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Izvleček
Pomožne enote rimske vojske v jugovzhodnoalpskem prostoru med pozno republiko in
zgodnjim cesarstvom.
Ključne besede: avksilija, rimska vojska, pozna republika, zgodnje cesarstvo, kelti,
jugovzhodne Alpe.
Pomožne enote rimske vojske veljajo za eno ključnih komponent tako rimskih vojaških
uspehov kot tudi uspešne integracije podvrženih ljudstev v sistem rimske države. Odločili smo
se preveriti njihovo vlogo na območju jugovzhodnih Alp med pozno republiko in zgodnjim
cesarstvom. Temelj naloge je bila analiza in interpretacija pisnih virov in izbranih grobnih celot.
V poskusu celovitejšega dojemanja obravnavanega prostora in časa, smo se oprli tudi na
študije delovanja rimske države na mejah provinc in na študije keltske družbe. Reinterpretacija
zgodovinskih in arheoloških virov je pokazala na problematiko opredelitve tukajšnjih
zgodnjerimskih grobov z orožjem in njihovega povezovanja z redno avksilijo. Enote, ki so jim
domnevno pripadali pokojniki, očitno ne ustrezajo standardnim vzorcem rekrutiranja, ki
opredeljujejo pomožne enote po Avgustovih reformah vojske, temveč so bile vzpostavljene na
podlagi odnosov s plemenskimi skupnostmi tega območja, ki jih je rimska država razvila v času
pozne republike.
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Abstract
Roman auxiliary units in Southeastern Alpine region between Late Republic and Early
Empire.
Key words: auxilia, roman army, Late Republic, Early Empire, Celts, Southeastern Alpine
region.
Auxiliary units are considered as one of the backbones of Roman military triumphs and also
as succesful system of integration of concquered peoples in the Roman state. We reexamined
their role in southeastern Alpine region between the Late Republic and Early Empire. This was
accomplished through analysis and interpretation of writen sources and selected grave
ensembles. In an attempt to fully comprehend selected reserched locality and period, we
leaned on studies concerning Roman border policies and studies on Celtic society. The
reinterpretation of historical and archaeological data has surfaced some issues concerning the
graves ensambles with early Roman weapons and their association with permanent auxiliary
units. The deceasedʹs presumably belonging to such units, were not recruited in standard
patterns, as seen after the Augustan military reforms, but in essence were conscripted on
basis of relationships with tribal societies, which were nortured by the Roman state already in
the Late Republic period.
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1. Uvod
V magistrskem delu smo poskušali preveriti podatke v zvezi z rekrutiranjem prebivalstva v
zavezniške in redne pomožne enote rimske vojske. Izhodišče naloge je temeljilo na analizi in
interpretaciji literarnih virov in izbranih grobnih celot. Te smo izbrali na podlagi
reprezentativnosti arheološkega materiala in kronološke umestitve. Posameznike v izbranih
grobovih so že predhodni raziskovalci opredelili kot pripadnike pomožnih enot rimske vojske.
Smiselna se nam je zdela ponovna presoja že do sedaj poznanih podatkov.
Arheološke podatke smo poskušali umestiti v kontekst zgodovine območja jugovzhodnih Alp
med 2. st. pr. n. št. in zgodnjim cesarstvom. Za razumevanja dogajanja na tem prostoru smo
se oprli tudi na študije delovanja rimske države na mejah provinc in na študije keltske družbe.
Izkazalo se je, da informacije o pomožnih enotah rimske vojske temeljijo predvsem na
literarnih in epigrafskih virih iz časa po poznoavgustejskem obdobju. Obdobje takoj po
Avgustovi reformi rimske vojske pa je precej skopo s podatki na to temo. Ravno tako so
pomankljivi viri o delovanju zavezniških enot v pozni republiki in njihova vključitev v redne
pomožne enote rimske vojske. Z reinterpretacijo arheoloških in zgodovinskih virov smo
poskušali pojasniti zapleten in večplasten odnos med plemenskimi skupnostmi in rimsko
državo na območju jugovzhodnih Alp.
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2.Družbena struktura keltskih skupnosti
Politični, socialni, religiozni in ekonomski sistemi so bili v preteklosti prepleteni in za
razumevanje enega je potrebno poznavanje tudi drugih (Roymans 1990, 17). Obrnimo se na
dokumentirane družbene obrazce skupnosti, iz katerih so izhajali pripadniki pomožnih enot.

2.1. Strukturiranost keltske družbe
Antični avtorji Herodot, Polibij, Livij, Tacit in Cezar s Commentarii de Bello Gallico so ključen
vir za razumevanje organizacije keltskih skupnosti v zahodni in atlantski Evropi. Pri tem pa je
potrebna določena mera skepse, rimski avtorji namreč opisujejo družbo s svojim vrednostnim
sistemom in tako nezavedno aplicirajo odnose rimske družbe na keltsko (Arnold, Gibson 1995,
4). Poleg omenjenih, nudijo pomembne informacije tudi irski in valižanski etnohistorični zapisi
iz časa med 8. in 17. stoletjem na temo prava, mitologije in etike (Blair Gibson 1995, 116).
Osnovno politično strukturo keltske plemenske skupnosti lahko razdelimo na tri ravni. Prvo
predstavljajo lokalna skupnost, drugo pagi, tretjo pa plemenska skupnost (civitas) (Roymans
1990, 18). Lokalne skupnosti, pogosto so jih antični avtorji opisovali z imeni familia in domus,
so predstavljale osnovno enoto keltske družbe (Roymans 1990, 18). Te enote pa niso bile
utemeljene le na sorodstvenih razmerjih ampak so jim pripadali tudi prijatelji, klienti in sužnji.
Te skupnosti, sestavljene iz več domačinstev (household), so kot izhaja iz razumevanja
germanske družbe, sestavljale in delovale kot posamezne vojaške enote na bojišču (Roymans
1990, 18). Skupnosti, ki so imele vsaka svoje poimenovanje in ozemlje, so sestavljale po
latinskem izrazu poimenovan pagus (Roymans 1990, 19). Predrimski pagus je obvladoval
določeno ozemlje in imel dobršno mero avtonomije ter podobne politične institucije kot
civitas (Roymans 1990, 20). Pagus je vojaško deloval kot samostojna bojna enota. Praporji
zaseženi po bitki pri Aleziji naj bi pripadali posameznim pagom (Roymans 1990, 19). Velika
avtonomija paga je po Avgustovih upravnih reformah ostala le na religiozni ravni (Roymans
1990, 21).
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Slika 1: ravni keltskih plemenskih skupnosti (po Roymans 1990, Sl. 3.1).
Več pagov je sestavljalo civitas ali plemensko skupnost, ki je predstavljala najvišjo in
najpomembnejšo politično obliko združevanja keltske družbe (Roymans 1990, 21). V primeru
politične nestabilnosti civitas-a, se je lahko posamezen pagus osamosvojil in ustanovil svoj
civitas. Tako so Insubri (Insubres) v severni Italiji ustanovili svoj civitas, kljub temu da so pred
tem pripadali skupnosti Hedučanov (Roymans 1990, 22). Kljub visoki stopnji avtonomije pagov
so civitates predstavljale tisto politično telo, ki je sklepalo pogodbe z zunanjimi političnimi
silami (Roymans 1990,22).
Socialna razslojenost keltske družbe naj bi se odražala v treh skupinah: druidih, aristokraciji in
svobodnjakih. Cezar aristokracijo opiše z naslednjimi latinskimi izrazi: reges, nobiles, principes,
senatus, magistri, equites (Dunham 1995, 112). Rex je bil največkrat, vendar ne vedno, izvoljen
vodja. Ta je imel vojne zadolžitve, ob tem pa tudi sakralne dolžnosti, in imel tudi sodno oblast
(Dunham 1995, 112). Dedno kraljevsko oblast keltska plemena v Galiji opustijo, razen v
izjemnih okoliščinah. Na nekaterih keltskih območjih se kraljeva oblast ohrani oziroma jo
znova vzpostavijo zunanji dejavniki, kot naprimer Cezar pri plemenu Atrebatov
(Atreabates)(Roymans 1990, 33). Nobiles so v galski družbi predstavljali dedno aristokracijo.
Morda je ta del aristokracije nastopal tudi v funkciji principes, ki so sestavljali senat posamezne
skupnosti (Dunham 1995, 113). Magistri ali v keltskem jeziku vergobret, so bili letno voljeni
vodje s kraljevo oblastjo in pristojnostjo izrekanja smrtne kazni (Dunham 1995, 113). Tako so
magistri zamenjali kraljevo oblast. Nejasen je izvor equites, ki so, po Cezarju dobili naslov na
3

podlagi njihove bojne sposobnosti, ali je bil to dedni naslov, pa ni jasno (Dunham 1995, 113).
Druides, z oblastjo nad religijsko sfero, so najverjetneje izhajali iz plemstva (principes) in so
predstavljali skupek posvetnega in sakralnega, ne pa poseben družbeni razred ali celo meniški
red (Dunham 1995, 114).
Poleg sorodstvenih so v keltski družbi igrali pomembno vlogo tudi nesorodstveni odnosi, ki so
temeljili na instituciji klientov (clientes) in ambaktov (ambacti). Klienti so se, podobno kot v
Rimu, neformalno zavezali služenju določenemu gospodarju v zameno za zaščito in pomoč
(Dunham 1995, 113). Klientela je v tej vertikalni socialni organizaciji predstavljala proces
družbene integracije in ni obstajala le v okvirih posameznega plemena, temveč tudi na
medplemenski ravni in z zunanjimi nekeltskimi deležniki (Roymans 1990, 29). Močnejša
plemena so poskušala v klientelni odnos vezati večje število skupnosti. Takšen je primer
Hedučanov (Aedui), ki so na podlagi Cezarjevih opisov imeli veliko število klientov. Ti klienti so
za zaščito plačevali dajatve in prispevali vojaške sile. Ambactus, ali pri Tacitu comitatus, je
oblikoval osebni odnos na vojaškem nivoju. Beseda pomeni nekoga, ki spremlja svojega
gospoda, ali pa nekoga, zadolženega za njegove opravke (Meid 2010, 74). Takšen klient se je
gospodarju udinjal v zameno za zaščito in materialne dobrine. Vojaško spremstvo vplivnega
aristokrata sta predstavljali dve skupini. Prva, ki je stalna in jo predstavljajo gospodarju vdani
mlajši pripadniki plemstva (nobiles), in druga, ki jo predstavljajo bojevniki iz nižjih slojev
družbe, zbrani le za določeno obdobje oziroma za vojaške akcije (Roymans 1990, 40). Prvo
skupino so na bojišču predstavljale konjeniške enote (Nicolay 2007, 238). Z ustvarjanjem
večjega kroga soodvisnih ljudi je plemič (nobilis) pridobival na moči v skupnosti. Po Cezarju naj
bi eden takšnih plemičev zbral okoli sebe 10.000 klientov (Powell 1985, 86).
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Slika 2: Piramidalna shema klientele. Vodja (A) načeljuje svojim podrejenim (a, b, c, d), ti pa
imajo svoje kliente. Vodja (A) sklepa z ostalimi vodji (B,C) ki so mu enakovredni, zavezniške
odnose (po Roymans 1990, Sl. 3.3).

2.2. Centralizacija keltske družbe in odnosi z zunanjimi silami
Globoka stratifikacija keltske družbe je proces, ki se je zaključil v 2. in 1. stoletju pr. n. št. (Brun
1995, 16). Na primeru Galije je opaziti kopičenje moči v rokah posameznih civitates, vendar to
ni privedlo do nastanka močnih protodržavnih struktur. Vzrok temu je nezmožnost pridobitve
monopola nad uporabo nasilja in nad ekonomskimi viri (Roymans 1990, 44). Ekonomski viri so
bili razpršeni in dostopni več kraljem oziroma plemenom. Politična moč pa temelji ravno na
distribuciji dobrin med kliente in z zmanjšanjem virov se zmanjša tudi politična moč (Roymans
1990, 44).
Politični pomen kralja bi lahko opisovali kot prvega med enakimi (Roymans 1990, 34). Četudi
je kot kralj ali rex predstavljal civitas, je imel konstanto konkurenco v drugih manjših kraljih
posameznih pagov (petty kings ali pri Tacitu označeni tudi kot principes). Zamenjava dedne
oblasti kralja z letno izvoljenima predstavnikoma je bila proces, pri katerem je glavno besedo
imela aristokracija. Plemena pri katerih te procese zasledimo, pa so poseljevala južno Galijo in
severno Italijo. Drobljenje kraljeve oblasti so pospeševali novi ekonomski centri (novonastala
oppida) in s tem posledično razpršili ekonomske vire, ki tako niso bili več pod izključno
kontrolo kralja. Ti novi ekonomski centri so bili tudi sedeži posameznih pagov, ki so na ta način
dobili ekonomsko moč za vlaganje v politično – vojaške konflikte (Roymans 1990, 35).
Na oblikovanje družbe so pomembno vplivali socialni pritiski, ki so jih zgodnje keltske politične
tvorbe reševale z migracijo dela prebivalstva (Brun 1995, 22). Razlike v ekonomski in politični
moči med družbenimi skupinami posledično prinesejo institucionalizacijo socialne neenakosti,
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ki je eden glavnih procesov formiranja kompleksnih plemenskih in protodržavnih struktur
(Dietler 1995, 64). Arheološko je ta proces viden v grobnih inventarjih. V družbi se pojavlja
razločevanje v horizontalni in vertikalni smeri. Horizontalno ločevanje je temeljilo na
pripadnosti določenemu plemenu, starosti, oblačilih, ritualnih praksah, kar je v arheološkem
smislu včasih težko interpretirati (Roymans 1990, 246). Po drugi strani pa je vertikalna
družbena stratifikacija arheološko lažje berljiva, saj je pustila odtis na kvantiteti in kvaliteti
predmetov v grobovih, predvsem pa je ključna prisotnost orožja, bronastih posod in
sredozemskih importov (Roymans 1990, 246). Socialna neenakost se kaže tudi v sistemu
klientele. Ta sistem je v bistvu omogočal transformacijo ekonomske moči v politično. Zunanji
faktorji so pomembni le, če notranji faktorji socialne dinamike že obstajajo (Brun 1995, 24).
Vojaški stiki oziroma udejstvovanje posameznikov ali posameznih pagov v službi sredozemskih
držav so omogočali vlaganje pridobljenih ekonomskih virov v politično moč (Fischer 1995, 38).

2.3. Problematika vzrokov in motivov za keltsko kovanje novcev v Vzhodnih Alpah in
predalpskem prostoru
Novci predstavljajo vzvod transformacije ekonomske moči v politično. Uporabljali so se kot
plačilo klientom, diplomatska darila za sklepanje zavezništev, darovanje v religiozne namene
in za shranjevanje bogastva (Roymans 1990, 128-131).
Na območju vzhodnih Alp so dokumentirani keltski novci z upodobitvijo glave Apolona
Belena/Belina na averu (Bilić 2016). Novci, ki so bili izvorno opredeljeni kot »noriški«, se delijo
v dve skupini. Prvo, ki jo predstavljajo novci z upodobitvijo jezdeca na reveru, so bili označeni
kot »zahodnonoriški« in pripisani plemenu Norikov; in drugo, z upodobitvijo konja na zadnji
strani, so označeni kot »vzhodnonoriški« in so pripisani plemenu Tavriskov (Kos, Šemrov 2003,
384). Kovanje obeh tipov novcev naj bi se začelo v sredini 2. st. pr. n. št. (Kos, Šemrov 2003,
387). Analiza »zahodnonoriških« novcev je pokazala, da je bilo kovanje po sedaj zbranih
podatkih kratkotrajno in sporadično (Kos 2010, 102; Gorini 2015, 387). Na podlagi pojavljanja
novcev in njihove obrabljenosti je mogoče sklepati o kovanju na več lokacijah in obtoku
omejenem, na manjše regije (Kos 2007, 63). Kovanje je bilo najverjetneje v rokah vodij
plemenskih skupnosti (Kos 2012, 355). Sporadično in omejeno kovanje novcev naj bi služilo
občasnim potrebam skupnosti (Kos 2007, 63; 2010, 102). Prisotnost nižjih nominalov
»noriških« novcev v najdbi iz reke Ljubljanice v bližini Blatne Brezovice, naj bi nakazovala na
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razvito trgovino in monetarizacijo ekonomije (Kos, Šemrov 2003, 387). Gorini (2015, 388) se s
to interpretacijo ne strinja in povezuje kovanje novcev predvsem z vojaškimi razlogi.
Zakladne najdbe novcev so po mnenju Roymansa prvenstveno povezane z ritualnim
odlaganjem na svetih mestih ali pa kot vojaške blagajne. V keltskem svetu so pripadale
določenim družinam, mogoče pagom, in so služile za shranjevanje bogastva, ki je omogočalo
hitro mobilizacijo klientov in plačevanje drugih političnih uslug (Roymans 1990, 130).
Po P. Kosu (1997, 333) so rimski denariji (denarii) veljali kot nadregionalno plačilno sredstvo.
Zanimiv je pojav rimskih viktoriatov na območju jugovzhodnih Alp. Uporaba viktoriata v
severni Italiji in Galiji naj bi bila posledica iste teže viktoriata in imitacij masalskih drahem, ki
so jih uporabljala tamkajšnja keltska plemena (Miškec 2003, 377). Najdbe viktoriatov se v
sredini 2. st. pr. n. št., pojavljajo predvsem vzdolž Jantarne poti in Notranjske ter so odsotne v
severnih predelih, predvsem Noriškem kraljestvu (Miškec 2003, 379). Rimski denariji z visoko
vsebnostjo srebra, so morda služili kot surovina za kovanje keltskih srebrnikov (Laharnar et al.
2017, 130).
Glavni vir denarijev za plemenske skupnosti območja jugovzhodnih Alp so najverjetneje
predstavljala izplačila najemniških vojakov oziroma kot diplomatska darila. Plačilo
najverjetneje ni bilo namenjeno posameznikom ampak vodjem skupnosti, ki so organizirali
»najemniške« enote. Najdba novcev, povezanih s Tavriski, na najdišču Moggio v Lombardiji,
bi nakazovala na udejstvovanje v najemniških ali pomožnih enotah v obdobju med Cezarjem
in Avgustom (Faleschini et al. 2009, 174-175). Keltska enota naj bi varovala pomembno pot, ki
je vodila proti Noriku (Faleschini et al. 2009, 175).
Keltske skupnosti bi lahko zahtevale plačevanje določenih pristojbin (mitnin) tudi za tranzitni
promet. Prehod čez alpske prelaze in vsakršna pomoč oziramo dopustitev prehoda ljudstev
živečih ob njih, je bil sodeč po pisanju rimskih avtorjev izjemno drag (Martin Kilcher 2011, 55).
Martin Kilcher meni, da gre bogatost grobov ljudstev, živečih ob južnoalpskih prelazih, poleg
udejstvovanja v vojaški službi, pripisati tudi obdavčenju tranzitnega prometa.
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3. Jugovzhodne Alpe v 2./1. stoletju pr. n. št. in času zgodnjega
principata
Rekrutiranje v zavezniške enote rimske vojske oziroma redno avksilijo je primerno umestiti v
kontekst zgodovinskega dogajanja v jugovzhodnih Alpah.
Najpomembnejši dogodek v povezavi s tem prostorom je verjetno rimska ustanovitev kolonije
Akvileje leta 181 pr. n. št., kmalu po ponovni podreditvi bodoče province Galije Cisalpine po
drugi punski vojni. Ta je omogočala nadzor prelazov, ki vodijo čez Alpe v Italijo in kontrolo
nekaterih točk ob prazgodovinski jantarni poti (zlasti prelaz Okra) (Dobesch 1980, 13; Horvat,
Bavdek 2009).
Dogodek, o katerem poroča Livij je ključen za diplomatske odnose med rimsko državo in
keltskimi ljudstvi, je zavrnitev keltskih naseljencev (omenjeni kot Galli Transalpini) leta 183 pr.
n. št. na območju bodoče kolonije Akvileje (Šašel Kos 1986, 97). Verjetno lahko v naseljencih
prepoznamo Tavriske (Šašel Kos 2014, 403). Po izgonu Rimljani stopijo v stik s predstavniki
matičnega plemena, poimenovanimi kot seniores, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Seniores
tako morda predstavljajo zbor predstavnikov različnih plemen in obenem politično entiteto
(Dobesch 1980, 52). Naseljenci (iuventus) pa predstavljajo skupino mladih bojevnikov, ki
tvorijo pomembno vojaško silo družbe (Roymans 1990, 28). Ozadje migracije so domnevno
socio-ekonomski pritiski, povezani s pomanjkanjem obdelovalne zemlje, in socialne tenzije
med mlajšim (revnejšim) in starejšim (bogatejšim) delom prebivalstva. Seniores v
jugovzhodnih Alpah so izrazili nezavedanje o migraciji dela prebivalstva in nezmožnost
preprečitve podobnih dogodkov (Dobesch 1980,51; Alfoldy 1974, 31). Bolj verjetno gre za
zavajanje rimske republike, v ozadju pa se skriva poskus keltske kolonizacije ob svitu rimske
širitve in obvladovanja celotnega prostora italsko–ilirskih vrat.
Notica o Katmelovi (Catmelus) pomoči rimski vojski v drugi histrski vojni v letih 178–177 pr. n.
št. posredno informira o verjetnih zavezniških stikih med rimsko državo in plemeni
jugovzhodnoalpskega prostora. Njegova oznaka kot pro regulo, označuje nekoga, ki ima oblast
kralja in nima titularnega naziva kralja (Dobesch 1980, 101). Poveljnik keltskih oddelkov v moči
3000 bojevnikov je glede svoje plemenske pripadnosti neznanka. Dobesch (1980, 198) je
mnenje, da je Katmel pripadal plemenu Karnov. Tabor Katmelovih enot, najverjetneje zbranih
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iz večih pagov, je bil ločen od tabora rimske vojske, kar nakazuje ločeno poveljstvo (Dobesch
1980, 102). Bojevniki, najverjetneje kontingenta več plemen, so stopili v odnose z rimsko
državo, ki jim je bila pred tem sovražna.
Primer Gaja Kasija Longina (Gaius Cassius Longinus), ki se je leta 171 pr. n. št. odpravil na
pohod proti Makedoniji čez Balkanski polotok, kaže na interes rimske države po ohranjanju
statusa quo na območju jugovzhodnih Alp. Konzula, očitno v zmoti o razdaljah in težavnosti
poti, je senat kmalu odpoklical na pritožbo ljudstev, živečih v sosedstvu Galije Cisalpine. Vojska
je ob vračanju napadla Histre in najverjetneje Tavriske (omenjeni kot Alpini populi) (Šašel Kos
2005, 331). Kinkibil, kralj Keltov (rex Gallorum), se v imenu svojih podrejenih ljudstev (Alpini
populi) rimskemu senatu pritoži zoper plenjenje enot pod poveljstvom prej omenjenega
konzula (Šašel Kos 2014, 394). Prav tako pošljejo svoje odposlance plemena Histrov, Karnov in
Japodov (slednji omenjeni kot Iliri), ki so bila prav tako prizadeta v napadu. Rimski senat kot
odgovor pošlje diplomatsko misijo z izkušenimi senatorji in bogatimi darili. Pravno-formalni
pogodbeni odnosi med keltskimi plemeni in Rimom v zgodnjem obdobju najverjetneje niso
obstajali; Dobesch (1980, 308-309) jih opredeljuje kot prijateljstvo (hospitium publicum), ki ni
vključevalo vojaških ali kakšnih drugih zavez. Izraz hospitium publicum prihaja iz civilne sfere.
Označuje sprejem gosta in zavezo varovanja le tega (Dobesch 1990, 291). Hospitium publicum
je osnoven diplomatski odnos, ki se nanaša na posameznika, v tem primeru na Kinkibila, in ne
na celotno skupnost, ki ji ta načeluje (Dobesch 1980, 289). Nadgraditev diplomatskih odnosov
so institucije amicii, socii in foederati. Foederati predstavljajo zavezniški odnos. Obstaja
majhna razlika v opredelitvi odnosa med socii in amicii. Prvi označujejo prijateljski odnos s
plemensko skupnostjo oziroma državo, ki je utemeljen s formalno pogodbo, drugi pa ne
(Lintott 1993, 32).
Odprto ostaja vprašanje ali gre Kinkibila razumeti kot kralja Norikov, živečih na avstrijskem
Koroškem (tako Dobesch 1980, 125-126) ali kot kralja Tavriskov, najverjetneje z sedežem na
območju današnjega Celja (Šašel Kos 2014, 397).
Sodeč po razpoložljivih virih, v naslednjih desetletjih rimske vojaške akcije niso zajemale
jugovzhodnih Alp, pa tudi v širšem območju so bile takšne akcije omejene. V tem času je bila
pozornost Rima usmerjena predvsem v vzhodno Sredozemlje (Dobesch 1980, 325).
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Konzul Gaius Sempronius Tuditanus je leta 129 pr. n. št. vodil pohod primarno proti Japodom,
vendar tudi proti Histrom (Šašel Kos 2005, 323). Konzul, ki je imel za pohod tudi osebne
motive, se ima za zmago zahvaliti predvsem svojemu legatu (Decimus Iunius Brutus) (Šašel Kos
2005, 322). Iz pisnih virov in ohranjenih fragmentih napisov je mogoče razumeti, da so bili
Japodi glavni cilj pohoda (Šašel Kos 2005, 325). Ozemlje vojaških operacij (Istra, Kras, osrednja
Slovenija, Dolenjska, Lika, severna Dalmacija do Krke) in druga omenjena pokorjena ljudstva
kažejo, da gre za postopno rimsko utrjevanje kontrole na tem območju (Šašel Kos 2005, 329).
Leta 119 pr. n. št. je izpričan vojaški pohod (konzul Lucius Aurelius Cotta) proti ljudstvu
Segestanov. Konzul je vojsko iz Akvileje popeljal prek ozemlja Karnov in prek prelaza Okra,
mimo Navporta, čez ozemlje Tavriskov ter naprej ob Savi proti Sisku (Šašel Kos 2005, 329).
Morda ta pohod kaže, da je med Tavriski in Rimom obstajalo vsaj nekakšno razumevanje, sicer
si je težko predstavljati rimski pohod brez vzpostavljenega zavarovanja zaledja in oskrbovalnih
poti (Šašel Kos 2005, 332). O pogosto težavnem odnosu med Rimljani in Tavriski govori
epizoda o izgonu rimskih trgovcev in iskalcev zlata (Šašel Kos 1998). Po izgonu so Rimljani
najverjetneje posredovali proti Tavriskom, vendar s tem dogodkom ne moremo povezovati do
sedaj poznanih vojaških operacij (Šašel Kos 2005, 328-329). Leta 115 pr. n. št. je sporočen še
en pohod. Marcus Aemilius Scarus je vodil vojne operacije proti Karnom in verjetno tudi
Tavriskom, morda pacifikacijske narave, ki pa niso prinesle direktne kontrole ozemlja (Bratož
2007, 118).
Stvari se dokončno spremenijo s prihodom Cezarja. Cezar je za razliko od svojih predhodnikov,
svoje videnje rimske hegemonije nad svetom zasnoval s prodorom v celinsko Evropo (Dobesch
1980, 347). Senatovo nasprotovanje Cezarju ni bilo le strah pred vzponom nevarnega
posameznika v rimski politiki, temveč tudi pred spremembami rimske zunanje politike, ki je
obstajala že stoletja (Dobesch 1980, 338). Cezar je na podlagi Vatinijevega zakona dobil v
upravljanje Cisalpinsko Galijo in Ilirik, skupaj s poveljstvom nad petimi legijami za obdobje
petih let. Po nenadni smrti sokonzula (Quintus Caecilius Metellus Celer) je Cezar dobil v
upravljanje še Transalpinsko Galijo (Gallia Transalpina) s poveljstvom nad eno legijo (Šašel Kos
2005, 340). Okolica Akvileje je bila prezimovališče Cezarjevih legij ter območje ustanovitve
novih legij in popolnjevanje že obstoječih (Šašel Kos 2000, 282). Cezar je leta 53 pr. n. št.
konskribiral legio XV, ki pa je kasneje na zahtevo senata prišla pod pristojnost Pompeja. Morda
je leta 50 ali 49 pr. n. št. konskribiral drugo legio XV, ki pod Oktavijanom dobi cognomen
10

Apollinaris (Šašel Kos 2000, 282). Nagrobnik, odkrit na Mostu na Soči, po M. Šašel Kos (2000,
183) datiran v poznorepublikansko obdobje, pripada vojaku prve ali druge 15. legije.
Cezar se ni veliko posvečal upravi Galije Cisalpine, prav tako ne Iliriku. Podpiral pa je skupnosti
rimskih državljanov in ustanavljanje kolonij (npr. Tergeste) ter (domnevno) za to območje
pomembno ustanovitev rimskega vikusa v Navportu (Šašel Kos 2005, 340-341). Ob začetku
državljanske vojne je bila Galija Cisalpina na Cezarjevi strani. Problem je predstavljal predvsem
Ilirik, kjer so razen skupnosti rimskih državljanov domorodna plemena prestopila na
pompejansko stran. Cezar, zaposlen na drugih bojiščih, je poveljevanje oddelkov v Iliriku
zaupal svojim legatom (Šašel Kos 2005, 341).

Slika 3: širše območje jugovzhodnih Alp za časa Cezarja (po Šašel Kos 2012, Sl. 2).
Postavlja se vprašanje, ali se s Cezarjevim mandatom prokonzula Cisalpinske Galije odnosi med
rimsko državo in plemenskimi skupnostmi na območju jugovzhodnih Alp spremenijo. Oddelek
300 konjenikov (comites) noriškega kralja je poslan na pomoč Cezarju v državljanski vojni
(Šašel Kos 2014, 403). Cezar, izkušen v diplomaciji z galskimi plemeni, je morda izkoristil
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mehanizme, da je pridobil noriškega kralja kot osebnega klienta ali vsaj zaveznika (Dobesch
1980, 349). Klientelni odnosi med konzulom ali prokonzulom in vladarji oziroma plemensko
elito niso v politiki rimske države nič nenavadnega. Takšni odnosi so dokumentirani pri
Ciceronu na Siciliji, Pompeju v maloazijskih provincah in nenazadnje pri Cezarju v obdobju
Galske vojne (Lintott 1993, 168-169). Te odnose, ki so bili na osebni in ne državni ravni, je
podedoval njegov naslednik Oktavijan (Dobesch 1980, 349).
Poleg prevzema političnih funkcij in vojske je Oktavijan sprejel tudi izhodišča Cezarjeve
zunanje politike (Dobesch 1980, 349). Alpe tako niso več trdno zasidrana vojaška in politična
meja, ampak območje, ki si ga je še potrebno podrediti (Dobesch 1980, 350). Oktavijanova
Ilirska vojna je deloma posegla na jugovzhodno alpsko območje. Vojna, je imela namen
propagandne utrditve Oktavijana kot sposobnega vojskovodje in obenem je bila vzvod za
zaposlitev legij, ki jih je dobil od poraženega Lepida. Poleg tega je vključevala vojaške cilje, kot
so demonstracija moči proti Dačanom, zavarovanje Italije proti morebitnemu vpadu Marka
Antonija in zaradi občasnih napadov Japodov in Dalmatov na rimske skupnosti (Šašel Kos
2005, 397-402). Vojna naj bi potekala v smereh dveh armadnih skupin. Prva naj bi začela svojo
pot iz Senja, druga pa iz Akvileje (Šašel Kos 2005, 429).
Ena armadna skupina, ki je prodirala po stari jantarjevi poti, mimo Tergesta, prelaza Okre v
Ljubljansko kotlino, je očitno, kot je mogoče sklepati iz antičnih virov, naletela na odpor Karnov
in Tavriskov (Šašel Kos 2005, 413-414). Najverjetneje ta omemba ne zadeva celotnih plemen,
temveč le nepokorjene dele teh plemen (Šašel Kos 2005, 414). V tej rimski ofenzivi naj bi
namreč Tavriski nudili tako močan odpor, da jih Oktavijan omenja v nagovoru svojim vojakom
pred bitko pri Akciju (Šašel Kos 1986, 149).1
Po Oktavijanovi zmagi v državljanski vojni in utrditvi njegove oblasti je vdor Norikov in
Panoncev v Istro ter Kamunov (Camunii) in Venijcev (Vennii) v Galijo Transpadano predstavljal
dobrodošel povod za aneksijo Norika in Recije ter vzpostavitev kontrole nad širšim alpskim
prostorom (Šašel Kos 2005, 474). Vojaške kampanje v letih 16 in 15 pr. n. št. so potekale
predvsem v bodoči provinci Reciji, medtem ko je bilo ozemlje Norika brez boja priključeno
rimskemu imperiju (Šašel Kos 2005, 473). Med ljudstvi, ki so navedena na spomeniku alpskim

1

»Vi sami, ki ste sedajle prisotni, ste se kar najbolj zagrizeno vojskovali s Tavriski, Japodi, Delmati in Panonci,
pogosto le za malo zidovja in za pusto zemljo, pa ste jih vse premagali, čeprav je znano, da so zelo
bojaželjni«(Šašel Kos 1986, 149).
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vojaškim kampanjam Tropaeum Alpium v La Turbie, so od noriških plemen prisotni le
Ambisonti (Šašel Kos 2005, 473).
Nemiri v Panoniji, ki so se nakazovali že leta 14 pr. n. št. so izbruhnili v upor in vojno leta 12
pr. n. št. (Domić Kunić 2006, 105). Po smrti Agripe je vodenje vojske prevzel bodoči cesar
Tiberij. Zaradi nenaklonjenega mnenja antičnih piscev o Tiberiju so viri o tej vojni precej skopi.
Najverjetneje je armadna skupina šla iz Akvileje prek Emone proti Segestiki, čeprav obstajajo
mnenja o alternativni poti, ostaja prva najverjetnejša (Domić Kunić 2006, 105). Ofenzivni del
vojne, osvajanje novih ozemelj proti Panoncem, je potekal v prvih letih vojne (12 –11 pr. n.
št.), vendar naj bi zatiranje uporov, predvsem proti Delmatom, trajalo vse do leta 8 pr. n. št.
(Domić Kunić 2006, 110; Šašel Kos 2015, 66).
Tiberij je bil skoraj dve desetletji pozneje (6–9 n. št.) poklican zopet gasit upor Panoncev, ki
so se jim tokrat pridružili tudi Delmati. Razlogi za upor naj bi bili brezobzirno pobiranje davkov
in obsežno rekrutiranje prebivalstva z namenom zmanjšanja upornosti, obenem pa tudi z
namenom povečanja bojnih sil za vojno proti Markomanom (Domić Kunić 2006, 111; Šašel Kos
2015, 67). Upor, ki je za Rimljane predstavljal veliko težavo, saj naj bi uporniki razpolagali z
velikimi vojaškimi silami ter imeli znanje rimske vojaške taktike in jezika, je bil po treh krvavih
letih zadušen (Šašel Kos 2015, 67).
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4. Zgodnja organizacija in uprava provinc
Potek ustanovitve in upravljanja provinc je postopek, ki se je skozi stoletja razvoja rimske
države spreminjal in popolnjeval. Poglavje vsebuje osnovne poteze organizacije in uprave
novo pridobljenih in osvojenih ozemelj rimske države v jugovzhodnih Alpah.
Provinca (provincia) je izraz, ki je na začetku rimske republike pomenil zadolžitev ali nalogo
določenega magistrata (Lintott 1993, 22). Na podlagi agrarnega zakona (Lex agraria) iz leta
111 pr. n. št. lahko provinco interpretiramo kot ozemlje operacij rimskega magistrata, ozemlje,
ki je rimskemu magistratu podano v upravljanje, ali kot ozemlje, ki je bilo pred kratkim
osvojeno in priključeno rimski državi (Lintott 1993, 23). Lex provincia je bila zakonska podlaga,
s katero je prenesla ozemlje iz vojaške v civilno upravno sfero (Lintott 1993, 28). Kljub
teritorialni zamejenosti provinc od pozne republike dalje, so meje province kot pooblastila
ostale fleksibilne. Koncept imperija brez meja (imperium sine fine) je omogočil prokonzulu ali
propretorju, da se je v korist rimske države (res publica causa) sam odločil za posredovanje v
soseščini province (Lintott 1993, 24).
Po drugi punski vojni in pokoritvi Bojev leta 191 pr. n. št. je bilo ozemlje bodoče province Galije
Cisalpine nared za vključitev v republikansko Italijo. To pa se je dogodilo šele po Zavezniški
vojni (Bellum Italicum) in podelitvi latinskega državljanstva prebivalcem severno od Pada; o
provinci najverjetneje lahko govorimo po letu 81 pr. n. št., vsekakor pa je provinca za časa
Cezarja že obstajala (Šašel Kos 2000, 281). Poleg obrambne vloge je bila pomembna za
politične razmere v Rimu, česar sta se zavedala že Sula in Cezar (Syme 1999, 165).
Senat naj bi po ustanovitvi kolonije Akvileje začrtal mejo na Alpah, ki naj bi predstavljala trdno
vojaško in psihološko prepreko alpskim ljudstvom (Dobesch 1980, 49). Podoba, ki jo
prikazujejo arheološke najdbe, je kompleksna. Gre za postopno širjenje rimskega vpliva prek
prelaza Okra v emonsko območje (Šašel Kos 2005, 481; Horvat, Bavdek 2009). Mejna območja
delujejo kot varovalna območja za imperialno silo, obenem pa so to območja močnih
interakcij, bodisi vojaških konfliktov ali pa trgovskih izmenjav (Dzino 2012, 464).
Po Avgustovi reformi državne uprave je območje današnje osrednje Slovenije skupaj z Istro in
Benečijo spadalo v 10. regijo Italije, ki je na severovzhodu Istre, na reki Raši, mejila na Ilirik
(Bratož 2007, 196, 219). Drugačen je bil razvoj Norika, ki je najverjetneje leta 15 pr. n. št. prišel
pod oblast Rima, kot provinca pa je bil vzpostavljen šele za časa Tiberija ali Klavdija (Šašel Kos
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2005,486). Provinca je večinoma ohranila teritorialno zamejitev Noriškega kraljestva, razen
vzhodnega dela med Carnuntumom in Savario, ki je najverjetneje po Avgustovi smrti zaradi
vojaških in administrativnih razlogov pripadel Panoniji (Alföldy 1974, 57). Meja Norika z Italijo
je potekala po Dolomitih, na razvodjih rek Piave in Rienze, Karnijskih Alpah, Karavankah,
hribovitih območjih do Trojan in južno od Celeje (Celeia) pri Brestanici mejila na Ilirik (Alföldy
1974, 59-60). Bodoče območje province je bilo do popolne vključitve v rimski upravni sistem
morda pod upravo prefekta (praefectus), in bilo na ta način organizirano kot vojaško območje,
podobno kot bodoča provinca Recija (Alföldy 1974, 62; Šašel Kos 2005, 487).
V rimski državi so bile skupnosti organizirane v civitates peregrinae. Te administrativne enote
so dobile ime po lokalnih skupnostih ali pa na podlagi geografskih danosti (največkrat po
rekah) (Mócsy 1974, 66). Civitas je po Avgustovi reorganizaciji državne uprave izgubila veliko
svoje avtonomije in politične eminence. Postala je del širše administrativne piramide rimske
države, v kateri sta ji bila pagus in vicus podrejena (Roymans 1990, 21). Lokalne skupnosti
(civitas) so zrcalile organizacijo rimskih kolonij in municipijev. Glavno organ lokalne skupnosti
so predstavljali decuriones, ki so imeli doživljenski mandat, prav tako so prisotni duumviri,
aediles, questores, quinquennales (Lintott 1993, 145). Lahko, da gre pri tem za preslikavo
rimskih upravnih sistemov na lokalne skupnosti ali pa za prostovoljno posnemanje (Lintott
1993, 145). Najverjetnejša se zdi uveljavitev rimskega sistema, ki pa je ohranila določene
posebnosti. Izjeme je rimska država uvedla od primera do primera, obenem pa se je podobno
kot prejšnji sistem, naslanjala na lokalno aristokracijo (Roymans 1990, 23). Te skupnosti so
nadzorovali prefekti (praefectus civitatis), imenovani iz vrst rimske vojske ali avksiliarnih enot
(Rogan 2011, 86). Takšen je primer Antonija Nasa (Antonius Naso), primus pilus legije XIII
Gemina, ki je bil prefekt civitatis Colapianorum (Mócsy 1974, 69). Prefekti so bili zadolženi za
pobiranje davka, v nekaterih primerih, to je razvidno pri Batavih (civitatis Batavorum), pa tudi
za rekrutiranje vojakov v pomožne enote rimske vojske (Nicolay 2007, 6). Obstaja tudi
možnost, da so nekatere skupnosti za boljši nadzor razdelili v manjše enote, centuriae (Mócsy
1974, 70). Najverjetneje vse skupnosti niso bile pod vojaškim nadzorom. Takšne skupnosti,
predvsem v delih, kjer je bila provinca pomirjena ali pa je prebivalstvo sprejemalo rimsko
prisotnost, so bile brez vojaške prefekture in so uživale status civitates liberae ali civitates
foederatae (Mócsy 1974, 70). Te skupnosti so bile obremenjene s plačevanjem davka rimski
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državi (Alföldy 1974, 67). Po konsolidaciji rimske oblasti so razlike v statusih izginile (Mócsy
1974, 57).
Sporočene manjše lokalne skupnosti, kot prej omenjena civitas Colapianorum, nam
omogočajo uvid v številčnost plemen, ki so pred tem pripadala večjim politično-etničnim
skupnostim (Mócsy 1974, 66). Podobno kot v Galiji je potrebno razmejitve ozemelj rimskokeltskih civitates na vzhodnoalpskem področju obravnavati s pridržkom. Meje civitates ne
pomenijo realnih meja predrimskih skupnosti, temveč le grobe približke (Roymans 1990, 12).
Na posvetilu vplivnim ženskam iz julijsko-klavdijske dinastije je mogoče razbrati osem takšnih
skupnosti iz Norika. Noriki (Norici), ki so navedeni prvi, so bili najverjetneje najpomembnejši,
na posvetilu pa so omenjeni tudi Ambisonti (Ambisontes), ki so omenjeni tudi na spomeniku
iz La Turbie Tropaeum Alpium (Alföldy 1974, 67–68; Šašel Kos 2005, 477). Zapisi antičnih
avtorjev Kasija Diona (Cassius Dio), Apijana (Appius), Strabona (Strabo), Ptolemaja (Claudius
Ptolemaeus) in Veleja (Marcus Velleius Paterculus) nam podajo imena skupnosti, ki jih je s
pomočjo ostalega gradiva, predvsem epigrafskega, mogoče geografsko locirati (Alföldy 1974,
67; Šašel Kos 2005, 485).
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5. Rimska vojska v pozni republiki in na začetku principata, s poudarkom
na zavezniških in rednih pomožnih enotah rimske vojske v jugovzhodnih
Alpah

5.1. Zavezniške in pomožne enote rimske vojske
Zavezniške oddelke klientelnih držav (npr. Numidija), oddelke podjarmljenih ljudstev (npr.
ligurski oddelki) in oddelke najemniških vojakov (npr. kretski lokostrelci), Livij označi z
generičnim izrazom avksilija (auxilia)(Cheesman 1975, 9). Poimenovanje avksilija oziroma
redne pomožne enote se bo nanašalo na enote peregrinov, ki so z Avgustovo reformo vojske
po bitki pri Akciju (31 pr. n. št.). postali stalni sestavni člen rimske vojaške organizacije z jasno
hierhijo in strukturo. Enote, ki so bile rimski vojski pridružene za posamezne vojaške kampanje
in nimajo homogene sestave, izbor poveljnika enote pa je v večini primerov prepuščen sami
enoti, pa bodo poimenovane zavezniške enote.
V obdobju pozne republike pride do velike preobrazbe rimske družbe in vojske. Državljani,
vojaki, ki so širili rimski imperij so bili tudi glavno gonilo sprememb. Gaj Marij (Gaius Marius)
je reorganiziral rimsko vojsko iz manipularne

v kohortno, in omogočil v njej služenje

državljanom brez premoženja. Legijo je v času srednje republike sestavljalo 4.200 pehotnih
vojakov. Na podlagi premoženja in starosti so bili razdeljeni v tri bojne redove (hastati in
principes vsaki s po 1200 vojaki ter triarii s 600 vojaki). Vsaka legija je imela tudi 1.200 lahko
oboroženih pešakov velites, ki so predstavljali najrevnejše državljane, še primerne za vojaško
službo, in 300 konjenikov, izmed najbogatejših posameznikov, z dovolj premoženja za nakup
in oskrbo konja (Cagniart 2011, 85). Jugurtinska vojna (112–106 pr. n. št.) predstavlja zadnjo
fazo uporabe tega sistema. Po tej vojni ne zasledimo več omembe manipularne vojske in tudi
velites (Cagniart 2011, 86). Kohortni sistem, v katerem je bila legija sestavljena iz 10 kohort
enakovredno oboroženih vojakov, kohorta pa iz 6 centurij po 80 vojakov, razen prve kohorte,
ki naj bi imela 12 centurij, se je izkazal za učinkovitejšega. Prve omembe kohortnega sistema
zasledimo pri Publiju Korneliju Skipionu (Publius Cornelius Scipio) v Hispaniji med Drugo
punsko vojno, kot posebno učinkovit pa se izkaže proti kelto-iberskim plemenom v vojnah za
podreditev Hispanije, ki so sledile zmagi v Drugi punski vojni (Cagniart 2011, 85).
Reorganizacija rimske vojske je zahtevala iskanje alternativ za oddelke rimske vojske, ki so z
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reformo izginili. Velites, ki so pred reformo predstavljali lahko oborožene skavte in enoto, ki je
z izstrelki nadlegovala in izzivala sovražnika, je zamenjavo dobila v zaveznikih ali pa z
najemniškimi enotami.
Pomemben mejnik v rimski družbi, ne samo v vojski, pomeni izid Zavezniške vojne (91–88 pr.
n. št.). Po tej vojni pride do velikopoteznega podeljevanja rimskega državljanstva tedanjim
latinskim zaveznikom. Vojaški potencial rimske države se je s tem povečal, povečala pa se je
tudi uniformnost rimske vojske. Latinski zavezniki so od sklenitve prvih meddržavnih pogodb
z Rimom prispevali določeno kvoto vojaštva. Skozi čas so najverjetneje tudi latinski zavezniki
prevzeli organizacijo in opremo rimske vojske (Erdkamp 2011, 101). Na bojnem polju je
delovanje enotno opremljene in izurjene vojske predstavljalo veliko prednost. Rim je enote
ne-Italskih ljudstev (Tračanske izzivalce, Numidijsko in Ibersko konjenico), uporabljal
predvsem za dopolnitev lastne vojske, ki je temeljila na pehoti (Erdkamp 2011, 101).
Zavezniške enote v času Republike so bile razdeljene na pehoto (cohortes) in konjenico (alae).
Poimenovanja izhajajo iz samih začetkov vojnega udejstvovanja Rima. Cohortes so
predstavljale oddelke rimskih italskih zaveznikov (socii), ki so bili v bojnem redu postavljene
na obeh krilih (ala), tam, kjer so v kasnejšem obdobju rimski generali večinoma postavljali
konjenico (Cheesman 1975, 22).
Republikanski konjeniški oddelki legij so bili razdeljeni v turmae (10 turmae po 30 mož). Turma
je v rednih konjeniških pomožnih enotah cesarskega obdobja (alae) postala osnovna taktična
enota (Cheesman 1975, 23). Cezar je rekrutiral oddelke keltskih in germanskih konjenikov, ki
so pod vodstvom domačih poveljnikov ali pa rimskih equites najverjetneje številčno presegali
prej omenjeno organizacijo (Cheesman 1975, 24). Rekrutacija zavezniških enot je
najverjetneje slonela na lastni organizaciji in številčnosti posamezne najemniške enote, ker so
bile te enote rekrutirane za posamezne vojaške kampanje in niso predstavljale redne vojaške
sile, kot so jo kasneje predstavljale redne pomožne enote rimske vojske.
Z Avgustovo vojaško reformo so bile zavezniške enote neposredno vključene v organizacijo
rimske vojske. Avksilijo so predstavljali trije glavni rodovi: cohortes peditatae, cohortes
equitatae in alae. V flavijskem obdobju, obstajale pa so najverjetneje od časa Avgusta, se
pojavijo prve omembe večjih enot avksilije, poimenovanih miliaria (Holder 1980, 6). Kohortne
enote avksilije za lažje razločevanje dobijo pridevnik quingenaria (Holder 1980, 5). Miliaria pa
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je predstavljala enoto v moči dveh kohort. Po Holderju (1980, 8), bi imela cohors peditata 6
centurij po 80 mož pehote v skupni moči 480 mož; cohors equitata bi imela 480 mož pehote
(6 centurij po 80 mož) in 120 konjenikov (4 turme po 30 konjenikov), skupno 600 vojakov;
cohors peditata miliaria bi imela 800 mož pehote (10 centurij po 80 mož); cohors equitata
miliaria 800 mož pehote (10 centurij po 80 mož) in 240 konjenikov ( 8 turm po 30 konjenikov)
v skupni moči 1040 mož. Tudi sestava konjeniških al (alae), ni popolnoma zanesljiva. Glede
tega je več domnev. Ob upoštevanju Ariana in Higina (Hyginus) je ala štela 512 konjenikov
razdeljenih v 16 turm po 32 mož, ala miliaria pa naj bi bila po sestavljena iz 24 turm in imela
1000 konjenikov (Holder 1980, 9). Holder meni, da ob upoštevanju razdelitve 32 mož na
turmo, bi miliaria štela 768 konjenikov.
Najbolj zaželjeno je bilo služenje v konjeniških oddelkih. Ti oddelki so bili najbolj plačani in tudi
napredovanje v višje range, seveda ob predpogoju pridobljenega državljanstva, je bilo hitrejše
in lažje. Podatki so sicer na voljo šele iz Hadrijanovega časa, vendar so izpovedni za razmerja v
avksiliarnih enotah. Equites cohortales so bili bolje plačani kot navadne kohortne enote,
ampak še vedno manj kot equites alares (Cheesman 1975, 35). Izračun plačila je samo mogoč
na podlagi podatka, da je legionar ob prestopu med equites alares zaslužil dvakratno plačo
navadnega legionarja (Cheesman 1975, 35). O plačilu v republikanskem času je malo znanega.
Rimski vojskovodja in zavezniki oziroma klienti so se o plačilu najverjetneje dogovorili pred
samim začetkom vojaške kampanje. O tem nam pričajo posamezni sklici v antičnih virih.
Ciceron celo omenja poskus Marka Gaja Antonija, ki naj bi zahteval zemljo za svoje konjenike;
v kolikor gre pri tem za neitalske pripadnike, bi to pomenilo možnost poplačila zavezniških
enot v nemonetarnih sredstvih (Meyer 2013, 21).
Avgustova reforma je terjala zagotovitev rednih državnih sredstev za vzdrževanje in plačevanje
vojske. S to reformo lahko govorimo o formalni ustanovitvi vojske (Haynes 2016, 41). Vojak je
imel redno plačilo, služil je določeno število let in imel je enega poveljnika, to je cesarja. Na ta
način se je razlikoval od post-marijanskega republikanskega vojaka. Ta se je sicer preživljal z
vojaško službo, vendar je še vedno bil vpoklican za določene vojaške kampanje in je de facto
odgovarjal poveljniku vojaške formacije.
Reforma je povzočila delitev rimske družbe na civilni in vojaški del prebivalstva, ki prej ni
obstajala (Haynes 2016, 41). Pred tem so posamezniki imeli možnost prehajanja med tema
dvema elementoma družbe. Status posameznika se na ta način spremeni. Posameznik ni več
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izenačen z državljanom, ampak ga kot orodje državne moči preseže (Haynes 2016, 21). Vojaki
v pomožnih enotah rimske vojske so še toliko bolj zanimivi. Kot nedržavljani so izrinjeni iz
centra rimske družbe, obenem pa imajo kot vojaki zagotovljeno določeno moč in prestiž.
Status vojaka jim tudi omogoča pridobitev državljanstva in s tem vzpenjanja po družbeni
lestvici. Narava njihovega poklica jih postavlja v privilegiran položaj v lokalni skupnosti, katere
pripadniki so sicer brez državljanskih pravic.

5.2 Rekrutiranje
Rekrutiranje avksiliarnih enot je sledilo vojaškim spretnostim oziroma zmožnostim, ki so jih
določena plemena izkazale v sodelovanju ali pa vojevanju z Rimom. Določene skupnosti so na
podlagi pogodbe (foedus) vsako leto prispevale določeno število rekrutov, drugim pa je bilo
število in rekrutiranje vsiljeno (Holder 1980, 123). Rekrutacija je z nevtralizacijo dela vojaško
sposobne populacije pomenila način kontroliranja teh skupnosti, obenem pa je omogočila
hitrejšo romanizacijo (Cheesman 1975, 57; Roymans 1996, 20). Rekrutiranje je pomenilo tudi
jemanje neke vrste talcev (Cheesman 1975, 13). Ti so garantirali poslušnost plemen ob
odsotnosti rimske vojaške sile. Vkolikor je bila rekrutacija preobširna in netaktna, pa je vodila
v upor, kar naj bi se dogodilo v Panoniji. Prisilna rekrutacija je bila še toliko težje breme, saj
vojaška služba sprva ni bila časovno omejena (Holder 1980, 47).
Rimsko državljanstvo je na začetku v novoosvojenih skupnostih pripadlo izključno
posameznikom plemenske aristokracije. Ti so državljanstvo pridobili ali z vodenjem oddelkov
pomožnih enot, morda pa so ji ga zagotavljale pogodbe z Rimom (Roymans 1996, 25). V
primeru izrednih zaslug na bojišču je lahko bilo državljanstvo podeljeno celotni enoti. Takšne
enote so imele pridevek civium romanorum (Cheesman 1975, 35).
Poimenovanje enot nam razkriva, da je etnična komponenta v nekaterih primerih igrala
pomembno vlogo pri ustanovitvi rednih pomožnih enot, pri drugih pa je poimenovanje
zadevalo le splošno geo-politično pripadnost. V provinci Hispania Tarraconensis, ki je bila že
dolga leta podjarmjena, so bile ale in kohorte poimenovane kot Hispanorum. V odročnejših
delih province, kjer so prebivala bojevita plemena, pa so bile enote poimenovane po teh
plemenih (Cheesman 1975, 58). Morda gre pri enotah, katerih ime nakazuje etnično
homogenost, za enote, ki so že pred tem opravljale vlogo zavezniških enot, vendar so bile šele
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z Avgustovo reformo integrirane v sam sistem avksilije (Holder 1980, 110). Lahko pa gre tudi
za plemena, ki se niso zlahka podredila Rimu in je bila pri njih nevarnost upora velika. Rim je z
njihovim rekrutiranjem zmanjšal notranjo nestabilnost province in energijo prebivalstva
preusmeril na zunanje meje imperija (Haynes 2016, 106). Kot zanimivost dodajmo še opazko
o legiones vernaculae. Te enote, primere imamo iz Španije, so v obdobju Cezarjeve
državljanske vojne sestavljali lokalni prebivalci brez rimskega državljanstva. Razlog
rekrutiranja naj bi predstavljala velikost, taktična sestava in oborožitev, ki je zrcalila legijsko
organizacijo. Ta je v danem trenutku, prinašala večjo vojaško prednost pred tradicionalnimi
manjšimi zavezniškimi enotami (Meyer 2013, 17-18). Rekrutacija in uporaba zavezniških in
pomožnih enot je sledila praktičnim potrebam in ni bila uniformna.
Odločitev o poimenovanju enote in območju rekrutiranja je bila najverjetneje sprejeta od
primera do primera različno. Opredelitev števila vojakov, ki jih je morala prispevati posamezna
provinca je težavna. Glavni problem so pomanjkanje pisnih virov in ista imena enot. Ob
rekrutaciji večih enot na istem območju so le te dobile zaporedne številke. V kolikor so te
enote razporedili v druge dele imperija in čez čas znova rekrutirali iz istega območja, niso
nadaljevali številčenja, temveč so začeli številčenje znova (Cheesman 1975, 59). Tako imamo
manjše število enako poimenovanih galskih enot, ker je bilavečina sprva bila razporejena ob
Renu, medtem ko so bile traške, večinoma znane kot dobre lokostrelske enote, uporabljene
po celotnem imperiju in je od 27 dokumentiranih enot kar 17 označenih s številkama I ali II
(Cheesman 1975, 60). V primeru, da je obstajalo več takšnih enot, so posamezne enote dobile
še poimenovanje po območju stacioniranja. Takšen je primer enot II Galorum Dacica, II
Gallorum Macedonica in II Gallorum Pannonica (Holder 1980, 19-20). Poleg tega poznamo tudi
imena enot, sestavljenih iz dveh različnih ljudstev. Tu je najverjetneje, ne pa nujno, šlo za
združevanje dveh številčno oslabljenih enot. Kot primer lahko navedemo cohors I Latobicorum
et Varcianorum (Holder 1980, 22).
Na podlagi epigrafskih virov je mogoče sklepati, da so bile enote avksilije rekrutirane iz širšega
območja vojnega žarišča (Cheesman 1975, 70). Tako imamo ¾ galskih avksiliarnih enot
stacioniranih v Porenju (Cheesman 1975, 69). Enote so prvotno ostale v provinci rekrutacije.
Njihova premestitev, sicer v dosegu logistične sposobnosti rimske države, je bila nezaželjena
zaradi nezadovoljstva, ki bi ga povzročila med vojaki (Haynes 2016 121). Enote so bile
premeščene iz območja rekrutacije v primeru nujnih vojaških potreb na ostalih prizoriščih ali
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pa kot odgovor na tveganje sodelovanja v uporu prebivalstva, iz katerega so same izhajale, kot
je primer pri uporih Panoncev, Batavov in v Britaniji. Vendar rimska država pri premestitvi
upornih enot oziroma enot, ki so izhajale iz upornega prebivalstva, ni uveljavljala jasne
strategije, temveč se je odzivala na trenutne dogodke in potrebe (Haynes 2016, 122).
Kar se tiče etnične sestave avksiliarnih enot, imamo, po zaslugi epigrafskih virov, relevantne
podatke šele iz obdobja vladavine Tiberija. Nekatere enote naj bi izgubile etnično sestavo, po
kateri so bile poimenovane. Pri tem gre večinoma za enote, ki so bile preseljene iz province
rekrutacije na drugo območje. Takšen primer so enote iz Hispanije, ki so bile stacionirane v
Panoniji. Te so sprejemale rekrute iz province same ali pa iz sosednjih provinc (Cheesman
1975, 77). Po drugi strani pa se postavlja vprašanje ali je primerno dojemanje enot iz določene
province kot etnično homogenih. Ljudje v isti provinci so namreč imeli različna etnična ozadja
in meje province so bile administrativne narave (Haynes 2016, 123).
Razlog etnično mešanih enot torej iščemo v velikih razdaljah med območjem rekrutacije in
delovanja enot. Na podlagi epigrafskih podatkov pa je kljub temu mogoče ugotoviti, da so bili
v nekaterih primerih posamezni častniki (principales) premeščeni v enote svojega etničnega
izvora, četudi so bile te precej oddaljene (Holder 1980, 121). Ali so imeli tudi navadni vojaki to
možnost, ni znano, vendar je precej malo verjetno. Popolnjevanje enot je tako potekalo iz
najbližjega možnega vira rekrutov. V kolikor pa je bil bazen primernih oseb v provinci
premajhen, je bilo potrebno pridobivanje iz sosednjih provinc (Cheesman 1975,79-81). V
Porenju so v enotah večinoma služili posamezniki iz Galije, na reki Donavi pa večinoma
panonski rekruti (Holder 1980, 116–117). Najobsežnejše je bilo rekrutiranje v provincah Galije,
Hispanije, Panonije in Trakije. Eden od razlogov zakaj so bile te province preferirane, naj bi bila
njihova velika populacija (Holder 1980, 122). Po drugi strani lahko gre za rimsko videnje
vojaških kvalitet prebivalstva teh provinc (Haynes 2016, 104). Rimljani so verjeli, da ljudje ki
živijo trdo poljedelsko življenje v neprijaznih podnebjih, posedujejo lastnosti, ki jih zahteva
vojaško življenje (Haynes 2016, 100).
Potek same rekrutacije ostaja nepojasnjen. Najverjetneje je obstajalo selektivno novačenje na
podlagi starosti posameznika, fizičnih predispozicij in njegove spretnosti v bojevanju (Nicolay
2007, 159).

22

Po končani vojaški službi se je posameznik v najboljšem primeru vrnil v mesto, kraj ali
domovino, od koder je bil rekrutiran. Pri tem je dobil državljanstvo zase in za svoje potomce,
v cesarskem obdobju mu ni pripadala denarna nagrada, v republikanskem obdobju pa je bilo
odvisno od pogodbe s posameznim generalom, kakšno plačilo pripada njemu oziroma njegovi
enoti

5.3. Organizacija enot
Poveljevanje avksiliarnim enotam je bilo vsaj pod Cezarjem in Avgustom zaupano izkušenim
možem iz legij, največkrat primipilatom (Cheesman 1975, 91). Tipično napredovanje je
potekalo v smeri primus pilus – tribunus militum – praefectus equitum (Holder 1980, 82). V
nekaterih primerih vodenje avksiliarnih enot prevzamejo centurioni (Holder 1980, 83). Iz
Tacitovih zapisov izvemo, da so bili prefekti tudi lokalnega izvora, kar je posledica prej
omenjenega sistema rekrutiranja (Cheesman 1975, 91). Ti prefekti, ki so predstavljali vodje
lokalnih skupnosti, so tako neposredno pridobili rimsko državljanstvo (Cheesman 1975, 92).
Napredovanje v častniških službah je bila organizirano bolj v smeri posameznih imenovanj, kot
pa v obliki ustaljenega sistema (Holder 1980, 75). Šele v sredini prvega stoletja se pojavi viteški
cursus honorum, ki poteka v smeri praefectus cohortis – tribunus legionis – praefectus alae
(Cheesman 1975, 90). V tem času je sistem imenovanja zelo fleksibilen.
Na napisih zasledimo, da se prefekti lokalnega izvora pojavljajo največkrat kot prefekti
pehotnih kohort, rimski vitezi (equites) pa so večinoma prefekti avksiliarne konjenice
(Cheesman 1975, 92). Pod Klavdijem se sistem viteških prefektur avksiliarnih enot
institucionalizira, nižjim častnikom legij ostane večinoma le začasni naslov praepositus
cohortis, ki pomeni vodenje enote v primeru smrti prefekta in vodenje numerov (Cheesman
1975, 93). Prefekte lokalnega izvora nazadnje zasledimo za časa Vespazijana, vzrok temu pa je
najverjetneje etnično mešana sestava in prestavitev enot z območja rekrutacije (Cheesman
1975, 94). Prefektov iz romaniziranih ljudstev imperija je veliko, predvsem iz Španije, saj je
prefektura predstavljala prvo stopnico v karieri provincialnega politika (Cheesman 1975, 96).
V predflavijskem obdobju so službe nižjih častnikov v avksiliji opravljali tako rimski državljani
kot peregrini (Holder 1980, 86). Na podlagi napisov je mogoče sklepati, da so službo
centurionov in dekurijev v avksiliji prevzeli llegionarji (Holder 1980, 86–90). Te iste službe so
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prevzemali tudi peregrini; pri teh je na podlagi izvora imena mogoče sklepati, da je
napredovanje potekalo znotraj matične enote (Holder 1980, 88).
Podčastnike (principales) lahko razvrstimo glede na plačo, ki jim je pripadala (Holder 1980, 90).
Osnovno enoto za razvrstitev v plačne razrede je predstavljala plača navadnega legionarja.
Tako poznamo triplicarius (evocatus), s trikratnikom plače navadnega legionarja; duplicarii
(optio, signifer, imaginifer,…), z dvakratnikom plače legionarja in sesquiplicarii (tesserarius), z
eno in pol plačo legionarja (Holder 1980, 90-95). Za podčastniško službo v avksiliarnih enotah
so konkurirali tudi legionarji. Edino izjemo predstavljajo sesquiplicarii. Sodeč po napisih so
rimski državljani z rangom sesquiplicarius vstopili direktno v enoto in niso bili premeščeni iz
legije (Holder 1980, 95).

5.4. Avksiliarne enote, izvorno rekrutirane v vzhodnih Alpah
COHORS I MONTANORVM
Na podlagi imen, ki se pojavljajo na napisih, naj bi enoto sestavljali Noriki (Alföldy 1974, 159).
Enota naj bi bila rekrutirana v avgustejskem obdobju in stacionirana na Štalenski gori
(Magdalensberg). Morda v letu 70, vsekakor pa pred 85, je bila napotena v Panonijo in
stacionirana v Karnuntumu (Spaul 2000, 295).
Z vojaških diplom, nagrobnih in posvetilnih napisov je znanih dvajset pripadnikov te enote. Od
tega sedem prefektov, en immunis in dvanajst navadnih vojakov (caligati) (Spaul 2000, 292293).
COHORS I MONTANORVM civium Romanorum
Enota, stacionirana v Panoniji, pod Klavdijem pa prestavljena v Mezijo, je pozneje morda
služila v Trajanovih Dačanskih vojnah. Naziv Civium Romanorum nakazuje, da je bila enota za
zasluge v boju odlikovana in nagrajena z rimskim državljanstvom. Takšna vrsta odlikovanja, ki
zadeva celotno enoto, naj bi se pojavila v flavijskem času, vendar nekaj primerov kaže, da bi
lahko šlo že za predflavijski čas (Holder 1980, 30).
Znana sta dva prefekta te enote, trije navadni vojaki in en veteran (veteranus) (Spaul 2000,
294).
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COHORS II MONTANORVM milliaria
Lahko gre za novo rekrutirano enoto, ni izključena niti uporaba številke, katere od prejšnjih
dveh enot ali celo za združitev le teh (Spaul 2000, 296).
Ime enote se pojavi le na enem napisu v provinci Tripolitani. Gre najverjetneje za dva brata, ki
sta dosegla viteški stan. Eden od njiju je postal procurator Augusti (Spaul 2000, 296).
Nejasno ostaja, koliko kohort I Montanorum je dejansko obstajalo. Predvsem je problematično
tolmačenje zapisa I et I Montanorum iz Panonije. Nekateri vidijo v tem dve kohortni enoti
(Spaul 2000, 293), medtem ko Šašel (1983, 782–786) meni, da gre za napako izdelovalca
napisa. Morda bi pri tem računali na tolmačenje zapisa kot Cohortes I Montanorum et Equitata
I Montanorum, ali kakšno drugo kombinacijo enot (Šašel 1983, 785). Zanimivo je tudi
odlikovanje civium Romanorum, pri katerem se dejansko ne ve, koliko časa je bila enota
odlikovana z njim oziroma ali ji je bilo pridano za vedno. V kolikor je bila veljavnost priznanja
časovno omejena, bi bila I Montanorum civium Romanorum identična z I Montanorum (Šašel
1983, 782–786). Šašel domneva, da gre morda za oddelke iste enote, ki so bili stacionirani v
različnih provincah.
COHORS I NORICORVM equitata
O premikih te enote ni veliko podatkov. Na podlagi epigrafskih podatkov vemo, da je večino
časa preživela v Panoniji. Morda je bila enota stacionirana v Panoniji (Arrabona) kot del
Vespazijanovih okrepitev (Mócsy 1974, 81). Glede na odsotnost omemb enote na vojaških
diplomah med leti 110 in 148 je mogoče služila v Trajanovih Partskih vojnah (Spaul 2000, 298).
Spaul (2000, 298) ob tem domneva, da je enota postala equitata šele v 3. stoletju.
COHORS LATOBICORUM ET VARCIANORVM equitata
Enota, najverjetneje rekrutirana za časa Vespazijana, se je večinoma udejstvovala na
germanskem limesu (Spaul 2000, 328). Enota je bila najverjetneje samostojno rekrutirana,
vendar je bila nekje v flavijskem obdobju združena z enoto Varcianorum. Lahko pa je
pomanjkanje rekrutov vodilo v novačenje pripadnikov dveh plemen, ki sta si bila geografsko
blizu. Iz osmih omemb posameznikov lahko razberemo 3 prefekte, enega immunis – a in enega
navadnega vojaka (Spaul 2000, 328).
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5.6. Bojna oprema
Poznorepublikanske legionarske čelade so italsko – etruščanskega tipa, tipa Mannheim in tipa
Buggenum, medtem ko so pomožne enote v tem času (1. st. pr. n. št.) nosile čelade tipa Port
in Novo Mesto (Nicolay 2007, 14). Čelade tipa Port so bile železne, polkroglaste oblike, na
katere je bil z zakovicami pritrjen zatilni ščitnik. Na čelnem delu je čelada imela stiliziran okras,
ob straneh pa so bile pritrjene večje zaobljene ličnice (Nicolay 2007, 14). Čelade tipa Port je
nosila tudi konjenica (Nicolay 2007, 15). Tip Port naj bi bil keltskega izvora, vendar so opazni
rimski stilski vplivi, kot so ličnice v obliki italskih prsnih oklepov (Bishop, Coulston 2009, 65;
Pernet 2010, 119–121). Tip Alesia, ki se od tipa Port loči po tem, da je čelada izdelana v enem
kosu, in tip Port sta bila ključna za razvoj poznejše čelade tipa Weisenau (Pernet 2010, 112–
114). Na to napeljujejo ščitnik za vrat, dekoracija obrvi s čelade tipa Port, izdelava v enem kosu
in okras valovitih linij na robnem okovu čelad tipa Alesia (Pernet 2010, 114).
Tip Weisenau je narejen iz železa v enem kosu (Pernet 2010, 117). Pri tem tipu je značilen
podaljšan del čelade s širokim zatilnim ščitnikom, na čelnem delu s čelnim ščitnikom in večjo
odprtino za ušesa, ki se ji prilagajajo na zgornjem delu ožje ličnice (Nicolay 2007, 14). Gumb
na kaloti čelade sedaj zamenja viličast nosilec za perjanico. Čelade, večinoma iz železa z
bronastim okrasom, so veljale za ekskluzivno opremo pomožnih enot. Po napisih na čeladah
iz votivnih kontekstov je okoli 70 n. št. ta tip čelade prešel v uporabo tudi pri legionarjih
(Nicolay 2007, 15).
Rimska vojska je uporabljala tri vrste oklepov. Verižni oklep (lorica hamata) je bil sestavljen iz
železnih ali bronastih obročkov, prepletenih med seboj. V avgustejskem obdobju se pojavijo
široke ramenske kovinske plošče, ki so bile z verižno srajco povezane z bronastimi zakovicami
v obliki stiliziranih kač in rogov, kar morda nakazuje na keltski izvor tega oklepa (Nicolay 2007,
20). Premer obročkov se je skozi rimsko obdobje povečeval, kar je zelo uporabno za datiranje
posameznih najdb le teh (Nicolay 2007, 20). Drugi tip oklepa je luskast oklep (lorica squamata),
ki je izdelan iz prekrivajočih se manjših železnih ali bronastih ploščic. Te ploščice so bile med
seboj povezane in prišite na usnje ali drugo podlago/tkanino. Čeprav ne pogost, se je ta tip
oklepa uporabljal od Republike do pozne antike in je ostal skorajda nespremenjen (Nicolay
2007, 20). Oklep iz železnih trakov in plošč (lorica segmentata), povezanih na notranji strani z
usnjenimi paščki, na zunanji strani pa z bronastimi zakovicami. Oklepne ploščice so bile
različne velikosti, glede na svoje mesto na oklepu. Zgradba oklepa je omogočala učinkovito
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razpršitev udarne sile predvsem na ramenskem delu (Bishop, Coulston 2009, 259). Ta vrsta
oklepa je dolgo veljala za ekskluzivno opremo legionarjev, vendar so bili najdeni tudi v taborih
avksiliarnih enot (Nicolay 2007, 21). Povezovanje rabe določenega oklepa z legionarji ali
avksilijo je najverjetneje prej posledica stanja arheoloških raziskav, kot pa resnične razlike v
opremljenosti (Bishop, Coulston 2009, 95).
Legionarji in pripadniki avksiliarnih enot so nosili različne ščite. Legionarji so nosili ščit, ki se je
razvil iz ovalne oblike v pravokotno z zaobljenimi robovi, medtem ko so avksiliarne enote vse
do 2. st. nosile ščite ovalne in okrogle oblike (Nicolay 2007, 22). Na sredini ščita avksiliarnih
enot je bil okrogel umbo, ki ima do klavdijskega obdobja obliko izbočenega stožca, kasneje pa
preide v kupolasto (Nicolay 2007, 23). Obstoj različnih vrst ščitov gre najverjetneje pripisati
uporabi v konjenici ali pehoti, zaradi pomanjkanja podatkov pa je težko določiti, katera veja
vojske je uporabljala določen ščit (Nicolay 2007, 23). Na podlagi upodobitev na Trajanovem
stebru nekateri menijo, da so bili na ščitu bili narisani simboli določenih enot, morda celo
oznake različnih činov vojakov in oficirjev (Nicolay 2007, 22). Drugi poudarjajo, da so bili na
ščitih najverjetneje res narisani simboli, kot so strele, zvezde, krila, vendar jih ne moremo
povezati s posameznimi enotami (Bishop, Coulston 2009, 94).
Meče delimo v tri skupine: gladii, spathae in semispathae. Po Miksu je meč do dolžine 55-60
cm gladij, vsak večji pa spatha oziroma gladius maior (Davoli Miks 2015, 24). Na začetku
avgustejskega obdobja so legionarji nosili meče tipa Mainz, ki je izhajal iz republikanskega
gladius Hispaniensis (Nicolay 2007, 25). Glavna karakteristika meča je dolga priostrena konica,
ročaj pa so sestavljali raven bronast branik, lesen ali koščen držaj in ročajni glavič (Nicolay
2007, 25). V sredini 1. st. se pojavi meč s kratko zaobljeno konico, stožčastim odbojnikom in
kroglastim ročajnim glavičem, poimenovan tip Pompeii (Nicolay 2007, 25). Kljub temu se tip
Mainz uporablja do klavdijsko-neronskega obdobja. Neznano je, zakaj pride do izdelave novih
tipov mečev. Razvoj je morda sledil potrebi po meču, ki lahko služi za sekanje in vbadanje;
zgodnejša različica naj bi bila namreč primarno narejena za vbadanje (Bishop, Coulston 2009,
78). Takšna teza se ne zdi prepričljiva zaradi Polibijeve reference, ki pravi, da se je gladius
hispaniensis uporabljal tako za sekanje kot vbadanje (Bishop, Coulston 2009, 79). Prenos
gladija v rimsko oborožitev je kompleksen. Na kratko je mogoče opisati, da je šlo za prevzem
variante keltiberskega meča, ne pa za direkten prevzem orožja (Pernet 2010, 62).
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Bodala, ki so jih uporabljali tako legionarji kot avksiliarne enote, so predstavljala sekundarno
orožje in obenem prestižni predmet. Glede na odsotnost omemb pri Polibiju je uveljavitev v
okviru rimske vojske možna šele v 1. st. pr. n. št., prisotnost v starejših vojaških kontekstih pa
gre povezati z opremo zavezniških enot (Bishop, Coulston 2009, 56). Zgodnjecesarska bodala
so sledila republikanski tradiciji z ožjim rezilom, poznejša od tipa Mainz pa so imela širše rezilo
(Nicolay 2007, 29).
Pilum, ki je bil sestavljen iz dolge železne osti in lesenega kopjišča, je dolgo veljal za izključno
orožje legionarjev. Najdbe iz avksiliarnih taborov in grobov, so pokazale tudi na morebitno
povezavo s temi enotami (Nicolay 2007, 30). Sulice primarno povezujemo s konjeniki, medtem
ko so kopja predstavljala metalno orožje, v uporabi tako v pehoti kot pri konjenikih. Na
nagrobnikih je več upodobitev konjenika s sulico, ki ga spremlja služabnik, noseč dve dodatni
kopji (Nicolay 2007, 31). Funkcijo kopja je na teh prizorih možno razumeti iz same velikosti na
upodobitvi, ta so namreč manjša. Na pisalni deščici z najdišča Carlisle sta omenjeni večja lancia
pugnatoria, ki jo velja opredeliti kot sulico, in manjša lancia subarmales, ki je opredeljena kot
kopje (Nicolay 2007, 31). Upodobitve na nagrobnikih, ki prikazujejo vojake z več kopji, nam
dajo misliti, da so ti vojaki bili uporabljeni tudi kot izzivalci, podobno kot velites v
republikanskem obdobju (Bishop, Coulston 2009, 78).
Vojaki so v prvem stoletju nosili dva pasova. Ta sta bila prekrižana in z enega je viselo bodalo,
z drugega pa meč (Nicolay 2007, 34). Nekje z uveljavitvijo meča tipa Pompeji pride do
spremembe v nošnji, ki pa je najverjetneje zadevala le navadne vojake in nižje oficirje (Nicolay
2007, 34).
Konjska oprema v večini primerov ni bila uporabljena le v vojaške namene ampak se je enaka
oziroma podobna uporabljala tudi v vsakdanjem življenju. Prisotnost konjske opreme v
grobovih je edini zanesljivi pokazatelj vloge umrlega kot konjenika.
Prevzem orožja rimskih sovražnikov in zaveznikov v opremo rimskih vojska je v sodobni in
antični literaturi večkrat omenjena kot ključna komponenta zmagovitosti rimske države, pri
čemer pa sam proces prevzema orožja ni povsem pojasnjen. Antični viri prevzem zavezniškega
ali sovražnikovega orožja v oborožitev rimske vojske povezujejo z odličnostjo izdelave in
spremembo v taktiki bojevanja (Haynes 2016, 240). Zavezniške oziroma pomožne enote, so na
bojnem polju prispevale številčno pomoč, nudile raznovrstnost oborožitve in manevrov ter
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posledično taktično fleksibilnost. V cesarskem obdobju še vedno obstajajo enote, ki se zdijo
kot odgovor na specifične taktike rimskih sovražnikov, dober primer je težka konjenica na
Vzhodu (Bishop, Coulston 2009, 204–205 ).
Po kakšnem ključu so bile pomožne enote oborožene? Morda je navidezno standarizacijo in
uporabo keltskih tipov oborožitve povezati s številnimi keltskimi rekruti v avksiliarne enote
(Bishop Coulston 2009, 203).
Prenos znanj je najbolj viden pri mečih, ščitih in čeladah. V grobovih zavezniških oziroma
pomožnih enot se pojavijo posebne vrste mečev. Po dolžini in obliki so podobni gladiju, kar je
mogoče sklepati, da so iz teh tudi izšli, vendar kažejo tudi nerimske vplive (Nicolay 2007, 26).
Meča iz najdišč Mehrum in Camelon sta oba dolžine gladijev, vendar ima prvi kratko in oglato
konico, medtem ko oglat zaključek konice drugega spominja na latensko tradicijo (Nicolay
2007, 26). To pa nista osamljena primerka keltskih mečev z rimskimi značilnostimi. Večina teh
mečev prihaja iz Galije, severne Italije, vzhodnih Alp in Barbarika. Meče iz vzhodnoalpskega
prostora, s pripadajočimi nožnicami z okovom iz bakrove zlitine ali srebra s predrtim okrasom,
lahko razdelimo v dve podskupini: tiste z dolžino do 82 cm in tiste z dolžino 90–95 cm (Istenič
2010, 157). Oblika nožnic in mečev ter tehnika izdelave predrtega okrasa kažejo keltske
značilnosti, medtem ko del motivov okrasa, uporaba medenine ter dolge in ozke konice mečev
verjetno odsevajo rimske vplive (Istenič 2010, 160). Istenič (2010, 162) je mnenja, da je bila
izdelava in distribucija mečev s pripadajočimi nožnicami v rimskih rokah, njihovo uporabo pa
datira med 40/30 in 15 pr. n. št, vendar pa ne izključuje začetka izdelave okoli leta 60 pr. n. št.
Razvoj latenskega orožja ne zadeva le nožnic, ki so očitno rimski produkti narejeni za keltski
trg. Rimski vplivi se kažejo tudi v zmanjšani dolžini, ožjem rezilu in dolgi konici mečev
poznolatenske sheme (Ƚuczkiewicz 2002, 379). Podobno naj bi kontakt z rimskim svetom,
vplival na ponovno keltsko produkcijo okroglih ščitnih grb v stopnji Lt D (Bochnak 2006, 184).
Uporaba okroglih ščitnih grb se v širšem keltskem svetu pojavi na začetku latenskega obdobja,
vendar se kontinuirano v večji meri obdrži le na Iberskem in Apeninskem polotoku (Bochnak
2006, 185). Manjši okrogli ščiti naj bi bili primernejši za bojevanje na razgibanem in gozdnatem
terenu obenem pa so nudili bojevanje v strnjeni formaciji, ščit ob ščitu (Bochnak 2006, 181).
Keltska oborožitev in taktika, ki sta pred tem mogoče sledili individualnemu bojevanju, sta se
skozi dve stoletji sodelovanja in konfliktov z Rimom spremenili in postali suplementarni
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njegovi vojski. Tu gre morda iskati keltsko številčno zastopanost v rednih pomožnih enotah
rimske vojske.

5.7. Pomen orožja v grobovih
Prisotnost orožja v grobovih je povezana z osebnim statusom in identiteto pokojnika (Egri
2012, 515). Na tisto, ki ji je bojevnik pripadal kot pripadnik rimske vojske in posredno družbe,
in predrimsko, tisto, v katero je bojevnik spadal pred služenjem rimski državi. Orožje namreč
ne predstavlja le uporabne vrednosti, temveč s sabo nosi tudi pomemben družbeni in
religiozni pomen (Roymans 1996, 17). Bojevnik sam prehaja različne stopnje v bojevniški
hierarhiji. Ti prehodi so bili lahko povezani s pridobivanjem in odlaganjem določenih
posebnega orožja. Odlaganje orožja je bolj povezano s poznejšimi stopnjami bojevnikovega
življenja, z deponiranjem na kultnih mestih in s prilaganjem orožja v grobove. Kultna mesta,
med katera štejemo tudi reke, so na podlagi antičnih virov služila odlaganju orožja v povezavi
z uspešnimi vojaškimi podvigi in v povezavi z ritualnim zaključkom posameznikove aktivne
bojevniške poti (Roymans 1996, 19). Zaključek bojevnikove poti je bil tudi pospremljen z
ritualnim uničenjem orožja, kot nakazujejo grobne celote (Nicolay 2007, 201). Pokop lokalnega
bojevnika v službi rimske države je opredeljen na podlagi kontinuitete pogrebnih praks in na
podlagi prilaganja rimskega orožja oziroma prilagajanja keltskega orožja v rimski tradiciji
(Nicolay 2007, 200). Pridobitev rimskega orožja s strani posameznika se najpogosteje povezuje
z udejstvovanjem v rimski vojski. Rimska država je opremila može z orožjem, vendar so ga ti
morali tekom svoje službe odplačati, razen nekaj izjemnih primerov (pretorijanska garda)
(Nicolay 2007, 166). Glavni vir informacij v povezavi z odplačilom orožja so dokumenti,
napisani na lesenih tablicah iz Vindolande in papirusovi zvitki iz Egipta (Nicolay 2007, 167). Po
odplačilu je orožje postalo last posameznika, seveda v kolikor ni ta prej preminil. V tem
primeru je vojska, odplačan del opreme, vrnila svojcem v denarju (Nicolay 2007, 167).
Posameznik je lahko po koncu služenja orožje prodal nazaj vojski. Lahko pa je orožje obdržal
zaradi ugleda, prestiža in drugih osebnih razlogov. V primeru neitalskih veteranov je orožje
pomenilo simbol novo pridobljenega statusa kot rimskega državljana ali pa kot utrditev statusa
bojevnika v lokalni tradiciji.
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Slika 4: grobovi z rimsko vojaško opremo (

) in druga mest kjer se pojavi rimska vojaška

oprema ( ). 1. Reka pri Cerknem, 2. Idrija pri Bači, 3. Mihovo, 4. Strmec nad Belo Cerkvijo, 5.
Verdun pri stopičah, 6. Smolenja vas pri Novem Mestu, 7. Ljubljana, 8. Polhov Gradec, 9.
Bobovek pri Kranju, 10. Stari grad nad Podbočjem, 11. Grad pri Reki, 12. bližina Štanjela, 13.
Razdrto, 14. Grad pri Šmihelu, 15. Baba pri Slavini, 16. Žerovnišček, 17. Vrhnika, 18. Obrežje,
19. Čatež-Sredno polje, 20. Ptuj, 21. reka Ljubljanica, 22. Gradišče pri Cerknem (po Istenič
2013, Sl. 1).
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6. Katalog izbranih grobnih celot
6.1. Izbrane grobne celote
Vir pri Stični
V letih 2013–2014 in 2016 so potekala zaščitna arheološka izkopavanja ob gradbenih delih na
Viru pri Stični, ki sta ju vodila Primož Stergar in Slobodan Olić. Nove raziskave na dobro
poznanem starejše železnodobnem gradišču s pripadajočim gomilnim grobiščem, so poleg
planih žganih grobov in gomilnih grobov iz začetka železne dobe, odkrile tri latenske grobove
na terasi na vznožju naselja.
Grob 1/Lt
PRIDATKI
1. Meč s sredinskim rebrom na rezilu in gumbom na trnastem nastavku pravokotnega
preseka za držaj. Trikrat prepognjen, ohranjen v nožnici s sedlasto oblikovanim ustjem,
okrašenim z vzdolžnim in prečnim rebrom ter kasetno oblikovanim spodnjim delom;
železo; ohr. d. zvitega meča 37 cm (d. nožnice 73 cm; d. rezila 87 cm; d. držaj 16 cm);
š. nožnice 5,4 cm; d. rezila 0,7 cm.
1a. Koničnik nožnice meča z zaključkom v obliki ostroge; železo; vel. 7,3 x 3 x 0,4 cm.
2. Sulična ost z dolgim nasadiščem, ohranjenima luknjama za pritrditev in dolgim ozkim
listom rombičnega preseka; železo; d. 48 cm (14,5 + 33,5 cm), š. 4,8 cm; deb. 1 cm.
3. Okrogla ščitna grba, s klekastim prehodom v zaobljeno kaloto in štirimi pari lukenj za
pritrditev na okrajku, med katerimi so iztolčena rebra; železo; pr. 25,3 cm; š. okrajka
7,1 cm; deb. okrajka 0,2 cm; kalota: pr. 10,5 cm; v. 6,3 cm.
4. Frag. žebljička s kupolasto glavo in kavljasto zapognjenim trnom; železo.
5. Frag. trakastega okova; železo.
6. Frag. bikonična glinenka z vodoravnimi, plitvimi žlebovi, profiliranimi rameni,
oblikovana na lončarskem vretenu; keramika; pr. dna 12 cm; ohr. v. 30,8 cm.
7. Dvoročajni vrč, oblikovan na lončarskem vretenu; keramika; pr. ustja 13 cm, pr. dna 9
cm; v. 18,3 cm.
8. Lonček, prostoročno oblikovan; keramika; pr. dna 5 cm; v. 8 cm.
9. Frag. lonček s pokrovom, prostoročno oblikovan; pr. dna 7 cm, v. 7,4 cm; pokrov: pr.
11 cm, v. 3,9 cm.
10. Frag. lonček s pred žganjem vpraskanim okrasom in frag. pokrov, prostoročno
oblikovan; keramika; pr. dna 5 cm; v. 8 cm; pokrov: pr. 9,6 cm; v. 3,9 cm.
11. Lonček s pokrovom prostoročno oblikovan; keramika; pr. dna 7 cm; v. 7,1 cm; pokrov:
pr. 10,5 cm; v. 4,4 cm.
12. Frag. fibula z drobnimi, prečnimi vrezi na loku trikotnega preseka; bron; vel. 2,4 x 1,8 x
0,2 cm; tip Gorica; Lt D2, od sredine 1. st. pr. n. št. do 15. pr. n. št.

Lit.: Grahek 2017, 197-244.
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Slika 5: Vir pri Stični, grob 1/Lt. Različne dimenzije (po Grahek 2017, T. 10, 11, 13).
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Verdun pri Stopičah
ZVKND Novo Mesto je med leti 1983 in 1991 izvajal raziskave na grobišču iz konca latena in
rimske dobe, med katerimi je bilo odkritih 254 posamično vkopanih žganih grobov. V 13
grobovih je bilo zastopano orožje. Ti so razdeljeni v tri skupine in sicer: grobovi stopnje LT D2,
grobovi srednje- in poznoavgustejskega časa ter grobovi od vlade cesarja Tiberija do konca
Neronove vlade.
Grob 37
PRIDATKI
1.
2.
3.
4.

Siv narebren pokal na nogi; keramika; v. 30 cm.
Delno ohranjen siv bikoničen dvoročajni vrč; keramika; v. 26,4 cm.
Odlomki sive čaše tankih sten; keramika; ohr. v. 4,5 cm.
Odlomki rjavega grobega lonca prostoročne izdelave z metličastim okrasom; pr. dna
14,8 cm.
5. Delno ohranjen rjav grob lonček prostoročne izdelave z metličastim okrasom;
keramika; ohr. v. 9 cm.
6. Odlomki rjavočrnega, grobega lončka prostoročne izdelave z metličastim okrasom;
keramika; ohr. v. 10,6 cm.
7. Odlomki amfore; keramika; v. risanega odlomka 12,8 cm.
8. Živalske kosti.
9. Meč v železni in medeninasti nožnici, z ohranjeno zanko za obešanje na pas; železo,
medenina; d. 86,9 cm; š. 4,5 cm; d. ročajnega trna 16,6 cm. 40 pr. n. št.–15 n. št.
10. Sulična ost; železo; v. 40 cm; š. 4,3 cm; pr. tula 2,5 cm; LT D2/Mokronog IIIb.
11. Ščitna grba s petimi luknjicami na okrajku; železo; v. 10,4 cm; pr. 20,5 cm; LT
D1/Mokronog IIIa.
12. Enodelna fibula z visokim lokom in spodvito tetivo; železo; d. 8,5 cm.
13. Fibula; bron; d. 10,7 cm; tip Almgren 237a.
14. Obročasta pasna spona z visokim trnom in peltastima odprtinama; bron; d. 4,5 cm; š.
3,1 cm.
Lit.: Breščak, 2015, 75–124; Istenič 2010, 121–164.
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Slika 6: Verdun pri Stopičah, grob 37. Različne dimenzije (po Breščak 2015, T. 10, 11, 12).

35

Reka pri Cerknem
Izkopavanja na grobišču Reka pri Cerknem so potekala pod vodstvom R. Mahniča leta 1902.
Leta 1991 je Mitja Guštin uvrstil grobove v svojo kronologijo Idrijske skupine, ki ji pripada
predstavljeno grobišče. Grobišče s 14 žganimi pokopi se nahaja v neposredni bližini gradišča
Grad pri Reki, konec katerega Janka Istenič (2005) povezuje z Oktavijanovimi Ilirskimi vojnami
leta 35 pr. n. št.
Grob 3
PRIDATKI
1. Bojni nož; železo; d. 22,2 cm.
2. Mež z nožnico; železo. Meč je bil namerno zvit skupaj z rimsko nožnico; meč
poznolatenske sheme; nožnica najverjetneje tipa Mainz.
3. Dve sulični osti; železo; d. 30,5 cm.
4. Ščitna grba; železo; pr. 27,2 cm. Vrste Beletov vrt grob 169.
5. Lemež za plug; železo; d. 24 cm.
6. Motika; železo; d. 17,9 cm.
7. Pasna zaponka; železo; d. 4,8 cm.
8. Dva obročka; železo.
9. Železna konica; d. 73 cm.
10. Fibula; bron; d. 11,4; tip Kastav/vrsta Idrija.
11. Fibula; bron; d. 11,7 cm; tip Almgren 238.
12. Fibula; bron; d. 5,5 cm; tip Almgren 18.
13. Fibula; bron; d. 3,8 cm; tip Almgren 67/68.
14. Fibula; bron; d. 2,8 cm; tip Almgren 67/68.
15. Pinceta; bron; d. 8,8 cm.
16. Železna palčka; d. 13 cm.
17. Bronast obroček; pr. 2,9 cm.
18. Štirje bronasti obročki; pr. 2,3 cm.
19. Fragmentirana fibula; bron; tip Jezerine.
20. Fragment bronastega obročka.
21. Fragment fibule s perosovino; bron; d. 2,4 cm.
22. Bronasto vedro, situlaste oblike narejeno iz enega kosa z železnim držalom; v. 18 cm.
23. Bronast držaj; d. 4,2 cm.
24. Dno posode; keramika; pr. 7,8 cm.

Lit.: Guštin 1991; Istenič 2005; 2010.
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Slika 7: Reka pri Cerknem, grob 3. Različne dimenzije (po Guštin 1991, T. 29, 30, 31).
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Idrija pri Bači
Grobišče spada v latenskodobno Idrijsko skupino. Szombathy je v letih 1886–1887 vodil
sistematična izkopavanja, ki so odkrila 47 žganih grobov v razponu od poznega dela mlajše
železne dobe do avgustejskega obdobja. Prvi italski importi se po Guštinu pojavijo v stopnji
IVa, ki je datirana na konec 2. st. in v prvo polovico 1 st. pr. n. št. V stopnjo IVb, ki se prične v
zadnjih dveh desetletjih 1 st. pr. n. št., sta datirana dva grobova z rimsko vojaško opremo in
sicer grob 11/12 in tu predstavljen grob 17.
Grob 17
PRIDATKI
1. Bronasta posoda, na kateri se pozna obraba in popravljanje, ročaji iz železa; v. 21 cm;
pr. 23 cm; konec LT D2/Idrija IVb.
2. Bronasta posoda, ročaji iz železa; višina 19 cm; premer 20 cm; konec LT D2/Idrija IVb.
3. Bronasta posoda, ročaji pritrjeni z železnimi zakovicami; v. 16 cm, pr. 18,6 cm; konec
LT D2/Idrija IVb.
4. Železna čelada, robovi čelade okovani z bronasto pločevino; tip Weisenau.
5. Železna ščitna grba; pr. 13 cm.
6. Železen meč z bronastim okroglim branikom in nožnico; d. meča približno 60 cm; tip
Mainz; po 20 pr. n. št.
7. Nož; železo; d. 22,5 cm.
8. Nož; železo; d. 8,3 cm.
9. Sekira; železo; d. 19,3 cm; LT D1–LT D2.
10. Sekira z dvostranskimi plavutmi; železo; d. 21,3 cm; LT B–LT D2.
11. Sekira z enostranskimi plavutmi; železo; d. 22,6 cm.
12. Škarje; železo.
13. Kosa; železo; d. 14 cm.
14. Zajemalka; železo; d. 25,2 cm.
15. Kavelj; železo; d. 17 cm.
16. Pasna spona; bron.
17. Kljukica za obešanje; bron. d. 1,5 cm.
18. Zaključni del peclja v obliki labodje glave; d. 4,5 cm.
19. Fibula; bron; dolžina 11 cm; tip Novo Mesto; po 40 pr. n. št.
20. Fibula; bron; fragmentirana; tip Aucissa; po 20 pr. n. št.

Lit.: Guštin 1991; Gaspari 2008; Istenič 2010.
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Slika 8: Idrija pri Bači, grob 17. Različne dimenzije (po Guštin 1991, T. 15, 16, 17).
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Kongresni trg v Ljubljani
Izkopavanja na območju Kongresnega trga v Ljubljani v letih 2009-2011, ki so jih izvajali Muzej
in galerije mesta Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Arhej, so odkrila 11 žganih grobov, južno
skupino s 6 in severno skupino s 5 žganimi grobovi. Na območju prazgodovinske gomilne
nekropole so bili v severni skupini dokumentirani trije zgodnjerimski grobovi, med njimi grob
1042. Grobovi, ki na podlagi grobnega inventarja nakazujejo začetek pokopavanja v srednjeali poznoavgustejskem obdobju, predstavljajo najstarejše znane grobove z italskimi pridatki iz
okolice Emone.
Grob 1042
PRIDATKI
1. Meč; železo, d. 71,2 cm, š. rezila 5,2 cm; različica Sisak tipa Mainz; po 20/15 pr. n. št.
2. Del robnega okova nožnice z gumbastim zaključkom; železo; bron; ohr. d. 54,8 cm; š. 1
cm; v. gumba 1,5 cm; poznoavgustejsko-zgodnjetiberijsko obdobje.
3. Sulična ost; železo; ohr. d. 28,3 cm; š. lista 2,7 cm; pr. tula 2,2 cm; mlajši del stopnje LT
D2–zgodnjecesarsko obdobje.
4. Sulična ost, železo; ohr. d. 24,1 cm; š. lista 4 cm; pr. tula 2,1 cm; mlajši del stopnje LT
D2–zgodnjecesarsko obdobje.
5. Ščitna grba; železo; pr. 15,6 cm; pr. kalote 10,2 cm; v. 11,5 cm; tip Bohnsack 8; LT D2–
zgodnjeavgustejsko obdobje.
6. Nož; železo; d. 28,3 cm; d. ročajnega trna 11,3 cm, š. rezila 2,7 cm; konec LT D2–1. st.
n. št.
7. Okov; bron; š. 1,3 cm; deb. 0,3 cm.
8. Okov; železo, les; širina 1 cm; deb. 0,25 cm.
9. Okovi (13 odlomkov); bron.
10. Obroček; bron; premer 2,4 cm; š. 0,4 cm.
11. Fibula; bron; d. 8 cm; v. 2,5 cm; tip Almgren 237b; poznoavgustejsko–tiberijsko
obdobje.
12. Žica; bron; ohr. d. 3,6 cm; pr. 0,15 cm.
13. Kozarec tipa Aco; keramika; v. 8,6 cm; pr. ustja 9,2 cm; od 20–10 pr. n. št.
14. Krožnik oblike Consp. 18.2; keramika; v. 3 cm; pr. ustja 16,4 cm; avgustejsko obdobje.
15. Dvoročajni lonec; keramika; v. 20,3 cm; pr. ustja 10,9 cm; po 20 pr. n. št.
16. Enoročajni vrč; keramika; v. 21,3 cm; pr. ustja 5,4 cm; po 20. pr. n št.

Lit.: Gaspari, Bekljanov Zidanšek, Masaryk, Novšak, 2015, 125–170.
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Slika 9: Kongresni trg v Ljubljani, grob 1042. Različne dimenzije (po Gaspari et al. 2015, T. 1,
2).
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Rassach (Avstrija)
V letu 2001 so ob širjenju regionalne ceste potekala izkopavanja v bližini Rassacha na
avstrijskem Štajerskem. Žarno in gomilno grobišče je bilo raziskovano že med krajšimi
izkopavanji v letih 1938 in 1984, predvsem podatki iz leta 1938 so pomanjkljivi. Raziskane
gomile kažejo podobnosti z noriško-panonskimi gomilami, ki so značilne za 2. in 3. st. n. št.
Vendar so raziskane gomile na najdišču Rassach, razen ene, datirane v drugo polovico 1. st. n.
št. Trije objekti z ostanki temeljev in sporadičnimi najdbami, so bili interpretirani kot ostanki
temeljev grobnih parcel in spomenikov.
Gomila 1
PRIDATKI
1. Siv lonec; keramika; fragmentiran, prostoročno oblikovan; v. 30 cm; LT D2.
2. Siv trinožnik, keramika, fragmentiran, prostoročno oblikovana; v. 11,8–12,6 cm; LT D2.
3. Sivkasto oranžna žara na nogi; keramika, fragmentirana, oblikovana na lončarskem
vretenu; v. 30 cm.
4. Skleda; keramika, fragmentirana, prostoročno oblikovana; v. 5,2 cm.
5. Enoročajni vrč; keramika; v. 27 cm; italskega izvora.
6. Sivkasta skodelica; keramika; v. 9,4 cm.
7. Sivkasta skleda; keramika; v. 5,2 cm.
8. Fibula; bron; tip A 236; avgustejsko obdobje.
9. Dva fragmenta bronaste pločevine.
10. Steklena kroglica, najverjetneje del fibule; pr. 0,1 cm.
11. Ščitna grba (štirje fragmenti); železo; najverjetneje uničena pred priložitvijo na
pogrebno grmado; pr. 20 cm.
12. Ščitna zakovica; železo vel. 0,5x0,5 cm.
13. Kovinski fragment; železo.
14. Sulična ost; železo. Ost je bila pritrjena z dvema zakovicama; list predstavlja 2/3 sulične
osti in je v preseku rombaste oblike; d. 40,5, pr. tula 2,7 cm.
15. Železen meč z nožnico, obredno zvit in poškodovan v ognju, d. meča 89 cm (d. ročaja
20.5cm, d. rezila 68,5 cm); š. rezila 5 cm.

Lit.: Fuchs, Hinker 2003.
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Slika 10: Rassach, gomilni grob 1. Različne dimenzije (po Fuchs, Hinker 2003, T. 6, 7, 8, 9).
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Slika 11: Rassach, gomilni grob 1. Različne dimenzije (po Fuchs, Hinker 2003, T. 10, 11).
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Verdun pri Stopičah
Grob 131
PRIDATKI
1.
2.
3.
4.
5.

Rdeč dvoročajni vrč s profiliranim ustjem in vratom; keramika; v. 40,6 cm.
Trebušast rdeč enoračajni vrč s profiliranim ustjem; keramika; v. 27,4 cm.
Sigilatni krožnik z žigom ATICI in planta pedis; keramika; pr. 16,8 cm.
Sigilatna skodelica z nečitljivim žigom in planta pedis; keramika; pr. 11,1 cm.
Rumena skodelica tankih sten z žlebom na ramenu in vertikalno žlebljenim spodnjim
delom trebuha; keramika; pr. 9,9 cm.
6. Siva skodelica tankih sten z vodoravnim žlebom na ramenu; keramika; pr. 9,9 cm.
7. Meč v nožnici, ki je na hrbtni strani iz železne, na zunanji iz medeninaste pločevine;
ohr. d. 84 cm, š. 4,8 cm; 40 pr. n. št.–15 n. št.
8. Delno poškodovana sulična ost s fasetiranim tulcem; železo; ohr. d. 31,2 cm; š. 3,5 cm;
pr. tulca 2,2 cm; poznotiberijsko obdobje.
9. Ščitna grba, od petih zakovic so ohranjene tri; železo; pr. 19,7 cm, v. 8,2 cm; LT
D2/Mokronog IIIb.
10. Dva kosa pločevine; železo.
11. Delno ohranjena fibula; bron; ohr. d. 7,3 cm; v. 2,9 cm; tip Almgren 236c.
12. Močno poškodovana zajemalka iz tenke bronaste pločevine z vtolčenim okrasom pod
robom ustja in cedilcem na koncu pokončnega ročaja, na katerem je punciran napis
M_RCI; v. 12,7 cm; v. ročaja 9,2 cm; pr. 6,4 cm.
13. Posrebreni bronasti elementi vojaškega pasu, ožji in širši; v. 1 cm, š. 0,4 cm, 1,3–1,5
cm.
14. Odlomki ustja, dvojnopaličastega ročaja in ostenja rdečerjave amfore, na ostenju je v
okroglem vtisnjenem polju pečat NC; keramika; pr. ustja 15,6 cm; oblika Dressel 2–4.
15. Odlomki dna in ostenja rdečega vrča; keramika.
16. Odlomki dna in ostenja rdečega lonca; keramika.
17. Odlomki ustja rdečerjavega lonca s cilindričnim, narebrenim vratom; keramika.

Lit.: Breščak, 2015, 75–124; Istenič 2010, 121–164.
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Slika 12: Verdun pri Stopičah, grob 131. Različne dimenzije (po Breščak 2015, T. 22, 23, 24).
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Polhov Gradec
Neznani grob
Leta 1914 so pri gradnji šolskega objekta odkrili številne rimske predmete. Arheološka
izkopavanja leta 1920 pod okriljem Narodnega muzeja so potrdila stratigrafsko sosledje in
nedotaknjenost plasti z modernimi posegi, vendar niso prinesla novih najdb. Po J. Istenič
(2013, 26) predmeti predstavljajo grobne pridatke večjega števila grobov. Mrav (2005, 331–
336) je po drugi strani prepričan, da gre za ostanke groba romaniziranega keltskega
aristokrata. Pri tem se med drugim opira na intaktnost plasti, ki kažejo na obstoj enega groba.
PRIDATKI
1. Skodelica, terra sigillata, keramika; v. 6 cm; pr. ustja 20,5 cm; žig in planta pedis: SOLO,
Conspectus 27.1; poznoavgustejsko-zgodnjetiberijsko obdobje.
2. Skodelica, terra sigillata, keramika; v. 6 cm; pr. roba posode 10 cm; žig in planta pedis:
CANTABER; Conspectus 27.1; po 10/20 n. št.
3. Skodelica, fragmentirana, terra sigillata, keramika; žig in planta pedis: CASTUS,
Conspectus 27.1; po 10/20 n. št.
4. Skodelica, fragmentirana, terra sigillata; keramika; žig morda ACVTI IVSTI ali ACV/TI,
Conspectus 27.1; po 10/20 n.št.
5. Mozaična marmorirana skodelica z rebri, steklo; v. 5,7 cm; pr. roba posode 9,7 cm;
Isings 3a = Rϋtti AR 2.1 = Trier 3a; julijsko-klavdijsko obdobje.
6. Mozaična marmorirana skodelica z rebri, steklo; pr. roba posode na podlagi fotografije
okoli 10,5 cm; Isings 3a = Rϋtti AR 2.1 = Trier 3a; avgustejsko obdobje-sredina 1. st. n.
št.
7. Mozaična marmorirana skodelica na nogi z rebri – millefiori; steklo; v. 9,8 cm; pr. roba
posode 15,1 cm; Isings 3a z redko konično nogo; avgustejsko obdobje – sredina 1. st.
n. št.
8. Marmorirana čašasta skleda z nogo; steklo; v. 12,7 cm; pr. roba posode 17,1 cm;
avgustejsko obdobje – sredina 1. st. n. št.
9. Mozaična skleda; steklo, v. 5,6 cm; pr. roba posode 8 cm; Isings 17 = Rϋtti 1991, Ar 28
= Trier 4; avgustejsko – neronsko obdobje.
10. Skodelica kroglaste oblike; steklo, v. 7 cm, premer roba posode 7cm; prva polovica 1.
st.
11. Pisana mozaična skleda; steklo; Isings 1; avgustejsko–klavdijsko obdobje.
12. Pisana mozaična skleda; steklo; pr. ustja 17 cm; Isings 1; avgustejsko–klavdijsko
obdobje.
13. Polkroglasta skodelica; steklo; v. 8,1 cm; pr. roba posode 10,5 cm.
14. Polkroglasta skodelica; steklo; v. 7,8 cm; pr. roba posode 10,6 cm.
15. Enoročajni vrč; steklo; čebulčaste oblike; v. 17,6 cm; pr. ustja 4,6 cm; Isings 13;
avgustejsko–klavdijsko obdobje.
16. Steklenica; v. 24,8 cm; pr. ustja 52 cm.
17. Balzamarij; steklo; v. 6 cm; zgodnjeavgustejsko–flavijsko/trajansko obdobje.
18. Balzamarij, steklo; v. 9 cm; zgodnjeavgustejsko obdobje–konec 1. st. n. št.
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19. Balzamarij, steklo; v. 7,5 cm; zgodnjeavgustejsko obdobje–konec 1. st. n. št.
20. Oljenka; keramika; d. 23 cm; Loeschcke III = Ivanyi III; prva polovica 1. st. n. št. oziroma
avgustejsko–tiberijsko obdobje.
21. Oljenka helenističnega porekla; keramika; Loeschcke XXI = Ivanyi XXXV; prva polovica
1. st. n. št.
22. Askos; bron; v. 23 cm (z ročajem); prva polovica 1. st. n. št.
23. Askos; bron; v. 17 cm (z ročajem); prva polovica 1. st. n. št.
24. Amfora; bron; Eggers 1951, tip 129 = Raev 1977, tip 19 = Tassinari 1993, tip A 3220.
25. Ampula (olearia); bron; v. 12,5 cm; pr. ustja 4 cm; Tassinari 1993, F 2330; avgustejsko
– tiberijsko obdobje.
26. Skodelica, bron; v. 4 cm; pr. posode 18 cm; Tassinari 1993, M 1120; prva polovica 1. st.
n. št.
27. Ščitna grba; železo; v. 7,5 cm; pr. 18 cm; Zieling 1989, H2; Guštin 1991, 58, okrogla
ščitna grba tip II; poznolatensko–avgustejsko obdobje, morda tudi v prvi polovici 1. st.
n. št.
28. Dve zakovici za pritrditev ščitne grbe; železo.
29. Sulična ost; železo; z kratkim tulcem za nasaditev in kratkim deltoidnim listom; d. 14
cm.
30. Sulična ost; železo; z dolgim koničnim tulcem za nasaditev in dolgim deltoidnim listom;
d. 25,5 cm; Todorović 1972, Skupina II/vrsta B; druga polovica 2. st. pr. n. št.
31. Sulična ost; železo; z relativno kratkim rezilom glede na dolg koničen tulec za nasaditev;
d. 25,5 cm; poznolatensko obdobje.
32. Deset klinov/žebljev; železo; d. 12–14 cm.
33. Palica; železo; d. 21 cm.
34. Dve palici; železo; s kroglastim zaključkom na eni in razširitvijo ter topim zaključkom na
drugi strani; d. 33 cm; tiberijsko–klavdijsko obdobje.

Lit.: Mrav 2005.
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Slika 13: Polhov Gradec, neznani grob. M. = 1:5 (po Mrav 2005, T. 26).
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6.2. Analiza
Med izbranimi grobnimi celotami je najstarejši grob 1/Lt v Viru pri Stični. Meč poznolatenske
sheme z nožnico, okrašeno z lestvičastim okrasom in ostrogastim zaključkom spada v stopnjo
Lt D1. Pridana sulična ost s fasetiranim tulom in ožjim listom sploščenega rombičnega preseka
je značilna za območje jugovzhodnih Alp v stopnji Lt D2. Komplet orožja dopolnjuje izvedenka
ščitnih grb vrste Beletov vrt 169. Grahek (2017, 214) na podlagi rimskega dvoročajnega vrča
in fibule tipa Gorica datira grob v predavgustejsko obdobje. Fibule tipa Gorica se pojavljajo na
predalpskem področju Severne Italije in Caput Adriae, datirane pa so med 50 in 15 pr. n. št.,
čeprav se pojavljajo tudi pozneje, vendar zelo redko (Demetz 1999, 108–109). Rimski
dvoročajni vrč ima primerjave v grobu 1042 na Kongresnem trgu v Ljubljani, datiranem v prva
leta n. št., podobni vrči pa se pojavljajo na Štalenski Gori po letu 20 pr. n. št. (Gaspari et al.
2015, 144).
Komplet orožja v grobu 3 iz Reke pri Cerknem sestavljajo ščitna grba, dve sulični osti, bojni nož
in meč poznolatenske sheme. Nožnica tipa Mainz, datirana med leti 30 in 20 pr. n. št. je
nedvomno rimske izdelave. Grob označuje tudi veliko število pridanih fibul. Poleg nekaterih
starejših variant, kot je fibula tipa Kastav/vrste Idrija, predstavljajo dve fibuli Almgren 67 in
fibula tipa Almgren 238a najmlajše fibule v grobu in obenem najzgodnejše variante teh tipov,
datiranih v zgodnjeavgustejsko obdobje. Najzgodnejše variante fibul tipa Almgren 67 naj bi
izvirale iz noriškega prostora, vendar se pojavljajo vse do današnje Češke in Poljske, medtem
ko so v panonskem prostoru in srednjem Podonavju redkejše (Demetz 1999, 132). Kot kažejo
grobni inventarji so fibule tega tipa predstavljale predvsem žensko nošo. V moških grobovih
južnoalpskega prostora jih Demetz (1999, 131) dokumentira le v grobu 3 Reke pri Cerknem in
grobu 1657/17 iz Mihovega. Fibule tipa Almgren 238 so v zgodnjem obdobju nosili tako moški
kot ženske, pozneje pa so te fibule predstavljale element ženske noše (Demetz 1999, 44). Izvor
najzgodnejših oblik tega tipa naj bi bil povezan z območjem Norika. Pridano orodje, ki ga
predstavljata železna motika in lemež za plug, kaže na močan domorodni karakter celote.
Orodje v grobovih ni značilno le za Idrijsko skupino, temveč se še v cesarskem obdobju pojavlja
na nekaterih drugih južnoalpskih grobiščih. Martin-Kilcher (1995, 228) na primeru najdišča
Ornavasso predvideva, da pridano orodje v rimskem obdobju pridobi drugačni statusni simbol,
mogoče v smislu poklicne definicije posameznika. Na podlagi fibule je verjetno datacija groba
v letih po n. št izključena. Istenič (2013, 26) o rekrutaciji avksiliarnih enot meni, da »pahljačast
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zaključek nožnice tipa Mainz v grobu 1657/16 iz Mihovega in podoben zaključek v grobu 3 iz
Reke pri Cerknem kaže na priključitev najzgodnejših rekrutov Rimski vojski v
zgodnjeavgustejskem obdobju.«
Podobno kot v grobu 3 Reke pri Cerknem je tudi v grobu 17 Idrije pri Bači pridano orodje. V
kompletu orožja izstopa vojaška čelada tipa Weisenau. Prisotnost čelad tipa Weisenau se v
grobovih na območju današnje Slovenije povezuje s pokopi vojakov pomožnih enot (Istenič
2013, 27). Pojav rimskih legionarskih čelad naj ne bi bil povezan le s prisotnostjo rimske vojske,
temveč v določenih kontekstih, kot to velja za etruščansko-italski čeladi iz Kovačevš in Krna,
jih velja povezati s trgovino ali kot prestižna darila (Istenič 2018, 325-327). Drugi izpovednejši
kos vojaške opreme je meč. Meč z odbojnikom iz groba 17 Idrije pri Bači ima primerjave v
razbitini ladje v delti reke Pad (Comacchio) datirane po 12. pr. n. št., in Ljubljanice (Gaspari
2008, 41). Fibule tipa Aucissa so v avgustejsko-tiberijskem obdobju močno zastopane po
celotnem imperiju. Fibule italsko-rimskega izvora so bile izdelovane v manjših lokalnih
delavnicah na južnoalpskem prostoru, pojavljajo pa se predvsem v večjih urbaniziranih naseljih
in vojaških postojankah (Demetz 1999, 165). V ruralnem okolju je ta vrsta fibul zelo redka,
obenem je pomenljiva tudi njihova odsotnost v nekropolah mest v severni Italiji. Demetz
(1999, 166) meni, da fibule najverjetneje niso pripadale lokalni noši, temveč gre morda za
spremembo načina pokopa, v okviru katerega so spenjale mrtvaški prt. V Reciji, Noriku in
Panoniji lahko pojav fibul interpretiramo s povečanim rimskim vplivom. Fibula in pridano
orožje datirajo grob po letu 20. pr. n. št.
Kompleta orožja v grobu 37 in v grobu 131 v Verdunu pri Stopičah vsebujeta meča s
pripadajočima nožnicama, ki spadata v skupino nožnic z okovom iz bakrove zlitine ali srebra s
predrtim okrasom. Izdelava nožnic, ki kažejo keltske značilnosti in rimski vpliv, je najverjetneje
potekala v rimskih delavnicah na vzhodnem območju Galije Cisalpine (Istenič 2010, 162). Meča
in nožnice iz obeh grobov sta datirana med leti 40/30 in 15 pr. n. št. Prisotnost medenine v
nožnicah, ki jo Kelti niso poznali, Rimljani pa so jo začeli uporabljati okoli 60 pr. n. št., bi lahko
pomenila zgodnejšo datacijo (Istenič, Šmit 2007, 145–146). Med vojaško opremo sta ščitna
grba, datirana v stopnjo Lt D2/Mokronog IIIb, in sulična ost z dolgim listom sploščenega
preseka, poznolatenska elementa. Fibula tipa Almgren 237a oziroma njena izpeljanka Almgren
237a3b je podobno kot tipološko sorodna fibula tipa Almgren 236a značilna za Norik in
predvsem jugozahodno Panonijo (Demetz 1999, 54). Sicer fibula tipa Almgren 237a3b iz groba
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37 v Verdunu sodi v srednjeavgustejsko obdobje, vendar Demetz (1999, 56) navaja možnost
datacije v poznoavgustejsko obdobje. Rimsko importirano posodje v grobu 37 je datirano od
druge do zadnje tretjine 1. st. pr. n. št. Grob lahko z nekaj pridržka datiramo v avgustejsko
obdobje.
Rimsko posodje je v grobu 131 zastopano številčneje, kar je glede na domnevno mlajšo
datacijo razumljivo. Keramika, datirana med zgodnjeavgustejsko in poznotiberijsko obdobje,
kaže na večjo ponudbo in lažjo dostopnost importirane rimske keramike na trgu. Varianta
fibule tipa Almgren 236c iz groba 131 je datirana v poznoavgustejsko–tiberijsko obdobje. Poleg
meča z nožnico so presenetljivi tudi ostali starejši elementi vojaške opreme pridani v grob.
Mlajša izvedenka ščitne grbe vrste Beletov vrt 169 ter sulična ost z osemkotno fasetiranim
tulom in ožjim listom sploščenega rombičnega preseka sta datirani v stopnjo Lt D2/Mokronog
IIIb, pojavljata pa se še v zgodnjeavgustejskem obdobju. Velika starost posameznih kosov
orožja v grobovih 37 in 131 bi pomenila, da je orožje morda ostalo dlje časa v uporabi ali pa,
predvsem pri grobu 131, gre za dediščino, ki je prehajala iz roda v rod (Breščak 2015, 80).
V gomilnem grobu 1 na najdišču Rassach na avstrijskem Štajerskem je med poznolatensko
keramiko prisoten le en enoročajni rimski vrč, ki je zelo široko datiran, med 1. st. pr. n. št. in 1.
st. pr. n. št. Večjo datacijsko vrednost ima pridana fibula tipa Almgren 236c, datirana v
poznoavgustejsko-tiberijsko obdobje (Demetz 1999, 49). Komplet orožja sestavljajo uničena
okrogla ščitna grba, sulična ost, meč poznolatenske sheme s pripadajočo nožnico z zaobljenim
zaključkom s koničastima izrastkoma. Nožnica, v celoti izdelana iz železa, je oblikovno zelo
podobna podskupini nožnic s predrtim okrasom brez lestvastega koničnika, ki so praviloma
izdelane v srebru ali/in bakrovih zlitinah in imajo zaobljen zaključek (Gaspari 2017, 262–263).
Sulična ost z ožjim listom rombičnega preseka in dolgim tulom za nasaditev (po Drnić 2015,
116–117) je značilna za območje jugovzhodnih Alp v obdobju Lt D2. Na podlagi fibule je
mogoče grob umestiti med srednjeavgustejsko-zgodnjetiberijsko obdobje.
V poznoavgustejsko obdobje oziroma prva leta 1. st. n. št. spada grob 1042 iz Kongresnega
trga v Ljubljani. Pojav fibul tipa Almgren 237b je datiran ravno na prehod iz starega v novo
štetje in se pojavlja še v tiberijskem obdobju (Demetz 1999, 56). Fibule tega tipa se pojavljajo
v Noriku, na Tirolskem in v južnoalpskih dolinah, medtem ko je z izjemo Dolenjske v Panoniji
odsoten (Demetz 1999, 54). Med vojaško opremo groba je bil najden meč različice Sisak tipa
Mainz, ki je datiran v čas po letu 20 pr. n. št. Ostanki robnega okova pripadajoče nožnice z
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gumbastim zaključkom so datirani v poznoavgustejsko-zgodnjetiberijsko obdobje. Dve sulični
osti s sploščenim lečastim presekom imata analogije v suličnih osteh mlajšega dela stopnje Lt
D2 in zgodnjecesarskega časa. Večja izmed njiju ima dolg ozek list. Ščitna grba je po profilaciji
in številu pritrditev najbližje tipu Bohnsack 8, ki se je pojavljal na območju kultur Przeworsk in
Oksywie v stopnji Lt D2 in tudi posamično v zgodnjerimskih grobovih na območju med
vzhodnimi Alpami in srednjim Porenjem (Gaspari et al. 2015, 140).
Ščitna grba iz Polhovega gradca ima primerjave v celotah iz poznolatenskega-avgustejskega
obdobja, morda celo v 1. st. n. št. (Mráv 2005, 328). V inventarju so dokumentirane kar tri
sulične osti. Dve izmed njih sta široko datirani v poznolatensko obdobje, tretja pa morda v
drugo polovico 2. st. pr. n. št. Večji dve sta predstavnici suličnih osti z dolgim listom
sploščenega rombičnega preseka in dolgim tulom za nasaditev. Manjša sulična ost pa ima širši
list rombičen v preseku in krajši tul za nasaditev ter bi se na podlagi teh karakteristik lahko
uporabljala kot kopje. Izjemno bogato stekleno in keramično posodje je datirano v čas med
avgustejskim in klavdijskim obdobjem. Za nas zagotovo so predvsem zanimivi balzamariji in
oljenke, med njimi ena v helenistični tradiciji, ki pričajo o visoki stopnji integracije v rimski
način življenja. Mràv (2005, 331–336) meni, da zbrano gradivo predstavlja morebiten grob
keltskega (tavriščanskega) aristokrata in ga datira v prvo polovico 1. st. n. št. V tem primeru bi
orožje ne predstavljalo popolnega bojnega kompleta ampak le njegov ohranjeni del. Velika
starost ohranjenega orožja bi najverjetneje pomenila dediščinsko zapuščino.
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Tabela 1: Grobni pridatki in okvirna datacija grobov.
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7. Sinteza
Namen naloge je bil ugotoviti vključenost keltskih oziroma keltiziranih ljudstev
jugovzhodnoalpskega prostora v zavezniške ali pomožne enote rimske vojske v obdobju med
2. st. pr. n. št. in začetkom cesarskega obdobja. Zanimale so nas tudi taktične uporabe in
naloge zavezniških enot v okviru rimske vojske, kdaj pride do vojaškega sodelovanja med
rimsko državo in ljudstvi v jugovzhodnih Alpah ter njegov vpliv na pacifikacijo in integracijo
tega ozemlja v rimsko državo.
Namen orisa in razprave o družbeni strukturi keltskih skupnosti in politični ter etnični sliki
jugovzhodnih Alp v obdobju širitve vpliva rimske države po 2. st. pr. n. št. je bil izpostaviti
kompleksnost diplomatskih odnosov ne le med rimsko državo in staroselskimi ljudstvi, temveč
tudi problem razumevanja odnosov med temi ljudstvi, ki jih kljub številnim študijam ne
dojemamo popolnoma.
Za obravnavano temo etnogeneza posameznih ljudstev jugovzhodnoalpskega prostora ni
bistvena. Pomembno je razumevanje, da na tem prostoru ni obstajala ena centralizirana
protodržavna tvorba, temveč je obstajalo več političnih deležnikov. Nekateri med njimi so v
določenih obdobjih bili močnejši in posledično razširili svoj vpliv na druge ter jih navezali v
neke vrste klientelni odnos. V nekem trenutku postanejo Tavriski vodilna skupnost
jugovzhodnoalpskega prostora. Kdaj točno, ne vemo. Določitev obdobja njihovega vzpona je
pogojena z interpretacijo pisnih virov, ki pa ni enotna (Dobesch 1980; Šašel Kos 2014; Graβl
2001). Zaton moči Tavriskov je očitno povezan s porazom v vojni proti Dačanom v 60-tih letih
1. st. pr. n. št. (Domić Kunić 2006, 76; Graβl 2001, 21).
Po drugi strani pa je potrebno razumevanje rimskega koncepta meje in odnos rimske države
do svojih sosedov. Dzino (2005, 50) argumentira, da so se poenostavljeni koncepti rimskega
imperializma izkazali za neučinkovite pri razumevanju rimske zunanje politike, ki je uporabljala
različne pristope, odvisne od primera do primera. V primeru jugovzhodnih Alp je na podlagi
pisnih virov in arheoloških podatkov mogoče sklepati o uporabi vojaške sile in tudi
diplomatskih pristopov. Zgodnji rimski vojaški posegi so imeli namen kontrole strateško
ključnih točk, predvsem prelazov. Diplomacija pa je poskušala vzdrževati status quo med
plemenskimi skupnostmi in razširiti vpliv rimske države nad njimi.
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Obdobje občasnih konfliktov in diplomatskih posredovanj lahko postavimo med dva dogodka,
ki sta vplivala na razmerje moči na območju jugovzhodnih Alp. Prvi je ustanovitev Akvileje leta
181 pr. n. št., ki je soočila rimsko državo in plemenske skupnosti tega prostora, drugi pa se
nanaša na Oktavijanovo Ilirsko vojno leta 35 pr. n. št. in njegov poznejši prevzem oblasti. Pot
v jugovzhodnoalpski prostor mu je pred tem tlakoval že Cezar v času svojega prokonzulata
Cisalpinske Galije. Pisni viri o tem so skopi, vendar se zdi, da je Cezar določene plemenske
vodje vezal v klientelni odnos. Pri tem se opiramo na notico o pomoči noriškega kralja v
državljanski vojni (Šašel Kos 2014, 403).
V času Oktavijanove Ilirske vojne je večji del plemenskih skupnosti tega območja najverjetneje
že sodil med zaveznike rimske države oziroma je priznaval njeno nadoblast. Resda so med
pokorjenimi ljudstvi navedeni tudi Karni in Tavriski, vendar gre najverjetneje za še
nepokorjene dele teh plemen, saj je očitno zaledje vojaških operacij zavarovano (Šašel Kos
2005, 412–416). Ozemlje jugovzhodnih Alp je za časa Alpskih vojn (16/15 pr. n. št.), Panonske
vojne (14-9 pr. n. št.) in dušenja Delmatsko-panonskega upora (6-9 n.št.) pomirjeno in
podrejeno rimski državi. Zdi se, da takšno interpretacijo potrjuje tudi arheološka analiza
izbranih grobnih celot.
Kot prvo nas je zanimalo, ali grobne celote pripadajo staroselskim skupnostim tega prostora.
Pripadnost določenim skupinam nakazuje njihova noša, ki jo v arheološkem smislu lahko
zaznamo na podlagi pridanih fibul. V vseh grobovih so bile pridane fibule, katerih izvor se
predvideva na jugovzhodno (pred)alpskem prostoru. Večina fibul je značilna za noriško
območje ali pa del Panonije (Dolenjska), kar korelira z geografsko lokacijo najdišč. Edino izjemo
v izbranem gradivu predstavlja fibula tipa Aucissa iz groba 17 Idrije pri Bači. V Reciji, Noriku in
Panoniji lahko, z dobršno mero zadržanosti, pojav teh fibul interpretiramo s povečanim
rimskim vplivom.
Keramično posodje v izbranih grobovih sestavljajo značilne poznolatenske oblike in rimski
importi. Kot ugotavlja Egri (2012, 514) na primeru Dolenjske, se v 1. st. n. št. postopno zamenja
lokalno latensko posodje z rimskim s podobno funkcionalno namembnostjo. Predmeti
(oljenke, balzamariji), ki kažejo na celovitejši sprejem sredozemske kulture, se pojavijo le v
grobu iz Polhovega Gradca, datiranem v prvo polovico 1. st. n. št.
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Podoben proces spreminjanja keramičnega inventarja grobnih celot je poznan tudi iz ruralnih
območij Transpadane in Benečije, kjer se začne z začetkom avgustejskega obdobja (Fassold,
Wittayer 1995, 190). V severni Italiji postopoma izginjajo tudi fibule lokalnih oblik in so po
sredini 1. st. n. št. v grobovih popolnoma odsotne (Fassold, Wittayer 1995, 188). Očitno je ta
proces na območju jugovzhodnih Alp časovno zamaknjen oziroma se sploh ne uveljavi, kar bi
nakazovalo zapoznelo integracijo lokalnih skupnosti oziroma njihovih elit v rimsko družbo.
Komplete orožja v grobovih sestavljajo kosi, tipološko povezani z regionalno latensko
produkcijo, in rimski importi. Med zgodnejšim importiranim orožjem zavzemajo pomembno
mesto meči s pripadajočimi nožnicami z okovom iz bakrove zlitine ali srebra s predrtim
okrasom, pozneje pa gladiji tipa Mainz. Izdelava in distribucija mečev z nožnicami s predrtim
okrasom je povezana z rimsko državo in je v grobem pripisana delavnicam na vzhodnem delu
Galije Cisalpine (Istenič 2010, 162). Te so pozneje izdelovale gladije tipa Mainz, verjetno tudi
starejšega tipa Nauportus. Nožnica tipa Mainz, komplet meču poznolatenske sheme, je bila
dokumentirana v grobu 3 iz Reke pri Cerknem.
Ščitne grbe v izbranih grobovih so večinoma mlajše različice ščitnih grb vrste Beletov vrt 169
iz stopnje Lt D2 oziroma Mokronog IIIb (Božič 1999, 211). Izjemi sta tipološko mlajši ščitni grbi
iz groba 1042 s Kongresnega trga in iz Polhovega Gradca.
Sulične osti sledijo poznolatenski tradiciji suličnih osti z dolgim tulom in ožjim listom
sploščenega rombičnega preseka, ki so značilne za stopnjo Lt D2 in avgustejsko obdobje (Drnić
2015, 117). Morfološke značilnosti suličnih osti bi lahko nakazovale, da so lahko bile
namenjene tudi metanju (Drnić 2015, 123). Nekateri so sicer mnenja, da ta tip suličnih osti
nakazujejo oborožitev udarne konjenice (Ƚuczkiewicz, Schönfelder 2010, 172). Korelacija med
številom suličnih osti in tipom mečev nakazuje, da je bila v grobove s »spathami« (meči daljši
od 60 cm) večinoma pridana le ena sulična ost, kar ne nasprotuje možnosti, da gre za komplet
bojevnika na konju. Ali gre le za odsev določene pogrebne prakse ali pokazatelja določene
taktične vloge posameznika ostaja nejasno.
Tipološko bi lahko orožje iz izbranih grobnih celot lahko pripadalo tako oborožitvi pehote kot
konjenice. Predvsem spathe oziroma dolge meče pogosto povezujejo z oborožitvijo
konjeniških enot. V nekaterih primerih imamo za to močne indice, kot so pridane ostroge v
grobovih (Łuczkiewicz, Schönfelder 2010; Mráv 2014). Povezovanje spathe s konjeniškim
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statusom nosilca brez ostalih pokazateljev je nezanesljivo. Formacijsko vlogo nosilca orožja bi
lahko nakazovale manjše okrogle ščitne grbe, ki so manjše od svojih predhodnic in kot take
primernejše za uporabo v konjenici in že prej omenjene morfološke značilnosti suličnih osti.
Taktična vloga plemenskih skupnosti območja jugovzhodnih Alp, delujočih v okviru rimske
vojske, tako ni povsem jasna. Morda avksiliarne enote cohors equitatae iz 2. in 3. st. nakazujejo
mešano sestavo konjenice in pehote že v tem obdobju. Gotovo pa je, da rimsko importirano
orožje in poenotenje modificiranih različic opreme poznolatenske sheme, vidno predvsem na
manjših izvedenkah ščitnih grb tipa Beletov vrt 169 in suličnih osteh, odseva vključevanje teh
skupnosti v rimsko vojaško organizacijo, ter določeno mero standardizacije, morda v okviru
vojaških delavnic na vzhodni meji Galije Cisalpine oziroma Italije.
Proces vključevanja se je najverjetneje pričel že pred zgodnjeavgustejskim obdobjem. Prvi
korak integracije je predstavljala formalizacija statusa zavezniških bojevnikov plemenskih
skupnosti v sistemu rimske vojaške organizacije. Ta je opazna v postopnem oboroževanju z
rimskim orožjem po Oktavijanovi Ilirski vojni, vidno v grobu 3 Reke pri Cerknem, vrhunec pa je
doživelo v obdobju vojaških kampanj med leti 16 pr. n. št. in 9 n. št., v katero verjetno sodi
večina opreme iz preostalih grobov.
Grob iz Vira pri Stični, umeščen v bližino starejše železnodobnega grobišča, in gomilni grob iz
najdišča Rassach izkazujeta pritiske, s katerimi se je keltska družba soočala ob svitu vključitve
v rimsko državo. Oba se navezujeta na prostor in prakse, ki jih poznamo iz starejše železne
dobe. Pritisk zunanjih dejavnikov, morda rimska kolonizacija, je lahko povzročil iskanje
ritualnih dejavnikov, ki so se navezovali na mitično preteklost (Egri 2012, 515). Lokalna elita,
ki je sodelovala z Rimljani, je poskušala na ta način utrjevati svojo vlogo v skupnosti in prek
simbolnega jezika uveljavljati svojo avtoriteto (Egri 2012, 517).
Pred udinjanjem rimski državi so morda bojevniki tega prostora sodelovali v kontingentih
najemniških vojska. Grobovi z orožjem, povezanim z obravnavanim prostorom, se pojavijo
tako na Poljskem (Łuczkiewicz 2002), v Trakiji (Łuczkiewicz, Schönfelder 2010), kot v zaledju
Črnega morja in celo oddaljeni Kalmikiji (Otchir-Goriaeva 2002). Pri tem gre lahko tudi za vojni
plen ali trgovsko blago, kar vse kaže na kakovost oborožitve, ki prej kot ne izvira iz
jugovzhodnoalpskega območja. O vojaških sposobnostih bojevnikov tega prostora dokazuje
tudi Avgustov nagovor vojakom pred bitko pri Akciju, v katerem izpostavi bojevito naravo
plemen območja jugovzhodnih Alp (Šašel Kos 1986, 149).
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Poznejše rekrutiranje v redno avksilijo je temeljilo tudi na velikosti populacije, kar pa je težko
kvantificirati. Naslonili se bomo na predpostavko, da je rimska država popolnjevala iz po
prebivalstvu najmočnejših provinc. Epigrafski viri o redni avksiliji, rekrutirani na tem območju,
so na voljo šele v 2. in 3. st. Najverjetneje so obstajale le tri pomožne enote in sicer Cohors
Montanorum, Cohors I Noricorum equitata in Cohors Latobicorum et Varcianorum equitata.
Iz tega izhaja, da vsaj v avgustejskem obdobju morda ne gre pričakovati dovolj množičnega
populacijskega bazena, ki bi omogočal zadostno število rekrutov za popolnitev rednih enot
avksilije, sestavljene samo iz mladih moških enega plemena. Morda to potrjuje Cohors
Latobicorum et Vercianorum equitata, ki je morala rekrutirati iz dveh plemen, ki sta si sicer
bila geografsko blizu. Ne gre pozabiti tudi na mogoče zgodnje primere rekrutacije v legije in v
tem prepoznati možen vzrok manjšega števila pomožnih enot.
Najdba keltskih novcev na najdišču Moggio v Lombardiji nam poda drugo videnje vloge
zavezniških oddelkov plemen območja jugovzhodnih Alp v sistemu rimske vojaške organizacije
v obdobju druge polovice 1. st. pr. n. št. Novce raziskovalci povezujejo z vojaško posadko
Tavriskov, ki je ščitila alpski prelaz (Faleschini et al. 2009, 174–175). Zavezniške enote bi tako
opravljale vlogo milicije (militia) in skrbele za varnost v zaledju vojaških operacij. Podobno
vlogo naj bi opravljali že Karni in Leponti v predavgustejskem obdobju (Pernet 2010, 147–148).
»Policijski« karakter zavezniških oddelkov na območju jugovzhodnih Alp se v luči zgodovinskih
in arheoloških virov zdi najprimernejši za pojasnitev vloge teh enot v pozni republiki in
zgodnjem cesarstvu. Diplomatskih stikov ne nakazujejo le pisni viri, vendar tudi arheološko
gradivo. Diplomatskih daril niso predstavljali le izjemni kosi vojaške opreme, kot so to meči z
nožnicami s predrtim okrasom, ampak je vse importirano orožje imelo določeno simbolno in
politično vrednost. Kooperativnost keltskih plemen rimska država od nekdaj ni utrjevala le z
darili, temveč jih je tudi neposredno plačevala. Pričetek kovanja keltskega denarja na območju
jugovzhodnih Alp kmalu po ustanovitvi Akvileje se tako ne zdi naključje in ga gre povezati z
vojaško aktivnostjo keltskih plemen v službi rimske države ali drugih naročnikov.
Številni grobovi z rimskim orožjem na območju jugovzhodnih Alp kažejo, da matične enote, v
katerih so služili pokopani pokojniki, niso bile poslane v odročne dele imperija in je bila
posledično večina pokopana v domačem okolju. Zdi se, da je rimska država uporabila visoko
militarizirano, vendar maloštevilno populacijo za potrebe varovanja komunikacij, ki so vodile
v Italijo. Taktika se je očitno izkazala za pravilno v velikem Delmatsko-panonskem uporu. Del
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upornikov naj bi imel za cilj kontrolo alpskih prelazov, ki bi posledično odrezali rimske vojaške
okrepitve, mogoč pa je bil celo vdor v Italijo (Dzino 2010, 148–149). Neuresničitev načrta
upornikov, gre morda povezati s prisotnostjo pomožnih enot ljudstev območja jugovzhodnih
Alp. Kot sugerira morebiten grob iz Polhovega Gradca in nagrobnik za Gaja Julija Vepa je bila
plemenska elita v novi ureditvi za svojo zvestobo bogato nagrajena (Šašel 1954). Grob iz
Polhovega Gradca in grob 131 iz Verduna morda pripadata

zadnjima pripadnikoma

zavezniških enot ali njihovima potomcema. Tovrstne pomožne enote po sredini 1. st. ne
obstajajo več in je populacija rekrutirana v redne pomožne enote ali pa v legije. Grobovi z
orožjem sicer po sredini 1. st. izginejo v večjem delu Rimskega imperija, kar gre povezati s
procesom »akulturacije« in morda tudi v prepovedi posedovanja orožja lokalnega prebivalstva
v luči uporov avksiliarnih enot (Fassold, Witteyer 1995; Lenz-Berhard 1995; Reinert 1995;
Schumacher 1989).
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo Pomožne enote rimske vojske v jugovzhodnoalpskem prostoru med
pozno republiko in zgodnjim cesarstvom v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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