
LEGION XVIII LYBICAE Vexillum 

 

Тази година 2019 г. ще бъде отбелязана годишнина! 2010 години от битката при 
Тевтобургската гората. Имаше достатъчно време на разположение на всички клубове в 

Европа, които имат интерес към евентуално събитие по темата за да се подготвят с 
коректно оборудване за този исторически период. 

Отминаха 9 години от честването на първата 2000-годишнина и мисля, че сега има 
възможност да се проведе по-широко обхватно и качествено събитие по темата. Ние в 

клуба също започваме да се подготвяме за това евентуално бъдещо честване. 

 
 Аз съм голям почитател на римската история в днешна Германия и съм я изучавал 
подробно.Ако има събитие, планирано на международно ниво, ние сме готови да 

представим себе си под стандарта на един от  злощастно погубените тогава легиони 
там LEGION XVIII LYBICAE. И в този смисъл мисля, че би било добра идея да се 

организираме и да почетем тези унищожени легиони. Преди една година ние се 
заехме да  произведем Щандарт за този LEGION XVIII LYBICAE. Клубът ни разполага с 

подходящо оборудване за този период  - края на 1 век преди Хр. и началото на 1-ви от 
Н.Е. Така, че имаме възможността да се представим в някои от събитията на темата 
"Варус" и "Битката при Тевтобургската гора" 9 от Н.Е. заедно с варварските бойци от 

нашия клуб, които ще бъдат оборудвани като воини от германските племена. 

 
За да направим този Римски Щандарт ние бяхме вдъхновени от нумизматичната 

информация даденани от денариите на легендарния командир Марк Антъни. 



 
Защото легиона, които понастоящем пресъздаваме LEGION IIII SCYTHICA, никога не са 

били активни в римско-германските войни (или няма доказателства за това). Решихме 
при евентуална възможност да участваме в бъдещо събития по този повод с Легион, 
който всъщност е участвал в тази битка. Аз направих моите проучвания по темата и 

това ще бъде една от нашите временни превъплъщения, необходими за коректното ни 
участие в евентуални бъдещи събития. 

   Информацията за този легион е много оскъдна и успях след дълго проучване да 
събера следната информация. 

 
Аз нямам претенции , че тази публикация е на научно ниво, като моята статия тук е 

насочена основно към реконструкторското общество. 

 

 

Моето нововъведение по темата е моят творчески проект: 

Апликации които са подходящи за римски стандарти. 

В продължение на три години прогресивно и методично работя по този проект и 
използвах завършването на новия ни Vexillum, посветен на легендарния легион LEG 

XVIII LYBICAE. 

Тези малки кръгли апликации са подобни на римските Phalerae, но в по-малък мащаб. 
От ограничените археологически находки подобни образи се наблюдават и в двата 

случая като Императорски образи в комбинация с богинята Victory  различни по 
размер. В този аспект мисля, че е напълно възможно някои от тези имперски образи да 

не са случайни, а да се дават на военните знамена при различни поводи.  



 
Моята восъчна творческа работа по темата 

 
Разбира се, подобни сферични апликации могат да бъдат използвани за украсяване на 
кании за мечове, колани и препаски или конска амуниция за коне и колесници. Но нека 

да се върнем към нашата тема в нашия случай говорим за един исторически период 
отнасящ се към управлението на император Август. LEG LEGS XVIII LYBICA през, който е 
бил унищожен този легион през 9 AD в Тевтобургската гора. Така, че аз ще трябва да се 

огранича с образите на действително съществуващи императори и други римски 
главно командващи в границите на този точен период. Legio duodevigesima или 

Осемнадесети легион, описан като XVIII или XIIX) вероятно е бил създаден от M. Antony. 
Така, че профилът на Антъни върху апликация е подходящ за случая. Следват два 

различни профила на Август, които съм направил вкарани в декоративни розетки. Един 
от Октавиановите образи е надясно, а другият наляво. Разбира се и двамата велики 

командири от този период не са забравени - Тиберий и неговия брат Друс. Единият от 
тях по-късно става император на Рим, а другият е бащата на император Клавдий и 

генерал Германик, като тук Drusus е представен от мен в анфас. С тези 5 изображения 
ще украся новия ни римски Щандарт. За изработването но тези малки апликации ще 

кажа, че са мой стар проект, който е много подходящ за такъв случай, който аз мечтаех 
да реализирам отдавна. 

        



 

В Германските кампании участват активно генералите Дюрус (13-9 пр. Хр.) и Тибериус 
(8 г. и 4-5 години пр. Хр.). През тези години осемнадесети (XVIII) легион вероятно е бил 
базирал при Xanten или Oberaden / Haltern. В 5-та година завоеванието приключило и 
Август изпраща Publius Quinctilus Varus да управлява областта като губернатор с цел да 

налага почит и да установи гражданско управление под диктата на Рим. 

 
През 6-та година Тиберий трябваше да води най-малко осем легиона (VIII Avgusta  от 

Панония, ХV Apolnaris  и XX Valerua Victrix от Илирикум, XXI Rapzx  от Раетия, ХІІІ Gemina, 
XIV Gemina и XVIGallica. Срещу Цар Мароподу , Маркомани в Чехия, в същото време I 

Germanica, V Alaudae, XVII, XVIII и XIX трябвало е да се придвижени срещу Чехия, като я 
атакуват по Елба. Това е трябвало  да бъде най-грандиозната операция, която някога е 

била ръководена от римската армия, но бунт в Панония възпрепятства изпълнението й.  

Подробна информация по въпроса тук:  

http://legio-iiii-scythica.com/index.php/en/history-and-artifacts/anniversary-events/2010-
yearsof-illyrian-revolt.html 

Cenotaph of Marcus Caelius  

Отнело е три години, за да се потисне бунта, като през тези години Осемнадесети 
легион е бил все още с Варус. На 9 септември обаче Германският лидер Арминиус, 

един от най-лоялните съюзници на Рим, се обърнал срещу губернатора. 

Какъвто и да е бил техният произход - Лентулиан, Помпей, Цезарян, Октавиан, 
Антониан - осемнадесетият (XVIII), на един етап (в.15 пр.н.е.), изпратен на Рейн заедно 

с XVI Gallica и седемнадесети легион. Възможно е -но отново хипотетично, че 
Осемнадесети е бил разположен в Аквитания между битката при Ациум. 

http://www.livius.org/articles/legion/legio-xviii/ 

Това е откъс от телевизионният сериал  I Claudius. Как добре го e казал Робърт Грейвс 
преди 42  години. Той показа по чудесно начин отношението на тези двама генерали 

към техните легиони точно от този период преди 9-та година от Н.Е. 
https://www.youtube.com/watch?v=FM0wZ3qyJ3I&feature=youtu.be 

Сдобих се с тези ценни книги "БИТКАТА, КОЯТО СПИРАЛА РИМ" от Питър С. Уелс и 
"TEUTOBURG FOREST AD 9" от Михаел Книън. Темата тук е засегната много подробно. 

 

http://legio-iiii-scythica.com/index.php/en/history-and-artifacts/anniversary-events/2010-yearsof-illyrian-revolt.html
http://legio-iiii-scythica.com/index.php/en/history-and-artifacts/anniversary-events/2010-yearsof-illyrian-revolt.html
http://www.livius.org/articles/legion/legio-xviii/
https://www.youtube.com/watch?v=FM0wZ3qyJ3I&feature=youtu.be


 
Откъс показващ момент в който оцелелият  офицер докладва за злощастната съдба на 

унищожените 3 легиона в далечният Германски лимес- XVII,XVIII and XIX. 

https://www.youtube.com/watch?v=u5FfqADDqOE 

Според мен същите тези гравьори които са работили в имперските работилници за 
изготвяне на монети Officina са гравирали и част от тези образи. Някои от артефактите 
изглеждат, че са с по-ниско качество и може да са произведени в местни работилници 

близо до римският Limes. 

   
Тези мои апликации по които аз работя в момента са реплики на съществуващи 

подобни но посветени на други императорски образи. Тази тук апликация (артефакт) с 
този профил на мен много ми прилича на Адриан, като лицето брадата носа напомнят 

на неговия образ. 

 
Тази тук е 100% Имп. Галба, макар, че за този артефакт аз нямам археологически данни 

от научна публикация. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5FfqADDqOE


Някои от тях имат прилики с Флавиевото семейство. 

 
Това със сигурност е Нерон, но за този артефакт аз не разполагам с никаква 

информации от публикации или информация от други източници. Голямата разлика с 
другите модели е, че тук има и букви (най-вероятно антично копие от сестерция). 

 
Всичко това ме навежда на мисълта, че в античността е имало подобни апликации и на 

другите Римски императори използвани от легионерите като малки фелери или 
апликации за украса на различни предмети с които се подчертава предаността си към 

Императора. Аз няма доказателства за съществуването на всички тези образи върху 
такива малки апликации (императори и генерали), които в момента аз изобразявам, но 

това е мое творческо решение и интерпретация на декорациите към щандартите с 
образи, които са достигнали до нас от античността. Размерите които съм ползвал са 

съобразени с научните публикации от подобни находки-апликации. Има няколко 
изображения на фрески и нумизматичен материал където ясно се вида ,че на висящите 

кожени ленти от страни на щандартите са били апликирани декорации със сферична 
форма. 

     
    Изображението на Victory /Nike при нашият Вексилум. 



Идеята за щандарт  при който да се използва символа  Victory за Vexillum се зароди при  
нас преди 7 години, но едва сега намерихме подходящ случая да го използваме за тази 
цел. Тук може да се види  изобразяването на Victory поставено като символична фигура 

върху военния щандарт от колоната на Траян. 

 
 Повече информация за нашето творческо решение тук: 

http://legio-iiii-scythica.com/images/roman_pdf/The_figure_symbol_of_Victory-Nike.pdf 

Знакът на LEG XVIII LYBICAE е неизвестен, затова ние използвахме фигурата на Victory 
като възможен вариант имайки предвид, че Victory е било използвано за тези цели, 

при Римски Vexillum от Египет, сега артефакта е в Ермитажа в Санкт Петербург, Русия. 

 
При производството на всички наши клубни вексили ние използваме имитация на 

технологията Бродиране с метални конци. 

https://www.facebook.com/elena.che.38/videos/1501692913239898/ 

http://legio-iiii-scythica.com/images/roman_pdf/The_figure_symbol_of_Victory-Nike.pdf
https://www.facebook.com/elena.che.38/videos/1501692913239898/
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