Vojenství ve starověkém Římě 
( referát do kurzu Starověk)

Vojsko v době republikánské
Římské vojenství prošlo vývojem, ve kterém došlo k zdokonalení po stránce organizační, taktické i technické.  Reforma armády je tradicí připisována Serviu Tulliovi, dále se o ni zasloužil Camillus (4.st. př. n. l.) a Marius (koncem 2. St. Př. n. l.). Do války nastupovali všichni zbraně schopní dospělí občané ve věku17 až 46 let, s výjimkou úředníků, kněží, tělesně nezpůsobilých a seniores (46-60 let). Po skončení výpravy se propuštění muži opět vraceli ke svému obyčejnému životu.
Ve starší době republikánské se bojovalo jen od jara do podzimu. Vojsko se začalo ponechávat podle potřeby ve zbrani i přes zimu až  asi od přelomu 5. A 4. St. př. n.l.. V této době se vojákům začal také vyplácet žold (stipendium),  který byl placen ze státní pokladny. Postupně ve vojsku začali převažovat dobrovolníci v souvislosti s tím , že začátkem 1.st. př. n. l. se rozšířil okruh lidí, jimž bylo uděleno římské občanství, a také tím, že  zámožnější Římané se začali vyhýbat řadové službě ve vojsku. Naopak pro chudší občany se tato služba stávala trvalým zaměstnáním.  Přestože tedy vojenská povinnost platila všeobecně, vystačilo se  pouze s dobrovolníky.
Jádrem římské armády byla pěchota, její základní jednotkou legie (legio) a občané do ní zařazení legionáři (legionaris). Po dlouhou dobu existovaly čtyři pravidelné legie, které byly sestavovány v potřebný čas a po válce zase rozpuštěny. Každá legie se skládala ze zbraní a služeb. Zbraně byly jízda (equites), těžká a lehká pěchota (milites gravis armaturae, milites levis armaturae)a služby byly pištci a trubači (cornicines et tubicines) a technické oddíly (fabri tignarii, fabri aerarii). Služba v občanské jízdě byla  vyhrazena  pro nejbohatší občany. Občanská jízda byla  postupně nahrazována spojeneckou jízdou, a v důsledku toho se pak  občanští jezdci stávali důstojníky v legiích a veliteli nižších útvarů. Těžká a lehká pěchota byla původně organizována podle pěti tříd, do kterých byli občané rozděleni podle svého majetku. Příslušníci stejné třídy měli dokonce i stejnou výzbroj. Původně nastupovala těžká pěchota do boje  ve třech řadách za sebou a lehká pěchota tvořila jen jednu řadu.  Každá legie se dělila na  30 manipul (v každé řadě 10),  manipula se pak dělila na dvě centurie, takže každá legie měla 60 centurií. V době republiky se počet mužů v jedné legii pohyboval okolo 4 000 a počet čtyř základních legií se podle potřeby rozmnožoval. 
Velet vojsku bylo právem nejvyšších úředníků (magistratus cum imperio). Velitel odpovídal za své válečné činy a za osoby, kterým svěřil částečné provádění některých vojenských operací. Do velitelova štábu patřil vojevůdcův quaestor,  někteří důstojníci, osoby znalé místních poměrů (legati) a jeho osobní přátelé. Římská armáda neměla velké množství hodností.  Legie neměla žádného velitele, ale měla 6 důstojníků (tribuni militum), kteří střídavě zajišťovali potřeby legie.  V čele legie stál až do doby Augustovy legatus legionis. Tribunové (důstojníci) byli voleni tributním sněmem a pocházeli z vyšších vrstev (např. z jezdeckého stavu). Vedle tribunů byli už jen centurioni (centuriones), v každé centurii jeden. 
 V římském vojsku působily také již zmíněné spojenecké legie. Římané si podle smluv, které uzavírali se sousedy v Itálii, vymiňovali poskytnutí  branné pomoci.  Jednotlivé spojenecké kontingenty tvořily kohorty (cohortes) a ty byly umisťovány  v bitvě na křídla občanského vojska. Později podle tohoto postavení získaly název alae sociorum. Každá tato spojenecká ala měla své domácí důstojníky, kromě tří přidělených římských (praefacti socium).  Živobytí těmto spojeneckým vojákům zajišťovali Římané, ale žold a výstroj dostávali z domova. Po spojenecké válce (r.88)  přestali spojenci tvořit samostatné oddíly a stali se součástí legií v důsledku toho, že všem Italikům bylo uděleno římské občanství. Když Římané rozšířili svoji říši mimo území Itálie, tak se v římském vojsku objevily pomocné sbory (auxilia). Jejich původ a složení byly velmi pestré (např. Numidové, Gallové, Germáni, Hispanové, …). 

Vojsko v době císařské
Za císařství začínající Augustem vznikla stálá armáda o síle 300 000- 400 000 mužů a byla rozložena z největší části v provinciích kolem hranic k jejich ochraně. Tvořily ji legie (20-33), pomocné sbory a posádka Říma. Ta se skládala z gardových oddílů, bezpečnostních a strážních sborů.  V Itáliii až do doby Septimia Severa neexistovaly posádky řadového vojska. Zvětšovaly se výhody, které poskytovalo vojenské povolání. Vojákům byl zvyšován žold a byly jim rozdělovány peněžité odměny a veteráni získávali pozemky. Armáda byla tvořena gardovými oddíly a každý tento oddíl se skládal z 9 a později 10 praetorských kohort (cohortes praetoriae), o početní síle 1000, později 1500 mužů na kohortu.  Ty podléhaly praefektům praetoria. Služební doba praetoriánů  trvala 12, později 16 let. 
 Dále armádu tvořily městské kohorty (cohortes urbanae)a kohorty hasičů (cohortes vigilum). Městské kohorty byly 3, později 4, podléhaly městskému praefektovi  a udržovaly pořádek ve městě.  Sedm kohort hasičů po 1 000 mužích konalo požární a bezpečnostní službu v Římě a v přístavu Ostii.
Řadové legie tvořila pěchota (asi 6 000 mužů), rozdělená do 10 kohort, 30 manipulů a 60 centurií. Byl tam také jízdní oddíl, technické sbory a těžká střelba. Každá legie měla své pořadové číslo, svůj zvláštní odznak (signum) a většinou ještě i jméno. Velel jí buď správce provincie, nebo vlastní velitel. Důstojnický sbor tvořilo stále 6 tribunů, v čele každé centurie stál centurion. 
Za dominátu  byly ve vojenské organizaci provedeny změny, z nichž nejdůležitější bylo rozlišení polních armád,  posílaných na bojiště, od hraničářů, neopouštějících svůj úsek. Armáda se doplňovala jednak dobrovolníky, ale hlavně tím, že se jednotlivým berním okrskům (capitulum) uložilo postavit určitý počet branců. Hraničářské prapory měly asi  průměrný stav asi  1 000 mužů. Polní armáda byla označována comitatenses a její nejlepší části  palatini. Starý centurionát byl nahrazen hodnostmi centenariů a  ducenariů pro správní velení, kdežto o výcvik a velení pečovali campidoctores. 

Výstroj vojáků
V dobách nám lépe historicky známých používaly legie výstroj, kterou jim opatřoval stát. Římské vojsko nikdy nemělo výzbroj jednotného typu. Říman nosil ve vojenské službě tuniku bez rukávů a krátký plášť (sagum). U těžké pěchoty měl přilbu ze silného plechu (galea, cassis) a na ní býval nasazen chochol (crista). Dále nosil pancíř z tvrdé kůže s plechovým chránítkem u srdce nebo pancíř z kovových plátů. Jezdci a občané 1.třídy mívali řetízkový nebo šupinový kovový pancíř, který si platili sami. Důležitý byl štít, který byl udělán ze dřeva, potažen kůží a na hranách vyztužený plechem. 
Jako zbraně používala těžká pěchota původně dlouhé bodací kopí (hasta), později dvě lehčí házecí kopí (pilum).  Časem byl zaveden tzv. hispanský meč (gladius), který byl dvojsečný s ostrým hrotem a s čepelí o délce 60-70 cm.
Lehká pěchota měla kožené přilby (galea) a kulaté štíty (parma), později dostala zvláštní lehké oštěpy (iaculum), které byly dřevěné s nasazeným hrotem na prutu měkkého železa.  Prakovníci metali z kožených praků kameny nebo olověné koule, lukostřelci měli toulec, luk a šípy. Jezdci měli těžké odění nejlepšího druhu, jen štít měli jiný, malý a kulatý (parma, clipeus). Meče za republiky nepoužívali, jen kopí (hasta, tragula).
Postupem času legionáři dostali další výzbroj, která byla nutná pro táboření, zákopnické práce a stravování. Některé věci měl každý voják své (např. misku na jídlo), jiné věci (např. stany, zásoby) byly společné skupinám vojáků a dopravovány hromadně. Marius provedl reformu vojákova vypravení tak, že stanovil nejvyšší zatížení pochodujícího legionáře asi na 30 kg s veškerou výzbrojí.

Odznaky a prapory
Všechny vojenské jednotky měly své odznaky (signa), které byly původně asi symbolem božstva, chránícího vojsko. K nejstarším odznakům, které užívala římská armáda, patřila vlajka (vexillum). Ta byla praporem oddílů jízdy. Nachové vexillum vztyčené na staně vojevůdcově znamenalo povel k odchodu do boje. 
Legie jako celek neměla původně společný znak, ale časem se začaly vyskytovat různé symboly v podobě zvířecí, nošené na žerdi: orel, vlk, beran, býk, lev, aj. Už před Mariovou dobou byl do boje nošen jen obraz orla, Marius jej pak stanovil jako povinný znak každé legie. Po vzniku stálé armády v době císařské měla každá legie kromě orla ještě svůj vlastní znak (obraz zvířete nebo boha). Novým znakem se stal had (dracco). 
 
Taktika válčení 
Způsob boje se u Římanů během času měnil a zdokonaloval podle nových zkušeností. Zprvu postupovaly proti nepříteli sražené útočné řady (acies), pak se ale útočná řada rozdělila na samostatné menší oddíly: to byla taktika manipulární. Ta usnadňovala manévrování na nerovném území.
Od 2. st př. n. l. se slučovaly tři za sebou stojící manipuly v novou operační jednotku, kohortu. Kohorty byly pak stavěny buď vedle sebe, anebo do dvou řad za sebou, nebo i do řad tří.  
Skutečné jezdecké bitvy ve starověku nebyly. Boj začínala lehká pěchota metáním kamenů, koulí, šípů a oštěpů. Pak těžká pěchota vrhla kopí a s tasenými meči bojoval muž proti muži.
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