TREBNJE Z OKOLICO

Dobrega pol stoletja se raziskovalci intenzivno ukvarjajo s posameznimi arheološkimi najdbami in najdišči z območja Trebnjega in njegove okolice. V zadnjih 30-ih letih je to skrb prevzela pristojna služba Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) območna enota
Novo mesto, katere osnovna naloga je skrb za nepremično kulturno dediščino. V kratki predstavitvi našega dela bomo pozornost posvetili najdbam iz večinoma neznanih arheoloških najdišč, Zanimalo nas bo stanje teh najdišč, predstavili pa bomo nekaj najbolj »atraktivnih rezultatov« iz naših zavarovalnih raziskav, ki so se izvajale zaradi raznih destruktivnih posegov
v prostor. Zlasti od sprejetja zadnjega področnega zakona leta 2008 je delo arheologov konservatorjev na terenu namenjeno ne toliko izkopavalnim, temveč preventivnim zaščitnim raziskavam. Te predhodne raziskave naj bi načrtovalce gradbenih posegov odvračale od pretiranih posegov v prostor. Od konservatorja se danes pričakuje, da pri svojem vsakodnevnem
delu, pregleda razpoložljivo dokumentacijo in oceni vpliv posegov na stanje enote dediščine,
spomenika in/ali zavarovanega območja. Na podlagi tega določa, ali in v kakšnem obsegu je
poseg možen, da bo poškodovanje dediščine čim manjše in da bo zgodovina kraja s svojimi »nadzemnimi in podzemnimi ostalinami« ostajala za prihodnje generacije čim bolj nedotaknjena.
Da je bilo širše območje Trebnjega poseljeno že globoko v prazgodovinskem času, dokazujejo
redke in zelo pomembne arheološke najdbe. Najstarejši ostanki človekove prisotnosti sodijo
še v srednji paleolitik, čas velikih poledenitev (145 000 do 35 000 pr. n. št.). Takrat se je neandertalec na svojih lovskih pohodih občasno zadrževal tudi v jami na skrajnem zahodnem
robu trebanjske občine; to izpričujejo ostanki kamnitega orodja z najdišča Mačji Dol − Arheološko najdišče Marovška zijalka (EŠD 26614). Skozi tisočletja so se oblike poselitve spreminjale. Tako se je človek v določenih obdobjih prazgodovine pretežno naseljeval na vrhovih
in pobočjih, ki so imela poseben strateški pomen, od antike naprej pa se je selil na rodovitne
ravnice, ob reke in bližje prometnim povezavam. Nekaj lokacij v Trebnjem je že bilo arheološko
raziskanih. Rezultati kažejo na kontinuiteto poselitve kraja vse od mlajše železne dobe naprej. Strokovnjaki si prizadevajo, da bi z izsledki izkopavanj prišli do čim boljše rekonstrukcije
nekdanje podobe kraja in natančnega razvoja zaporednih faz znotraj posameznega obdobja.

Predmete hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ, grafična obdelava in oblikovanje ZVKDS OE Novo mesto

− ARHEOLOŠKA SLIKA

Predmete hranita Dolenjski muzej Novo mesto in ZVKDS Območna enota Novo mesto, fotografija Borut Križ
Najdišče: Medvedjek − Arheološko najdišče (EŠD 10177); to prazgodovinsko in rimskodobno najdišče je bilo arheološko raziskano zaradi izgradnje avtocestnih povezav v letih 1980-81 in 2002; v neposredni bližini nad železniško progo proti Ljubljani pa je Stranje pri Velikem Gabru – Plano grobišče Smrdišče (EŠD 26617), ki je še neraziskano in zaenkrat neogroženo.
Oljne svetilke so stalen pridatek v rimskih grobovih, mdr. razsvetljujejo pot duši pokojnika. Te so bile odkrite v rimskih grobovih na
Medvedjeku, nedaleč stran, južno od vasi Žubina pri Velikem Gabru pa so arheologi v grobu našli oljenko, na kateri je viden žig izdelovalca – IANVARI. To nenavadno rodbinsko ime izhaja iz staroitalskega poimenovanja boga začetkov - Janusa (Ianus). Grob sodi v drugo
polovico 1. in prvo polovico 2. st. n. št.
Razsvetljava daljša dan in daje občutek varnosti, zato je od nekdaj pomemben del človekovega bivanja. Manj znano je, da je npr. rimski
imperij tudi z načinom razsvetljave kazal svoj politični vpliv na podjarmljena ljudstva. Za simbol »rimske omike« so osvajalci s sabo
prinesli manufakturno izdelane oljenke, narejene iz različnih materialov, najpogosteje iz žgane gline. Te svetilke so polnili izključno z
olivnim oljem, ki je predstavljalo blago, s katerim se je trgovalo in se ga uvažalo v kontinentalne dele imperija.

Predmeta hrani ZVKDS Območna enota Novo mesto, fotografija Marko Pršina

Najdišče: Dobrnič – Arheološko območje (EŠD 9550) je manj ogroženo; gradišče Cvinger pri Dobrniču pa je zaradi nelegalnih gradbenih posegov že v veliki meri uničeno.
Kamnite žrmlje predstavljajo tehnološko novost keltsko-rimskega sveta. Tako kot »hitro se vrteče lončarsko vreteno« so z novimi keltskimi prebivalci prišle tudi na Cvinger pri Dobrniču in jih okvirno postavljamo v čas od 3. do 1. st. pr. n. št. Kamniti možnar iz Trebnjega
je lahko služil tudi za kakšne druge namene, vsekakor pa sodi že v rimski čas (1.−2. st. n. št.).
Vsak rimski legionar je dnevno prejel 90 dag pšenice, ki jo je potem sam zmlel, zamesil in spekel nevzhajan temni kruh (panis militaris). Kot je bila osnovna žitarica naših slovanskih prednikov proso, sta pšenica in rž predstavljala osnovno hrano rimskega prebivalstva.

Predmete hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ

Najdišče: Trebnje – Arheološko najdišče Pristava (EŠD 9677) je zaradi infrastrukturnih posegov in intenzivne kmetijske obdelave
ogroženo.
Mali balzamariji, posodice kroglaste oblike (aribalos), in stekleno posodje, kot npr. štirioglata steklenička z ročajem, so navadno vsebovali dišavna olja, ki so služila za maziljenje in nego telesa. Uporabljali so jih predvsem po vroči parni kopeli, pa tudi za odstranjevanje
neprijetnih vonjav pri sežigu pokojnikovega trupla. V Trebnjem – Praetorium Latobicorum najdene kose datiramo v čas od 1. do 3. st.
n. št. Znano je, da so Rimljani tudi sicer dnevno skrbeli za osebno higieno in čistočo notranjosti svojih domovanj.

Predmete hranita Dolenjski muzej Novo mesto in ZVKDS Območna enota Novo mesto, fotografija Borut Križ
Najdišča: Medvedjek − Arheološko najdišče (EŠD 10177), Trebnje – Arheološko najdišče Pristava (EŠD 9677) in Trebnje – Arheološko
najdišče Praetorium Latobicorum (EŠD 9683)
Vsa najdišča razen Medvedjeka, ki je bil v letih 1980-81 in 2002 večinoma že raziskan, so zaradi gradbenih in infrastrukturnih posegov
ogrožena.
Ogrlica je bila odkrita v gomili 1 na Medvedjeku pri Velikem Gabru. Bronasta spona za obleko (fibula) je bila najdena v ženskem grobu
na Pristavi, posrebren bronast uhan pa znotraj najdišča Praetorium Latobicorum.
Lišpanje z nakitom je povezano z zabavami, praznovanji, lahko pa je tudi znak prestiža in simbolnih poudarkov lastnice ali lastnika.
Ogrlice iz jantarnih jagod iz 5. ali 4. st. pr. n. št. predstavljajo luksuzni ženski nakit iz časa starejše železne dobe. Najdena je bila še rimska oblačilna spona (fibula) iz 1. ali 2. st. n. št. z motivom pava, ki je krščanski simbol večnosti in se tesno povezuje s predkrščansko
predstavo o ptici, katere meso po smrti ne strohni. Bronast in posrebren »belobrdski uhan« je nosila naša prednica slovanskih korenin
v nemirnem času madžarskih vpadov v 10. st. n. št.

Predmet hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ

Najdišče: Trebnje – Arheološko najdišče Pristava (EŠD 9677) je zaradi infrastrukturnih posegov in intenzivne kmetijske obdelave
ogroženo.
Na najdišču je bilo najdeno tudi stekleno pivsko posodje. Steklo je pri pitju vina vztrajno izpodrivalo lončeno in bronasto posodje. To
je zlasti značilno za 1. st. n. št., ko je steklo s pihanjem in širokim spektrom izdelkov postalo cenovno dostopnejše. Na Pristavi odkrita
čaša sodi po mnenju poznavalcev v 4. st. n. št. in je pihana v kalup v obliki satovja. Lastnikom je zanesljivo služila za napitnice.
Ali je bilo to vino predmet trgovanja ali domače pridelave, ne vemo. Znano je, da je bil za širjenje vinogradništva pri nas posebej zaslužen
rimski cesar Marcus Aurelius Probus (vladal je od leta 276 do leta 282 n. št.), ki je vojski ukazal razmnoževanje samo najboljših sort trte.
Velik vpliv na razvoj vinogradništva je imelo tudi krščanstvo, za katerega je vino sestavni del obreda.

Predmete hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ
Najdišči: Trebnje – Arheološko najdišče Pristava (EŠD 9677) in Hmeljčič – Gradišče Karlin (EŠD 8617) sta zaradi infrastrukturnih
posegov in stalne kmetijske obdelave ogroženi.
Najdbe iz Pristave kažejo, da so predicam opravila, kot je npr. delo s preslico, prisodili tudi po smrti. Koščena preslica in steklen vijček
iz groba 113 (1.−2. st. n. št.) to potrdita. Lončene uteži in vijčki iz prazgodovinskega gradišča v bližini Brezja pri Trebelnem pa kažejo na
uporabo vertikalnih statev pri avtohtonem prebivalstvu (6.−3. st. pr. n. št.).
Tkanje, preja volne in ostale aktivnosti, povezane z izdelavo oblačil, navadno beležimo le v fragmentih, saj se tkanine v našem okolju
ohranijo le redko ali skoraj nikoli. Vsak posreden dokaz teh opravil je zato za arheološko obravnavo pomemben. Tako so se pri vertikalnih statvah običajno ohranili le nekateri njihovi deli, kot so npr. lončene uteži za niti. S prejo na preslici lahko povezujemo tudi manjše lončene vijčke (vretenca) in podobno.

Predmet hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ

Najdišče: Medvedjek − Arheološko najdišče (EŠD 10177), raziskano zaradi izgradnje avtocestnih povezav v letih 1980-81 in 2002.
Bronast kotliček z dvojnim ročajem, odkrit v »bojevniškem – konjeniškem« grobu gomile 1 na Medvedjeku, sodi že v »cvetoči čas«
starejše železne dobe na Dolenjskem (konec 6. in začetek 5. st. pr. n. št.). Poleg situl, znamenitega pivskega posodja, so v tem času v rabi
tudi bronasti pokrovi, ciste in kotliči. Stroka ugotavlja, da se tovrstni kotliči v JV alpskem prostoru praviloma pojavljajo v grobovih skupaj s konjem in so verjetno služili oskrbi te prestižne živali, ki je imela poseben status.
Vsa indoevropska ljudstva, Skiti, Iliri, Kelti, Germani in Slovani, so konje po božje častili. Kult keltske konjske boginje Epone je preživel
celotno rimsko dobo in ga prepoznamo v najstarejši slovenski pustni maski rusi (imenovani tudi šimel ali šimla).

Predmeta hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ

Najdišče: Dobrnič – Arheološko območje (EŠD 9550) je v nekaterih delih močno ogroženo zaradi infrastrukturnih posegov in novogradenj; najdišče Šahovec ni ogroženo.
Hišasti (latobiški) žari sta bili odkriti v vasi Šahovec pri Dobrniču. Poleg so zakopali še pivski pribor − stekleno čašo gubanko, lončeni
dvoročajni vrč, oljenko ter bronasto fibulo, ki predstavljajo, tako kot kroglasta žara (ola), značilni grobni inventar s konca 1. in iz
začetka 2. st. n. št.
Nekateri strokovnjaki menijo, da se keltsko prebivalstvo v duhovnem smislu ni nikoli povsem podredilo rimski okupaciji, kar se
mdr. odraža v pojavu t. i. hišastih žar, ki jih povezujejo s keltskim plemenom Latobikov. Ti so naseljevali ožje dolenjsko območje in
po njih je Trebnje tudi dobilo ime Praetorium Latobicorum.

Predmete hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ

Najdišče: Kamni Potok − Arheološko najdišče (EŠD 26499) je zmerno ogroženo zaradi občasnih posegov v rob cestišča.
Leta 1976 so bile ob interventni arheološki sondažni raziskavi odkrite ostaline rimskodobnega vodovoda z lončenimi cevmi, ki kažejo na
visoko kulturo bivanja prebivalstva v takratnem Trebnjem, ob nekdaj (in tudi danes) zelo pomembni cestni povezavi Ljubljana–Sisak
(Emona–Siscia). Vodovod in direktna oskrba z vodo predstavljata novost, ki jo je, podobno kot ceste v večjih naseljih, uvedla rimska
vojska.

TREBNJE Z OKOLICO

Organizacija razstave:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto (ZVKDS OE Novo mesto)
in Občina Trebnje
Avtor razstave: mag. Uroš Bavec, ZVKDS OE Novo mesto
Besedila: mag. Uroš Bavec, ZVKDS OE Novo mesto
Prostorska zasnova, oblikovanje razstave in priprava za tisk:
Marija Ana Kranjc, ZVKDS OE Novo mesto
Risbe: Anđelka Fortuna Saje, ZVKDS Center za preventivno arheologijo
Izdelava rekonstrukcij: Predrag Dobrijević
Grafična obdelava fotografij in risb: Franc Aš, ZVKDS OE Novo mesto
Jezikovni pregled: mag. Helena Dugonjić
Fotografsko gradivo:
Franc Aš, ZVKDS OE Novo mesto
Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto
Marko Pršina, ZVKDS OE Novo mesto
Tomaž Lauko, Narodni muzej Slovenije
Marko Kapus, Studio 5
Mirko Vujasinović
mag. Uroš Bavec, ZVKDS OE Novo mesto
Konservatorsko-restavratorski posegi: Robert Koračin, ZVKDS Restavratorski center
Tehnična postavitev razstave:
Jože Vrščaj, s. p.
Martin Pungerčar, ZVKDS OE Novo mesto
Bojan Zaletelj, ZVKDS OE Novo mesto
Jože Zupančič, Občina Trebnje
Tisk: Izdajanje časopisov Jože Dolinšek, s. p.
Razstavo sta omogočila:
ZVKDS OE Novo mesto in Občina Trebnje

Predmete hrani Dolenjski muzej Novo mesto, fotografija Borut Križ, grafična obdelava in oblikovanje ZVKDS OE Novo mesto

− ARHEOLOŠKA SLIKA

RIMSKO TREBNJE − STANJE RAZISKAV

Zgodovina zavarovalnih raziskav
na območju Trebnjega
- raziskovalci in lokacije:
1. Tone Knez 1966;
2. Marijan Slabe 1972–1979,
Uroš Bavec, Draško Josipovič 2002,
Uroš Bavec, Primož Predan 2007,
Otmar Kovač 2010;
3. Danilo Breščak, Andrew Watters 1988;
4. Phil Mason 1992-1993;
5. Uroš Bavec, Saša Čaval 2001;
Katarina Udovč 2009,
Gašper Rutar in drugi 2012;
6. Saša Čaval, Danilo Breščak 2003;
7. Uroš Bavec, Primož Predan 2005–2006;
8. Uroš Bavec 2006;
9. Uroš Bavec 2007–2009;
10. Alenka Jovanović, Slobodan Olić 2014;
11. Danilo Breščak naključna najdba miljnika.

Mnenja v zvezi s točno lego rimske naselbine v Trebnjem so bila vsa obdobja raziskovanj različna. Potek pomembnejših poti in utrdb ob njih je že konec 19. stoletja proučeval plemeniti Anton von Premerstein, ki je skupaj s Simonom Rutarjem leta 1899 pri Centralni komisiji za varstvo
spomenikov na Dunaju izdal publikacijo Römische Straßen und Befestigungen in Krain. V njej
mdr. navaja postojanko z imenom Praetorium Latobicorum, vendar točna lokacija te naselbine
takrat ni bila povsem jasna. Rutar jo je npr. lociral na območje vasi Štefan.
Še v 60-ih letih 20. stoletja je postojanko tja postavljal tudi znani raziskovalec dolenjske prazgodovine in izkopavalec Tone Knez.
Epigrafik Jaroslav Šašel in prvi sistematični izkopavalec trebanjskega arheološkega bogastva Marijan Slabe sta menila drugače. Ob izkopavanjih zahodnega mestnega grobišča na Pristavi med letoma 1972 in 1979 sta jedro naselbine postavila na lokacijo trebanjske župnijske cerkve Marijinega
vnebovzetja.
Leta 2002 je ZVKDS OE Novo mesto s pomočjo podizvajalca dopolnila podobo v letih od 1972 do
1979 raziskovanega in v celoti objavljenega grobišča na Pristavi. Ob 132 že odkritih grobovih je bilo
na skrajnem zahodnem robu nekropole, tik pod današnjim cestiščem (Rimska cesta 24), interventno raziskanih še dvanajst grobov. Pomemben je podatek, da je bilo kar pet grobov skeletnih (od
dotlej objavljenih 132 grobov sta bila skeletna le dva), kar po mnenju izkopavalca kaže na mlajši
del te nekropole. Čas pokopov na trebanjskem grobišču se s tem iz 1. in 2. stoletja razširi še v drugo polovico 3. in prvo polovico 4. stoletja. Zavarovalne sondažne raziskave, opravljene leta 2007
in potem še leta 2010, so nakazale, da se rimsko grobišče širi tudi po njivah južno in severno od že
raziskanih površin.
Zelo kompleksno izvedene raziskave s sondažnimi izkopavanji, ki so potekala ob prvih preverbah
poteka trase nove avtomobilske ceste v letu 1988, so dale prve podatke o »primestni poselitvi« na
območju t.i. Benečije. Takratni novomeški Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je ob
sodelovanju angleških strokovnjakov prvič v Sloveniji uspešno uporabil nedestruktivno metodo »geoelektričnega kartiranja« za namene varstva arheoloških
ostalin. Raziskovalci so s tem ocenili arheološki potencial večjega suburbanega naselja (morda vikusa
ali vile) na desnem bregu Temenice, nasproti antičnega pretorija.

2009

Na razstavi posebej izpostavljamo rezultate zavarovalnih arheoloških raziskav, ki so jih ekipe ZVKDS
OE Novo mesto izvedle na zahodnem robu današnjega Trebnjega v treh izkopavalnih sezonah od
leta 2006 do 2009. Leta 2006 so te raziskave zajele celotno površino novogradenj, dovozov in igrišč današnjega »Levjega dvorca« (4025 m²). To območje leži na nekdanjem okljuku stranskega
pritoka Temenice. Z izkopavanji na drugi strani cestišča (Rimski dvori) se je raziskovana površina
v letih od 2007 do 2009 povečala še za 2541 m². S tem smo pridobili prve oprijemljive arheološke
in geomorfološke podatke o zunanji podobi zahodnega roba rimskodobnega »pretorija Latobikov«.
Čeprav je bil del arhitekturnih ostankov po spletu nesrečnih okoliščin leta 2009 nenadzorovano
odstranjen, smo na drugi (severni) strani lokalne ceste proti Štefanu leta 2007 in 2009 odkrili relativno dobro ohranjene stavbne ostanke.
Uničenje je tu označeno s sivo barvo; med zidanimi objekti je temneje označen latenskodobni
objekt, ki se je po srečnem naključju delno ohranil. Ohranjeni ostanki so raziskovalcem celo omogočili izdelavo nekakšne »idealizirane rekonstrukcije« oz. vizualizacije posameznih objektov (stavbe
A, B in C).
ZVKDS je opravljal natančna in obsežna predhodna vrednotenja prostora tudi na skrajnem vzhodnem robu današnjega Trebnjega. Ob vzpodbudnih začetnih rezultatih pridobljenih v letih 2001 in
2003, smo v letih 2005 in 2009 upravičeno pričakovali nove podatke in konkretne najdbe, s katerimi bi razširili znanje o primestni poselitvi Trebnjega. Navkljub velikim pričakovanjem pa predhodne raziskave na območju bodočega zazidalnega načrta industrijske cone in danes že obstoječih
varovanih stanovanj zaenkrat niso potrdila obstoja »težko pričakovanega« vzhodnega mestnega
grobišča ali celo gradbenih ostankov vzhodnega roba rimskega pretorija.
Presenečenj seveda še ni konec. Prvo je bilo odkritje odtujenega in kasneje za muzej pridobljenega
miljnika. V začetku leta 2014 je bilo ob spremljanju strojnega izkopa in ob prenovi mestne infrastrukture pod današnjim cestiščem v samem jedru Trebnjega dokumentiranih precej zelo dobro
ohranjenih zidov in plasti z arheološkimi vsebinami.
Zavarovalne raziskave je v skladu z navodili ZVKDS
OE Novo mesto izvajal zunanji izvajalec. Odkriti podatki, ki dodatno osvetljujejo predvidevanja o obstoju
zgodnjerimske − »latobiško-keltske« poselitve tega
mesta, še čakajo na natančnejšo analizo.

2007

Leta 1992 in 1993 je ZVKDS OE Novo mesto tudi na
gradu Trebnje pod vodstvom Phila Masona izvajala
sondažne raziskave. Pod razvojnimi fazami gradu iz
15. stoletja je dokazal prisotnost antičnih in morda
celo prazgodovinskih naselbinskih ostankov.

2006

Fotografija z izkopavanj leta 2007 (Foto: Uroš Bavec)

(Risba: M. Vujasinović)

Fotografija z izkopavanj leta 2009 (Foto: Uroš Bavec)

PROMET – VZROK ZA NASTANEK TREBNJEGA

Imperialna rimska oblast je za potrebe prometa, obmejnih formalnosti in pošte (corsus publicus) na svoji poti izven meja matične Italije gradila posamezne
obcestne postaje. Med njimi sta bila tudi današnja
Ljubljana (Emona) in Trebnje (Praetorium Latobicorum).

Rimska krajevna oznaka priča, da je to področje že na začetku rimske okupacije naseljevalo keltsko
pleme Latobikov. Latobici, ponekod tudi Latovici, so bili verjetno del večje plemenske zveze Tavriscov
do zloma njihove politične moči leta 60 pr. n. št. Pol stoletja kasnejša vključitev v rimski imperij je bila
kot kaže mirna. Rimljani so verjetno postavili etapno vojaško postajo – praetorium v bližino ali morda
celo na mesto plemenskega središča. Takratno naselje Praetorium Latobicorum je stalo v neposredni
bližini meje med matično Italijo (regio decima) in provinco Panonijo (od Trajana dalje Gornja Panonija).
Srečna lega tega obmejnega počivališča je zato ozko povezana s prvotno vojaško, pozneje pa tudi trgovsko in predvsem poštno (corsus publicus) cestno povezavo, ki je severno Italijo po kopnem povezovala z
Mezijo, Trakijo, Makedonijo in maloazijskimi provincami. Meja je namreč potekala na območju Stične.
Keltski izvor naše obcestne postaje je bil do nedavnega izpričan le v Antoninskem itineraru (Itinerarium
Antonini) − potopisu, nastalem v času cesarja Karakale ob začetku 3. stoletja. Tu se pojavlja s toponimom PRAETORIUM LATOVICORUM – »Pretorij Latobikov«.

Na edinstvenem srednjeveškem prerisu poznorimskega zemljevida − TABULA PEUTINGERIANA (Vodnikovo kopijo zemljevida hrani Narodni muzej Slovenije) lahko
opazimo, da je naselbina označena le kot Ad Protoriu (Pri pretoriju). Ob njej sta narisana dva stolpa, kar daje slutiti, da je bila utrjena. Iz karte razberemo, da naselbina od
takratne italske kolonije Emone (Lvjubljane) ni bila oddaljena več kot 34 rimskih milj
(nekaj več kot 50 kilometrov), od naslednjega večjega kraja, municipialnega rečnega
pristanišča v Drnovem (Municipum Flavium Latobicorum Neviodunum), pa le 31
milj.

Čeprav cestna povezava preseka občino Trebnje od zahoda proti vzhodu, je presenetljivo, kako malo je ohranjenih zanesljivih podatkov o njenem točnem poteku. Eden od
zanesljivejših pokazateljev za potek te ceste so rimski obcestni kamni oz. miljniki. Med
miljnikom v Ivančni Gorici (iz antoninskega časa) in tremi na Karteljevskem klancu
(dva iz antoninskega in eden iz severskega časa) so se s celotnega trebanjskega odseka zaenkrat ohranili le trije, dva žal precej uničena. Prvi miljnik, s hipotetično lokacijo
odkritja v Temenici pri Kamnem potoku, je danes vzidan na vogalu Rimske ceste 7 in
9. Drugi, ravno tako fragment brez ohranjenega napisa, je bil najden pri Sv. Petru pri
naselju Jezero.
Nedavno je Dolenjski muzej pridobil še en miljnik, ki je bil menda odkrit pri strojnih
delih ob gradnji novega Mercatorjevega centra na vzhodnem robu Trebnjega.
(Foto: Arhiv ZVKDS OE Novo mesto)

(Risba: M. Vujasinović)

Ker so v rimskem času grobišča praviloma ležala ob cestah se zdi, da lahko stari podatki o rimskih
grobiščih bolj jasno kot miljniki nakažejo potek trase glavne rimske ceste. Ob gradnji železniške
proge med Ljubljano in Novim mestom je bilo odkritih veliko rimskih grobov. Zanimivo je dejstvo, da se potek trase nekdanje rimske ceste med Ivančno Gorico in Trebnjem skoraj prekriva
s potekom današnje železnice.
Nedvoumni arheološki dokazi o obstoju rimske ceste so bili odkriti le ob južnem robu stavbe B.
Zanimiv je podatek, da sta tako stavba B kot C usmerjeni pravokotno na potek »glavne ulice«.
Izjemo predstavlja stavba A, ki jo datiramo v obdobje latena.
(Risba: M. Vujasinović in Arhej d. o. o.)

(Foto: M. Vujasinović)

Pod današnjo lokalno cesto iz smeri Trebnjega proti Pristavi smo ob robu izkopnega polja, in vsaj
0,5 metra pod nivojem današnje podtalnice ob stavbi B, odkrili dobro grajen in utrjen drenažni
kanal cestišča, ki poteka vzporedno z rimskodobno komunikacijo z dobro utrjeno površino, ki
izginja pod današnji cestni profil.

Stavba A (Risba: P. Dobrijević)

Trasa rimske ceste, ki je vodila mimo rimskodobne stavbe iz 1.−2. stoletja, ni povsem jasna.
Domnevamo, da gre za glavno cesto, ki je vodila skozi antični »pretorij Latobikov«.
(Foto: M. Vujasinović)

Morda smemo vzrok za odstranitev latenskodobne
stavbe A med stavbama B in C iskati v izravnavi ob
gradnji temeljev stavbe B.
Rimskodobni objekt (stavba B) je povsem pravilnega peristilnega tlorisa (širok 12 m, dolg 16 m) in je
bil z gradbenimi deli leta 2009 žal v precejšnji meri
uničen. Nekatere manjše stratigrafske posebnosti kažejo, da je po vsej verjetnosti grajen istočasno z
rimsko cesto. Ocenjujemo, da je objekt gradila vojska. Čeprav ostaja njegova funkcija nejasna, je verjetno nastal že v začetku 1. stoletja, v 2. stoletju pa se že
postopoma opušča. Skromen fond novcev tega časa,
razen enega iz antičnega Milana − Mediolanum, v celoti izvira iz kovnic v Rimu.
Stavba B (Risba in foto: M. Vujasinović)

Idealiziran prikaz stavbe B (Risba: P. Dobrijević)

KOVAŠTVO

V Trebnjem so bili na lokaciji stanovanjske soseske
»Levji dvori«, ob zavarovalnih izkopavanjih leta 2006,
odkriti ostanki obcestnega kovaškega objekta. Drobne
najdbe, zlasti odlomki fine uvožene namizne keramike
iz padanskih in galskih delavnic ter amfore, postavljajo
ta objekt v čas od druge polovice 1. do konca 2. stoletja,
verjetno z nestalno in neopredeljivo naselitvijo ob začetku 4. stoletja.
Zaradi oranja so bili deli arhitekture zelo uničeni. Do
neke mere so se ohranili le skromni ostanki suhozidnih
temeljev, ki predstavljajo zadnje ostanke predmestnega dela samooskrbne antične naselbine z odgovarjajočo
obrtniško delavnico.
Količina uvoženega materiala je tu precejšnja, zato
ne izključujemo obstoja občasnih stojnic s tovrstnim
luksuznim blagom, tudi zaradi najdenih novcev pred
kovačijo.
(Risba: A. Fortuna - Saje)

Med obrtniki so kovači zavzemali najvišje mesto. Tradicija te dejavnosti sega v starejšo železno dobo – v čas več kot sedem
stoletij pred prihodom rimskih osvajalcev. Danes povsem izginulo železarstvo je davno pred auerspergovimi železarnami in
uvedbo dolenjske železnice predstavljalo izredno pomembno gospodarsko panogo v širši okolici Trebnjega. V starem veku je
železo usmerjalo osvajalno politiko najprej Keltov, kasneje tudi Rimljanov. Latobiki in druga keltska plemena so bili mojstri
obdelovanja železa, ki je danes najbližje »umetnemu kovaštvu«. V smislu obdelave železa se ti od Rimljanov niso imeli kaj
novega učiti. Konj resda še niso znali podkovati, izdelovali pa so orodje, orožje, nakit, okovje za pohištvo, ključe… Rimljani so
v severni Galiji od njih prevzeli plug z dvema kolesoma in železnim lemežem, »grško-rimsko« leseno ralo namreč ni bilo primerno za oranje (rezanje) težke ilovnate zemlje.

Usluge te delavnice je (po vsej verjetnosti za popravila kovinske opreme)
vsaj občasno koristila tudi rimska vojska. Za orožje in zaščitno opremo
(čelada, oklep, deli ščita ipd.) enega samega legionarja je bilo potrebno
kar 24 kg železa. Ob 150 000 možeh, vključenih v eno od osemindvajsetih legij ob začetku imperija, si lahko približno predstavljamo, kakšne
presenetljive količina železa je potrebovala rimska vojska. Opremo pa je
bilo potrebno tudi ustrezno vzdrževati. Ob arheoloških izkopavanjih je
bilo odkritih kar 20 brusnih kamnov, ki jasno opredeljujejo značaj tega
dela naselbine.

(Risba: M. Vujasinović)

(Foto: T. Lauko)

(Foto: U. Bavec)

(Foto: M. Vujasinović)

Glede na najdene skromne ostanke kovaške peči z ostanki žlindre, odlomke livarskih lončkov, v katerih so
verjetno talili bron, množice brusnih kamnov (kar 20
kosov) ter t. i. odpadnih jam z žganino v neposredni
bližini lahko objekt upravičeno ocenimo kot kovaško
delavnico (in občasno talilnico brona). Poskus rekonstrukcije kalote peči z livarskimi lončki (slika levo) je
iz Štalenskega vrha (Magdalensberg) v bližnji Avstriji,
naše ognjišče je bilo verjetno ovalno (slika zgoraj).

(Risba: M. Vujasinović)

SUKNJARSTVO

(Foto: U. Bavec)

(Risba: P. Dobrijević)

Rimljani so večinoma nosili obleke iz volnenih tkanin. Z njimi so se oskrbovali pri suknjarjih.
Svila in lan, ki so ju cenile ženske, sta bila znak prestiža in predmet trgovine na večje razdalje.
Vsak nekoliko večji kraj je zato imel t. i. suknjarno (fullonico, fullonio) kjer se je osnovna surovina volna, čistila, mehčala, česala, barvala in polstila ali spredla, stkala in valjala (odvisno od namena) ter pakirala v velike bale, primerne za transport. Tudi v Trebnjem smo arheologi odkrili
tak obrat, katerega del je služil kot skladišče, del kot suknjarna. Poimenovali smo ga stavba C.

(Foto: U. Bavec)

Našli smo svinčene etikete, s katerimi so bale blaga označevali, v odpadni jami neposredno ob
suknjarni pa tudi surovino (svinec), namenjeno njihovi izdelavi. Odkrili smo še peči za gretje
večjih količin vode, potrebne tako pri čiščenju surove volne kot pri izdelovanju polsti, prostor za
sušenje očiščene volne ter posebno vodotesno ovalno korito (pila fullonica), grajeno iz obdelanih
kamnov in nepropustne ilovice; v tem koritu se ni le belilo novih tkanin, temveč tudi čistilo (in
z barvanjem ponovno osvežilo) obledele in umazane kose rimskega perila in tkanin. Proces barvanja tkanin je bil zahteven. Obstajali so specialisti, ki so obvladali le določeno barvo (rumeno
– cerinarii, purpurno rdečo − purpurarii, črno − atramentarii). Po česanju tkanine s posebno
ščetko (aena), ki je imela na spodnjem delu pritrjene glavice osata ali ježeve bodice, se je ta na
posebnem lesenem okvirju (viminea cavea) žveplala z dimom in kasneje v postopku obdelave
natrla s posebno tkalsko zemljo. Ta je barvi dala intenzivnost in obstojnost (umbrica terra, creta
cimolia in creta sarda so bile npr. uporabljene izključno za bele tkanine).

(Foto: M. Vujasinović. Risbe: A. Fortuna - Saje)

(Foto: F. Aš)

(Foto: B. Križ)

V nekaterih primerih se je s tkalskimi škarjami česana površina »obrila« in v posebni leseni preši
navlažena »sprešala«, kar je dalo tkanini lesk in gladkost. Mila Rimljani niso poznali. Kot čistilo za surovino (volno) so uporabljali koncentriran živalski in človeški urin. Pri čiščenju surove
volne so ob obilici tople vode (60−70 ˚C) uporabili še naribano korenino rastline Sponaria officinalis, s katero se iz volne izloči velik del lanolina, ki so ga kasneje uporabljali tudi v medicinske
in kozmetične namene.

Najdba sedmih železnih stilusov, pisal za
pisanje začasnih sporočil na povoščene tablice
ali na podoben mehkejši material (npr. svinec), in osmih svinčenih etiket za označevanje bal tekstila, nam jasno nakazuje dejavnost,
ki je imela s suknjarno veliko skupnega.

V stavbi C je bilo najdeno kar 650 novcev malih nominalnih vrednosti – rimskega bronastega drobiža iz 4. in začetka 5. stoletja (asi,
dupondiji, numerusi, centenionali, polovični
centenionali, maiorini, srebrni antonijan), ki
po večini izvirajo iz Siska.

(Risba: M. Vujasinović)

BENEFICIARNE ARE
Vlogo Trebnjega in njegov »svetovljanski« vpliv na bližnjo okolico lahko precej zanesljivo osvetlimo z beneficijarskimi cesarskimi namestniki. Gre za upokojene oficirje, veterane s paravojaškimi
in policijskimi nalogami. Ti so verjetno nadzorovali obmejni promet in sodelovali pri izterjevanju davkov, mitnin in carine. Vsi prevozniki zunaj matične Italije so namreč plačevali cestnino oz.
analogne vzdrževalnine. Na območju današnjega Trebnjega njihovo prisotnost dokazuje predvsem osemnajst naključno odkritih in različnim božanstvom posvečenih kamnitih oltarjev – ar.
Največ jih je iz obdobja severske dinastije (193–235). Napisi kažejo, da so bili beneficiariji na
to mesto premeščeni z območja današnje Madžarske tostran Donave, kjer so služili v 10. ali 14.
legiji Gemina.

Oltar, posvečen Jupitru, je verjetno eden najzgodnejših, saj sodi v konec 2. stoletja. Izdelati ga je dal Gaj Karminij Matur, beneficiarij cesarskega namestnika v Zgornji Panoniji.
Legija, iz katere je bil premeščen, na napisu
ni navedena. Tovrstni napisi oz. »epigrafski
spomeniki« na območju izkopanih objektov žal
niso bili odkriti.
(Foto: Tomaž Lauko. Napis hrani Narodni muzej Slovenije.)

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
C(aius) CARMINIUS
MATURUS
B(ene)F(iciarius) CO(n)S(ularis)
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

(Foto: M. Vujasinović)

(Stilicho, 394-408 n. št. - diptih iz Monze,
vir: Roman Military Equipment)

Najdene križne fibule iz 3. in 4. stoletja predstavljajo dele vojaške ali celo oficirske poznorimske
opreme in so bile podobno kot svinčene etikete najdene v stavbi C. Podlage, na kateri bi lahko
neposredno dokazovali, da so tu beneficiariji delovali, ni. V stavbi C in tik ob njej, poimenovali smo jo kar »skladišče« že omenjene suknjarne (fullonica), pa so bile odkrite križne fibule in
velike količine novcev malih nominalnih vrednosti, kot tudi dokazi pismenosti (stilusi). Fibule
in novce lahko povezujemo z delovanjem bodisi suknjarne ali beneficiarijev, ki so med drugim
skrbeli za obdavčitve obmejnega transporta, blaga ...

ZAKLADNA NAJDBA

(Foto: U. Bavec)

(Foto: M. Vujasinović)

(Foto: M. Vujasinović)

Zakladi so v večini primerov neme priče človeške stiske. Svojevrstno zakladno najdbo prestavlja
mali bronasti kipec Herkula z levom, ki je bil odkrit leta 2008. Popolnoma zoglenel zabojček z
omenjenim zakladom je bil izkopan neposredno ob temelju stavbe C, ob njenem vhodu.
Zakopan je bil skupaj s pridatki, ki kažejo na obredni zakop (morda kenotaf) v trenutkih velike
stiske okrog leta 351 n. št. Med najdbami, kot so ostanki štirih kuhinjskih loncev za pripravo in
hrambo jedi, bronasti zvonček, kamniti brus, železni ključ, ročaj razbite oljenke in novec Konstancija II., najbolj izstopa ravno kipec Herkula z levom ob nogah.
V nekaterih redkih primerih nam arheološke najdbe celo dopuščajo navezavo na zgodovinsko
izpričane dogodke. Tako bi morda smeli zakop zaklada vpeti v vojaško-politična dogajanja ob
sredini 4. stoletja. Glede na novec Konstancija II. (350 n. št.), kovan v Sisciji, bi zakladno najdbo,
odkrito ob tem objektu, lahko zakopal bežeči veteran, lojalen politiki vzhodnega dela imperija,
v času državljanske vojne z zahodnim uzurpatorjem Magnencijem. Magnencij je po zmagi pri
Trojanah (Atrans) 351. leta namreč napredoval (mimo Trebnjega) proti vzhodu, nakar je bil v
Panoniji (Osijek) in kasneje še na Hrušici (Ad Pirum) dokončno premagan.
Po izkopu je bila najdba potrebna temeljite restavratorske obdelave, ki je poleg natančnega čiščenja korozije in blata vključevala še osnovno zaščito brona, rekonstrukcijo celotne kompozicije,
razpadle na štiri dele (Herkul, podstavek, lev in gorjača), ter izdelavo kopije.

(Foto: M. Pršina in R. Koračin, arhiv ZVKDS OE Novo mesto)

(Foto: B. Križ)

