legionici armii staro¿ytnego Rzymu

Mu³y Mariusza
Legion rzymski odwiedzi³ Biskupin pod postaci¹
Stowarzyszenia Pro Antica z Lublina.

Tak legiony pod¹¿a³y na otwarcie festynu

Legionici bij¹ siê codziennie z barbarzyñcami Gotami i Celtami - prezentuj¹c taktykê walki, uzbrojenie i szyki armii rzymskiej. Grupa stanowi oddzia³
w liczbie 2 cotraberiów - 1
cotraberium to legionici
mieszkaj¹cy w 1 namiocie,
czyli od 6 do 8 ludzi. Armia rzymska by³a cile
zdyscyplinowana i regularnie uporz¹dkowana w przeciwieñstwie do hord barbarzyñców, którzy nie stosowali zbyt skomplikowanych
taktyk, ani rozwiniêtych szyków.
Armia rzymska urz¹dzona by³a wedle podzia³u na
legiony (4.200-5.000 ludzi),
które dzieli³y siê na kohorty (160-200 ¿o³nierzy) te
za na centurie po 60-100
legionistów.
Legiony sk³ada³y siê w
znacznej czêci z tzw. sprzymierzonych (auxiliares),
czyli wojowników rekrutowanych z ludów podbitych,
nie bêd¹cych obywatelami
Rzymu. Ludy te musia³y
wystawiaæ kontyngenty piechoty oraz konnice. Jazda

nie odgrywa³a w armii rzymskiej zbyt wielkiej roli, s³u¿¹c g³ównie do zwiadu i
pocigów za pobitym przeciwnikiem. Rzymscy konni
przegrywali starcia z barbarzyñcami, gdy¿ nie znano w
Rzymie strzemion. Konny
operuj¹c bez strzemion ma
spore trudnoci w walce.
Szyk bojowy legionów
sk³ada³ siê zasadniczo z linii: jako pierwsi szli velites,
czyli oszczepnicy, za nimi
principies, czyli najubo¿si i
najmniej wyszkoleni rekruci o lekkim uzbrojeniu, za
jako trzeci do bitwy wchodzili triari, czyli najlepsi,
najciê¿ej uzbrojeni weterani. Kiedy oni wchodzili do
walki oznacza³o to, ¿e sytuacja sta³a siê ciê¿ka.
S³u¿ba w armii rzymskiej by³a d³uga i trudna, ale
¿o³nierze otrzymywali regularny ¿o³d, co by³o wyj¹tkiem w ówczesnym wie-

J Nastolatka czyta plansze
w muzeum. - To samo, co
w podrêczniku do historii stwierdza z zawodem. (tr)
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cie. Regularnoæ armii objawia³a siê w jednolitym
uzbrojeniu i opancerzeniu.
¯o³nierze chronili siê za
wielk¹, prostok¹tn¹ tarcz¹
scutum, która zas³ania³a ca³¹ postaæ ¿o³nierza, jeli za
ni¹ uklêkn¹³. Przechodzi³y
one zmiany w konstrukcji,
jednak ostatni typ tej tarczy,
najdoskonalszy, by³ lekko
wypuk³y, mia³ metalowe
umbo, okute ¿elazem, lub
br¹zem brzegi. Tarcze te
dawa³y wietn¹ ochronê, ale
by³y bardzo ciê¿kie, pozwala³y prawdopodobnie na krótka walkê po czym by³y
odrzucane, lub nastêpowa³a
wymiana walcz¹cej linii legionistów. Tarcze takie s³u¿y³y do budowania ruchomych, ¿ywych twierdz - tzw.
¿ó³wi, czy platform do zdobywania umocnieñ. Oprócz
tarcz, ¿o³nierze mieli he³my z os³onami karku i policzków, których kszta³t przejêto od Galów oraz zbrojê z
pasków metalu lorica segmentata. Czasem u¿ywali
te¿ pancerzy ³uskowych lorica squamata i zbroi kol-

czych hamata. Jako broni
zaczepnej u¿ywali oszczepów, których by³y dwa rodzaje - hasta, czyli prosta
w³ócznia, oraz pillum, czyli
oszczep, którego d³ugi, stalowy grot wygina³ siê w
tarczy przeciwnika uniemo¿liwiaj¹c wyjêcie oszczepu i
pozbawiaj¹c wroga ochrony.
Mieli te¿ krótkie miecze
tzw. gladiusy, które mia³y
oko³o 60 cm d³ugoci
i s³u¿y³y g³ównie do zadawania pchniêæ w brzuch i
uda. Rzymianie u¿ywali te¿
wsparcia ³uczników i przede
wszystkim procarzy. Proca
bojowa potrafi³a skutecznie
raziæ wrogich wojowników
z odleg³oci 60 metrów.
Rzymska armia by³a potêg¹ na l¹dzie, której uleg³
niemal ca³y wówczas znany
wiat. Ulega³a licznym
zmianom i reformom, jakie
powoli przekszta³ci³y j¹ w
najdoskonalsz¹ armiê staro¿ytnoci, która zapewni³a
Rzymowi panowanie nad
wiatem przez setki lat.
RAFA£
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barbarzyñskie obyczaje

W obozie Attyli
Dru¿yna Wojów Piastowskich Jantar z Poznania wcieli³a siê w
tym roku w Hunów. Na stanowisku nr 56 wojowie odtworzyli
obóz barbarzyñców.
Jantar przyjecha³ do Biskupina w jedenastoosobowym sk³adzie pod wodz¹ Alberta Kiszkurno. Rozbili
swój obóz za drugim rzêdem
chat, który jest replik¹ obozowiska Hunów z V w.
Zwiedzaj¹cy maj¹ okazjê
zapoznaæ siê z barbarzyñskimi obyczajami np. rytualnymi skaryfikacjami (zdobienie cia³ przez umiejêtne
uszkadzanie skóry) czy deformowaniem czaszek.
Dru¿yna codziennie odtwarza scenê przybycia pos³ów bizantyjskich do obozu Attyli, którzy w zamian
za trybut przekonuj¹ króla
Hunów, aby nie napada³ ich
ziem. W programie festynu
jest równie¿ pokaz walki
wojowników pieszych z konnymi, bêd¹cej rekonstruk-

cj¹ przegranej przez barbarzyñców bitwy na Polach
Katalaunijskich.
- Szczególnie wiele do
zaprezentowania maj¹ wojownicy konni, którzy w
dawnej kulturze koczowniczej odgrywali bardzo du¿¹
rolê - wyjania Konrad Kasztanowski, który podczas
pokazów jest konferansjerem. - Dla Huna koñ by³
jak bardzo dobry miecz.
Wojownik gin¹c w siodle
zdobywa³ chwa³ê. mieræ
poniesiona w inny sposób
by³a ujm¹ - dodaje.
Popisy wolty¿erki w wykonaniu Alberta Kiszkurno
koñcz¹ siê zazwyczaj porwaniem bia³og³owy. Okazuje
siê, ¿e panie chêtnie oddaj¹
siê w rêce barbarzyñcy.
TOMASZ ROGACZ

Hun z arkanem w rêku
wypatruje ofiary, któr¹
móg³by porwaæ.
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