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Помощни войски 
/Аuxilia/

 

През 1 в. това били отделни от-
ряди, набирани в провинции-
те, използващи националното 

си оръжие и командвани от собстве-
ните си вождове. Всяка провинция 
е била длъжна да осигурява за рим-
ската войска определено количество 
оксиларии. Към средата на 1 в. – на-
чалото на 2 в. тези отряди получили 
по-единна организация и минали под 
командването на римските офицери.  
В битката помощните войски при-
кривали фланговете на легиони-
те. Те били организирани в пехот-
ни кохорти, кавалерийски alae и в 
смесени кохорти. Формирали се и 
помощни кохорти само от стрелци.  
Към помощните войски спада-
ли и наемните войски – cohortes 
mercennariae – балеарски прашкох-
въргачи, критски стрелци, нуми-
дийски конници и пелтасти и др.  
Имало и т. нар. нестроеви отряди - 
numeri, съставени от съюзнически 
варварски бойци, групирани по ет-
ническа принадлежност и използ-
ващи националните си оръжия /на-
пример сирийски конни стрелци/.  
На най-голяма почит се радвали по-

Римският легион през 
I и II век 
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мощните кохорти, набрани измежду 
римски граждани и доброволци от 
Италия (cohors voluntariorum civium 
Romanorum), въведени в армията още 
от Август, които имали същото за-
плащане като това на легионерите.  
Всяка спомагателна кохорта или 
ала имала собствен номер и наи-
менование, сочещо типа и произ-
хода на подразделението напр.: 
Cohors I Afrorum. Също така в наз-
ванието понякога влизало и името 
на военачалника, който го команд-
вал – при Тацит е описана вспома-
гателна ala, командвана от някой си 
Себосий – Ala Gallorum Sebosiana. 
 
Пехотни помощни кохорти 

/Cohortes peditаta/

Съставени били от 6 центурии от 
по 80 човека, така че всяка кохорта 
се състояла от 480 войника /също 
както и при легионната такава/. Та-
кова подразделение се наричало 
quingenaria /което означава – 500 чо-
века/. Във втората половина на 1в., 
когато били увеличени първите ко-
хорти на легионите, се появили и 
помощни кохорти с удвоен състав 
/1000 човека/. Наричали се milliaria 
/хилядни/ и били съставени от 10 
центурии. 

Помощните кохорти, съставени от 
римски граждани, били командвани 
от трибун. 

Пехотните кохорти квингенарии, 
били под командването на префект, 
назначаван обикновено от губерна-
тора на провинцията. Хилядните ко-
хорти били командвани от трибуни. 
Те били назначавани предимно от 

императора. Центурионите на окси-
лариите нямали такава ясна йерар-
хия, както при легионите, въпреки че 
при тях също имало главен центури-
он принцепс. Всяка кохорта имала и 
собствени принципали - сигнифери, 
вексиларии. 

Въоръжението и бронята на оксила-
риите към края на 2 век започнало 
постепенно да се доближава до това 
на легионерите. Пехотинците но-
сели ризница /lorica squamata или 
lorica hamata/, която в последствие 
била заменена от така характерната 
за легионерите lorica segmentata. 

Шлемът им /железен или бронзов/ 
наподобявал на този на легионери-
те, но бил по-опростен и без укра-
си. Главният отличителен белег на 
оксилариите бил овалният плосък 
щит /clippus/. Имало обаче някои ко-
хорти, използващи scutum – cohors 
Hispanorum scutata. За нападателно 
оръжие служели две копия /lancea/ 
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и меч /gladius/.Наемниците ползва-
ли традиционното си оръжие: 

Прашкохвъргачите /funditores/ се 
набирали предимно от Балеарски-
те острови. Служели си с прашка /
funda/. Използвали камъни или из-
лети от олово снаряди /glandes/. Не 
носели броня. 

Стрелците /sagittarii/ идвали глав-
но от източните провинции /Сирия, 
Крит/. Те носели дълги ризници, 
били въоръжени с лък /arcus/, и кол-
чан със стрели:

Помощна кавалерия 

Функцията й била да прикрива флан-
говете на легиона от непосредствена 
атака и да преследва бягащия про-
тивник. Освен това тя разузнавала 
за засади и била използвана за пре-
даване на съобщения. Римляните не 
ценили много конницата, разчитайки 
изцяло на ударната мощ на легиона. 

Затова при сблъсъка на Рим с народи, 
прекрасно владеещи конната тактика 
/парти, сармати/, недостатъците на 
неговата кавалерия веднага пролича-
вали. Проблемът се състоял в това, 
че римляните така и не се научили 
да използват кавалерията като спе-
цифичен род войска. 

Въпреки че не била на особена почит, 
конницата достойно се справяла със 
възлаганите й задачи по поддръжка 
на легионите и охраната на граници-
те на империята. 

През I в. основните подразделе-
ния на помощната кавалерия били 
алите, наброяващи 500 човека /ala 
quingenaria/; съставени от 16 турми 
/всяка от по 30 конника/. Към 70-
те години на I в. се появили и ala 
milliaria, съставени от 24 турми, вся-
ка от които наброявала до 40 кавале-
риста. 

Кавалерийските али били подчине-
ни на префекти /praefectus equitum; 
а по-късно – praefectus alarum/. Пре-
фектът можел сам да си избира по-
мощник /субпрефект/ – ставащ вто-
ри в йерархията след него. Във всяка 
турма имало трима декуриони, ко-
мандващи съответно трите й деку-
рии. 
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Един от тях командвал цялата турма. 
От декурионите в цялата аla един /
decurio princeps/ се считал за най-
главен. Стъпка по-ниско стояли 
duplicarius /на които им било пла-
щано двойно/ - аналог на optio в ле-
гионната пехота; и sesquiplicarius /
който получавал 1, 5 пъти по-висо-
ка заплата от обикновения служещ/. 
В турмата също имало curator, кой-
то се грижел за конете. Тръбачите в 
конницата се казвали luticines – от 
името на инструмента lituus, с който 
били предавани командите: 

Турмата си имала знак, носен от 
signifier, а знамето на цялата ala /
vexillum/ било носено от vexillifer. 

От средата на втори век символът на 
алите станал драконът /draco/, вза-
имстван по всяка вероятност от сар-
матите. 

Конникът бил защитен от плетена 
или люспеста ризница и железен 
шлем. Те били по-разнообразни по 
украса от тези на лeгионерите. Деку-
рионите и знаменосците носели мас-
ки, закриващи лицата им.

Декурион, кавалеристии сигнифер 
от края на 1 в:
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Щитът бил плосък, както при пехот-
ните части - овален или шестоъгъ-
лен. 
Копията били два типа: къси за хвър-
ляне - lancea и по-дълги /hasta/ - за 
нанасяне на удари. Мечът се наричал 
spatha и бил по-дълъг от гладиуса 
/70-95 см./.
В края на 1 в. по поречието на р. Дунав 
се настаняват сарматските племена 
на аорсите и роксоланите, разпола-
гащи с тежка кавалерия – катафракти-
те. Те са били нещо като праобраз на 
средновековните рицари. Цялото им 
тяло, а и конят били защитени с дос-
пехи. Въоръжени били с дълго копие 
/contus/, което било и основното им 
оръжие. Римляните са били принуде-
ни също да въведат собствени отряди 
от катафракти. Първите такива под-
разделения /conttarii/ били форми-
рани при император Траян по време 
на дакийските му войни /101 -107 г./. 
Кавалерийските доспехи претърпе-
ли обратна еволюция спрямо тези 

на легионерите. Докато последните 
се опростявали и облекчавали, кава-
лерийските се усложнявали и става-
ли все по-тежки, докато конниците 
не се превърнали в тежковъоръжени 
войни /clibanarii – от clibanus – малка 
желязна печка/. 

Смесени кохорти /cohors equitatae/

В началото на 1в. се появил и този 
нов тип подразделения. Също били 
quingenaria или milliaria. 2/3 от тях 
били съставени от пехотинци, а 1/3 
– от конници. Съответно в смесени-
те кохорти квингенарии пехотинци-
те били 380, а кавалеристите - 120, 
командвани от префект. В хилядни-
те кохорти пехотинците били 760, а 
конниците 240, командвани от три-
бун. Тяхното въвеждане в армията е 
заемка от тактиката на германските 
племена - конник и пехотинец да се 
сражават по двойки. Кавалеристите 
от тези кохорти били по-скоро пехо-
тинци, качени върху коне, отколко-
то професионални ездачи. В бойния 
ред смесените кохорти съставлява-
ли втората линия зад останалата ка-
валерия. Пехотинците от смесените 
кохорти имали същото въоръжение, 
както и на останалите оксиларии, но 
детайлите му били съвсем опросте-
ни, което свидетелствало за ниското 
им положение в йерархията на леги-
она. Шлемовете им били кавалерий-
ски /бронзови или железни/ с харак-
терни прекръстосващи се ребра.
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Cohors equitata и легионер 2 в.:

Други подразделения

Преторианци

Тази отбрана войскова част води на-
чалото си от съществуващите през 
републиканско време отряди лич-
ни телохранители /praetoriani/ при 
щаба на всеки военачалник. Впо-
следствие за поддържането на реда в 
Италия и най-вече в Рим по време на 
гражданските войни, император Ав-
густ създал 9 кохорти преторианска 
гвардия /cohortes praetoriani/, под 
командването на преториански пре-
фект /praefectus praetorio/, с обща 
численост 4 500 човека. Впослед-
ствие те били увеличени на 14 ко-
хорти. В началото на 3 в. съставът на 
всяка кохорта бил увеличен до 1000 
човека. По своята същност подраз-
деленията на преторианците пред-
ставлявали кохорти от смесен тип /
cohors equitatae/ всяка от които под 
командването на трибун, като 1/5 от 
тях съставлявала кавалерията, наби-
рана от най-добрите конници в им-
перията. Знакът на преторианските 
кохорти бил червен вексилум с изо-
бражението на скорпион върху него. 
Върху щандартите често се помест-
вали и изображения на орли, като в 
легиона. 
Войниците за преторианските под-
разделения се набирали главно от 
италийците. Те имали ред привиле-
гии - служили 16, а не 26 години, а 
заплатата била 3 пъти по-висока от 
тази на обикновения легионер /720 
денария за година/, а при уволнява-
нето си получавали 5000 денария /
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за разлика от обикновения легио-
нер - 3000/. Освен това често всеки 
нов император изплащал премии на 
гвардейците, за да гарантира благо-
разположението им. Август държал в 
Рим не повече от 3 кохорти. Остана-
лите лагерували околните градове. 
При Тиберий преторианците били 
събрани в Рим и им бил изграден по-
стоянен лагер /Castra Praetoria/. При 
изпълнение на служебни дела и в 
двореца преторианците носели тоги. 
На парадите носели богато украсени 
шлемове и мускулни кираси от ели-
нистически тип, кама, меч, червени 
туники и плащове. На обточените им 
с бронз щитове /овални или правоъ-
гълни/ били изобразявани мълниите 
на Юпитер и скорпиони. 

През 1 век преторианците рядко 
участвали във военните действия, но 
с голям ентусиазъм правели загово-
ри и преврати и издигали свои из-
бранници. С тяхна помощ след убий-
ството на Калигула, на престола се 
възкачил чичо му - Клавдий. След 
самоубийството на Нерон, претори-
анците убили и следващия импера-
тор Галба, защото последният отка-
зал да им изплати премиите, с които 
да купи тяхната лоялност. Вителий 
разпуснал част от гвардията, била се 
на страната на противника му Отон. 
Недоволните преторианци подкре-
пили следващия претендент за трона 
Веспасиан, който реорганизирал на-
малялата в следствие на граждански-
те войни гвардия в 9 кохорти, доба-
вяйки я с предани на него легионери. 
Домициан добавил още една кохорта 
и броят им отново станал 10. 
Към края на 1 век преторианците за-
почнали да се използват от импера-
торите за водене на военни действия. 
През 80-те години гвардейците во-
дели ожесточени боеве с даките по 
долното течение на Дунав, а през 86 
г. преторианският префект Корнелий 
Фускус загинал в бой с варварите. 
След убийството на Домициан, в кое-
то също участвали преторианците, 
непопулярният сред войската импе-
ратор Нерва осиновил военачалника 
Траян и го направил преториански 
префект. Гвардейците участвали в 
кампаниите на новия император сре-
щу даките /102 - 107 г/ и в похода му 
срещу партите през 115 - 117 г. 
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то на традицията императорът лич-
но да ръководи бойните действия, 
преторианската гвардия се превър-
нала от дворцова в полева част. Те 
съпровождали Луций Вер на изток 
през 162 - 166 г. и Марк Аврелий във 
войната му срещу квадите и марко-

маните /169 -180 г/. При Комод пре-
торианците отново започнали да иг-
раят значителна роля в политиката. 
Префектите му Перен и Клеандър 
фактически управлявали държавата. 
След убийството на Комод разхайте-
ните гвардейци обявили търг за им-
ператорското място, купено от Дидий 
Юлиан. Подкрепеният от дунавските 
легиони военачалник Септимий Се-
вер ги разпуснал, а от преданите си 
войници набрал нова гвардия. Тя го 
следвала вярно в походите му срещу 
другия узурпатор Клодий Албин /197 
г./; срещу Песцений Нигер и парти-
те на изток /197 - 202 г./; и срещу 
пиктите в Британия /208 - 211 г./. 
През 3 в. преторианските префекти 
концентрирали все повече власт в 
ръцете си, назначавайки и сваляй-
ки чиновниците из цялата империя, 
но често бивали убивани от своите 
подчинени. Нерядко те заставали на 
страната на претендента, предложил 
им повече пари или сами се обявя-
вали за императори. Такъв е случа-
ят с Макрин и Филип, организирали 
съответно убийствата на император 
Каракалла и Гордиан III и узурпи-
рали престола; префектите Проб и 
Кар. Император Диоклециан /който 
също получил властта на поста пре-
ториански префект/ съкратил чис-
леността им, а Константин през 312 
г. окончателно разпуснал гвардията 
след битката при Милвийския мост, 
тъй като те издигнали и подкрепи-
ли противника му Максенций. Длъж-
ността praefectus praetorio обаче 
останала, като се трансформирала в 
началник на тайната полиция. 
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Преториански кавалеристи в Дакия 85 г.

За личната охрана на императора по 
време на Юлиево-Клавдиевата ди-
настия и семейството му се набира-
ли и телохранители от германските 
племена /най-често батави/, които 
били фанатично предани на импе-
ратора и го пазели от произвола на 
преторианците. Те били организира-
ни подобно на спомагателните али в 
подразделение от 500 човека. Били 
разделени на декурии от по 30 чове-
ка, командвани от декурион. Лагерът 
им се намирал в района на градини-
те на Долабела от другата страна на 
Тибър. След смъртта на Нерон през 
68 година новият император Галба 
разформирал германските отряди и 
много от недоволните телохраните-
ли подкрепили въстанието на Циви-
лис в Галия, след потушаването на 
което тези подразделения повече не 
се споменават.

Германски телохранители/Germani 
custodes corporis/.

Били формирани като подразделе-
ние при управлението на император 
Траян като негови непосредствени 
телохранители. Наброявали 770 кон-
ника, разделени на турми от по 30 
човека и съставлявали личната ох-
рана на императора по време на по-
ход /станът им се помествал до па-
латката на главнокомандващия/. Към 
края на 2 век броят на кавалеристите 
нараснал до 1000. В Рим те станува-
ли в казарми на Целийския хълм. Ка-
валеристите се набирали главно от 
помощните кавалерийски али - най-
често от панонските и испанските и 
били командвани от трибун. Често 
конниците от гвардията били назна-
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чавани на командни места в конните 
части из империята. Съществуването 
на тази елитна част може да се про-
следи до 260 г. след което тя изчезва 
от летописите, вероятно трансфор-
мирана в лична гвардия покрай воен-
ните реформи на Галиен. 

В легиона също имало обособени 
подразделения, които изпълнявали 
различни задачи със специално на-
значение. 

Antesignani - антесигнани /букв. сра-
жаващи се пред знаците/. Първона-
чално в републиканския легион така 
се наричали принципите и хастати-

те, сражаващи се пред триариите /
при които се намирало знамето на 
легиона/. По времето на Цезар ан-
тесигнани се наричали отбрани вой-
ници, пазещи авангарда и ариегарда 
на армията. Наброявали 300 човека и 
били освободени от носенето на ба-
гаж /затова се наричали и expediti/. 
Макар да спадали към легиона, те 
най-често получавали специфични 
нападателни или отбранителни за-
дачи, сражавайки се отделно от дру-
гите части. 

Вексиларии/vexillarii/ били ветера-
ни, прослужили повече от 16 или 
20 години в римската войска, които 

Equites singulares Augustii /Императорската конна гвардия/
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и след изтичането на редовната им 
служба оставали в легиона. Те обра-
зували отделни отряди vexillatiores 
(вексилации), ползващи се с извест-
ни привилегии. Понякога при кри-
зисни ситуации тези подразделения 
били привиквани отново да участват 
в бойните действия. Тези части не 
влизали непосредствено в състава 
на легиона. Имали си собствен знак 
- червен квадратен плат /vexillum/, 
закрепен на прът. 

В Рим и останалите италийски гра-
дове, освен преторианските поделе-
ния имало и други части.

Градските кохорти/Cohortes urbanae/ 
Намирали се под началството на 
praefectus urbi - градския префект. 
Тези кохорти били създадени в на-
чалото на 1 в. от император Октавиан 
Август, едновременно с преториан-
ските и номерацията им започвала 
от X - .... /за разлика от тези на пре-
торианските - I - IX/. Император 
Клавдий увеличил броя им. При 
Веспасиан /69-79 г./ в Рим били ос-
тавени 4 кохорти, а останалите - пра-
тени в Картаген и Лугудунум /Лион/, 
за да пазят императорския монетен 
двор. Службата в градските кохорти 
била 20 години.

Вигилите /Vigiles Urbani/

Изпълнявали функциите на нощна 
стража и пожарна. При император 
Октавиан Август били създадени 7 
кохорти вигилии - по една на всеки 
2 от 14-те района на Рим. Били под 
командването на praefectus vigilum, 
пряко подчинен на градския префект 
/praefectus urbi/. Не носели оръжие, 
а кофа и тояга. Срокът на служба бил 
7 години.
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