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Обучението на младите бойци 
в римския легион 

За съвременния човек е напълно нормална и разбирае-
ма ситуацията, при която един новобранец в армията 
преминава през обучение като млад боец, а след това по-
стоянно тренира, подобрявайки уменията си. Невинаги 
обаче е било така. В средновековните армии изобщо не е 
имало постоянни тренировки. Рицарите още от детските 
си години се обучавали на бойни изкуства, а способно-
стите на редниците не вълнували никого. Смятало се, че 
ако един войник е оцелял в няколко битки, той умее да 
воюва. Единственото нещо, на което наистина учили пе-
хотинците, било да се движат в строй и безпрекословно 
да слушат командирите.

Горе-долу същата била и ситуацията в Гърция през 
Ранната античност. Тогава армиите представлявали оп-
ълчение, което се набирало от пълноправните граждани 
на полиса1, тоест хора, които можели със собствени сред-
ства да си купят прилични доспехи и оръжие. Да воюват 
ги учели родителите и специално наети индивидуални 
наставници. Изключение правели спартанците, които 
пращали децата си от 7-годишна възраст във военен ла-
гер, където ги подготвяли опитни учители. Затова не е 
учудващо, че спартанците в продължение на много веко-
ве били смятани за най-добрите воини.

През първите векове същата ситуация се наблюдавала 
и при римляните – воювали само пълноправните граж-
дани, а на останалите жители давали оръжие само при 
наличието на заплаха за самото съществуване на Рим.
1 Древногръцки укрепени селища, построени около акропол или приста-
нище, с възможност за контрол на околната територия, наричани често 
поради това „градове-държави“.
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От времето на легендарния шести цар на Рим Сервий 
Тулий римският народ се делял на пет имуществени 
класи, всяка от които излъчвала определен брой воини. 
Към тези класи не принадлежали безимотните гражда-
ни (наричали ги „пролетарии“), които нямали достатъч-
но състояние, за да си купят сами оръжие. За пролета-
рии смятали тези хора, чието имущество се оценявало 
на по-малко от 11 000 аса2. Те били призовавани на во-
енна служба само при обявяване на извънредно положе-
ние: по време на войната с Пир3 през 281 г. пр.н.е., след 
2 Старинна римска, първоначално бронзова, а после медна монета.
3 Серия от битки и от променливи политически съюзи с участието на гър-
ците, римляните, италианските народи и картагенците. От тази война 
възниква и изразът „пирова победа“, термин за победа, спечелена с мно-
го висока цена.

Барелеф, изобразяващ определянето на гражданския ценз. Гражда-
нин декларира под клетва имущественото си състояние. II в. пр.н.е.
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поражението при Тразименското езеро4 и след битката 
при Кана5. В мирно време те служели във военния флот.

Войни имало много чес-
то, легионерите се учели 
на всичко необходимо не-
посредствено по време на 
военните действия. Тази 
ситуация коренно се про-
менила след падането на 
Картаген и реформите 
на Гай Марий – в армия-
та започнали да набират 
войници по начин, който 
приличал на съвременния, 
и държавата осигурявала 
оръжие и доспехи. Тогава в 
римската армия постепен-
но се поставя началото на 
системата за подготовка 
на млади бойци.

Гай Марий набрал по-
пълнение за два легиона 
от доброволци. По закон в 
армията можело да се по-
стъпва от 17-годишна въз-
раст. Сред пролетариите 

4 Сражение от Втората пуническа война между картагенците, ръководени 
от Ханибал, и римляните, водени от консул Гай Фламиний. Битката е една 
от най-големите и най-успешни засади във военната история.
5 Една от най-мрачните битки на Римската република по време на Втора-
та пуническа война. В нея картагенският предводител Ханибал разбива 
римската войска с близо 26 000 души по-малко. За пръв път е постигнато 
пълно обкръжение на римската армия от три страни с пехота и от една 
с конница. Загиват 60 000 римляни, докато загубите на Ханибал са само 
6000 картагенци и келти.

Легионер от времето на 
Гай Марий по време на поход
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имало много младежи без особени перспективи в живо-
та, на които воинската служба давала възможност хем да 
печелят пари, хем да повишат социалния си статус, зато-
ва имало много желаещи да станат легионери. При това 
те се въоръжавали за сметка на държавата. Променила 
се и структурата на легиона. Предишното разделение на 
хастати6, принципи7 и триарии8 било отменено. Обуче-
нието и униформата на легионерите били унифицирани. 
Започнали да набират конни и пехотни войски само от 
съюзници и жители в провинциите. Преди това пролета-
риите като правило служели в помощните войски, а сега 
станали пълноправни легионери със съответното парич-
но заплащане, дял от плячката и статус. Затова не е учуд-
ващо, че желаещите да служат в новите въоръжени сили 
били много. Поради това легионите увеличили личния 
си състав от 4200 до 5000 – 6200 души.

Легионите, които по-рано се набирали за определена 
кампания или конкретна война, придобили постоянен 
състав, място на дислокация (постоянен лагер), а с вре-
мето – собствени традиции, легенди и обичаи. Именно 
след реформите на Марий римската армия се превър-
нала в такава, каквато обикновено я представят: с офи-
циални имена на легионите, например XII Fulminata 
(12-и мълниеносен), с римски орли и така нататък. 

8 Те са били най-опитните войници в римската армия. Съставяли са тре-
тата войскова линия, откъдето произхожда и названието им. При победа 
над първата и втората линия на легиона триариите се включвали в битка-
та в опит да реформират строя за контраатака или отстъпление.

6 Най-младите войници в Древния Рим, разположени в първата линия 
на легиона. Първоначално били въоръжени с ударни копия – хасти, а по-
късно – през IV – III в. пр.н.е., започнали да се превъоръжават с по-леки 
метателни копия – пилуми.
7 В началото копиеносци, а по-късно мечоносци в армиите на ранната 
Римска република. Те били мъже в разцвета на силите си, които били бо-
гати, заможни и можели да си позволят добра екипировка.
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Преди това емблемите на легионите били разнообразни 
(орел, глиган, бик и т.н.). Те се запазили, но само на знаме-
ната. Официален символ на всеки легион станал златен 
орел, поставен на висок прът, който олицетворявал по-
кровителя на Рим Юпитер.

Освен това именно по времето на Марий започнали да 
се провеждат редовно маневри и учения, които допълни-
ли обичайната военна подготовка на легионерите. Редов-
но се провеждало и обучение на воините, като набирали 
учители не само от ветераните, но и от гладиаторите. Ар-
мията на Рим станала по-професионална, а отслужилите 
срока си ветерани вече получавали от държавата гаран-
тирано парично възнаграждение и поземлен имот. Тази 
реформа заложила основите на бъдещите победи на Рим 
и неговата експанзия на нови земи. Без преувеличение 
може да се каже, че Гай Марий е един от пълководците и 
политиците, които превръщат Рим във велика империя.

Римляните обръщали голямо внимание на трениров-
ките и воинските упражнения на легионерите. Древно-

Хастати, принципи и триарии. Съвременна илюстрация
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римският писател от I в. пр.н.е. Варон смятал, че самата 
дума exercitus (войска) произлиза от exercito (упражня-
вам). Римският историк Вегеций, живял през IV в. н.е., 
оставил за потомците описание на тренировките на рим-
ските легионери в капиталния си труд „Кратко изложе-
ние на военното дело“. Той пише следното: „Учителите 
по военно изкуство искат редовно да се провеждат тре-
нировки на пехотинците – на закрито при дъжд и сняг 
и на учебния плац през останалото време“. По-нататък 
подробно описва самия учебен процес: „В началото на 
обучението новобранците се обучават на военен ред и 
координация. Това е важно, защото трудно може да се на-
зове друго подобно умение, което трябва да се спазва ед-
накво строго както по време на марш, така и на бойното 
поле – умението всички войници да запазват мястото си 
в строя. Това се постига само с редовни тренировки.

Войниците се обучават да се движат бързо и своевре-
менно да изпълняват командите. Всяка една армия, която 
е разединена и дезорганизирана по вина на изоставащи-
те, непрекъснато е изложена на опасността да бъде на-

Войници от сериала „Рим“
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падната от противника. Затова през лятото се препоръч-
ва с цел обучаване на военно маршируване да се прави 
марш на разстояние 20 мили (1 римска миля е равна на 
1481 метра) в строй. Войниците трябва да го изминат за 
5 часа. След успешното приключване на този марш тряб-
ва да направят друг за същото време, но на разстояние 
24 мили. За да се научат на още по-бързо придвижване, 
войниците трябва да тренират бягане. Разстоянията за 
бягане се определят произволно“.

При това Вегеций споменава, че обучението на во-
енно маршируване се е правело с екипировка, тежаща 
около 20 килограма. След като новобранците усвоели 
строевата подготовка, се пристъпвало към обширна 
програма от упражнения за обща физическа подготов-
ка. Тя включвала бягане, скокове (на дължина и на висо-
чина), плуване и носене на тежести. Всички упражнения 
първо се изпълнявали без носене на оръжие и доспехи, 
а след това – с тях. В трактата Вегеций пише следното за 
плуването: „Всеки новобранец, без изключение, трябва 
да тренира плуване през летните месеци. Ако казарми-
те са разположени на брега на море или река, наборни-
ците трябва да плуват през летните месеци“.

Ако имало такава възможност, обучавали легионери-
те и да яздят, макар че не ги подготвяли за конници – 
кавалерията при римляните била отделен род войски. 
Ако обаче имало нужда да се изпрати някой с важно до-
несение, предпочитали да изпратят куриер на кон, а не 
пеша. След като новобранците постигали необходимата 
физическа кондиция и се научавали на воинска дисци-
плина, тренировките преминавали в армейски. Опитни 
наставници ги обучавали на действия в плътен строй, 
прикрит от щитове. За да ги научат на ръкопашен бой 
с оръжие и без, понякога канели учители от гладиатор-
ските училища.
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Особено внимание се обръщало на хвърлянето на пи-
луми – специфично римско оръжие, представляващ късо 
копие с много дълъг железен накрайник. Римляните за-
почвали всяка битка с хвърляне на пилуми по вражеския 
строй. При това легионерите в първите редици имали 
по няколко и ги хвърляли буквално до прекия сблъсък с 
противника. Ако враговете се прикривали с щитове, след 
попадането на един или два пилума в щита, които няма-
ло как да бъдат извадени заради специалния накрайник, 
той ставал много тежък и неудобен. Налагало се да го 
захвърлят и противниците оставали незащитени. Ясно 
е, че колкото по-далечно било първото хвърляне на пи-
луми, толкова повече успявали да запратят по враговете, 
докато те достигнат до строя на легиона.

За физическото развитие на легионерите играела роля 
и една друга особеност на римската армия – интензив-
ните строителни и други инженерни работи. След всеки 
преход римският легион отсядал в лагер, който строяли 
самите легионери. Лагерът задължително се заграждал 

Съвременен възстановка на хвърляне на пилум
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с ров и ограда, затова всеки легионер носел със себе си и 
инструмент за копаене.

Където нямало мостове и пътища, легионерите също 
ги изграждали самостоятелно. Да не говорим за стени и 
други укрепления, които римската армия строяла много 
качествено и бързо.

Тренировка на римски легионери

Картина на съвременен художник – кохорта в строй 
тип „костенурка“
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