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Kun rekonstruoidaan Rooman tasavallan armeijaa, lähteitä on käytössä kolmenlaisia:
arkeologisia, historiallisia ja ikonografisia. 

Arkeologiset lähteet

Arkeologiset lähteet ovat kaikkein varmimpia, ne tarkoittavat esineitä, kuten aseita ja varusteita, 
jotka on löydetty arkeologisissa kaivauksissa, ja ne voidaankin rekonstruoida usein todella hyvin. 
Ongelmina on joskus se että esineistä puuttuu osia (esim. miekan kahva), mutta silloin niitä voidaan
rekonstruoida vertailemalla muihin löytöihin, joko samalta aikakaudelta, tai hieman varhaisempiin 
tai myöhäisempiin löytöihin, riippuen mitä on saatavilla. Arkeologinen aineisto ei kuitenkaan 
koskaan ole täysin kattavaa, koska suurin osa käytössä olleista esineistä ei ikinä päätynyt maahan 
siinä kunnossa että ne olisivat voineet säilyä meidän aikaamme asti. Kaikki aseet ja varusteet joita 
voitiin kierrättää, kierrätettiin omistajalta toiselle. Esimerkiksi kypärät saattoivat olla käytössä 
monta sukupolvea siirtyen isältä pojalle, ja monesta kypärästä onkin löytynyt useamman kuin yhden
omistajan niihin kirjoittama nimi. Sitten kun esine ei enää toiminut alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan tarpeeksi hyvin, siitä voitiin valmistaa jotakin muuta, esim. Kreikasta 
tunnetaan vanhoista pronssikypäristä tehtyjä patoja. Jos esine ei kelvannut enää uusiokäyttöön, 
metalliesine voitiin sulattaa tai takoa takaisin raakamateriaaliksi ja tehdä siitä jotain muuta. 
Materiaalit, varsinkin metallit, olivat kalliimpia kuin nykyään, eikä niitä heitetty hukkaan.

Orgaaniset materiaalit säilyvät huonommin maaperässä kuin metallit, minkä tähden vaatelöydöt 
ovat hyvin paljon harvinaisempia kuin ase- ja varustelöydöt. Miekoista harvemmin kahvat ovat 
säilyneet, tai keihäistä varret, eikä Rooman tasavallan ajalta ole löytynyt yhtäkään tunikaa. 
Myöhemmän keisarikunnan ajalta niitä kuitenkin on säilynyt, eritoten Egyptin kuumassa ja kuivassa
ilmastossa. Näitten tunikoitten, sekä ikonografisten lähteiden perusteella voidaan rekonstruoida 
myös varhaisempia tunikoita, vaikka niitä itsessään ei olekaan enää olemassa.

Arkeologisen aineiston perusteella yksittäisen sotilaan varustuksen rekonstruoinnissa on vielä 
ongelmana löytöjen pirstaleisuus. Kokonaisia soturin varusteita harvemmin löydetään, vaan kyse on
usein yksittäislöydöistä, joita yhdistelemällä saadaan kokonainen setti varusteita. Tässä on 
ongelmana että emme voi varmuudella tietää olisiko näitä varusteita käytetty yhdessä. Vaikka ne 
olisivatkin suunnilleen samalta ajalta (vaikkeivät aina sitäkään), niin ne on saatettu kaivaa ylös eri 
puolilta Välimeren maailmaa. Paikallisia variaatioita on varmasti ollut tasavallan ajalla, koska niitä 
tunnetaan paremmin keisariajaltakin, joten välttämättä roomalainen sotilas Hispaniassa ei ole 
näyttänyt samalta kuin sotilas Galliassa, saati sitten sotilas Syyriassa. Pirstaleisuuteen vaikuttaa 
löytöjen vähyys, etenkin kilpien kaltaisissa esineissä, kun taas kypäriä on löydetty paljon enemmän.
Legioonalaiskilpiä tunnetaan tasavallan ajalta tasan yksi, ja se on löytynyt Egyptistä. Olivatko kilvet
täysin samanlaisia Galliassa? Muitten lähteiden perusteella pääteltyinä mitä todennäköisimmin 
olivat, mutta emme koskaan voi olla täysin varmoja ennen kuin vastaava kilpi Galliasta löytyy.





Historialliset lähteet

Toinen lähderyhmä on historialliset lähteet, mikä tarkoitaa kaikkia sekä Rooman tasavallan aikana, 
että myöhemmin keisariaikana kirjoitettuja tästä ajasta kertovia tekstejä. Keisariaikaisten tekstien 
ongelma on että ne eivät ole silminnäkijä- tai edes aikalaiskertomuksia. Augustuksen aikainen 
historioitsija Titus Livius on kirjoittanut Rooman historian alusta alkaen omaan aikaansa asti (Ab 
Urbe condita, Kaupungin perustamisesta [alkaen]), mutta koska hän ei ole itse elänyt suurinta osaa 
tuosta ajasta, perustaa hän kertomuksensa varhaisempien historioitsijoiden (joista monen teokset 
ovat kadonneet) tuotantoon. Vaikka roomalaisia historioitsijoita voidaankin pitää yleensä varsin 
luotettavina, omakohtaiset kokemukset ovat aina luotettavampia kuin monen välikäden kautta 
kulkeutuneet tiedot menneisyydestä.

Rooman historiasta ennen vuotta n. 390 eaa. emme tiedä oikeastaan mitään kovin varmaa, sillä 
tuona vuonna (tai jonain vuonna noihin aikoihin) gallialaiset sotapäällikkö Brennuksen johdolla 
ryöstivät Rooman, ensimmäistä kertaa. Gallit polttivat Rooman valtionarkiston, missä tuhoutuivat 
mukana kaikki valtakunnan aikaisemmasta historiasta kertoneet tekstit. Vasta tämän jälkeisestä 
ajasta voimme jollakin luotettavuudella rekonstruoida asioita historiallisten lähteiden perusteella.

Polybioksen Historiat (264–146 eaa.)

Tärkein historiallinen lähde tasavallan armeijan
rekonstruoimiseen on kreikkalainen historioisija Polybios
(200–118 eaa.). Polybios tuli alunperin sotavankina Roomaan,
palveli sittemmin itse armeijassa ja kirjoitti kirjan Rooman
historiasta (Ἱστορίαι Historíai, Historiat), jossa kuvailee
tasavallan ajan tapahtumia, ja aikakauden sotalaitosta vuosien
220–146 eaa. välillä. Polybios kirjoitti kreikaksi, jota kaikki
ajan roomalaiset ylimykset ja oppineet osasivat lukea, joten
sotilastermit on käännettävä kreikasta latinaksi. Historioitsija ei
myöskään turhaan selitä asioita, jotka olivat itsestäänselviä
hänen lukijoilleen, kuten moneen aseen ja varusteen
yksityiskohtia. Hän esimerkiksi vain mainitsee että sotilailla oli
kypärät, ei sitä millaisia ne olivat. Tästä voimme kuitenkin
päätellä että kaikilla oli jotakuinkin samanlaiset kypärät, koska
kaikki tunsivat ne, eikä niitä tarvinnut selittää sen
kummemmin. Sen sijaan esimerkiksi pilum-heittokeihään
ulkomuodon ja toimintatavan Polybios selittää lukijoilleen,
ilmeisesti se ei vielä ollut tuttu kaikille.

Kuten arkeologisenkin aineiston kohdalla, myöskään
historiallinen aineisto ei aina ole säilynyt meille asti
kokonaisuudessaa, mikäli ollenkaan. Polybioksen historiateokseen kuului alunperin 40 kirjaa, joista 
kokonaisena on säilynyt nykypäivään vain viisi ensimmäistä, muista muutamia vaihtelevan pituisia 
katkelmia ja fragmentteja. Polybioksen parhaisiin puoliin kuuluu että hän kirjoitti omasta ajastaan 
silminnäkijäkertomusten (omiensa ja tapaamiensa ihmisten) perusteella, ja oli itse perehtynyt 
sotilaselämään. Polybios oli mukana usealla sotaretkellä, esimerkiksi Karthagon piirityksessä ja 
tuhossa vuonna 146 eaa. Hän oli myös aikansa suurimpien kenraalien, Lucius Aemilius 
Paulluksen (Makedonian [nykyisen Kreikan alue] valloittaja) sekä Publius Scipio Aemilianuksen 
(Karthagon valloittaja, edellisen poika) läheinen ystävä ja jälkimmäisen opettaja.



Caesarin Gallian sota (58–52 eaa.)

Toinen aivan korvaamaton historiallinen lähde
tasavallan ajalta on tietenkin kaikkien tuntema Gaius
Julius Caesar (100–44 eaa.), jonka kirja Gallian sota
(Commentarii de Bello Gallico, Kommentaari Gallian
sodasta) on aiemmin kuulunut Suomenkin
yliopistoissa kaikkien opiskelijoiden pakollisiin
latinan opintoihin. Caesar kertoo
silminnäkijökertomuksen omasta sodastaan Galliassa,
teos sisältää seitsemän kirjaa, joista Caesar on
kirjoittanut itse seitsemän, ja viimeisen on kirjoittanut
hänen legaattinsa (käskynhaltijansa) Aulus Hirtius 
Caesarin kuoleman jälkeen. Teos on säilynyt
kokonaisuudessaan nykypäivään, koska sitä on pidetty
latinan oppikirjana vuosituhannesta toiseen sen
selkeäkielisyyden (ja mielenkiintoisen aiheen)
ansiosta. Jokainen kirja kuvaa yhden sotavuoden
tapahtumia vuosina 58–52 eaa. Kirja kertoo
roomalaisten lisäksi lukuisista vihollisista, kuten helveeteistä, galleista, germaaneista, belgeista ja 
britannialaisista, ja tietenkin gallialaisen arvernien heimon kuninkaasta Vercingetorixista, joka 
johti kuuluisaa vastarinta-armeijaa Caesaria vastaan.

Caesarilla on toinenkin teos, Commentarii de Bello Civili, Kommentaari sisällissodasta, jossa hän 
kertoo sisällissodasta kilpailijaansa, entistä ystäväänsä Gnaeus Pompeiusta, sekä Rooman senaattia
vastaan. Sota päättyi tunnetusti Caesarin voittoon ja yksinvaltiuteen Roomassa. Muitakin Caesarin 
nimiin pistettyjä historiateoksia on olemassa, sisällissodan tapahtumia seuraavat Aleksandrian sota 
(De Bello Alexandrino), Afrikan sota (De Bello Africo), sekä Hispanian sota (De Bello Hispaniensi),
mutta ne on oikeasti kirjoittanut joku muu kuin Caesar, kenties legaatti Aulus Hirtius, sekä Caesarin
läheinen ystävä Gaius Oppius.

Caesaria lukiessa on huomattava että hän kertoo itsestään kolmannessa persoonassa, ja pyrkii 
tietenkin antamaan omasta toiminnastaan mahdollisimman positiivisen kuvan, mustamaalatessa 
samalla vihollisiaan. Caesaria ei kuitenkaan pidetä mitenkään erityisen epäluotettavana 
historioitsijana, ja tasavallan lopunajan sotalaitoksen kuvaajana hän on korvaamaton.

Ikonografiset lähteet

Kolmas lähdetyyppi on ikonografiset-, eli kuvalähteet. Tämä pitää sisällään kaikki freskot, 
ruukkumaalaukset, veistokset, figuriinit, reliefit, mosaiikit, piirustukset ja graffitot, mitä kuvitella 
saattaa. Ikonografiset lähteet ovat monelta osin vaikeampia käyttää kuin historialliset tai 
arkeologiset lähteet, mutta niissä on myös omat hyvät puolensa.

Parhaimmillaan ikonografinen lähde näyttää meille sotilaan koko varustuksen, josta voimme sen 
melko luotettavasti rekonstruoida. Tällaisia lähteitä on tasavallan ajalta säilynyt hyvin niukasti, 
lähinnnä kaksi suurempaa reliefiä, joihin palaan kohta. Sen lisäksi, että kuvalähde on ajoitettava 
oikein, on otettava huomioon artistiset konventiot. Tämä tarkoittaa sitä, että taiteilija ei välttämättä 
ole kuvannut todellisuutta sellaisena kuin se oli, vaan sellaisena kuin se oli tapana esittää. Kuvia 
täytyy aina osata tulkita oikein, ja se tapahtuu symboliikka ja taiteelliset konventiot tuntemalla.



Roomalainen kuvataide jaetaan niin sanottuihin ”patriisitaiteeseen” ja ”plebeijitaiteeseen”, joista 
ensin mainittu edustaa kaikkia julkisia monumentteja ja niihin liittyviä kuvia. Suurin osa 
kuvalähteistä, jotka kuvaavat sotilaita tasavallan ajalla, ovat patriisitaidetta, julkisia propagandistisia
monumentteja, jotka kuvaavat idealisoiden todellisuutta. Kuitenkaan ongelma ei ole tasavallan 
ajalla niin suuri kuin esimerkiksi keisari Trajanuksen pylvästä tutkittaessa. Se ei kuitenkaan kuulu 
meidän aikakautemme piiriin.

Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää kypärien esittämiseen taiteessa. Vaikka muut varusteet 
yleensä kuvataan autenttisesti, kypärissä vallitsee koko Rooman historian ajan kreikkalainen 
traditio, joka määrää etenkin upseerien ja muiden tärkeiden henkilöiden päähän veistettäviksi tai 
maalattaviksi kreikkalaistyyppiset attikalaiset kypärät. Roomalaisia attikalaisia kypäriä ei ole 
arkeologisissa kaivauksissa löydetty, joten suurimmalta osin nämä kypärät roomalaisessa taiteessa 
ovat taitelijoiden mielikuvitusta. Attikalainen kypärä on nimenomaan se, jonka kaikki katsojat ovat 
tottuneet näkemään roomalaisten upseerien päissä Hollywood-elokuvissa, siis se jossa on korkea 
erillinen otsapanta tai diadeemi. Tätä kypärää ei tällaisenaan ollut olemassa, vaan se on taiteellinen 
versio olemassaolevista kypäristä, jotka ovat jossain määrin erilaisia. Ne eivät myöskään olleet 
tavallisten sotilaiden päähineitä, toisin kuin jotkin kuvalähteet antaisivat helposti ymmärtää.

Aemilius Paulluksen monumentti (167 eaa.)

Lucius Aemilius Paullus, se sama jonka Polybios tunsi, oli roomalainen kenraali,
joka eli vuosina 229–160 eaa. Hän ansaitsi lisänimen Macedonicus valloitettuaan
Makedonian (nykyisen Kreikan alueen) Rooman provinssiksi. Paullus voitti
Makedonian viimeisen kuninkaan Perseuksen kuuluisassa Pydnan taistelussa 168
eaa. Tämä taistelu oli roomalaisten riemuvoitto, ja osoitti lopullisesti miten paljon
joustavampi ja kätevämpi roomalainen manipulusjärjestelmä oli makedonialaiseen
falangiin verrattuna. Yksi sotatekninen aikakausi päättyi, ja toinen alkoi.

Voittonsa kunniaksi Paullus pystytti, tai oikeammin varasti kuningas Perseuksen
Delfoihin pystyttämän pilarin (nelikulmainen pylväs), jonka päälle hän laitatti
oman kuvansa. Delfoi oli kaikkien kreikkalaisten ja roomalaistenkin pyhä
kaupunki, koska siellä asusti Apollonin (roomalaisittain Apollon) oraakkeli 
Pythia, jolta sekä tavalliset ihmiset, että koko Välimeren maailman suuret ja
mahtavat kävivät kysymässä neuvoa kaikenlaisiin asioihin. Ennustuksen palkaksi ihmiset 
lahjoittivat jotakin Apollonille. Perseuksen pilari oli ollut tällainen, ja nyt tämä lahja jumalalle 
siirtyi Paulluksen nimiin.

Kiinnostavinta Rooman tasavallan sotilaiden rekonstruoimisen kannalta ovat reliefit, jotka pilariin 
hakattiin. Ne kuvaavat nimittäin Pydnan taistelua, ja lienevät varhaisin roomalainen piktografinen 
kuvaus, joka pystytään yhdistämään oikeaan historialliseen tapahtumaan. Reliefeissä kuvataan 
roomalaisia ja makedonialaisia sotilaita taistelun tuoksinassa, sekä jalkaväkeä että ratsuväkeä. 
Reliefin kuvaus on nykytiedon valossa erittäin realistinen ja kuvastaa aikakauden varustusta hyvin. 
Roomalaisilla on suuret soikeat scutum-kilvet, samanlaiset, joita Polybios kuvailee, ja yllään 
tunikoiden lisäksi lorica hamata-rengaspanssarit olkavahvikkein. Ikävä kyllä yhdenkään 
roomalaisen sotilaan pää ei ole säilynyt ehjänä tässä reliefissä, joten emme näe minkälaisia kypäriä 
heille oli kuvattu. Kädessä olevat aseet eivät myöskään ole säilyneet, mutta legioonalaisille on 
varmasti ollut kuvattuna miekat käteen. Myöskään sandaalit eivät erotu reliefistä, ne lienevät olleen 
maalattuja. Alun perin koko reliefi, kuten kaikki roomalainen taide, oli maalattu kirkkain värein, 
mutta värit ovat haalistuneet kahdessa tuhannessa vuodessa olemattomiin.





Domitius Ahenobarbuksen monumentti (115 eaa.)

Gnaeus Domitius Ahenobarbus (kuoli 104 eaa.) oli Rooman konsuli (consul) vuonna 122 eaa. 
Hän valloitti yhdessä kenraali Quintus Fabius Maximus Allobrogicuksen kanssa Gallia 
Transalpinan provinssin, eli nykyisen Ranskan eteläosan (Provencen ja Languedocin alueet), 
luodakseen Roomalle turvallisen maareitin Italiasta Hispaniaan (nyk. Espanja), jonka alueita 
Rooma oli vähän aikaa sitten valloittanut. Roomalaiset voittivat gallit (Allobroges, Salluvii, 
Arverni) Vindaliumin taistelussa sotanorsujensa ansiosta. Ahenobarbukselle myönnettiin triumfi 
Roomassa vuonna 120 eaa, hänen galleista saamansa voiton kunniaksi. Ahenobarbus rakennutti Via 
Domitia-tien Italiasta Hispaniaan 118 eaa. ja toimi Gallian maaherrana (proconsul), sekä Rooman 
kensorina (censor) 115 eaa. Hänet valittiin myös Pontifexiksi, Rooman uskonnollisen elämän 
johtavaksi ylipapiksi.

Gnaeus Domitius Ahenobarbus rakennutti nykyään yleisesti alttariksi kutsutun monumentin, joka 
saattoi olla jotain muutakin kuin alttari, mutta se ei ole säilynyt kokonaisena. Joka tapauksessa 
tärkein osa eli reliefit ovat säilyneet, ja vieläpä varsin hyvässä kunnossa. Reliefit kuvaavat yhdella 
puolella merenjumalia ja -olentoja, toisella maallisempia asioita, eli väestönlaskentaa (census), 
jonka Ahenobarbus kensorina on varmastikin Roomassa suorittanut. Census-puoli, jota säilytetään 
nykyään Pariisin Louvressa, on sotilaiden rekonstruktion kannalta erittäin mielenkiintoinen ja 
antoisa. Siinä kuvattua väestönlaskentaa on valvomassa roomalaisia sotilaita, yhteensä neljä 
legioonalaista, yksi ratsumies, sekä komentajan asussa oleva hahmo, mahdollisesti Ahenobarbus 
itse, tai sitten sodanjumala Mars, joka usein kuvattiin roomalaisen kenraalin tamineissa.

Reliefit ovat säilyneet paremmin kuin Delfoin ulkoilmassa jatkuvasti olleet Aemilius Paulluksen 
monumentin reliefit, ja Ahenobarbuksen reliefeissä sotilaiden päätkin ovat säilyneet. 
Legioonalaisilla on kaikilla hihaton rengaspanssaripaita olkatoppauksin, täysin samanlainen kuin 
Paulluksenkin reliefissä. Samanlaisia ovat myös suuret kaarevat ovaalinmuotoiset kilvet. Miekat 
ovat säilyneet ehjinä tässä reliefissä, toisin kuin Paulluksella, joskin ne ovat huotrissaan. Erittäin 
kiinnostavia ovat kypärät, jotka edustavat suurimmalta osin Montefortino-tyyppiä, mutta mukana on
myös erilaisia kypäriä, kuten ratsumiehen boiotialainen kreikkalaiskypärä, ja joidenkin 
legioonalaisten pseudo-attikalaiset kypäränmuodot, joista on hivenen hankala sanoa mitä 
arkeologista kypärätyyppiä ne oikeasti edustavat. Kypärät on kaikki koristeltu aaltoilevilla 
häntämäisillä töyhdöillä, jotka saattavat olla joko hevosenjouhta, tai pitkiä ja ohuita linnunsulkia.

Reliefissä kuvattu komentaja (Mars?) on upseerin, kenties tribuunin asussa. Hänellä on metallinen 
levypanssarikyrassi, joko pronssia tai rautaa. Kyrassin rintakehässä on luultavasti Gorgoneion, eli 
Medusa-gorgon pää, käärmehiuksinen nainen, joka kreikkalaisen tarun mukaan kivetti silmiinsä 
katsojat. Roomalaisissa haarniskoissa se usein esiintyy rinnan päällä apotropaaisena, eli pahaa 
karkottavana symbolina. Komentajan nauha (zoni) on sidottu rintahaarniskan päälle Herculeen 
solmulla (merimiessolmu), ja muihin upseerin tunnusmerkkeihin kuuluvat komentokeihäs, sekä 
komentajan viitta (paludamentum), joka kierretään vasemman käsivarren ympärille. Haarniskan alla
tällä miehellä on alustakki (subarmalis), josta roikkuu vyötäisillä kaksi eri pituista riviä kankaisia 
tai nahkaisia liuskoja (pteryges). Komentajalla on myös töyhdöllinen kypärä, jonka mallia on 
kulumisen takia hankala sanoa, sekä pyöreä kilpi. Upseerit käyttivät hellenistisen varustuksensa 
osana usein vanhemman mallisia kilpiä kuin tavalliset sotilaat. Vasemmassa kädessään hän pitelee 
miekkaa.





Hautakivet

Roomalaisilla oli tapana monesti kuvata hautakiviin
vainajan kuva, joka kertoi hänen ammatistaan ja
elämästään. Jos hautakiven tilaajalla ei ollut varaa
kokonaiseen kuvaan, saattoi kivessä olla rintakuva, tai
reliefi häneen liittyvistä esineistä, muista symboleista, tai
vähimmillään pelkkä teksti, joka kertoi henkilön nimen,
sukulaisuussuhteita, ammattiuran sekä kuoliniän, joskus
muutakin, kuten kuoleman jälkeen vapautettujen orjien
nimet. Hautakivet kertovat siis varsin paljon kuolleista
ihmisistä, ja niissä olevat kuvat ovat myös usein hyvinkin
realistisia vaatteiden ja varustuksen yksityiskohtineen.
Sotilaiden hautakiviä on säilynyt prinsipaatin ajalta
paljonkin, mutta tasavallan ajalta ikävä kyllä hyvin
vähän.

Oikeastaan vain yksi on käyttökelpoinen, Padovasta
Italiasta löytynyt legio Martian centurio Minucius
Lorariuksen hautakivi vuodelta 43 tai 42 eaa.
Sadanpäämies on kuvattu arkivarusteissaan, ilman
haarniskaa, kypärää ja kilpeä, mikä on hautakivissä
tavallista. Miekka hänellä kuitenkin on vyöllään,
centurioksi hänet tunnistaa piirtokirjoituksen lisäksi siitä,
että miekkaa pidetään vasemmalla kyljellä, kun
tavallisilla legioonalaisilla se roikkuu oikealla, sekä
oikeassa kädessään olevastaa centurion sauvasta (vitis).
Soljella kiinnitetyn viitan ja tunikan lisäksi hänellä on
umpinaiset kengät, sekä erittäin mielenkiintoisesti
kiinnitetty tikari (pugio) vyöllään. Yleensä tikari on
miekan vastakkaisella puolella vyöllä roikkumassa,
legioonalaisilla vasemmalla, centurioilla oikealla, mutta
Minuciuksen pugio on kiinnitetty roikkumaan
vaakatasossa suoraan vatsan päälle, monimutkaisen
oloisella remmisysteemillä.

Hautakivi on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä mainittu legioona (legio Martia, 
Marsin legioona) on tunnettu useasta antiikin lähteestä. Kyseinen legioona koostui Caesarin Gallian
sodan veteraaneista. Se toimi African provinssissa, mutta Caesarin murhan jälkeen siirtyi 
Macedoniaan. Uudessa sisällissodassa Martia kannatti ensin Marcus Antoniusta, mutta loikkasi 
yhdessä legio IV Macedonican kanssa Octavianuksen puolelle. Legio Martian järjestysnumeroa ei 
tunneta.
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