
Децата во 
антички Рим



 Во антички Рим , породувањето 
доведувало до висок ризик и кај 
мајката и ка ј детето , поради 
поголеми шанси за компликации, кои 
вклучуваат инфекција, крварење во 
матката и млада возраст на мајките. 
Жените главно се потпирале на 
религиозните и суеверните практики 
поврзани со медицината во тоа 
време. За лекување на симптомите 
на бременост, тие јаделе лесна диета 
со јајца или ориз и би биле масирани 
со маслиново масло. Растенија и 
билки, како што се лисјата од дитани, 
скордотис во хидромел и коренот на 
вервајн се користеле за олеснување 
за време на породувањето.

Бременост и пораѓање



      Римјаните го следеле времето славејќи го 
својот роденден секоја година. Овие 
прослави се состоеле од вино, венци со 
цвеќиња, ритуални торти и оган врз 
домашниот олтар. Детето кое го 
достигнувало својот прв роденден (фазата 
позната како аникулус-anniculus) можело да 
има правни привилегии и родителите 
можеле да аплицираат за целосно римско 
државјанство за своето дете. Од 5 до 7 
годишна возраст, се гледало дека децата 
имаат порационален ум и се очекувале да 
преземат одговорност околу домот, како што 
и грижа за животните, собирање материјали 
и општи работи околу куќата. Исто така, во 
текот на овие години, се сметало дека 
децата се свесни за своите социјални 
положби, а детските групи биле 
организирани по пол во тоа време.

Детство-anniculus



 Возраста од 5 години би бил околу крајот на 
она што се сметала за фаза на новороденче 
(инфантија). На оваа возраст, Римјаните 
знаеле дека децата можат да го разберат 
говорот, што ги прави подобни за веридба. 
Римскиот закон класифицирал некои 
возрасти на кои детето може да има 
општествена, морална или кривична 
одговорност.  На возраст под 14 години, се 
сметало дека детето е доли инкапакс 
(неспособно за криминална намера). Дете 
постаро од 10 години, сепак, сè уште имаше 
можност да биде одговорно за кривично 
дело доколку може да се докаже дека го 
разбрале нивното дело. Во случај на 
кражба, детето и неговото / нејзиното 
семејство ќе бидат казнети со барање да го 
вратат украдениот предмет, а во некои 
случаи и два или четири пати поголема од 
вредноста на украдениот предмет.

Детство - infantia



 Римските деца имале различна 
облека од возрасните сè додека не 
биле возрасни  или биле во брак. 
Образованието на децата обично 
се практикуваше дома. Кога 
децата не се образуваа, времето 
за игра се состоеше од разни 
играчки, како што се тропалки, 
кукли направени од ткаенина, 
глина или восок, оружје за играчки, 
букви, врвови, топки и обрачи 
направени од стапови. Кучињата 
исто така биле вообичаени 
миленичиња со кои децата си 
играле. На римските деца не им 
беше дозволено да се капат во 
римските бањи, наместо тоа, тие 
се капеа дома.

Дневен живот

Облека на римските деца



 Поради болести, епидемии и 
голема смртност во римскиот 
свет, децата редовно 
доживувале смрт. Децата биле 
многу голем дел од погребниот 
процес со смртта на блиското 
семејство. Нема наоди што 
сугерираат дека децата не биле 
присутни за време на 
потребното прочистување на 
смртта од член на семејство. 
Исто така, им било дозволено да 
учествуваат во Паренталија во 
февруари, што било време да ги 
посетат гробовите и да се сетат 
на мртвите

Смрт и закопување

Паренталија-римски фестивал



 Бидејќи децата биле меморијализирани на 
надгробни споменици, тоа покажува дека тие 
биле препознаени како индивидуи кога 
умреле, иако имале поголеми шанси да 
бидат одбележани откако биле преживеани 
од повој.  Постарите деца биле одбележани 
во римската религиозна традиција, но 
бебињата стари помалку од 40 дена обично 
беа погребани наместо кремирани. Тие биле 
закопани во градските sидини, под куќата, 
бидејќи се сметале дека не се развиени 
доволно за да влијаат негативно на римската 
религија заради тоа што не биле закопани 
надвор од ѕидовите. Бебињата имале многу 
висок ризик од смрт и немало формален 
период на жалост за новороденче помало од 
1 година. Како што децата старееле, нивниот 
период на жалост растел се додека не 
наполнеле 10 години и го имаат истиот 
период на жалост како возрасен (10 месеци)

Смрт и закопување
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