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Uvod
Najkrajša (čeprav danes ne najhitrejša) cestna povezava med
Ljubljano in Ajdovščino vodi z Vrhnike preko Logatca, Kalc in
Podkraja do Cola. Na najvišjem mestu (870 m nadmorske višine),
kjer se cesta po vzponu iz smeri Kalc na sedlu za nekaj deset
metrov zravna in nato hitro prevesi proti Podkraju in Colu, je
mogoče na obeh straneh opaziti zidane strukture, ki oklepajo
tudi cesto in širše območje prelaza.

Slika 1. Položaj Hrušice med Oglejem in Ljubljano (osnova: StepMap)

Ti zidovi predstavljajo nekdanje mogočno obzidje rimske
trdnjave Ad Pirum iz 4. stoletja, ki je zaradi pomembne strateške

Slika 2. Satelitski posnetek širšega območja Hrušice (trdnjava je v sredini) še danes
kaže negostoljubno neposeljeno in razgibano pokrajino (vir: Google Earth)

lege vrh prelaza najpomembnejšo vlogo odigrala v času najmanj
treh državljanskih vojn v drugi polovici 4. stoletja. Trdnjava je
bila postavljena na izjemno pomembni rimski državni cesti,
ki je povezovala Italijo z vzhodom, in je bila tudi zadnji branik
severovzhodne meje rimske Italije. Sprehod po okolici trdnjave
pokaže, da se tudi na njenem severnem in južnem delu od
obzidja vlečejo linije ostankov zidov. Trdnjava je bila namreč le del
široko zasnovanega in logistično zahtevnega projekta obrambe
vzhodne meje poznorimske Italije, zapornega sistema kamnitih
zidov, stolpov in trdnjav, ki se je s presledki vlekel od Kvarnerskega
zaliva do Posočja in ga je poznorimski zgodovinar Amijan
Marcelin (Ammianus Marcellinus) imenoval Claustra Alpium
Iuliarum.1 Ob obravnavi trdnjave Ad Pirum je zato neizogibno, da
nekaj prostora posvetimo tudi omenjenim antičnim obrambnim
strukturam, ki predstavljajo enega največjih podvigov rimskih
strategov in gradbenikov v tem delu Evrope.
Tako delno konservirani ostanki rimske trdnjave na Hrušici
kot tudi drugi deli poznorimskega obrambnega sistema na
današnjem slovenskem ozemlju so žal veliko premalo umeščeni
v zavest širše javnosti in zato po krivici zapostavljen oziroma
zanemarjen potencial kulturnega turizma. Prav oživljanju
rimske trdnjave na Hrušici, ozaveščanju javnosti o njenem
širšem pomenu ter predstavitvi tega kulturnega spomenika
je bil namenjen projekt Narodnega muzeja Slovenije, ki je bil
umeščen v širši strateški projekt Arheološki parki severnega
Jadrana (PArSJAd). Ta je bil sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz proračuna
Republike Slovenije. Tudi ta monografija je eden od rezultatov
omenjenega projekta.
1 Amm. Marc. 31. 11. 3.
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Za prijazno pomoč pri pripravi knjige se najlepše zahvaljujem
Poloni Bitenc, Heleni Bras Kernel in Barbari Jerin (Arheološki
oddelek Narodnega muzeja Slovenije) ter Juretu Kusetiču. Hvala
tudi Almi Bavdek (Notranjski muzej, Postojna) za ljubeznivo
posredovanje dokumentacije.
Besedilo je ljubeznivo prebrala in kritično komentirala Janka
Istenič (Arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije), za kar
sem ji iskreno hvaležen.
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v njej podrobno opisal.4 Rimski stolp je bil zanj drugotnega
pomena, saj v 17. stoletju utrdba na Hrušici še ni bila predmet
znanstvenega zanimanja.

Slika 9. Doprsni kip Pietra Kandlerja (1804–1872) v parku Muzio de Tommasini v Trstu

Slika 3. Pogled na hrušiški prelaz s trdnjavo (v sredini) s Streliškega vrha (foto: Peter Kos)

Zgodovina raziskovanj
Markantno obzidje trdnjave Ad Pirum na Hrušici je v preteklosti
naredilo velik vtis na popotnike, ki so potovali iz Logatca proti Colu
in Ajdovščini.2 Teolog in zgodovinar Janez Ludvik Schönleben
(1618–1681) je v svojem najpomembnejšem zgodovinskem
delu obzidje povezal s trdnjavo Ad Pirum in jo lociral na Hrušico.3

Slika 5. Poštna postaja na Hrušici. Na spodnji levi strani bakroreza so pred cerkvijo sv.
Jedrti vidni ostanki stolpa ob vhodu v rimsko trdnjavo (Valvasor 1689, 260, slika 31).

Šele v sredini 19. stoletja so ostanki rimskih zidov, stolpov
in utrdb vzbudili zanimanje Petra Hitzingerja (1812–1867),
župnika v Podlipi pri Vrhniki. Ugotovil je, da gre za organiziran
sistem zapor, in ga povezal s kasno antiko.
Hitzinger je popisal in skiciral zapore med Vrhniko in Ljubljano,
med drugim tudi zidove na Hrušici.5

Slika 7. Načrt Hrušice Petra Hitzingerja iz leta 1854 (Hitzinger 1854, Beilage)

Istočasno se je z zapornim sistemom raziskovalno ukvarjal
tudi pravnik in zgodovinar Pietro Kandler (1804–1872) iz Trsta.
Napisal je številne članke, v katerih je prišel do podobnih
zaključkov kot Hitzinger. Rimski zid je pričel raziskovati leta
1842, ko so ob gradnji železnice porušili del zidu nad Vrhniko.
O zidu je napisal številne članke, raziskovalno pa se je povezal
tudi s Hitzingerjem.6

Kandler je tedaj trdnjavo na Hrušici izmeril. Po njegovi zelo
shematični in netočni skici je leta 1863 avstrijski slikar Alberto
Rieger (1834–1905) narisal prvo tlorisno upodobitev trdnjave
Ad Pirum (slika 10), ki s svojo shematičnostjo sicer ne podaja
realne slike na terenu.7

Slika 10. Načrt trdnjave Ad Pirum, kot jo je leta 1863 upodobil A. Rieger (Scussa,
Kandler 1863)

Rieger je tloris objavil v monografiji, v kateri je Kandler opisal tudi
trdnjavo na Hrušici8 ter objavil načrt rimskih obrambnih zidov med
Vipavsko dolino in Reko, na katerega je med Reko in Ajdovščino
zmotno umestil tudi tako imenovani »notranji zid« (slika 11).
Slika 4. Izsek iz Schönlebnovega zemljevida Kranjske v rimskem obdobju.
Trdnjava Ad Pirum je označena na njegovi sredini, precej pod njeno dejansko lego
(Schönleben 1681).

Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) je na bakrorezu upodobil
poštno postajo in ob njej ležečo cerkvico sv. Jedrti, pred
cerkvijo pa se lepo vidi del rimskega stolpa, ki je branil vhod v
trdnjavo. Valvasorja je zanimala poštna postaja, saj je življenje
2 Podrobno o zgodovini raziskovanja rimskega zapornega sistema Šašel 1971,
50–52.
3 Schönleben 1681, 63, 66, 67, 101.

Trideset let kasneje je v sistem zapor in v širši geografski
kontekst hrušiško trdnjavo umestil direktor Kranjskega
deželnega muzeja v Ljubljani Alfons Müllner (1840–1918).9
Sprožil je pobudo, da bi sistematično raziskali zaporni sistem.
Topografsko je obdelal območje Hrušice in vrhniški del
zapornega sistema, ki ga je poimenoval »rimski limes«.10
Slika 6. Peter Hitzinger (1812–1867)
Slika 8. Načrt Hrušice Petra Hitzingerja iz leta 1861 (Hitzinger 1861)
4 Valvasor 1689, 259–260.
5 Hitzinger 1854 in 1854a.

6 Podrobno o tem Sticotti 1937, 3–9.

7 Kandler 1863.
8 Scussa 1863, 200–201.
9 Müllner 1893, Taf. V.
10 Müllner 1900 in 1901.
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Slika 13. Segment zapornega sistema v zaledju Vrhnike (Nauportus), kot ga je leta
1900 izmeril in skiciral Alfons Müllner (Müllner 1900, Beilage)

Slika 11. P. Kandler, načrt rimskih zapornih zidov (Scussa, Kandler 1863)

Müllnerjeve izsledke sta v svojo monografijo uvrstila
Premerstein in Rutar.11 Osrednja cesarsko-kraljeva
spomeniškovarstvena komisija na Dunaju (K. K. Central
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und
historischen Denkmale) je nato S. Jennyju podelila nalogo, naj
razišče vrhniški pentagonalni kastel. Jenny je nalogo zaključil
z objavo leta 1906.12
Z raziskovanjem zapornega sistema se je tedaj ukvarjal tudi
direktor tržaškega muzeja (Museo civico d‘antichità) Alberto
Puschi (1853–1922), ki je pričel pripravljati arheološko karto
tega prostora. Predhodno študijo je objavil leta 1901, pri čemer
se je naslonil tudi na Müllnerjeve izsledke.13 Kasneje je objavil
tudi prevod Müllnerjeve študije s svojim komentarjem.14
Prva arheološka izkopavanja na trdnjavi na Hrušici je leta 1916
v imenu Avstrijskega arheološkega inštituta z Dunaja izvedel
Walter Schmid iz muzeja v Gradcu, vendar je o odkritju stavbe,
ki jo je identificiral kot poštno postajo, v članku poročal šele
šestnajst let kasneje.15 Schmid je že leta 1916 sledil zapornemu
zidu pod trdnjavo in na cesti pod trdnjavo odkril vratni stolp.
Slika 12. Načrt trdnjave Ad Pirum in rimskih obrambnih zidov v okolici (Müllner 1893,
tabela V, slika 2)
11 Premerstein, Rutar 1899.
12 Jenny 1906.
13 Puschi 1901.
14 Puschi 1902. O Puschijevem raziskovanju zapornega sistema podrobno Sticotti
1937, 9–19.
15 Schmid 1932.
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obrambnega sistema.18 Tako je italijanska vojska med junijem
in novembrom 1920 pod vodstvom polkovnika Itala Gariboldija
(1879–1970), ki je v letih 1920 in 1921 vodil italijansko delegacijo
v komisiji za določitev meje z Jugoslavijo, izvedla tudi izmero
in izris načrtov zapor,19 med drugim tudi trdnjave na Hrušici.
Gradiva sistematično nikoli niso objavili.20

Slika 14. Postavitev spominske plošče na Hrušici ob vzpostavitvi italijanske oblasti
leta 1920 (Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, inv. št. fot. 37752)

Potem ko je italijanska vojska leta 1918 zasedla Hrušico, so
ob vzhodnem vhodu v trdnjavo postavili spominsko ploščo
z napisom Roma REDIT per itINera vetera.16 Italijanski
raziskovalci so nato od leta 1920, ko je potekala pariška
konferenca, kot politični projekt intenzivno raziskovali rimske
zaporne zidove.17 S potekom rimskih obrambnih zapornih zidov
so namreč skušali argumentirati upravičenost Italije do tega
ozemlja. Priključitev Julijske krajine Italiji je italijanski predsednik
Vittorio Emanuele Orlando ameriškemu predsedniku Wilsonu
namreč že aprila 1919 upravičeval tudi z obstojem rimskega
16 Sticotti 1937, 20. Bitelli 1999, 39.
17 Bitelli 1999, 27.

Slika 15. Italijanski vojaki na izkopanem rimskem stolpu nad Studeno (Gariboldi
1921, slika 5)

Leta 1920 so vojaki v Mestni muzej v Trstu odpeljali tudi rimski
beneficiarski napis, ki so ga leta 1911 odkrili pri odstranjevanju
ognjišča v lovskem dvorcu Lanthierijev (poslopje nekdanje
avstro-ogrske pošte) v južnem delu trdnjave (slika 237).21
18 Bitelli 1999, 39.
19 Gariboldi 1921.
20 Sticotti 1937, 22.
21 Sticotti 1937, 26. Gre za spomenik AE 1921, 00072; Inscr. It. X 4, 348 (Ubi erat
Lupa Nr. 16135).
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Obrambni sistem Claustra
Alpium Iuliarum

Slika 16. Priprava rimske baze spomenika z napisom (CIL III, 4613 (p 2328,42,
2328,188); CIL III, 11313; Inscr. It. X 4, 349) leta 1920 za transport s Hrušice v muzej v
Trstu; danes Civico Museo di Storia ed Arte, Trst, inv. št. 13592 (Civici Musei di Storia
ed Arte di Trieste, inv. št. fot. 6782).

Ob praznovanju t. i. dvatisočletnice rimskega cesarja Avgusta
leta 1937/38 se je zanimanje za raziskovanje zapor ponovno
povečalo. Tako je med letoma 1938 in 1940 spomeniški
nadzornik (Soprintendente alle Antichità di Padova) Giovanni
Brusin vodil izkopavanja in konservatorska dela na obzidju
trdnjave Ad Pirum.22

Med Kvarnerskim zalivom in dolino Bače v zahodni Sloveniji,
med Reko (Rijeka) in Zarakovcem, je mogoče na številnih
odsekih opaziti ostanke zidov, stolpov in trdnjav, dele
obrambnega sistema, ki ga je rimski zgodovinar Amijan
Marcelin imenoval Claustra Alpium Iuliarum,25 priročnik z
začetka 5. stoletja Notitia Dignitatum pa tractus Italiae circa
Alpes.26 Ob tem velja opozoriti, da izraz Claustra Alpium
Iuliarum v pozni antiki ni bil splošno privzeti tehnični termin
za omenjene obrambne strukture, saj so različni avtorji za
zapore uporabljali različne izraze.27 Temu obrambnemu
sistemu je mogoče v presledkih slediti v 130 km dolgem loku,
ki se pne od Reke preko Jelenja, na vzhodni strani objema
Snežnik, se nadaljuje preko Babnega Polja, Benet, Roba,
Rakitne in Pokojišča, zaokroži od Verda do Strmice ter se po
vsej verjetnosti zaključuje v Zarakovcu v Baški dolini. Danes je
mogoče dokumentirati okoli 29 km zapornih zidov.
Na obravnavanem geografsko izjemno razčlenjenem območju
zapirajo zaporni zidovi pravzaprav vse pomembnejše
prehode, po katerih bi bilo mogoče z jugovzhoda, vzhoda
oziroma severovzhoda doseči severovzhodno antično Italijo.

Slika 19. Konservatorska dela na Hrušici konec tridesetih let 20. stoletja (Brusin 1959,
tabela IX, 1)

V šestdesetih letih 20. stoletja se je na pobudo Jaroslava Šašla
pričelo sistematično raziskovanje zapornega sistema Claustra
Alpium Iuliarum. V prvi fazi so bili narejeni topografski pregledi
in izris načrtov zapor na Hrvaškem in v Sloveniji, čemur je
bila posvečena prva monografska publikacija. V tej so bili
leta 1971 sistematično zbrani vsi antični viri, ki omenjajo ta
obrambni sistem, ter rezultati topografskih pregledov vseh
ugotovljenih zapor.23

Slika 21. Načrt trdnjave Ad Pirum z vrisanimi sondami (Arhiv AONMS)

Slika 17. Giovanni Brusin (1883–1976) (vir: Fondazione Aquileia)

Slika 20. Topografska ekipa raziskovalcev zapornih zidov na terenu z domačini. Prva
z desne v prvi vrsti je Mehtilda Urleb, prvi z desne v drugi vrsti je Peter Petru, zraven
njega pa Aci Leben (foto: J. Šašel).

Sistematično arheološko raziskovanje notranjosti trdnjave Ad
Pirum se je pričelo šele v začetku sedemdesetih let 20. stoletja,
če izvzamemo omejeno raziskovanje W. Schmida leta 1916.
V okviru projekta raziskovanja zapornega sistema Claustra
Alpium Iuliarum, ki ga je zasnoval Jaroslav Šašel v šestdesetih
letih 20. stoletja, sta Narodni muzej v Ljubljani in Univerza v
Münchnu v letih 1971–1973 pod vodstvom Petra Petruja in
Thila Ulberta raziskovala rimsko utrdbo na Hrušici. Po umiku
nemških arheologov iz projekta so raziskovalci Narodnega
muzeja v Ljubljani nadaljevali sistematično raziskovanje
trdnjave in njene okolice do leta 1979, kasneje pa so do leta
1997 izvajali zaščitna arheološka izkopavanja.24

Slika 18. Brusinov načrt trdnjave Ad Pirum (Brusin 1959, 44, slika 3)
22 Brusin 1959, 42.

23 Šašel 1971.
24 Rezultati raziskovanj v letih 1971–1973 so bili monografsko objavljeni v Ulbert
1981. Rezultati kasnejših raziskovanj še niso objavljeni.

Slika 22. Izkopavanja notranjosti trdnjave južno od ceste leta 1973 (foto: Peter Kos)

Slika 23. Vodje raziskav v letih 1971–1973 na Hrušici. Od leve proti desni: Drago
Svoljšak, Peter Petru, Aci Leben, Thilo Ulbert (Arhiv AONMS)

Med letoma 1952 in 1962 so slovenski in hrvaški arheologi
na celotnem območju opravili terensko rekognosciranje in
izmere vidnih obrambnih struktur, leta 1971 pa so izsledke
objavili v temeljni monografiji.28 Arheološko ugotovljene
zapore so razdelili na 32 enot, triintrideseta enota v knjigi pa
se nanaša na zatočišča oziroma utrjene postojanke za zaporo,
predvsem na Veliki Čentur. J. Napoli prevzema 31 enot, vendar
izpostavlja dejstvo, da naj bi bilo arheološko dokazljivih le
24 zapor, obenem pa nekatere iz nerazumljivih razlogov
izpušča.29 M. Vannesse je kritično ugotovil, da nekateri zaporni
zidovi, ki jih omenjajo avtorji prvotne monografije, kronološko
ne sodijo v zaporni sistem Claustra Alpium Iuliarum (na primer
zaporo VI: Nadleški hrib oziroma XXIV: Rattendorf povezuje
Vannesse z obdobjem Marka Avrelija, enoti XV: Polhov
Gradec in XVIII: Podmelec pa z obdobjem vzhodnogotskega
vladarja Teoderika [471–526]), nekatere pa naj bi v povezavi
z obravnavanim zapornim sistemom omenjali zgolj na osnovi
njihove strateške lege (na primer XX: Cividale, XXI: Canale
del Ferro in XXIII: Hoischhügel).30 Zato Vannesse z zapornim
sistemom Claustra Alpium Iuliarum povezuje le 22 zapor in
na ta način upošteva le dve tretjini zapor, ki so navedene v
monografiji Claustra Alpium Iuliarum.31
M. Frelih upošteva samo glavne topografsko dokazane
zaporne enote ter našteva med Reko in Rattendorfom na
avstrijskem Koroškem 18 zapor.32
25 Amm. Marc. 31. 11. 3.
26 Not. Dign. Occ. 28 (Faleiro 2005, 423). Glej Scharf 2005, 70. O podrobnostih glej
Kos 2014.
27 Glej spodaj str. 41.
28 Šašel, Petru 1971, 53–100.
29 Napoli 1997, 260–270.
30 Vannesse 2010, 293.
31 Vannesse 2010, 294.
32 Frelih 2003, 18.
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Slika 24. Mesta (okrogli znaki), kjer so raziskani deli obrambnega sistema (osnova: StepMap)

Natančna analiza posameznih zapor pokaže, da lahko v
obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum dejansko uvrstimo
le 17 zapornih zidov. Ostale v monografiji omenjene zapore
moramo povezati z drugimi obdobji, nekateri segmenti pa
na terenu niso potrjeni oziroma kažejo druge lastnosti kot
sam sistem zapor (kot na primer Ajdovski gradec pri Bohinjski
Bistrici, Polhov Gradec). Čeprav trdnjava v Ajdovščini ni bila
povezana z linijskimi zaporami, ampak je bila postavljena
Oznaka
enote (po
Šašel, Petru
1971)

ob vznožju Julijskih Alp z zaporami, je nedvomno sodila
v obrambni sistem severovzhodne Italije. K omenjenim
zaporam moramo dodati še pred nedavnim odkrito zaporno
linijo pri Novem Potu.33 Mogoče je, da bo v naslednjih
desetletjih odkrit še kakšen del zapornih zidov, vendar slike o
obrambnem sistemu najverjetneje ne bo bistveno spremenil.
33 Zaccaria 2012, 162, slika 15.

Ime zapore
(po Šašel, Petru 1971)

I

Rijeka

II

Jelenje na Grobničkem polju

III

Izvir Rječine – Željezna vrata

IV

vzhodno območje Snežnika (od
Željeznih vrat do Prezida)

V

Babno Polje

VI

Loški potok. Nadleški hrib

VII

Benete

VIII

Strmca, občina Bloke

IX

Gradišče nad Robom pri Velikih Laščah

Komentar
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X

Selo pri Robu

XI

Sv. Marjeta, Golo

XII

Rakitna

Okrog cerkve sv. Marjete so ruševine obzidja kasnoantičnega trapezoidnega kastela, ki ni bil
nikoli raziskan. Morebitnega priključenega zapornega zidu ni mogoče ugotoviti.

XIII

Pokojišče

XIV

Vrhnika

XV

Polhov Gradec

Stalnejša branjena višinska naselbina, 4.–7. stoletje.2

XVI

Nova Oselica

Blaznik 1969; Brank 1979. Ostanki suhih zidov na terenu. Močan indic za obstoj rimskega zidu
je risba iz leta 1771, ki zid upodablja in izrecno omenja.3

XVII

Zarakovec

XVIII

Podmelec

XIX

San Pietro al Natisone

Nepreverjena domneva o obstoju zapor na osnovi krajevnih imen; nekropola je iz 6.–7. stoletja.

XX

Cividale

Zgolj hipotetična domneva, da je Cividale eno od sekcijskih štabnih baz zapornega sistema.

XXI

Canale del Ferro

Povsem hipotetična možnost zapor, ki pa niso bile odkrite na terenu.

XXII

Gorenjska, Ajdovski gradec

Pripisovanje pozni antiki na osnovi skromnih podatkov o drobnih najdbah. V poznoantično
obdobje lahko opredelimo le obzidje in stolp.4

XXIII

Koroška, predvsem Hoischhügel

Že Šašel govori hipotetično o Hoischüglu, kot morebitni postojanki, ki je branila prehod v Italijo.5

XXIV

Rattendorf

Glej str. 13.

XXV

Gradišče pri Dolenjem Logatcu
(Gradišče pri Martinj Hribu)

XXVI

Grčarevec

XXVII

Lanišče

Nepotrjeno.

XXVIII

Hrušica

XXIX

Črni Vrh

Nepotrjeno.

XXX

Godovič

Nepotrjeno.

XXXI

Studeno

Nepotrjeno.

XXXII

Ajdovščina

XXXIII

Zatočišča in utrjene postojanke za
zaporo (predvsem Čentur)

Tabela 1. Seznam zapor obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum (po Šašel,
Petru 1971) s komentarji. S svetlo sivo barvo so označeni odseki, ki so verjetni,
vendar na terenu nepotrjeni. Temno siva barva označuje enote, ki ne sodijo v
zaporni sistem.

Pri zapornem sistemu Claustra Alpium Iuliarum gre nedvomno
za sistem linearnih zapor, in sicer za kombinacijo daljših ali
krajših zidanih obrambnih struktur ter izrabo naravnih danosti
razgibanega gorskega terena.
Posebnost tega varovalnega gradbenega podviga je dejstvo,
da ni bil zgrajen na zunanjih mejah rimskega imperija, ampak
na hribovitem in močno razčlenjenem masivu, ki se vleče
od Karnijskih Alp do Kvarnerskega zaliva. Antični geografi
so to območje, še zlasti pa prostor med Trstom, Akvilejo in

Ljubljano, imenovali Julijske Alpe (Alpes Iuliae).35 V antičnem
zgodovinopisju se to območje, ki je razmejevalo Italijo in Ilirik,
pogosto omenja prav zato, ker je idealno zapiralo oziroma
oteževalo vstop v severovzhodno Italijo.
Zaporni sistem je bil zgrajen, da bi preprečeval neoviran vstop
v severovzhodno antično Italijo na sicer redkih predelih, kjer je
bilo zaradi konfiguracije terena to sploh mogoče.
Da je bila celo na lažje prehodnih območjih pokrajina neprijazna,
je mogoče slutiti ob branju nekaterih zgodovinskih virov. Tako
na primer rimski zgodovinar Herodijan pri opisovanju pohoda
uzurpatorja Maksimina Tračana leta 238 z vzhoda preko Emone
v Italijo piše: »Ko so torej prenočili v mestu [Emoni], nekateri
v popolnoma praznih hišah brez vrat, nekateri na ravnini,
so hkrati s sončnim vzhodom odrinili proti Alpam. To dolgo
gorovje, katerega vrhovi segajo nad oblake, je narava ustvarila
kot nekakšno obzidje za varstvo Italije, tako prostrano, da Italijo
popolnoma omejuje, saj se razteza od Tirenskega morja na
zahodu do Jonskega na vzhodu. Prekrivajo ga gosti in mogočni
gozdovi, prehodi v teh gorah so ozki, ker so pobočja odtrgana
in prepadna in vsepovsod štrli skalovje. Ozke poti so delo
človeških rok: z velikim trudom so jih napravili stari Italiki.«36
Karta z oznakami dokumentiranih zapor (slika 24) prikazuje

34 Kusetič 2014.

35 Šašel 1975/76. Vedaldi Iasbez 1994, 72–81.
36 Herod. 8. 1. 5–6.

1 Laharnar 2013.
2 Slabe 2009.
3 Za podrobnosti glej spodaj str. 25.
4 Ciglenečki 1987, 71.
5 Šašel, Petru 1971, 88–89.

Podroben in aktualiziran topografski pregled zapor med Reko
in Posočjem pripravlja J. Kusetič,34 zato se na tem mestu te
problematike podrobneje ne dotikam.
Umestitev zapornega sistema
Claustra Alpium Iuliarum

O obstoju zapor pričajo le ponarejena listina ogrskega kralja Bele IV. iz 15. stoletja in zapiski
logarja Zörrerja iz sredine 19. stoletja. Ujemanje podatkov priča o njihovi verodostojnosti,
čeprav so danes zapore na terenu neugotovljive.
Logar Zörrer omenja zaporni zid severno od Prezida, pri Votli steni, Loškem potoku in
Sodražici. Na terenu zapor še ni uspelo identificirati.
Rimska utrdba na Nadleškem hribu je verjetno iz obdobja Cezarja do vključno Avgusta.1
Na terenu zapore niso bile ugotovljene.

16
izrabo konfiguracije terena in umeščenost zapor na mesta,
kjer bi bil kljub izjemno razgibanemu terenu možen prehod
proti zahodu in s tem proti Italiji.
Čez to območje sta potekali le dve državni (itinerarski) cesti,
od katerih najpomembnejša je povezovala Oglej z Ljubljano
(Emona), druga (manj pomembna) pa je iz Ogleja preko
Trsta (Tergeste) vodila do Reke in naprej proti Senju (Senia).
Prvotna državna cesta (via publica), ki jo je trasirala in zgradila
osrednja državna služba in je povezovala Italijo in Balkan, je
potekala iz Ogleja skozi Vipavsko dolino na Razdrto ter naprej
na Logatec in Vrhniko.37 Šele Avgustovi osvojitvi Alp in Ilirika
sta sledila gradnja novih cest ter popravilo obstoječih. Tedaj
je bila speljana državna cesta, ki je povezovala Akvilejo in
Navport (Nauportus, danes Vrhnika), čez Julijske Alpe po
novi trasi, in sicer čez Hrušico.38 O gradnji te nove ceste, ki
je skrajšala potovanje za en dan, poroča tudi poznorimski
zgodovinar Rufius Festus v kratki rimski zgodovini (Breviarium
rerum gestarum populi Romani 7): »Pod cesarjem Julijem
Oktavijanom je bila zgrajena cesta čez Julijske Alpe.«39
Samo na mestih cestnih povezav je bil tudi najlažji prehod
proti severovzhodni Italiji, zato ni presenetljivo, da so prav na
obeh območjih zgradili zaporne zidove v dveh (zaledje Reke)
oziroma treh (Vrhnika–Hrušica) linijah.
Od poznorimske trdnjave Tarsatica (današnje središče Reke)40
na desnem bregu Rječine se zaporni zid vleče ob robu rečnega
kanjona, nato pa zaporno funkcijo opravljajo kar strme stene
kanjona. Približno 16 km proti severozahodu so bili v zaledju
Reke zaporni zidovi postavljeni v dveh linijah, pri čemer je
prvi liniji nad Jelenjem danes mogoče slediti približno 2,8 km
proti severovzhodu, drugi liniji vzhodno nad vasjo Studena pa
približno 5,6 km proti severovzhodu.
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Slika 26. Potek zapornega zidu na severnem delu zapore nad Jelenjem (osnova:
Google Earth)

Slika 29 Zapore v sklopu obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum na območju
današnje Slovenije: 1 – Babno Polje; 2 – Benete; 3 – Novi Pot; 4 – Gradišče pri Robu;

5 – Selo pri Robu; 6 – Rakitna; 7 – Pokojišče; 8 – Verd; 9 – Brst pri Martinj Hribu; 10 –
Lanišče; 11 – Hrušica; 12 – Zarakovec (osnova: Geopedia.si)

Od druge linije zapor nad Studeno pri Klani sledi okoli 23 km
izjemno goratega in težko prehodnega ozemlja po vzhodnih
pobočjih Snežnika, kjer gradnja zapornih zidov ne bi imela
nikakršnega smisla oziroma strateškega pomena. Kljub temu
starejši viri poročajo o poteku zidov tudi na tem prostoru.41 Na
terenu teh domnev ni mogoče potrditi. Prvi možni prehod je
nato šele med Babnim Poljem in Prezidom,42 kjer je ponovno
mogoče dokumentirati zaporne zidove, ki sledijo še na šestih
možnih prehodih in nato dosežejo Verd pri Vrhniki.

Čeprav bi se z današnjega gledišča lahko zdelo, da so zidane
zapore ponekod zgrajene na neprimernih in nelogičnih odsekih
(na primer pri Benetah ali Gradišču pri Robu), pa prav ostanki
teh zapor kažejo, da so tu v rimskem obdobju potekale lokalne
(vicinalne) ceste, saj bi bila gradnja zapor sicer nesmiselna.44

Slika 27. Na satelitskih posnetkih dobro vidni ostanki zapornih zidov nad Jelenjem
(osnova: Google Earth)

Slika 31. Potek zapor pri Benetah (1) in pri Novem Potu (2) (osnova: Geopedia.si)

Slika 25. Danes vidni ostanki zapor na širšem območju Reke (2) in njenega zaledja:
pri Jelenju (3) in nad Studeno (4). V ospredju Tarsatica s poznoantičnim obzidjem (1).
Vris na 3D-model terena Peter Kos (osnova: Google Earth)
37 Horvat, Bavdek 2009. Na splošno za rimske ceste čez današnje slovensko ozemlje
glej Šašel 1975.
38 Horvat, Bavdek 2009, 148.
39 Šašel 1975/76, 604 (= Šašel 1992, 435).
40 Bekić, Radić-Štivić 2009.

Slika 30. Potek zapornih zidov med Prezidom in Babnim Poljem, ki podkvasto
oklepajo cestni prehod proti zahodu43 (osnova: Geopedia.si)
Slika 28. Na satelitskih posnetkih vidni ostanki zapornih zidov nad Studeno (osnova:
Google Earth)

41 Navaja jih Šašel v: Šašel, Petru 1971, 62–63.
42 Glej tudi Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2007.
43 Po Schein 1988, karta 3.

Slika 32. Potek zapor na Gradišču nad Robom (1) in pri Selu pri Robu (2) (osnova: Geopedia.si)
44 Glej Ciglenečki 2011, 260, 261, slika 5.1.
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5,7 m), ki so bili različno oddaljeni drug od drugega. Predvsem
na nekaterih ravnih predelih zapornih zidov so bili na njihovi
notranji strani na razdalji od 3 do 5 m prislonjeni približno
1 m dolgi, 1 m široki in 1 m visoki oporni zidovi, za katere
domnevajo, da so nosili lesene pohodne mostovže.45 Vsaj na
osnovi analogije z lokalne ceste, ki pod hrušiško trdnjavo vodi
proti Bukovju, bi lahko domnevali, da so bile ceste preko zapor
speljane skozi prehodne (vratne) stolpe, kar je omogočalo
učinkovit nadzor nad prometom.

Slika 33. Potek zapor pri Rakitni (1) in na Pokojišču (2) (osnova: Geopedia.si)

Slika 34. Najdaljši sklenjen sistem zapor med Verdom in Marinčevim Gričem nad
Strmico. S črno barvo je označena rimska državna cesta Aquileia–Emona (osnova:
Geopedia.si).

Slika 37. Potek zapor pri Zarakovcu v dolini Bače (osnova: Geopedia)

Najdaljša, več kot 8 km dolga sklenjena zidana zapora je bila
zgrajena med Verdom pri Vrhniki in Marinčevim Gričem nad
Strmico. Preko nje je potekala tudi najpomembnejša cestna
povezava Italije z Balkanom, vzhodom in severovzhodom
rimskega imperija (slika 34). Tu je bil mogoč tudi najlažji
prehod v Italijo z vzhoda, česar so se, sodeč po poročilih
antičnih avtorjev, zavedali tudi rimski strategi. Zato ne čudi,
da je bila prav na tem delu zapornega sistema zgrajena zapora
v treh linijah (slika 38). Prvo linijo je sestavljala že omenjena
več kot 8 km dolga zapora nad Vrhniko, okrepljena z vsaj 62
stolpi (slika 34). Drugo linijo je sestavljala zapora na Logaški
planoti, kjer je glavno državno prometnico zapirala zapora s
trdnjavo na Lanišču, medtem ko je druga zapora s trdnjavo pri
Brstu pri Martinj Hribu zapirala manj pomembno cesto, ki je
vodila proti Planinskemu polju in naprej proti Rakeku oziroma
Razdrtemu (slika 35). Glavna cesta proti Ogleju je bila nato
zaprta še s tretjo linijo, z okoli 1800 m dolgo zaporo in veliko
trdnjavo na prelazu na Hrušici (slika 36).

Slika 42. Na 3D-posnetku iz leta 2009 je zaradi razlike v vertikalni strukturi vegetacije
dobro viden potek ostankov zapornih zidov med Prezidom in Babnim Poljem
(3D-posnetek na osnovi ortofoto; GURS).

Slika 39. Ostanki zapornega zidu in stolpa na Pokojišču (foto: Peter Kos)

Slika 43. Potek danes sledljivih zapornih zidov nad Studeno pri Klani v zaledju Reke
glede na konfiguracijo terena (osnova: Google Earth)

Arhitektura zapor

Slika 40. Ostanki zapornega zidu nad Dolinsko potjo nad Verdom (foto: Peter Kos)

Slika 35. Potek zapor pri Brstu pri Martinj Hribu pri Dolenjem Logatcu (1) in na
Lanišču (2) (osnova: Geopedia.si)
Slika 38. Zapore, ki preprečujejo prehod iz Ljubljanske kotline proti Italiji: 1 – Rakitna;
2 – Pokojišče; 3 – Verd – Strmica; 4 – Brst pri Martinj Hribu; 5 – Lanišče; 6 – Hrušica
(osnova: Geopedia.si)

Z najdaljšimi zapornimi strukturami so bila varovana najlažje
prehodna območja v zaledju Reke (več kot 2 in 5 km) in
Vrhnike (več kot 8 km), kjer so razmeroma ugodni naravni
prehodi omogočili tudi gradnjo obeh rimskih državnih cest.
Ostale zapore so dolge od nekaj sto do nekaj tisoč metrov,
danes pa so vidne kot 2–3 m širok in 1–3 m visok kamnit
obraščen nasip (sliki 39, 40).

Slika 36. Trdnjava in potek zapor na Hrušici (osnova: Geopedia.si)

Pomembnejše prehode so zapirali od 1 do 2,2 m široki kamniti
zidovi; ti so bili na notranji strani pogosto okrepljeni s stolpi
različnih velikosti (tlorisnih izmer od 4 x 4 m, 4 x 6 m do 5,7 x

Slika 41. Potek zapor med Prezidom in Babnim Poljem. Primer strategije zapiranja
prehodov na razgibanem terenu (3D-posnetek na osnovi ortofoto; GURS).

Pri načrtovanju in gradnji zapornih zidov so graditelji izrabili
obliko terena, z izgradnjo zidov pa so ves promet in gibanje
usmerili na samo cesto (slika 41–43).
Na strateško najbolj izpostavljenih predelih so zgradili večje
(Reka, Hrušica) ali manjše (Lanišče, Brst pri Martinj Hribu)
trdnjave.
45 Tako Petru 1972, 344.

Zaporne zidove, opornike, stolpe in trdnjave so gradili iz
lokalnih apnencev, ki jih je bilo na celotni trasi zapor v izobilju.
Kamenje je bilo različnih velikosti in ni bilo posebej obdelano.
Za gradnjo lic zidov, stolpov in opornikov, ki so bila gradbeno
skrbno izdelana, so izbirali kamenje pravilnejših oblik.
Notranjost zidov je bila zapolnjena s kamnitim drobirjem
(sliki 46, 47), pri gradnji pa so kot vezivo uporabljali kvalitetno
apneno malto.
Le za zidove in opornike ter stolpe na območju Jelenja nad
Reko se zdi verjetno, da so bili na obeh straneh ometani.
Matejčićeva namreč opozarja na dejstvo, da so na obeh
straneh zidov ostanki premaza z debelo plastjo zglajenega
ometa.46 Stolpi so bili ometani vsaj na notranji strani, kot kaže
stolp na Benetah,47 sodeč po rezultatih raziskovanja trdnjave
na Lanišču pa so bili ometani tudi notranji zidovi manjših
trdnjav.48

46 Matejčić 1969, 28.
47 Glej spodaj str. 23.
48 Glej spodaj str. 27. Petru 1972, 354.
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Slika 46. Risba preseka zapornega zidu južno od trdnjave na Lanišču (Arhiv AONMS 411)

Slika 44. Poskus rekonstrukcije zapornega zidu z oporniki (računalniška vizualizacija
Igor Dolinar po predlogi Petra Kosa)

široki zidovi visoki okoli 3 m. Če drži domneva, da so približno
1 m visoki oporniki, prislonjeni na notranjo stran zapornih
zidov, služili kot pohodni mostovž, so bili zaporni zidovi visoki
največ 3 m.
Zidovi so bili najpogosteje zgrajeni na vrhovih globeli, vrtač,
previsov, tako da so – gledano s »sovražne« smeri – dajali vtis, da
so precej višji. Zgolj za primerjavo je zanimiv podatek, da je tudi
domnevna višina poznoantičnih zidov na zgornjegermanskem
in retijskem limesu od okoli 3 m57 do 3,5 m.58
Pri umeščanju zidov so pazljivo izrabljali prednosti
konfiguracije terena, kot na primer skalne previse in stene
(slika 49).

Zaporni zidovi
Zaporni zidovi so najpogosteje široki 1–1,20 m oziroma
2–2,20 m.49 Slednjo širino kažejo vsaj na nekaterih mestih
vse tri zapore pri Reki ter v bližini trdnjave na Hrušici tudi
zaporni zid, ki se vleče severno in južno od nje. Morebitnih
kronoloških razlik v gradnji zidov različne debeline ni mogoče
ugotoviti, saj poznamo primere razširitve 1 m širokega zidu na
2 m (Jelenje [slika 48]).
Pogosto je na zunanji strani zapornih zidov opazen izstopajoč
temelj (nad Verdom [slika 45], Benete). Ob raziskovanju zidov v
zaledju Reke temeljni podstavki niso bili odkriti.50
Na nekaterih predelih je mogoče na daljših predelih zidov opaziti
neprekinjeno podnožje. V takih primerih je zid pri temelju skoraj
pol metra širši od zgornjega dela (Dolinska pot nad Vrhniko).51
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Na nekaterih težko dostopnih predelih zapornih zidov je
mogoče slediti le suhozidnim gradbenim strukturam (Prezid–
Gredice,60 nad Studeno, nad Jelenjem).
Kamniti oporniki
Na nekaterih ravnih predelih zapornih zidov so na njihovi
notranji strani odkrili v različnih razmikih (med 3 in 5 m)
sledeče si kamnite zidce (na primer na Strmici: slika 51). Ti so
najpogosteje široki 0,80–1 m, iz zapornega zidu izstopajo 1 m
in tudi visoki so 1 m. Le na Rakitni so dokumentirani do 2,5 m
dolgi nosilci.61 Zanje se v prepričanju, da so služili za utrditev
zidov, v strokovni literaturi pojavlja neprimeren izraz kontrafor.62
Oporniki na notranji strani zapornih zidov na mejah rimskega
imperija sicer niso posebnost.63 Njihova naloga ni bila podpora
zapornega zidu, saj bi bili v tem primeru zgrajeni na mestih,
kjer je bila podpora najbolj potrebna, torej pogosto na zunanji
strani zapornih zidov, ki so bili nemalokrat zgrajeni na robovih
vzpetin ali vrtač. Domnevajo, da so služili kot nosilci za neke
vrste lesen mostovž, po katerem so se lahko gibali vojaki.

Slika 47. Presek zapornega zidu južno od trdnjave na Lanišču (Arhiv AONMS)

Slika 49. Pri gradnji zapornega zidu severozahodno od trdnjave na Hrušici so
premišljeno izrabili skalnate stene (foto: Peter Kos).

Med arheološkimi raziskovanji niso bili odkriti elementi, ki bi
dopuščali domnevo, da so bile na vrhu zapornih zidov cine,
na kar bi lahko sklepali na osnovi upodobitve zapornih zidov
v Notitii Dignitatum (slika 67).59

Slika 51. Strmica, zaporni zid s stolpom 52 in oporniki (Urleb, dokumentacija v
Notranjskem muzeju, Postojna)

Slika 48. Razširitev 1 m širokega zapornega zidu za širino opornika (na 2 m) (foto:
Peter Kos)

Zgolj en meter širok zid je bil preozek, da bi se po njem lahko
premikali vojaki. Načeloma je bilo gibanje in srečevanje
vojakov mogoče le na zidovih, širokih dva metra ali več.52 Ker
so zidovi potekali najpogosteje na strmih predelih, gibanje po
njih že zato ni bilo možno.

Raziskovalci si niso edini o prvotni višini zapornih zidov. Po
mnenju Petruja naj bi bili visoki 4,5 m.53 Po izračunih Ulberta
na osnovi izmere mase ruševin naj bi bili tudi dva metra široki
zidovi visoki okoli 3 m, pri čemer bi bil vrh širokega pohodnega
zidu lahko povišan z ozkim prsobranom.54 Matejčićeva je na
osnovi mase ruševin sklepala, da so bili dva metra široki zidovi
nad Studeno pri Klani visoki 2 m.55
Samo na redkih predelih zapor (Rijeka–Sveta Katarina) je
opazen poseben profil v obliki črke L: na zunanji strani 2 m
širokega zidu se v višino okoli 1,20 m kot razmeroma ozka
stena dviga podaljšek zidu (slika 50).56 Funkcija tega podaljška
ni jasna, lahko da gre za prsobran, saj je dva metra širok zid
lahko imel pohodno funkcijo. V tem primeru so bili tudi 2 m

49 Glej pregledno tabelo spodaj str. 31-32.
50 Starac 2009, 279.
51 Vuga 1972, 148.
52 Breeze 2011, 63.

53 Petru 1972, 348.
54 Ulbert 1981, 30.
55 Matejčić 1969, 32.
56 Matejčić 1969, 26.

Slika 45. Zunanja (zahodna) stran zapornega zidu z izstopajočim temeljnim
podstavkom nad železniško progo nad Verdom pod Ljubljanskim vrhom (foto: Boris
Vičič, Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana)

Slika 52. Sledovi zapornega zidu, opornikov in stolpa na Pokojišču (foto: Peter Kos)

Slika 50. Na zunanji strani povišan zaporni zid na Sv. Katarini na Reki (Matejčić v:
Šašel, Petru 1971, T. XV, slika 1)

Vsaj na ravnih predelih zapornih zidov so na njihovi notranji
strani zravnali teren v širini dveh do treh metrov, kot kažejo
razmeroma dolgi predeli zidov na ravnem terenu (Pokojišče
[slika 52]).
57 Fischer 2008, 58.
58 Thiel 2005, 134–141.
59 Not. Dign. Occ. XXVIII (Faleiro 2005, 423).

Gradnja mostovžev je razumljiva pri 1 m širokih zapornih
zidovih (Jelenje, Rakitna, Pokojišče, Strmica), ki niso mogli biti
pohodni, in dejansko se oporniki vedno pojavljajo le na takih
predelih zapornih zidov.64 Med arheološkimi raziskovanji so
60 Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2007. Podobne strukture so bile odkrite jugozahodno od
Snežnika in jih ne povezujejo s poznoantičnimi zaporami: Osmuk 1986.
61 Petru 1969, 14.
62 Tako na primer Napoli 1997, 8. Vannesse 2010, 295.
63 Napoli 1997, 8. Podatke za opornike na retijskem limesu (prva polovica 3. stoletja)
navaja Napoli 1997, 213.
64 O pohodnosti zidov Breeze 2011, 63.
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odkrili le po nekaj opornikov, na Pokojišču pa so na vseh ravnih
predelih dobro vidni sledovi 52 opornikov na notranji strani
zapornega zidu (slika 53). Ruševine velikega števila opornikov
je mogoče opaziti tudi na ravnih predelih zapore na Benetah.
Tudi nad Jelenjem se iz zidov izstopajoči oporniki pojavljajo le
na predelih, kjer je zaporni zid debel okoli 1 m (Jelenje – Čelo
[slika 54]).65 Zgrajeni so bili istočasno z zapornim zidom, saj so
gradbeno medsebojno vedno vezani (slika 55).66

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Pri stolpih, zgrajenih na predelu, kjer so ob zidu oporniki, je
polovični opornik pogosto prislonjen tudi na obeh zunanjih
straneh stene stolpa (Strmica, stolp 52 [slika 51]).
Stolpi
V strokovni literaturi lahko zasledimo trditev, da so bili stolpi
zgrajeni na notranji strani zapornih zidov.67 Pregled na terenu
pokaže, da so na nekaterih zaporah vsi stolpi vgrajeni v sredino
obzidja, iz katerega enakomerno izstopajo na njegovi notranji
in zunanji strani. Taki sta zapori na Rakitni in na Pokojišču (sliki
56 in 57).
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x 4 m do 6 x 6 m (slika 58). Neredko so stali na mestih, kjer
je moral zaporni zid zaradi konfiguracije terena pod kotom
spremeniti smer (Benete [slika 63]). Debelina zidov stolpov
je znašala od 0,70 m (Bršljanovec) do 1 m (Jelenje – Čelo).
Pogosto so bili temelji stolpa ojačani z razširitvijo (Benete).68
Stolpi so bili skrbno grajeni, v notranjosti so bili ometani, kot
kažejo ostanki ometa v nekaterih raziskanih stolpih (Benete
[slika 59]).69 Tudi Schmid v svojih zapiskih pogosto poroča o
ometu v notranjosti stolpov na zapornem zidu med Verdom
in Strmico.70

Slika 61. Hrušica – Bršljanovec. Tloris prvega stolpa v izmeri 4,7 x 4,6 m

Slika 53. Pokojišče. Na notranji strani zapornega zidu so na ravnih predelih v
enakomernih razmikih okoli 4,5 m dobro opazne ruševine opornikov (foto: Peter Kos).

Slika 58. Strmica. Tloris stolpa 51 v izmeri 5,40 x 5,20 m (zunanje mere, vključno s
širino zapornega zidu)

Slika 62. Hrušica – Bršljanovec. Tloris zaključnega stolpa v izmeri 4,50 x 4,30 m z
izrabo naravnih skal

Slika 56. Južni stolp na zapori nad Rakitno (izris Peter Kos)

Slika 59. Severni notranji vogal stolpa na Benetah (Arhiv Notranjskega muzeja,
Postojna, št. neg. 677)
Slika 54. Kamniti opornik na notranji strani zapornega zidu pri Jelenju (Čelo) (foto:
Peter Kos)

Slika 57. Četrti stolp na zapori na Pokojišču (izris Peter Kos)

Slika 55. Notranja (vzhodna) stran zapornega zidu z opornikom nad železniško progo
nad Verdom pod Ljubljanskim vrhom (foto: Boris Vičič, Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana)
65 Starac 2009, 278.
66 Starac 2009, 285.

Tudi prvi stolp na zapornem zidu zahodno od trdnjave pod
Brstom pri Martinj Hribu, s katerim se zaporni zid zaradi
konfiguracije terena stika bližje njegovi notranji strani, za dve
tretjini svoje širine izstopa iz linije zapornega zidu.
Stolpi so bolj ali manj kvadratne oblike velikosti od okoli 4
67 Petru 1967, 125.

Slika 60. Strmica. Tloris stolpa 52 (brez prislonjenih opornikov) v izmeri 5 x 5 m

Neredko se je oblika stolpa prilagajala terenu in je bila lahko
trapezoidne oblike (Strmica, stolp 52 [slika 60]; Hrušica –
Bršljanovec, prvi stolp [slika 61]). Graditelji stolpa so lahko
izkoristili tudi naravne skale in jih vpeli v njegove zidove
(Hrušica – Bršljanovec, končni stolp [slika 62]).
68 Šašel, Urleb 1971, 32.
69 J. Šašel, M. Urleb, Utrdbe na Benetah, Arhiv AONMS št. 388, 108–110.
70 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 181.

Slika 63. Stik zapornega zidu s stolpom (tloris 5,6 x 5,6 m) pri Benetah (Šašel, Urleb
1971, 35, slika 4)

Stolpi so bili najpogosteje grajeni tako, da je imela zunanja
stena stolpa hkrati tudi funkcijo zapornega zidu, kar kaže na
sočasnost gradnje (na primer Strmica, Bršljanovec).
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Vhodi v stolpe so bili na stiku zapornega zidu in prečne
stene stolpa in so bili široki 0,90 m (Selo pri Robu)71 do 1 m
(Bršljanovec)72. Pri stolpih, v katerih bližini so dokumentirani
oporniki, so se mere širine vhoda ujemale z dolžino opornikov
(Bršljanovec [slika 64]) oziroma je bil vhod v stolp odmaknjen
za širino opornika (Jelenje – Čelo [slika 65]).

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Stolpi so morali biti prekriti z leseno strešno konstrukcijo, saj
nikjer v ruševinah stolpov na severnem delu obrambnega
sistema (v današnji Sloveniji) ni bila odkrita opečnata kritina.
Vsaj v enem stolpu Jelenje–Rebar so odkrili odlomke žrmelj,
dele amfor in tegul,78 vendar je bilo odlomkov strešne opeke
odkritih premalo, da bi na tej osnovi lahko sklepali, da so
imeli stolpi na južnem delu zapornega sistema (zaledje Reke)
opečno kritino.
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bil utrjen tudi prehod rimske državne ceste preko zapor pri
Cesarskem vrhu.84 Na zapori pri Selu omenjajo celo dvoje vrat,
od katerih naj bi imela ena prehod širok 1,35 m.85 Rimski zid z
vrati je zarisan tudi na skici iz leta 1771, ki prikazuje zahodno
mejo loškega gospostva med Poreznom in Spodnjo Idrijo
(slika 70).86 Danes na tem območju sledov zapor ni mogoče
zaslediti.87 Omemba zidu z velikimi vrati na Babnem Polju se
je ohranila tudi v tamkajšnjem ljudskem izročilu.88

Vratni stolpi
Povsod, kjer je zaporni zid zapiral cesto, je bila cesta speljana
skozi vratni stolp. To lahko z veliko verjetnostjo sklepamo
na osnovi obeh vratnih stolpov, skozi katera je bila speljana
lokalna cesta pod hrušiško trdnjavo.
Vzhodni vratni stolp pod Hrušico je meril 10,70 x 8,00 m,
odprtina prehoda je prvotno merila 2,60 m, kasneje pa je bila
zožena na 1,80 m. Prehod je bil z vrati zaprt le na zunanji strani
zapor, kjer je bil vhod dodatno okrepljen z izstopajočima
zidovoma (slika 68).79
Zahodni vratni stolp je bil nekoliko manjši in je meril 6,5 x 4,9
m, prehod je bil širok 2,80 m (slika 69).80
Na osnovi raziskovanj je mogoče sklepati, da na notranji
(italski) strani stolpov prehod ni bil zaprt z vrati.

Slika 64. Vhod v skrajni južni stolp na Bršljanovcu (Arhiv AONMS)

Slika 69. Tloris arheološko raziskanega dela jugozahodnega vratnega stolpa pod
Hrušico (Arhiv AONMS)

Slika 66. Upodobitev zapor v kopiji Notitia Dignitatum iz leta 1436 v Bodleian
Library v Oxfordu (MS. Canon. Misc. 378, fol. 155r) (Boudartchouk 2008, 53, sl.8)
Slika 70. Skica situacije v zaledju Nove Oselice na meji loškega gospostva iz leta 1771
(Blaznik 1969, 108)

Slika 65. Vhod v stolp na Jelenju – Čelo (izris: Peter Kos)

Petru je na osnovi upodobitev zapor v poznoantičnem
priročniku Notitia Dignitatum (na osnovi kopije iz leta 1436, ki
jo hrani Bodleian Library v Oxfordu)73 sklepal, da so bili stolpi
zgrajeni v treh nadstropjih (slika 66).74 Po njegovem mnenju
naj bi bilo v vsakem stolpu nastanjenih okoli 10 vojakov, kar se
sicer zdi pretirano število. Pri tem velja poudariti, da ilustracije
v rokopisni kopiji ne sledijo rokopisu Codex Spirensis s konca
9. oziroma začetka 10. stoletja,75 ampak so posodobljene, zato
ima tudi arhitektura sodoben videz in odraža arhitekturni slog
srednjeveških mest 15. in 16. stoletja.76 Najbolj verne kopije
originalnih ilustracij so upodobljene v rokopisu iz Münchna.77
Na njih se sicer shematično upodobljeni stolpi s streho na kap
razmeroma neznatno dvigajo nad zaporni zid (slika 67).
Na tej osnovi bi lahko domnevali, da so bili stolpi zgrajeni v
dveh etažah, pri čemer je bil vrh zapornega zidu najverjetneje
v višini prvega nadstropja stolpa.

71 Petru v: Šašel, Petru 1971, 70.
72 Za podrobnosti glej spodaj str. 107-109.
73 Oxoniensis Canonicianus Misc. 378 [Bibl Bodl. 19854].
74 Petru 1972, 348.
75 Ta srednjeveški rokopis iz karolinškega obdobja je bil izdelan po originalnem
dokumentu iz 5. stoletja. V 15. stoletju so ga odkrili v katedrali v Speyerju, vendar
je bil uničen v 17. stoletju. Poleg Notitia Dignitatum je vseboval še dvanajst drugih
tekstov. Ohranjene so le štiri kopije Codexa Spirensis: kopijo iz leta 1436 hranijo v
Oxfordu, kopijo iz leta 1484 v Trentu, kopijo iz leta 1550 v Münchnu, četrta kopija
pa je v Parizu.
76 Glej tudi Boudartchouk 2008, 53, sl.8.
77 Bayerische Staatsbibliothek, München, Clm 10291, fol. 214v (codex 2).

Slika 68. Tloris jugovzhodnega vratnega stolpa pod Hrušico (Ulbert 1981, 34, slika 19)

Domnevo, da so ceste prečile zaporne zidove skozi vratne
stolpe, podpirajo tudi Schmidovi zapiski o raziskovanju
zapornega zidu na Rakitni. Nakazujejo namreč vratno
konstrukcijo z 2,5 m širokim prehodom.81 Sledove južnega
zidu vratnega stolpa je mogoče zaznati na cesti pod trdnjavo
na Lanišču.82 Ogled na terenu pokaže ruševine vratnega
stolpa na novo odkriti zapori na Novem Potu.83 Zdi se, da je

Slika 67. Upodobitev zapor v kopiji Notitia Dignitatum iz Bayerische
Staatsbibliothek v Münchnu, kopija iz let 1550 in 1551 (Clm 10291, codex 2, fol.
214v)

78 Starac 2009, 279.
79 Glej spodaj str. 104-107.
80 Glej spodaj str. 109-111.
81 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 71.
82 Glej spodaj str. 26-28.
83 Kusetič 2014.

Tehnika gradnje vratnih stolpov se ni razlikovala od tehnike
gradnje zapornih zidov, opornikov in stolpov. Vratni oziroma
prehodni stolpi so bili verjetno – podobno kot ostali stolpi
na zaporah – grajeni v nadstropje. Verjetno so bili prekriti s
streho na kap. Ulbert je zaradi odkrite plasti žganine v stolpu
sicer domneval, da je bil na notranjem obodu stolpa lesen
pohodni mostovž,89 vendar se pri neprijaznih vremenskih
razmerah na tem območju to ne zdi praktično. Kritina je bila
lesena, saj v obeh vratnih stolpih pod hrušiško trdnjavo ni
ostankov opečnate kritine.
V zvezi s tem so zanimive analogije z limes Tripolitanus
v provinci Tripolitaniji (današnja Libija), kjer so zidane
clausurae (te so sicer iz 2. in 3. stoletja) zapirale soteske, vse
ceste, ki so vodile skozi njih, pa so bile speljane skozi vratne
konstrukcije.90 Pri tem ni zanemarljivo, da imajo prehodi
med stolpi podobno širino kot tista pod Hrušico. Vratna
konstrukcija na zapori Djebel Tebaga v današnji Tuniziji je
84 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 79.
85 Pick, Schmid 1922–1924, 304.
86 Blaznik 1969, 108.
87 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 82. Brank 1979.
88 Schuller 1889, 2: »Dober streljaj proti jugu stoji mejnik, ki loči Kranjsko od Hrvaške. Ljudje pripovedujejo, da je segal nekedaj tu debel zid iz jednega hriba v drugi
nasprotni hrib. To zidovje imelo je v sredi velika vrata. Stari pradedje Babinopoljski,
ki niso še poznali smrtonosnih pušek, doganjali so pred ta zid različno divjad. Pred
durmi stali so možje z lesenimi bati in koli, dobro vedoč, da prihruje vsa zverjad k
vratom. Tu so pobili stari očetje marsikatero žival.«
89 Ulbert 1981, 34.
90 Mattingly 1995, 101–107. Napoli 1997, 117–119.
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bila široka 11 m in dolga 5,25 m, širina prehoda pa je znašala
3,25 m.91 V Tripolitaniji zapore niso bile zgrajene na dejanskih
mejah rimskega imperija, ampak precej za njimi, pogosto na
mejah med poljedelskimi in živinorejskimi območji.92

Slika 74. Tloris trdnjave pod Brstom pri Martinj Hribu (po Leben, Šubic 1990, 316,
slika 3)

Kot kaže primerjava posameznih gradbenih elementov obeh
trdnjav, sta si trdnjavi – čeprav različnih velikosti – podobni po
izbiri lege ter po nekaterih drugih podrobnostih.
Slika 71. Poskus rekonstrukcije zunanje strani vratnega stolpa (računalniška
vizualizacija Igor Dolinar po predlogi Petra Kosa)

Slika 72. Poskus rekonstrukcije notranjosti vratnega stolpa (računalniška vizualizacija
Igor Dolinar po predlogi Petra Kosa)

V zaporne zidove vgrajene manjše trdnjave
Na celotnem sistemu zapor sta bili le na Lanišču in pod Brstom
pri Martinj Hribu v bližini Logatca trdnjavi vpeti med zaporne
zidove.93 Za razliko od stolpov, ki so najpogosteje postavljeni
na notranji strani zapornih zidov, segata obe trdnjavi tudi na
zunanjo stran zapor.

Lanišče
kvadratna

pentagonalna

Velikost (zunanje mere)

19,6 x 19,7 m

35 x 21,4 x 15 x 20 x 24 m1

Površina notranjosti

270 m2

okoli 600 m2

Debelina zidov

1,55–1,70 m

1,25–1,60 m

Širina vhoda

1,10 m

1,10 m

Omet znotraj

da

ni podatkov

Opazovalne line

2

ne

Cine

da

ne

Zidane strukture znotraj

ne

da (2 prostora)

6,30 x 5 m

ogrevanje (tubuli)

da

Stik z zapornim zidom

ni gradbeno
vezan

ni gradbeno vezan

Debelina zapornega zidu

1,40 m

1,70 m

Oddaljenost od rimske ceste

20 m

20 m

Tabela 2. Primerjava posameznih gradbenih podrobnosti med trdnjavama na
Lanišču in pod Brstom
1 Rdeče številke se nanašajo na domneven potek severnega in vzhodnega dela trdnjavskega obzidja.

Trdnjava na Lanišču

91 Trousset 1974, 65, fig. 9. Mattingly 1995, 109. Napoli 1997, 118.
92 Mattingly 1995, 107.
93 Lanišče: Petru v: Šašel, Petru 1971, 92–93. Brst pri Martinj Hribu: Leben v: Šašel,
Petru 1971, 90–91.

Slika 76. Svetlobna lina ob severovzhodnem zidu trdnjave na Lanišču (Petru 1967,
tabela 12, 2)

0,60 m

velikost prostora

Gradnja trdnjav je bila enako kvalitetna kot gradnja stolpov in
vratnih stolpov, prav tako je podoben način zidave vseh treh
vrst arhitekture. Za zidavo lic so izbirali enakomerno velike
lokalne kamne in jih pri gradnji uporabili tako, da so njihovi
ravni deli sestavljali lica zidov. Le za podboje ob vhodu so
uporabili velike obdelane kamne (slika 83).

Slika 73. Tloris trdnjave na Lanišču (po Petru 1967, 123, slika 1)

in v skalo izdolbena vdolbina za tečaj vrat.95 Tu je bil odkrit
tudi v štiri dele razbit okvir opazovalne line. Podoben okvir
so izkopali ob vzhodni zunanji strani obzidja (slika 76).
Na notranji strani obodnih sten trdnjave so izkopavanja
odkrila kamnit podstavek, na katerem je po interpretaciji
raziskovalcev verjetno stal opazovalec. V sredini trdnjave je
bil na tleh ohranjen tlak iz estriha, ki se je na jugu končal ob
kvadru iz peščenca (ta je bil v sekundarni legi in uporabi). V
severovzhodnem kotu trdnjave je bilo zalitje iz malte, ki je
vodilo do majhnega kraškega požiralnika. V malti so bili odtisi
lesenih debel, ki so bila očitno položena čez vodno žrelo in
so mogoče služila kot podstavek za stopnice, ki so vodile
na zid. Notranje stene trdnjave so bile ometane z apneno
malto. Na zunanji strani trdnjavskega obzidja omet ni bil
ugotovljen. Petru domneva, da je odpadel. Na višini 170 cm
nad antično hodno površino so bile na notranji strani južnega
trdnjavskega zidu vdolbine za leseno konstrukcijo, ki naj bi po
Petrujevi interpretaciji služila kot zidarski oder (slika 77).96

Brst

Oblika trdnjave

debelina zidov
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Predvsem trdnjavo na Lanišču, od katere je ohranjen celoten
tloris, je mogoče zaradi odkritih posameznih arhitekturnih
detajlov dokaj natančno rekonstruirati.94 Trdnjava s površino
okoli 270 m2 meri 19,60 x 19,70 m in ima 1,55 do 1,70
m debele zidove; 1,10 m širok vhod v trdnjavo je bil na
jugozahodni strani, o čemer sta pričala zglajen kamnit prag
94 Petru 1969, 7–9. Petru 1972, 353–354.

Slika 75. Trdnjava na Lanišču z zapornim zidom (GPS-izmere Peter Kos; osnova
Geopedia.si)

Po višini vdolbin v steni in legi podstavka za stopnice so
domnevali, da je bila trdnjava visoka vsaj 6 m.97 Ob zunanji
strani južnega zidu so odkrili več kamnitih zobcev (cin) v
izmeri 33 x 27 x 10 cm, izdelanih iz večjega kosa kamna. Zato
je mogoče z gotovostjo sklepati, da je bilo trdnjavsko obzidje
na zunanji strani povišano s prsobranom, ki se je zaključeval
s cinami.
95 Petru 1962, 225.
96 Petru 1967, 123.
97 Petru v: Šašel, Petru 1971, 93.

Slika 77. Lanišče. Notranja stran trdnjavskega obzidja z ostanki ometa in eno od
vdolbin za nosilec lesene konstrukcije (Petru 1967, tabela. 13, 2)

V notranjosti trdnjave ni bilo odkritih sledov, ki bi omogočali
rekonstrukcijo. Na notranji del obzidja so morale biti
prislonjene lesene stavbe, od katerih ni ostankov. Za pozno
antiko je namreč značilno, da se v trdnjavah barake za
posadko naslanjajo na notranjo stran obzidja trdnjave.98 To
kažejo podobne velike ali nekoliko večje trdnjave na Bližnjem
vzhodu in v Afriki, ki so imele zidane prostore za vojsko. Lep
primer je 20 x 20 m velik kastel v bližini Udruha v provinci
Arabiji (Arabia, današnja Jordanija), kjer so prostori za posadko
98 Na primer 56 x 56 m velik kastel Qasr Bshir v provinci Arabiji (današnja Jordanija)
iz 4. stoletja: Brünnow, Domaszewski 1905, 49. Parker 1987, 471.
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(široki 3,30–3,50 m) ob vsej notranji strani trdnjavskega zidu.99
Ti prostori so bili verjetno dvonadstropni, kot kažejo zidane
strukture v 15 x 15 m veliki trdnjavi Ksar Tarcine (Centenarium
Tibubuci) v provinci Tripolitania (današnja Tunizija). Prostori
ob notranjem obzidju te trdnjave, ki je bila zgrajena v času
vlade cesarja Dioklecijana, so bili zgrajeni v dveh nadstropjih,
pri čemer so bili spodaj nameščeni konji, v nadstropju nad
njimi pa moštvo.100 Na ta način si moramo predstavljati tudi
notranjo ureditev trdnjave na Lanišču: prostori za vojake
so bili v nadstropju, medtem ko je bilo pritličje namenjeno
skladiščem ter hlevom.
Prav tu moramo iskati tudi razlago za vdolbine v zidu, saj je
malo verjetno, da bi za zidanje razmeroma nizkega objekta
tako skrbno in natančno pripravili ležišča za nosilce zidarskega
odra. Verjetnejše se zdi, da je dobro sidrana lesena konstrukcija
nosila zgornje nadstropje lesenih stavb, nanizanih ob obzidju
trdnjave.

Slika 78. Pogled na vzhodni del notranjosti delno rekonstruirane trdnjave Lanišče z
opazovalno lino (foto: Peter Kos)
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Od trdnjave se 1,2 m širok zaporni zid proti jugu nadaljuje
305 m do skalne prepreke na pobočju Srnjaka, kjer je Frelih
domneval leseni stražni stolp.101 Severno od trdnjave se zid
enake širine po malo več kot dveh metrih neznatno obrne
proti severovzhodu in po okoli 20 m doseže traso rimske
ceste. Tu je na trdnjavski strani ceste v profilu useka mogoče
opaziti približno 8 m dolg pas kamenja s sprijetimi ostanki
malte ter drobce malte. Zdi se, da lahko na tem mestu z veliko
verjetnostjo predvidevamo vratni stolp. Severno pod traso
rimske ceste lahko poteku slabo ohranjenih ostankov zidu
sledimo približno 35 m.
Ob koncu se moramo kritično dotakniti še Petrujeve trditve,
da je bila trdnjava na Lanišču vzidana v zaporni zid naknadno.
Petru je to trditev argumentiral z lego trdnjave ter z dejstvom,
da trdnjavsko obzidje in zaporni zid gradbeno nista bila
povezana.102 Njegova domneva bi lahko imela za posledico
napačno kronološko opredeljevanje zapor. Z meritvami na
terenu sem ugotovil, da vris zapornih zidov na objavljenih
načrtih ni točen. Če bi bila trdnjava vstavljena v zaporni
zid kasneje, bi potek prvotnega zidu le presekala, na obeh
straneh trdnjavskega obzidja pa bi se zaporni zid nadaljeval
po prvotnem poteku njegove trase. Glede na ravno teraso
na mestu trdnjave bi se zid, ki je prihajal z juga, moral zato
nadaljevati do mesta, kjer se teren prične spuščati proti cesti.
Če na načrtu zarišemo namišljeno nadaljevanje južnega
zapornega zidu, vidimo, da bi moral biti stik južnega in
severnega kraka zapor poldrugi meter severno zunaj trdnjave
(slika 81). Tam takega stika ni opaziti, niti ga niso opazili
raziskovalci, zato se zdi verjetnejša trditev, da so zaporni zid
in trdnjavo gradili istočasno: trdnjavo so postavili vzporedno s
potekom terase nad cesto, zaporni zid na obeh straneh pa so
skoraj pravokotno naslonili na trdnjavsko obzidje. Proti severu
pod trdnjavo je nato zid potekal pravokotno proti rimski cesti
oziroma tako, da se je pravokotno naslonil na vratni stolp.
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Trdnjava pod Brstom pri Martinj Hribu

širokim temeljem (glej sliko 84). Na notranji strani zahodnega
trdnjavskega obzidja so bili odkriti ostanki dveh iz kamenja
zidanih prostorov. Raziskovalci govorijo le o enem prostoru
dimenzij 6,30 x 5 m z 0,60 m debelimi stenami104 oziroma tudi o
predprostoru na severu.105 Gre za dva prostora, od katerih je prvi
v notranjosti meril 5,5 x 3,8 m. Drugi prostor je ohranjen le v širini
2,4 m, nato pa je podobno kot trdnjavsko obzidje uničen. Od
prvega prostora ga loči 0,5 m širok predelni zid s prekinitvijo in
podbojem vrat, ki predstavlja prehod med prostoroma (slika 84).

Slika 82. Načrt raziskanega dela trdnjave pod Brstom pri Martinj Hribu (Leben, Šubic
1990, 316 slika 3)

Severno pod vzpetino Brst pri Martinj Hribu je bila odkrita večja
trdnjava površine okoli 600 m2, najverjetneje pentagonalne
oblike, ki je bila prav tako kot Lanišče zgrajena na izraziti terasi
približno 20 m južno od rimske ceste.103 Trdnjava je bila na
severni strani uničena predvsem zaradi močne erozije, tako da
sta bila raziskana le njen južni in zahodni del.
Zidovi trdnjavskega obzidja so široki 1,25–1,6 m in ne potekajo
v ravni liniji, ampak se glede na obliko terena lomijo z manjšimi
ali večjimi odkloni. Južno obzidje je dolgo 35 m, na skrajnem
severovzhodnem delu ga prekinja 1,1 m širok vhod v trdnjavo
(slika 83). Zahodno obzidje je dolgo 33,2 m, pri čemer je bil tudi
severozahodni vogal trdnjave uničen zaradi erozije.

Slika 79. Poskus rekonstrukcije notranjosti trdnjave na Lanišču (računalniško
vizualizacijo po zasnovi Petra Kosa izdelal Igor Dolinar)

Slika 84. Brst pri Martinj Hribu. Načrt prostorov, prislonjenih na notranjo stran
zahodnega obzidja. Na levi strani se na trdnjavsko obzidje naslanja zaporni zid
(Arhiv AONMS).

Raziskovalci poročajo, da so v prečni steni prostora v trdnjavi
odkrili tudi sledove svetlobnih rež.106 Raziskovalci so ta objekt
interpretirali kot stražni stolp.107
Ob notranji prečni steni večjega prostora in v sredini
severnega dela trdnjave so odkrili nekaj ostankov tubulov, kar
bi lahko kazalo na to, da so bili objekti ogrevani.108
Domneva, da gre za stolp, ki je bil zgrajen v trdnjavi, se ne zdi
prepričljiva. Primeri notranjega ustroja dobro ohranjenih in
raziskanih poznoantičnih trdnjav na arabskem limesu (limes
Arabicus v današnji Jordaniji) kažejo, da so bili prostori za
posadko v manjših poznoantičnih trdnjavah vedno nanizani
ob notranjem obzidju trdnjav.109 Ti prostori merijo od 9,5 x 4,5
m do 3 x 4,5 m,110 vhod pa je običajno širok 1 m.111
Na vzhodnem koncu južnega trdnjavskega obzidja so opazili
nadaljevanje slabo ohranjenega 1,3 m širokega zidu proti
jugovzhodu, od katerega so ohranjeni le posamezni kamni, ki
niso povezani z malto. Stik trdnjavskega obzidja s tem zidom
je zaradi slabe ohranjenosti nejasen. Ta zid se po 3 m konča in
ne nadaljuje ter nikakor ni del zapornega zidu.

Slika 80. Poskus virtualne rekonstrukcije videza rimske trdnjave na Lanišču z
zapornim zidom in vratnim stolpom na cesti Emona–Aquileia (računalniško
vizualizacijo po zasnovi Petra Kosa izdelal Igor Dolinar)
99 Brünnow, Domaszewski 1904, 465.
100 Trousset 1974, 60. Mattingly 1995, 106.

Slika 81. Načrt trdnjave na Lanišču po Petruju 1967, 123, slika 1 (črno). Rdeči zaris
kaže dejanski potek zapornega zidu, rumene in turkizne črte pa teoretičen potek
nadaljevanja zapornih zidov.

101 Frelih 2003, 29.
102 Petru 1962–1964. Petru v: Šašel, Petru 1971, 92. Petru 1975, 191. Glej Petru 1967, 124.

Slika 83. Vhod v trdnjavo v vzhodnem obzidju trdnjave na Brstu pri Martinj Hribu
(Arhiv AONMS)

Le na mestu, kjer je na zahodno obzidje prislonjen notranji
prostor, je obzidje trdnjave na zunanji strani okrepljeno s 25 cm
103 Leben, Šubic 1990. Dokumentacijo hrani AONMS.

104 Petru 1967, 125. Petru 1969, 10. Leben v: Šašel, Petru 1971, 91.
105 Leben 1975.
106 Leben 1975.
107 Leben, Šubic 1990, 314, 322.
108 Leben, Šubic 1990, 314, 327.
109 Za podrobnosti glej Lander 1984, 2–3, 104, 259–260.
110 Trdnjava Rujm Beni Yasser, velikost 32 x 26 m: Parker 1987, 447 ss.
111 Na primer utrdba El Lejjūn: Parker 1987, 322.
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Naslednja tabela prikazuje tehnične podatke o arhitekturnih
ostankih na raziskanih delih zapor na celotnem sklopu
obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum.
Lokacija

Širina
zapornega zidu

Oporniki

Stolp

Debelina
zidu stolpa

Vir

Slovenija
Benete

0,9–1 m

5,6 x 5,6 m

Novi Pot

2–2,10 m

Kusetič 2014

Gradišče pri Robu

1,10 m

Šašel, Petru 1971, 68,
slika 6

Selo pri Robu

Slika 87. Trdnjava pod Brstom pri Martinj Hribu pri Logatcu. Potek zapornega zidu in
lega ohranjenega južnega dela trdnjave (rdeče). Z rumeno barvo so označeni trije
stolpi, z belo najverjetnejši potek rimske ceste, z zeleno barvo pa verjeten in glede na

konfiguracijo terena logičen potek manjkajočega trdnjavskega obzidja (GPS-izmere
Peter Kos. Osnova: Google Earth).

no severovzhodne stene stolpa in se nato po kratkem spustu po
razmeroma ravnem terenu vije do trdnjavskega obzidja (slika 86).
Terenski ogled je pokazal, da obzidje trdnjave in zaporni zid gradbeno nista bila vezana, česar pa ne moremo interpretirati z različnim časom izgradnje obeh struktur.
Proti severu oziroma severovzhodu lahko ostankom zapornega
zidu, ki ga lahko opazimo okoli 20 m pod teraso trdnjave
oziroma neposredno pod traso rimske ceste, sledimo še 313
m, pri čemer zid presekata cesta Logatec–Rakek ter železnica
Ljubljana–Trst. Po okoli 105 m je postavljen drugi stolp, tretji pa
stoji tik pred koncem zapore; slednja se vzhodno od tretjega
stolpa po približno 5 metrih konča na robu vrtače (slika 87).
Slika 85. Brst pri Martinj Hribu. Južni zid prostorov na notranji strani zahodnega
obzidja (Arhiv AONMS)

Slika 86. Brst pri Martinj Hribu. Stik zahodnega zapornega zidu in zahodnega
trdnjavskega obzidja (Leben, Šubic 1990, 322, slika 7)

Ohranjeno južno trdnjavsko obzidje sega na skrajnem
vzhodnem koncu do roba skalne terase in ni moglo biti veliko
daljše od danes ohranjenega.
Štiri metre pred koncem ohranjenega zahodnega trdnjavskega
zidu se s trdnjavskim obzidjem stika 1,70 cm debel in 291 m dolg
zaporni zid.112 Ta se zahodno od vrha Brsta začenja na izpostavljenem položaju s stolpom dimenzij 5 x 5 m. Zid se naslanja na sredi112 Leben v: Šašel, Petru 1971, 91, napačno navaja širino zapornega zidu 0,90 m.

Vertikalna stratigrafija kulturnih plasti na raziskanem delu trdnjave
ni bila ugotovljena. V trdnjavi je bilo odkrito predvsem napadalno
orožje: konice kopij, sulične in puščične osti. Kovinski predmeti,
keramika in stekleno posodje sodijo v čas od druge polovice 3.
stoletja do konca 4. stoletja.113 Nasprotno je 90 odstotkov vseh
novčnih najdb mogoče uvrstiti v drugo polovico 4. stoletja.114
Raziskovalci so menili, da je bila trdnjava postavljena na
skalnati terasi tik nad rimsko cesto.115 Po njihovem mnenju sta
bila vzhodna stran in večji del severne strani trdnjave uničena
ob cestnih delih na območju 5 m globokega in 3,5 m širokega
skalnega useka tik pod trdnjavo, po katerem naj bi potekala
rimska cesta.116 Če sledimo tej nelogični tezi, se zastavlja
vprašanje, zakaj naj bi ob gradnji rimske ceste (ki je verjetno
starejša od trdnjave) uničili del trdnjave s konca 4. stoletja.
Pomembno dejstvo je, da je manj kot 20 m severovzhodno
od vzhodnega konca južnega obzidja dobro vidna trasa
poti z enakomernim vzponom, za gradnjo katere niso bili
potrebni veliki gradbeni posegi. Zdi se, da moramo prav na
tej trasi iskati dejanski potek rimske ceste (slika 87). Zdi se
tudi, da manjkajo predvsem trdnjavski zidovi vzhodnega in
severnega trdnjavskega obzidja, ki so bili žrtev erozije, po
pripovedovanju domačinov pa v 19. stoletju tudi izkoriščanja
kamenja, in da je imela trdnjava razmeroma majhno površino.
113 Leben, Šubic 1990, 331.
114 Kos 2012, 268–269.
115 Leben, Šubic 1990, 313.
116 Leben v: Šašel, Petru 1971, 91.

Šašel, Urleb 1971,
slika 4

5,6 x 5,6 m

Šašel, Petru 1971, 70

Rakitna

okoli 1,20 m

3 oporniki
na razdalji 4,60 m (dolgi
2,5 m, visoki 1,1 m,
široki 1 m)

5,7 x 5,7 m

Klemenc 1965, 152.
Petru 1969, 14

Pokojišče

okoli 1 m

53 okoli 0,80 m širokih
opornikov na ravnih
predelih zidu na razdalji
4,5–6 m

pribl. 4,5 x 4,5 m
5,7 x 5,7 m (2.
stolp na severni
zapori)

Topografski pregled
P. Kos

Verd (med
stolpoma 5 in 8)

1 opornik, dolg 1 m
ne

Vičič, Arhiv ZVKD, OE
Ljubljana

pod avtocesto pri
Logatcu (Dolinska
pot) – stolp 34

1,10–1,25 m

(34. stolp)
5,75 x 5 m
(zunanje mere)

0,75 m

Vuga 1982

pod avtocesto pri
Logatcu (Dolinska
pot) – med
stolpoma 33 in 34

ob vznožju 1,55
m, zgoraj 1,05 m

Strmica – Cesarski
vrh,
stolp 45

1,05 m

2 opornika na razdalji
4m
1x1m

Petru 1972, 345,
slika 1

Strmica – Cesarski
vrh

1,50

4 oporniki na razdalji 3
m, 4,2 m in 3,2 m
1x1m

Petru 1969, slika 8

Strmica
stolp 51

1m

Strmica
stolp 52

1,2 m

2 opornika na razdalji
3,5 m
1x1m

Brst pri Martinj
Hribu

1,7 m

ne omenja

Leben,Šubic
1990, 316, slika 3

Lanišče (plinovod)

1,2 m

ne

Petru, Arhiv AONMS
št. 411

Hrušica – SZ
zaporni zid

2m

Hrušica – JV
zaporni zid pred
vratnim stolpom in
za njim

1,9–2 m

ne

Ulbert 1981, 30

Bršljanovec pri
Hrušici

0,9–1,2 m

3 oporniki na razdalji
3,5 m, 2,1 m in 2,7 m

JZ vratni stolp pod
Hrušico

1–1,2 m

ne

Petru (Arhiv AONMS)

Zarakovec
(prehod ceste proti
Koritnici)

1,75 m

ne

W. Schmid, zapis v
dnevnik 12. 9. 1918

Zarakovec (južno
nad železnico)

1,80 m

ne

W. Schmid, zapis v
dnevnik 12. 9. 1918

Vuga 1972

5,4 x 5,2 m

Urleb (rokopis)

5 x 5 m (zunanje
mere)

Urleb 1965. Urleb
(načrt)

2 stolpa
4,7 x 4,6 m in 4,50
x 4,30 m (zunanje
mere)

0,70 m

Petru (Arhiv AONMS)

Posebnosti
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Lokacija

Širina
zapornega zidu

Oporniki

Stolp

Debelina
zidu stolpa

Vir

Posebnosti

Hrvaška
Rijeka, Oktavijana
Valiča

1,80 m

ne

Matejčić v: Šašel,
Petru 1971, 55

Kalvarija (Rijeka)

1,80 m

ne

Matejčić v: Šašel,
Petru 1971, 55

Sv. Katarina (Rijeka)

1,56–1,68 m
(še danes 2,5 m
visok zid)

ne

Starac 2009, 285

Grobnik

zid ožji

na enakomernih
razmikih

Starac 2009, 285

Jelenje –Ograde

0,8 m

na vsake 3 m
1x1m

Jelenje – Kula

4x4m
(imenujejo ga
Kula)

Starac 2009, 278

na vsake 3 m

Starac 2009, 278

35 opornikov
na vsake 3 m;
širina 1 m

Starac 2009, 278;
Zaccaria 2012, 140,
fig. 5

Jelenje – Čelo

0,90 m

Jelenje – Čelo

1,80 m

Jelenje – Rebar

0,90–1 m

Jelenje – Rebar

1,8 m

Matejčić v: Šašel,
Petru 1971, 58

Jelenje – Rebar

2m

Starac 2009, 279

Jelenje – Kuk

1,5 m

Jelenje – Kuba

0,80 m

1x1m

Matejčić v: Šašel,
Petru 1971, 59

Studena – Za
Presiku

2m

da, a ni podatkov

Starac 2009, 279, 283

Studena – Ravno

1,8 m

5x5m

Studena – Ravno

2–2,20 m

5x5m

Studena – Vranjeno

1,80–2 m

Matejčić v: Šašel,
Petru 1971, 58
na vsake 3 m

Matejčić 1969, 28

4x4m

nosilci stopnic
za vstop na
leseni mostovž
med oporniki

Starac 2009, 279

Matejčić v: Šašel,
Petru 1971, 60
Starac 2009, 279
Starac 2009, 281

Tabela 3. Seznam raziskanih predelov zapornega sistema s tehničnimi podatki

Kronološka vprašanja gradnje zapornega sistema
Ulbert je na osnovi raziskovanja trdnjave Ad Pirum ter drugih
zapornih zidov in utrdb sklepal, da gre za velikopotezno
strateško načrtovanje obrambnega sistema v dioklecijanskem
obdobju ter za enotno izvedbo gradnje celotnega sistema
Claustra Alpium Iuliarum.117 Gradnja bi po njem lahko trajala
vse do zgodnjega konstantinskega obdobja.118 Vannesse
nasprotno domneva, da je gradnja zapornega sistema trajala
skoraj stoletje, prekinjala pa so jo desetletja neaktivnosti.119
Da gradnja obrambnih struktur ni potekala sočasno, menijo
tudi Zaccaria, Napoli in Marcone.120 Marcone domneva, da je
zaporni sistem deloval že v času Dioklecijana,121 dopušča pa
tudi možnost, da je obrambni sistem pričel polno delovati v
drugi polovici 4. stoletja,122 oziroma njegovo vzpostavitev
117 Ulbert 1981, 43–44.
118 Ulbert 1981, 44.
119 Vannesse 2007, 329. Vannesse 2010, 312.
120 Zaccaria 1981, 80. Napoli 1997, 56–58. Marcone 2004, 353.
121 Marcone 2004, 353.
122 Marcone 2004, 353.

povezuje s posledicami bitke pri Hadrianopolisu avgusta 378,
po kateri so postopno opuščali panonske mejne utrdbe.123
Christie postavlja vzpostavitev zapornega sistema v dvajseta
leta 4. stoletja (v konstantinsko obdobje),124 Poulter na konec
4. stoletja.125 Napoli povezuje gradnjo zapor na Julijskih
Alpah šele z opuščanjem meje v Panoniji po letu 395, v času
germanskih in gotskih invazij, del utrdb pa naj bi dal zgraditi
Magnus Maximus leta 385 oziroma 388.126 Podobno je bil tudi
Zaccaria mnenja, da so po padcu panonskega limesa leta 395
sledila velika dela na zapornih zidovih na Julijskih Alpah.127
To so sicer zgolj domneve, ki slonijo na analizi zgodovinskih
dogodkov in ne na analizi rezultatov arheoloških raziskovanj.
Zato se zastavlja vprašanje, kaj lahko ugotovimo iz izsledkov
zadnjih desetletij arheoloških raziskovanj linijskih zapor
Claustra Alpium Iuliarum.
Zaporni zidovi s pripadajočimi stolpi na posameznih odsekih
123 Marcone 2002, 175–176.
124 Christie 2008, 566, 568.
125 Poulter 2013, 113.
126 Napoli 1997, 56, 57.
127 Zaccaria 1981, 81.
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kažejo le eno fazo gradnje. Le za odsek zapornega sistema
pri Jelenju je bila Matejčićeva prepričana, da je bil zgrajen
v dveh fazah. Najprej naj bi bili zgrajeni le zaporni zidovi
z oporniki, medtem ko naj bi bili stolpi dozidani kasneje.
Matejčićeva to utemeljuje z dejstvom, da so oporniki nanizani
na vsake tri metre, ne glede na umestitev stolpov.128 Tudi
pri zidovih Matejčićeva opaža različne načine gradnje. Po
njenem mnenju linija neposredno nad Reko in linija nad
Studeno nimata opornikov, medtem ko zapora nad Jelenjem
z zidanimi oporniki kaže skrbnejšo gradnjo in ima pogosteje
umeščene stolpe, kar naj bi prav tako pričalo o različnem času
gradnje zapor.129
Ob opazovanju struktur na terenu se obe domnevi zdita le
malo verjetni. Po opažanjih Starca je na ravnih predelih zid na
Jelenju–Rebar širok 1 m, nanj pa so prislonjeni prav tako dolgi
oporniki, medtem ko je na neravnem terenu zid širok 2 m in
nima opornikov.130 Zdi se torej, da ne gre za kronološke razlike
v načinu gradnje, ampak v prvi vrsti za arhitekturno reševanje
problemov, ki jih je predstavljalo premoščanje različnih vrst
terena.
Na nobenem od raziskanih zapornih zidov in stolpov, z izjemo
stolpa 52 pri Strmici, niso bile odkrite kronološko opredeljive
drobne arheološke najdbe, zato gradnje zapornih zidov in
stolpov ni mogoče ozko časovno umestiti. Novec iz stolpa 52
(351–361) pod Strmico, za katerega je Kos domneval, da ga je
izgubila posadka stolpa, določa terminus ante quem izgradnje
stolpa in s tem po vsej verjetnosti tudi čas, pred katerim je bila
zgrajena celotna linija zapor od Verda do Zaplane.131 Obstaja
pa tudi možnost drugačne interpretacije. Ker v stolpu ni bilo
odkritih nikakršnih sledov življenja, bi novec lahko izgubili
tudi njegovi graditelji. V takem primeru bi gradnjo stolpa
lahko umestili v čas, ko je bil novec v obtoku, to pa je lahko
kadarkoli med letoma 351 in 361, ko je bil novec kovan, ali pa
celo kasneje.
Za nobeno drugo zaporo ne razpolagamo s kronološko
občutljivimi najdbami. Po načinu gradnje, ki je pri vseh
zapornih zidovih enak, lahko domnevamo, da so bili zidovi
zgrajeni sočasno.
Morebitnih razlik v času gradnje zapor z debelimi zapornimi
zidovi (Reka – Kalvarija, deloma Jelenje, Studena) in tistih z
le meter debelimi zapornimi zidovi ni mogoče ugotoviti, saj
za kaj takega ni na voljo prav nobenih arheoloških podatkov.
Verjetno pa širina zidov ne igra nobene kronološke vloge, saj
so na odseku zapor nad Jelenjem evidentirani odseki z le okoli
meter širokimi zidovi in taki z dva metra širokimi.
Oba prehodna (vratna) stolpa na lokalni cesti južno pod
trdnjavo na Hrušici sta gradbeno povezana z zapornimi zidovi,
kar govori za sočasno gradnjo obeh obrambnih struktur. Na
vsako stran od jugozahodnega vratnega stolpa se nadaljujejo
okoli 1 m široki zaporni zidovi. Jugovzhodni vratni stolp pod
trdnjavo na Hrušici je, nasprotno, umeščen med 2 m široke
zaporne zidove. Petru je domneval, da je zahodni vratni stolp
z ožjima zapornima zidovoma starejši od vzhodnega vratnega
stolpa s še enkrat širšima zapornima zidovoma. Vendar novci,
128 Matejčić 1969, 28.
129 Matejčić 1969, 30.
130 Starac 2009, 279.
131 Kos 2012, 286.

33
ki so bili najdeni v obeh vratnih stolpih, Petrujeve domneve
ne potrjujejo.132
Za trdnjavo na Hrušici je že Brusin ugotavljal, da so bili zaporni
zidovi, ki izhajajo iz trdnjavskega obzidja in tečejo proti jugu
oziroma jugozahodu, zgrajeni kasneje kot trdnjavsko obzidje,
s katerim se neposredno ne stikajo. Brusinovim opažanjem
se je pridružil Petru. Zaradi presledka med zapornima
zidovoma in trdnjavskim južnim obzidjem je ugotavljal, da
sta bila oba zaporna zidova na južno trdnjavsko obzidje zgolj
prislonjena. Trdnjavsko obzidje je bilo potemtakem zgrajeno
pred pričetkom gradnje zapornih zidov.133 Podobno cezuro
je Brusin opazil tudi pri stiku severnega zapornega zidu s
severovzhodnim stolpom na vrhu trdnjave in sklepal, da je bil
severni zaporni zid zgrajen kasneje kot trdnjavsko obzidje.134
Vendar se zdi, da nepovezanost dveh gradbenih struktur ni
dokaz za različen čas gradnje. Po vsej verjetnosti so namreč
najprej zgradili najbolj bistvene elemente načrtovanega
obrambnega sistema (na primer trdnjavo oziroma stolpe), ne
nazadnje tudi zaradi statične stabilnosti zgradbe, nato pa še
ostale strukture.
Terminus ante quem gradnje obzidja trdnjave Ad Pirum
postavlja novec, skovan v letih 312–313.135 Novec, skovan
v letih 337–340, ki je bil odkrit v zahodnem vratnem stolpu
pod Hrušico, pa določa terminus ante quem gradnje vratnega
stolpa in pripadajočega zapornega zidu.136 Na osnovi teh
podatkov, s katerimi edinimi trenutno razpolagamo, lahko
zožimo čas, v katerem je bil zaporni zid s prehodnim stolpom
zgrajen, na prva tri do štiri desetletja 4. stoletja. Čeprav
drugih oprijemljivih podatkov ni na razpolago, se zdi, da bi
ugotovitev lahko veljala za celotne linijske zapore.
Arheološka raziskovanja trdnjave Ad Pirum so tudi pokazala,
da je mogoče razlikovati vsaj dve fazi gradnje oziroma
obnove trdnjavskega obzidja, ki je bilo sicer zgrajeno v
enem zamahu.137 Prvo fazo gradnje obzidja odlikuje skrbno
izdelano notranje lice obzidja, v drugi fazi pa je opazna manj
skrbna obdelava in uporaba apnene malte slabše kakovosti.
Obnovo jugovzhodnega obzidja trdnjave Ad Pirum časovno
opredeljuje izrabljen bronasti novec Konstancija II. akvilejske
kovnice, skovan v letih 352–355, ki je bil najden v plasti malte
na zunanji strani obzidja.138 Dve fazi gradnje je jasno pokazalo
tudi raziskovanje jugozahodnega stolpa trdnjave Ad Pirum.
V prvi fazi je bil zgrajen stolp kvadratne oblike. Na osnovi
poročil D. Svoljška smo njegovo razrušitev na osnovi novčnih
najdb na hodni površini, ki je bila prekrita z ruševino, prvotno
opredeljevali v čas po letu 352, ko je bil skovan najmlajši
novec v plasti.139 Kasneje se je izkazalo, da faze razrušitve
kvadratnega stolpa ni mogoče ločevati od faze gradnje
pentagonalnega stolpa. V obeh skupinah novcev so bili
namreč najmlajši novci kovani med letoma 367 in 375.
Jugozahodni prehodni (vratni) stolp pod trdnjavo Ad Pirum
kaže sledove obnove, katere terminus post quem določa novec
132 Za podrobnosti glej spodaj str. 104-111.
133 Za podrobnosti glej spodaj str. 44-46.
134 Brusin 1959, 43.
135 Kos 2012, 286.
136 Kos 2012, 286.
137 Ulbert 1981, 30.
138 Mackensen 1981, 136, št. 140, 150. Glej tudi Giesler 1981, 117. Za podrobnosti
glej spodaj str. 49, sl. 119.
139 Kos 2012, 286.
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Ad Pirum
št.

Tarsatica
principia
št.

%
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št.

%

1. stol. pr. n. š.

Martinj Hrib
št.

%
2

1. pol. 1. stol.

1

0,1

1

0,12

6

0,6

1

1,61

1
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4

0,4

1

1,61

5
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5

0,5

1. pol. 3. stol.

1,61

št.
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4

4,49

0,64

1

1,12

8

1,03

2

2,24

3

0,38

0

0
2

2,24
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1,02

253–260

9

0,9

260–268

65

6,63

5

8,06

27

3,48

268–270

34

3,47

2

3,22

10

1,28

270–276

44

4,5

8

12,9

18

2,32

276–282

10

1,02

8

1,03

282–285

1

0,1

1

1,61

2

0,25

285–294

4

0,4

1

1,61

3

0,38

294–305

4

0,4

1

1,61

8

1,03

305–315

10

1,02

1

1,61

23

2,96

2

2,24

315–324

63

6,43

15

1,93

1

1,12

324–330

17

1,73

12

1,54

330–337

101

10,32

1

1,61

81

10,43

1

1,12

337–341

63

6,4

1

1,61

52

6,7

1

1,12

341–348

80

8,2

3

4,83

89

11,46

348–350

16

1,63

15

1,93
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6,02

25

3,22

351–361
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10,82

10

16,12

69

8,89

361–364

2

0,2

1

1,61

0

0

364–378
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15,5

21

33,87

143

1

1,61

378–383

23

2,33

383–388

22

2,25

388–402(8)

68

6,94

2

3,22

408–423
979

62

1

10

1

10

6

6,74

3

30

18,42

39

43,8

3

30

2

20

28

3,6

23

25,84

3,99

6

6,74

93

11,98

1

1,12

4

0,51
89
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Tabela 4. Številčna in procentualna zastopanost novcev v trdnjavah na Lanišču in pod Brstom pri Martinj Hribu v primerjavi s trdnjavami Tarsatica, Castra in Ad Pirum

iz obdobja 364–378, ki je bil odkrit v plasti žganine ob vzhodnem
temelju vzhodnega vratnega stolpa.140 Tudi jugovzhodni vratni
stolp kaže sledove obnove, saj je bil prvotni široki prehod v drugi
fazi z 2,60 m zožen na 1,80 m.141
Nasprotno kot Petru menim, da trdnjava na Lanišču ni bila vzidana
v zaporni zid naknadno.142 Analiza sicer številčno skromnih
novčnih najdb iz trdnjave kaže, da so zastopani šele novci druge
polovice 4. stoletja.143 Sklepamo torej, da je bila trdnjava na
Lanišču zgrajena v sedemdesetih ali osemdesetih letih 4. stoletja
na platoju, pod katerim je rimska državna cesta prečkala zaporni
zid, ki je bil zgrajen istočasno kot trdnjava (tabela 4).144 V zadnjem
desetletju 4. stoletja je morala biti trdnjava že opuščena, saj je v
njej najmlajši novec Magnusa Maximusa.145
140 Kos 2012, 286.
141 Ulbert 1981, 30. Za podrobnosti glej spodaj str. 104.
142 Petru v: Šašel, Petru 1971, 92. Za podrobnosti glej zgoraj str. 28.
143 Kos 2012, 269.
144 V ta čas uvršča gradnjo trdnjave tudi Vannesse 2010, 308.
145 Kos 2012, 283–284.

70./80. leta 3. stoletja

gradnja obzidja trdnjave Castra

konec 3. stoletja/prvo
desetletje 4. stoletja

gradnja obzidja trdnjave Ad Pirum

1.–4. desetletje 4.
stoletja

gradnja zapornih zidov s pripadajočimi stolpi
na tretji zaporni liniji

5.–6. desetletje 4.
stoletja

gradnja obrambnega obzidja v Tarsatici

70./80. leta 4. stoletja

a) gradnja trdnjav Lanišče in pod Brstom pri
Martinj Hribu
b) gradnja novega jugozahodnega stolpa
in obnova vzhodnega obzidja trdnjave Ad
Pirum
c) obnova jugozahodnega vratnega stolpa
pod hrušiško trdnjavo

Funkcija zapornega sistema Claustra Alpium Iuliarum

31

776

%

0,25

2. pol. 1. stol.

1

Čeprav trdnjava Castra v današnji Ajdovščini ni neposredno
povezana z zapornimi zidovi in leži okoli 17 km pred zadnjo
linijo zapor na Hrušici, je zaradi svoje lege ob najpomembnejši
cesti, ki je iz Italije vodila čez Ad Pirum proti Emoni, morala igrati
pomembno logistično vlogo pri gradnji zapor na tem delu
obrambnega sistema. Gradnjo obzidja trdnjave Castra je mogoče
na osnovi novčnih najdb zanesljivo datirati v sedemdeseta ali
osemdeseta leta 3. stoletja.151
Danes poznani redki zanesljivi podatki s celotne linije
obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum omogočajo
predlog naslednje grobe časovne opredelitve izgradnje
posameznih obrambnih delov:

Lanišče

Podobno kot trdnjava na Lanišču je bila, sodeč po novčnih
najdbah, tudi trdnjava pod Brstom pri Martinj Hribu zgrajena v
sedemdesetih oziroma osemdesetih letih 4. stoletja in opuščena
v istem času kot trdnjava na Lanišču.146 Z veliko verjetnostjo
lahko z gradnjo obeh trdnjav v drugi liniji zapor povežemo tudi
gradnjo novega jugozahodnega stolpa147 ter obnovo vzhodnega
obzidja trdnjave Ad Pirum148 in zahodnega vratnega stolpa pod
hrušiško trdnjavo.149
Analiza novčnih najdb s tarsatijskega principija kaže, da se
intenzivnejši dotok denarja 4. stoletja v Tarsatici v primerjavi s
trdnjavo Ad Pirum pričenja precej kasneje, šele z novci, skovanimi
v obdobju 351–361.150 S pridržkom (gre le za majhen raziskani
del trdnjave) bi zato tudi gradnjo trdnjave Tarsatica časovno
lahko povezali z gradnjo trdnjav Lanišče in Brst pri Martinj Hribu.
146 Kos 2012, 269.
147 Kos 2012, 288. Za podrobnosti glej str. 56-57.
148 Za podrobnosti glej spodaj str. 46-50.
149 Za podrobnosti glej str. 109-111.
150 Kos 2012, 269.
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Medtem ko je bilo gibanje tovornih voz, potniškega prometa
in vojaškega prateža vezano na ceste, ki so bile speljane
skozi zidane zapore, je ostali del izrazito negostoljubnega in
težko prehodnega terena kljub zapornim zidovom omogočal
neopažen prehod manjših vojaških enot, katerih gibanje ni
bilo omejeno na ceste. O oddelku težko oboroženih vojakov,
ki je najverjetneje na območju Hrušice neopažen prodrl po
neznani stezi mimo trdnjave, poroča na primer grški filozof
in pisec Julijan.152 Popolna zapora prehodov kljub izgradnji
zidanih zapor in izrabi naravnih preprek torej ni bila mogoča.
Neprepustnega obrambnega koridorja z izgradnjo redkih
zapor ni bilo mogoče vzpostaviti.153 Zaporni sistem zato
osnovnega namena, ki se mu pripisuje, ni mogel izpolnjevati.
Tako je mogoče upravičeno sklepati, da njegova funkcija ni
bila zgolj obrambna – ta zaradi poročil antičnih zgodovinskih
virov ni vprašljiva. Domnevamo, da je opravljal tudi ali
predvsem funkcijo usmerjanja in nadzora prometa oziroma
pretoka ljudi, živali in blaga. Odlične paralele najdemo na
sicer starejših zidanih obrambnih strukturah na zunanjih
mejah rimskega imperija v provincah Britanija in Germanija154
oziroma v severni Afriki v provinci Tripolitaniji (današnji
Tunizija in Libija).155
V zvezi z delovanjem tako skrbno načrtovanega in nato
zgrajenega varnostnega sistema se zastavljajo številna
151 Kos 2012, 285.
152 Iul. I 321–11. Glej spodaj str. 39.
153 Nasprotno Matejčić 1969, 26, ki piše, da naj bi zidovi »hermetično« zaprli dostop
v Italijo.
154 Cherry 1998, 33, 65. Breeze 2011, 200.
155 Mattingly 1995, 107.

vprašanja. So bile na cestnih prehodih (najverjetneje v vratnih
stolpih) ter na obrambnih stolpih vzdolž zapornih zidov
nameščene stalne vojaške posadke? Bi bilo z maloštevilnimi
posadkami stolpov sploh mogoče zaustaviti in preprečiti
sovražne pohode? Kako sta potekala oskrbovanje posadk
vratnih stolpov in stolpov na zapornih zidovih ter menjava
vojakov? Kje so bile stacionirane vojaške enote za obrambo
zapornega sistema, ki naj bi bile nameščene v zaledju
zapornih linij?156
V zadnjih desetletjih raziskani stolpi na zaporah (51. in 52.
stolp pod Strmico,157 45. stolp na Cesarskem vrhu,158 34. stolp
pod Bukovim vrhom nad Verdom,159 stolp na Rakitni,160 stolp
v Benetah,161 dva stolpa na Bršljanovcu162) ne kažejo sledov
življenja, saj je za večino značilna popolna odsotnost drobnih
najdb. Le v stolpu 52 pod Strmico je bil odkrit med letoma
351 in 361 kovan novec Konstancija II.163 Poleg tega so v dveh
stolpih na območju Reke odkrili dele žrmelj, amfor in tegul,164
vendar so rezultati raziskovanj objavljeni zgolj sumarno, zato
zanesljivi zaključki zgolj na osnovi omemb niso mogoči.
Podatki in dokumentacija o številnih stolpih, ki jih je med prvo
svetovno vojno raziskoval Walter Schmid, niso objavljeni.
Odsotnost najdb bi med drugim lahko kazala na to, da vojaki
v stolpih nikoli niso bili stalno nastanjeni. Vendar tudi če bi
stolpi služili le za opazovanje in obveščanje z dimnimi ali
svetlobnimi signali na način, o katerem poroča Sextus Iulius
Africanus v enciklopedičnem delu Kestoi iz okoli leta 230,165
bi morali biti ohranjeni vsaj skromni ostanki bivanja vojakov.
Za stolp v Benetah so raziskovalci na osnovi debele plasti
žganine z ostanki zgorelega lesa (vendar brez drobnih
arheoloških najdb) ugotovili, da je bil uničen v požaru in ni bil
več obnovljen.166
Ob odsotnosti materialnih dokazov bivanja v šestih od osmih
raziskanih stolpov na celotnem zapornem sistemu se mi
zastavlja vprašanje, ali je obrambni sistem sploh kdaj v celoti
zaživel. Novec iz stolpa 52 pod Strmico je bil ob odsotnosti
drugih najdb najverjetneje izgubljen v času gradnje stolpa.167
Arheološko je mogoče dokazati le delovanje trdnjave na
Hrušici, obeh vratnih stolpov pod trdnjavo Ad Pirum ter precej
kasneje trdnjav na Lanišču in pod Brstom pri Martinj Hribu.
Večje vojaške posadke v zapornem sistemu so bile nameščene
le v trdnjavah Ad Pirum,168 znotraj obzidja v utrjenem mestu
Tarsatica169 ter v obeh manjših trdnjavah v drugi liniji zapor,
na Lanišču170 in pod Brstom pri Martinj Hribu pri Logatcu.171
Posadke v trdnjavah Lanišče in Brst so nadzorovale svoj del
zapornih zidov in cestna prehoda pod trdnjavama.
Čeprav je trdnjava Castra (Ajdovščina) s površino okoli 2,6
156 Degrassi 1954, 146. Zaccaria 1981, 82.
157 Urleb 1965.
158 Petru 1972, 345.
159 Vuga 1974.
160 Klemenc 1965.
161 Šašel, Urleb 1971.
162 Glej spodaj str.
163 Urleb 1962–1964, 186. Prim Kos 2012, 286.
164 Starac 2009, 279.
165 Glej Dahm 2011.
166 Šašel, Urleb 1971, 32.
167 Glej zgoraj str. 23.
168 Ulbert 1981.
169 Bekić, Radić-Štivić 2009.
170 Petru 1967. Petru 1972.
171 Leben, Šubic 1990.
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ha ležala ob vznožju Julijskih Alp (slika 88), lahko tudi njo – zaradi
njene lege na državni cesti Emona–Aquileia ter zaradi relativne
bližine tretji zaporni liniji na Hrušici (17 km) – upravičeno uvrščamo
v zaporni sistem Claustra Alpium Iuliarum. Po vsej verjetnosti ji
lahko pripišemo oskrbovalno in poveljniško funkcijo.172

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Odprto ostaja vprašanje oskrbe dolge linije zapor nad Vrhniko
in ostalih zapor do Prezida. Zdi se malo verjetno, da bi bilo 6 km
dolgo zaporo z 62 stolpi (po Müllnerju)175 od Verda do Zaplane
nad Vrhniko mogoče oskrbovati iz pentagonalnega kastela
na Hribu na Vrhniki s površino okoli 3 ha (približno 160 x 180
m), ki je bil umeščen na območje pred zapornimi zidovi (slika
90). V primeru nevarnosti bi bilo oskrbovanje iz postojanke
pred zaporami, torej na »sovražnikovi« strani, nemogoče,
zato je že Saria domneval, da je bil kastel po izgradnji zapor
najverjetneje opuščen.176 Tudi sicer redke arheološke najdbe
z območja kastela, ki je datiran v 3. in 4. stoletje, ne govorijo v
prid intenzivnim aktivnostim v tem času.177

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

ampak precej verjetneje notranji spori in spopadi, ki so bili
vse pogostejši in so se vse bolj zaostrovali po koncu vlade
cesarja Dioklecijana in njegovih treh sovladarjev v času prve
tetrarhije (295–305). Na gradnjo zidanih obrambnih struktur
znotraj meja rimskega imperija ob hkratnem upoštevanju
gorskih preprek zaradi nevarnosti državljanskih vojn je
opozoril že Vannesse.180 Zgodnjekrščanski pisec Laktancij
(Lactantius) na primer poroča, da je vojska Maksimina II. z
gradnjo zapor in stolpov na prelazih gorovja Taurus v današnji
južni Turčiji leta 313 skušala preprečiti prodor Licinija proti
vzhodu.181 Drug, zaporam v Julijskih Alpah izjemno podoben
primer predstavljajo claustra, obrambne strukture v vzhodnih
Pirenejih, kjer je potekala glavna cestna povezava s Hispanijo.
Tam so trdnjave, linijske zaporne zidove ter utrjena vrata na
antični prometnici najverjetneje zgradili v letih 352–354, da
bi Konstancij II. Hispanijo zaščitil pred vdorom vojaških enot
uzurpatorja Magnencija in mu preprečil prehod Pirenejev.182

Slika 88. Ortofoto posnetek Ajdovščine z vrisom poznoantičnega obzidja trdnjave
Castra in ohranjenih stolpov (deset od štirinajstih) (osnova: Geopedia.si)

Vojska iz Tarsatice je nedvomno oskrbovala zaporne zidove v
zaledju trdnjave, zaradi razmeroma obvladljive oddaljenosti
do druge linije zapor nad Studeno (18 km) pa bi lahko
oskrbovala tudi zapore (nad Jelenjem in nad Studeno). Le
malo verjetno se namreč zdi, da bi omenjeni liniji zapor
oskrbovala razmeroma velika (okoli 100 x 100 m) trdnjava
na Pasjaku, saj je bila ta močno utrjena trdnjava, ki je bila od
linije zapor nad Studeno oddaljena več kot 18 km, po vsej
verjetnosti uničena kmalu po letu 270 (slika 89).173 Verjetnejša
je domneva, da je bila poznorimska postojanka na mestu
poznejše srednjeveške utrdbe v Klani, kjer so sicer odkrili samo
stolp iz pozne antike,174 vendar trdnih materialnih dokazov za
tako domnevo ni na voljo.

Slika 91. Obrisi »kastela« na Golem nad Igom (Geopedia.si)
Slika 90. Jennyjev načrt tabora na Vrhniki, umeščen na ortofoto posnetek območja
(Jenny 1906, Taf. XI)

Trapezoidni »kohortni kastel« s skoraj 3 ha površine, ki se
razteza okrog cerkve sv. Marjete na Golem nad Igom pri
Ljubljani (slika 91), je povsem neraziskan,178 zato ga je težko
časovno opredeliti ali celo povezovati z zapornim sistemom
Claustra Alpium Iuliarum, še posebej, ker leži pred prvimi
linijami zapor.
Sklenemo lahko, da preseneča odsotnost vojaških in
oskrbovalnih postojank. Pričakovali bi jih razmeroma blizu
zapornim zidovom oziroma stražnim stolpom.179 Bi bil tudi to
morda lahko ex silentio dokaz, da obrambni sistem, potem ko
je bil zgrajen, nikoli ni opravljal svoje funkcije v celoti?
Glede na čas izgradnje zapor se zdi, da rimskih strategov
h gradnji zapornih struktur ni napeljala nevarnost vpada
sovražnih (barbarskih) ljudstev v severovzhodno Italijo,

Slika 89. Satelitski posnetek trdnjave na Pasjaku. Utrjena vhoda sta na njenem
jugovzhodnem in severozahodnem vogalu (Google Earth).
172 Petru v: Šašel, Petru 1971, 98–99.
173 Starac 1993, 29. Kos 2012, 286.
174 Starac 2009, 286.

175 Šašel, Petru 1971, 80.
176 Saria 1939, 145.
177 Horvat 1990, 139.
178 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 70–71. Šašel 1975a.
179 Odličen primer je rimska meja na goratem območju Karpatov na severozahodu
province Dacije v današnji Romuniji. Breeze 2011, 133–137.

Zgodovinski viri
Zapisi antičnih avtorjev kažejo, da je z zapornim sistemom
Claustra Alpium Iuliarum mišljena zgolj linija zapornih zidov
s stolpi in trdnjavami, ki se vleče po verigi Julijskih Alp. Ni
verjetno, da bi ta pojem zajemal vojno cono, ki bi se raztezala
v globino pred linijskimi zaporami in za njimi.
Besedila antičnih avtorjev, ki se nanašajo na zaporni sistem
Claustra Alpium Iuliarum, je z veliko skrbnostjo in težnjo
po popolnosti zbral Jaroslav Šašel.183 Iz njihovih spisov so
razvidna različna poimenovanja za to območje in za zaporne
strukture, razbrati pa je tudi mogoče, v katerem obdobju so
bili vsaj najpomembnejši prehodi branjeni in kdaj ne.
Zaporni sistem se je raztezal preko goratega območja, ki so ga
antični geografi imenovali Julijske Alpe (Alpes Iuliae).184 Pred
tem so to gorovje, kot poroča zgodovinar Amijan Marcelin,
180 Vannesse 2007, 329. Vannesse 2010, 312–313.
181 Lact., De mort. pers. UX, 1: (»in Tauri montis angustiis, ubi munimenta ac turres
fabricavit«).
182 Castellvi 1995, 85–86.
183 Šašel 1971.
184 Šašel 1975/76. Vedaldi Iasbez 1994, 72–81.
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poimenovali tudi Alpes Venetae,185 rimski zgodovinar Tacit
pa ga v svoji Zgodovini v drugi polovici 1. stoletja omenja
kot Panonske Alpe (Pannoniae Alpes).186 V antični geografski
predstavi so Julijske Alpe obsegale skoraj vse mejno
območje med Apeninskim in Balkanskim polotokom in so se
razprostirale od Karnijskih Alp do Kvarnerja.187
Omenjeni prostor, ki je razmejeval Italijo in Ilirik, je omogočal
prehod po treh cestah: ena je povezovala Tergeste (danes Trst)
s Tarsatico (Reko), druga Tergeste z Emono, tretja pa (zgrajena
je bila v avgustejskem času) Akvilejo z Emono preko Ad
Pirum.188
Vsa poročila antičnih avtorjev v zvezi z zaporami na Julijskih
Alpah se nanašajo na najlažje prehodno območje med Vrhniko
(Nauportus) in Ajdovščino (Castra), ki je bilo del omenjenega
gorovja. Južni del zapor (Reka in njeno zaledje) v zapisih nikoli
ni omenjen. To priča o tem, da je bila daleč najbolj prikladna
in zato tudi najpomembnejša smer dostopa v severovzhodno
Italijo in na Apeninski polotok z vzhoda in Balkana pa tudi iz
severne in srednje Evrope prav preko osrednjega dela Julijskih
Alp. Cerkveni zgodovinar Sozomen je zato z razlogom prav
hrušiški prelaz, preko katerega je potekala tudi trasa državne
ceste Emona–Aquileia, imenoval »vrata Italije, ki jih Rimljani
imenujejo Julijske Alpe«.189 Posredno lahko v tem iščemo
tudi razlago, zakaj je bilo treba najbolj, kar s tremi zapornimi
linijami, utrditi prav ta prehod.
Gorska veriga Alp je bila sama po sebi s svojo razgibanostjo
terena naravna prepreka za vstop v severno Italijo. Rimski
zgodovinar 2. stoletja Florus v Epitome omenja Alpe kot
»zaporo Italije« (Alpes, id est claustra Italiae).190 Čeprav govori o
dogodkih okoli leta 103 pr. n. š., ki so bili povezani s tirolskimi
Alpami, velja ta opis za celotno gorovje, zanimiv pa je zaradi
uporabe izraza claustra, ki ga v tem času še ne moremo
povezovati z umetnimi obrambnimi strukturami.191
Rimski zgodovinar iz Male Azije Herodijan je v prvi polovici 3.
stoletja v svoji Zgodovini imperija po smrti Marka Avrelija pri
opisovanju dogodkov v zvezi z zaščito Italije pred prodorom
vojske Septimija Severa maja 193 zapisal: »Prijatelji so Julijanu
svetovali, naj z vojsko odrine in ukaže zasesti alpske prelaze.
Alpe so zelo visoke gore, s kakršnimi se ne more primerjati
noben vrh v našem delu imperija; kot obzidje obdajajo Italijo
in jo ščitijo. Narava je dala Italikom poleg toliko drugih darov
nepremagljivo pregrado, ki se razteza od severne do južne
morske obale in varuje njihovo deželo.«192 Julijan alpskih
prelazov ni zasedel in zato je izgubil Italijo. Ko je Herodijan
govoril o pohodu Maksiminove vojske iz Panonije preko
Emone proti Italiji aprila 238, je še podrobneje opisal ozemlje
zahodno od Emone: »Ko so torej prenočili v mestu [Emoni],
nekateri v popolnoma praznih hišah brez vrat, nekateri na
ravnini, so hkrati s sončnim vzhodom odrinili proti Alpam.
To dolgo gorovje, katerega vrhovi segajo nad oblake, je
185 Amm. Marc. 31. 16. 7.
186 Tac. Hist. 2. 98. 3; 3. 1. 1–3.
187 Kvarnerski zaliv se v poznoantičnih virih omenja kot sinus Flanaticus: Anon. Rav.
4. 37. Vedaldi Iasbez 1994, 183–184.
188 Šašel 1984, 114.
189 Soz. Hist. eccl. 7.22.6.
190 Florus, Ep. I. 38. 2.
191 Za izraz claustra prim. Labory 2003.
192 Herod. 2. 11. 8–9. Slovenski prevodi Herodijana so povzeti po Šašel Kos 1986.
Prevodi ostalih antičnih piscev so večinoma prevzeti iz Šašel 1971.
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narava ustvarila kot nekakšno obzidje za varstvo Italije,
tako prostrano, da Italijo popolnoma omejuje, saj se razteza
od Tirenskega morja na zahodu do Jonskega na vzhodu.
Prekrivajo ga gosti in mogočni gozdovi, prehodi v teh gorah
so ozki, ker so pobočja odtrgana in prepadna in vsepovsod
štrli skalovje. Ozke poti so delo človeških rok: z velikim trudom
so jih napravili stari Italiki.«193
Za razumevanje izjemnega pomena omenjenega gozdnatega
in goratega območja za obrambo vzhodne Italije se moramo
ozreti k antičnim literarnim virom, ki so to območje obravnavali
vsak v luči svojega časa in osvetlili marsikateri zgodovinski
dogodek, ki se je odigral prav na tem območju. Na širšem
obravnavanem prostoru je namreč v različnih obdobjih
delovala neke vrste vojna krajina, ki je segala globoko v
zaledje Julijskih Alp.194
Velej Paterkul, zgodovinar in vojaški legat, ki je v času vlade
cesarja Tiberija (14–37) služil med drugim na omenjenem
območju, je za čas panonsko-delmatskega upora leta 6 n. š.
opisoval tamkajšnje razmere: »Del te neizmerne množice, ki
je bila pod poveljstvom odločnih in izkušenih vojskovodij,
se je namenil v Italijo, ki jo je z njenim ozemljem povezoval
obmejni pas (confinium) Nauporta in Tergesta …«195 Govori
o območju, ki je sodilo pod vojno upravo s središčem v
Akvileji,196 v bistvu pa gre za pokrajino, ki je Italijo na njenem
severovzhodu varovala z naravnimi preprekami.
Iz zgoraj zapisanega, posebej pa še iz slikovitega
Herodijanovega orisa pokrajine, je mogoče razbrati pomen,
ki so ga rimski strategi dajali temu prostoru, obenem pa je
tudi razvidno, s kakšnim strahom je tako zelo negostoljubna
pokrajina navdajala vojsko, ko je morala prodirati skozi njo.
Herodijan namreč zapiše tudi: »Vojska [Maksiminova] je
prodirala v velikem strahu, ker je pričakovala, da bodo višine
zasedene in prelazi zaprti in da bodo skušali njen prehod
ovirati. Ko so opazovali pokrajino, so upravičeno pričakovali
nevarnost in se bali.«197 O olajšanju vojske po uspešnem
prehodu Alp pa priča naslednji Herodijanov odlomek: »Ko so
prišli na drugo stran, ne da bi jih kdo skušal ustaviti ali ovirati,
so se z novim zaupanjem spustili na ravnino in zmagoslavno
zapeli.«198
Tesnoba je na poti prevevala tudi popotnike v mirnih časih, saj
so na tem gozdnatem in hribovitem alpskem prostoru našli
primeren prostor za svoje delovanje tudi roparji, ki so prežali
na popotnike.199 O tem govori v Ajdovščini odkrit nagrobnik
rimskega oficirja Antonija Valentina, ki so ga na potovanju
preko Julijskih Alp, v kraju z imenom Scelerata, ubili roparji.200
Kljub naravni prepreki, ki so jo predstavljale Alpe, pa so se
rimski vojaški strategi že zgodaj zavedali, da resne nevarnosti
zgolj hribovit in gozdnat prostor ne more odvrniti, zato bi ga
morali v ta namen dodatno zaščititi z vojaškimi posadkami.
Tako je območje Julijskih Alp predstavljalo veliko skrb
vojaških poveljnikov že v 1. stoletju, kar daje slutiti epizoda

iz leta 69, ki jo opisuje rimski zgodovinar Tacit in kaže, da so
bile že tedaj v »Panonskih Alpah« nastanjene vojaške posadke
(poimenovane praesidia).201 V tem času ni sicer nikakršnih
materialnih dokazov o obstoju zidanih utrdb, ki bi branile
možne prehode. Pod tem izrazom si moramo predstavljati
mobilne vojaške enote, ki so po potrebi zasedle strateške
položaje. Da je bilo alpske prehode mogoče zlahka zapreti,
govori tudi dejstvo, da so vodje flavijske stranke (pristaši novo
oklicanega cesarja Vespazijana) na svojem srečanju v Ptuju
(Poetovio) avgusta 69 razmišljali o tem, da bi zaprli Panonske
Alpe (obstrui Pannoniae Alpes)202 in s tem pridobili čas, da
se bolje organizirajo, medtem ko so nekateri izmed njih
zagovarjali takojšen pohod v Italijo in nad cesarja Vitelija ter se
spraševali, čemu bi v tem primeru sploh služile gorske zapore
(claustra montium).203 Prevladalo je mnenje slednjih, sledil
je takojšen uspešen prehod nebranjenih Alp ter posledično
poraz in smrt Vitelija.
Tako ni presenetljivo, da se je že v 2. stoletju izkazalo, da je
prehod v severovzhodni del Italije ter na Apeninski polotok z
vzhoda nezavarovan. V začetku druge polovice 2. stoletja so
namreč plemena Kvadov in Markomanov preko današnjega
slovenskega ozemlja brez težav prodrla v severno Italijo vse
do Verone.204
O prodoru Kvadov in Markomanov v severovzhodno Italijo
v drugi polovici 2. stoletja precej kasneje piše tudi rimski
zgodovinar Amijan Marcelin: »… zdaj [misli na leti 374 in 375]
Kvadi niso posebna nevarnost, toda nekoč so bili neznansko
bojeviti in mogočni, kakor dokazujejo njihovi hitri in nenadni
napadi v prejšnjih časih, njihovo in markomansko obleganje
Akvileje, razdejanje Opitergija in veliko krvavih junaštev na
hitrih pohodih, tako da se jim je, ko so se bili prebili skozi
Julijske Alpe, komajda postavil po robu cesar Marcus Pius
[Mark Avrelij] ...«205
Rimski cesar Mark Avrelij se je na ta vpad, ki je s svojo
uničevalnostjo (opisuje jo Amijan Marcelin) pokazal ranljivost
in izpostavljenost vzhoda osrednjega dela rimske države,
odzval z ustanovitvijo vojnoupravne cone, neke vrste vojne
krajine. Imenovala se je praetentura Italiae et Alpium, načeloval
pa ji je cesarjev legat (legatus Augusti) Quintus Antistius
Adventus, kot piše na kamniti bazi v mestu Thibilis v Numidiji,
ki je bila postavljena kmalu po letu 170.206 Pretentura je trajala
le kratek čas med letoma 168/169 in 172 ter je obsegala
prostor do Foruma Iuli (danes Čedad/Cividale) ter ves emonski
ager do zaledja mest Tergeste (Trst/Trieste) in Celeia (Celje),
torej glavno vzhodno vpadnico v Italijo.207
Kljub uničujočim izkušnjam pa prehodov preko Julijskih Alp
tudi tedaj niso zavarovali z zidanimi obrambnimi strukturami.
Herodijan namreč poroča, da ob prehodu vojske Septimija
Severa leta 193 iz Panonije proti Italiji in proti vojaškim
enotam Didija Julijana prelazi v Alpah niso bili branjeni, saj
Julijan ni poslušal nasvetov prijateljev, naj zasede in zavaruje

alpske prehode.208 Iz prej omenjenih Herodijanovih zapisov, ki
se nanašajo na prodiranje vojske Maksimina Tračana v Italijo,
pa je razvidno, da tudi ob koncu prve polovice 3. stoletja
prehodi preko Julijskih Alp še vedno niso bili sistematično
branjeni.
Poznorimska zbirka zgodovinskih biografij rimskih cesarjev
drugega in tretjega stoletja, poimenovana Scriptores Historiae
Augustae, poroča: »Mnogo piscev namreč pripoveduje, da si
je Klavdijev brat Kvintil prilastil cesarsko oblast, ko je bil na
braniku Italije in je slišal za Klavdijevo smrt.« Na osnovi zapisa
tega, v mnogočem sicer kontroverznega vira bi lahko sklepali,
da je Kvintil, brat cesarja Klavdija, v letih 269/270 poveljeval
vzhodnoalpski obrambi (in praesidio Italico esset).209
O dogodkih na alpskih prehodih v prvih desetletjih 4. stoletja
priča kratek zapis cerkvenega zgodovinarja Filostorgija
(Philostorgios). V svoji cerkveni zgodovini, verjetno napisani
okoli leta 425 in ohranjeni le v fragmentih, poroča o
Licinijevem pohodu proti Konstantinu leta 316. Licinij je preko
Alp prodiral iz Ilirika proti Italiji: »Ko je bilo vse pripravljeno,
se je [Licinij] dvignil in z vojsko podal preko Alp, da bi
zavzel območje pod njegovo [Konstantinovo] oblastjo.« 210
Konstantin je skušal prehiteti napad in prodreti v Ilirik. Do
prve bitke je prišlo v bližini Emone, najverjetneje na območju
zapor na Julijskih Alpah.211
Antični viri, ki se nanašajo na alpske zapore oziroma na
severovzhodno mejo Italije, nato opisujejo šele stanje v
sredini četrtega stoletja. To je bil čas državljanske vojne
med samozvancem Magnencijem, ki ga je leta 350 za
cesarja razglasila vojska na zahodu rimskega imperija, ter
legitimnim cesarjem Konstancijem II., ki se je tedaj mudil na
vzhodu imperija.212 Magnencij je s svojo vojsko prodiral proti
vzhodu. Pomembno vlogo je odigral prav prostor Julijskih
Alp. Magnencij je zasedel Akvilejo, brez odpora prekoračil
območje Julijskih Alp in prodrl do Emone ter se šele okoli
Trojan (antična postaja Atrans) spopadel s Konstancijevimi
četami. Vojsko Konstancija II. je premagal in ji sledil do Murse
(danes Osijek), kjer je prišlo do odločilnega spopada, po
katerem se je bil Magnencij prisiljen samo še umikati.
Rimski zgodovinar četrtega stoletja Amijan Marcelin
(Ammianus Marcellinus) opisuje hiter prodor Magnencijeve
vojske preko Julijskih Alp: »… z zvijačo so ga [Konstancijevega
vojaškega poveljnika Akacija] ujeli Magnencijevi vojaki in s
tem so bile odprte zapore v Julijskih Alpah.«213 Prav v tem delu
so zapore prvič omenjene kot claustra Alpium Iuliarum.
Julijan Apostata (Flavius Claudius Iulianus, grški filozof in
pisec, vojaški poveljnik in med letoma 361 in 363 rimski
cesar) te dogodke v svojem prvem govoru leta 356 opisuje
s temi besedami: »Zakaj nesrečnež [Magnencij], ki ga je bila
visoko povzdignila ta sreča [iz zasede je pobil Konstancijeve
oglednike], je zapustil utrjene, pred Italijo ležeče kraje in brez
varnostnih ukrepov odkorakal v Norik in Panonijo, misleč,

da mu je bolj potrebna naglica kakor orožje in pogum.«214 V
besedilu omenjeni utrjeni kraji, ležeči pred Italijo, se nanašajo
na zapore, ki so na alpskih prehodih branile prehod v Italijo.
Magnencij se je po bitki pri Mursi umaknil v Akvilejo, kjer je bil
njegov štab, ter se zanašal na naravne alpske zapore. Tudi o
tem slikovito poroča Julijan: »Ta [Magnencij] pa se je zavaroval
s soteskami Italije, kakor divja zver je poskril svoje čete v
tamkajšnjih gorah in se ni upal spopasti na planem. Zatekel
se je v bližnje mesto [Akvilejo], vdano razkošju in potrati, in
zapravljal čas z veseljačenjem in zabavo, misleč, da mu za
obrambo zadoščajo samo neprehodne gore. Ker je bil po
naravi razuzdan, je menil, da kaj pridobi, če se vdaja uživanju v
tako hudi nevarnosti, in očitno se je preveč zanašal na varnost
trenutnega položaja, saj Italijo krog in krog obdaja zid gora,
deloma pa plitvo, egiptovskim močvirjem podobno morje,
ki je neplovno celo za sovražno brodovje.«215 Na osnovi teh
Julijanovih zapisov ni presenetljivo, da je cesar Konstancij II.
spomladi 352 razmeroma z lahkoto prešel Julijske Alpe. Pred
tem sta namreč Konstanciju prehod Alp onemogočala »huda
zima in zapora Alp«, kot poroča rimski zgodovinar in politik
Aurelius Victor.216 O Konstancijevem prodoru piše Julijan:
»Odkril si [Konstancij] vsem drugim neznano stezo in poslal
po njej oddelek hoplitov, ki je zalegel za celo vojsko. Ko si se
prepričal, da se je spoprijel s sovražniki, si sam popeljal glavnino
svoje vojske, jih obkolil in premagal do zadnjega moža.«217
Čeprav bi lahko iz Julijanovega prvega govora sklepali, da
prehodi preko Alp niso bili utrjeni, pa Julijan v svojem drugem
govoru, ki ga je napisal pozimi 358/359, izrecno govori o
trdnjavi Ad Pirum kot o stari trdnjavi: »Toda branik na vrhu Alp
je bila stara trdnjava in samozvanec jo je uporabil po svojem
begu, tako da jo je obnovil z novimi utrdbami in pustil v njej
znatno posadko pogumnih mož.«218 Nadalje omenja tudi:
»Na vzhodu pa je, kakor smo dejali, ta pokrajina zavarovana z
Alpami, kamor je samozvanec postavil posadko.«219 Slikovito
opiše tudi negostoljubno območje okoli trdnjave Ad Pirum (to
je namreč omenjeni »branik na vrhu Alp«): »In da bi ne bilo
videti, da zapravljam čas s pripovedovanjem, kako težavno je
ozemlje in kako ni bilo mogoče v bližini postaviti ne tabora ne
palisad in tudi ne pripeljati bojnih in oblegovalnih strojev, ker
je okoliška pokrajina brez vsakršne vode in še tako neznatnega
potočka ni, prehajam k zavzetju samega kraja.«220 Julijan torej
prvi izrecno omenja, da je že v času Konstancijevega prodora
spomladi 352 na Hrušici stala stara utrdba, govori pa tudi o
tem, da jo je Magnencijeva vojska tedaj še dodatno utrdila.
V luči teh sporočil moramo s precejšnjo mero previdnosti
brati zapis milanskega škofa Ambrozija (Ambrosius), ki v
pogrebnem govoru za svojim polbratom Satirom (Satyrus), ki
je po vrnitvi iz Afrike leta 375 umrl v Milanu, omenja grožnjo,
ki so jo Italiji z julijskoalpskih prehodov predstavljala kvadskosarmatska plemena: »Kakor te je namreč navdajalo usmiljenje
svete duše do tvojih, ko bi videl, da zdaj na Italijo pritiska
sovražnik, ki je tako blizu – kako bi ječal, kako bi bil žalosten,

193 Herod. 8. 1. 5–6.
194 Šašel 1971, 7. O pomenu tega prostora glej Šašel 1984.
195 Vell. Pater. 2. 110. 4.
196 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 21.
197 Herod. 8. 1. 6.
198 Herod. 8. 2. 1.
199 Bigliardi 2004, 326.
200 In. It. X 4, 339. Pais 1922, 401–404.

201 Tac. Hist. 2. 98. 3.
202 Tac. Hist. 3. 1. 1–3.
203 Tac. Hist. 3. 2. 4. Glej tudi Šašel 1979.
204 Šašel 1974.
205 Amm. Marc. 29. 6. 1.
206 Glej Šašel 1971, 22, št. 4.
207 Šašel 1974. Bigliardi 2007.

208 Herod. 2. 11. 8.
209 SHA Vita Aureliani 37. 5–6.
210 Opitz 1934, p. 554, 3–9 (Vita Constantini 12; glej tudi GCS 21 [3 ediz.], 179, 3–8).
Bleckmann 2003, 9–13; Bleckmann 2004, 193–195; 204–205.
211 Glej Bratož 2013.
212 O zgodovinskem ozadju glej Šašel 1971b.
213 Amm. Marc. 31. 11. 3.

214 Iul. I 2834–42.
215 Iul. I 3113–26.
216 Aur. Vict., De Caes. 42. 5.
217 Iul. I 321–11.
218 Iul. III 1720–25.
219 Iul. III 1752–54.
220 Iul. III 181–14.
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da je vsa naša rešitev alpski okop, da je iz lesenih pregraj
zgrajen zid čistosti!«221
Ambrozij leta 388 v štiridesetem pismu cesarju Teodoziju
omeni Teodozijevo zmago nad samozvancem Magnusom
Maximusom: »Ko je bila nevarnost, da bodo neverni naklepi
barbarov prodrli čez Alpe, najhujša, sem ti jaz na tem istem
alpskem okopu naklonil zmago, da si zmagal brez izgub.«222
Njegov zapis se nanaša na strateško napako Maximusovega
vojaškega poveljnika Andragatija (Andragathius), ki je utrdil
alpske prehode, nato pa jih je s svojo vojsko zapustil, misleč, da
namerava Teodozij v severno Italijo prodreti z morske strani.
Prav o tem piše Orozij, zgodovinar in teolog druge polovice
4. stoletja, ko omenja državljansko vojno med Teodozijem in
Magnusom Maximusom ter dogodke, ki so se tedaj odvijali
predvsem v Julijskih Alpah: »Maksim je bil tedaj v Akvileji in
je zrl na svojo zmago. Njegov vojaški poveljnik Andragatij je
skrbel za vojaške zadeve. Čeprav je z zelo številnimi četami in
načrtom, ki je še prekašal pogum močnih čet, neverjetno utrdil
vse alpske prelaze in dostope po rekah, je po neizrekljivi sodbi
božji sam od sebe zapustil taiste zapore, ki jih je bil postavil,
medtem ko se je pripravljal, da bi s pomorsko odpravo prehitel
nezavarovanega sovražnika in ga potopil.«223
Ambrozij v pogrebnem nagovoru ob smrti Valentinijana II.
avgusta 392 med drugim omenja Julijske Alpe v zvezi s sicer
neznano nevarnostjo, ki je pretila najverjetneje v začetku leta
392: »Mi smo se že pripravljali, da bi Alpe utrdili z zidom, toda
Valentinijan se ni zanašal na alpski okop, reke in visoki sneg,
temveč je prekoračil Alpe in nas zaščitil z zidom svoje moči.«224
Rimski pesnik Klavdijan iz Aleksandrije (živel ok. 370–404),
ki je bil tesno povezan z dvorom Honorija, se v svojih
panegirikih dotika dogodkov, ki so povezani z alpskim
obrambnim sistemom. V prvem panegiriku z začetka leta
395 opisuje slovito bitko med Evgenijem in Teodozijem:
»… nenadoma, v enem zamahu, že so na cilju, na meji, kjer
daleč v globokih kotanjah Alpe v vijuge dolin tesnijo težavne
dohode, z gmotami skalnih pečin razpenjajo čvrste zapahe
… Toda tirana [Evgenija] prevaral je up: z razrušenih stolpov
švigajo zublji v nebo, trdnjave se v dimu kadijo, mož ubitih
grmade se zraščajo v grič, da globel se v eno s slemeni zravna
…«225 V drugem panegiriku z začetka leta 396 pa piše: »Po
tvoji zaslugi Alpe se vojski odpro. Sovražnik zaman se je
ugnezdil v čvrsto utrjene kraje, zaman je zaupal okopom;
gorske čeri so prebite, steze čez prelaze odprte.«226 Pri tem je
treba omeniti, da Klavdijanove pesniške propagandne tekste
z vsemi pretiravanji spremljajo dvomi o avtentičnosti njegove
pripovedi.227 Tudi Orozij omenja alpske zapore: »Evgenij in
Arbogast sta na poljih pripravila in razporedila bojne vrste,
alpske tesni in prelaze, ki jih ni mogoče obiti, pa sta zasedla
s prekanjeno nastavljenimi zasedami.«228 Na Evgenijevo
zasedbo alpskih prehodov se nanaša tudi zapis Sozomena,
cerkvenega zgodovinarja iz prve polovice 5. stoletja: »In
221 Ambros., De excessu fratris Satyri 1. 31. Prim. Šašel Kos 1996, 173.
222 Ambros., 40. 22.
223 Oros. 7. 35. 3.
224 Ambros., De obitu Valent. 4.
225 Claud., Dictus Probino et Olybrio coss, 100–112.
226 Claud., De tertio consulatu Honorii, 87–110.
227 Bratož 1994, 8.
228 Oros. 7. 35. 13.
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Evgenij … je zbral veliko vojsko ter prvi zasedel in zastražil
vrata Italije, ki jih Rimljani imenujejo Julijske Alpe; ta imajo v
ozki soteski en sam prehod, na obeh straneh pa so obdane s
strmimi in silno visokimi gorami.«229
Prevajalec in cerkveni pisec Turanij Rufin iz Akvileje je v svojem
predgovoru k prevodu Evzebijeve Cerkvene zgodovine
zapisal, da je bil »branik Italije razbit« že leta 401, ko je gotski
vladar Alarik čez Alpe prodrl v Italijo.230 Alpski prehodi že tedaj
očitno niso bili več varovani in so očitno izgubili svoj pomen,
saj so nezavarovani tudi ostali.
Tako je tudi drugi pohod gotskega vladarja Alarika preko
Alp v Italijo leta 408 potekal brez preprek. To opisuje grški
cerkveni zgodovinar Philostorgios: »Vdrl je [Alarik] tudi v Ilirik,
prekoračil Alpe ter udaril v Italijo.«231
Prav tako alpske zapore niso bile zasedene in branjene leta
452, tako da je Atila s svojimi silami brez težav vdrl preko
Panonije v Italijo. Pisec iz prve polovice 5. stoletja Prosper
Tiro je o tem zapisal: »Medtem pa naš poveljnik Aetius po
dogodkih prve vojne ni ukrenil prav ničesar, tako da niti ni
izkoristil pregrad v Alpah, ob katerih bi bilo mogoče odbiti
sovražnike.«232
Kaj nam potemtakem govorijo antični pisni viri o zidanih
obrambnih strukturah?
Če bi sledili le poročilom antičnih avtorjev, dobimo na eni
strani jasno sliko o izjemnem pomenu omenjenega alpskega
območja za obrambo vzhodne meje Italije, na drugi strani pa
bi lahko sklepali, da lahko o zidanih obrambnih strukturah
govorimo šele od sredine 4. stoletja (Amijan Marcelin). Zdi
pa se, da se premalo pomena pripisuje poročilom kasnejšega
cesarja Julijana, ki v sredini 4. stoletja trdnjavo na Hrušici
omenja kot »staro trdnjavo«. 233
Ob vrednotenju antičnih pisnih virov pa si moramo zastaviti
tudi vprašanje o zanesljivosti oziroma objektivnosti vseh
omenjenih antičnih piscev, saj so nekatera besedila nastala
s precejšnjo časovno distanco, predvsem slavilni govori
(panegiriki) pa imajo največkrat težnjo poveličevanja dejanj
osebe, ki ji je govor posvečen. Kljub temu pa pisni viri vsaj
posredno govorijo o tem, da je bila naloga obrambnega
sistema zaščita severovzhodne Italije in Apeninskega polotoka
ne toliko pred vdori barbarskih plemen kot predvsem pred
vdori čet samooklicanih rimskih cesarjev.234
Antični avtorji so za zidane linijske obrambne zapore na
Julijskih Alpah uporabljali številne izraze, tako da je termin
Claustra Alpium Iuliarum le eno od poimenovanj zapor –Šašel
ga označuje kot tehnični izraz235 – in zdel bi se upravičen
sklep, da neki uradni naziv za zapore ni obstajal.

229 Sozom., Hist. eccl. 7. 22. 6.
230 E. Schwarz, T. Mommsen (eds.), Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, 1908,
IX 2, 951.
231 Philost. 12. 2. Šašel 1971, 38, to poročilo povezuje z Alarikovim pohodom leta
401, medtem ko Graßl 1996, 183, argumentirano dokazuje, da se poročilo nanaša na
njegov pohod leta 408.
232 Epitome chronicon 1367 (MGH AA IX, 482).
233 Iul. 3. 1720–25.
234 Glej Vanesse 2007, 329.
235 Šašel 1970–1971, 38 (= Šašel 1992, 733).

41

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Poimenovanje zapor1

Leto, na katero se nanaša vir

Avtor

claustra Alpium Iuliarum

352

Ammianus Marcellinus

‘Alpeon teîchos palaión3

352

Iulianus

2

Alpium vallum4

375, 388

Sanctus Ambrosius

murus Alpibus5

388

Sanctus Ambrosius

Iulia claustra6

388

Pacatus Drepanius

claustra7

388

Paulus Orosius

claustra,8
semirutae turres,9 moenia,10
vallum,11 munita loca12

394

Claudius Claudianus

claustra Italiae13

401

Rufinus Turranius

zgodnje 5. stoletje

Notitia Dignitatum

tractus Italiae circa Alpes

14

Tabela 5. Poimenovanje zidanih zapor pri različnih avtorjih
1 Navajam le izraze, ki se nanašajo na zidane zapore.
2 Amm. Marc. 31. 11. 3.
3 Iul. Oratio 3. 17.
4 Ambros. Ep. 40. 22.
5 Ambros. De obitu Valentiniani 2.

6 Pac. Theodosio Augusto 12. 30. 2.
7 Oros. 7. 35. 3.
8 Claud. De tertio consulatu Honorii 92.
9 Claud.Prob. et Olybr. 109.
10 Claud. Prob. et Olybr. 109.

Zdi se, da edino omembo obrambnega sistema v Julijskih Alpah
v uradnem rimskem dokumentu predstavlja izraz tractus Italiae
circa Alpes v priročniku Notitia dignitatum tam civilium quam
militarium in partibus orientis / occidentis (ND),236 pa čeprav Julijske
Alpe in obrambne zapore v besedilu niso izrecno omenjene.237

Hrušica
Hrušica v antičnih virih
Omemba antičnega imena zaselka oziroma kasneje trdnjave na
Hrušici se v antičnih zgodovinskih virih pojavi presenetljivo pozno.
Nesporno jo od treh pomembnih rimskih itinerarijev (seznami cest
in cestnih postaj [postajališč ter preprežnih postaj], razporejenih ob
glavnih prometnicah rimskega imperija, z navedbo medsebojnih
razdalj) omenja le v letih 334–335 napisan Itinerarium Burdigalense
oziroma Hierosolymitanum, ki podaja seznam prenočišč na
romarski poti od Burdigale (današnji Bordeaux v Franciji) preko
Sirmiuma (danes Sremska Mitrovica v Srbiji) do Hierosolime (danes
Jeruzalem).238 V tem itinerariju je namreč med Ajdovščino (Castra)
in Logatcem (Longaticum) naveden kraj Ad Pirum summas Alpes.239
Omeniti je treba, da Itinerarium Burdigalense, ki pri imenih krajev
vedno omenja njihov status (mansio, mutatio, castellum, palatium,
vicus, civitas), poleg tega pa beleži tudi meje provinc, premostitve
rek oziroma gorske verige (na primer inde surgunt Alpes Iuliae),240
le pri Ad Pirum ne omenja njegovega statusa.241 Navaja zgolj ime
kraja (Ad Pirum summas Alpes), ki je ležal med mutatio Castra242 in
mansio Longaticum,243 mimo katerega je potekala romarska pot.
Itinerarium Antonini iz 3. stoletja na poti med Ajdovščino (Fluvius
Frigidus) in Logatcem (Longaticum) ne omenja nobene postaje.244
Prvi znani barvni ilustrirani zemljevid antičnega sveta Tabula
Peutingeriana z začetka 3. stoletja, ki prikazuje rimsko državno
236 Not. Dign. Occ. XXVIII (Faleiro 2005, 423).
237 Kos 2014.
238 Geyer, Kuntz 1965.
239 It. Burd. 560, 4.
240 It. Burd. 560, 3.
241 Vedaldi Iasbez 1994, 101.
242 It. Burd. 560, 2.
243 It. Burd. 560, 5.
244 O itinerariju Löhberg 2006.

11 Claud. De tertio consulatu Honorii 91.
12 Claud. De tertio consulatu Honorii 91.
13 E. Schwarz, T. Mommsen (eds.), Die Griechischen
Christlichen Schriftsteller, 1908, IX 2, 951.
14 Not. Dign. Occ. XXVIII (Faleiro 2005, 423).

cestno mrežo (cursus publicus), med Ajdovščino (Fluvius Frigidus)
in Logatcem navaja kraj z imenom In Alpe Iulia (slika 92).245 V
strokovni literaturi se zato kot antično ime Hrušice omenja tudi
In Alpe Iulia.246 V tem primeru bi bilo to ime starejše (podobno kot
Fluvius Frigidus za Ajdovščino), Ad Pirum pa mlajše (kot Castra za
Ajdovščino). V prid lokaciji kraja s tem imenom za Hrušico govorijo
analogije, ki kažejo, da se krajevno ime v obliki »in + ablativ« vedno
nanaša na pomemben gorski prelaz oziroma najvišji del gorske
verige, preko katerega je možen prehod.247

Slika 92. Izsek iz zemljevida Tabula Peutingeriana, ki prikazuje cesto med Akvilejo in
Emono (Weber 1976, s. III in IV)

Na drugi strani je očitno neujemanje razdalj, ki jih itinerarija
navajata do kraja, ki ga vsak z drugim imenom omenjata
na trasi ceste med Ajdovščino in Logatcem, saj znaša
razlika 6 milj oziroma 8,9 km (tabela 6). Navedba razdalje
med Ajdovščino in Logatcem v itinerarijih se razlikuje le za
eno miljo, zato se zdi, da pri razliki 6 milj ne gre za napako,
ampak bi Tabula Peutingeriana lahko navajala kraj, ki je ležal
6 milj vzhodneje od Hrušice. Tudi pri navajanju razdalje med
Logatcem in Vrhniko (Nauportus) (6 milj = 8,9 km) oziroma
Vrhniko in Ljubljano (Emona) (12 milj = 17,8 km) je namreč
Tabula Peutingeriana razmeroma natančna in le neznatno
odstopa od dejanskih razdalj (9 oziroma 20 km). Petru je zato
dopuščal možnost, da je bila postaja z imenom In Alpe Iulia
na Lanišču,248 nekateri avtorji pa v zadnjem času to postajo
245 Weber 1976. O zemljevidu Talbert 2010. Tab. Peut. III (ÖNB Cod. 324).
246 Leben, Šašel v: Šašel, Petru 1971, 95. Šašel 1975, 92. Vedaldi Iasbez 1994, 101–
103. Tako tudi H. Bender, Map 19, in P. Kos, M. Šašel Kos, Map 20, v: Barrington Atlas
of the Greek and Roman World, Princeton 2000. Witschel 2002, 377.
247 Malipiero 1984, 280. Vedaldi Iasbez 1994, 101.
248 Petru 1969, 9.
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Itinerarium Antonini

Tabula Peutingeriana
In Alpe Iulia

Itinerarium Burdigalense
Ad Pirum summas Alpes

Dejanska razdalja v km

Razdalja od postaje
Fluvius Frigidus (TP) oz.
Castra (It. Burd.)

15 milj = 22,2 km

9 milj = 13,3 km

17 km

Razdalja do kraja
Longaticum

5 milj = 7,4 km

10 milj = 14,8 km

12,4 km (Hrušica)
5,3 km (Vodice)

35 milj = 51,8 km

55 km

44 milj = 65,2 km

75 km

Razdalja med Aquileio in
Castro

36 milj = 53,3 km

Razdalja med Aquileio in
Ad Pirum
Razdalja med Aquileio in
Longaticumom

58 milj =85,9 km

34 milj = 50,4 km (vendar med
postajama Ponte Sonti in Fluvius
Frigidus ne navaja razdalje)

53 milj = 78,5 km

90 km

Razdalja med Fluviusom
Frigidusom (Castra) in
Longaticumom

22 milj = 32,6 km

20 milj = 29,6 km

19 milj = 28,2 km

30 km
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Tabela 6. Razdalje od Ad Pirum do posameznih cestnih postaj, ki so omenjene v itinerarijih Antonini, Tabula Peutingeriana in Burdigalense

locirajo na območje Vodic pri Kalcah, ki ležijo 7,2 km vzhodno
od Hrušice.249 Po zemljevidu Tabula Peutingeriana je znašala
razdalja med In Alpe Iulia in Longatikom 5 milj = 7,4 km, kar ne
ustreza dejanski razdalji med Vodicami in Logatcem (5,3 km).
Navedbe razdalj med posameznimi cestnimi postajami v
itinerarijih kažejo precejšnje odstopanje od dejanskih razdalj.
Navedene podatke moramo zato obravnavati s precejšnjo
mero previdnosti (tabela 6). Saria je bil na primer prepričan,
da gre kljub neujemanju v obeh itinerarijih navedenih razdalj
za omembo istega kraja.250
Če se omemba postaje In Alpe Iulia v Tabuli Peutingeriani ne
nanaša na Hrušico, bi bila odsotnost omembe strateško tako
pomembnega cestnega prelaza več kot nenavadna. Bi bilo
v takem primeru to mogoče interpretirati z domnevo, da je
bila v 3. stoletju pomembnejša postaja pri Vodicah in da je
postaja oziroma trdnjava na Hrušici večji pomen dobila šele v
4. stoletju, ko se je imenovala Ad Pirum?
Problema pravilnega lociranja postaje In Alpe Iulia v Tabuli
Peutingeriani ne moremo zadovoljivo in dokončno rešiti.

582 m, obdaja površino 1,62 ha. Še dobro viden prečni zid je
delil trdnjavo na zgornji in spodnji del. Zgornji, severni del
trdnjave ima površino 9663 m2, vendar je strm (nagib terena
19°) in ni primeren za poselitev, kar so potrdile arheološke
raziskave. Spodnji del trdnjave ima površino 5380 m2, vendar
je bolj ali manj ravne in za pozidavo primerne površine le
okoli 2500 m2. Povprečen nagib spodnjega jugozahodnega
dela trdnjave je namreč okoli 10°.

Slika 94. Letalski posnetek trdnjave na Hrušici (maj 2009) (GURS)

Slika 96. Geodetski posnetek trdnjave na Hrušici (ZVKDS, 2011)

V 5. stoletju moramo s Hrušico enačiti oznako Alpis Iulia
oziroma iugum Carnium pri anonimnem piscu iz Ravene
(Anonymus Ravennatus).251
Trdnjava
Prvotni zaselek na Hrušici je bil civilen, po vsej verjetnosti pa
ga zamejuje trdnjavsko obzidje, ki je bilo zgrajeno kasneje.
Danes vidni ponekod še vedno mogočni zidovi na obeh straneh
ceste so ostanki poznorimske trdnjave. Tu je mogoče domnevati
tudi zgodnejšo cestno postajo z beneficiarsko posadko.

Slika 97. Doslej najbolj natančen posnetek ostankov trdnjave na Hrušici (izmere Jure
Kusetič, 2013)

Trdnjava, ki je dolga 250 in široka 75 m, je nepravilne oblike
in se prilagaja konfiguraciji terena. Trdnjavsko obzidje, dolgo
249 Frelih 2003, 29. O arheološkem najdišču Vodice Pflaum 2007, 286. Müllner
1879, 120–123, je mutatio domneval na Lanišču. Glej tudi Petru, 1969, 9. Bosio
1991, 209, postavlja postajo In Alpe Iulia v Kalce.
250 Saria 1950.
251 Anon. Ravenn. 4. 37. Šašel 1970/71, 37, op. 7 (= Šašel 1984, 732, op. 7).

Slika 93. Letalski posnetek trdnjave na Hrušici iz let 1956–1957

Slika 95. Ortofoto posnetek ostankov hrušiške trdnjave z neposredno okolico (2011)
(vir: Arhiv ZVKDS)

Slika 98. Tridimenzionalen pogled na trdnjavo z vzhoda (3D-ortofoto, GURS)
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Obzidje s stolpi
Dolžina trdnjavskega obzidja je znašala 582 m.

45

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

načrt trdnjave.254 Opazili so ga tudi med konservatorskimi deli
na obzidju v letih 1993–1996,255 podrobneje pa so ga raziskali
ob izkopavanju jugozahodnega stolpa leta 1997 (slika 102).256
Na zunanji strani obzidja je ohranjen njegov prag, ki je izdelan
iz lomljenih plošč. Tudi hodna površina prehoda je bila
prekrita s ploščami, ki so bile položene na debel sloj kamenja
in malte (slika 104).

V sondi XIII, ki je segala do južnega obzidja, so ugotovili, da
je prva lega kamnov na notranji strani obzidja položena v
tanjšo plast malte in prilagojena naravnim oblikam terena
(slika 105). Najnižja plast kamenja stopničasto izstopa iz
notranjega lica zidu in je služila kot podpora obzidju. Na višini
150 cm se zid ponovno stopničasto stanjša (slika 106). Na ta
način nastalo stopnico širine 80 cm je P. Petru interpretiral
kot podporo lesenega mostovža. Domneval je tudi, da je
stopnica omogočala dostop na jugovzhodni vogal obzidja.257
Na zunanji strani ni bilo take stopnice.258

Slika 102. Prehod v južnem delu obzidja; pogled proti jugu (foto: J. Kusetič)

Slika 105. Sonda XIII. Notranje lice južnega dela obzidja (Arhiv AONMS)

Slika 99. Na geodetskem posnetku je označena za pozidavo primerna površina
notranjosti trdnjave (rumeno).

Slika 101. Načrt poznorimske utrdbe na Hrušici z vrisanimi sondami (Arhiv AONMS)

Največjo težavo pri zanesljivem ugotavljanju značilnosti
trdnjavskega obzidja, oblik in dimenzij stolpov oziroma stikov
obzidja trdnjave z zapornimi zidovi predstavljajo Brusinova
konservatorska dela na obzidju in stolpih trdnjave med
letoma 1938 in 1940. Predvsem izkopavanja jugozahodnega
stolpa leta 1996 so pokazala, da Brusin obzidja ni nikoli
raziskal do sterilnih plasti. Obzidje je zgolj očistil in odprl do
pojava njegovega zunanjega in notranjega roba, nato pa so
očiščeni zid prekrili s kakovostno apneno malto.252 Brusinovi
posegi so tako zabrisali dejansko stanje, ki so ga odkrili ob
čiščenju prvotnih zidov. Danes vidne obrambne strukture
(z izjemo jugozahodnega obrambnega stolpa) so rezultat
Brusinovih konservatorskih posegov ter konservatorskih del
na celotnem obrambnem obzidju v letih 1993–1996.

Slika 103. Prehod v južnem delu obzidja pred jugozahodnim stolpom; pogled proti
zahodu (foto: J. Kusetič)
Slika 106. Notranja stran južnega trdnjavskega obzidja s stopničastima razširitvama;
pogled proti vzhodu (foto: J. Kusetič)

Na vzhodni rob južnega obzidja se navezuje obrambni
zaporni zid, ki poteka pod trdnjavo prečno proti jugozahodu.
Na ta zid se naslanja tudi zaporni zid, ki se spušča proti
jugovzhodu v dolino. Glede na tehniko gradnje teh dveh
zidov in način njunega stika s trdnjavskim obzidjem je Brusin
domneval, da nista bila zgrajena sočasno s trdnjavo (slika
107).259 Podobno je domneval tudi Petru, saj je tako med
trdnjavskim obzidjem in jugozahodnim zapornim zidom kot
pri stiku jugovzhodnega in jugozahodnega zapornega zidu
opazil špranji.260

Južni del obzidja
Največja širina južnega dela obzidja znaša 2,8 m. Približno 1,85
m od notranjega vogala jugozahodnega stolpa je bil v obzidju
odkrit 2,2 m širok prehod, ki ga Brusin ni opazil, prav tako ga
ne omenja Ulbert, ki ga tudi ni zarisal na tloris trdnjave.253
Prehod je ugotovil Leben, zato je bil že leta 1971 vrisan na
Slika 100. Odstopanje Ulbertovega tlorisa trdnjave (levo) (Ulbert 1981, priloga 1) od
geodetskega posnetka (desno) (Kusetič)

252 Osmuk 1998, 87.
253 Ulbert 1981, 18, in Beilage 1.

Slika 104. Prehod v južnem delu obzidja; pogled proti vzhodu (foto: J. Kusetič)
254 Leben, Šašel 1971, 94, op. 2, in slika 8.
255 Osmuk 1998, 87.
256 Svoljšak, v tisku.

257 P. Petru, Arhiv AONMS 398, 1–2.
258 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Arhiv AONMS 415, 8.
259 Brusin 1959, 42, tav. VIII fig. 3.
260 Petru, Arhiv AONMS 398, 2–3.
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Poleg tega je Petru na zunanji strani jugozahodnega zapornega
zidu opazil razširitev v obliki stopničke, ki sega (glede na
konservirani del zidu) skozi jugovzhodni zaporni zid vse do
spoja s trdnjavo (slika 110). Na podlagi tega je domneval, da je
jugozahodni zaporni zid starejši od jugovzhodnega. Špranja
med južnim obzidjem trdnjave in jugozahodnim zapornim
zidom po njegovem mnenju priča, da je bil ta zid k trdnjavi
prislonjen kasneje.261 Obenem pa ugotavlja, da je časovni
zamik gradnje neznaten, saj so izhodna vrata v južnem delu
obzidja znak, da so že tedaj načrtovali obrambo skupaj z
jugozahodnim zapornim zidom. Na zunanji strani južnega
obzidja trdnjave Petru ni opazil razširitve v obliki stopničke.262

Slika 113. Vzhodno obzidje spodnjega dela trdnjave severno od ceste; pogled proti
severu (foto: J. Kusetič)

V spodnjem delu trdnjave je na več mestih vzhodno obzidje
ohranjeno do višine 1,34 m (sondi XI in XI/A). Predvsem
na nekaterih delih vzhodnega dela obzidja je bilo mogoče
slediti dvema fazama gradnje obzidja, kar je še posebej
dobro razvidno na zunanji strani obzidja v sondi XIV/A (sliki
120 in 121).
Slika 112. Vzhodno obzidje spodnjega dela trdnjave južno od ceste; pogled proti
severu (foto: J. Kusetič)
Slika 107. Stik jugozahodnega zapornega zidu z južnim trdnjavskim obzidjem
(Brusin 1959, tav. VIII, 3)

Slika 110. Zunanja stran jugozahodnega zapornega zida z obema stopničastima
razširitvama ter stik z jugovzhodnim zapornim zidom (foto: J. Kusetič)

Vse domneve o različnem časovnem zaporedju gradnje
obzidja in zapornih zidov bodo potrdila oziroma ovrgla šele
arheološka raziskovanja omenjenih točk.

Slika 108. Prehod južnega trdnjavskega obzidja v vzhodnega ter stik z obema
zapornima zidovoma (foto: J. Kusetič)

Slika 111. Stik jugovzhodnega zapornega zida z jugozahodnim zapornim zidom na
zunanji strani južnega trdnjavskega obzidja (foto: J. Kusetič)

Vzhodni del obzidja
Vzhodno obzidje gornjega dela trdnjave (nad prečnim zidom)
je široko 2,62 m in je še vedno ohranjeno do višine 1 m. Na
tem delu je bila na zunanji strani vzhodnega obzidja okoli 3–4
m široka izravnava terena.
Slika 109. Medsebojni odnos južnega dela trdnjavskega obzidja ter jugozahodnega
in jugovzhodnega zapornega zidu (foto: J. Kusetič)

261 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 5–7, ter Arhiv AONMS 415, 15.
262 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 9.

Slika 114. Sonda XI/A, profil na zunanji strani vzhodnega trdnjavskega obzidja;
pogled proti jugu (Arhiv AONMS)
(Tik ob obzidju je sterilno ilovico prekrivala trdna skorja skoraj čiste apnene
malte, ki se je neposredno vezala z zidom in je prehajala na površino zidu
kot nekakšen omet. Nad to plastjo se pričenja debela kompaktna plast
rumenkasto sive malte, pomešane s kamni, ki jo raziskovalci označujejo
kot ostanek gradnje prve faze zidu oziroma njegovo ruševino. Sledi tanka
plast sive mešanice malte in kamnitega drobirja, ki jo označujejo kot
kulturno plast, ki je nastala na ruševinah ali gradbenih ostankih najstarejše
faze zidu. Nad to kulturno plastjo so ruševine mlajše faze obzidja, ki so
segale do vrha ohranjenega dela obzidja.263)
263 D. Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 395, 3–4.

Slika 115. Sonda XI/A, profil na zunanji strani obzidja; pogled proti jugu (foto: Arhiv
AONMS)
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Slika 119. Sonda XIV/A, južni profil na zunanji strani vzhodnega obzidja (Arhiv
AONMS)
(Eden najpomembnejših profilov za razumevanje različnih faz gradnje
obzidja. Spodnje kulturne plasti deli rjava kulturna plast (2) v dve ločeni
fazi. V najnižji kulturni plasti, ki leži nad sterilno (1) ilovico, prevladuje več
plasti malte, od katerih eno (3) opredeljujejo kot ostanke gradnje obzidja.
Plast malte, pomešane z rjavo zemljo (4), je ena od zgodnjih kulturnih plasti
iz faze prvega obstoja obzidja in je zaradi pomanjkanja najdb časovno
neopredeljiva. Zdrobljeni omet (5) ob zidu povezujejo z obzidjem. Najstarejša
faza obzidja je namreč postavljena na tanek sloj malte, ki se vleče izpod zidu
tudi na pobočje pred zidom in je kot nekakšen omet premazana tudi po

Slika 116. Sonda XI/A, zahodni profil. Zunanje lice vzhodnega obrambnega obzidja
(Arhiv AONMS)
(Obzidje je zgrajeno iz pravokotnih in ploščatih kamnov v plastoviti
tehniki. Malta je zelo čista, lice zidu pa daje videz zglajenosti. Spodnji
dve vrsti kamnov sta bili premazani z malto, kar predstavlja del tlakovane
berme pred obzidjem. Na sloj sterilne ilovice so bili v apneno malto
položeni kamni [glej tudi sliko 117].264)
264 D. Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 395, 5–6.
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spodnjih legah kamnov v licu zidu. Mešanica zemlje in malte (4) predstavlja
kulturno plast pred obnovo obzidja, plast 7 pa je ostanek obnove obzidja. V
tej ruševinski gradbeni fazi (7) je bil najden novec Konstancija II., kar govori za
gradnjo druge faze obzidja v obdobju po času njegovega kovanja (352–354).
Kulturna plast 2 je debela 30 cm in je povezana s časom obstoja obzidja. Nad
njo je bila debela ruševina, ki kaže na rušenje in obnovo obzidja. To potrjuje
tudi močna berma oziroma temelj obzidja druge faze (10), ki je bila spojena
z obzidjem. Njena trikotna oblika kaže, da so najprej izkopali gradbeni jarek v
plast ruševin in ga nato zalili z malto.266)
266 D. Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 395, 18–20.

Slika 117. Sonda XI/A. Zunanje lice vzhodnega trdnjavskega obzidja (Arhiv AONMS)

Slika 118. Sonda XI, južni profil na notranji strani vzhodnega obzidja trdnjave;
pogled proti jugu (Arhiv AONMS)
(Na živi skali in sterilni ilovici (1) je bil sloj čiste apnene malte, ki so jo
zgoraj zaključevali kamni, kar predstavlja ostanek gradnje zidu (2). Nad
to plastjo je 15 cm debela mešanica zemlje in zdrobljene malte (3). Ta
sloj se je nadaljeval tudi v notranjost sonde, vendar je plast bolj rjava
in z manjšo primesjo malte (4). Nad tem je plast ožgane zemlje in oglja.
Sledila je 30 cm debela siva plast zemlje, pomešane s kamenjem, kostmi,
keramiko in opeko, ki se je pričela tik ob zidu (5). Ob zidu se je dvignila do
vrha prve faze obzidja, za katero je značilna skrbna gradnja iz ploščatih

kamnov, notranje lice je še posebej skrbno izdelano in gladko. Sledi nova
plast zdrobljene malte, pomešane z opeko, kamni in ogljem (6). To plast so
označili kot ruševinsko gradbeno plast s konca prve faze obzidja oziroma
začetek gradnje njegove druge faze. Zanjo sta značilni manj skrbna
obdelava in apnena malta slabše kakovosti. Sledila je plast sive zemlje
(7), nato nova plast malte (8), do katere je segal Brusinov vkop (14). Ta je
presekal antično plast sivo rjave zemlje s kostmi, keramiko in opeko (9). To
plast je prekrivala izrazita ruševinska plast (11).265)
265 P. Petru, Kasnoantične utrdbe Slovenije. I. faza – II. del (1972) (elaborat), Arhiv
AONMS 391, 79–81.

Slika 120. Sonda XIV/A. Severni profil zunanje strani
vzhodnega obzidja s temeljem prvotnega obzidja
oziroma njegove obnove (Arhiv AONMS)
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Slika 121. Sonda XIV/A, planum 1; pogled proti severu. Ob zunanjem licu vzhodnega
obzidja je vidna debela plast malte, ostanek obnove obzidja (foto: Arhiv AONMS).

Sonda XIV je pokazala, da je bilo obzidje postavljeno na
tanek sloj malte, ki se izpod zidu vleče na pobočje na zunanji
strani obzidja, premazana pa je bila tudi po spodnjih legah
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kamnov v zidu. Starejšo fazo od mlajše ločuje 5–20 cm debela
plast z ogljem in z malto pomešane ruševine, v kateri je bil
najden izrabljen novec Konstancija II., kovan v letih 352–354
(slika 120).267 Iz tega so izkopavalci sklepali, da je bilo močno
porušeno prvotno vzhodno obzidje izravnano, na izravnani
površini pa je bilo postavljeno novo obzidje. Novec, ki kaže
znake obrabe, torej predstavlja terminus post quem obnove
obzidja.268 Mlajšo gradnjo obzidja, ki je slabše kvalitete, so
izkopavalci povezovali z utrditvijo (bermo) v obliki debele
maltne skorje na zunanji strani zidu (slika 121). Berma naj bi
utrdila pobočje in preprečila drsenje in spodkopavanje zidu.269
V sondi XVIII je bila malta kot omet premazana po večjih
površinah zidu (slika 172). Na tem mestu ni bilo mogoče
zaslediti sledov obnove obzidja, kar kaže tudi severni profil te
sonde (slika 122).

Severni del obzidja
Na severu poteka obzidje od severovzhodnega stolpa do
močnega zavoja na severozahodnem delu trdnjave, ko se
obzidje začne spuščati proti jugu. Na tem delu je imelo močno
obzidje trdnjave na notranji strani prislonjeno 1 m široko
razširitev, ki jo je Petru v terenskem dnevniku interpretiral
kot podstavek za mostovž. Po njegovem mnenju je bil lesen
mostovž speljan tudi nad izhodnimi vrati v severnem obzidju.
Temelj mostovža naj bi bil prislonjen na obzidje, od katerega
ga je – sodeč po Brusinovi konservaciji – ločevala fuga. Pri
en meter širokih izhodnih vratih je bilo obzidje debelo 2 m, s
prislonjenim zidcem je merilo 2,97 m. Prehod je bil v temeljih
prelit z apneno malto preko živih skal.270 Na zunanji strani je
bila 4 m široka berma.271

267 Kos 2012, 286.
268 Mackensen 1981, 150.
269 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 18–20.

Slika 124. Sonda IV, notranja stena severnega trdnjavskega obzidja (foto: Arhiv
AONMS)

Slika 122. Sonda XVIII. Profil ob notranji strani vzhodnega obzidja; pogled proti
severu (Arhiv AONMS)
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Petru je med temeljem za mostovž na notranji strani obzidja
in med obzidjem (kot sta vidna po Brusinovi konservaciji)
opažal gradbeniško fugo, na osnovi česar je sklepal, da je bil
zidec naknadno prislonjen k obzidju.272 Obzidje na severu
trdnjave je bilo ohranjeno do višine 1–2 m.

Slika 126. Izhodna vrata v severnem obzidju; pogled proti notranjosti trdnjave (foto:
J. Kusetič)

Slika 127. Stik severnega obzidja s severovzhodnim stolpom in izhodna vrata v
severnem obzidju ter začetek severozahodnega zapornega zidu; pogled proti
vzhodu (foto: J. Kusetič)

Zahodni del obzidja

Za rekonstrukcijo obzidja sta nedvomno pomembni tudi
sonda XXI in razširjena sonda XXVIII, ki je segala do vzhodnega
obzidja. V njej je bil približno 5,5 m zahodno od vzhodnega
obzidja v notranjosti trdnjave odkrit prevrnjen zgornji notranji
rob obzidja (slika 123), iz česar lahko sklepamo, da je višina
trdnjavskega obzidja znašala okoli 6 m.

Slika 125. Severno obzidje (levo); pogled proti zahodu. Na desni nadaljevanje
obrambnega zapornega zidu proti severozahodu v dolino (foto: J. Kusetič)

Slika 123. Severni profil sond XXI in XXVIII (Arhiv AONMS)

270 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 41, ter Arhiv AONMS 415, 22.
271 P. Petru, Kasnoantične utrdbe Slovenije I, Ljubljana 1972 (rokopis), Arhiv AONMS
388, 121.
272 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 43, ter Arhiv AONMS 415, 13.

Slika 128. Zahodno obzidje v zgornjem delu trdnjave po čiščenju septembra 2012;
pogled proti jugu (foto: J. Kusetič)
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raziskave zanesljiva interpretacija ni mogoča, še posebej, ker
izkopavanja dela zahodnega zidu leta 1990 takega zidca niso
pokazala.
Samo na tej strani trdnjave danes obzidje ni sklenjeno, saj je
bilo pretrgano z novogradnjami. Leta 1990 je bil odkopan 4,40
m dolg del obzidja v neposredni bližini kmetije. Zid je bil širok
2,70–2,96 m. Na notranji strani tega dela obzidja prislonjenega
zidca ni bilo. V sredico so bili vgrajeni večji kamni in kamnit
drobir, vezan z malto (slika 133). Leta 1993 je lastnik odkopal
še 4,50 m dolg odsek obzidja, ki je bil širok 2,75 m in ohranjen
1,1 m visoko. Zahodno lice obzidja je iz manjših lomljencev,
gladko, fuge so zaglajene. Vezivo je rumenosiva apnena malta
z redkimi drobci zdrobljene opeke.275
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Slika 134. Ortofoto prečnega zidu trdnjave (vir: Arhiv ZVKDS)

Slika 139. Zidec na severni strani prečnega zidu (foto: J. Kusetič)
Slika 135. Prečni zid trdnjave (foto: J. Kusetič)

Zahodni stolp prečnega zidu
Slika 129. Notranja stran zahodnega obzidja v zgornjem delu trdnjave; pogled proti
jugu (foto: J. Kusetič)

Stolp na stiku prečnega z zahodnim trdnjavskim obzidjem
ima po Brusinovi konservaciji največjo širino 8,7 m. Brusin ga
je opisoval kot polkrogel stolp, obrnjen proti jugu.276 Petru je
v svojih terenskih zapiskih izražal domnevo, da je bila zasnova
stolpa okrogla. Ostanki Brusinove konservacije dajejo vtis, da
je bil na prvotno okroglem stolpu postavljen oglat, in sicer
šesterokoten ali osmerokoten stolp. Ni dokazov, da je bil
stolp v notranjosti votel.277 Severni vogal stolpa se končuje
v živih skalah. Brez dodatnih arheoloških raziskovanj ostaja
vprašanje prvotne oblike stolpa oziroma njegove morebitne
kasnejše prezidave odprto.
Slika 136. Prečni zid trdnjave s srednjim stolpom; pogled proti zahodu (foto: J. Kusetič)
Slika 132 Notranja stran zahodnega obzidja v spodnjem severnem delu trdnjave, stik
z zahodnim stolpom prečnega obzidja; pogled proti jugozahodu (foto: J. Kusetič)

Slika 130. Notranja stran zahodnega obzidja v zgornjem delu trdnjave; pogled proti
severu (foto: J. Kusetič)

Slika 140. Del zahodnega obzidja in zahodni stolp prečnega zidu; pogled proti
severu (foto: J. Kusetič)
Slika 137. Prečni zid trdnjave s srednjim stolpom; pogled proti vzhodu (foto: J. Kusetič)

Slika 133. Izkopavanje zahodnega obzidja leta 1993; pogled s severa (foto: Arhiv
AONMS)

Slika 131. Zahodno obzidje v spodnjem severnem delu trdnjave; pogled proti jugu
(foto: J. Kusetič)

Zahodno obzidje ima izjemno debelino 3,13 m. Na notranjo
stran zidu je prislonjen 0,80–0,90 m debel zidec, ki ga je Petru
interpretiral kot temelj za lesen mostovž in prsobran (slike
128–132).273 Nasprotno je Vannesse to interpretiral kot dve
fazi gradnje obzidja.274 Po mojem mnenju brez arheološke
273 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 45, ter Arhiv AONMS 415, 14.
274 Vannesse 2007, fig. 3 in 4. Vannesse 2010, 300 in 566, fig. 31, 32.

Prečni zid v notranjosti trdnjave
Spodnji del trdnjave deli od zgornjega dela 69 m dolgo
prečno obzidje, ki je okrepljeno s tremi stolpi.
Široko je 2,4 m in še vedno ohranjeno do 2 m višine. Na
zahodnem in vzhodnem delu pa tudi na sredini je dodatno
utrjeno z obrambnimi stolpi. V srednjem delu je bilo prečno
obzidje na severni strani okrepljeno z 11,2 m dolgim in 0,7 m
širokim zidcem, katerega funkcije ni mogoče ugotoviti.
275 Svoljšak 1997, 240–242.

Slika 141. Zahodni stolp na stiku prečnega zidu in zahodnega obzidja; pogled proti
zahodu (foto: J. Kusetič)

Slika 138. Zidec na notranji strani prečnega zidu (foto: J. Kusetič)

276 Brusin 1959, 42.
277 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 415, 20.
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Slika 151. Prečno obzidje s poligonalnim stolpom v sredini; pogled proti zahodu.
Levo je viden podporni zidec (foto: J. Kusetič).

Slika 142. Del zahodnega obzidja in zahodni stolp na prečnem zidu trdnjave; pogled
proti jugu (foto: J. Kusetič)

Slika 145. Prehodni stolp med zgornjim in spodnjim delom trdnjave; pogled proti
jugu na spodnji del trdnjave (foto: J. Kusetič)

Slika 148. Zahodni del prehodnega stolpa med zgornjim in spodnjim delom
trdnjave; pogled z juga (foto: J. Kusetič)

Vzhodni stolp prečnega zidu – prehod v zgornji del trdnjave
Ohranjeni del stolpa sestavlja dvoje temeljev. Vzhodni del
stolpa je bil naslonjen na vzhodno obzidje; temelji tega dela
merijo 1,5 x 5,7 m. Brusinova konservacija je nakazovala
fugo med obzidjem in podnožjem stolpa, ki bi bil torej lahko
dodan kasneje. Petru je zato domneval, da je obzidje starejše
od stolpa.278 Zahodni del tega stolpa je zgrajen kot izrastek
iz prečnega zidu, ki podobno kot podnožje vzhodnega dela
stolpa meri 5,7 m. Njegova debelina je 1,42 m. Širina med
obema deloma stolpa – torej prehod v zgornji del trdnjave –
znaša 3,05 m. Petru je domneval, da je bil prehod predeljen z
opornikom za dvokrilna vrata.279

Slika 152. Poligonalni stolp v sredini prečnega obzidja; pogled proti zahodu. Lepo je
viden podporni zidec na južni in jugovzhodni strani stolpa (foto: J. Kusetič).

Slika 149. Zahodni del prehodnega stolpa med zgornjim in spodnjim delom
trdnjave; pogled proti zahodu (foto: J. Kusetič)
Slika 146. Prehodni stolp med zgornjim in spodnjim delom trdnjave; pogled proti
vzhodu (foto: J. Kusetič)

Srednji stolp prečnega zidu

Slika 143. Prehod v prečnem zidu trdnjave (Ulbert 1981, slika 10)

Slika 153. Prečno obzidje s poligonalnim stolpom v sredini; pogled proti zahodu
(foto: J. Kusetič)

Severovzhodni stolp na vrhu trdnjave

Slika 150. Tloris srednjega stolpa na prečnem zidu v trdnjavi (Ulbert 1981, Abb. 9a)

Slika 144. Ostanki prehodnega stolpa med zgornjim in spodnjim delom trdnjave;
pogled proti severu (foto: J. Kusetič)
278 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 29.
279 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 31.

Slika 147. Vzhodni del prehodnega stolpa med zgornjim in spodnjim delom
trdnjave; pogled s severa (foto: J. Kusetič)

Na sredini prečnega zidu utrdbe je stolp nepravilne
peterokotne oblike. Ob stiku z obzidjem je dolg 7,5 m, iz
zidu pa izstopa 4,2 m. Stolp je na južni strani zaradi strmega
pobočja ob temeljih utrjen z 0,4 m širokim podpornim zidcem.

Polno zidan stolp je skoraj kvadratne oblike in meri 6 x 6,8
m. Na zunanjo stran obzidja je izstopal za 2,70 m. Njegova
naloga je bila varovanje 1 m širokih izhodnih vrat, ki so bila
v severnem obzidju tik ob stolpu.280 Omogočal je tudi nadzor
nad vso dolžino severnega zapornega zidu, ki se je naslanjal
na severozahodno stranico stolpa tik ob severnem vogalu.
Na osnovi tehnike gradnje je Petru domneval, da je bil stolp
280 Ulbert 1981, 18.
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zgrajen sočasno z obzidjem utrdbe in da je sočasen tudi
zaporni zid, ki se nadaljuje od stolpa proti severu.281 Brusin
je sicer domneval, da je bil zaporni zid zgrajen kasneje kot
stolp.282
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D. Svoljšak (Narodni muzej Slovenije) je leta 1997 podrobno
arheološko raziskal jugozahodni stolp.284 Ugotovil je, da je
bil prvotni jugozahodni stolp trdnjave kvadratne oblike in je
meril 5,40 x 5,15 m. Ta stolp je bil zgrajen sočasno s trdnjavskim
obzidjem in je na zunanji jugozahodni strani segal iz obzidja
za celo debelino obzidja. Postavljen je bil na skalno podlogo,
čez katero je bila nalita malta. Za zidavo so uporabili izbrano
lomljeno kamenje in ga povezali s kvalitetno apneno malto.
Okoli stolpa je bila močna žganinska plast z ruševinami. Ta
vsebuje novce, od katerih je bil najmlajši kovan v letih 351–
352.285 Prav na osnovi teh najdb je mogoče sklepati, da je bil
prvotni stolp požgan kmalu po sredini 4. stoletja.286

Slika 157. Vzhodno obzidje, ki se zaključuje s severovzhodnim stolpom na najvišjem
delu trdnjave; pogled proti severu (foto: J. Kusetič)

Slika 154. Ortofoto severovzhodnega stolpa (vir: Arhiv ZVKDS)

Slika 160. Zračni posnetek jugozahodnega stolpa trdnjave po arheološkem
raziskovanju leta 1997 (vir: Arhiv ZVKDS)

Kasneje so pogoreli stolp porušili skoraj do tal ter na istem
mestu zgradili nov stolp poligonalne oblike.287 Notranjost
stolpa je bila polnjena s sloji kamenja in malte. Z gradnjo
tega stolpa je mogoče povezati skupino novcev, kovanih med
letoma 351 in 375, ki so bili odkriti južno pod stolpom.288
Vzhodni vhod v trdnjavo
Južni stolp vzhodnega trdnjavskega vhoda je nepravilne
poligonalne oblike in ohranjen okoli 2 m visoko.289 Stolpi take
oblike se pojavljajo od začetka 3. stoletja.290
V 15. stoletju je bil del osrednje strukture stolpa uporabljen
kot temelj za izgradnjo apside cerkve sv. Jedrti.291 Južna stena
stolpa izhaja iz obzidja trdnjave pod kotom 120° in se iz njega
izteza v dolžini 4 m. Nato se pod kotom 130° nadaljuje vzhodna
stena stolpa. Okoli pol metra nad sedanjo cestno površino je
bil odkrit tečaj vrat s premerom 10 cm, od njega pa je v dolžini
1,7 m v notranjost trdnjave v živo skalo izklesana vertikalna in
horizontalna izravnava, ki je omogočala odpiranje vratnega krila
v notranjost trdnjave. S tem je znana tudi prvotna vozna površina
skozi vhod trdnjave, ki je bila pol metra višja od današnje ceste.

Slika 158. Severovzhodni stolp z zunanje strani trdnjave; pogled proti jugozahodu
(foto: J. Kusetič)
Slika 155. Severovzhodni stolp v času konservatorskih del konec tridesetih let 20.
stoletja (Brusin 1959, Taf. X)

Jugozahodni stolp trdnjave
Za ta stolp, ki je bil zgrajen na najvišjem delu spodnje trdnjave,
je Brusin domneval, da je bil prizidan kasneje, podobno kot
oba južna zaporna zidova, ki se na jugovzhodnem delu stikata
s trdnjavo.283

Slika 161. Jugovzhodni vogal temelja kvadratnega (starejšega) jugozahodnega
stolpa v času arheoloških raziskovanj (foto: Arhiv AONMS)

Slika 156. Spoj severovzhodnega stolpa s severozahodnim zapornim zidom (levo)
in severnim trdnjavskim obzidjem; desno so vidna severna izpadna vrata. Pogled z
zunanje strani trdnjave proti jugovzhodu (foto: J. Kusetič)
Slika 162. Iz trdnjavskega obzidja izstopajoči jugozahodni vogal poligonalnega
(mlajšega) stolpa (foto: J. Kusetič)

Slika 159. Prvotno dokumentiran jugozahodni stolp (Ulbert 1981, Abb. 9b)
281 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 414, 33, ter Arhiv AONMS 415, 18.
282 Brusin 1959, 43.

283 Brusin 1959, 42.

284 Svoljšak 2014.
285 Kos 2012, 286.
286 Kos 2012, 287.

Slika 163. Tloris vhoda v trdnjavo na njeni vzhodni strani (Ulbert 1981, Abb. 14)

Slika 164. Ostanki jugovzhodnega vhodnega stolpa v trdnjavo v drugi polovici 17.
stoletja na Valvasorjevem bakrorezu (izsek) (Valvasor 1689, 260)
287 Prim. Groh 2012, 88.
288 Kos 2012, 288. Svoljšak 2014.
289 Ulbert 1981, str. 23–27.
290 Bechert 1971, 286.
291 Glej spodaj str. 118-119.

58

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

59

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Način zidave

Slika 165. Ostanki severnega in južnega stolpa vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled
s severa (foto: J. Kusetič)

Slika 166. Južni stolp vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled z vzhoda (foto: J. Kusetič)

Slika 168. V živo skalo vsekan spodnji ležaj za podpornik vrat ob cesti pod južnim
stolpom trdnjavskega vhoda; pogled z zahoda (foto: J. Kusetič)

Slika 169. V živo skalo vsekan spodnji ležaj za podpornik vrat; navpični pogled (foto:
Arhiv AONMS)

Slika 171. Vzhodni vhod v trdnjavo. Več kot 2 m dolg usek v živo skalo na južni strani
vhoda je omogočal odpiranje vratnega krila pravokotno na potek ceste (foto: Peter
Kos).

Pri domnevi, da je bilo krilo vrat široko le 1,7 m, naletimo na
problem pretoka prometa skozi trdnjavo. Če bi bilo vratno
krilo namreč dejansko široko le 1,7 m, vhod v trdnjavo pa
predeljen na dva prehoda s kamnitim nosilcem mostovža, bi
bil po najpomembnejši cestni povezavi iz Italije proti vzhodu
onemogočen že prehod potovalnih voz, katerih širina je bila
okoli 2,15 m.295 To je le malo verjetno. Celo prehod v prehodnem
stolpu na lokalni cesti južno pod trdnjavo je sprva znašal 2,6
m in je bil šele kasneje zožen na 1,8 m. V drugem prehodnem
stolpu na isti cesti je širina prehoda skozi stolp znašala 2,8 m.296
Natančen pregled na terenu pokaže, da je bila skala pod
južnim stolpom izklesana v dolžini najmanj 2 m, torej je bilo
vratno krilo lahko široko 2 m ali več (slika 171). V tem primeru
bi bil nosilec mostovža precej ožji.
Ker je širina vzhodnih vrat v trdnjavo zaradi slabe ohranjenosti
severnega vhodnega stolpa povsem hipotetična, ostaja
rekonstrukcija vhoda v trdnjavo odprta.

Za ugotavljanje načina zidave trdnjavskega obzidja ter
različnih faz njegove izgradnje so pomembna predvsem
arheološka raziskovanja med letoma 1971 in 1975.
Arheološke sonde XI, XIII, XIV, XVIII južno od ceste, sonda
XXVIII severno od ceste ter sonda IV na vrhu trdnjave so
zajele obzidje na obeh straneh (za lego posameznih sond
glej sliko 101). Tedaj je bilo ugotovljeno, da je bilo obzidje
trdnjave zgrajeno na živi skali oziroma na sterilni ilovnati
zemlji tik nad živo skalo. Nanju je bila najpogosteje najprej
položena plast skoraj čiste malte. Neposredno na malti
je opazna zidava iz ploščatih kamnov s skrbno izdelanim
notranjim licem obzidja (sonde X, XI, XI/A ter XIII), kar je
značilnost prve faze gradnje obzidja. Fuge med kamni so
bile zapolnjene z malto in zglajene, zato je bilo lice zidu
videti povsem ravno; to je še posebej dobro vidno na
notranji strani vzhodnega obzidja v sondi XVIII (slika 172).
Nikjer na raziskanem obzidju ni sledov, ki bi kazali, da so bili
zidovi ometani.301 Maltni premaz spodnjih vrst kamnov se na
zunanji strani obzidja nadaljuje kot tlakovana berma. Ta je
v bistvu izven zidu podaljšana prva plast malte, na kateri je
postavljen zid (sonda XI/A) (slika 116, 117).

Zahodni vhod v trdnjavo

Slika 170. Ostanki severnega stolpa vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled proti
severu (foto: J. Kusetič)
Slika 167. Južni stolp vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled s severa (foto: J. Kusetič)

Severni stolp vzhodnega trdnjavskega vhoda je bil močno
poškodovan že pri širjenju srednjeveške in novoveške
ceste. Ohranjeni so sledovi na mestu, kjer se je severni stolp
stikal z obzidjem, ter sredica stolpa, deloma pa tudi zunanji
severovzhodni rob stolpa. Razmik med obema stolpoma naj
bi znašal okoli 5,3 m.292

292 Ulbert 1981, 24.

Stolpa sta bila na zunanjih straneh zgrajena iz obdelanih
kamnov, notranjost pa je bila zapolnjena s kamenjem in malto.
V živo skalo vsekana navpična in deloma vodoravna izravnava
ob južni strani prehoda ceste naj bi kazala, da je bilo vratno
krilo široko 1,7 m. Tako naj bi ostalo med obema vratnima
kriloma okoli 2 m razmika, kjer domnevajo sredi današnje ceste
podpornik mostovža nad vhodom v trdnjavo.293 V trdnjavo naj
bi torej vodil vhod z dvojimi 1,7 m širokimi enokrilnimi vrati
levo in desno od sredinskega kamnitega nosilca mostovža.294
293 Ulbert 1981, 24.
294 Predlog tlorisne rekonstrukcije podaja Ulbert 1981, 25, Abb. 14.

Leben in Šašel sta domnevala, da sta vhodna stolpa z vrati na
zahodnem vhodu v trdnjavo stala pod današnjo gostilno na
južni strani ceste,297 vendar zaščitna arheološka izkopavanja v
kleti stavbe te domneve niso potrdila.298 Nasprotno pa so med
arheološkimi raziskovanji severno od današnje ceste odkrili
obzidje z nesorazmerno močnim temeljem, na osnovi česar
Svoljšak domneva, da je bil nekdanji zahodni vhod v trdnjavo
severneje od današnje ceste.299
Leta 1996 izkopana sonda čez cesto v današnjem križišču
zahodno od trdnjave je pokazala, da je bil v rimskem obdobju
vzpon ceste proti trdnjavi iz zahodne smeri podobno strm
kot z vzhoda. Do izravnave terena je prišlo šele v letih 1935–
1937, ko so Italijani uredili križišče ter skozi globok usek
speljali cesto od Hrušice proti Bukovju. Tedaj so z izkopanim
materialom izravnali dotedanje pobočje in nekdanji klanec
pred zahodnim trdnjavskim obzidjem.300
295 Garbsch 1986, 50.
296 Za podrobnosti glej spodaj str. 109.
297 Leben, Šašel 1971, 94.
298 Svoljšak 1997, 238–239.
299 Svoljšak 2014.
300 Svoljšak 2014.

Slika 172. Sonda XVIII. Notranje lice vzhodnega obzidja (foto: Arhiv AONMS)

V sondi X A južno od južnega stolpa ob vzhodnem trdnjavskem
vhodu je bila na zunanji strani obzidja živa skala površinsko
obdelana tako, da je nastala ozka berma. Površina te skalnate
stopnice je bila premazana s plastjo malte, premaz pa se je
nadaljeval na sam zid, kar kaže na sočasnost berme in obzidja.302
Za drugo fazo gradnje obzidja so značilne manjša skrbnost
pri izbiri materiala, nenatančnost ter uporaba apnene malte
slabše kakovosti. Obe fazi gradnje sta bili med seboj ločeni z
debelejšo plastjo malte (sonda XIV), ki se je na zunanji strani
nadaljevala v maltno bermo. Obzidje ima na nekaterih mestih
torej dve bermi: starejšo (sonda XI/A)303 (slika 116) in mlajšo
(sonda XIV/A)304 (slika 121).
301 Ustna informacija D. Svoljšaka (marec 2011).
302 Ulbert 1981, 43.
303 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 3.
304 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 18–20.
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V sondi XXVIII je bilo obzidje postavljeno na živo skalo.
Spodnjo vrsto so sestavljali obli kamni, položeni na podlago
brez maltnega premaza.
Raziskovanje obzidja v sondi XI je omogočilo vpogled
v strukturo notranjosti obzidja, ki je bila sestavljena iz
nametanega manjšega kamenja, pomešanega z razmeroma
malo malte.305 Podobno stanje so dokumentirali tudi pri
raziskovanju zahodnega obzidja severno od obstoječe kmetije
leta 1993 (slika 133). Tam je bila sredica obzidja zgrajena iz
večjih kamnov in kamnitega drobirja, povezanega z malto.306
Na notranji strani obzidja v sondi XIV je bilo odkrito železno
sidro za utrjevanje zidov (slika 173).307 To je edina tovrstna
najdba s Hrušice, ki nakazuje, da bi lahko za utrjevanje obzidja
uporabili tudi železna sidra.308
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mogoče povezati tudi poškodbe oziroma delno uničenje
vzhodnega trdnjavskega obzidja, kar lahko opažamo v
nekaterih sondah. Njegovo obnovo časovno opredeljuje
novec Konstancija II. iz let 352–354, najden v ruševinski plasti
pod zgornjo bermo obnovljenega obzidja, kamor je zašel
pred njegovo obnovo.312
Gradnja 650 m dolgega in okoli 6 m visokega ter 2,5–3 m
širokega trdnjavskega obzidja (skupaj s prečnim trdnjavskim
zidom) ter devetih obrambnih stolpov verjetno ni dolgo
trajala in je potekala v enem zamahu. Po Galijenovem dekretu
je bilo na primer leta 263 v samo šestih mesecih (med 3.
aprilom in 4. decembrom) zgrajeno okoli 12 m visoko obzidje
Verone, katerega dolžina je znašala 1300 m.313

Notranjost trdnjave
Zgornji del trdnjave

Slika 173. Železno sidro za gradbeno vezavo; d. 24,4 cm, š. 9,3 cm (AONMS R 20402)

Za ugotavljanje časa gradnje obzidja sta le v dveh sondah
oprijemljivejša elementa.
Izkopavanja na območju južnega stolpa vzhodnega vhoda v
trdnjavo (sonda X a) so pokazala, da je tu malta berme sočasna
z gradnjo prve faze zidu. Temno plast zemlje, ki je bila nad to
plastjo malte, so izkopavalci interpretirali kot plast odpadkov,
ki so se na zunanji strani obzidja pričeli kopičiti takoj po
izgradnji obzidja. V tej plasti so bili poleg drugih najdb trije
novci; najmlajši od teh je dobro ohranjen folis Licinija I., kovan
v letih 312–313, ki predstavlja terminus ante quem za gradnjo
trdnjavskega obzidja in sočasne berme.309 To je za zdaj edini
materialni indic za ugotavljanje terminus ante quem gradnje
obzidja.
Najdba novca Konstancija II. (kovanega med letoma 352 in
354) v ruševinski plasti pod zgornjo bermo na zunanji strani
obzidja v sondi XIV/A (slika 120) je po mnenju slovenskih
izkopavalcev časovno opredeljevala obnovo vzhodnega
obzidja.310 Obnovo obzidja so zato datirali na konec 4.
stoletja.311
Za jugozahodni stolp sta ugotovljeni dve fazi gradnje. Prvotni
stolp je bil kvadratne oblike in je kmalu po sredini 4. stoletja
zgorel in se porušil. Verjetno v osemdesetih letih 4. stoletja
je bil na istem mestu zgrajen nov stolp poligonalne oblike.
Z uničenjem kvadratnega jugozahodnega stolpa je verjetno
305 P. Petru, Arhiv AONMS 398, 7.
306 Svoljšak 1997, 242.
307 Giesler 1981, 182, Liste 26, 329, Taf. 29.
308 Podobno sidro je bilo odkrito tudi v kvadrantu 72 v trdnjavi Martinj Hrib: Leben,
Šubic 1990, 319, št. 61, tabela 17, 284.
309 Ulbert 1981, 43.
310 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 395, str. 19. P. Petru, Arhiv AONMS 398, 15.
311 P. Petru, Poročilo o arheoloških izkopavanjih Hrušica 1973, Arhiv AONMS 399. P.
Petru, Hrušica – opis obzidja, Arhiv AONMS 415, 9.

Že na prvi pogled je razvidno, da je bil zgornji del trdnjave
zaradi velikega naklona terena neprimeren za poselitev.
Kljub temu so bili vsi položnejši predeli (ravnica na vrhu
hriba, terase) leta 1971 arheološko sondirani (sonde I–VII). V
nobeni od sond ni bilo mogoče ugotoviti nikakršnih sledov
poselitve. Neposredno pod plastjo humusa so povsod naleteli
na naravno skalo.314 Le v sondi 1 je bilo odkrito kurišče s
srednjeveškim nožem.315 Arheološka sondiranja tako kažejo,
da zgornji del trdnjave ni bil nikoli poseljen. V primeru
nevarnosti oziroma zavzetja spodnjega dela trdnjave je bil
namenjen le kot kratkotrajno zatočišče.

Slika 174. Lega sond v zgornjem delu trdnjave (Arhiv AONMS)

312 Glej zgoraj str. 49.
313 CIL V 3329. Zaccaria 1981, 80.
314 Ulbert 1981, 19.
315 Ulbert 1981, 19, op. 44.
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Spodnji del trdnjave – južni del (južno od ceste)
V notranjosti trdnjave južno od ceste je bilo med letoma
1971 in 1973 raziskano območje, ki je glede na terensko
konfiguracijo omogočalo gradnjo (sonde VIII–XIX) (slika 175).
Pri vrednotenju arheoloških izkopavanj v tem delu trdnjave je že
Ulrike Giesler ugotavljala, da določenih najdiščnih kompleksov
ni mogoče povezati s posameznimi drobnimi najdbami316
oziroma da je oteženo ugotavljanje povezave zaporedja plasti z
gradbenimi ostanki v sondah, ki mejijo druga na drugo.317
Neredko je mogoče ugotoviti, da so v nižjih (torej starejših)
plasteh zastopane mlajše najdbe kakor v zgornjih (torej mlajših).
To je nedvomno posledica arbitrarnega določanja debeline
izkopanih planumov. Problematično je tudi dejstvo, da so pri
odkritih drobnih najdbah najpogosteje zabeležili le sondo,
kvadrant in planum, v katerem je bila najdba odkrita, tako da
posameznih najdb ni mogoče podrobno stratigrafsko umestiti.
Kot primer vprašljivega poskusa razpoznavanja posameznih
kulturnih plasti na osnovi arheoloških izkopavanj po
arbitrarno določenih planumih navajam primer kvadranta 1
v sondi XI. Pri analizi profila v tej sondi je U. Giesler namreč
ugotavljala zaporedje posameznih kulturnih plasti in jih na
osnovi drobnih najdb poskušala tudi kronološko opredeliti.318
Plast 1

Ostanki krčenja zemljišča pred prvo poselitvijo. Močno
ožgane žive skale je mogoče opazovati po vsej izkopani
površini. (konec 1. oziroma začetek 2. stoletja)

Plast 2

Nad žganinskimi ostanki je mogoče opaziti sledove
najstarejše poselitve. Drobne najdbe so v večji meri
zastopane v zgornjem delu te plasti. Med gradbenimi
ostanki izstopajo ognjišče, lapornate plošče tlaka, maltni
estrih. (2. in 3. stoletje)

Plast 3

Močna plast žganine. Žganina prekriva tudi lapornate
talne plošče. Gre za pogorele lesene gradbene strukture. S
tem je bila uničena najstarejša gradbena faza, odkrita v tej
sondi. Tega sicer ni mogoče trditi za celotno naselbino.

Plast 4

Nova poselitvena plast. Pripada ji tlak iz opečnatih plošč
oziroma tlak iz estriha. (prva polovica 4. stoletja)

Plast 5

Žganinska plast nad opečnatimi ploščami. Požar je uničil
stavbo z opečnatim tlakom.

Plast 6

Kulturna plast z bogatimi drobnimi najdbami nad uničeno
stavbo (druga polovica 4. stoletja)
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Sonde VIII, IX in XVII ter večji deli sond XV in XVI niso dali
nobenih oprijemljivih rezultatov, saj je v njih tenka humusna
plast ležala neposredno na živi skali.
V sondah XI, XII oziroma XIII so bili ohranjeni sledovi lesenih
stavb (stojke za lesene stebre, ognjišča). Veliko število žebljev
v obliki črke T kaže, da so bile stavbe prekrite z lesenimi
skodlami.322 V sondi XII (kvadrant 4) so bili odkriti ostanki
šestih ali sedmih zoglenelih brun oziroma desk, torej ostanki
pogorišča lesenega objekta. Števila objektov oziroma njihove
velikosti zaradi skromnih ostankov ni mogoče določiti.
Kot so pokazale mikroskopske analize ostankov lesa iz
notranjosti trdnjave, so bili vsi leseni gradbeni elementi
izdelani iz lesa jelke (abies alba).323
Najkvalitetnejši arhitekturni ostanki na jugu spodnjega dela
trdnjave so bili odkriti v sondah XV (kvadranta 1 in 2), XIX
(kvadranta 3 in 4), XIX/A (kvadrant 3) in XVIII (kvadrant 4) (za
razpored sond in kvadrantov v njih na prostoru južno od ceste
glej sliko 175).
Zaradi gradnje srednjeveškega pokopališkega zidu in cerkve
ter zaradi izkoriščanja ruševin kamnite antične stavbe za
gradbeni material tudi plasti v sondah X, XIV, XV, XVI, XVIII in
XIX pogosto niso več nedotaknjene, kar v veliki meri otežuje
kronološko opredeljevanje in rekonstrukcijo posameznih
gradbenih faz.

Kljub na prvi pogled dopadljivemu rezultatu je kasneje Philipp
Pröttel na osnovi analize severnoafriške sigilatne keramike
iz omenjenih plasti prepričljivo dokazal, da tak predlog v
podrobnostih ni utemeljen.319
Ugotovitvam Gieslerjeve in Pröttela o skorajda nemogočem
ločevanju posameznih kulturnih plasti pritrjujejo tudi novčne
najdbe iz teh sond, za katere so poznani podrobni najdiščni
podatki.320
Samo v redkih primerih so bile kulturne plasti nepoškodovane
do te mere, da je bilo mogoče v profilih razpoznati njihovo
relativno zaporedje.321
316 Giesler 1981, 54.
317 Giesler 1981, 54, op. 7.
318 Giesler 1981, 108–112.
319 Pröttel 1996, 136–137.
320 Glej spodaj str. 88-96.
321 Giesler 1981, 54.

Slika 175. Razpored sond in kvadrantov v spodnjem delu trdnjave južno od ceste
(Giesler 1981, 55, Abb. 1)
322 Giesler 1981, 81.
323 A. Šercelj, Bericht über die mikroskopische Untersuchungen (Hrušica, 1973),
Arhiv AONMS 401.
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Zgodnji arhitekturni ostanki so osredotočeni na sonde XVI,
XIX in XIX/A.324 Prvotno je na mestu sond XV, XVI (kvadrant
2), XIX in XIX/A (kvadrant 3) stala starejša stavba, od katere
je bilo odkritih le nekaj slabo ohranjenih gradbenih struktur
v obliki tlaka iz lapornatih plošč, ostankov suhega zidu ter
stojk za lesene stebre (slika 177).325 Predvsem na osnovi sicer
maloštevilnih novčnih najdb s konca 1. in iz 2. stoletja je
mogoče to starejšo stavbo datirati v 2. stoletje.326 Kot eden od
elementov za ugotavljanje časa uničenja te stavbe nedvomno
služi ožgan in izrabljen sestercij Gordijana III., ki je bil odkrit na
ilovnatem podu med skalami v sondi XV (kvadrant 4, planum
1).327 Novec postavlja terminus post quem, stavba je bila torej
uničena po letu 243. Ta zgodnja stavba je imela, sodeč po
odkriti stojki za steber, leseno konstrukcijo sten, tlak pa je
bil iz estriha oziroma lapornatih plošč (odkriti sta bili dve
fazi: prvotni tlak je bil iz malte, poznejši tlak nad njim pa iz
lapornatih plošč) (sliki 176 in 177). Za to stavbo je U. Giesler
domnevala, da je bila v zadnji fazi sočasna s kamnito stavbo v
sondi XIX.328 To je sicer malo verjetno, saj je bila zgodnjeantična
ruševinska plast pred gradnjo zidu A kamnite stavbe zravnana
(prim. severni profil v sondah XIX in XVIII; slika 193).329

Slika 178. Planum 2 (kvadranta 1, 2) v sondi XV (levo spodaj) in planum 4 v sondah
XIX/A (desno zgoraj) in XIX (sredina in na levi). Tloris dvoprostorne stavbe s kuriščem
za ogrevanje. Pogled proti severu (Arhiv AONMS)

Slika 179. Sonda XIX, kvadranta 3 in 4, planum 4; pogled proti zahodu (Arhiv AONMS)
Slika 177. Planum 2 v sondah (od zgoraj navzdol) XIX/A (kvadrant 3), XVI (kvadrant 2
in del kvadranta 3) (Arhiv AONMS)

Slika 176. Planum 2 v sondi XVI (kvadrant 2 – zgoraj in kvadrant 3 – spodaj) z ostanki
najstarejših gradbenih struktur; pogled proti severu (foto: Arhiv AONMS)
324 Giesler 1981, 105.
325 Giesler 1981, 120.
326 Giesler 1981, 118–121.
327 Mackensen 1981, 133, Nr. 8.
328 Giesler 1981, 80–81, 110 Abb. 8 (profil v sondah XVI/2 in XIXA/3).
329 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 28.

V drugi polovici 3. stoletja so vsaj delno na ruševinah
starejše stavbe zgradili večjo kamnito stavbo s centralnim
ogrevanjem.330 Stavba je bila pravokotne oblike (sonda XIX),
na njenem jugozahodnem delu je bil prislonjen kvadraten
prostor kot neke vrste prizidek, katerega površina je merila 2 x
2 m (sonda XV) (slika 181).331 Vzhodna stena tega kvadratnega
330 Giesler 1981, 121.
331 Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 395, 25.

prostora se je stikala z južnim zidom večjega pravokotnega
prostora (zid A), vendar z njim zidarsko ni bila povezana (slika
180).332 Na zunanji in notranji strani zidov je ležal apneni omet.
Tlak v kvadratnem prostoru je bil iz 45 x 30 cm velikih opečnatih
plošč. Tik ob njegovi vzhodni steni je bila v sekundarni legi
odkrita opeka z žigom C. TVLLI.333 Stene te stavbe so bile
grajene iz dveh vrst neobdelanih lomljenih kamnov, kot
polnilo je služila malta. Kot vezivo je bila uporabljena trdna
bela apnena malta z neznatno primesjo zdrobljene opeke. Lici
zidov, ki so bili debeli 44–53 cm, sta bili skrbno oblikovani in
gladki, zdi pa se, da so bile stene ometane.
Na zahodnem delu pravokotne stavbe je bil odkrit obzidan
prostor podkvaste oblike z ometano notranjostjo in izrazitimi
sledovi kurjenja, zato so objekt, ki je deloma stal na živi skali,
interpretirali kot prefurnij.334 Južni zid prefurnija je segal pod
zahodni zid pravokotne stavbe (zid D) in se z njim vezal.335
Prefurnij je bil povezan s prvo fazo odkrite stavbe, ki je bila
ogrevana, na vsak način pa je mlajši od zgodnjeantične plasti.

332 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 31.
333 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 26.
334 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 53–54.
335 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 46, 49, 53.
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Predvsem na zunanji strani južnega zidu stavbe so bili odkriti
številni ostanki fragmentiranih tubulov, strešne kritine,
kosi malte ter fragmenti okenskega stekla.336 Ta ruševinska
plast je še posebej dobro vidna v profilu B med zidom A
in pokopališkim zidom (slika 185). Na osnovi teh najdb je
mogoče ugotoviti, da je imela solidno grajena kamnita stavba
opečnato kritino in zastekljena okna, ogrevana pa je bila s
hipokavstom.

Slika 184. Zahodni profil v sondah XV (kvadrant 1) in XIX (kvadrant 4) (Arhiv AONMS)
(Pod plastjo humusa (1) je plast antičnih ruševin, robnih kamnov, oglja,
opeke in malte (2), ki sega ob pokopališkem zidu do apnenega tlaka iz
rumenkaste malte (3); apneni tlak je bil prevlečen preko zravnane žive
skale in je segal pod srednjeveški pokopališki zid (4). Severno od tega
zidu so njegove ruševine (5). Med apnenim estrihom (3) in južnim zidom

prefurnija je mešanica žganine in zemlje (6), v kateri so kosi malte. Ta plast
se razteza tudi nad južni zid prefurnija in je še intenzivnejša južno od
njega, pod njo pa je nova plast malte (7), ki predstavlja ostanek gradnje
zidu prefurnija. Pod to plastjo malte je nova plast žganine (8), pod njo pa
ponovno plast razsute malte (9). Najnižje je rjavosiva zgodnjeantična plast
(10). Večina plasti v tem profilu je nastala ob gradnji prefurnija.339)
339 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 49–50.

Slika 180. Sonda XV, kvadrant 2. Stik vzhodne stene kvadratnega prostora z južnim
zidom velikega prostora (foto: Arhiv AONMS)

Slika 185. Sonda XIX. Prečni prerez (profil B) med zidom A (levo) in pokopališkim
zidom. Za njegovo lego glej sliko 189 spodaj (Arhiv AONMS).
(Nad plastjo sterilne ilovice (1) je plast z zemljo pomešane malte (2), tej
pa je sledila plast izrazitih ruševin z veliko količino tubulov, pomešanih z

drobnim kamenjem (3). Te ruševine so bile prekrite s plastjo trdne malte
kot nekakšen tlak (4). Ta malta je bila povezana z južnim zidom pravokotne
stavbe (zid A). Tako lahko sklepamo, da so bile po porušenju ogrevanega
objekta ruševine zravnane in prekrite z novim apnenim tlakom.340)
340 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 45.

Za natančnejšo določitev časa izgradnje te stavbe s prizidkom
in prefurnijem so nedvomno najbolj pomembne nekatere
numizmatične najdbe.

Slika 181. Sonda XV, kvadranta 1 in 2, planum 2. Kvadratni prostor; pogled proti
severu (foto: Arhiv AONMS)

Južni zid pravokotnega prostora stavbe (zid A) je bil ohranjen
v dolžini 4,2 m, tu pa je bil porušen ob gradnji mlajšega
zidu slabše kvalitete (zid B). Velikosti večjega prostora ni
mogoče rekonstruirati, saj sta bila ob gradnji srednjeveškega
pokopališkega zidu v 13. stoletju uničena severni del
pravokotne stavbe ter del severne stene prefurnija.

Slika 182. Sonda XV, kvadranta 1 in 2. Presek skozi kvadratni objekt z opečnatim
tlakom; pogled proti jugu (Arhiv AONMS)

Slika 183. Sonda XV, kvadrant 2, planum 2; a) tegula z žigom (AONMS R 19619); b)
povečava žiga (foto: Arhiv AONMS)
Spodnja vrsta opek v pravokotnem prostoru je bila položena na sloj
malte.337 Opeka z žigom nima na spodnji strani nikakršnih sledov malte,
iz risbe planuma 2 pa je razvidno, da opeka take oblike ni ležala v vrsti
z ostalimi opekami (glej sliko 181 in risbo tlorisa na sliki 178). Opeka ni
ležala in situ, zato ne more biti pomembna za datacijo tlakovanja oziroma
gradnje pravokotne stavbe.338
336 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 32.
337 Svoljšak 395, 32
338 Giesler 1981, 182 (opeka v sekundarni uporabi), 121 (in situ).

Na tleh prefurnija (sonda XIX, kvadrant 4) je bil odkrit dobro
ohranjen antoninijan Galijena,341 poleg njega pa tudi močno
izrabljen in pobliže nedoločljiv sestercij Hadrijana, kovan med
letoma 117 in 138.342 Dobro ohranjen Galijenov novec rimske
kovnice iz let 267–268 postavlja terminus ante quem izgradnje
stavbe s prefurnijem v sredino 3. stoletja. Z gradnjo prefurnija
moramo povezati tudi najdbo antoninijana Valerijana I. iz leta
255,343 ki je bil odkrit na zunanji strani njegove južne stene
(sonda XIX, kvadrant 4, v plasti pod planumom 3). Novec je
ležal pod več kilogramov težko kepo staljenega svinca, ki je
bila odkrita pod srednjim slojem malte. Tri plasti malte na
tem mestu so bile povezane s prefurnijem med sondama
XIX in XIX/A.344 Na opečnatem tlaku kvadratne stavbe (sonda
XV, planum 1) je ležal slabo ohranjen antoninijan Klavdija II.,
341 Mackensen 1981, 133, Nr. 14.
342 Mackensen 1981, 132, Nr. 3. Glej Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 53, in Dnevnik
najdb (Arhiv AONMS 400, zv. IV). Giesler 1981, 121, navaja sicer napačen podatek,
da je bil na podu prefurnija poleg Galijenovega antoninijana najden slabo ohranjen
novec, kovan po letu 375 (Mackensen 1981, 133, Nr. 222 – kot najdišče omenja sondo XV, kv. 2, kjer ni prefurnija), na osnovi česar je zmotno domnevala, da je bil novec
3. stoletja izgubljen šele ob koncu 4. stoletja.
343 Mackensen 1981, 133, Nr. 10.
344 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 44.

kovan po njegovi smrti leta 270.345 Omenjene numizmatične
najdbe druge polovice 3. stoletja postavljajo terminus ante
quem izgradnje stavbe s centralnim ogrevanjem, prefurnija in
kvadratnega prizidka. Odkritje tegule z žigom proizvajalca C.
TVLLI v drugi plasti tlaka kvadratnega prostora ni pomembno
za časovno opredelitev izgradnje kvadratnega prizidka, saj
predmet ni bil odkrit in situ.346

Slika 186. Sonda XIX/A. Prefurnij; pogled proti jugu (foto: Arhiv AONMS)

345 Mackensen 1981, 133, Nr. 37.
346 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 26.
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izrabljen bronast novec iz let 341–348.347 V kulturni plasti
pod žganinsko plastjo v sondi XIX (planum 2, kvadrant 4)
je bil odkrit bronast novec Konstansa, ki je bil kovan v letih
341–348 v kovnici Aquileia.348 V ruševinah zidu pravokotne
stavbe je bil v sondi XIX (planum 3, kvadrant 4) odkrit bronast
novec Konstantina I. iz časa 335–337.349 Omenjeni novci iz
prve polovice 4. stoletja postavljajo terminus post quem vsaj
delnega uničenja stavbe.

Slika 187. Sonda XIX/A; pogled v prefurnij proti zahodu (foto: Arhiv AONMS)

Tudi za ugotavljanje časa porušitve te stavbe so pomembne
novčne najdbe. V ruševinski plasti nad apnenim estrihom na
zunanji strani vzhodne stene kvadratnega prostora (sonda
XV, planum 1, kvadrant 2) je bil skupaj s pasnim okovom z
okrasom v tehniki klinastega vreza (R 20463; slika 242) odkrit

Slika 188. Sonda XV, kvadranta 1 in 2, planum 1; pogled proti jugu (foto: Arhiv AONMS)

Slika 189. Stavba v sondah XV, XIX in XIXA, planum 2 (Arhiv AONMS)

Slika 190. Sondi XIX (kvadrant 4) in XV (kvadrant 1), planum 2; pogled proti jugu
(Arhiv AONMS)

347 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 22. Mackensen 1981, 136, Nr. 123.
348 Mackensen 1981, 136, Nr. 119.
349 Mackensen 1981, 135, Nr. 93.
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Po vsaj delnem porušenju objekta je bil ogrevalni sistem
opuščen, ruševine stavbe so bile zravnane in prekrite z
novim apnenim tlakom, kar je še posebej lepo razvidno v
profilu B (slika 185). Prejšnji prehod med večjim pravokotnim

prostorom in manjšim kvadratnim prostorom je bil zazidan
z nekvalitetno grajeno predelno steno, katere lica so bila
grajena iz lomljencev in oblic, vmesni prostor v zidu pa je bil
zapolnjen z drobnimi kamni, malto in delci opeke, tegul in
imbreksov (slika 190). Očitno so za polnilo pri gradnji te stene
uporabili material iz ruševin starejše stavbe.
Ta novo zgrajena predelna stena je po načinu zidave in
debelini podobna zidu B, ki je zidan na isti način in prav tako
polnjen z ruševinami starejše stavbe, kar kaže na istočasno
gradnjo.350
Kulturna plast pod zidom B je bila v času njegove gradnje
zravnana.351 Zid je bil postavljen na izravnalni sloj malte slabe
kvalitete in je segal do notranje strani obrambnega obzidja,
s katerim pa zidarsko ni bil povezan, ampak ga je od njega
ločevala ozka reža.352 Porušeni vzhodni konec južnega zidu
starejše kamnite stavbe je bil vključen v zid B. Severni fronti
obeh zidov sta se ujemali, na južni strani pa je zid B za 16 cm
350 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 32–33.
351 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 28.
352 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 36.

Slika 191. Planum 1 v sondah XV, kvadranta 1 in 2 (spodaj), in XIX, kvadranta 3 in 4 (zgoraj); pogled proti severu (Arhiv AONMS)

68
izstopal.353 Zid B je bil zgrajen po porušitvi večjega kamnitega
objekta, po domnevi raziskovalcev v času zadnje obnove
trdnjavskega obzidja, interpretirati pa so ga poskušali kot
kontrafor.354 To se zdi sicer malo verjetno, saj je bil 62 cm debel
zid B v sondi XVIII dolg 1,92 m, v sondi XIX pa 1,80 m. Verjetnejša
je interpretacija, da so z novim zidom B, z ohranjenim južnim
zidom starejše stavbe ter z novo zgrajenim predelnim zidom s
kvadratnim prostorom dobili južno steno nove stavbe, katerih
dimenzij ni mogoče ugotoviti zaradi delnega uničenja ob
gradnji srednjeveškega obzidja. Ta stavba je bila zgrajena v
času, ko je trdnjavsko obzidje že stalo, kar lepo kaže profil ob
južnem licu zidov v sondah XIX in XVIII (slika 193). Ruševinska
plast v planumu 1 (sliki 191 in 192) predstavlja tako uničeno
najmlajšo antično stavbo, kar nazorno prikazuje zahodni
profil v sondah XVIII in XIV (slika 194).
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Slika 192. Planum 1 v sondah XV (zgoraj) in XIX; pogled proti jugu (foto: Arhiv
AONMS)

353 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 29.
354 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 29.

Slika 195. Sondi XIX–XVIII, severni profil (Arhiv AONMS)
(Profil poteka od roba pokopališkega zidu do trdnjavskega obzidja
(desno). Naravno dno je padalo proti obrambnemu zidu v 2 m globoko
vrtačo. Na njenem dnu sta sterilna zemlja in živa skala (1), na njej pa
sivkasto rjava peščeno zrnata plast s številnimi živalskimi kostmi –
zgodnjeantična plast (2). Ta plast sega ob notranji fronti obzidja do
mešanice malte in kamnov – ostalina gradnje obzidja (3). Obzidje je
bilo postavljeno na izravnano sterilno ilovico oziroma živo skalo in je

Slika 193. Severni profil ob južnem licu zidov A (levo) in B (desno) v sondah XIX (levo)
in XVIII (Arhiv AONMS)
(Starejši (A) in mlajši (B) južni zid pravokotne stavbe. Zid B zidarsko ni
povezan s trdnjavskim obzidjem (1) in je postavljen na izravnani starejši
kulturni plasti. Rjavkasto kulturno plast z delci kosti (3) so izkopavalci

interpretirali kot zgodnjeantično kulturno plast.355 Ker leži na 30 cm
debeli plasti malte ob obzidju (4), ki je ostanek njegove gradnje, taka
interpretacija ni logična in je ne potrjuje 3,5 m severnejši profil v sondah
XVIII in XIX (slika 195). Temelj obzidja stoji na sterilni ilovici (5).)
355 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 28.

premoščalo zgodnjeantični vkop ali pa naravno vrtačo. Sledi plast
kamnitega drobirja (4) in se konča ob plasti čiste malte ob obzidju,
plasti iz časa gradnje obzidja. Sledi sivočrna kulturna plast (6), tej pa
nova plast ruševin (7). Črnosiva plast (9), pomešana z ogljem in drobci
malte, je sodila k zidu B. Vse je bilo prekrito z debelim slojem ruševin
10.357)
357 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 51–52.

Čas uničenja najmlajše stavbe v sondah XV, XVIII in XIX prav
tako podrobneje opredeljujejo novčne najdbe. V sondi
XV, kvadrant 1, planum 1 (na zunanji strani zahodne stene
kvadratnega prostora), sta bila odkrita tudi ožgana bronasta
novca Teodozija358 in Arkadija,359 ki s časom kovanja med
letoma 383 in 388 postavljata terminus post quem uničenja
stavbe.
*
Če povzamemo, je mogoče na območju sond XV, XVI, XIX in
XIX/A ugotoviti naslednje časovno zaporedje treh gradbenih
struktur:
Arhitekturni ostanki

Relativno zaporedje
gradnje

Stavba 1
tlak (laporne plošče), stojke za
lesene stebre, suhi zid

Slika 194. Sondi XIV in XVIII, zahodni profil (Arhiv AONMS)
(Na živi skali in sterilni ilovici (12) je bila drobnozrnata sivkasta plast (6)
pomešana z ogljem in drobnim kamenjem (zgodnjeantična kulturna
plast). Sledi 20 cm debela izrazito črnosiva kulturna plast, ki se nadaljuje
pod zidom B (4). Na tej plasti je postavljen zid B in izkopavalci jo
označujejo kot kulturno plast na prehodu iz 3. v 4. stoletje. Nad njo je
nova ruševinska gradbena plast (7), ki se konča ob zidu B in je ostanek
njegove gradnje. Sledi z ilovnato plastjo (10) v dvoje predeljena črnosiva

kulturna plast, ki sega skoraj do zidu B in mu pripada (8). Ta plast je
debelejša severno od zidu B. Nad kulturno plastjo zidu B je mešanica
zdrobljene malte in kamnitega drobirja (9), na njej pa ruševina zidu B
(11), ki je prekrita s humusom (1).356)

356 Svoljšak, Arhiv AONMS 395, 15–16 (opis profila v sondi XIV) in 38 (opis profila
v sondi XVIII).

Stavba 2
zidana ometana pravokotna
stavba s centralnim
ogrevanjem (tlak iz estriha),
prefurnijem in kvadratnim
prizidkom (opečnati tlak)

Pred gradnjo zidu
A stavbe 2 je bila
ruševinska plast starejše
stavbe zravnana.

Stavba 3
enoprostorna zidana
pravokotna stavba

Zgrajena je bila po
uničenju stavbe 2.

358 Mackensen 1981, 138, Nr. 197.
359 Mackensen 1981, 138, Nr. 198.

Taq izgradnje stavbe

Tpq izgradnje stavbe

Tpq uničenja stavbe

Vespasianus, 77/78;
Nerva, 97; Hadrianus
132–134

Gordianus III., 243

Valerianus I., 255;
Gallienus, 267/268; Divus
Claudius II., 270

Constantinus I., 335–337;
Constans, 341–348

Constantinus I., 335–337;
Constans, 341–348

Theodosius in Arcadius,
383–388
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Spodnji del trdnjave – severni del (severno od ceste)
Strm naklon terena, ki je onemogočal gradnjo v zgornjem delu
trdnjave, se deloma nadaljuje tudi v severnem delu spodnjega
dela trdnjave.
Srednjeveška in novoveška gradnja na zahodnem delu spodnje
trdnjave onemogočata arheološka raziskovanja.
Med arheološkimi raziskovanji notranjosti trdnjave leta 1917
je W. Schmid v njenem spodnjem delu na severni strani ceste
odkril zidano stavbo s tremi prostori (slika 196).360 Stavba je bila
dolga 14,45 m in široka 6,40 m. Zaradi odkritih tegul je Schmid
sklepal, da je bila pokrita z opekami. V največjem srednjem
prostoru (prostor 3) je našel ostanke tubulov in plast malte, kar
priča o možnosti ogrevanja prostora. Odkriti ostanki ometa v
srednjem prostoru so kazali, da so bile stene obarvane z rdečo in
belo barvo ter okrašene z zelenimi lističi.361 Na severni strani tega
prostora je bila odprtina vrat z ometanim pragom, visokim 0,5 m,
ob katerem so ležale žrmlje iz trahita.
V prostoru 1 so bila tla iz 0,04 m debelih peščenjakovih plošč,
ki so bile položene na 0,03 m debelo malto. V prostoru je
bilo ognjišče, zato je Schmid prostor interpretiral kot sobo za
popotnike. V prostoru 2 so bile na podu opeke, med njimi sem
in tja kamnita plošča. V tem prostoru je bilo iz opeke zgrajeno
ognjišče z osnovo 1,08 x 0,99 m.
V notranjosti stavbe so odkrili veliko raztresenih puščičnih konic
in kopij ter bodalo.362 Schmid domneva, da je bila raziskana
stavba poštna postaja, ki je imela prostore za potnike v prvem
nadstropju.363 Gospodarska poslopja in hlevi, ki so sodili k poštni
postaji, naj bi bili postavljeni v bližini na mestu, kjer je severno od
ceste danes kmetija Bajec.364
Na voljo ni prepričljivih razlogov, da bi lahko omenjeno stavbo
interpretirali kot poštno postajo.
Zanimivo je, da so arheološka raziskovanja spodnjega dela
trdnjave severno od ceste leta 1975 (sonde XX, XXII, XXIV in XXXII)
med drugim odkrila tudi Schmidove sondažne jarke (slika 197),
vendar v njih ni bilo mogoče zaslediti arhitekturnih ostankov.365

Slika 199. Sonde v spodnjem severnem delu trdnjave. Slika je orientirana proti severu. Barve označujejo različna leta raziskovanj.

Slika 197. Eden od Schmidovih poskusnih jarkov severno od ceste v spodnjem delu
trdnjave (1917) (Arhiv AONMS)

V spodnjem delu trdnjave, ki je zaradi konfiguracije terena
omogočal gradnjo, so bile severno od ceste v letih 1975 in
1976 raziskane sonde XX, XXI, XXII, XXIV in XXVIII.366 Leta 1979
so neposredno ob severnem robu ceste raziskali še sonde
XXXII, XXXVI in XXXIX (sliki 198, 199).367
Os vseh sond v tem delu trdnjave je od severa odklonjena 15
stopinj proti vzhodu (slika 21).

Slika 196. Tloris in profil stavbe, ki jo je leta 1917 izkopal W. Schmid (Schmid 1932,
206 slika 98)
Slika 198. Sonde XXXII, XXXVI in XXXIX z oznakami kvadrantov v spodnjem delu
trdnjave severno od ceste (Arhiv AONMS)368

360 Pick, Schmid 1922–24, 300. Schmid 1932, 206–208.
361 Pick, Schmid 1922–24, 300.
362 Pick, Schmid 1922–24, 300.
363 Tako Schmid 1932.
364 Schmid 1932, 207.
365 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406.

Arheološke raziskave so potekale z odstranjevanjem plasti
arbitrarne debeline in čiščenjem ter izrisom površine vsakega
366 P. Petru, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 406, 36–38.
367 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Arhiv AONMS 415.
368 Arhiv AONMS 415, 4.

Slika 200. Sonda XX, planum 4 (Arhiv AONMS)
(Ob cesti je bil odkrit okoli 0,65 m širok slabo ohranjen zid, severno ob
njem apneni tlak in tlak iz lehnjakovih plošč, ki se navezuje na gmoto
malte, v kateri je viden podolžen vkop (verjetno sonda W. Schmida).
Pod zidom je sloj oblic, ki jih ponekod prekriva ožgana rdečkasta zemlja.
Maltna gmota se končuje ob zidu, tlaku in podlagi iz oblic.
Tlak in oblice pripadajo objektu B, ki je stal ob antični cesti. Zid se nadaljuje
proti zahodu, ohranjeno je njegovo notranje severno lice. Vezivo zida

iz lomljenega kamenja je slaba bela apnena malta. Zid je bil položen
na podlago iz oblic, na notranji strani je tlak iz plošč lehnjaka. Oblice se
končujejo na zunanji strani zidu.1 Na črni površini v kvadrantu 2 je bil
najden dobro ohranjen bronast novec Honorija iz obdobja 393–403.2)

1 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 8–10.
2 FMRSl I 17/1-341.
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planuma in profilov v posameznih sondah. Gradiva, odkritega
v razmeroma debelih plasteh, zato tudi tu – podobno kot
v južnem delu trdnjave – pogosto ni mogoče povezati s
posameznimi kulturnimi plastmi (fazami poselitve), še manj s
podrobno stratigrafijo.
To še posebej nazorno kaže zastopanost novcev v posameznih
plasteh omenjenih sond, saj pogosto skoraj ni razlike
med zastopanostjo novcev posameznih obdobij v najvišji
(najmlajši) in najnižji (najstarejši) plasti.369
Pri povzemanju rezultatov raziskovanj se je mogoče opreti
predvsem na poročila raziskovalcev, ki so na terenu zapisovali
svoja opažanja in beležili kronološko pomembnejše
predmete, s katerimi so časovno pobliže opredeljevali gradnjo
369 To je mogoče opazovati tudi v sondah južno od ceste. Za podrobnosti glej spodaj str.
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oziroma uničenje posameznih objektov. Opozoriti velja, da se
število planumov v posameznih sondah razlikuje in je odvisno
predvsem od terenskih danosti in s tem od debeline kulturnih
plasti.
Podrobneje si velja ogledati najpomembnejše sonde v tem
delu trdnjave (XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII), saj nudijo najboljši
vpogled v zgodovino poselitve trdnjave.
Sonda XX
planum 1
planum 2
planum 3
planum 4
planum 5
planum 6

obdelovalna zemlja
manj prekopane plasti
poleg srednjeveških ostalin že izrazite ruševine
tlaki objektov A, B
tlaki objekta B
dosegel je sterilna tla

Slika 202. Sonda XX, planum 6 (Arhiv AONMS)
(Ta planum je zajel le severni del sonde. Ob vkopu za peč I je še nekaj
ostankov objekta B. Tik nad sterilno plastjo je sloj mivke, s katero so
verjetno izravnali teren. Peč je bila lijakasto vkopana v debelo plast
ruševin, stena vkopa je bila premazana z malto, nanjo pa so bile kot

Slika 201. Sonda XX, planum 5 (Arhiv AONMS)
(Pod maltno gmoto je bila odkrita podloga apnenemu tlaku v obliki
oblic, položenih v mivko. Oblice so bile prekrite z maltnim premazom in
predstavljajo tlak objekta B. Na tlak je bila nametana maltna gmota, kar
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kaže, da so kasneje tlak uporabili za pripravo malte. Proti severu v tlak
objekta segata vkop apnenice (peč I) ter vkop W. Schmida.370)
370 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 11–12.

Slika 203. Severni profil v sondi XX (Arhiv AONMS)
(Na rjavi mrtvi ilovici (1) je nasuta debela izravnalna plast mivke (2). Tej
sledi debela kulturna plast (3), v kateri so droben zrnat pesek in oglje
ter zdrobljena malta. To povezujemo z objektom B. Na kulturni plasti
je izrazita ruševina (4), ki polni prostor cisterne in predstavlja ruševine
objektov B in A ter D. Vanje je vkopana peč I, ki ji pripada plast malte

obloga naložene opeke. Njen premer je bil 180 do 200 cm. Vsaj v njeni
zadnji fazi so v njej žgali apno. V peči razen drobcev črne keramike ni
bilo drobnih najdb, ki bi jih lahko povezali s pečjo.371)
371 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 13–14.

in mivke (5), zasuta pa je z nanesenim gradivom (6). Plast drobljenega
grušča (7) je polnilo vkopa ali podlaga dvoriščnemu tlaku enega od
objektov. Sledi plast ruševin (8) in humusa (9).372)

372 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 35.
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Sondi XXI in XXVIII
planum 1
Maltna gmota; drobne najdbe jo datirajo na
prehod iz 4. v 5. stoletje.
planum 2
Maltna gmota na objektu B (ustreza planumu 4
v sondi XX).
planum 3
Sega do žive skale; plast iz 2. stoletja (bronasta
fibula). Tlak v obliki oblic je najstarejši odkriti
gradbeni element Hrušice; ni povsem jasno, ali
pripada stavbi ali cesti.373
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Sonde XXII–XXIV (Sonda XXII obsega le izkop kvadrantov 2 in 3.)
planum 1
Humus.
planum 2
Vrh ruševinske plasti brez izpovednih ostankov;
ponekod je že dosegel sterilno zemljo.
planum 3
Ostaline objekta D.
planum 4
Tlak objektov A in D.
planum 5
Deli objektov A in B (B pod objektom A).
planum 6
Del tlaka objekta B.

373 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 17.

Slika 206. Sondi XXI in XXVIII, planum 3 (Arhiv AONMS)
(Na planumu je sloj oblic, položenih v mivko, ki segajo vse do
vzhodnega trdnjavskega obzidja. Na posameznih mestih so oblice
prekrite z estrihom, na katerem so posamezne plošče tlaka. Na oblicah
je bila najdena bronasta fibula iz druge polovice 2. stoletja (F – slika
232). Severno fronto oblic je uničila gradnja objekta A, vanj in v njegove
ruševine pa je bila kasneje postavljena peč.376)
376 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 17.

Slika 204. Sondi XXI in XXVIII, planum 1 (Arhiv AONMS)
(Bronast pasni okov z zaključkom v obliki živalskih glavic datira to
plast v zadnjo tretjino 4. stoletja (slika 240). Na severnem delu sonde
je gmota čiste malte, ki sega vse do trdnjavskega obzidja. Izkopavalci
so gmoto malte povezovali z gradnjo oziroma obnovo trdnjavskega
obzidja.374)
374 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 15.

Slika 205. Sondi XXI in XXVIII, planum 2 (Arhiv AONMS)
(Izkop planuma sega do vrha maltne gmote, ki leži na tlaku objekta
B. Na jugozahodnem delu sonde je množica oblic, ki jim je mogoče
slediti v sondo XX. Planum ustreza planumu 4 v sondi XX (slika
200).375)

Slika 207. Severni profil sond XXI in XXVIII (Arhiv AONMS)
(Izkop profila sega do sterilne rdečkaste ilovice (1) in žive skale (2). Prvi
zgodnjeantični kulturni plasti (3) s fibulo iz 2. stoletja (slika 232), eni
najstarejših naselitvenih faz notranjosti trdnjave, pripadata z oblicami
tlakovana površina pa tudi plast mivke (4) z oblicami. Trdnjavsko
obzidje (17) je zgrajeno neposredno na živi skali, obli kamni so položeni
neposredno na zemljo, brez maltnega premaza. Notranje lice obzidja
je skrbno grajeno. Ob obzidju nad zgodnjeantičnim nivojem je plast
malte (5), ostalina prve gradnje obzidja, ki ji verjetno pripada tudi
plast razsute malte z majhnimi lomljenci (6). Ta prekriva oblice in
apneni premaz, kar pomeni, da je ostalina gradnje na oblicah ostanek
iz obdobja prve gradnje zidu. Dva metra dolg pas rjave ilovice (7) je
verjetno hodna površina ob obzidju, na njej pa je sloj razsute malte
(8), ki se je krušila z obzidja. Plast 9 je nova kulturno bivalna plast, ki
ji sledi ruševinska plast (10), tej pa nova kulturna površina (11) z novo
gradbeno ostalino (12). Nad njo je plast, ki je ostanek zadnje antične
bivalne faze (13), datirana s pasno spono z levjo glavico na konec 4.
stoletja. Plast 14 je ruševina obzidja. Sledi vrhnja plast humusa (15).
Mešanica ostrega in grobega grušča in ilovice v kvadrantu 1 sonde XXI
(16) je morda podlaga dvoriščnega tlaka enega izmed objektov.377)

375 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 16.

377 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 18–19.
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Slika 208. Sonde XXII–XXIV, planum 3 (Arhiv AONMS)
(Večino najdb v tej plasti povezujejo izkopavalci z objektom D. Na
vzhodni strani planuma so vidni ostanki ognjišča s kamnito ploščo in
zidano južno steno. V ruševinah zidu ob ognjišču je bila odkrita ostroga
(O), ki datira ruševino objekta D v 4. stoletje (slika 241). Plast malte in
zoglenelo bruno v sredini sonde moramo povezovati z objektom A.378)
378 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 21–22.
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Slika 209. Sonde XXII–XXIV, planum 4 (Arhiv AONMS)
(Rumena apnena malta na meji žive skale v severnovzhodnem delu
sonde XXIV (kvadrant 3) je ostanek zgodnjeantične strukture, ki jo je
gradnja objekta A kasneje uničila. Pas oglja je del stenske konstrukcije
(severna stena) objekta A. Zogleneli les je prekrit z malto, deloma pa
nadenj sega ilovnati tlak objekta D. Tlak objekta A je iz apnenega estriha,
na tlaku so ostanki večbarvnega ometa, poslikanega z vzdolžnimi črtami.
Na objektu A je bil zgrajen objekt D, ki se na severni in vzhodni strani
pokriva s smerjo objekta A. Na zahodni strani severnega dela sonde

je ohranjen del zidu iz petih kamnov, temelj zahodne stene objekta D.
Temu objektu s tlakom iz sphane ilovice pripada tudi ognjišče. Večji del
stavb je bil uničen z gradnjo velike apnenice (peč II) na zahodnem delu
sonde.379 V kvadrantu 1 sonde XXIV je bil na tlaku v žganini objekta A
odkrit skupek antoninijanov,380 od katerih najmlajši novci Klavdija II.
postavljajo leta 268–270 kot terminus post quem uničenja objekta A.)
379 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 23–25.
380 FMRSl I 17/2.
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Slika 210. Sonde XXII–XXIV, planum 5 (Arhiv AONMS)
(Neraziskana sta ostala peč II in ognjišče. V severnem delu sonde XXIV je
bilo v celoti odkrito zoglenelo bruno severne stene objekta A; ležalo je
na ruševinah starejšega objekta, ki ga je mogoče povezati z objektom
B. V gradbeni jami vzhodne stene objekta A je bil odkrit 7,4 m dolg
zoglenel tram, ki prav tako leži na maltni ruševini objekta B. Zogleneli
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tram je ponekod prekrit z barvanim ometom ter z ruševinami objekta
A. Ta tram je del predelne stene objekta A, za katerega so izkopavalci
domnevali, da je imel več prostorov. Ostaline objekta B so segale do
severnega roba sonde XXIV oziroma vse do živih skal.381)
381 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 26–27.
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Slika 211. Sonde XXII–XXIV, planum 6 (Arhiv AONMS)
(Izkopani so bili le kvadranta 2 in 3 sonde XXII ter kvadranta 1 in 4 sonde
XXIV. Peč II in ognjišče sta ostala neraziskana. Večino planuma obsega
plast mivke kot izravnalna plast, nasuta v vrtačo. V kvadrantu 4 sonde
XXIV so ostanki apnenega tlaka objekta B. V kvadrantu 2 sonde XXII
sta bila na tlaku tega objekta odkrita sestercija Antonina Pija (kovan

155–156) in Dive Favstine I. (141–161),382 ki s tem postavljata terminus
ante quem izgradnje objekta B. Poleg tega sta bili v južnem delu sonde
odkriti dve stojki, ki sta ob robovih zapolnjeni z oblicami. Obe jami sta
prebili tlak objekta B, zato ju je mogoče povezati z objektoma A ali D.383)
382 FMRSl I 7/1 6–7.
383 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 28–29.
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Slika 212. / a–d. Zahodni profil v sondah XX, XXII in XXIV (Arhiv AONMS)
(Spodnja plast je mrtva ilovica (1), ki sega pod današnjo cesto. Nad njo
je belo-rjava plast tlaka in hodne površine (2), ki jo interpretirajo kot
ostanke najzgodnejše poselitve. Sledi plast čiste napeljane mivke (3), ki je
bila nasuta kot izravnalna plast; na tej je bil zgrajen objekt B, ki je datiran
s fibulo (S. XXI, planum 3, kvadrant 4) s konca 1. oziroma 2. stoletja. Tlak
tega objekta je bil iz oblic (4), vloženih v mivko, nad njim je bil apneni
premaz (estrih) (5). Objektu B pripada tudi 0,60–0,65 cm debel zid (6).
Objekt B je bil obnovljen in takrat so bile v tlak vložene kamnite plošče,
ki jih v profilu ni opaziti, vidne pa so v sondi XX v planumih 5 in 4. Na
oblicah je bila plast maltne gmote (7), ki je ostanek gradnje trdnjavskega
obzidja po opustitvi objekta B. Nad to maltno plastjo sta plast ruševin (8)
in debela plast njivskega humusa (9). Plast (10) je ruševina objekta A, ki
sega do maltne gmote na oblicah in je torej mlajša od nje. To ruševinsko
plast sestavljajo drobci malte, zdrobljen stenski omet, kosi obarvanega
ometa, kosi opeke in keramike. Plast sega do južne stene cisterne in jo
premošča. Plast 10 je v notranjosti sonde XX uničil vkop za peč I. Plasti
2–5 je presekal izrazit vkop, ki sega v sterilno ilovico in se konča ob
opečnatem zidu cisterne ter je povezan z gradnjo cisterne po porušenju

objekta B in pred pozidavo ter porušenjem objekta A, saj teče ruševina
objekta A (10) čezenj. K peči I sodi tudi plast ožgane zemlje in malte
(12), vmes pa je črnosiva ruševinska plast (13) s kosi opeke, keramike in
oglja. Vse preseka Schmidova sonda iz leta 1917 (11). Tik nad mivko je
plast zdrobljene malte in oglja (15), za katero se zdi, da sodi k objektu
B. Ta plast se nadaljuje do vkopa peči II. Apnen estrih s trdo in gladko
površino (16) je bivalna površina enega od objektov. Plast 17 je debela
sivočrna kulturna plast. Proti severu sledi nato vkop peči II s premerom
dna 5,40 m. Vkop peči je uničil vse starejše strukture in je najmlajši
element na tem prostoru. Na steni in dnu je peč obložena z zoglenelim
lesom, nad njo je trda apnena skorja. Peč je deloma presekana s sondo
iz leta 1917; 19 je recentni vkop, 20 ruševinska plast, vrsta ploščatih
kamnov pa je podlaga tlaku (21) objekta A. Ta tlak je prekrit s tankim
slojem oglja in žganine, nad njo pa sta dve ruševinski plasti. Objekt A se
končuje pri y = 12, konec objekta B pa je pri y = 13. Na severnem koncu
profila je nad sterilno ilovico debela plast temnorjave ilovnate zemlje
(22), hodna površina, v kateri so zgodnjeantične najdbe.384)
384 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 30–33.

a

b

Slika 213. Vzhodni profil v sondah XXII–XXIV (Arhiv AONMS)
(Plasti sterilne ilovice (1) sledi izravnalna plast mivke (2), na
njej pa je debela plast apnenega tlaka (3), ki sodi k objektu
B. Na tlaku je siva kulturna plast (4), plast žganine nad njo
(5) pa so ostanki rušenja objekta B. Plasti 6 in 7 sodita k
objektu A. Rjava steptana ilovica (8) ob ognjišču objekta
D (12) je slabo ohranjena ostalina istega objekta. Nad
njo so ruševinske plasti (11), ki segajo v humus (10). Sloj
strjene apnene malte (9) je ostanek gradnje trdnjavskega
obzidja.385)
c

d

Prostor severno od ceste, ki so ga zajela raziskovanja v letih
1975, 1976 in 1979, je bil po pričevanju sicer redkih drobnih
najdb poseljen že v 1. stoletju. Sledove poselitve iz tega časa v
obliki plasti žganine in apna so odkrili predvsem v sondah XX,
XXI in XXVIII. Dobro vidni so v planumu 3 sond XXI in XXVIII
(slika 206) ter v njihovem severnem profilu (slika 207).
Arheološka raziskovanja so pokazala, da je prvi jasneje
razviden objekt B (kot so ga imenovali raziskovalci) v severnem
spodnjem delu trdnjave stal tik ob rimski cesti.
Ostanki objekta B so bili pod objektom A in ob njegovi gradnji
deloma uničeni.386 Z objektom B so izkopavalci povezovali zid
iz neobdelanih kamnov, ki so bili zloženi v vrsto in so imeli
poravnane zunanje ploskve ter so bili vezani z belo apneno
385 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 34.
386 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 26.

malto; ta zid naj bi predstavljal del južne stene objekta B
(sonda XX, planuma 4, 5; sliki 200 in 201).387 K objektu B sodi
tudi del tlaka iz lehnjakovih plošč oziroma oblice, prekrite z
maltnim premazom, pa tudi rdeče-belo pobarvan omet (slika
214).388 Na tlaku je bila predvsem na severnem delu sond
XXI in XXVIII odkrita nametana maltna gmota (slika 204),
zato raziskovalci domnevajo, da so tlak kasneje uporabili kot
površino za pripravo malte.389 Maltno gmoto so raziskovalci
povezovali z gradnjo oziroma obnovo trdnjavskega obzidja.390
Na tej osnovi so sklepali, da je bil objekt opuščen oziroma
uničen v času izgradnje prvega obzidja.391 Močna žganinska
387 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 10.
388 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 11.
389 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 11.
390 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 16.
391 P. Petru, Arhiv AONMS 406, 37.
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plast kaže, da je bil objekt uničen v požaru, fibula (slika 232)
pa ga časovno umešča v 2. stoletje.392 Objektu B je mogoče
slediti v sondah XX, XXI, XXII in XXIV in je, sodeč po njegovih
ostankih, meril vsaj 16 x 16 m. Glede na dejstvo, da je bil zid
zgrajen na oblicah objekta B in da se nadaljuje proti zahodu
še v sondo XXXII, se zdi verjetneje, da pripada kasnejšemu
objektu in ne objektu B.

Slika 214. Slikan omet objekta B. Sonda XX, planum 6, kvadrant 1–2 (ob zahodnem
profilu) (foto: AONMS)
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Odkrito je bilo 3,20 m dolgo zoglenelo leseno bruno severne
stene tega objekta.398 Zelo dobro ohranjeno zoglenelo bruno
so odkrili tudi na vzhodnem delu gradbene jame objekta A
(slika 210).399 To 7,40 m dolgo zoglenelo bruno je predstavljalo
predelno steno stavbe, ki je morala imeti več prostorov.400
Zato raziskovalci domnevajo, da so bile stene objekta A
zgrajene iz lesa, kamna in malte ter ometane z debelim
ometom, pobarvanim z večbarvnimi vzdolžnimi črtami. Ker
je ohranjeni del tlaka prekrivala plast žganine, so izkopavalci
domnevali, da je bil tudi ta objekt uničen v požaru. Objekt A
je bil odkrit v dolžini 7 m in širini 5 m.401 Na tlaku stavbe je v
plasti žganine ležal kupček novcev Galijena in Klavdija II.,402 ki
kažejo, da je stavba zgorela po letu 270. Objekt zato časovno
postavljajo v čas med drugim stoletjem in drugo polovico
tretjega stoletja,403 ko je bil uničen v požaru.
Na porušenem objektu A je bil zgrajen objekt D,404 ki se je držal
usmeritve in velikosti predhodne stavbe, le na zahodni strani
je bil ožji, grajen pa je bil precej manj kvalitetno kot objekt
A. Ohranjeni so bili del temeljev kamnitega zidu (temelj
zahodne ali predelne stene), deli tlaka iz sphane ilovice ter
stavbi pripadajoče ognjišče z veliko kamnito ploščo v sredini
(planum 4; sliki 209 in 217). Ognjišče ima na južni in vzhodni
strani zidano oporo iz neobdelanih lomljencev, vezanih s
slabo apneno malto, medtem ko je na severni in zahodni
strani obloženo s ploščami peščenca.405 Stavba je bila lesena s
kamnitimi temelji. Z objektoma A ali D moramo povezati tudi
dve stojki za leseno konstrukcijo (stebre), ki sta prebili tlak
zgodnejšega objekta B (slika 211).406

Kronološko oprijemljivih najdb niso našli.409 Navedeno
nakazuje, da so bili v času gradnje oziroma obnove obzidja
objekti v tem delu trdnjave opuščeni oziroma uničeni.

Slika 217. Sonde XXII–XXIV, planum 4; pogled proti zahodu. Ognjišče, ki sodi k
objektu D (Arhiv AONMS).

Večji del stavb A in D je uničila velika peč za žganje apna
(peč II), ki jo časovno opredeljujejo v čas gradnje oziroma
obnove trdnjavskega obzidja (slika 216). Ta peč je imela
premer 5,4 m, njene stene pa so bile ob odkritju obložene
z zoglenelim lesom (glej planume 4–6 (slike 209–211)
in zahodni profil: slika 212).408 Notranjost peči je bila
zapolnjena z mešanico apna, kamenja in oglja. Izkopavalci
so domnevali, da je bila peč II (podobno kot peč I v sondi
XX) uporabljena pri gradnji oziroma obnovi obzidja.
408 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 24–25, 32.

Slika 215. Ostanki ometa stavbe A v sondi XXIV, planum 4, kvadrant 1 in 4 (foto: AONMS)

V objekt B je bila kasneje vkopana peč za žganje apna s premerom
180 do 200 cm (peč I).393 Njene notranje stene so bile deloma
obložene z opeko (sonda XX, planum 6: slika 202; zahodni profil:
slika 212).394
Tej fazi je sledila gradnja objekta A,395 ki je ležal na izraziti ruševini
starejšega objekta B.396 Stavbi A lahko sledimo predvsem v
sondah XXII in XXIV ter severnem delu sonde XXI, od nje pa
je bil ohranjen del tlaka v obliki apnenega estriha (slika 210).
Notranjost objekta je bila posuta s kosi odpadlega ometa,
pobarvanega z večbarvnimi vzdolžnimi črtami (slika 215).397
392 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 27.
393 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 12, 14.
394 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 13.
395 P. Petru, Arhiv AONMS 406, 37.
396 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 26.
397 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 24.
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Slika 216. Sonde XXII–XXIV, planum 4; pogled proti severu (Arhiv AONMS)
(Desno je ognjišče, ki sodi k objektu D, levo velika peč
za žganje apna (peč II). Zidov v jugovzhodnem vogalu
sonde (na spodnjem desnem delu fotografije) ni mogoče
povezovati z objektoma A in D.407)
398 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 5.
399 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 26.
400 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 26.
401 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 24.
402 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 23.
403 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 25, 31.
404 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 21–22.
405 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 24.
406 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 29.
407 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 24–25, 24.
Slika 218. Sonda XXXII, planum 2. Južni zid in tlak objekta E (Arhiv AONMS).

V sondi XXXII (slika 218) so bili odkopani ostanki objekta E,
ki naj bi bil prav tako poškodovan ob gradnji obeh peči za
žganje apna (peč I in II).410 Ugotovljeno je bilo, da je objekt
segal do ceste. Iz lomljenega kamenja lahko grajenemu zidu
sledimo v dolžini okoli 14 m proti vzhodu še v sondo XX, kjer
so ga povezovali z objektom B (sliki 200, 201);411 ta naj bi bil
eden najzgodnejših arhitekturnih ostankov v trdnjavi. Zid je
bil postavljen na oblicah, ki jih izkopavalci opredeljujejo kot
tlak objekta B. Slabo ohranjenim ostankom zidu in estriha je
mogoče slediti še v jugovzhodni del sonde XXXVI (kvadrant
4). Na notranji strani objekta je bil odkrit tlak iz estriha iz
apnene malte, pomešane z drobirjem. Na osnovi drobnega
(predvsem numizmatičnega) gradiva v močni kulturni plasti
nad estrihom so izkopavalci izgradnjo objekta postavljali v
sredino 3. stoletja.412 Podrobna analiza novčnih najdb teh
domnev ne podpira.413
409 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 24–25, 32.
410 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Arhiv AONMS 415, 1.
411 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 10.
412 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Arhiv AONMS 415, 2, 24.
413 Glej spodaj str. 88-96.

84

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Slika 220. Objekt G neposredno severno ob cesti, kot je razviden v planumu 2 sond
XXXIX (levo) in XXXVI (desno) (Arhiv AONMS).

Slika 219. Sonda XXXII, planum 3 (s poglobitvami); pogled proti jugu. Južni zunanji
zid in tlak objekta E (Arhiv AONMS).

V jugozahodnem delu sonde XXXVI in južnem delu sonde
XXXIX (južni predel izkopa neposredno ob cesti) so odkrili slabo
ohranjene temelje objekta G, ki je bil zgrajen iz lomljencev,
vezanih z malto (slika 220). V notranjosti je bil objekt tlakovan z
večjimi lomljenci, ki so bili zadelani z malto. Objektu je mogoče
slediti v zahodnem delu kvadranta 1 sonde XXXVI. Po mnenju
raziskovalcev je ta skromno ohranjeni in slabo razpoznavni objekt
najmlajši na Hrušici in naj bi nastal v drugi polovici 4. stoletja.414
Cisterna415
V severnem delu sonde XX (kvadrant 2 in del kvadranta 3)
in južnem delu sonde XXII (kvadranta 1 in 4) so leta 1976 v
neprekopanem kontrolnem bloku odkrili cisterno in del peči za
414 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Arhiv AONMS 415, 2, 29.
415 Glej rokopisno poročilo o izkopavanjih leta 1976: P. Petru, Kasnoantične utrdbe
Slovenije, Arhiv AONMS 408, 11–16.

žganje apna I. Cisterna je imela zgoraj tloris 4,1 x 3,4 m, na dnu pa
okoli 3,6 x 2,8 m. Na njeno dno je bil položen približno 8 cm debel
apnen estrih. V severozahodnem kotu sta bili na dnu na estrih
položeni dve opeki oziroma teguli. Špranje in neravni deli skale
so bili zapolnjeni z ilovico in delno izravnani z apnenim estrihom.
Vkop v skalo je bil z notranje strani obzidan, usek v živo skalo pa
je bil neobzidan, vendar je bila na skalo nanesena bela malta z
zdrobljeno opeko. Stene so bile grajene iz kamenja in opek, pri
gradnji pa so se menjavale vrste lomljencev, kamnitih kvadrov in
opek. Stene so bile poševne, saj je bilo dno v primerjavi z vrhom
cisterne zamaknjeno za 35 cm. Dno cisterne je v globini 4,05 m.
Glede na to, da sta bila severna stena in severni del zahodne
stene cisterne grajena kvalitetneje od južne stene in južnega
dela zahodne stene, so izkopavalci domnevali dve fazi njene
gradnje. Sprva naj bi bila cisterna (severna stena in severni del
zahodne stene) manjša, kasneje pa naj bi bila razširjena proti
jugu. V cisterni ni bilo odkritih časovno občutljivih najdb, ki bi
omogočale njeno podrobnejšo časovno opredelitev. Cisterno so
v največji meri zapolnjevale ruševine objekta A, ki je imel barvani
omet in ga novci ter drobne najdbe datirajo v 3. stoletje, njegov
propad pa postavlja skupek novcev v čas po letu 270. Propad
cisterne je sočasen s propadom objekta A. V 4. stoletju je bila na
mestu cisterne zgrajena peč I.
V cisterni je bila najdena tudi svinčena cev, ki naj bi kazala na
dovod vode tudi od oddaljenejših poslopij in ne zgolj s streh
bližnjih stavb.
Cisterna je morala nastati po porušenju objekta B ter pred
pozidavo in porušenjem objekta A, saj gre ruševina objekta A
čez njo (slike 212 a, 212 b in 228). Zato moramo njeno gradnjo
postaviti v čas med 2. stoletje in drugo polovico 3. stoletja.416
416 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 31.

Slika 221. Tloris cisterne v sondah XX in XXII (Arhiv AONMS)
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Slika 222. Južna stena cisterne (Arhiv AONMS)

Slika 226. Cisterna; pogled proti zahodu (Arhiv AONMS)

Slika 223. Severna stena cisterne (Arhiv AONMS)

Slika 227. Način gradnje severne stene cisterne (Arhiv AONMS)

Slika 224. Zahodna stena cisterne (Arhiv AONMS)

V vrh zasutja cisterne je bila vkopana peč za žganje apna
(peč I). Vkop je bil lijakaste oblike in se je na dnu zožil v
kotanjo. Premer na vrhu oboda je bil od 180 do 200 cm. Peč
je zavzemala površino skoraj celotne cisterne. V južnem in
zahodnem delu oboda peči se je ohranila obloga iz opek
velikosti 30 x 40 cm in debelih 10 cm (slika 228).

Slika 228. Profil Z–V skozi cisterno (Arhiv AONMS)
(Cisterna je na vzhodni strani vsekana v živo skalo (1),
razpoke in izbokline pa so zravnane s premazom iz
rumenkaste malte, pomešane z zdrobljeno rdečo opeko (2).
Približno na polovici profila se na stopničastem prelomu
skale prične umetno dno cisterne iz apnenega estriha
(3). Nad dnom cisterne so sivkaste usedlinske plasti, ki so
nastajale v času uporabe cisterne (4). Svetlejše plasti (5) med
sivimi usedlinami so ostanki čiščenja cisterne in zdi se, da
je bila cisterna vsaj petkrat čiščena in obnovljena. V eni od

417 P. Petru, Arhiv AONMS 408, 11–12.

Arheološka raziskovanja spodnjega dela trdnjave severno od
ceste so tako odkrila ostanke petih stavb iz različnih obdobij
(navajamo jih po časovnem zaporedju gradnje).
Objekt

Sonde

Način gradnje

Časovna opredelitev

Arhitekturni ostanki

B

XX, XXII, XXIV

pod objektom A

konec 1. stoletja oziroma začetek 2. stoletja;
taq gradnje objekta: na tlaku objekta najdena
novca iz let 155–156 in 141–1612

tlak iz lehnjakovih plošč in
oblic; barvan omet

A

XXII, XXIV

stene iz lesa, kamna in malte

od 2. stoletja do druge polovice 3. stoletja;
tpq požara objekta postavlja skupek novcev
po letu 2703

tlak – apneni estrih; barvan
omet; lesena bruna

E

XX, XXXII, XXXVI

izgradnja med 2. stoletjem in drugo polovico
3. stoletja4

južni fasadni zid iz lomljenega
kamenja; tlak iz estriha

D

XXII, XXIV

od druge polovice 3. stoletja do druge
polovice 4. stoletja

kamnit temelj zidu; tlak iz
sphane ilovice; ognjišče

G

XXXVI, XXXIX

druga polovica 4. stoletja

tlak iz večjih lomljencev z
malto

cisterna

Slika 225. Cisterna; pogled proti severu (Arhiv AONMS)

teh plasti je bila najdena svinčena cev (C). Nad usedlinskimi
plastmi je plast ostrega grušča (6), ki sega od vzhodne do
zahodne stene cisterne. Nad gruščem je na zahodnem delu
plast ilovice (7). Nad gruščem in ilovico sta dve ruševinski
plasti. Prva (8) je manj izrazita, izrazita ruševinska plast 9
pa je ruševina objekta A. Profil se zaključuje s pečjo I, ki je
postavljena na ruševini objekta A.417)

1 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 27, 30.
2 Glej zgoraj str. 79.

na porušenem objektu A;
lesena konstrukcija na
kamnitih temeljih

po porušenju objekta B
in pred gradnjo oziroma
porušenjem objekta A

1

od druge polovice 2. stoletja do druge
polovice 3. stoletja

3 Glej zgoraj str. 77.
4 D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 31.
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Novčne najdbe

kulturne plasti, ter še manj novcev, ki jih lahko povežemo
s posameznimi arhitekturnimi elementi in te podrobneje
časovno opredelimo. Kjer je bilo to mogoče, smo to storili pri
obravnavi ostankov poselitve oziroma arhitekturnih ostankov
v posameznih sondah.
Novčne najdbe iz sond v notranjosti trdnjave južno od ceste
je objavil in odlično ovrednotil M. Mackensen.419 Vse novčne
najdbe s Hrušice so bile podrobno obravnavane še na dveh
mestih.420 Na tem mestu navajam le sežet pregled novcev,
ki jih je mogoče umestiti v arheološki kontekst. Za jasnejši
pregled podajam njihov seznam po sondah, v okviru teh pa
po planumih in kvadrantih.

Na Hrušici je bilo mogoče skupaj dokumentirati 1172 rimskih
novcev.418 Žal je samo za 263 novcev (22,44 odstotka) znan
razmeroma točen kontekst (sonda, kvadrant, planum), v
katerem so bili odkriti. Za nadaljnjih 80 novcev (6,82 odstotka)
vsaj eden od omenjenih podatkov manjka. Med temi 343
novci jih je bilo 186 odkritih v sondah južno od ceste, ki so
skupaj obsegale površino 608 m2. V sondah severno od
ceste je bilo na površini okoli 360 m2 odkritih 157 novcev.
Natančni stratigrafski podatki (x, y, višina) tudi pri teh 343
novcih med izkopavanji na žalost najpogosteje niso bili
zabeleženi. Zato imamo na voljo razmeroma malo novčnih
najdb, s katerimi bi lahko podrobneje opredelili posamezne
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Sonda X
253–
259

Obdobje kovanja

259–
268

268–
270

270–
275

313–
320

318–
321

330–
337

341–
348

350–
355

388–
408

druga polovica
4. stoletja

Skupaj

Planum 1
Kvadrant G

2

2

Kvadrant H

1

Kvadrant ?

1

1

1

1

2

1

6
4

2

Planuma 2 in 3
Kvadrant ?

2

2

Planum 4
Kvadranta C in D

1

1

Planuma 5 in 6

419 Mackensen 1981.
420 Kos 1986, 198–201. Kos 2012.

418 FMRSl I 17/1; FMRSl III 15; FMRSl IV 13; FMRSl V 9; FMRSl VI 15.
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1

1
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Kvadrant ?
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320–
325

330–
337

337–
341

341–
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1

1

1

1
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2

1
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268–
270

1

1

1

2

2

1

1

1

1
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1

1
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1

1
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6
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1
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378

378–
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2
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1
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1
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1
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1

1

1
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2
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1
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1
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1

1

1
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1

1

1

5

4

1

1

1

4

2

1

1

1

1
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7
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3
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1
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Kvadrant 1

Sonda IX
270–275

310–315

341–348

350–361

1
1

1

2
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1
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2

4
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1

1

1
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2

1
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2

1
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1

1
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1
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2
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Sonda XII
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Sonda XV
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337
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1
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Podroben pregled pokaže skromno zastopanost novcev, ki
so sicer med vsem drobnim gradivom kronološko najbolj
občutljiv element. Poleg tega opozarja na dejstvo, da
zastopanost novcev v posameznih planumih ne ustreza
vedno kronološkemu zaporedju le-teh. V sondi XV so bili na
primer v planumu 1 kvadranta 1 odkriti novci prve polovice 3.
stoletja skupaj z novci druge polovice 4. stoletja. Novci v sondi
XXIV kažejo, da ni nikakršne razlike v njihovi zastopanosti v
posameznih planumih.

1

1

4

8
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Drobno arheološko gradivo

Pri datiranju kulturnih plasti, ki jih lahko razpoznamo le v
profilih, novci zaradi manjkajočih stratigrafskih podatkov ne
morejo biti v pomoč.
Kljub temu pa zastopanost novcev odraža intenzivnost
dogajanj v trdnjavi.
Pregled zastopanosti novcev posameznih obdobij v
posameznih sondah prikazujejo naslednje razpredelnice.
Sonda
Obdobje kovanja

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

2. stoletje

XVII

XVIII

2

prva polovica 3. stoletja

1

druga polovica 3. stoletja

1

2

14

3

prva polovica 4. stoletja

1

1

6

6

6

4

1

2

5

14

12

3

3

6

XIX

XIXA

1

1
1
4

3

druga polovica 4. stoletja

11

5

7

8

14

3

3

8

5

3
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10

18

29

33

10

7

17

12

7

2

1

1

1

3

1

4

11

7
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Podobno kot pri novčnih najdbah se tudi pri najdbah ostalega
drobnega gradiva soočamo s problemom nenatančnega
dokumentiranja ter težavnega umeščanja gradiva v
posamezne kulturne plasti. Kljub temu drobne najdbe
osvetljujejo karakter naselbine ter omogočajo vpogled v
intenzivnost poselitve v posameznih obdobjih.
Že Ulrike Giesler je ugotovila, da bi lahko na prostoru kasnejše
trdnjave v 1. stoletju predvidevali le neko zelo omejeno
poselitev, pri čemer poudarja, da so bile redke drobne
najdbe iz tega obdobja (predvsem keramika z glavničastim
okrasom) lahko v uporabi še v začetku 2. stoletja.422 Zdi se,
da je na osnovi odkritih izjemno redkih novčnih ter več kot
skromnih ostalih drobnih najdb domneva o skromni poselitvi
v 1. stoletju preveč hipotetična. Omenjene najdbe precej
verjetneje odražajo šele skromno poselitev v 2. stoletju.

Odsotni so izdelki iz fine keramike, predvsem italske terre
sigillate, prav tako ni steklenih posod.
Drobno gradivo tega obdobja nakazuje na skromen zaselek
domačinov, ki je imel civilen značaj in, presenetljivo, ni
vzdrževal stikov z rimskimi trgovci.
Rezultati arheoloških raziskovanj tako ne pritrjujejo mnenju
J. Šašla, da je bila cesta preko Hrušice zgrajena že kmalu po
letu 35 pr. n. š., ob njej pa kot ena od etapnih postaj tudi
postaja Ad Pirum.425 Prav tako je treba zavrniti domnevo, da je
bila na Hrušici ena od predavgustejskih oziroma avgustejskih
trdnjav.426 Raziskovanja niso odkrila nikakršnih dokazov za
obstoj poštne ali preprežne postaje (mansio) na prostoru
kasnejše trdnjave v prvi polovici 2. stoletja.427

Tabela A. Zastopanost novcev po obdobjih kovanja v sondah v južnem delu trdnjave

Sonda
Obdobje kovanja
1. stoletje

XX

XXI

XXII

XXXII

XXXVI

XXXIX

1

2. stoletje
prva polovica 3. stoletja

XXIV

2

1

3

druga polovica 3. stoletja

10

1

12

7

7

2

prva polovica 4. stoletja

15

3

16

6

5

1

druga polovica 4. stoletja

20

4

25

4

3

7

2

Skupaj

49

8

55

17

16

8

4

Slika 230. Fibula z dvojnim gumbom. Sonda XVI, planum 2, kvadrant 1; R 20625; d.
7,3 cm; Giesler 1981, 163, Liste 1, 1 (foto: Tomaž Lauko)

Tabela B. Zastopanost novcev po obdobjih kovanja v sondah v severnem delu
trdnjave

Južno od ceste

%

Severno od ceste

%

Vsi novci s Hrušice1

1. stoletje

1

0,53

1

0,63

2. stoletje

3

1,61

2

1,27

prva polovica 3. stoletja

4

2,15

4

druga polovica 3. stoletja

32

17,20

prva polovica 4. stoletja

72

38,70

74

39,78

druga polovica 4. stoletja

186
Tabela C. Primerjava zastopanosti novcev v notranjosti trdnjave
1 Kos 2012, 268, tabela 1.

Opazna je izjemno skromna zastopanost novcev iz 1. in 2.
stoletja (7 novcev), ki so bili odkriti le v sondah XX, XXII in
XXXII severno od ceste ter v sondah XVI in XIX južno od ceste.
Vsi novci tega obdobja so močno izrabljeni, tako da so prišli
v obtok na Hrušico najverjetneje šele konec 2. oziroma v
začetku 3. stoletja. Močnejša zastopanost novcev iz druge
polovice 3. stoletja odraža intenzivnejšo poselitev v tem času;
ta pa se nato povečuje v prvi in predvsem v drugi polovici 4.
stoletja. Na Hrušici ni bronastih novcev z začetka 5. stoletja,
kar kaže, da po koncu 4. stoletja v trdnjavi ni bilo omembe
vrednih aktivnosti.421
421 Za podrobnosti glej Kos 2012.

%

20

1,70

2,54

10

0,85

39

24,84

184

15,69

46

29,29

364

31,05

65

41,40

594

50,68

157

1172

Slika 229. Glinasta čaša z glavničastim okrasom. Sonda XII, planum 6, kvadrant 2; R
26026; v. 12,4 cm; Giesler 1981 229, Liste 42, 1 (foto: Tomaž Lauko)

S stalno poselitvijo na prevalu lahko računamo v prvi polovici
2. stoletja, čeprav so najdbe tudi iz tega obdobja redke.
To lahko sklepamo predvsem na osnovi grobe keramike z
glavničastim okrasom (slika 229). V drugo polovico 2. stoletja
uvrščamo močno profilirane fibule (sliki 231, 232),423 v začetek
3. stoletja fibule z dvojnim gumbom (slika 230).424 Uporabljali
so le doma narejeno grobo keramiko. Zgodnje datirani
predmeti so bili odkriti predvsem v sondah XVI/XIXA, XIX in
XXI, torej neposredno ob obeh straneh ceste v vzhodnem
delu trdnjave.
422 Giesler 1981, 103.
423 Giesler 1981, 57, 163, Liste 1, 2 (odkrita skupaj z novcem Vespazijana).
424 Giesler 1981, 57, 163, Liste 1, 1 (v istem planumu odkrita tudi novca Nerve in
Hadrijana).

Slika 231. Močno profilirana fibula. Sonda XVI, planum 3, kvadrant 2; R 20730; d. 6
cm; Giesler 1981, 163, Liste 1, 2 (foto: Tomaž Lauko)

Spremembe v sestavi drobnih najdb je mogoče opaziti šele sredi
2. stoletja, ko so se bistveno povečali število, raznolikost in kvaliteta
predmetov. Poleg lokalne grobe keramike so se v tem času pojavili
tudi afriška sigilata in drugi keramični izdelki iz Afrike. Ob koncu
2. stoletja in v 3. stoletju je bila vedno bolj opazna prisotnost
uvoženih predmetov iz provinc severno od Alp. Poleg tega so
iz okolice Akvileje dobavljali tudi gradbeni material, kot kažejo
opeke s pečati C. TVLLI (slika 183) in CLOD AMBROSI.428
425 Šašel 1974a, 176.
426 Šašel 1971, 21.
427 Giesler 1981, 105.
428 Giesler 1981, 105.
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V 4. stoletju se je povečala prisotnost najdb, ki jih lahko
povezujemo z vojsko, predvsem fibul s čebulastimi glavicami
ter delov pasnih garnitur in orožja. V drugo polovico 4. stoletja
uvrščamo tudi fibule s šarnirjem tipa Hrušica (slika 233,
234).434 Iz 4. stoletja so med drugim bronast krilati okov za pas
(slika 239),435 podolgovat okov za utrditev jermena (slika 238)
in pasni okov v predrti tehniki (slika 242) iz druge polovice 4.
oziroma začetka 5. stoletja.436 V isto obdobje sodi tudi bronast
pasni okov z zaključkom v obliki živalskih glavic (slika 240).437
S prisotnostjo vojske lahko povežemo tudi železno ostrogo iz
druge polovice 4. stoletja (slika 241).

Slika 232. Močno profilirana fibula. Sonda XXVIII, planum 3, kvadrant 1; R 22176; d.
5 cm; neobjavljeno (foto: Tomaž Lauko)
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Slika 240. Bronast pasni okov z zaključkom v obliki živalskih glavic. Sonda XXI,
planum 1, kvadrant 1; R 20063; d. 6 cm; Pröttel 1996, 179, sl. 49: 1 (foto: Tomaž
Lauko)

Slika 236. Vrč iz fine belo tonirane keramike. Sonda XIII, planum 3, kvadrant 1–2; R
26025; v. 10 cm; Giesler 1981, 217, Liste 30, 46 (foto: Tomaž Lauko)

Slika 233. Fibula s šarnirjem (tip Hrušica). Sonda XVI, planum 2, kvadrant 2; R 21112;
d. 5,7 cm; Giesler 1981, 163, Liste 1, 5 (foto: Tomaž Lauko)

Naselbina, ki je imela sprva predvsem lokalne značilnosti,
je dobila v drugi polovici 2. stoletja vse bolj rimski pečat.
Intenzivnost poselitve se je povečevala, kar se odraža v številu
in kvaliteti blaga za vsakodnevno uporabo. Uvoz iz severne
Afrike ter iz provinc severno od Alp kaže, da je bila naselbina
od sredine 2. stoletja vpeta v rimsko trgovsko mrežo, kar ne
čudi glede na njeno lego ob glavni cesti.
Na osnovi najdb vojaškega značaja lahko domnevamo, da je
bila od 3. stoletja prisotna vojaška posadka. Tako na primer
sodi v ta sklop bronasta pasna spona iz sonde XIV (slika 243).431
To domnevo potrjuje tudi 70 cm visok Jupitru posvečen oltar,
odkrit leta 1911 pri odstranjevanju ognjišča v lovskem dvorcu
Lanthierijev v notranjosti trdnjave.432 Težko berljiv napis na
njem omenja oficirja vojaške enote (verjetno beneficiarijev), ki
je v prvi polovici 3. stoletja daroval oltar Jupitru (slika 237).433

Slika 241. Železna ostroga. Sonda XXII, kvadrant 3, planum 3; R 22464; d. 13,1 cm;
neobjavljeno (foto: Tomaž Lauko)

Slika 234. Fibula s šarnirjem (tip Hrušica). Sonda XV, planum 1, kvadrant 4; R 20597;
Giesler 1981, 164, Liste 1, 7 (foto: Tomaž Lauko)

Slika 238. Bronast podolgovat pasni okov s trikotno razširjenima koncema. Sonda
X, kvadrant H (v humusu); R 13103; d. 10,8 cm; Giesler 1981, 165, Liste 2b, 34 (foto:
Tomaž Lauko)

Iz 4. stoletja je tudi zelo veliko najdb, povezanih z žensko
nošnjo in nakitom (koščene in kovinske lasne igle [slika 245
A–F],438 zapestnice iz črnega stekla in kovine,439 jagode z
ovratnic440). Zato se zdi verjetna domneva, da je bilo civilnega
prebivalstva v glavnem več kot vojaške posadke. Drobne
najdbe torej kažejo na intenzivno poselitev v 4. stoletju do
okoli leta 400. Mlajših drobnih najdb ni, zato bi lahko sklepali
na opustitev stalne poselitve. Redke slučajne najdbe in najdba
zlatnika Valentinijana III. iz let 430–455 (slika 244) kažejo zgolj
na občasno uporabo stare ceste.441

Slika 235. Obročasta fibula. Sonda X, planum 1, kvadrant G; R 12080; š. 3,4 cm;
Giesler 1981, 164, Liste 1, 15 (foto: Tomaž Lauko)

Ob koncu 2. stoletja so se pojavili belo tonirane cilindrične
čaše (slika 236), črni in sivi vojaški krožniki ter meljnice. Tudi
z obročasto fibulo s konca 3. oziroma začetka 4. stoletja
(slika 235)429 bi bila v tem času lahko prvič dokumentirana
prisotnost vojaških elementov.430
429 Giesler 1981, 63, 164, Liste 1, 15 (skupaj z novcem iz let 268–270).
430 Giesler 1981, 106.

Slika 239. Bronast krilati okov za pas. Sonda XI, planum 3, kvadrant 2; R 13566; d.
Slika 237. Votivni oltar s Hrušice (Civico Museo di Storia ed Arte, Trst, inv. št. 13551;
Ubi erat lupa Nr. 16135)
431 Giesler 1981, 65.
432 Sticotti 1937, 26.
433 AE 1921, 72. Inscr. It. X 4, 348. Giesler 1981, 106.

4,9 cm; Giesler 1981, 165, Liste 2b, 29 (foto: Tomaž Lauko)

Slika 242. Okov za pas. Sonda XV, planum 2, kvadrant 1; R 20463; d. 8 cm; Giesler
1981, 165, Liste 2b, 33 (foto: Tomaž Lauko)

434 Höck 2008.
435 Giesler 1981, 67–68.
436 Giesler 1981, 68. Pflaum 2002, 265, 275.
437 Pröttel 1996, 179.

438 Giesler 1981, 73.
439 Giesler 1981, 69–71.
440 Giesler 1981, 71–73.
441 Giesler 1981, 107. FMRSl I 17/1-353.
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Prav tako je bilo v trdnjavi prisotno orodje za popravilo
tekstila oziroma usnja, na primer šila (sliki 247). Za ta namen
so lahko služili tudi noži (slika 248), katerih uporaba je bila
sicer večnamenska.443

Slika 243. Zaponka za pas. Sonda XIV, planum 2, kvadrant 1; R 20574; d. 5,7 cm;
Giesler 1981, 164, Liste 2a, 17 (foto: Tomaž Lauko)

A

Slika 244. Zlatnik Valentinijana III. NKNMS 9479 (pr. 2,3 cm)

B
A

B

Slika 247. Šila. A: Sonda XII, planum 4, kvadranti 1–3; R 19362, d.14,4 cm; Giesler
1981, 178, Liste 20, 265. B: Sonda IX, planum 1, kvadrant 2; R 19370, d.11,8 cm;
Giesler 1981, 178, Liste 20, 260 (foto: Tomaž Lauko)

Slika 250. Železen stilus. Sonda XX, kvadrant 4, planum 4; R 21751; d. 11,4 cm;
neobjavljeno (foto: Tomaž Lauko)

Med orožjem je bilo v trdnjavi odkrito le napadalno orožje, in
sicer predvsem strelno – izstrelki – in metalno – sulične konice
in konice kopij (slika 251).444

Slika 248. Železen nož s koščenim držalom. Sonda XI, planum 3, kvadrant 1; R
13206, d.15,3 cm; Giesler 1981, 177, Liste 19, 238 ( foto: Tomaž Lauko)

Z vsakodnevnim življenjem so povezane najdbe ključev (slika
249) oziroma pisal (stilus) (slika 250).

A

B

C

D

E

Slika 245. Koščene (A–D) in srebrna (E) lasna igla. A: Sonda XII, med planumom 6 in 7,
kvadrant 3; R 19618; d. 7,3 cm; Giesler 1981, 169, 123. B: Sonda XII, planum 6, kvadrant
2; R 19708; d. 6,4 cm; Giesler 1981, 169, 122. C: Sonda XIV, planum 2, kvadrant 1; R
20066; d. 5,7 cm; Giesler 1981, 169, 126. D: Sonda XIV, planum 2, kvadrant 4; R 20395;
d. 4,7 cm; Giesler 1981, 169, 127. E: Sonda XI, planum 3, kvadrant 1; R 13209; d. 4,8
cm; Giesler 1981, 170, 134 (foto: Tomaž Lauko)

Odkrili so tudi številne vrste orodja, ki so ga uporabljali pri
vsakodnevnem delu oziroma popravilih. Tako je bilo odkrito
orodje za obdelavo lesa (sekire, dleta, mizarska kladiva, strgala,
obliči – slika 246 A–C) ter orodje za obdelavo kovin (pile,
prebijala (slika 246 D), dleta).442 Nikjer na izkopanih površinah
v trdnjavi ni bilo mogoče zaslediti ostankov obrtnih delavnic.

442 Giesler 1981, 78–80.

A

C

D

Slika 246. Orodje za obdelavo lesa (A–C) in kovine (D). A: železna sekira. Sonda XV,
planum 1, kvadrant 4; R 20602; d. 11,1 cm; Giesler 1981, 178, Liste 22, 275. B: železen
oblič za izrezovanje profilov. Sonda XI, planum 5, kvadrant 3; R 13588; d. 15,9 cm;
Giesler 1981, 178, Liste 22, 272. C: železen žličast sveder. Sonda XXI, kvadrant 4,
planum 2; R 22143; d. 27,8 cm; neobjavljen. D: železno prebijalo. Sonda XII, planum
4, kvadrant 2; R 20658; d. 11,3 cm; Giesler 1981, 179, Liste 23, 286 (foto: Tomaž Lauko)

B

C

D

Slika 251. A: železna ost kopja. Sonda X, kvadrant H (polnitev cisterne); R 13136;
d. 14,1 cm; Giesler 1981, 173, Liste 9, 181. B: strelna konica s svinčenim plaščem
(plumbata). Sonda XV, planum 3, kvadrant 2; R 21126; d. 10,9 cm; Giesler 1981, 173,
Liste 9b, 180. C: železna puščična ost. Sonda XX, kvadrant 2, planum 3; R 21342; d. 8,4
cm; Pflaum 2004, slika 6, 9. D: puščična ost. Sonda XX, kvadrant 3, planum 3; R 21714;
d. 7,8 cm; neobjavljeno (foto: Tomaž Lauko)
Slika 249. Železen ključ. Sonda XX, kvadrant 3, planum 6; R 21722; d. 9,5 cm;
neobjavljeno (foto: Tomaž Lauko)
443 Giesler 1981, 78.

444 Giesler 1981, 73–76.
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Med obrambno orožje sodi le del paradnega luskastega
oklepa, ki pa ni bil najden v trdnjavi, ampak z detektorjem
kovin leta 1972 v gozdu kak kilometer zahodno od trdnjave,
severno od rimske ceste.445 Ohranjen je bil le del 18,8 cm
visoke in 9 cm široke desne ovratne plošče in 73 bronastih lusk
(vsaka v izmeri približno 2,9 x 1,1 cm). Prsna plošča iz tanke
bronaste in deloma posrebrene ali pokositrene pločevine
pravokotne oblike s polkrožnim izsekom za vrat je imela v
zgornjem predelu upodobljenega orla, v predelu pod njim
pa doprsje Minerve (slika 252). Del oklepa bi lahko časovno
umestili v drugo polovico 3. stoletja.446
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stolpa, njune ostanke je mogoče prepoznati na terenu. Od
tod se zid sprva strmo spušča, nato pa se prične dvigati proti
Javorjevemu griču, kjer se zaključi. Severozahodni zaporni zid
je dolg 620 m. Najkasneje severno od ceste se zaporni zid zoži
na en meter.

Slika 257. Trdnjava Ad Pirum s pripadajočimi južnimi zapornimi zidovi. Z rumeno
barvo so označeni stolpi, s turkizno barvo vratna stolpa (GPS-izmere Peter Kos).

Slika 253. Trdnjava Ad Pirum s pripadajočimi zapornimi zidovi. Z rumeno barvo so
označeni stolpi, s turkizno barvo vratni stolpi (GPS-izmera Peter Kos).

Slika 255. Zaporni zid severno od trdnjave Ad Pirum. Z rumeno barvo sta označena
stolpa (GPS-izmera Peter Kos).

Slika 258. Rekonstruirani del jugovzhodnega zapornega zidu pod trdnjavo (foto:
Peter Kos)

Slika 252. Del paradnega oklepa; R 11758

Slika 256. Rekonstruirani del severozahodnega zapornega zidu, ki se od
severovzhodnega stolpa trdnjave na Hrušici spušča v dolino (foto: Peter Kos)

Širina tega zapornega zidu je med trdnjavskim obzidjem in
vratnim stolpom znašala 1,9–2 m. Način gradnje so raziskali leta
1978 ob gradnji plinovoda. Na tanko plast ilovice je bila položena
debela plast malte. Za zidavo je bilo nato uporabljeno lomljeno
apnenčevo kamenje različnih oblik in velikosti, povezano z malto.
V licih zidu uporabljeno kamenje je bilo izbrano, v notranjosti pa
je bil nametan drobir, pomešan z apnenim vezivom.447 Ulbert je
iz mase ruševin zidu v bližini jugozahodnega vratnega stolpa
domneval, da je bil zaporni zid visok okoli 3 m, pri čemer dopušča
možnost, da bi bil lahko povišan z ozkim prsobranom na vrhu
širokega pohodnega zidu.448

Jugozahodni in jugovzhodni zaporni zid

Slika 254. Lidarski posnetek območja Hrušice z jasno razpoznavnimi zapornimi
zidovi (Rutar 2012, priloga 3)

Severozahodni zaporni zid

445 Petru, 1974, 225.
446 Giesler 1981, 73, ga datira v 2. oziroma 3. stoletje, medtem ko ga Petru 1974,
231, opredeljuje v 3. stoletje oziroma na začetek 4. stoletja.

Od stolpa na najvišjem delu trdnjave se v dolino v
severozahodni smeri do nove ceste, ki vodi s Hrušice proti
Črnemu Vrhu, spušča okoli 2 m širok zaporni zid. V dolžini 165
m ga je odkopal in konserviral že Brusin. Na drugi strani ceste
se prične dvigati po pobočju Nivčen griča; tu in na njegovem
vrhu sta na edinih dveh delih, kjer se teren zravna, stala

Na jugovzhodni vogal trdnjavskega obzidja se naslanjata
dva zaporna zidova (glej sliki 108 in 109 zgoraj). Eden poteka
pod trdnjavo v jugozahodni smeri in mu je mogoče slediti
približno 137 m, ko ga prekine sodobna cesta proti Bukovju.
Prvotno je verjetno segal do pobočja vzpetine, ki leži zahodno
od trdnjave. Drugi zaporni zid se spušča v jugovzhodni
smeri v dolino ter po okoli 280 metrih prečka rimsko cesto,
ki je peljala proti Bukovju oziroma Razdrtemu, nato pa po
približno sedemsto metrih doseže skalnate prepade severno
pod vrhom Bršljanovca. Dolžina jugovzhodnega zapornega
zida znaša 1011 m.

Slika 259. Presek skozi jugovzhodni zaporni zid na 63 m zidu pod trdnjavo; pogled
proti severu (Dokumentacija AONMS)

447 P. Petru, Kasnoantične utrdbe Slovenije 1978, Arhiv AONMS 411, 7–8.
448 Ulbert 1981, 30.
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Slika 260. Mogočni ostanki jugovzhodnega zapornega zidu pred vratnim stolpom
(foto: Peter Kos)

Na mestu, kjer je zid dosegel lokalno rimsko cesto, je bil
zgrajen vratni stolp.
Vratni stolp na cesti jugovzhodno pod trdnjavo
Zaporni zid, ki se od jugovzhodnega vogala trdnjave spušča
v dolino, se po približno 270 m na mestu, kjer ga seka
lokalna rimska cesta, ki je vodila proti Bukovju, Landolu
in Razdrtem,449 prekine z ruševinami velike stavbe. Gre za
velik vratni stolp, skozi katerega je potekal lokalni cestni
promet in je zato omogočal popoln nadzor. Na drugi strani
stolpa se je zid nadaljeval. Vratni stolp je že leta 1916 izmeril
in v neobjavljenem dnevniku opisal W. Schmid, njegove
ugotovitve pa se v glavnem ujemajo z rezultati arheoloških
raziskovanj v letih 1971–1973.
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ruševinskega materiala na obeh straneh zidu je mogoče
ugotoviti, da je bil zaporni zid visok najmanj 3 m.
Stolp ima zaradi prilagajanja terenu obliko paralelograma.
Povprečna velikost stolpa znaša 10,70 x 8,00 m; pri povprečni
debelini zidov 1 m pa so notranje mere stolpa 8,70 x 6,00
m. Cesta je zaradi prilagajanja terenu potekala nekoliko
poševno skozi stolp. Vhod v stavbo je bil skrbneje izdelan
na vzhodni (sovražnikovi) strani. Obdan je bil z dvema
kamnitima 1,50 oziroma 1,20 m širokima zidovoma, ki sta
iz zidu stavbe izhajala za 70 cm. Vratna odprtina je sprva
znašala 2,60 m. Na tej strani stolpa dve pravokotni stojni
vdolbini na vsaki strani vrat (globoki 60 cm) predstavljata
ostanek dvokrilne vratne konstrukcije. Odprtina je bila na
severni strani vzhodne stene kasneje zožena na 1,80 m,
raziskovalci pa so domnevali, da so bila tedaj vrata enokrilna,
saj niso bile odkrite stojke vratne konstrukcije. Prehod skozi
stolp z zahodne strani ni bil okrepljen z izstopajočim zidom,
prav tako niso našli stojk za vratno konstrukcijo. Tudi tu je
bila prvotna vratna odprtina sprva široka 2,70 m in nato
zožena na 1,80 m.
Kamni zapornih zidov in vratnega stolpa se ob stikih med
seboj vežejo, kar kaže, da je bila gradnja obeh struktur
istočasna.
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V notranjosti stolpa so bili sledovi močnega požara in ob notranjih
stenah debela plast žganine, v kateri so bila vidna zoglenela bruna.
Približno 1,50 m od sten žganinska plast ni bila več opazna. Na
severozahodni strani notranjega dela stolpa so bili vidni sledovi
dveh žganinskih plasti, kar bi lahko kazalo na dvojni požar.
V jugovzhodnem notranjem vogalu stolpa je bilo najdenih
več izstrelkov (slika 269, A–C), prav tako v območju
severovzhodnih vrat v stolp (D–F). Te najdbe napadalnega
orožja kažejo na sovražni napad na stolp.450

Slika 264. Notranji jugozahodni vogal vratnega stolpa (foto: Dokumentacija AONMS)

A1

B

C

D

E

F

Slika 265. Stojka za vratno konstrukcijo ob vzhodnem vhodu v stolp (foto:
Dokumentacija AONMS)

Slika 262. Vzhodni vhod v stolp s stojkami za vratno konstrukcijo (foto:
Dokumentacija AONMS)

Slika 269. Železni izstrelki iz jugovzhodnega vratnega stolpa

Slika 266. Skrbno grajeno zahodno lice zapornega zidu ter stik s severno steno
vratnega stolpa (foto: Dokumentacija AONMS)

Na osnovi lege plasti žganine je Ulbert domneval, da stolp ni
imel strehe in da je bil na vrhu zidov stolpa le lesen pohodni
mostovž.451 Po njegovem mnenju je bila višina stavbe enaka
višini obrambnega zidu, torej vsaj 3 m. Na vzhodni strani stavbe
je bil vhod okrepljen z dvema kontraforjema in zaprt z vrati.
Lesen mostovž naj bi bil po Ulbertu tudi nad vzhodnim vhodom.
Pri prehodu na drugi strani stolpa podobne konstrukcije ni bilo,
kar govori za močan defenzivni značaj stavbe. Tekom življenja
stavbe je bil vhod enkrat zožen. Stavba je dvakrat gorela,
zadnji požar je pomenil tudi njen konec. Da bi bilo mogoče
zadnji požar povezovati s sovražnim napadom, govorijo konice
številnih izstrelkov, ki so bile odkrite v žganini.452 V zgornji

Slika 261. Tloris cestnega stolpa južno pod trdnjavo Ad Pirum (Ulbert 1981, 34 Abb. 19)

Zaporni zid na obeh straneh vratnega stolpa ima debelino
1,90–2 m in je ohranjen do višine 2 m. Na osnovi količine
449 Petru 1983. Penko 2007, 54-56.

1 A: Giesler 1981, 170, Liste 8, 143; R 23846. B: Giesler 1981, 170, Liste 8, 144; R 23852.
C: Giesler 1981, 170, Liste 8, 142; R 23862. D: Giesler 1981, 170, Liste 8, 145; R 23850.
E: Giesler 1981, 170, Liste 8, 146; R 23858. F: Giesler 1981, 170, Liste 8, 147; R 23860.

Slika 263. Vzhodni vhod v stolp s stojkami za vratno konstrukcijo; pogled z vzhoda
(foto: Dokumentacija AONMS)
Slika 267. Stik severne stene vratnega stolpa z zapornim zidom; pogled s severa
(foto: Dokumentacija AONMS)

450 Giesler 1981, 74.
451 Ulbert 1981, 34.
452 Ulbert 1981, 35, Taf. 21, 142–147.
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žganinski plasti je bil odkrit tudi Honorijev bronast novec tipa
Salus Reipublicae rimske kovnice, na osnovi česar je Ulbert
domneval, da je bila stavba uničena ob dogodkih leta 394.453
Skromni odlomki keramičnih in steklenih posod govorijo za to,
da bi bila stavba lahko vsaj kratek čas obljudena.
Južno od vratnega stolpa se 2 m širok zaporni zid spušča v dolino
ter nato vzpenja proti Velikemu Bršljanovcu. Na njegovi notranji
(zahodni) strani je mogoče ugotoviti pet kamnitih obrambnih
stolpov. Prvi je bil 240 metrov oddaljen od vratnega stolpa. Po
280 metrih je sledil drugi stolp, nato po okoli 60 m tretji. Stolpi
so postavljeni na mestih, kjer se sicer strm in razgiban teren
zravna in kjer je edini primeren prostor za gradnjo. Po 93 metrih
je bil na izravnanem vrhu Bršljanovca postavljen predzadnji
stolp, na vzhodnem prepadnem robu pa se je zaporni zid po
40 metrih zaključil z zadnjim, petim stolpom (slika 280).454 Zid
je ne glede na naklon terena nepretrgan do vrha Bršljanovca in
odlično izrablja konfiguracijo terena (slika 270).

zapornim zidom z oporniki. Severozahodni stolp je bil zaradi
prilagajanja terenu nekoliko nepravilne oblike in je meril 4,60
(zunanje mere južne stene) x 4,20 m (zahodna stena) oziroma
3,40 m (vzhodna stena). Stene stolpa so bile debele 0,50–0,60
cm. Zaporni zid je bil raziskan v dolžini 19 m. Njegova debelina
je znašala 90–100 cm, z notranje strani pa je bil nanj prislonjen
še en zid debeline 80 cm, ki je bil izrazito slabše kvalitete.

Slika 271. Severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti vzhodu (Dokumentacija AONMS)

Slika 270. Ostanki zapornega zidu, ki se jugovzhodno od vratnega stolpa vzpenja
proti Bršljanovcu (foto: Peter Kos)

Zaključek jugovzhodnega zapornega zidu na Velikem Bršljanovcu (857 m
nadmorske višine)
Prvotno so domnevali, da naj bi na vrhu Bršljanovca stala utrdba,
vendar arheološka izkopavanja leta 1974 tega niso potrdila.455

Slika 273. Zaporni zid in severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti
jugozahodu (Dokumentacija AONMS)

Slika 272. Severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti zahodu (Dokumentacija AONMS)

Tedaj so na vrhu Bršljanovca kot zaključek jugovzhodnega
zapornega zidu, ki je potekal od jugovzhodnega roba trdnjave
Ad Pirum, odkrili le dva stolpa, povezana z okoli 1 m širokim
Slika 268. Tlorisni izris jugovzhodnega vratnega stolpa (Dokumentacija AONMS)

453 Ulbert 1981, 35.
454 Za podrobnosti glej spodaj str. 108.
455 Za preliminarno poročilo glej Petru 1977, 220.

Slika 274. Južna stena severozahodnega stolpa na Bršljanovcu; pogled proti
zahodu (Dokumentacija AONMS)
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zidu izhajali za 1,05 m. Prvi opornik je bil od predzadnjega stolpa
oddaljen 3,5 m, v oddaljenosti 2,1 m pa mu je sledil naslednji
opornik. Zadnji opornik je bil postavljen 2,7 m pred stolpom, s
katerim se je zaporni zid na skrajnem severovzhodu zaključeval.
Oporniki so bili ohranjeni do višine 1 m in so podobne velikosti
kot na drugih zaporah.457 Služili so kot podnožje lesenemu
mostovžu oziroma pohodnemu podestu.458

Slika 275. Vzhodna stena severozahodnega stolpa na Bršljanovcu ter njen stik z
zapornim zidom. Na južni (notranji) strani je prislonjen dodatni zid; pogled proti
zahodu (Dokumentacija AONMS).

Med obema zidovoma je bila mestoma jasno vidna cezura.
Prvi zid je povezan s stolpom, drugi pa je od njega ločen.
Tudi način zidave je različen – pri gradnji prvotnega zidu so
uporabljali kvalitetno malto, berma je zelo solidna, pri gradnji
zidov stolpa so skrbno izbrano kamenje polagali v vrstah.
Nasprotno je bil drugi zid grajen iz neizbranih in neobdelanih
kamnov, ki so bili povezani z nekvalitetno malto. Na tej osnovi
je Petru domneval dve gradbeni fazi.456

Slika 279. Načrt zaključka južnega zapornega zidu na Bršljanovcu (Dokumentacija AONMS)

Vratni stolp in zaporni zidovi na cesti jugozahodno pod
trdnjavo460
Slika 278. Iz zapornega zidu (levo) izstopajoči opornik; pogled proti vzhodu. Na
notranji strani je na opornik in zid prislonjen dodaten zid, ki ga od obeh loči cezura
(Dokumentacija AONMS).

Zaključni stolp zapornega zidu v izmeri 4,30 (južna stena)
x 4,50 m (vzhodna stena) kaže slabši način gradnje kot prej
omenjeni stolp, saj sta bila uporabljena neizbrano kamenje in
malta slabe kvalitete. V zaključni stolp obzidja vodijo tik ob
zidu vrata, ki so skoraj enako široka kot oporniki.459
Niti v obeh stolpih niti ob zapornem zidu in opornikih ni bilo
odkritih drobnih najdb.
Slika 282. Pogled iz notranjosti severovzhodnega stolpa proti zahodu (Arhiv AONMS)

Slika 276. Vzhodno lice opornika v sondi 4 (Dokumentacija AONMS)

Slika 280. Severovzhodni stolp; pogled proti severu (Dokumentacija AONMS)
Slika 283. Zahodna stena severovzhodnega stolpa na Bršljanovcu (Arhiv AONMS

Slika 277. Južno lice opornika pred severovzhodnim stolpom (Dokumentacija
AONMS)

Od severozahodnega stolpa je proti vzhodu tekel 1 m širok
obrambni zid, ob njegovi zunanji strani je bila 40 cm široka berma
v obliki maltnega premaza, ki je prekrival skalnato podlago pred
zidom. Na notranji strani zidu so bili oporniki širine 0,9 m, ki so iz
456 P. Petru, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 404, 1.

Slika 281. Severovzhodni stolp; pogled proti jugu (Arhiv AONMS)
457 Glej zgoraj str. 21-22.
458 Petru 1977, 220.
459 P. Petru, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na Hrušici, Arhiv AONMS 404, 1–2.

Slika 284. Zunanje lice zahodne stene severovzhodnega stolpa (Arhiv AONMS)

Približno 650 m zahodno od prvega vratnega stolpa je lokalno
cesto proti Bukovju in Landolu zapiral še drugi, nekoliko
manjši vratni stolp (SLO GK: x = 431286,444, y = 79603,240).
Dve tretjini so ga raziskali v letih 1974 in 1976. Njegove
zunanje mere so bile 6,5 x 4,9 m, notranje pa 2,65 x 4,25 m.
Zidovi stolpa so široki okoli 115 cm, njihovo lice je zgrajeno
iz izbranih ploščatih kamnov, v notranjosti pa so zapolnjeni
z drobnejšim kamenjem in apneno malto, ki je pomešana z
drobci rdeče opečene ilovice. Prehod za cesto v stolpu je
bil širok okoli 2,8 m, samo cestišče skozi stolp – kot kažejo
sicer slabo razpoznavni sledovi kolesnic – pa je bilo široko
1,30–1,35 m. Na severnem delu stolpa je bil kolovoz lepo
viden, saj je obe kolesnici spremljal drobir, po sredini cestišča
pa je izstopala živa skala. V notranjosti stolpa je cestišče
slabše razpoznavno.461 Neposredno ob vozni površini je bila
v notranjosti stolpa odkrita stojka,462 ki jo Petru interpretira
kot nosilec za leseno zgornjo konstrukcijo stolpa.463 Ta
interpretacija se zdi malo verjetna, saj leži stojka skoraj v
sredini ceste (glej sliko 285), poleg tega pa stavba razmeroma
majhnih dimenzij ne potrebuje podpore za lesene nosilce
zgornjega nadstropja, ki so po vsej verjetnosti premoščali ožji
del stavbe.
Spodnja plast kamenja v zidovih stolpa tako na zahodni
kot na vzhodni strani leži na plasti malte, ta pa na živi skali
in sterilni ilovici. Maltna apnena podlaga je v severnem delu
segala preko živih skal in sterilne ilovice do cestišča, za katero
lahko zato sklepamo, da je rimskodobno. Pri zidavi so kamenje
polagali v vrste, ki jih povezuje 5–10 cm debela plast malte.
Gradbena vezava stolpa z zapornim zidom, ki je na tem mestu
širok 1–1,10 m, dokazuje, da je bila gradnja obeh sočasna
(slika 286).464
460 Petru, Arhiv AONMS 409. Petru 1977, 221–222. Petru 1983, 132–133.
461 Petru, Arhiv AONMS 409, 19.
462 Petru, Arhiv AONMS 409, 21.
463 Petru 1977, 222. Petru 1983, 132.
464 Petru, Arhiv AONMS 409, 23.
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Slika 288. Prečni (Z–V) profil skozi stolp (Dokumentacija A ONMS)
(Profil v vzhodnem delu stolpa je bil odstranjen že med izkopavanji leta
1974 in ni bil izrisan. Na zahodnem delu sega še 1,5 m preko zahodnega zidu na samo obzidje. Cestišče nakazuje razpadli drobir zidu, ki je
padel na cestišče. Pod njim je plast rjavosive zemlje, v kateri se pojavlja
droben bel pesek, značilno kamenje, zdrobljeno pod kolesi vozov. V tej

1 Petru, Arhiv AONMS 409, 9–11.

položeni na plast malte, ki je bila razprostrta neposredno na
živi skali oziroma sterilni ilovici.469 Na isti način je bil grajen
tudi zahodni zid stolpa.

gradnji vzhodne stene ni mogoče opaziti sledov obnove. Novca
določata le terminus ante quem izgradnje stolpa (337–340) in
terminus post quem uničenja stolpa (364–378).

plasti so tudi drobci opeke ali keramike. Pod tem je sloj kamnov v rjavi,
verjetno sterilni ilovici. V zahodnem delu notranjosti stolpa je pod plastjo ruševine močan sloj rdeče opečene ilovice, pomešane z drobci oglja.
Proti zidu se plast ruševin in preperele apnene malte strmo dviga.1)

Opredelitev v stolpu najdenih novcev je naslednja: odlično
ohranjen novec Konstancija II. iz let 337–340,470 drugi pa je
bil slabo ohranjen novec, kovan med letoma 364 in 378 v
imenu Valentinijana I., Valensa ali Gracijana.471 Prvi novec je
bil najden v severnem vogalu stolpa, 75 cm od vzhodnega
dela severnega zidu in 65 cm od vzhodnega zidu.472 Drugi
novec je bil odkrit v globini 88 cm v plasti žganine ob temelju
vzhodnega zidu, 130 cm oddaljen od severnega zidu in 12 cm
od vzhodnega zidu stolpa.473

Slika 285. Tloris jugozahodnega vratnega stolpa (Arhiv AONMS)

Slika 290. Notranje lice vzhodne stene stolpa (Dokumentacija AONMS)

Slika 286. Stik vzhodnega kraka zapornega zidu z vzhodno steno stolpa; pogled
proti severu (Dokumentacija AONMS)

V zahodnem delu notranjosti stolpa je bil pod plastjo ruševine
močan sloj rdeče opečene ilovice. Ko so v notranjosti stolpa
ob njegovem vzhodnem zidu odstranjevali plast estriha, ki je
sočasna z obstoječimi zidovi, so pod zgornjo plastjo apnene
malte odkrili 4–5 cm debel kulturni sloj zdrobljenega ometa,
»ki sega pod obstoječe obzidje«.465 Po Petrujevem mnenju naj
bi to dokazovalo obstoj neke starejše arhitekture.466 V tej plasti
sta ležala dva novca, ki ju je Petru napačno opredelil kot novca
Konstancija II. in z njima povezoval požig stolpa z bojem za ta
cestni prehod leta 352 (boji Konstancija in Magnencija).
465 Petru, Arhiv AONMS 409, 25.
466 Petru, Arhiv AONMS 409, 27.

Slika 287. Terenska skica odkopanega vratnega stolpa z merami in vrisano lego obeh
novcev (Arhiv AONMS 409, 1)

Po Petrujevi domnevi naj bi notranjost stolpa leta 388 počistili
in nanesli nov omet ter obnovili zidove.467
Profil skozi sredino vratnega stolpa (sliki 288 in 289) ne
pritrjuje tezi, da je plast z novcema segala pod obstoječe
zidove. V obeh Petrujevih tiskanih poročilih se omemba, da
sega plast pod obstoječe obzidje, ne pojavlja več.468 Tudi pri
opisu vzhodne polovice stolpa Petru opisuje, da so zidovi
467 Petru 1983, 133. Za podrobne podatke glej Kos 2012, 286, 288. Tedaj smo sledili
Petrujevim domnevam in zato z novcem postavili terminus post quem obnove stolpa.
468 Petru 1977, 222. Petru 1983, 133.

Slika 289. Prečni profil v zahodnem delu stolpa; pogled proti jugu (Dokumentacija
AONMS)

Na osnovi dokumentacije ni mogoče pritrditi tezi o obstoju
starejšega stolpa in izgradnji novega po porušitvi starega. Risbe
profila in tlorisa kažejo zgolj ruševine enega stolpa, pa tudi v
469 Petru, Arhiv AONMS 409, 19, 21.
470 FMRSl I 17/1-209.
471 FMRSl I 17/1-300.
472 Arhiv AONMS 410, št. najdbe 73.
473 Arhiv AONMS 410, št. najdbe 78.

Slika 291. Stik vzhodnega zapornega zidu z vzhodno steno stolpa; pogled proti
zahodu (Dokumentacija AONMS)
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ni dokumentiran. Nemška rekonstrukcija tudi ne upošteva
zapornega zidu, ki od jugovzhodnega vogala trdnjave
poteka proti jugozahodu. Rekonstrukcija ZVKDS ne upošteva
dejanskih oblik stolpov (slika 298).
Razen rekonstrukcije ZVKDS, ki se je omejila le na obzidje
trdnjave, skušajo ostali poskusi rekonstrukcij prikazati tudi
notranjost trdnjave. Pri tem le rekonstrukcija Pflaumove sloni
na podatkih, ki so bili dejansko odkriti med arheološkimi
raziskovanji. Ostale rekonstrukcije podajajo idealizirano stanje
poselitve zgornjega in spodnjega dela trdnjave, ki ne temelji
na rezultatih arheoloških raziskovanj. Postavljanje stavb v
zgornji del trdnjave ne upošteva terena, ki tega ne omogoča.
Značilnost vseh predstavljenih poskusov rekonstrukcij
trdnjave (z izjemo zadnje, ki je dostopna na nemški wikipediji)
so obrambni stolpi, ki se zaključujejo z ravnimi strehami, na
katerih je obrambni zidec zaščiten s cinami.

vse trdnjave le devet stolpov.
Iz iste smeri je trdnjavo leta 1893 shematično narisal tudi Alfons
Müllner, ki podaja realnejše stanje, le stolp na jugovzhodnem
vogalu trdnjave ni nikoli obstajal.

Slika 292. Notranji severozahodni del stolpa (Dokumentacija AONMS)

Petru se v svojih terenskih zapiskih sprašuje, zakaj je bilo
treba zgraditi dva vratna stolpa drugega za drugim. Njegova
domneva, da gre v tem primeru za starejšo zaporo, ki naj bi
bila po vsej verjetnosti najstarejša na Hrušici,474 se na osnovi
novčnih najdb v stolpu prav tako ne zdi verjetna.
Vzhodno od sredine vzhodne stene stolpa se v dolžini 28 m
nadaljuje okoli 1 m širok zaporni zid do kraške vrtače Prepadi,
na zahodni strani pa je zapornemu zidu mogoče slediti okoli
50 m v smeri proti trdnjavi.475

Slika 294. Müllnerjev shematični poskus rekonstrukcije videza trdnjave iz vzhodne
smeri (Müllner 1893, Taf. V, Fig. 1)

V zadnjih letih je bilo izdelanih kar nekaj poskusov
rekonstrukcije videza trdnjave Ad Pirum.
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Slika 297. Poskus rekonstrukcije trdnjave in njene okolice (Jankovič Potočnik 2008, 22)

*
Pri poskusu rekonstrukcije trdnjavskega obzidja s stolpi sem
se naslanjal na rezultate arheoloških raziskovanj ter predvsem
na rezultate raziskovanj sočasnih trdnjav ob Donavi.
Rezultati raziskav poznoantičnih trdnjav kažejo, da se
v primerjavi s trdnjavami iz srednjecesarskega obdobja
bistveno povišajo obzidje in stolpi. Na vrhu stolpov moramo
izključiti ravne ploščadi s cinami, pač pa so bili stolpi prekriti s
streho, katere oblika je bila prilagojena tlorisu stolpa.477
Takšni trdnjavski stolpi s strehami so vedno upodobljeni na
poznoantičnih novcih (slika 300) in medaljonih (301).

Rekonstrukcije trdnjave Ad Pirum
Ruševine rimske trdnjave na Hrušici so vedno burile domišljijo
popotnikov in prvih raziskovalcev pa tudi danes se obiskovalci
Hrušice sprašujejo, kaj predstavljajo ohranjene ruševine in
kako naj bi si zamišljali nekdanji videz trdnjave.

Slika 298. Rekonstrukcija obzidja trdnjave. Avtor: Matej Zupančič (ZVKDS, 2011)

Slika 295. Rekonstrukcija trdnjave Donate Degrassi (Degrassi 2000, 112–113)

Slika 300. Desetkratni aureus Konstancija I., kovan v kovnici Treveri med letoma
295 in 305 z upodobitvijo utrjenih vrat mesta Londinium (danes London) (RIC 34)
(Bastien 1977, 94, št. 218)

Slika 293. Poskus rekonstrukcije videza trdnjave Ad Pirum iz leta 1863; Alberto
Rieger (Scussa 1863)

Slika 299. Rekonstrukcija obzidja trdnjave. Neznani avtor (http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/de/0/04/Kastell_ad_pirum.jpg)

Prvi poskus rekonstrukcije videza trdnjave Ad Pirum je po
idejni zasnovi P. Kandlerja izdelal avstrijski slikar iz obdobja
romantike Alberto Rieger (Trst 1834–1905 Dunaj).476 Trdnjavo
je upodobil iz vzhodne smeri, s ceste, ki vodi iz Logatca preko
Hrušice proti Colu. Trdnjavsko obzidje s številnimi stolpi in
visok stolp na vrhu trdnjave sta upodobljena v srednjeveški
maniri in ne ustrezata dejanskemu stanju, ki kaže na območju

Za vse rekonstrukcije sta značilna razmeroma realno
prikazovanje obzidja in stolpov ter spoj jugozahodnega
in jugovzhodnega zapornega zidu z južnim trdnjavskim
obzidjem. Vrata na severnem vrhu trdnjave upoštevajo le
rekonstrukcije Degrassijeve (slika 295), Pflaumove (slika
296) in Potočnika (slika 297). Vrata na jugozahodnem delu
trdnjavskega obzidja upošteva le poskus rekonstrukcije
Veronike Pflaum. Rekonstrukcije upoštevajo 9 stolpov, razen
rekonstrukcije Potočnika in nemške rekonstrukcije (slika 299),
ki postavljata stolp tudi na jugovzhodni vogal trdnjave, kjer

474 Petru 1977, 221. P. Petru, AONMS Arhiv št. 402, 7. P. Petru, Arhiv AONMS 404, 4.
475 Petru 1977, 220–221. Petru 1983, 132.
476 Scussa 1863. Sticotti 1937, Tav. 2, Fig. 2.

Slika 296. Poskus rekonstrukcije trdnjave (Veronika Pflaum, 2007; dokumentacija
AONMS)

Slika 301. Svinčen medaljon kovnice Treveri, verjetno kovan med letoma 293 in 294.
Upodobljeni so most čez Ren ter trdnjavi Mogontiacum (danes Mainz) in Castellum
(danes Mainz – Kastel). Vsi stolpi so upodobljeni s strehami (Bastien 1989, pl. 1, 4).
477 Mackensen 1995, 87. Za rekonstrukcijo obzidja in vrat poznoantičnega Kellmünza glej Mackensen 1998, 126 ss.
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S strehami prekriti stolpi na zapornih zidovih so shematično
upodobljeni tudi v Notitia Dignitatum, nekakšnem
ilustriranem almanahu poznoantične administracije, ki je bil
v več etapah izdelan v času vlade cesarja Honorija (395–423).
Originalni dokument je sicer izgubljen, njegova vsebina
pa se je ohranila v kopiji s konca 9. oziroma iz zgodnjega
10. stoletja. Ta je bila vključena v Codex Spirensis, ki pa je bil
uničen pred 17. stoletjem.478 Ohranilo se je več rokopisov.
Za naš namen je najpomembnejša druga verzija (codex 2)
kopije karolinškega rokopisa iz let 1550 in 1551, ki se hrani v
Münchnu (slika 302). V prvi verziji kopije Notitia Dignitatum
iz Münchna, verjetno izdelani leta 1542 (codex 1),479 so bile
risbe namreč preveč posodobljene in prilagojene času, zato
odražajo arhitekturni slog 16. stoletja, v katerem je bila kopija
izdelana. Naročnik je po prevzemu prve verzije kopije zato
zahteval novo izdelavo risb, ki naj bodo čim bolj podobne
originalu.480 V drugih kopijah, na primer v kopiji iz Oxforda
(Oxoniensis Canonicianus Misc. 378 [Bibl Bodl. 19854]) iz
leta 1436, je na upodobitvah videz zgradb spremenjen, saj
so jih želeli posodobiti. Mesto v ospredju (Aquileia) ima zato
videz srednjeveškega mesta, prav tako kažejo zaporni zidovi
s stolpi v ozadju značilnosti srednjeveških utrdb (slika 303). Na
osnovi upodobitve zapor na tej kopiji zato nikakor ni mogoče
domnevati, da so bili stolpi na zapornih zidovih trinadstropni.
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leseno stropno konstrukcijo kažejo, da so bila nadstropja
visoka okoli 2,5 m (sliki 304 in 305).481
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okoli 6–7 m, do vrha prsobrana s cinami pa pribl. 7–8,5 m.485
Na tej osnovi so izdelali tudi poskus rekonstrukcije vzhodnega
obzidja poznoantične trdnjave Kellmünz (Caelius Mons) na
donavskem limesu v provinci Reciji.

Slika 305. Rekonstrukcija poznoantičnega stražnega stolpa v Bacharnsdorfu (Ubl
1997, 204, slika 75)

da so bili stolpi dvonadstropni, je njihova višina do strešnega
slemena znašala 13,5 m (6 + 2,5 + 2,5 + 2 m). Manjši burgus
v Bacharnsdorfu na donavskem limesu v Avstriji je namreč
ohranjen v višini dveh nadstropij in ugotoviti je mogoče, da
so nadstropja visoka približno 2,5 m.492
Strehe stolpov so bile običajno prekrite z opekami, vendar
moramo to možnost na Hrušici zaradi odsotnosti najdb
strešnih opek izključiti. Strešno konstrukcijo je bilo najbolj
priročno prekriti z lesenimi deskami (skodlami), saj je bilo lesa
v neposredni okolici v obilju.
Okna so bila v tem času pravokotne oblike, na vrhu zaokrožena
z obokom (prim. Bacharnsdorf – slika 304). Kot paralelo za
rekonstrukcijo opazovalnih oziroma obrambnih lin v pritličju
stolpov, ki so z vzhodne in zahodne strani branile vhode v
trdnjavo, smo uporabili lino, kakršna je bila odkrita v bližnji
trdnjavi na Lanišču (slika 76).
Na našem poskusu rekonstrukcije obzidja in stolpov so zidovi
izdelani iz neobdelanega, vendar izbranega lomljenca, fuge
med kamni so zglajene s kvalitetno malto. V sondah, ki so
zajele tudi obzidje, namreč ni dokazov, da bi bili obzidje ali
stolpi ometani.
Pri rekonstrukciji notranjosti trdnjave sem se naslonil na
rezultate arheoloških raziskovanj, na osnovi katerih je mogoče
umestiti posamezne stavbe in ugotoviti material, iz katerega
so bile zgrajene. Le v redkih primerih je mogoče ugotoviti
njihove točne dimenzije.

Slika 303. Notitia Dignitatum Occ. XXIV. Bodleian Library, Oxford. Cosmographia
Scoti, Notitia dignitatum. Etc. MS. Canon. Misc. 378, fol. 155r, 159B [Bibl Bodl. 19854]
(Boudartchouk 2008, 53, sl.8)
Slika 306. Poskus rekonstrukcije vzhodnega obzidja poznoantične trdnjave
Kellmünz (Mackensen 1998, 127)

Slika 304. Konservirani del stražnega stolpa v Bacharnsdorfu z jasno vidnimi
nosilci stropnih lesenih konstrukcij, ki določajo višino nadstropij. (Fischer 2002,
136, slika 201)

Slika 302. Ilustracija funkcije comes Italiae v kopiji Notitia Dignitatum iz let 1550 in
1551. Bayerische Staatsbibliothek, München (Clm 10291, codex 2, fol. 214v)

Na osnovi nekaterih dobro ohranjenih poznoantičnih stolpov
z donavskega limesa v Avstriji (Mautern – Favianis, Tulln –
Comagena, Traismauer – Augustianis, Bacharnsdorf – stražni
stolp oziroma burgus) je mogoče sklepati, da so bili stolpi
dvonadstropni in prekriti s streho. Ohranjene vdolbine za
478 Boudartchouk 2008, 49.
479 München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 10291 (codex 1 = fol.1–170).
480 Maier 1969, 999, 1025. Boudartchouk 2008, 49. Podrobno primerjalno
analizo ilustracij comes Italiae v obeh münchenskih kodeksih podaja Maier 1969,
1010–1011.

Tudi primerjalna študija poznoantičnih trdnjav v Noriku
in Panoniji kaže, da so postala obzidja v pozni rimski dobi
močnejša, stolpi pa so višji kot v vojaških taborih iz časa
principata. Obzidje je visoko do 7 m.482 V zelo poznem
obdobju so bili pogosto dograjeni kotni stolpi pentagonalne
oblike, kot je primer v Mauternu.483 Poligonalni stolpi so se
sicer pojavljali že v 3. stoletju.484 Prav na osnovi ohranjenih
stolpov v obzidju kastelov v Tullnu in Mauternu je mogoče
sklepati, da je bilo obzidje do hodne površine na vrhu visoko
481 Mackensen 1998, 127.
482 Pietsch 2000, 362.
483 Gassner, Jilek, Pietsch, Stiglitz, Zabehlicky 2000, 386.
484 Bechert 1971, 286.

Podobne mere stolpov in obzidja lahko ugotavljamo tudi na
osnovi izjemno dobro ohranjenih kamnitih poznoantičnih
trdnjav v severni Afriki. Tako so bili v poznoantični utrdbi
Odruh na arabskem limesu (limes Arabicus, Jordanija) prostori
v vogalnih stolpih visoki 2,3 m,486 obzidje je bilo visoko pribl.
5,5 – 6 m, prsobran na obzidju do vrha cin je bil visok 1,4 m,
razmiki med cinami pa so znašali 70 cm.487
Obzidje poznoantične trdnjave El Lejjūn (Jordanija) v sklopu
limesa Arabicusa je bilo visoko 6–7 m,488 hodna površina na
njem pa je bila široka 1,85 m.489
Na osnovi ruševine vzhodnega obzidja trdnjave na Hrušici v
sondi XVIII je mogoče z veliko zanesljivostjo sklepati (slika 123),
da je bilo tudi obzidje trdnjave Ad Pirum visoko okoli 6 m.490 Če
domnevamo, da je imelo obrambno obzidje na hodni površini
zgrajen še prsobran s cinami, je lahko višina trdnjavskega obzidja
znašala okoli 7,5 m. Za obstoj cin na obzidju trdnjave Ad Pirum
sicer nimamo nikakršnih dokazov, vendar jih predvidevamo na
osnovi trdnjave na Lanišču, kjer je bilo na zunanji strani obzidja
odkritih nekaj prevrnjenih cin.491
Nemoteno gibanje po obzidju je bilo mogoče skozi stolpe na
višini hodne površine obzidja, torej na višini 6 m. Ob domnevi,
485 Mackensen 1995, 83.
486 Brünnow, Domaszewski 1904, 433.
487 Brünnow, Domaszewski 1904, 457.
488 Parker 1987, 321.
489 Parker 1987, 322.
490 Glej zgoraj str. 50.
491 Glej zgoraj str. 26-28.

Slika 307. Poskus rekonstrukcije trdnjave Ad Pirum; pogled z jugovzhoda (grafika:
Igor Dolinar)

Stavbe so le na predelih notranjosti trdnjave, kjer je nagib
terena to omogočal. Lesene stavbe severozahodno od ceste
nimajo potrditve v arheoloških raziskovanjih, saj danes na
tem delu trdnjave stoji kmetija. Stavba v severovzhodnem
delu trdnjave je bila lesena, vendar ometana.
Dimenzije lesene stavbe v jugovzhodnem delu trdnjave, ki je
izpričana s stojkami za lesene nosilce ter s številnimi žebljički,
niso poznane. Od vseh stavb je bila le stavba južno od ceste
zidana in prekrita z opeko.
Rekonstrukcija notranjosti trdnjave sloni deloma na
dokumentiranih dejstvih, deloma pa na domnevah. Prikazuje
stanje v drugi polovici 4. stoletja.
492 Ubl 1997.
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ali bolje rečeno šepa in se vleče skozi same divjine.
…

Slika 308. Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z jugovzhoda (grafika: Igor Dolinar)

Druga poštna postaja je v omenjenem gozdu Hrušica, in sicer
sredi najhujših divjin, ki ne nudijo nobenega veselja in najbolj
prijetno je, kadar jih je konec. Razen te poštne postaje sredi
gozda ni daleč naokoli bližnje hiše. Ta gozd sega še daleč naprej v
Turčijo, kot smo že prej omenili. Poln je grozotnih divjin, v katerih
človeka spremljajo neugodje, jeza, zdolgočasenost, strah,
nevarnost in neudobnost.

Slika 312. Poskus rekonstrukcije zahodnih trdnjavskih vrat (grafika: Igor Dolinar)
Slika 316. Poskus rekonstrukcije jugozahodnega stolpa ter prehoda skozi južno
trdnjavsko obzidje (grafika: Igor Dolinar)

Slika 309. Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z juga na spodnji del trdnjave ter
prečni zid (grafika: Igor Dolinar)

Slika 313. Poskus rekonstrukcije prehodnega stolpa na vzhodnem koncu prečnega
zidu (grafika: Igor Dolinar)

Slika 317. Poskus rekonstrukcije prehodnega stolpa v prečnem zidu trdnjave;
pogled s severa (grafika: Igor Dolinar)

Hrušica v srednjem in novem veku	

Slika 310. Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled od srednjega stolpa na prečnem
zidu proti vzhodnemu trdnjavskemu vhodu (grafika: Igor Dolinar)

Slika 314. Poskus rekonstrukcije zahodnega dela prečnega zidu s stolpi, ki je ločeval
spodnji in zgornji del trdnjave (grafika: Igor Dolinar)

Slika 311. Pogled z zahoda na vzhodni vhod v trdnjavo ter prehodni stolp v zgornji
del trdnjave (grafika: Igor Dolinar)

Slika 315. Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z juga na vzhodni del prečnega
zidu ter vrhnji severovzhodni stolp (grafika: Igor Dolinar)

Redke najdbe iz 5. in 6. stoletja na Hrušici kažejo na znaten
upad uporabe ceste že v tem času.493 Zdi se, da stara rimska
cesta čez neposeljena območja Hrušice v Vipavsko dolino
v srednjem veku ni bila več v uporabi.494 To se je verjetno
zgodilo zaradi težavnega vzdrževanja ceste na hribovitem in
gozdnatem terenu ter zaradi neugodnih vremenskih razmer.495
Del prometa se je iz Logatca oziroma Ajdovščine verjetno
namesto čez Hrušico že v pozni antiki vse pogosteje usmerjal
po stari rimski cesti na Planino in Razdrto. Ta smer se je kasneje
v srednjem veku razvila v glavno tranzitno prometnico
čez slovensko ozemlje, medtem ko sta nerodovitnost in
negostoljubnost območja Hrušice pogojevali neposeljenost
do konca srednjega veka in s tem tudi opustitev prometa na
sicer krajši poti Logatec–Ajdovščina.496
Kljub vsemu pa cesta čez Hrušico ni bila povsem opuščena, saj
je bila tu najhitrejša povezava med Ljubljano in Gorico; po njej
so v drugi polovici 16. stoletja vzpostavili redno poštno zvezo
med Gorico in Ljubljano.
Negostoljubnost pokrajine in nevarnosti, ki so prežale na
potnike, konec 17. stoletja še najbolj slikovito opisuje Valvasor,
ki piše: »… Iz Vrhnike proti Gorici gre pošta s konji preko Hrušice.
Tam je pot nadvse kamnita, pa tudi zelo dolgočasna, saj poteka
493 Ciglenečki 1985.
494 Kosi 1998, 12.
495 Kosi 1998, 15.
496 Kosi 1998, 15.

…
Kajti skrajno huda ni samo pot, huda, kamnita in tako hudo
prepredena s strminami in luknjami, da na njej ni skoraj nič
ravnega, popotniku tudi ne nudi niti enega izvira. Torej je
prav zares žalostna in neprijetna pot. Lesa pa v tej divjini raste
ogromno, nikjer pa ni videti travnikov ali njiv.
Kljub vsemu pa popotnik pri tej poštni postaji, če tu ostane in želi
jesti, dobi na mizo kar najboljšo hrano in pijačo in je postrežen
tako, da je zadovoljen in se lahko samo čudi, kako je mogoče, da
imajo na tako divjem, nenaseljenem in neudobnem kraju sploh
še kaj, kar je mogoče popotniku ponuditi. Kajti postajo obdaja
sama pustota in divjina in je zelo oddaljena od vseh naseljenih
hiš. Tudi zato je oskrbnik pošte dobro opremljen s puškami
in nihče, ki mu srce hitro pade v hlače, noben strahopetec ali
strašljivec, si ne bo drznil, da bi tu stanoval. Kajti mnogi roparji
prav dobro vedo, da bi v primeru napada ta postojanka ne dobila
tako kmalu pomoči in podpore in da je v primeru nevarnosti tako
rekoč obkoljena.
Dostikrat so jo predrzneži že poskusili izropati, toda zaradi
odločne obrambe so se morali umakniti. Zgodilo pa se je že
tudi, da so umorili poštnega oskrbnika. Zato ne sme imeti pri
sebi denarja, zlata, srebra, niti veliko hišne opreme ali veliko
provianta in drugih živil. Pri sebi sme imeti samo tisto, kar on in
popotniki nujno potrebujejo.«497
Cesta je bila pogosto težko prehodna, še posebej v zimskih
razmerah, o čemer za februar 1709 poroča tudi kronist in
zgodovinar Janez Gregor Dolničar (1655–1719): »Zadnjega
februarija je zapal k prejšnjemu zelo velik sneg, ki se je tajal tri
mesece in na Hrušici oviral ves promet.«498
Poštna postaja je bila leta 1728 na ukaz avstrijskega cesarja
Karla VI. prestavljena v Razdrto, saj je bila zgrajena udobnejša
cesta čez Planino in Postojno. Cesta čez Hrušico je ostala
zato bolj ali manj zapuščena, kar je mogoče razbrati tudi iz
opisa k jožefinskemu zemljevidu, ki za čas konec 18. stoletja
pravi: »Tu skozi poteka napol opuščena deželna cesta iz Gorice
proti Ljubljani, ki se v Logatcu združi s komercialno cesto in je za
nekaj ur krajša od tiste preko Vipave, Razdrtega in Postojne. Ker
je skoraj povsod speljana skozi veliki gozd Hrušica in ker ob poti
ni nobenih vasi, se zaradi nevarnosti ne uporablja veliko.«499

497 Valvasor 1689, 159–160.
498 Thalnitscher. Glej tudi Steska 1901, 160.
499 Rajšp 1997, 123.
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Slika 320. Izkopana cerkev sv. Jedrti; pogled proti zahodu (foto: Dokumentacija
AONMS)
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Slika 319. Tlorisa obeh cerkva s skeletnimi grobovi ter pokopališkim zidom in
cisterno (levo zgoraj) (Ulbert 1981, Beilage 2)

Slika 322. Skeletni grob 3 v leseni krsti v severnem delu cerkve sv. Jedrti (foto:
Dokumentacija AONMS)
Slika 318. Hrušica (na zgornjem delu) in okoliška cestna mreža konec 18. stoletja na
vojaškem zemljevidu (Rajšp 1997, sekcija 206)

Cerkev sv. Jedrti

Slika 324. Cisterna in zid, ki jo je obdajal, pokopališki zid in cerkev sv. Jedrti; pogled
proti vzhodu (foto: Peter Kos)

Ostanki zidov, vidnih na južni strani nad cesto, ki se vzpne iz
smeri Logatca, kažejo obrise stare cerkve, posvečene sv. Jedrti,
zavetnici romarjev in popotnikov. Cerkev v izmerah ohranjenih
temeljev je bila zgrajena v prvi polovici 15. stoletja, v času razvite
gotike. Prezidavo cerkve v 15. stoletju je mogoče povezati z
rodovino Lanthieri, ki je takrat pridobila to območje. V prvi
polovici 19. stoletja je bila cerkev že povsem porušena.
Temelji njene apside so bili deloma zgrajeni na masivnem
poznoantičnem stolpu, ki je na jugu branil vzhodni vhod v
rimsko trdnjavo. V cerkvi in njeni okolici so bili odkriti grobovi
s skeleti in ostanki lesenih krst. Cerkev velikosti 17 x 5,3 m
in grobovi okoli nje so bili obdani s pokopališkim zidom.
Arheološka izkopavanja v njeni notranjosti so presenetljivo
pokazala, da je bila ta cerkev zgrajena na ostankih nekoliko
manjše (krajše) starejše cerkvene stavbe brez apside. Na
pohodni površini te starejše cerkve velikosti 12 x 5,3 m je bil
odkrit srebrn beneški denarič iz okoli leta 1200, ki časovno
postavlja njeno izgradnjo vsaj v 12. ali začetek 13. stoletja.500

500 Steinhilber 1981, 153, Nr. 23.

Slika 321. Grob 1 v cerkvi sv. Jedrti; pogled z vzhoda (foto: Dokumentacija AONMS)

Slika 323. Kostnica s kostmi, sonda Xh; pogled z vzhoda (foto: Dokumentacija AONMS)

Pri ponovni uporabi cisterne v zgodnjem novem veku so po vsej
verjetnosti uničili nekaj grobov. Kosti iz uničenih grobov so zbrali
in shranili v kvadratni kamniti kostnici, prislonjeni na notranjo
stran zidu, ki je v polkrogu obdajal cisterno (glej levi del slike
319).501 V cisterni je bil sicer odkrit le recenten material, vendar
ne moremo izključiti njene uporabe že v rimskem obdobju. Ker
je bila za gradnjo cisterne uporabljena naravna kraška škraplja,
so morali zgraditi le dele stene in le delno zatesniti njeno dno.
Zaradi te naravne danosti se zdi zelo verjetno, da so jo zgradili
že v rimskem obdobju. To domnevo podkrepljujejo tudi številne
rimske najdbe, odkrite v njeni okolici.502
501 Ulbert 1981, 28.
502 Ulbert 1981, 27.

Slika 326. Cisterna na zunanji strani pokopališkega zidu (sonda X); pogled proti jugu
(foto: Dokumentacija AONMS)

Poštna postaja in plemiški dvorec

Slika 325. Cisterna na zunanji strani pokopališkega zidu (sonda X); pogled proti
severu (foto: Dokumentacija AONMS)

Rodbina Lanthieri je leta 1528 sprejela fevdalne pravice
nad hrušiškimi gozdovi. Na južni strani ceste so v 15.
stoletju zgradili stavbo, ki je dajala zavetje popotnikom. Pri
arheološkem nadzoru prenove notranjosti današnje stavbe
leta 1992 je bil odkrit zid omenjene stavbe, ki ga datira
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bronast novec goriškega grofa Leonharda iz let 1454–1500 v
drugo polovico 15. stoletja.503
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Vzhodni del prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled s
severa

185

Sonda XIX. Prečni prerez (profil B) med zidom A (levo) in
pokopališkim zidom

148

Zahodni del prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled z juga

186

Sonda XIX/A. Prefurnij; pogled proti jugu

149

Zahodni del prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled proti
zahodu

187

Sonda XIX/A; pogled v prefurnij proti zahodu

188

Sonda XV, kvadrant 1 in 2, planum 1; pogled proti jugu

189

Stavba v sondah XV, XIX in XIXA, planum 2

190

Sondi XIX (kvadrant 4) in XV (kvadrant 1), planum 2; pogled proti
jugu

103

Sonda XVIII. Notranje lice vzhodnega obzidja

67

Upodobitev zapor v kopiji Notitia Dignitatum iz Bayerische
Staatsbibliothek v Münchnu

102

Prehod v južnem trdnjavskem obzidju; pogled proti jugu

68

Tloris jugovzhodnega vratnega stolpa pod Hrušico

103

Prehod v južnem trdnjavskem obzidju pred jugozahodnim stolpom;
pogled proti zahodu

69

Tloris arheološko raziskanega dela jugozahodnega vratnega stolpa
pod Hrušico

104

Prehod v južnem trdnjavskem obzidju; pogled proti vzhodu. Desno
so vidne kamnite plošče praga in prvotne hodne površine prehoda

70

Skica situacije v zaledju Nove Oselice na meji loškega gospostva iz
leta 1771

105

Sonda XIII. Notranje lice južnega obrambnega obzidja

71

Poskus rekonstrukcije vratnega stolpa

106

Notranja stran južnega trdnjavskega obzidja s stopničastima
razširitvama; pogled proti vzhodu

72

Poskus rekonstrukcije notranjosti vratnega stolpa

107

Stik jugozahodnega zapornega zidu z južnim trdnjavskim obzidjem

73

Tloris trdnjave na Lanišču

108

Prehod južnega trdnjavskega obzidja v vzhodnega ter stik z obema
zapornima zidovoma

109

Medsebojni odnos južnega dela trdnjavskega obzidja ter
jugozahodnega in jugovzhodnega zapornega zidu

150

Tloris srednjega stolpa na prečnem zidu v trdnjavi

Zunanja stran jugozahodnega zapornega zida z obema
stopničastima razširitvama ter stik z jugovzhodnim zapornim zidom

151

Prečno obzidje s poligonalnim stolpom v sredini; pogled proti
zahodu

152

Poligonalni stolp v sredini prečnega obzidja; pogled proti zahodu

74

Tloris trdnjave pod Brstom pri Martinj Hribu

75

Vpetost trdnjave Lanišče med zaporna zidova

77

Prečno obzidje s poligonalnim stolpom v sredini; pogled proti
zahodu

Načrt trdnjave na Lanišču po Petruju 1967, 123, slika 1 (črno). Rdeči
zaris kaže dejanski potek zapornega zidu, rumene in turkizne črte pa
teoretičen potek nadaljevanja zapornih zidov

89

76

153

81

Trdnjava in potek zapor na Hrušici

37

129
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Svetlobna lina ob severovzhodnem zidu trdnjave na Lanišču
Lanišče. Notranja stran trdnjavskega zidu z ostanki ometa in odprtino
za nosilce lesene konstrukcije

110

130

191

Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum

Planum 1 v sondah XV, kvadranta 1 in 2 (spodaj), in XIX, kvadranta 3
in 4 (zgoraj); pogled proti severu

192

Planum 1 v sondah XV (zgoraj) in XIX; pogled proti jugu

193

Severni profil ob južnem licu zidov A (levo) in B (desno) v sondah XIX
(levo) in XVIII

194

Sondi XIV in XVIII, zahodni profil

195

Sondi XIX–XVIII, severni profil

196

Tloris in profil stavbe, ki jo je leta 1917 izkopal W. Schmid

197

Eden od poskusnih jarkov W. Schmida severno od ceste v spodnjem
delu trdnjave

198

Sonde XXXII, XXXVI in XXXIX z oznakami kvadrantov v spodnjem delu
trdnjave severno od ceste

199

Sonde v spodnjem severnem delu trdnjave

200

Sonda XX, planum 4

201

Sonda XX, planum 5

202

Sonda XX, planum 6

203

Severni profil v sondi XX

204

Sondi XXI in XXVIII, planum 1

205

Sondi XXI in XXVIII, planum 2

206

Sondi XXI in XXVIII, planum 3

207

Severni profil sond XXI in XXVIII

208

Sonde XXII–XXIV, planum 3

209

Sonde XXII–XXIV, planum 4

210

Sonde XXII–XXIV, planum 5

242

Okov za pas

243

Zaponka za pas

244

Zlatnik Valentinijana III.

245

Koščene (A–D) in srebrna (E–F) lasna igla

246

Orodje za obdelavo lesa (A–C) in kovine (D)

247

Šila

248

Železen nož s koščenim držalom

249

Železen ključ

250

Železen stilus

251A

Železna ost kopja

251B

Strelna konica s svinčenim plaščem (plumbata)

251C

Železna puščična ost

251D

Puščična ost

252

Del paradnega oklepa
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287

Terenska skica odkopanega vratnega stolpa z merami in z vrisano
lego obeh novcev

288

Prečni (Z–V) profil skozi stolp

289

Prečni profil v zahodnem delu stolpa; pogled proti jugu

290

Notranje lice vzhodne stene stolpa

291

Stik vzhodnega zapornega zidu z vzhodno steno stolpa; pogled proti
zahodu

292

Notranji severozahodni del stolpa

293

Poskus rekonstrukcije videza trdnjave Ad Pirum iz leta 1863; Alberto
Rieger

294

Müllnerjev shematičen poskus rekonstrukcije videza trdnjave iz
vzhodne smeri

295

Rekonstrukcija trdnjave Donate Degrassi

296

Poskus rekonstrukcije trdnjave (Veronika Pflaum, 2007)

297

Poskus rekonstrukcije trdnjave in njene okolice (Jankovič Potočnik)

298

Rekonstrukcija obzidja trdnjave. Avtor: Matej Zupančič

299

Rekonstrukcija obzidja trdnjave. Neznani avtor

300

Desetkratni aureus Konstancija I., kovan v kovnici Treveri

253

Trdnjava Ad Pirum s pripadajočimi zapornimi zidovi

254

Lidarski posnetek območja Hrušice z jasno razpoznavnimi zapornimi
zidovi

255

Zaporni zid severno od trdnjave Ad Pirum

301

Svinčen medaljon kovnice Treveri, verjetno kovan v letih 293 in 294

256

Rekonstruirani del severozahodnega zapornega zidu, ki se od
severovzhodnega stolpa trdnjave na Hrušici spušča v dolino

302

Ilustracija funkcije comes Italiae v kopiji Notitia Dignitatum iz let 1550
in 1551. Bayerische Staatsbibliothek, München

257

Trdnjava Ad Pirum s pripadajočimi južnimi zapornimi zidovi

303

Notitia Dignitatum Occ. XXIV. Bodleian Library, Oxford

258

Rekonstruirani del jugovzhodnega zapornega zidu pod trdnjavo

304

Konserviran del stražnega stolpa v Bacharnsdorfu

259

Presek skozi jugovzhodni zaporni zid na 63 m zidu pod trdnjavo

305

Rekonstrukcija poznoantičnega stražnega stolpa v Bacharnsdorfu

260

Mogočni ostanki jugovzhodnega zapornega zidu pred vratnim
stolpom

306

Poskus rekonstrukcije vzhodnega obzidja poznoantične trdnjave
Kellmünz

261

Tloris cestnega stolpa južno pod trdnjavo Ad Pirum

307

Poskus rekonstrukcije trdnjave Ad Pirum; pogled z jugovzhoda

262

Vzhodni vhod v stolp s stojkami za vratno konstrukcijo

308

Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z jugovzhoda

263

Vzhodni vhod v stolp s stojkami za vratno konstrukcijo; pogled z
vzhoda

309

Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z juga na spodnji del trdnjave
ter prečni zid

310

Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled od srednjega stolpa na
prečnem zidu proti vzhodnemu trdnjavskemu vhodu

311

Pogled z zahoda na vzhodni vhod v trdnjavo ter prehodni stolp v
zgornji del trdnjave

312

Poskus rekonstrukcije zahodnih trdnjavskih vrat

313

Poskus rekonstrukcije prehodnega stolpa na vzhodnem koncu
prečnega zidu

211

Sonde XXII–XXIV, planum 6

212

Zahodni profil v sondah XX, XXII in XXIV

213

Vzhodni profil v sondah XXII–XXIV

214

Slikan omet objekta B. Sonda XX, planum 6, kvadranta 1 in 2

215

Ostanki ometa stavbe A v sondi XXIV, planum 4, kvadranta 1 in 4

216

Sonde XXII–XXIV, planum 4; pogled proti severu

264

Notranji jugozahodni vogal vratnega stolpa

217

Sonde XXII–XXIV, planum 4; pogled proti zahodu. Ognjišče, ki sodi k
objektu D.

265

Stojka za vratno konstrukcijo ob vzhodnem vhodu v stolp

218

Sonda XXXII, planum 2. Južni zid in tlak objekta E.

266

Skrbno grajeno zahodno lice zapornega zidu ter stik s severno steno
vratnega stolpa

219

Sonda XXXII, planum 3 (s poglobitvami); pogled proti jugu. Južni
zunanji zid in tlak objekta E.

267

Stik severne stene vratnega stolpa z zapornim zidom

268

Tlorisni izris jugovzhodnega vratnega stolpa

220

Objekt G neposredno severno ob cesti. kot je razviden v planumu 2
sond XXXIX in XXXVI

269

Železni izstrelki iz jugovzhodnega vratnega stolpa

221

Tloris cisterne v sondah XX in XXII

270

Ostanki zapornega zidu, ki se jugovzhodno od vratnega stolpa
vzpenja proti Bršljanovcu

314

Poskus rekonstrukcije zahodnega dela prečnega zidu s stolpi, ki je
ločeval spodnji in zgornji del trdnjave

222

Južna stena cisterne

271

Severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti vzhodu

315

223

Severna stena cisterne

Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z juga na vzhodni del
prečnega zidu ter vrhnji severovzhodni stolp

272

Severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti zahodu

224

Zahodna stena cisterne

316

Cisterna; pogled proti severu

273

Poskus rekonstrukcije jugozahodnega stolpa ter prehoda skozi južno
trdnjavsko obzidje

225

Zaporni zid in severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti
jugozahodu

226

Cisterna; pogled proti zahodu

317

274

Poskus rekonstrukcije prehodnega stolpa v prečnem zidu trdnjave;
pogled s severa

227

Način gradnje severne stene cisterne

Južna stena severozahodnega stolpa na Bršljanovcu; pogled proti
zahodu

318

275

Vzhodna stena severozahodnega stolpa na Bršljanovcu ter njen stik z
zapornim zidom

Hrušica (na zgornjem delu) in okoliška cestna mreža konec 18.
stoletja na vojaškem zemljevidu

276

Vzhodno lice opornika v sondi 4

319

Tlorisa obeh cerkva s skeletnimi grobovi ter pokopališkim zidom in
cisterno

277

Južno lice opornika pred severovzhodnim stolpom

320

Izkopana cerkev sv. Jedrti; pogled proti zahodu

278

Iz zapornega zidu (levo) izstopajoči opornik; pogled proti vzhodu

321

Grob 1 v cerkvi sv. Jedrti; pogled z vzhoda

279

Načrt zaključka južnega zapornega zidu na Bršljanovcu

322

Skeletni grob 3 v leseni krsti v severnem delu cerkve sv. Jedrti

280

Severovzhodni stolp; pogled proti severu

323

Kostnica s kostmi, sonda Xh; pogled z vzhoda

281

Severovzhodni stolp; pogled proti jugu

324

282

Pogled iz notranjosti severovzhodnega stolpa proti zahodu

Cisterna in zid, ki jo je obdajal, pokopališki zid in cerkev sv. Jedrti;
pogled proti vzhodu

283

Zahodna stena severovzhodnega stolpa na Bršljanovcu

325

Cisterna na zunanji strani pokopališkega zidu (sonda X); pogled proti
severu

284

Zunanje lice zahodne stene severovzhodnega stolpa

285

Tloris jugozahodnega vratnega stolpa

326

Cisterna na zunanji strani pokopališkega zidu (sonda X); pogled proti
jugu

286

Stik vzhodnega kraka zapornega zidu z vzhodno steno stolpa; pogled
proti severu

327

Poštna postaja s cerkvijo sv. Jedrti na Hrušici na Valvasorjevi litografiji

328

Poskus rekonstrukcije v plemiški dvorec preurejene poštne postaje
na Hrušici

228

Profil skozi cisterno (Z–V)

229

Glinasta čaša z glavničastim okrasom

230

Fibula z dvojnim gumbom

231

Močno profilirana fibula

232

Močno profilirana fibula

233

Fibula s šarnirjem (tip Hrušica)

234

Fibula s šarnirjem (tip Hrušica)

235

Obročasta fibula

236

Vrč iz fine belo tonirane keramike

237

Votivni oltar s Hrušice

238

Bronast podolgovat pasni okov s trikotno razširjenima koncema

239

Bronast krilati okov za pas

240

Bronast pasni okov z zaključkom v obliki živalskih glavic

241

Železna ostroga

131

132
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