NOTATKA

Armia rzymska.

1) Armia rzymska:
a.

w państwie rzymskim obowiązywała służba wojskowa; obywatele między 17 a 46

rokiem życia byli zmuszani nie tylko do walki, ale i zapewnienia sobie ekwipunku – ich
dochód decydował o uzbrojeniu, a to o oddziałach, w jakich mieli walczyć;
b.

najbogatsi, tzw. ekwici służyli, jako jeźdźcy; najubożsi i najmłodsi należeli do velites,

lekkozbrojnej piechoty, odzianej w wilcze skóry; ciężkozbrojną piechotę tworzyli hastati,
principes i triarii; wspólnie tworzyli szyk manipularny: w pierwszych dwóch szeregach
ustawiano młodszych hastati i principes, trzeci szereg tworzyli doświadczeni triarii – przed
ciężkozbrojnymi stali velites, a pozycję na skrzydłach zajmowała jazda;
c.

podstawową jednostkę armii stanowiły legiony – liczyły 4,2 tys. żołnierzy i 300

jeźdźców; legion składał się z 30 manipułów, a każdy z nich tworzyły dwie centurie;
d.

w armii rzymskiej obowiązywała żelazna dyscyplina; a za nieposłuszeństwo lub zdradę

karano śmiercią poprzez zdziesiątkowanie;
e.

legiony budowały drogi oraz warowne obozy w kształcie prostokąta, otoczone fosą

i wałem ziemnym z 4 bramami.
2) Reforma wojskowa Mariusza:
a.

Gajusz Mariusz był wielokrotnym konsulem rzymskim i wybitnym wodzem – u schyłku

II w. p.n.e. przeprowadził reformę armii rzymskiej, przekształcając ją w armię zawodową;
b.

do służby wojskowej dopuszczono osoby, których nie było stać na zakup uzbrojenia;

nowy zawodowy żołnierz otrzymywał od państwa ekwipunek oraz żołd, po 16 latach służby
także ziemie na podbitych terenach; dla najbiedniejszych była to jedyna szansa awansu
społecznego oraz uzyskanie stałego dochodu;
c.

ponadto w ramach reformy zlikwidowano manipuły, dzieląc legion na 10 kohort, każda

po 6 centurii; zmniejszono ilość taborów – każdy legionista musiał nosić swój ekwipunek;
rozwiązano velites oraz wprowadzono srebrne orły, jako jedyny symbol armii rzymskiej –
aquila;
d.

przeprowadzona reforma miała swoje minusy – żołnierze czuli się związani ze swoim

dowódcą, bardziej niż z państwem, dlatego w I w. p.n.e. doszło do licznych konfliktów
między armią a republiką, a żołnierze opowiadali się po stronie swoich dowódców;
e.

w I i II w. n.e. armia rzymska składała się z 25-30 legionów, wspieranych przez wojska

sprzymierzeńców, co łącznie dawało ok. 300 tys. żołnierzy.
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