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Командният състав на легиона
- 1 в. пр. н.е. - 2 в.
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Автор: Владимир Попов

лед близо половин век граждански войни Републиканският строй бил заменен от Принципат /монархия/. Цялата военна и
административна власт била съсредоточена в ръцете на императора. Той
назначавал легати /практика въведена от Цезар/ - legati legionis, които командвали непосредствено легионите:

Военните трибуни /tribuni militares/
във всеки легион били 6. Назначавани
били директно от императора или от
губернатора на съответната провинция. Те командвали отделни отряди
в рамките на легиона. Това били найчесто млади аристократи, отнасящи
се към конническото съсловие. Найстаршият сред тях по звание се казвал
tribunus laticlavius и в йерархията на
легиона стоял на второ място след легата. Tribuni laticlavii произхождали от
семействата на сенаторите. Обикно-
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По-ниско в йерархията стояли военните префекти и трибуните. Префектите командвали кавалерийските
подразделения /praefectus equitum/,
флотата /praefecutus classis/ или били
непосредствени помощници на легата
/praefectus castrorum – префектът на
лагера, на трето място в йерархията
след легата, отговарящ за обоза, снабдяването с храна; и praefectus fabrum
– командващ инженерните подразделения и ковачите/. Висшето римското
командване нямало тази строга йерархия, която съществува при съвременните армии – офицерските чинове
имали не само военно, но и управленческо значение. Разграничаването им
понякога е практически невъзможно.
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Легатите най-често са били от съсловието на
сенаторите.
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ните командващи на легионерите.
Служили колкото и последните - 26
години. Назначавали се от губернаторите на провинциите, но това ставало
обикновено с одобрението на легата и
трибуните.

Във всеки легион имало 60 центурии,
разпределени в 10 кохорти. От втората половина на 1 в. първата кохорта на
всеки легион била увеличена до близо
800 човека и реорганизирана в 5 центурии /така всяка центурия била с
двоен състав/. Във всеки легион имало
по 59 центуриона:

сп. Българска Наука брой 54

вено те нямали особен военен опит и
бързо сменяли меча с тога, отдавайки
предпочитание на политическата си
кариера.
Кариерата на петте други трибуна /
tribuni angusticlavii/ се подчинявала
на други правила. Били с военен опит.
Те се занимавали с административна
дейност и следили за изпълнението на
по вседневната дейност на войниците.
От средата на втори век се разпространила практиката тези трибуни да
бъдат назначавани за префекти на помощните пехотни и смесени кохорти.
Трибуните и префектите носели доспехи от късноелинистически тип –
бронята им имитирала идеалната
мускулатура /такава броня понякога
се нарича анатомическа/; имали и наколенници и шлем /също елинистически тип/. Имали също така меч, копие и кръгъл щит. Tribunus laticlavius
носел бяла превръзка върху бронята,
показваща, че е кандидат за сенатор.
Другите 5 трибуна носели по-тесни
лилави превръзки.
Центурионите били непосредстве-
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Командирът на първата центурия /
centuria prior/ командвал същевременно и цялата манипула и се наричал Primus pilus. Той бил с най-висок
ранг измежду всички останали центуриони и имал право да участва на
военния съвет и да изказва мнение.
Другите 4 центуриона на I кохорта се
казвали primi ordines и също участвали на военния съвет.
В останалите кохорти командващите
на първите 2 центурии се казвали съответно – pilus prior и pilus posterior,
после следвали princes prior и princes
posterior; hastatus prior и hastatus
posterior. Най-низшият по звание бил
decimus hastatus posterior – центурионът на десетата задна центурия на
хастатите. Въпреки че след реформата на Марий различията между центуриите изчезнали, наименованията
/principes, hastati/ се запазили.
Йерархия на центурионите в един
легион:
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Кохорта I.
Primus pilus.
Centurio I princeps prior.
Centurio I hastatus prior.
Centurio I princeps posterior.
Centurio I hastatus posterior.
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Кохорта II.
Centurio II pilus prior.
Centurio II princeps prior.
Centurio II hastatus prior.
Centurio II pilus posterior.
Centurio II princeps posterior.
Centurio II hastatus posterior.
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................................
Кохорта X.
Centurio X pilus prior.
Centurio X princeps prior.
Centurio X hastatus prior.
Centurio X pilus posterior.
Centurio X princeps posterior.
Centurio X hastatus posterior.
Центурионите носели посребрена
броня /lorica squamata/, на която
били запоени наградите им /falerae/,
и наколенници. Гребенът на шлема
им бил закрепен напречно. Мечът
носели отляво, а камата /pugio/ - отдясно. Също така отличителен техен
белег била и лозовата палка /vitis/, с
която наказвали легионерите за разни прегрешения.

ИСТОРИЯ

Помощникът на
центуриона се
казвал optio.

Основната му функция била да обучава войниците. В мирно време той
отговарял за центурията и замествал
центуриона, ако последният отсъствал.
По-нисшестоящ от него бил тессерарият /tesserarius/, който отговарял за
смяната на стражата и паролите.
Към принципалите спадали и знаменосците на легиона.
Императорският римски легион имал
три типа знаци: Орел /aquila/, signum
и vexillum. Пред тях се произнасяла клетвата към императора; тяхната загуба се считала за голям позор
– подразделението е могло да бъде
разформирано и дори подложено на
децимация /убийство на всеки десети
воин/.
След реформата на Марий знакът
на всички легиони станал сребърният орел. При Август сребърното изображение било заменено от златно.
Птицата била изобразявана с венци
на крилата и с вретеното и мълниите
на Юпитер в лапите. Орелът се пазел
от първата кохорта, под надзора на
Primus pilus. В лагера за него било отделено помещение /sacellum/ до палатката на главнокомандващия. Мястото било свещено.
Престъпник, потърсил убежище там
бил неприкосновен.
Signum бил знакът на манипулата или
кохортата. Представлявал копие, на
върха на който се намирали символът
на подразделението /вълк, глиган,
длан, венец и др./, наградите на подразделението /венци, фалери/; също
така сребърен полумесец /служещ
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По-ниско от центурионите стояли
много други длъжности, оформящи
така нареченият младши команден
състав или принципали /principales/,
отличаващи се от обикновените легионери по това, че получавали по-високо
заплащане и били освободени от повседневната лагерна работа. Към тях
спадали помощникът на центуриона
/optio/, тессерарият, знаконосците /
aquilifer, signifer, imaginifer, vexillifer/,
музикантите, адютантите /корникуларии/, фуражорите /фрументарии/, бенефициариите /отговарящи
за сигурността и охраната на комуникациите/, писарите - librari /изготвящи докладите за Рим, ежедневни
отчети за дейността на легиона, списъците
с новобранците,
личните
дела на военнослужещите,
отчетите за заплати, резултати от медицинските проверки
и др./.
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като амулет/. На сигнума били отбелязвани номерът на манипулата или
кохортата.
Знаците се използвали широко като
средство за управление на войската.
Чрез тях били предавани различни
нареждания касаещи бойния ред, нападение, отстъпление, направа на лагер и т. н.
Vexillum бил голямо квадратно платно, закрепено към копие. Обикновено
това било знамето на кавалерийските
турми, но понякога ставало символ и
на отделни подразделения на ветерани, колонисти и др., с наименованието
vexillatiores. Вексилумът в качеството
си на награда е могъл да бъде прикрепен и към знака на подразделението.
Голям vexillum, червен на цвят се разполагал и пред палатката на пълководеца и служел за сигнал за бой.
Всеки легион имал за емблема и портрета на императора /imago/, прикрепен заедно с орела на едно копие.
Знаконосците на легиона се казвали
съответно Aquilifer, Signifer, Vexillifer
и Imaginifer. Тяхното задължение било
да се грижат за знаците.
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Изображения на Signifer, Aquilifer и Vexillarius:
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Музикантите обикновено се разполагали в строя до знаменосците. В
римската армия нямало ударни инструменти. Всички звукови сигнали
се предавали с помощта на духови
инструменти. Във всеки легион обикновено имало 37 тубицини, 35 корницини и по всяка вероятност също толкова буцинатори.
Имената им: tubicines, cornicines и
bucinatores идват от инструментите на
които свирели.
Тuba била дълга права метална тръба,
помощта на която се давал главният
сигнал за атака или оттегляне.
Cornu била медна, извита тръба. С
нейна помощ сигналите от тубата се
предавали по подразделенията.
Bucina – по-малък рог, с нея сигнализирали за смяната на караула и сутрешното ставане.
Отличителна черта на знаменосците и
музикантите било носенето на животинска кожа върху шлема и бронята.
Източните легиони и преторианските кохорти използвали лъвски кожи, а
северните легиони – мечи или вълчи
кожи.
Изображение на cornicen:

По-ниско в йерархията от принципалите стояли т. нар. immunes. Това бил
обслужващия персонал на легиона,
оглавяван от префекта на занаятчиите /praefectus fabrum/. Те също били
освободени от ежедневните наряди и
други воински задължения. Във всеки
легион имало по 620 иммуна. Тук спадали: ковачите, дърводелците, строителите /architecti/ - отговарящи за изграждането на обсадни съоръжения,
балистариите /ballistarii/ - обслужващи катапултите и балистите, лекарите /medici ordinarii/, санитарите /
capsarii/, ветеринарите и др.
Римският легионер през 1-2 век
Набор и обучение
След реформата на Марий армията
станала наемна. Легионната пехота се
формирала само от римски граждани,
докато помощните войски се състояли
от жителите на покорените провинции. След гражданските войни през
първи век преди новата ера на всички италийци, живеещи на юг от река
По било дадено римско гражданство.
Постепенно гражданските права започнали да се даряват на западните
провинции /Испания, Южна Галия и
т.н./.
Наборът на войската бил вече на доброволен принцип и понеже интересът на римските граждани, желаещи
да постъпят на служба не бил особено висок, властите скоро започнали
да свикват под знамената жителите
на по-романизираните региони /Далмация, Галия/. Така в началото на 2
в. император Адриан заповядал да се

приемат в легионите и провинциалите, с което започнала варваризацията
на армията. Изгодите от обогатяване
по време на война привличали последните повече от римляните. Вероятно през 2 в. около 70% от легионерите били от западните провинции.
Преди да стане легионер доброволецът трябвало да получи препоръка от
някой чиновник или член на семейството, намиращ се вече в армията. С
този документ доброволецът отивал
при „наборната комисия“ /probatio/,
съставена от офицерите на легиона.
Проверявали се не само физическите,
но и личните качества на наборника.
Подборът бил прецизен, защото мощта на легиона зависела от всеки един
войник. Новобранецът /tiron/ трябвало да е с минимален ръст 1,75 см., да
разполага с прилична външност и да
е физически здрав. Любопитното е, че
италийците не се отличавали с висок
ръст /средният им ръст бил 165 см./,
така че за тях изискванията имали поособен характер.
След преминалите изпитания новобранецът /най-често на възраст около 18 години/ произнасял клетва /
sacramentum/. Тя се отличавала от съвременната с религиозното си значение - била нещо като мистическа връзка между новобранеца и императора.
Например клетвата от времената на
Калигула гласяла следното:“Кълнем
се в името на Юпитер Пазител, божествения Цезар Август и святата
дева на отечеството, че ще бъдем доброжелателни към Гай Цезар Август и
цялото му семейство и ще смятаме за
приятели тези, които той определи, а
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за врагове - онези, които той определи
за такива. На тези, които съблюдават
клетвата, нека им се случват хубави
неща, а на клетвопрестъпниците - обратното! Ако съзнателно не сдържа
клетвата си, сега или в бъдеще, нека
Юпитер Всеблаг Всемогъщ, божественият Август и всички останали безсмъртни богове ме лишат от родина,
от безопасност и от всяко щастие!“
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Пропусналите годишната клетва могли дори да бъдат наказани със смърт.
След полагането на клетвата бъдещият войник се записвал в легиона. Тук
го разпределяли в някоя центурия, а
неговите лични данни се нанасяли в
списъците на подразделението. След
това започвал измурителният етап на
обучението. Висшето командване, а и
императорът стриктно следели за състоянието на легионите и качеството
на обучението.
Първоначално то не било системно,
но от началото на 1в. станало задължителен елемент от живота на всеки войник. Докато новобранецът не
опознаел дисциплината и начина на
водене на бой той не бил допускан в
строя. Новобранецът не носел колан
и по това се отличавал от останалите
войници.
Три пъти месечно легионерите марширували по 30 км. Войниците били
обучавани да пазят строя и да извършват най-различни тактически маневри. Именно благодарение на високата строева дисциплина римският
легион оставал непобеден на протежението на толкова столетия. Разбира
се докато войниците постигнат съвър-
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шенство се похабявали доста лозови
пръчки.
Легионерите били обучавани да маршируват в два различни ритъма. ‘Военната крачка’ позволявала да се преодолеят 30 км. за 5 часа по равен терен.
‚Удължената крачка‘ позволявала да
се преодоляват над 35 км. за същото
време.
Строевото обучение било допълвано
от физически упражнения, включващи скокове, бягане, мятане на камъни, борба и плуване. Новобранците
се обучавали и на езда. Главното ударение обаче се правило върху построяването на лагера. За тази цел новобранците правели учебни лагери два
пъти на ден - сутрин и вечер.
По-късно започвало и обучението с
оръжие. Мечът и щитът за тренировки били дървени, но два път по-тежки
от стандартните:

Отработвали се удари както с меч,
така и с щит. Основата цел при упражненията била при нанасянето на
удара дясната незащитена страна на
войника да не се изнася прекалено напред. Отработвало се и хвърлянето на
пилума.

ИСТОРИЯ
Следващият етап от обучението на
новака се наричал аrmatura. Той получавал меч, един или няколко пилума.
Провеждали се двубои между легионерите, като остриетата на мечовете
били прикрити с дървени калъфи.
Широко се използвал принципа за награда на победителя с двойна порция,
а победеният получавал за храна овес
вместо зърно. Йосиф Флавий описва
упражненията като „безкръвни сражения или кървави тренировки“.
След завършването на този етап войниците се разделяли със статуса на
новобранци и се вливали в състава на
легиона. Въпреки това през останалия
си период на военна служба ги чакали
все същите упражнения.
Кавалеристите се упражнявали в скокове с препятствия и атака срещу пехотата.
Практиката по обучение била дотолкова характерна черта в римската армия, че дори Сенека отбелязал:
„Войниците в мирно време отиват на
поход, макар и не срещу враг, насипват валове, изтощават се с ненужна работа, за да им стигнат сили за необходимата....“
ло.
Защитното снаряжение /arma/ на леСлед реформата на Марий различия- гионера се състояло от шлем, броня и
та във въоръжението между легионе- щит.
рите изчезнали.
Към началото на 1 в. на територия- Шлем /gallea/
та на Империята се появили първите В навечерието на Империята, а и до
държавни фабрики за производство края на управлението на Август, се
на оръжие и брони за армията. Строго използвал типичният за републиканеднообразие в произвежданата от тях ския период шлем „Montefortino“.
продукция естествено не съществува- Много наподобявал келтските шлемо-
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Снаряжение

97

ИСТОРИЯ

сп. Българска Наука брой 54

ве. Той бил бронзов, с набузници, но
задната козирка, защитаваща врата
липсвала. На върха му имало характерен шип, на който се крепял гребенът:
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Другият се наричал Coolus – кръгъл
бронзов шлем със задна козирка. Този
шлем се е използвал приблизително
до средата на 1 в. в множество модификации, обозначени условно от съвременните изследователи с букви от
латинската азбука. Най-разпространени били типове C и E.

От началото на 1 в., с появата на първите държавни оръжейници в Галия,
започнало производството на два нови
типа шлемове /под влияние на местните традиции/.
Единият бил железен и се казвал Port
/по мястото в Швейцария, където е
открит/:
През 1 в. еволюцията на римския
шлем се характеризирала с постепенно увеличаване на задната козирка.
Появила се и козирка на челния дял
на шлема, предпазваща лицето от низходящ удар. Към втората четвърт на 1
в. се появили и защитните надушни
дъги. Понеже налице е явно келтско
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влияние върху направата на шлемове, затова те са наречени Император- Тип С, от първата четвърт на 1 в. /без
ско-галски тип. Характерното за тях е надушни дъги и с малка задна козиррелефното изображение на вежда на ка/:
фронталната част на шлема:
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Най-популярен e бил тип G, иначе вариациите са от А до I.
Тип А - шлем непосредствено взаимстван от келтите още по време на цезаровите войни в Галия. Бил бронзов Тип G - най-разпространената модиили железен, започнал да се произ- фикация от средата на 1 век /с надушвежда през последната четвърт на 1 в. ни дъги и по-масивна задна козирка/:
пр. н. е:
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Тип I - края на 1 -началото на 2 век:

Към средата на 1 в. се появява и другият характерен тип римски шлем - Императорско-Италийски /произвеждан
от италийските оръжейници/. Подобен е на галския, но е без характерната
за последния ‚вежда‘ на фронталната
част. Италийският тип сe е използвал
широко през 2 в. до средата на 3 в.
Тип В /появил се към 30-те години на 1 век/:

За закрепването на гребена в шлема
били направени два отвора. Гребенът,
направен от пера или косми, бил закрепен на специални държатели. Гребенът най-често се е носел на парад.
Гребените на центурионите били закрепени напречно:
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Тип D /най-често използван към 100г./:
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Тип G, 2 в., открит в Хеброн /Израел/:

Броня /Lorica/
Наричала се така, заради кожените ремъци /lorum/ от които някога е била
съставена. При легионерите съществувала модата да покриват бронята си
с оловни орнаменти, които й придавали по-помпозен вид.
Римските войници използвали няколко вида броня:
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Lorica squamata /люспеста броня/ - кожената й основа била покрита с редове
метални люспи. Широкото й използване придобило популярност при династията на Северите /в края на 2в./,
вероятно във връзка с варваризирането на армията. Тя била тежка, трудна
Тип Н - с масивна задна и предна козирка, за поддържане и неудобна за носене.
от края на 2 в. - началото на 3 в., е един Сковавала много движенията на войот последните разновидности на Ита- ника, но го защитавала надеждно от
лийския тип/:
рани:
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Този тип бил разпространен повече От началото на 20-те години галскисред центурионите, знаменосците и те оръжейници преминават към прокавалеристите.
изводството на нов тип броня - lorica
segmentata. Състояла се от железни
През I век легионерите продължавали пластини, скрепени помежду си с медда носят lorica hamata. Състояла се от ни и кожени свръзки. Била по-лека от
навързани метални нишки. Тя била с lorica hamata и осигурявала по-голяма
къси ръкави и не сковавала движения- подвижност и защита на войника /
та на легионера. Ефективно защитава- при удар не се впивала в тялото, порала от наранявания, но била трудна за ди по-голямата си еластичност/:
поддръжка. тежестта й също не била
за пренебрегване - 8-10кг. В началото
на 1в се появяват нараменниците, осигуряващи двойна защита на рамото.
Те били особено популярни при кавалеристите. Олекотената /5-6 кг./ и покъса lorica hamata широко се използвала от помощните и смесените части
/auxilia/, а също така и в източните
легиони. Тя останала в обръщение до
самия край на империята:
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Били познати няколко подтипа на
тази броня:
Corbridge A и B. Това били най-ранните варианти. Трудни за поддържане,
поради големия брой детайли /около
40/, влизащи в състава им. Сегментите се закрепвали помежду си посредством ремъци и закопчалки или кукички с примки.

102

Схема на Corbridge A:
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Появява в края на 1 в. и се ползва до
средата на 3 в. Тя е най-опростената
и най-лесната за производство разновидност, по-малко компоненти /редукция на напречните пластини от 8
до 6/. Максимално опростени са и детайлите, защитаващи рамото - шестте
малки и отделни раменни пластини
са заменени от една масивна раменна такава, и 5 по-малки, разполагащи
се над нея. Те са свързани помежду
си с примки, гарантиращи по-голяма
устойчивост, но и сковаващи до известна степен движенията на легионера.
Това била финалната разновидност
на lorica segmentata. В началото на 3 в.
отново започва масовото използване
на lorica hamata и lorica squamata.

сп. Българска Наука брой 54

През 2 век се наблюдава тенденция
към опростяване на детайлите на бронята. Сегментите стават по-малко на
брой, но по-масивни, както е при тип
Newstead:

Arm manica - в края на първи век се
появява броня, защитаваща дясната
ръка на легионера, изложена на риск
при мятането на пилума или мушкането с гладиуса. Тя се състояла от съчленени върху кожена основа метални
пластини, прикрепени с ремъци към
ръката:

http://nauka.bg

103

ИСТОРИЯ

сп. Българска Наука брой 54

Вероятно била заимствана от гладиа- изобразявано някакво животно или
торите.
митична фигура - талисман, предназначен да предпази владетеля му. По
време на поход, за да се защити от влаЩит /scutum/
га, щитът бил държан в кожен калъф.
В края на 1 в. пр. н.е той бил елипсови- Щитът се използвал не само като приден и извит, отлично прикриващ во- критие от удари, но и за нанасянето
ина. За направата му били използвани на такива. При обучението легионебрезови или тополови дъски, разпо- рите се тренирали да нанасят удари
ложени в три слоя, отгоре покрити с с желязната изпъкналост /umbo/, а
волска кожа. Вътрешният слой бил също и с ръбовете на щита –за да изваперпендикулярен на външния, кое- дят противника от равновесие.
то придавало по-голяма здравина на В началото на 1 в. формата на щита се
щита:
променя – от овална в правоъгълна,
със заоблени ъгли:
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Щитът бил с размери 1,25 на 0,8м. Тежал от 5 до 7 кг. В средата на щита
била разположена желязна изпъкналост - umbo. От вътрешната страна
на щита имало вдлъбнатина, където
се съхранявали личните записи на легионера – име, номерът на легиона.
Краищата на щита били облицовани
с медни или железни листове. На лицевата част на щита обикновено било
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В началото на 3 в., във връзка с все поголямото варваризиране на армията и
щитовете на легионерите стават овални и плоски.
Меч /gladius/Мечът, използван от
римляните е взаимстван от малко подългия gladius hispaniensis - след края
на Втората Пуническа война. Той бил
железен със скъсяващо се към върха
50-60 см. острие. Тактиката на римляните се състояла в това да мушкат врага иззад прикритието на големите си
щитове.
В началото на 1 в. гладиусът претърпял някои изменения – дължината му
намаляла от 55 до 45 см. Острието му
от постепенно стесняващо се, се видоизменило в такова с паралелни краи-

сп. Българска Наука брой 54

По-късно /към последната четвърт на
1 в./ ъглите стават правоъгълни.
Един от последните модели на скутум,
намерен край Дура Европос /Месопотамия/ - средата на 3 в.
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ща, а заострената част станала по-къ- През лявото си рамо легионерите носа:
сели превръзка – balteus на която били
закрепени ножниците. Така мечът се
разполагал отдясно и войникът можел
да го извади, без да променя положението на щита:
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Познати са няколко разновидности на
гладиуса, означени според местата на
намирането им:
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В началото на 1в. легионерите още
използвали камата /pugio/. Тя била
носена на колана – cingulum от лявата
Различавали се по дължината си и страна.
дължината на върха. Най-дълъг бил
тип „Маinz“ /55 см./ с тегло 1,5 кг., а
върхът му бил дълъг от 6,25 до 7,5 см.
Тип „Fulham“ бил с по-тънко острие,
а скъсяващата се част била по-дълга.
Тип Pompeii /от втората половина на
I в./ бил 45 см, върхът му бил най-къс
- 5 см., а самият меч тежал около 1 кг.
Съвременна реконструкция на различните типове гладиуси:
Копие /pilum/
Pilum: дължина дo 2 м., тегло - 2-3 кг.
Това интересно оръжие вероятно дължи произхода си на самнитите - основните римски противници в Южна
Италия.
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Pilum:

Облекло
Облеклото на легионера се е състояло
от вълнена дреха /tunica/ с къси ръкави, върху която се носела бронята:

Пилуми / този долу вляво е най-тежък/:
Цветът на туниката е изобразяван
най-често като червен, но заради скъпата боя само преторианските туники били най-вероятно боядисани в
червено.
сп. Българска Наука брой 54

Над туниката римляните
обикновено
слагали кожена дреха
- subarmilis,
предпазваща
тялото на боеца от доспеха:
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Римските войници носели плащ /
sagum/, a по-късно, за защита от студа
и дъжда било използвани наметало /
paenula/ с качулка:

Панталоните /braccae/ били заимствани от галите. Носели били предимно от северните легиони и стигали до подбедрицата:
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Paenula:
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На шията слагали шал или кърпа /
focale/, за да не я нарани доспехът.
Военният плащ на пълководеца /
paludamentum/
бил пурпурен
със златна бродерия:
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Иначе за защита от студа обвивали
краката с превръзки /fasciae/.
Обувките се казвали калиги /caligae/
- това били невисоки завързващи се
полуботуши, оставящи пръстите свободни.
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зърно, съдове за варене на храна /
vasa/, колове /vallus/ за укрепване на
лагера, сърпове и др. В манерките, за
по-добро утоляване на жаждата сипвали т. нар. posca - смес от вода и оцет.
Шестът с екипировката бил носен в
лявата ръка. С дясната ръка легионерът носел пилумите. На рамото бил
закачен щитът, покрит с кожен калъф:
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Личен багаж
След реформата на Марий обозът бил
значително съкратен за сметка на увеличаване на товара, носен от всеки легионер. Той носел вече не само оръжието си, но и строго определен набор
от предмети. Така тежестта на товара,
пренасян от всеки войник била около
23 килограма. Така натоварените легионери получили саркастичния прякор „mulus Marianus“ - мулетата на
Марий. Но съкращавайки обоза, Марий направил армията по-маневрена.
Товарът /sarcinae/ бил пренасян на
дървен прът /furca/. Основният инвентар на всеки легионер бил: плащът
/sagum/, лични вещи - сложени в кожен чувал, брадва /dolabra/, въжета,
кошница:

Войниците носели и тридневен хранителен запас /cibaria/ - несмляно
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кожена чанта с дребни предмети
(лъжица, нож, чукче, колани, лампа,
личен багаж) - 3 кг
плащ, шал, панталони, резервна туника - 3, 9 кг
и furca: дървената пръчка, на която
била закачената sacrina - 1, 9 кг.
Общо:
облекло, оръжие, снаряжение - 29, 4
кг
походен багаж - 18, 4 кг

--------------------------------------------------Приблизително 29, 4 кг
Освен тежестта на допълнителен багаж (sacrina), който носил всеки войник била около 18, 4 кг.
В него влизали:
калъф за щит - 1, 85 кг
манерка с вода или винен оцет около
1, 3 л вместимост - 2, 55 кг
бронзово котле - 0, 85 - 1, 65 кг
бронзов черпак - 0, 65 кг

По-тежките предмети били превозвани от обоза /impedimenta/. Те били
натоварени на мулета и коне. Отговаряли за обоза служители - calones.
В обоза били включени резервно
оръжие, хранителни припаси, палатки /papilio/, обсадни машини /те
се пренасяли в разглобен вид върху
мулетата/. Преди битката обозът бил
поместван в лагера, под охраната на
няколко подразделения.

сп. Българска Наука брой 54

Според съвременните изчисления и
експериментални възстановки легионерът е влачил на плещите си тези
предмети в килограми:
ленена туника - 0, 55 кг
вълнена туника - 1, 1 кг
калиги - 1, 3 кг
броня - 8, 3 кг
2 колана (цингулум) - 1, 2 кг
меч с кания - 2, 2 кг
кама /пугио/ с кания - 1, 1 кг
шлем с пера - 2, 1 кг
щит - 9, 65 кг
пилум - 1, 9 кг
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---------------------------------------------------- 47, 9 кг

