: 1. do 2. stoletje
Viš. 17,8 cm; šir. 13–17,5–7 cm
Najdišče: Zgornja Hajdina
Inv. št. PMPO, R 1234

Zajemalka, trulla, z vodoravnim ročajem, cilindričnim
ostenjem in vboklim dnom, svetlo zelenkasto modro
prosojno steklo
Datacija: druga polovica 1. do prva polovica 2. stoletja
Viš. 5 cm; šir. 10,3 cm; dol. ročaja 7,5 cm
Najdišče: Videm pri Ptuju
Inv. št. PMPO, R 10443

Merkurjeva steklenička za olje in dišave kvadrataste oblike z
visokim vratom, v kotih na dnu so štiri pike in s pečatom na dnu,
svetlo olivno zeleno prosojno steklo
Datacija: druga polovica 2. do 3. stoletje
Viš. 17,15 cm; pr. ustja 2,5 cm; najv. obod 3 cm
Najdišče: Ptuj, Ljudski vrt
Inv. št. PMPO, 09LV160/03
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Kvadratni vrč s pečatom
s trakastim narebrenim ročajem in pečatom v obliki rozete na dnu,
zeleno steklo
Datacija: začetek 2. stoletja
Viš. 14,6 cm; šir. 6,8 cm
Najdišče: Zgornja Hajdina
Inv. št. PMPO, R 1243

Steklenička s kapalko, trebušasta posodica s
kratkim vratom, odebeljenim obodom in iz trupa
izvlečeno kapalko, zelenkasto steklo
Datacija: 1. do 3. stoletje
Viš. 7 cm; pr. oboda 4 cm; pr. dna 3,5 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
Inv. št. PMPO, R 15201

Čaša polkroglaste oblike s klekastim ustjem,
olivno zeleno steklo
Datacija: 3. do 5. stoletje
Viš. 7,6 cm; šir. 8,9 cm; pr. dna 2,5 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3455
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Prstan z okrašenimi rameni in steklenim vložkom,
srebro, brezbarvno steklo
Datacija: konec 3. do 4. stoletje
Prem. 1,9 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
Inv. št. PMPO, R 60594

Ogrlica iz nepravilnih kvadratnih jagod,
modra steklena masa
Dolž. 100 cm
Najdišče: Ptuj, Rabelčja vas
Inv. št. PMPO, R 13791

Igralni disk iz bele in modre spiralno zvite steklene
niti, s predrtjem v sredini, modro, sivo in belo steklo
Prem. 2,2 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3414
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Obesek v obliki vrčka, črna steklena masa z
aplicirano svetlomodro nitko v obliki valovnice,
steklena masa
Datacija: 3., 4. stoletje
Vel. 2,2 cm × 1,8 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3273

Jagoda valjaste oblike, črna steklena masa z vloženim
okrasom modre barve
Datacija: 3., 4. stoletje
Dolž. 2,175 cm; pr. 1–1,35 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3268

Jagoda valjaste oblike, črna steklena masa z
vloženim okrasom rumene in rdeče barve
Datacija: 3., 4. stoletje
Dolž. 3,54 cm; pr. 1,12 cm
Najdišče: Ptuj, Zgornji Breg
Inv. št. PMPO, R 3271
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Posoda za dišavna olja, balzamarij, cevste oblike z ravno odrezanim,
izvihanim in odebeljenim ustjem ter zajedo v sredini trupa, modro zeleno
steklo
Viš. 8 cm; pr. oboda 14,2 cm; prem. ustja 2,55 cm
Najdišče: Poetovio
Inv. št. PMPO, b. št.

Odlomek ostenja rebraste skodelice, mozaično modro in belo
steklo
Vel. 5,56 × 2,66 cm
Inv. št. PMPO, b. št.
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Ogrlica z 59 modrimi steklenimi jagodami z belo valovnico
Datacija: 5. stol. pred Kr.
Najdišče: Kapiteljska njiva, grob 19, Dolenjski muzej Novo mesto
Inv. št. P 6635

Ogrlica z 39 jantarnimi in pisanimi steklenimi
jagodami z očesci
Datacija: 5. – 4. stol. pred Kr.
Najdišče: Kapiteljska njiva, grob XXVIII/12,
Dolenjski muzej Novo mesto
Inv. št. P 4675

(Ni fotografije)

Odlomek steklene posodice, aribalosa
Datacija: okoli l. 400 pred Kr.
Najdišče: Most na Soči, Repelc, gr. 19
Inv. št. 150.

Duo sunt instrumentia ad omnes
res aut confirmandas aut impugnandas,
ratio et autoritas.
Z dvema sredstvoma se vse stvari lahko potrdi
ali ovrže - z razumom in oblastjo
(latinski pregovor)

MAGIČNA MOČ
ANTIČNEGA STEKLA
IN USODNA NEMOČ PTUJSKIH ZAPRTIH
DEDIŠČINSKIH ZAKLADOV

