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2.  СТРУКТУРА И ЙЕРАРХИЯ НА РИМСКАТА АРМИЯ 

Въпреки постоянно изменящата се картина на етническия и социален облик на 
римските войници, структурата и йерархията в армията остават почти непроменени 
през цялата епоха на Принципата. Римската армия включва в състава си три големи 
групи войски – легиони, помощни войски и флот. 

 
ЛЕГИОНИ (LEGIONES) 
След Actium Август запазва 28 от легионите, които се превръщат в постоянни 

части. Някои от тези легиони, като legio VII Claudia, legio VIII Augusta и legio X Gemina 
(преди това Equestris), са създадени още по време на Цезаровото управление в Галия 
през 59 г. пр.Хр. или дори и по-рано. Други, като legio V Alaudae и legio VI Ferrata, са 
създадени от Цезар в подготовката за неизбежната гражданска война. Повечето от 
легионите в Августовия период са създадени във времето на триумвирата. Легионите, 
създадени от по-късни императори, са създавани в подготовката на военни кампании 
или за да заместят легиони, които са били унищожени или разпуснати (двата легиона 
на Веспасиан – legio IV и legio XVI Flavia Firma заменят legio IV Macedonica и legio XVI 
Gallica, които са разпуснати заради позорното им държание през 69 г. сл.Хр. (Tacitus, 
Hist. 4.57-62). Legio I Adiutrix и legio II Adiutrix се състояли от войници от флота, 
разположен край Misenum и Ravenna, и са създадени по време на гражданската война от 
68 – 69 г. сл.Хр., показвайки потенциала на военните части, дислоцирани за постоянно в 
Италия.  

Както и по времето на Републиката, всеки легион се идентифицира със своя 
номер, въпреки че в някои случаи е възможно объркване за произхода на имперските 
легиони от армиите на Марк Антоний или Октавиан, защото някои от числата се 
повтарят. По-късните императори се постарали да избегнат повторението на числата, 
като наименованията станат важна част за идентификация на легиона. 

Имената на легионите започват да се възприемат от времето на късната 
република, за да се различават от легионите със същите номерации в различните армии 
и поради растящата обвързаност на войниците с легионния еsprit de corps. 
Наименованията обикновено водят произхода си от мястото, където служи легионът 
(район или провинция), като например legio I Germanica и legio IX Hispana, от името на 
своя командващ, като legio XVI Apollinaris, или са идентифицирани според действията 
им и някои други особености – legio V Alaudae („чучулигите”), legio VI Ferrata 
(„железен”), legio XII Fulminata („мълниeносните“), legio XXI Rapax („ненаситните”).  

Легионите, създадени по време на имперския период, са именувани от 
императора, който ги създава и чието име често се включвала в титула на новите 
легиони (legio IV и legio XVI Flavia Firma, legio II Traiаnа Fortis, legio XXX Ulpia Victrix), но 
това правило не важи за всички. Август създава два легиона, наречени на божеството 
Fortuna Primigenia (legio XVI и legio XXII Primigenia), Нерон формира legio I Italica, Марк 
Аврелий – legio II и legio III Italica, а Септимий Север създава legio I, legio II и legio III 
Parthicа във връзка с кампанията на изток. 
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Табл. 1. Римските легиони през Принципата2 

Легион Основан от: Легион Основан от: Легион Основан от: 

I Adiutrix Нерон IV Flavia Felix Веспасиан XII Fulminata Лепид 

I Germanica Цезар IV Macedonica Цезар XIII Gemina Цезар 

I Italica Нерон IV Scythica М. Антоний XIV Gemina Август 

I Minervia Домициан V Alaudae Цезар XV Apollinaris Август 

I Parthica С. Север V Macedonica Август XV Primigenia Калигула 

II Adiutrix Веспасиан VI Ferrata Цезар XVI Flavia Firma Веспасиан 

II Augusta Август VI Hispana след 212 XVI Gallica Август 

II Italica М. Аврелий VI Victrix Август XVII Август 

II Parthica С. Север VII Claudia Цезар XVIII Август 

II Traiana Траян VII Gemina Галба XIX Август 

III Augusta Август VIII Augusta Цезар XX Valeria Victrix Август 

III Cyrenaica М. Антоний IX Hispana Август XXI Rapax Август 

III Gallica Цезар X Fretensis Август XXII Deiotariana Цезар 

III Italica М. Аврелий X Gemina Лепид XXII Primigenia Калигула 

III Parthica С. Север XI Claudia Август XXX Ulpia Victrix Траян 

В допълнение към имената, легионите могат да бъдат награждавани с почести от 
императора като признателност за тяхната смелост и лоялност. Legio XX и legio XIV 
Gemina са наградени с бойни почести по време на ранната окупация на Britannia почти 
сигурно заради тяхното участие в потушаването на бунта на Boudicca (съответно с 
Valeria Victrix и Martia Victrix), докато legio VII и legio XI сa наградени с титлата Claudia 
Pia Fidelis (’Клавдиев, лоялен и верен’). Наградата им е дадена от Клавдий заради отказа 
им да се надигнат срещу техния император заедно със Scribonianus през 42 г. сл.Хр. 
Такива официални признания за лоялност са раздавани редовно, особено през втората 
част на II в. сл.Хр., и по специално по време на политическата и военна криза на III век. 
Тогава legio V Macedonica става Pia Constans (’лоялен и постоянен’) или Pia Fidelis за 
лоялност към Комод3. Такива почести индикират важността на връзката между 
императора и неговите войници. 

Във всеки легион, състоящ се от около 5 хил. пехотинци, най-малката част е 
центурията (centuria), която се състои от 80 мъже и се командва от центурион 
(centurio), асистиран от своя подчинен опцио (optio), знаменосец (signifer) и 
свързочник (tesserarius). Без значение дали са в кампания, или са разположени на 
                                                           
2 Жеков 2011, 150-165. 
3 CIL ІІІ 905. 
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гарнизон, войниците в центуриите живеят заедно в палатки или в казармени 
помещения. Единствено центурионът разполага с повече жизнено пространство. 
Легионерите (milites gregarii, pedes) се идентифицират с тяхната центурия, която 
(както ще видим по-долу) понякога е включвана в текста на надгробни плочи и 
посвещенията заедно с името на техния легион. Шест центурии правят една кохорта от 
480 души, а един легион има 10 кохорти. На теория такъв легион ще се състои от 4 800 
души. Малка част от 120 конници са включени във всеки легион, въпреки че вероятно 
техните задължения са свързвани с разузнаване и комуникации, т.е. имат по-скоро 
спомагателна функция. Докато кохортите от 2-ра до 10-та следват основния 
организационен принцип, първата кохорта в легиона е различна. Историческите извори 
свидетелстват, че първата кохорта е разделена на пет центурии, а не на шест, но тези 
центурии са двойно подсилени (Ps.-Hyginus 3; Vegetius 2.6 ), давайки на първата кохорта 
800 души. Така цялата сила на легиона достигала 5 120 души. Тази първа кохорта е 
археологически проучена в някои легионни лагери, предимно в Inchtuthil в Шотландия. 
Други места, включително Caerleon (дн. Chester, Англия) и вероятно Lambaesis и Neuss, 
имат достатъчно място, за да поберат такава увеличена кохорта, но от археологична 
гледна точка е неясно и е трудно да се направят заключения за това колко честа е била 
тази организираност. Уголемената първа кохорта в легионите може да се е превърнала в 
постоянна черта за I век сл.Хр. и по-специално в легиони, които често са включвани в 
кампании. 

Още в началото на Принципата Август внимателно подбира и лично назначава 
главнокомандващите на легиони. До времето на Северите почти всеки легион е 
командван от legatus Augusti pro praetore – сенатор, който държи относително старша 
позиция в йерархията на Рим и който уговаря и определя своето командване лично с 
императора. Легатът трябва да бъде в началото на 40-те си години и въпреки че няма 
конкретни правила, стандартният период на управление е около 3 години. Легатът е 
подпомаган от шест военни трибуни, които продължават републиканската традиция в 
модерна форма: всички минават през военна служба, преди да започнат публични 
кариери, независимо дали като сенатори, или като началници на конницата – условие, 
произхождащо от републиканската практика (Polybius 20.19). Един от трибуните 
(tribunus laticlavius) е мъж на около 20-годишна възраст, обикновено син на сенатор, в 
началото на своята военна и цивилна кариера. Останалите пет tribuni angusticlavii са 
от конническото съсловие и вероятно по-възрастни от техния колега сенатор, понеже те 
вече са командвали кохорта от помощните войски. Няма точни доказателства, които да 
подкрепят тезата, че tribuni angusticlavii се занимават предимно с администрацията в 
легиона. Имайки предвид техния предишен военен опит, изглежда много по-вероятно 
всички трибуни да са заемали военен ранг и длъжности. Трибунът от сенаторското 
съсловие – tribunus laticlavius, макар все още да нямал военен опит, е обикновено втори 
в командването на легиона. Тази негова позиция е заслужена изцяло от неговия 
социален статус. Третият в командването обаче е човек със значителна военна кариера – 
praefectus castrorum (комендант на лагера), който също е от редиците на конниците. 
Позицията изглежда е нововъведение на Август и нейното създаване се свързва с 
установяването на постоянни военни лагери, които да приютяват трайно 
разположените на определено място войски. Задълженията на коменданта включват 
администрацията на военния лагер, доставките на припаси (Vegetius 2.42) и други 
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задължения, които са изпълнявани от трибуните и вероятно от квесторите в 
републиканската армия (Polybius 6.26). По времето на Август praefectus castrorum 
изглежда е бивш военен трибун или primus pilus (главен центурион в легиона). 
Епиграфските свидетелства показват, че от управлението на Клавдий (41 – 54 г.) 
praefectus castrorum е бивш primus pilus. Всеки легион, позициониран в Египет, е 
командван от своя praefectus castrorum (който премахва Августовите притеснения 
относно присъствието на сенатор в провинцията!). След средата на III век сл.Хр. все по-
често префекти от конническото съсловие стават командващи на легион4.  

Като ранг под трибуните и praefectus castrorum стоят центурионите 
(centuriones). Центурионите са 59 и формират гръбнака на легиона. Всеки центурион, 
както вече отбелязахме, е отговорен за 80 войници, които са под неговото командване. 
Повишаването в centurio по време на републиката зависи преди всичко от опита и 
смелостта на войника, въпреки че в определени случаи и връзките също помагат (Livy 
42.34). Позиционираната имперска армия обаче изисква много повече умения, като 
може би най-важното от всички е… грамотност – качество, което се изисква за повечето 
повишения от miles gregarius (обикновен войник) нагоре. Повишаването в центурион 
става по няколко начина: от подофицер (principalis), служещ в легиона, вероятно след 
поне 10 – 15-годишна служба (при това само в някои случаи); от преторианската гвардия 
в Рим; чрез директно назначение на мъже с по-висок социален статус, често 
произхождащи от провинциални municipiа, представители на конническото съсловие 
(equites Romani). Имайки предвид неясното естество на епиграфските доказателства, е 
трудно да се определи пропорцията на центурионите от всеки вид. Например младият 
Плиний придобива статус на центурион без никакъв военен опит (Epist.6.25). 
Съществуват и примери за назначения ex equite Romano от провинция Moesia Inferior5. 
Явно центурионите не са автоматично освобождавани след 25-годишна служба, като 
някои са служели в доста напреднала възраст6. За центурионите постоянната 
професионална армия означава буквално живот и кариера (доста различна ситуация от 
републиката, когато средната възраст на центуриона е относително ниска – Spurius 
Ligustinus е повишен в центурион след по-малко от 3 години, прекарани в кампании, 
като е в 20-те си години (Livy 42.34), докато центурионите на 70-годишна7 и дори 80-
годишна възраст8 са регистрирани само в имперския период. Центурионите имат не 
само военния опит, който много от висшите офицери нямат, но също и продължителна 
мирновременна практика в самия лагер. Те са жизненоважни в система, в която 
трибуните и легатите се задържат за не повече от 3 години. 

Във всяка кохорта центурионите и техните центурии са именувани pilus prior, 
pilus posterior, princeps prior, princeps posterior, hastatus prior, hastatus posterior. В 
първата кохорта със своите пет центурии има само един pilus центурион – primus pilus, 
който е старшият центурион в легиона (длъжността е от изключителна важност за 
нашето изследване и по-долу отново ще се спрем на нея). Важният статут, който заема, е 
можело да доведе до повишение в трибун или почти сигурно назначение като praefectus 

                                                           
4 Пример за този процес е паметник от Novae, датиран след средата на ІІІ в. (#22). 
5 Например #44, 48, 53. 
6 Например #49. 
7 Отново #49. 
8 ILS 2658. 



20 
 

castrorum. Много малко военнослужещи си възвръщат позицията за втори път – primus 
pilus bis, което обикновено е последвано от назначение на по-старша позиция във 
военната йерархията9. Центурионите в първата кохорта са познати като primi ordines, 
като техният статус и опит се отразяват на това дали ще бъдат включвани в съвета на 
генерала (consilium). Съществува теза, че primi ordines включват също и главния 
центурион от всяка кохорта – pilus prior. Статусът на центурионите в легионите е обект 
на научен дебат и е въпрос, който вероятно е неразрешим. Вегеций описва сложна 
йерархия, в която, когато войник е повишен в centurio и е поставен в десета кохорта, 
трябва да си проправи път нагоре до първа кохорта през серия от повишения (Vegetius 
2.21). Струва ни се малко вероятно да е било необходимо придвижване от центурия в 
центурия във всяка кохорта, като този път би отнел 59 етапа за достигане на заветната 
позиция primus pilus. По-вероятно е движение от кохорта към кохорта, което отнема 
много по-малко стъпки. Още по-вероятно е (освен по отношение на primi ordines) да не 
съществува никаква съществена разлика в ранга и статуса между различните 
центуриони, центурии и кохорти.  

Под центуриона стоят войниците, заемащи неизброимите подофицерски 
позиции. Стоящите под центуриона и над обикновените войници са наричат 
събирателно principales (в голяма степен отговарят на днешните сержанти, ефрейтори 
и старшини)10.  

Друга група войници, спадаща предимно към администрацията, се ползва с 
имунитет срещу военен наряд и физическа подготовка – immunes. Голяма част от тях 
работят като секретари или изобщо в офисите на висшите офицери (officium). Други, 
които имат някакви специални умения, са използвани като занаятчии, ловци и др. 
(дори лекарите попадат в тази група). Напълно възможно е immunes да са назначавани 
по необходимост и да няма „стандартен“ списък от immunes към всеки легион.  

Табл. 2. Римски легион – военни длъжности, функция и коефициент на заплащане 

Коеф.  
заплата 

Военен чин в легиона 
(във възходящ ред) 

Брой във всеки 
легион 

Функция Социална 
позиция 

1 pedes 5120 пехотинец плебей 

1,5 
tesserarius 

cornicen 
59 
59 

свързочник 
тръбач плебей 

2 

optio 
signifer 

imaginifer 
aquilifer 

59 
59 
1 
1 

заместник на центуриона 
знаменосец на центурията 
знаменосец на императорския образ 
знаменосец на свещения орел 

плебей 

16 centurio 45 центурион плебей/конник11 

                                                           
9 ILS  1364, 1379, 1385. 
10 Подробно длъжностите от тази група (с конкретни примери) са разгледани в Част ІІ. Епиграфски данни за 

етническия и социален състав на римската армия. 1.Провинция Долна Мизия (Moesia Inferior). 1.3. 
Посветителни надписи. PRINCIPALES. 

11 В зависимост дали е плебей, достигнал до този пост след дълга кариера в армията или е директно 
призован от конническото съсловие (висшите длъжности в тази група – primus pilus и praefectus castrorum 
по правило са заемани от центуриони от конническото съсловие). 
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30 primi ordinis 1312 старши центурион конник 

60 primus pilus 1 главен центурион конник 

50 tribunus militum 5 висш офицер, трибун конник 

? praefectus castrorum 1 комендант на лагера конник 

? tribunus militum laticlavius 1 зам. главнокомандващ син на сенатор 

70 legatus legionis 1 главнокомандващ на легиона сенатор 

В тази част засягаме нисшите военни чинове в легионите и като цяло в римската 
армия съвсем бегло. Причината е, че immunes, principales и milites gregarii съставляват 
почти 99 % от общата численост на военнослужещите в армията и по-долу ще бъдат в 
центъра на нашето изследване. На този етап обаче искаме да обърнем внимание на 
разликата в заплащането на военнослужещите в зависимост от военния чин, който 
притежават. Заплатата на обикновения легионер е определена на 225 denarii (=900 
сестерции) годишно още по-вемето на Цезар и е утвърдена с реформите на Август. Част 
от принципалите получават 50 % над тази сума, а друга част вземат двойна заплата. 
Разликата в заплатата с центурионите обаче е огромна – 16 пъти, а с главния центурион 
(primus pilus) достига 60 пъти. Основната заплата в помощните части е още по-ниска от 
тази на легионерите. Единствено кавалеристите взимат малко повече в зависимост от 
това дали служат в кохорта, или в ала. Декурионите в конните части взимат 5 пъти в 
повече в сравнение с обикновените войници, но 3 пъти по-малко в сравнение със своите 
колеги – центурионите, служещи в легионите. Трибуните обаче, които принадлежат на 
конническото съсловие, получават около 50 пъти по-голяма заплата от обикновения 
войник.  

Огромните разлики в заплащането според нас са една от основните причини в 
дисбаланса на паметниците, с които разполагаме. Например финансовите възможности 
обясняват, до голяма степен, както малкия брой на едноличните посвещения от 
обикновени войници, така и многобройните колективно издигнати ари в чест на 
определени божества. Често освещаването и дори направата им е заплащана от висши 
офицери, които имат значително по-големи възможности. 

Табл. 3. Годишна заплата в римската армия (приблизителни данни) 

Чин и военна част Август Домициан С. Север Каракала 

miles cohortis 750 1000 2 000 3 000 

eques cohortis 900 1 200 2 400 3 600 

miles legionis 900 1 200 2 400 3 600 

eques alae 1 050 1 400 2 800 4 200 

duplicarius cohortis 1 500 2 000 4 000 6 000 

principalis legionis 1 800 2 400 4 800 7 200 

                                                           
12 В случай, че приемем, че в състава на primi ordines влизат 4 центуриони от Първа кохорта (след primus 

pilus) и всички първи центуриони (pilus prior) от останалите кохорти. 
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centurio cohortis 3 750 5 000 10 000 15 000 

decurio cohortis 4 500 6 000 12 000 18 000 

decurio alae 5 250 7 000 14 000 21 000 

centurio legionis 15 000 20 000 40 000 60 000 

tribunus 45 000 60 000 120 000 180 000 

primus pilus 54 000 72 000 144 000 216 000 

Нарастването на заплатата, което се наблюдава от І към ІІІ в. не трябва да се 
разглежда като реално повишаване на доходите, а от там – и на възможностите на 
войниците, заемащи различни военни чинове. Растежът е само в номинални стойности, 
но той не успява да компенсира инфлационните процеси, които през ІІІ в. ще доведат до 
окончателния срив на финансовата система. Съдействие за това ще окаже и държавният 
монетен двор, който постепенно намалява както теглото на основната валутна единица 
– ауреуса, така и процентното съдържание на ценните метали, особено на среброто в 
денариите. Така например по времето на Август (за база при сравнението е взета 
последната година от управлението му – 14 г. сл.Хр.) от една либра сребро са отсичани 
85 денари. При Домициан те вече са 101, при Септимий Север – 156, а при Каракала – 192. 
Сметките показват, че дори и при Септимий Север „силата“ на парите, които получават, 
не е променена (за 200 години!). Реалното увеличение в сребро, наблюдавано при 
Каракала, е едва 20 %, но осъществената по това време частична финансова реформа ще 
има пагубни последици, особено за армията, а оттам и за цялостната военна, 
политическа и икономическа система (съчетана с външнополитически проблеми по 
всички граници). Ще са нужни десетилетия, преди държавата да се стабилизира чрез 
радикални военни, политически, административни, финансови и – не на последно 
място – идеологически и религиозни реформи. 

Независимо от настъпилите в цялата империя проблеми през ІІІ в., 
финансирането на армията през І – ІІ в. едва ли е представлявало съществен проблем за 
имперската администрация. Според някои проучвания разходът за всички военни 
дейности не е надвишавал 2,5 % от БВП (брутен вътрешен продукт) на империята в 
началото на І век13. Делът за военни нужди нараства с времето, но едва ли надминава 4 
% в началото на ІІІ в. (при население от минимум 50 млн. човека14 и среден продукт от 
около 100 денарии на глава от населението се произвеждат над 5 млрд. годишно; 
разходите за военни нужди в тази епоха едва ли надминават 200 млн. денарии)15.  

Причините за тези сравнително ниски разходи са няколко: цялата система се 
финансира от създадения още от Август aerarium miltare, който пък, от своя страна, се 
попълва от данък наследство – 5 % – и данък продажба – 1 %, т.е. военните разходи не 
натоварват излишно данъкоплатците; голяма част от разходите за войниците се 
заплащат… от самите тях – 60 денарии годишно за храна (!) и 50 денарии годишно за 
екипировка (!); към това ще прибавим и сравнително ниските заплати на нисшия 
военен състав, който съставлява 99 % от цялата численост на армията; не на последно 
                                                           
13 Duncan-Jones 1994, 36. 
14 Интересно е да отбележим, че в Римската империя, която често е сравнявана с „военна машина“, едва 1 на 

250 души развива военна кариера. 
15 Делът на разходите за „отбрана“ е сравним с този на повечето съвременни държави. 
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място трябва да поставим и като цяло относителната малобройност (!) на самата армия 
изобщо – легионите след управлението на Август са силно намалени и никога не 
надминават 35, т.е. империята издържа едва 200 хил. легионери и приблизително още 
толкова войници, служещи в помощните войски на империята.  

Табл. 4. Приблизителен брой на римската армия в периода 24 – 305 г. 

Военни части Тиберий 
24 г. 

Хадриан 
ок. 130 г. 

С. Север 
211 г. 

Легиони 125 00016 155 00017 182 00018 

Помощни войски 125 00019 218 00020 250 00021 

Преторианска гвардия 5 00022 10 00023 10 000 

Всичко 255 00024 383 00025 442 00026 

ПОМОЩНИ ЧАСТИ (AUXILIA) 
Помощните части дълго са разглеждани като допълнение към легионите, както 

загатва тяхното име. Статусът на неграждани на помощните войници, поне в ранната 
империя, се отразява както на техните заплати спрямо тези на легионерите, така и в 
отношението на основните източници на ранноимперската история (Тацит). Към това 
ще добавим и доскорошното виждане на много историци, че помощните войски са 
второразредни части с по-малка военна стойност от легионите. От съвременна гледна 
точка няма как да се съобразим с една такава интерпретация, тъй като помощните части 
са самостоятелни бойни (по време на битка) и тактически (в мирно време) единици. 
Военнослужещите в техните редици са също толкова добре обучени и способни 
войници, които могат да се бият редом с легионерите. Помощните войски осигуряват 
разнообразие от сили, жизненоважни за военния успех на Рим, под формата на конница 
(лека и тежка), ездачи на камили, стрелци с лъкове, стрелци с прашки и др.  

Помощните части са създавани в римските провинции и първоначално са 
идентифицирани с техния племенен или географски произход. Налице е голяма 
разновидност от различни кохорти, позиционирани навсякъде в империята. Броят на 
тези войски варирал, подобно на легионите. Името на съответната част дава ценна 
информация за произхода, размера, вида на войските, бойните почести, които е 
заслужила и др. Cohors I Lepidiana equitata civium Romanorum е наградена с римско 

                                                           
16 25 легиона по 5 000 войника. 
17 28 легиона по 5 500 войника. 
18 Goldsworthy 2000, 152 (map): 33 легиона по 5 500. 
19 Tacitus, Annales, IV.5. 
20 Holder 2003, 120. 
21 Spaul 1996, 257–260; Spaul 2000, 523–527 идентифицира поне 4 али и около 20-30 нови кохорти, създадени в 

края на ІІ – началото на ІІІ в.  
22 Goldsworthy 2003, 58: 9 кохорти по 480 войника и гвардейците. 
23 Goldsworthy 2003, 58: 9 двойни кохорти по 800 войника и около 2 000 equites singulares. 
24 Предполагаем брой, основан на Тацит. 
25 Hassall 2000, 320: приблизително 380 000. 
26 MacMullen 1979, 454: приблизително 438 000. 
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гражданство за действията си по време на кампания27, докато аla Gallorum et 
Pannoniorum catafractata, както подсказва името й, е част от тежко въоръжена 
кавалерия28. Cohors I Flavia Commagenorum е рекрутирана в провинция Commagena, а 
Cohors II Mattiacorum miliaria equitata e първоначално създадена с войници от 
германското племе mattiaci. Името сочи, че кохортата е с 800 пехотинци и 256 
кавалеристи. 

Теоретичната организация в помощните части наподобява тази на легионите и 
вероятно е базирана на нея. Военните единици могат да бъдат с численост от по 500 или 
от по 1000 души, организирани в три основни вида – пехота, кавалерия или смесен вид, 
предимно с пехота и по-малко на брой конни подразделения (Ps.-Hygnus 16, 26 – 28). 
Cohors quingenaria (букв. петстотин) се състои теоретично от 480 души и също като 
нормална кохорта в легион съдържа 6 центурии от по 80 войници. Cohors milliaria e 
със същата военна сила като тази в първата кохорта на легиона, но съдържа 10 
нормални по размер центурии. Cohors quingenaria equitata е смесената част от 480 
пехотинци и 128 конници. Конниците са разделени на подразделения, подобно на 
пехотинците, но не от 80, а от 32 човека. Подразделението се нарича turma и се 
командва от decurio (равносилно на centurio в пехотата, макар че заплатата му е малко 
по-висока). Cohors milliaria equitata съдържала 10 центурии (800 пехотинци) и 8 турми 
(256 конници). Конните единици (които се наричат ala, означаващо букв. крило) 
съдържат 16 (аla quingenaria) или 24 turmae (аla milliaria), поддържайки съответно 512 
или 768 човека. 

Табл. 5. Римски помощни части (аuxilia) – вид, структура и принципен числен 
състав 

Вид на военната 
част 

Състав Командващ 
на военната 

част 

Командващ 
офицер на 

подразделение 

Брой и вид 
подразделения 

Численост 
на под-

разделение 

Обща 
численост 

Ala quingenaria кавалерия praefectuss decurio 16 turmae 32 512 

Ala milliaria кавалерия praefectus decurio 24 turmae 32 768 

Cohors quingenaria пехота praefectus centurio 6 centuriae 80 480 

Cohors  milliaria пехота 
tribunus 
militum 

centurio 10 centuriae 80 800 

Cohors quingenaria 
equitata  

пехота и 
кавалерийски 

контингент 
praefectus 

centurio (п) 
decurio (к) 

6 centuriae 
4 turmae 

80 
32 

608 
(480 п/128 к) 

Cohors milliaria 
equitata 

пехота и 
кавалерийски 

контингент 

tribunus 
militum 

centurio (п) 
decurio (к) 

10 centuriae 
8 turmae 

80 
32 

1056 
(800 п/256 к) 

                                                           
27 ILS 2590. 
28 ILS 2735. 
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Цялостната йерархия на кохортата отразявала аспектите от организацията на 
легиона, като всяка центурия включва centurio, optio, signifer и tesserarius, докато 
turma-та е командвана от decurio, а знаменосец е vexillarius. Много от длъжностите, 
заемани от immunes в легионите, се срещат и в помощните части. В ранната империя 
някои помощни войски са командвани от родовия или племенния елит от района, в 
който са създадени, но изглежда това става по-рядко срещана практика след началото 
на I в. сл.Хр. (вероятно заради случаи с командири като този с Arminius (Velleius 
pat.2.118) и Іulius Civilis (Tacitus, Hist. 4.16), които използват придобитите военни знания 
и умения от римската армия срещу самата нея). Някои помощни части са командвани от 
опитни центуриони или бивши primi pili. След І в. и оформянето на кариерното 
развитие на конническото съсловие помощните части в повечето случаи се командват 
от трубин или префект (като в някои случаи това е първият им военен опит и първа 
военна служба). 

Табл. 6. Помощни части – военни длъжности, функция и коефициент на 
заплащане 

Коеф.  

заплата 

Военен чин  

(кохорта/ала) 

Брой във 
всяка част 

Функция Социална 
позиция 

129 pedes/eques  480-1056 пехотинец/конник Без римско 
гражданство30 

1,5 tesserarius/sesquiplicarius 

cornicen 

6-24 
59 

свързочник/войник със заплата и половина 
тръбач 

– // – 

2 optio/duplicarius 

signifier/vexillarius 

6-24 

6-24 

заместник на центуриона/с двойна заплата 
знаменосец на сигнум/вексилум 

– // – 

5 centurio/decurio 6-24 центурион/декурион – // – 

50 praefectus/tribunus  1 префект/трибун конник 

Широкият обхват от бойни стилове, развити от помощните части, е илюстриран 
в изворите и свидетелствата от скулптурата (и от описателните имена на частите), 
въпреки че точните детайли много често са неясни. Ризницата, овалният щит и дългият 
меч са популярни и считани за типични за помощните войски, като контрастират на 
сегментната броня (lorica segmentata) и гладиуса (gladius) на легионерите.  

Историческите източници отбелязват широк кръг от различни видове войски, но 
техните специфики невинаги са ясни. Например някои помощни части са екипирани 
така, че да стоят на предната линия в битката заедно с легионерите, точно като 
батавите и тунгрите при Mons Graupius (Tacitus, Agric. 36). Античните автори често 
отбелязват съществуването на леко или тежко въоръжени пехотинци или конници 
(Аppian, B. Civ. 2.46; 5.113; Josephus B. Jud. 3.116; Cassius Dio 62.12.3). Ясно е, че съществува 

                                                           
29 Военнослужещите в конни подразделения (от войник до декурион) получават 20-30% по-голяма заплата 

от пехотинците в зависимост от вида на военната част, в която служат. 
30 Помощните части се рекрутират първоначално от войници, които не са римски граждани. През ІІ в. това 

правило не е строго прилагано и на практика е отменено през 212 г. 
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значителна разлика във видовете предпазно и нападателно въоръжение, използвано от 
помощните войски, някои от които са много леко въоръжени и бързоподвижни. 

Без съмнение помощните части увеличават своето значение, тъй като през ІІ в. 
тяхната численост надвишава тази на легионерите и е вече над 200 000 войници, 
групирани в около 400 различни по вид военни части. Помощните войски са 
разположени в граничните провинции, като се наблюдава известен дисбаланс в тяхното 
концентриране.  

Табл. 7. Брой и разположение на помощните части в Римската империя 

Провинция Съвременна държава Alae 
 

Cohortes 
 

Брой 
части 

Пехота Кавалерия ОБЩО 

Britannia Великобритания 11 45 56 25 520 10 688 36 208 

Рейнски лимес 
       

Germania Inferior Холандия, Германия 6 17 23 8 160 4 512 12 672 

Germania Superior Германия, Франция 3 22 25 10 880 3 336 14 216 

Дунавски лимес 
       

Raetia/Noricum 
Германия, Швейцария, 

Австрия 
7 20 27 11 220 5 280 16 500 

Pannonia (Inf. + Sup.) Унгария, Словения, Хърватска 11 21 32 11 360 8 304 19 664 

Moesia Superior Сърбия, България 2 10 12 4 800 1 864 6 664 

Moesia Inferior България, Румъния 5 12 17 5 760 3 520 9 280 

Dacia 
(Inf./Sup./Poroliss.) 

Румъния 11 32 43 17 920 7 328 25 248 

Източна граница 
       

Cappadocia Турция 4 15 19 7 840 3 368 11 208 

Syria  

(вкл. Judaea/Arabia) 
Сирия, Ливан, Палестина, 

Йордания, Израел 
12 43 55 21 600 10 240 31 840 

Северна Африка 
       

Aegyptus Египет 4 11 15 5 280 3 008 8 288 

Mauretania (вкл. 
Africa) 

Тунис, Алжир, Мароко 10 30 40 14 720 7 796 22 516 

Вътрешни 
провинции  

2 15 17 7 200 2 224 9 424 

ОБЩО 
 

88 293 381 152 260 71 468 223 728 
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Счита се, че една особена военната част – numerus – е с характер на нередовна 
войска, но причината за това е по-скоро липсата на организация, подобна на тази при 
легионите и помощните войски. Нумеруси са създавани в много от районите, в които са 
формирани и помощни войски – Британските острови, Северна Африка и Изтока (често 
с функцията на стрелкови части). В допълнение към стрелците се включват 
кавалеристите, пешаците, копиеносците и вероятно прашконосците и хвърлячите на 
камъни. Размерът на тези части варира от 100 до 1000 души, като много от тях са 
командвани от легионен центурион с достатъчно опит31. Numeri са използвани и по 
време на кампании като гарнизони на малки укрепления на предна линия.  

Вексилации (vexillationes). Докато армиите по време на републиката прекарвали 
повечето си време в кампании, тези от Принципата са разполагани предимно на 
постоянни лагери. Преместването на части за кампании на други места можело да 
разруши системата от граници и вътрешната сигурност и не било много популярно сред 
местно набраните войници. Затова, като алтернатива, само отделни части от легионите 
и помощните войски често са местени, без значение дали сами, или заедно с други 
отделения. Размерът на тези части зависел от нуждата: изглежда е нямало конкретен 
размер – епиграфските и литературни доказателства показват променливост между 1000 
или 2000 войници от легионите32. Тези части са командвани от praeposti, които често са 
префекти на помощни войски, бивши primi pili, дори и военни трибуни33. Тези части 
показват голямата гъвкавост на имперската армия. Използвани са през целия период на 
І – ІІІ в. и до известна степен представляват началото на полевата армия на Късната 
римска империя. 

 
* * * 

 
Размерът и формата на римската армия по времето на Принципата варира 

според необходимостите, като същото се случва с екипировката и бойните техники. 
Самата армия бързо еволюира и се превръща в гранична, но въпреки статичната си 
същност, успява да задържи потенциала си за висока подвижност и тактическа 
гъвкавост. Армията от Ранната империя е първата истинска редовна войска на западния 
свят, но все пак никога не трябва да забравяме, че е армия от древния свят, в който 
назначенията и повишенията зависят не толкова от способностите на войника, а се 
определят до голяма степен от неговия произход. 
 

                                                           
31 Виж ##31, 23, 33, 40. 
32 CIL X 5829; CIL VIII 2482; Tacitus, Hist. II. 18. 
33 CIL X IV 3602; CIL X IV 3612. 
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3.  РИМСКИЯТ LIMES И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РИМСКАТА АРМИЯ 

Сигурността на Римската империя се гарантирала от нейната армия (легиони, 
помощни войски и флот), позиционирана в провинциите, в близост до имперските 
граници. 

ПОЯВА И СЪЩНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ. Римската граница и отбранителна линия са 
част от стратегията за териториална защита на Римската империя. Още в началото на ІІ 
в. империята достига до върха в своята териториална експанзия (по-голяма дори от 
времето на Късната република и Ранната империя). За да задържат своите позиции, 
римляните фортифицират своите стратегически позиции със серия от отбранителни 
съоръжения, създавайки една линия на защита. A. Goldsworthy34 твърди, че (след като 
завладяват голяма част от Европа, части от Северна Африка и Предна Азия) римляните 
достигат естествения лимит на своите военни възможности. Традициите във военното 
дело, които допринасят за огромната териториална експанзия, обаче се оказват пречка 
за по-нататъшното им разрастване. Дори според някои изследователи на римската 
култура военното дело на парти и сармати, изградено на основата на кавалерията, 
предоставя много по-големи възможности, отколкото пехотата на римляните.  

Границите на Римската империя, които се променяли през вековете, 
представляват комбинация от естествени прегради (Рейн и Дунав на север и 
североизток, Атлантическият океан на запад и пустинята на юг) и изкуствено създадени 
отбранителни съоръжения, които разделят земите на империята от тези на „варварите“ 
отвъд. Отделни фортификационни дейности са извършвани още в първите векове на 
съществуване на римската държава, но системна и стратегически замислена 
конструкция от отбранителни съоръжения около периферията на империята започва да 
се изгражда едва в средата на І в. Чак при управлението на Хадриан (117 – 138 г.) 
границите са системно фортифицирани. Самият император прекарва половината от 
своето 21-годишно управление, обикаляйки империята и допринасяйки съществено за 
изграждането на укрепления, кули, стени и пътища, повсеместно в граничните зони. 
Последователното изграждане на тази фортификация на стратегическо ниво (т.е. да 
защитава империята като цяло, отколкото отделни селища) е познато под 
наименованието limes. 

Римският limes се състои от легионни лагери (castra), военни лагери за 
вексилациите и помощните войски (castella), както и от система от пътища (viae 
militares), служещи за бързо транспортиране на военни части. В някои части на 
империята са изградени и дълги преградни стени. Най-известният пример в това 
отношение е Хадриановият вал на територията на дн. Великобритания, който е 
построен по протежение на ширината на целия остров, за да защитава римската 
територия от атаките на племената, населяващи територията на дн. Шотландия. Тази 
преградна линия, наричана често Limes Britannicus е може би най-добрият пример на 
римска граница (подобно на Великата китайска стена). Стената представлява опит да 
се построи продължителна, изкуствено създадена отбранителна линия по дължината на 
цялата съществуваща граница.  

                                                           
34 Goldsworthy, 2000. 
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Въпреки този пример не трябва да си представяме границите на Римската 
империя като едни напълно непроходими линии. Повечето граници на империята 
нямат подобна изкуствено изградена фортификационна линия по цялата си дължина. 
На повечето места реки, пустини или естествени скални отвеси осигуряват същия 
ефект, и то без никакви разноски. Освен това фортификационните съоръжения, 
колкото и да са впечатляващи, не са непробиваеми – със стражеви кули и укрепления 
(понякога на значителни разстояния) и редки патрули малки вражески отряди можело 
да преминат през защитната линия. Заетите с патрулиране и контрол на самата 
гранична зона вероятно са сравнително малка част от военнослужещите. Над 90 % от 
армията стои в резерв в каструмите и кастелите на легионите и помощните войски. В 
действителност стойността на лимеса не е в неговата абсолютна непреодолимост, а в 
задържането на противника, което да позволи на основните римски сили да се 
придвижат към заплахата. В известен смисъл лимесът е по-скоро инструмент, който 
прави значителни икономии в средства и войници. В това отношение някои 
изследователи стигат дори до крайности, приемайки, че единствената причина за 
заемане на реките и използването им като граници е евтиният транспорт и възможност 
за набавяне на продоволствия35. 

Поддръжката на тази система на относително солидна граница е изоставена от 
Константин І (306 – 337 г.), който я заменя с новата „защита в дълбочина“. По това време 
защитата става по-еластична, като се разчита на укрепените пунктове по цялата 
територия (които често не са превзимани от врага) и на основните сили, разположени 
обикновено в центъра на империята, а не по нейните граници. 

ГРАНИЦИТЕ НА ИМПЕРИЯТА са с дължина от почти 6000 км. Условно могат да се 
разделят на няколко в зависимост от своето географски разположение. 

Северните граници. След като превземат по-голямата част от дн. 
Великобритания, римляните спират своята експанзия в южните части на Caledonia, 
намираща се в дн. Централна Шотландия. Така империята се оказва граничеща с 
племена, които постоянно нахлуват на нейна територия. За разлика от всички останали 
граници, тази не била естествена като пустините в Африка или реките в Европа. По тази 
причина по нейното протежение са построени редица от укрепления, които да 
защитават териториите, намиращи се южно от нея (т.е. римската провинция Britannia), 
от каледонците, а по-късно и от пиктите. Първоначално (70-те и 80-те години на І в.) 
границата не e непрекъсната стена, а представлявала редица от укрепления. По-късно 
(след около 40 год.), по времето на Хадриан, тази система е заместена от непрекъсната 
стена (т.нар. Хадрианов вал), а двайсет години по-късно е изместена на север (т.нар. 
Антонинов вал). Очевидно е, че границата не е постоянна, а непрекъснато се мени. 
Антониновият вал е построен в периода 142 – 144 г., напуснат е през 164 г. и отново зает 
през 208 г. Въпреки малкото свидетелства има индикации, че границата се мени между 
двете фортифицирани линии в зависимост от размера на римските военни сили в 
провинцията. Съществуват значими археологически доказателства за повсеместно 
опожаряване на отбранителните съоръжения, но не е ясно дали те са опожарени по 
време на вражеска атака, или останките от пожари са част от нормалната римска 

                                                           
35 Thorne 2007, 218-234. 
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практика да се унищожават укрепленията, когато са напускани от войската (за да не 
бъде снабден врагът с военна база). Тази северна отбранителна линия често се нарича 
Limes Britannicus. Приблизителният гарнизон на отбранителната линия е около 10 000 
войници. По продължение на тази непрекъсната стена съществува добре изграден 
каменен път (от южната страна, точно зад стената) за придвижване на военните части. 
По протежение на стената съществуват няколко големи военни лагера, както и редица 
от по-малки укрепления (по-скоро кули, които не са способни да защитават дадена 
отсечка от стената от по-големи нахлувания, а само да сигнализират за атака на по-
големите крепости, които разполагат с по-големи гарнизони, чрез система от огньове, 
палени  на върха на кулите).  

Към граничната система за отбрана на Britannia трябва да добавим и 
военноморските бази по югоизточното крайбрежие на острова. Britannia често е 
атакувана откъм континентална Европа от различни племена, особено в късноримската 
епоха. Първоначално използвани срещу пирати, по-късно тези бази се явяват основно 
противодействие на саксонците, които в крайна сметка ще окупират острова след края 
на римското управление. 

В континентална Европа границите са относително постоянни. Обикновено 
следват течението на основните реки – Рейн и Дунав. Въпреки това реките невинаги са 
последните гранични линии. Провинция Dacia е изцяло отвъд р. Дунав. Макар да не се 
задържат дълго, римляните владеят за няколко години и значителни територии отвъд 
реките Рейн и Дунав, стигащи до р. Елба (Germania Magna).  

Границата, свързваща реките Дунав и Рейн, се нарича Limes Germanicus. Той 
включва: Долногерманския limes, разгърнат от Северно море (на територията на дн. 
Холандия) и минаващ по течението на р. Рейн; Горногерманския limes, започващ от 
Brohl на р. Рейн, минаващ отвъд планината Taunus и достигащ р. Майн (източно от 
Hanau), после по течението на р. Майн до Miltenberg и от Osterburken южно чак до Lorch. 
Той е почти права линия с дължина от около 70 км и включва и същинската граница в 
провинция Raetia, простираща се източно от Lorch до Eining (в близост до Kelheim) на р. 
Дунав. Дължината на последната отсечка е 568 км и включва поне 60 укрепления и над 
900 наблюдателни кули. 

Долнодунавският limes само на територията на провинция Moesiа Inferior е с 
дължина от над 500 км (Limes Moesiae). В средата на ІІ в. по дължината му са 
разположени три легионни лагера (Novae, Durostorum, Troesmis), над 50 кастела за 
вексилации на легионите и за настанените в провинцията на помощни войски, 
наблюдателни кули (все още не са проучени такива, макар съществуването им да се 
предполага, и естествено, военен път, минаващ южно от р. Дунав и свързващ всички 
военни съоръжения в една обща система. За съжаление, Долнодунавският limes е една 
от най-слабо проучените по археологически път отсечки от римската граница. Към това 
ще добавим, че относно хронологическата и културна (и още по-тясно – военна) 
принадлежност на редица преградни съоръжения (включващи валове, ровове, военни 
лагери с различни размери и др.) на територията на съвременните държави България и 
Румъния се води остра научна дискусия. По-задълбочен анализ на археологическите 
материали според нас би довел до реинтерпретация на редица от тези съоръжения и 
свързването им общоимперската стратегия за отбрана на граничните зони. 
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Източната граница е вероятно най-непостоянната и се променя непрекъснато. 
Най-продължително границата с Партската държава се задържа по р. Ефрат. Римската 
империя преминава отвъд реката, когато през 116 г. император Траян побеждава партите 
и превзема Ctesiphon (Ктезифон). По същото време е основана провинция Assyria и 
Babylonia. Година по-късно е превзета партската столица Susa. Романизирането на 
необятните територии на партската държава обаче е твърде мащабна задача и 
римляните се заемат в прякото управление само на най-западните части, включени в 
провинциите Assyria и Mesopotamia (провинцията е загубена скоро след нейното 
основаване!), а останалите части остават под управлението на васален владетел.  

Южни граници. Включва Limes Tripolitanus и Limes Arabicus На по-голямата 
част по протежението на южните граници на империята са разположени пустините на 
Арабия и Сахара, които представляват естествена преграда, предпазваща от евентуални 
нападения. Римската империя контролира средиземноморските брегове и близките до 
тях планини. На двама пъти римляните се опитват да заемат позиции в пустинния оазис 
Siwa Oasis, но се провалят. За сметка на това реално владеят р. Нил значително на юг по 
нейното течение, достигайки съвременната граница на Судан. В Mauretania e изградена 
стена с укрепления и от двете страни, а на други места като Syria и Arabia Petraea e 
създадена гъста мрежа от гранични селища и укрепления. 

Западната граница е естествено защитена от бреговете на Атлантическия океан 
и е неукрепена. Въпреки това, заради твърде размирното население на Иберийския 
полуостров, в провинция Hispania Tarraconensis е разположен легион. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Карта 2. Римската империя по времето на Хадриан (117 – 138 г.) и 

разположение на легионите  
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               Табл. 8. Разположение на римските легиони при управлението на император 
Хадриан (117 – 138 г.) 

 Легион Основен лагер  

ІІ – ІІІ в. 

Престой в лагера Провинция Съвременно 
селище 

Държава 

  СЕВЕРНА ГРАНИЦА 

 Britannia LIMES BRITANNICUS 

2 II Augusta Isca 74-255 г. Britannia Керлиън Великобритания 

3 XX Valeria Victrix Deva след 75 г. Britannia Честър Великобритания 

4 VI Victrix Ebоracum след 122 г. Britannia Йорк Великобритания 

 Germania Inf. LIMES GERMANICUS 

5 
IX Hispana 

Ebоracum 

Noviomagus 

до 122 г. 

след 122 г. 

Britannia 

Germania Inf. 

Йорк 

Неймеген 
Великобритания 

Холандия 

6 XXX Ulpia Victrix Castra Vetera след 122 г. Germania Inf. Ксантен Германия 

7 I Minervia Bonna след 82 г. Germania Inf. Ксантен Германия 

 Germania Sup.  

8 XXII Primigenia Mogоntiacum след 39 г. Germania Sup. Майнц Германия 

9 VIII Augusta Argentorate след 70 г. Germania Sup. Страсбург Франция 

 Pannonia ДУНАВСКИ ЛИМЕС 

10 X Gemina Vindobona след 106 г. Pannonia Виена Австрия 

11 XIV Gemina Carnuntum след 106 г. Pannonia Петронел Австрия 

12 I Adiutrix Brigetio след 86 г. Pannonia Шони Унгария 

13 II Adiutrix Aquincum 106-269 г. Pannonia Будапеща Унгария 

 Moesia Sup.  

14 IV Flavia Felix Singidunum след 86 г. Moesia Sup. Белград Сърбия 

15 VII Claudia Viminacium след 58 г. Moesia Sup. Костолац Сърбия 

 Dacia  

16 XIII Gemina Apulum след 106 г. Dacia Алба Юлия Румъния 

 Moesia Inf.  

17 I Italica Novae след 69 г. Moesia Inf. Свищов България 
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18 XI Claudia Durostorum след 106 г. Moesia Inf. Силистра България 

19 V Macedonica Troesmis 106-167 г. Moesia Inf. Иглица Румъния 

 Cappadocia ИЗТОЧНА ГРАНИЦА 

20 XV Apollinaris Satala след 117 г. Cappadocia Садах Турция 

21 XII Fulminata Melitene след 71 г. Cappadocia Малатя Турция 

 Syria  

22 XVI Flavia Firma Samosata след 117 г. Syria Самсат Турция 

23 IV Scythica Zeugma след 68 г. Syria Газиантеп Турция 

24 III Gallica Raphana след 30 г. пр. Хр. Syria Абила Йордания 

26 III Cyrenaica Bostra след 125 г. Syria Босра Сирия 

 Iudaea      

25 VI Ferrata Caparcotna след 135 г. Iudaea Галилея Палестина 

27 X Fretensis Hierosolyma след 73 г. Iudaea Йерусалим Израел 

 Aegytus ЮЖНА ГРАНИЦА 

28 II Traiana Alexandria след 125 г. Aegyptus Александрия Египет 

29 XXII Deiotariana Alexandria до 125 г. Aegyptus Александрия Египет 

 Mauretania  

30 III Augusta Lambaesis след 74 г. Mauretania Батна Алжир 

 Hispania ЗАПАДНА ГРАНИЦА 

1 VII Gemina Castra Legionis след 75 г. Hispania Леон Испания 
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ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ. Според T. Mommsen римската армия разчита на 
„нападателна“ (или изпреварваща) стратегия за отбрана, независимо от добре 
изградената гранична зона. Това мнение е прието и от Е. Luttwak36. Тази изпреварваща 
военна стратегия спомагала да се неутрализират варварските нашествия още преди да 
са достигнали до имперската граница. Според Е. Luttwak включването на Agri Decumates 
и Dacia е снабдило римската армия със „стратегически клинове“, които е можело да се 
използват за атака на неприятеля от няколко места. Пак според него римският отговор 
на всяка опасност е движение, при което врагът се обгражда като в клещи. За целта 
значителни сили (пехота и кавалерия) от граничните военни лагери незабавно пресичат 
границата, за да неутрализират съединяването на вражеските сили. Едновременно с 
това вражеските войски могат да бъдат атакувани в тила от елитните конни части (alae), 
напредващи от „стратегическите клинове“37. Във всеки един случай тази стратегия се 
нуждаела от предварителна информация, която се гарантирала от малки укрепления и 
наблюдателни кули в отвъдграничните зони и естествено, от военни патрули 
(explorationes).  

Стратегията е подкрепяна от имперската дипломация, която се ръководи от две 
главни линии на действие: първо – неутрализиране на възможността за създаване на 
големи военни съюзи от крайгранични племена под ръководството на харизматични 
местни водачи (т.е. познатото ни divide et impera); второ – изискване всички местни 
племена (в граничните зони на Римската империя) да участват в общи действия с 
римската армия. 

Дори да не приемем съществуването на “Grand Strategy”, системата е сравнително 
успешна при защитата на имперските граници до втората половина на ІІ в. Нито едно 
варварско племе не успява да проникне дълбоко в римската територия след кимбрите 
през 101 г. пр.Хр. чак до маркоманите и квадите през 167 – 168 г. сл.Хр., които достигат до 
района на дн. Северна Италия. През ІІІ в. варварските нахлувания значително 
зачестяват. Кулминацията им е в третата четвърт на ІІІ в., когато значителни части от 
империята преминават във владенията на германски и сарматски племена. Причините 
за разстройването на отбранителната система са все още обект на научни спорове. 
Според Е. Luttwak използваната дотогава стратегия е била под постоянната заплаха от 
рухване при съчетаването на две условия: широка концентрация на варварски военни 
сили, от една страна, а от друга – проблеми от страна на империята, които биха я 
затруднили да се справи с вражеската заплаха. Именно такова съвпадение на фактори се 
случва по време на кризата в ІІІ в. Към така обобщените два главни фактора ще си 
позволим да добавим нещо много важно от военна (тактическа и оперативна) гледна 
точка, а именно липсата на какъвто и да било военен резерв във вътрешността, който да 
се противопостави на нахлуващите племена. Такъв ще започне да се изгражда едва от 
император Галиен (253 – 268 г.), но неговото окончателно оформяне ще завърши чак при 
военните реформи, предприети от Диоклециан–Константин І. Значителният мобилен 
резерв (comitatenses) ще се окаже ефективен срещу бързоподвижните племена и ще 
бъде използван през цялата епоха на Домината, измествайки на заден план 
позиционната армия (limitanei). В една не много по-късна епоха и българската армия ще 

                                                           
36 Luttwak 1976. 
37 Luttwak 1976, fig. 3.3. 
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се сблъска именно с тази реформирана военна сила, срещу която ще има променлив 
успех. 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЕННИТЕ ЧАСТИ. Сигурността на империята е гарантирана 
от нейните легиони и помощни войски. Броят им в периода І – ІІІ в. остава сравнително 
постоянен. След времето на Август е установено правилото крупните военни сили да се 
държат далеч от столицата и изобщо от Италия (до управлението на Сепримий Север, 
когато legio II Parthica e разположен край Albano, на 20 км от Рим, единствените военни 
сили, разположени в Италия, са Градските и Преторианските кохорти, създадени още 
от Август, както и флотът). Военните части – легиони и помощни войски – са 
позиционирани в провинциите, в близост до имперските граници (Табл. 9 а–л).  

Табл. 9а. Римската армия в провинция Britannia 

LEGIONES II AUGUSTA, XX VALERIA VICTRIX, VI VICTRIX 

ALAE COHORTES 

Agrippina Miniata 
I Hispanorum Asturum 
II Asturum 
Augusta Gallorum Petriana 
c.R. 
Augusta Gallorum Proculeiana 
Picentiana Gallorum 
II Gallorum Sebosiana 
Gallorum et Thracum 
classiana 
I Pannoniorum Sabiniana 
I Pannoniorum Tampiana 
I Thracum 
I Tungrorum 
Hispanorum Vettonum 
Augusta Vocontiorum 

I Aquitanorum 
II Asturum eq. 
IV Breucorum 
I Augusta Bracarum 
III Bracaraugustanorum 
I Baetasiorum c.R. 
I Batavorum eq. 
I Celtiberorum 
I Aelia classica 
I Ulpia Cugernorum c.R. 
I Aelia Dacorum 
I Delmatarum 
II Delmatarum 
IV Delmatarum 
I Frisiavonum 

II Gallorum veterana eq. 

IV Gallorum eq. 
V Gallorum 
VI Gallorum 
I Hispanorum eq. 
I Aelia Hispanorum eq. 
I Lingonum eq. 
II Lingonum eq. 
III Lingonum eq. 
IV Lingonum eq. 
I Menapiorum 
I Morinorum 
I nauticarum 
I Augusta Nerviana 
Germanorum eq. 
I Nerviorum 
 

II Nerviorum 

III Nerviorum 
IV Nerviorum 
II Pannoniorum 
V Raetorum 
I Sunucorum 
I Thracum 
II Thracum veterana 
VII Thracum 
I Tungrorum 
II Tungrorum eq. 
I Vangionum eq. 
I Vardulorum c.R. eq. 
II Vasconum c.R. 
I Hamiorum sagitt. 

Табл. 9б. Римската армия в провинция Germania Superior 

LEGIONES IX HISPANA, XXX ULPIA VICTRIX, I MINERVIA 

ALAE COHORTES 

Afrorum veterana 

Longiniana Gallorum 

Gallorum et Thracum classiana 

Moesica felix 

I Noricorum c.R. 

Sulpicia c.R. 

I Thracum 

II Asturum 

III Breucorum 

VI Breucorum 

VI Brittonum 

I civium Romanorum eq. 

II civium Romanorum eq. 

I classica 

II Hispanorum 

I Flavia Hispanorum eq. 

VI ingenuorum c.R. 

I Latobicorum et Varcianorum 

I Lucensium 

I Pannoniorum et Delmatarum eq. 

I Raetorum eq. c.R. 

VI Raetorum 

IV Thracum eq. 

II Varcianorum eq. 

XV Voluntariorum c.R. 
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Табл. 9в. Римската армия в провинция Germania Inferior 

LEGIONES XXII PRIMIGENIA, VIII AUGUSTA 

ALAE COHORTES 

Gallorum 
Indiana I 
Scubulorum 

I Aquitanorum veterana 

III Aquitanorum eq. c.R. 

IV Aquitanorum eq. c.R. 

I Asturum eq.uitata eq. 

I Biturigum 

Augusta Cyrenaica eq. 

II Augusta Cyrenaica 

 

I Flavia Damascenorum 

III Delmatarum eq. 

V Delmatarum 

I Germanorum c.R. 

I Helvetiorum 

II Hispanorum eq. 

Ituraeorum c.R. 

I Ligurum et Hispanorum c.R. 

II Raetorum c.R. 

VII Raetorum eq. 

IV Vindelicorum 

XXIV voluntariorum c.R. 

XXVI voluntariorum c.R. 

XXX voluntariorum c.R. 

XXXII voluntariorum c.R. 

Табл. 9г. Римската армия в провинции Raetia и Noricum 

LEGIONES  - 

ALAE COHORTES 

I Hispanorum Auriana 

I Commagenorum 

II Flavia 

I Flavia gemina c.R. 

I Flavia singularium 

II Aquitanorum eq. c.R. 

I Asturum 

II Batavorum 

IX Batavorum eq. 

V Bracaraugustanorum 

I Breucorum c.R. 

V Breucorum c.R. eq. 

III Britannorum 

I Aelia Brittonum 

I Raetorum 

II Raetorum II Thracum 

III Thracum c.R. 

III Thracum veterana 

IV Tungrorum veterana 

I Flavia Canathenorum sagitt. 

Табл. 9д. Римската армия в провинция Pannonia (Inferior и Superior) 

LEGIONES X GEMINA, XIV GEMINA, I ADIUTRIX, II ADIUTRIX 

ALAE COHORTES 

I Hispanorum Aravacorum 

I Flavia Britannica c.R. 

I Brittonum c.R. 

I Cananefatium 

I civium Romanorum 

I Augusta Ituraeorum 

I Praetoria singularium c.R. 

I Thracum victrix 

II Augusta Thracum 

I Ulpia contariorum 

I Thracum veterana sagitt. 

III Augusta Thracum sagitt. 

I Alpinorum eq. 

I Alpinorum peditata 

II Alpinorum eq. 

II Asturum et Callaecorum eq. 

III Batavorum eq. 

VII Breucorum c.R. eq. 

I Brittonum 

V Callaecorum Lucensium eq. 

I Campanorum voluntariorum c.R. 

II Augusta Dacorum eq. 

I Lusitanorum Cyrenaica 

III Lusitanorum 

I Montanorum eq. 

I Noricorum eq. 

I Ulpia Pannoniorum eq. 

I Thracum c.R. 

I Thracum Germanica 

I Thracum Syriaca eq.uitata eq. 

II Augusta Thracum eq. 

I Aelia Caesariensis sagitt. 

I Aelia Gaesatorum sagitt. 
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Табл. 9е. Римската армия в провинция Moesia Superior 

LEGIONES IV FLAVIA FELIX, VII CLAUDIA 

ALAE COHORTES 

I Claudia nova 
miscellanea 

Gallorum Flaviana 

III Brittonum veterana eq. 

III campestris c.R. 

V Gallorum eq. 

V Gallorum et 
Pannoniorum 

V Hispanorum eq. 

I Pannoniorum veterana eq. 

I Antiochensium sagitt. 
I Cretum eq. sagitt. 

Табл. 9ж. Римската армия в провинция Moesia Inferior 

LEGIONES I ITALICA, XI CLAUDIA, V MACEDONICA 

ALAE COHORTES 

II Hispanorum Aravacorum 

I Vespasiana Dardanorum 

I Flavia Gaetulorum 

Gallorum Atectorigiana 

I Claudia Gallorum Capitoniana 

I Gallorum et Pannoniorum  

I Bracarorum c.R. 

II Bracaraugustanorum eq. 

II Flavia Brittonum eq. 

I Lepidiana c.R. 

II Lucensium 

I Lusitanorum 

II Mattiacorum eq. 

I Flavia Numidarum eq. 

I Sugambrorum tironum 

I Claudia Sugambrorum veterana eq. 

I Thracum Syriaca 

II Chalcidenorum sagitt. 

I Cilicum eq. sagitt. 

Табл. 9з. Римската армия в провинция Dacia 

LEGIONES XIII GEMINA 

ALAE COHORTES 

I Asturum 

I Batavorum 

I Bosporanorum 

I Hispanorum Campagonum 

I Gallorum et Bosporanorum 

II Gallorum et Pannoniorum 

I Hispanorum 

II Pannoniorum 

II Pannoniorum veterana 

I Tungrorum Frontoniana 

 

I Flavia Commagenorum 
sagitt. 

numerus eq.uitum 
Illyricorum 

I Afrorum c.R. eq. 

I Batavorum c.R. 

II Flavia Bessorum 

I Bracaraugustanorum 

I Britannica c.R. eq. 

II Britannorum c.R. 

I Flavia Brittonum eq. 

I Ulpia Brittonum 

I Augusta Brittonum Nerviana 

II Augusta Brittonum Nerviana 

I Cananefatium 

I Flavia Commagenorum 

IV Baetica 

I Cypria c.R. 

II Gallorum 

II Gallorum Dacica 

II Gallorum Macedonica eq. 

II Gallorum Pannonica 

III Gallorum 

I Hispanorum 

I Hispanorum veterana eq. 

I Flavia Ulpia Hispanorum c.R. 
eq. 

II Hispanorum scutata c.R. 

IV Hispanorum eq. 

V Lingonum 

II Flavia Numidarum 

VIII Raetorum eq. c.R. 

VI Thracum eq. 

Ubiorum eq. 

I Ubiorum 

I Vindelicorum c.R. eq. 

 

I Augusta Ituraerorum 
sagitt. 

I Thracum sagitt. 

I Tyriorum sagitt. 
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Табл. 9и. Римската армия в провинция Cappadocia 

LEGIONES XV APOLLINARIS, XII FULMINATA 

ALAE COHORTES 

II Ulpia Auriana 

I Augusta gemina 
colonorum 

I Ulpia Dacorum 

II Gallorum 

I Parthorum veterana 

Apula c.R. 

I Bosporanorum 

I Claudia eq. 

II Claudia 

I Hamiorum c.R. 

I Italica voluntariorum c.R. 

milliaria c.R. eq. 

I Numidarum 

II Ulpia Petreorum eq. 

III Ulpia Petreorum eq. 

I Raetorum eq. 

IV Raetorum eq. 

III Augusta Cyrenaica 
sagitt. 

Табл. 9й. Римската армия в провинция Syria (вкл. Iudaea и Arabia) 

LEGIONES XVI FLAVIA FIRMA, IV SCYTHICA, III GALLICA, III CYRENAICA, VI FERRATA, X FRETENSIS 

ALAE COHORTES 

I Flavia Agrippiana 

II Flavia Agrippiana 

Gaetulorum veterana 

I Phrygum 

VII Phrygum 

I Ulpia singularium 

I Thracum Herculanea 

Augusta Xoitana 

 

I Ulpia dromedariorum 

Gallorum et Thracum 
Antiana sagitt. 

III Bracarum 

IV Bracarugustanorum 

III Callaecorum Bracarum 

IV Callaecorum Lucensium 

II Cantabrorum 

II classica 

I Ulpia Dacorum 

III Dacorum 

I Damascena Armeniaca 

II eq.uitum eq. 

II Ulpia eq.uitatum eq. 

I Flavia 

I Gaetulorum 

I Ulpia Galatarum 

II Ulpia Galatarum 

VII Gallorum eq. 

V gemella c.R. 

VI Hispanorum 

II Ligurum et Corsorum 

I Lucensium 

I Augusta Lusitanorum 

I Montanorum 

I Augusta Pannoniorum 

II Ulpia Paphlagonum 

III Ulpia Paphlagonum eq. 

IV Ulpia Petreorum 

V Ulpia Petreorum eq. 

VI Ulpia Petreorum 

I Sebastena 

I Thracum 

III Augusta Thracum 

II Thracum Syriaca 

III Thracum Syriaca 

IV Thracum Syriaca 

I Ascalonitanorum sagitt. 

I Flavia Chalcidenorum eq. sagitt. 

I Damascenorum sagitt. 

II Italica voluntariorum c.R. sagitt. 

I Ulpia Petreorum eq. sagitt. 

I Ulpia c.R. sagitt. 

I Augusta Thracum eq. sagitt. 

Табл. 9к. Римската армия в провинция Aegyptos 

LEGIONES XXII DEIOTARIANA / II TRAIANA 

ALAE COHORTES 

Apriana 

Augusta Syriaca 

Commagenorum 

Gallorum veterana 

I Thracum Macedonica 

Vocontiorum 

I Ulpia Afrorum eq. 

I Flavia Cilicum eq. 

II Ituraeorum 

III Ituraeorum 

I Aug. praetoria Lusitanorum eq. 

 

I Macedonica eq. 

I Pannoniorum 

I Thebaeorum eq. 

II Thebaeorum scutata c.R. 

I Apamenorum eq. sagitt. 
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Табл. 9л. Римската армия в провинция Mauretania 

LEGIONES III AUGUSTA 

ALAE COHORTES 

III Asturum 

I Augusta c.R. 

I Augusta Gallorum 

I Gallorum Tauriana victrix 

Gemelliana c.R. 

I Flavia Numidica 

I Augusta Nerviana 

I Pannoniorum 

II Augusta Thracum 

I Hamiorum sagitt. 

Parthorum sagitt. 

I Syrorum sagitt. 

II Syrorum sagitt. 

I Flavia Afrorum 

II Flavia Afrorum 

I Asturum et Callaecorum 

III Asturum c.R. eq. 

II Breucorum 

II Brittonum eq. 

I Chalcidenorum eq. 

VI Commagenorum eq. 

I Corsorum c.R. 

V Delmatarum c.R. 

Aelia expedita 

I Flavia eq. 

III Gallorum felix 

IV Gallorum c.R. 

II Hamiorum 

I Flavia Hispanorum 

II Hispanorum c.R. eq. 

I Ituraeorum c.R. 

I Lemavorum c.R. 

VII Lusitanorum eq. 

I Flavia Musulamiorum eq. 

I Nurritanorum 

II Sardorum 

IV Sugambrorum 

IV Tungrorum 

I Syrorum sagitt. 

II Syrorum eq. sagitt. 

 
 
 


