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Vojenská reforma Gaia Maria 

 

Stanislav PAPČO 

 

ÚVOD 

Hneď úvodom si treba ozrejmiť a pripomenúť, v akom období vývoja rímskeho 

verejného života pôsobil Marius, lebo práve to dalo vyniknúť jeho schopnostiam a určovalo 

jeho vojenskú kariéru.  

 Po skončení Macedónskych vojen a tretej Púnskej vojny rímska republika vládla 

prakticky celému Stredomoriu. Paradoxne však jej najväčšie problémy tleli v jej srdci – 

v Ríme. Bol stále organizovaný ako regionálna a nie svetová veľmoc. Moc a bohatstvo 

prúdiace z kontrolovaných území museli nevyhnutne prerásť štátny mechanizmus, ktorý pre 

to nebol stavaný. Hlavný záujem na ďalšej expanzii mali hlavne jazdci – equites, 

reprezentovaní peňažnými a obchodnými kruhmi. Tí sledovali hlavne zvýšenie svojho vplyvu 

na moci, ktorú v štáte držala nobilita. Ďalším veľkým problémom bol rast sociálnej nerovnosti 

na vidieku. Pribúdalo bohatých pozemkových vlastníkov, čo viedlo ku vzniku masy 

bezzemkov. To bolo pre rímsky štát mimoriadne nebezpečné hlavne preto, že na základe 

serviovského cenzu tvorili jadro armády občania, ktorí vlastnili majetok, potrebný na 

kvalifikáciu do piatich majetkových tried. Títo bezzemkovia sa vo veľkom sťahovali do 

Ríma, aby tu vytvorili vrstvu chudoby, ktorá ťažila z politických zápasov, v podobe darov 

a úplatkov za hlasy. Táto situácia nebola výhodná ani pre spojencov Ríma– socii, na ktorých 

boli tým pádom kladené stále väčšie vojenské požiadavky, ale bez toho aby im bolo 

zabezpečené rímske občianstvo.  

 Tieto problémy rozdelili aj samotnú nobilitu, v ktorej vzniklo krídlo, ktorého 

zástupcovia boli ochotní riešiť hospodárske, agrárne, politické a vojenské problémy. Jej 

najvýznamnejšími predstaviteľmi boli Tiberius a Gaius Gracchus. Prvý z menovaných sa 

s čiastočným úspechom usiloval o riešenie agrárnej otázky. Gaius mal širší záber a jeho 

reformy zahrňovali predaj lacného obilia, výber daní v provincii Asia1, udelenie rímskeho 

občianstva spojencom, zakladanie nových kolónií. Obaja bratia zahynuli násilnou smrťou 

a výsledky ich reforiem boli do roku 111 B.C. vymazané z platnosti. S bratmi Gracchovcami 

                                                 
1 Provincia Asia vznikla z územia Pergamského kráľovstva, odstúpeného Attalom III., ktorý ho po svojej smrti 
133 B.C. odkázal Rímu. Už po jeho odstúpení sa rozprúdili ostré debaty o budúcej správe tohto územia a hlavne 
o jeho zdaňovaní. Nakoniec sa v roku 123 B.C. Gaiovi Grakchovi po desiatich rokoch agitácie podarilo presadiť 
organizovaný výber daní. 
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prichádza do domácej politiky aj nový moment a veľmi dobre to vystihol Appianos: „Na 

zhromaždeniach ľudu sa neobjavili zbrane, ani na ňom nebola preliata krv občana, až do 

doby Tiberia Graccha. ... Týmto zločinom však rozbroje neustali. Vždy, keď sa tábory 

otvorene rozdelili, často sa používali dýky a občas bol v chráme alebo na zhromaždení alebo 

na fóre zabitý nejaký úradník, tribún, praetor, konsul alebo uchádzač o tieto hodnosti, či iné 

známe osobnosti. Násilie neuznávajúce poriadok, ustávalo len na krátku chvíľu a zákony 

i právo boli hanebne prehliadané.“2 

 Okrem násilia sa vo veľkom udomácnili v politike aj korupcia a demagógia. Politické 

elitárstvo tiež ostalo zachované a vďaka obrovským prílevom bohatstva a nových obchodných 

možností (ktoré sa teraz dali získavať z pozície sily) bolo ešte krikľavejšie. Bratia Gracchovci 

síce neuspeli, ale politicko-spoločenské problémy, ako prejav krízy rímskej republiky, ostali. 

Tie definitívne rozdelili politické spektrum na 2 smery. Optimáti – optimates (z lat. optimus – 

najlepší) predstavovali konzervatívne zložky rímskej spoločnosti, ktoré sa otvorene stavali 

proti akémukoľvek reformnému hnutiu. Ich najväčšou podporou bol senát a jeho zástupcovia 

- patres. Populári – populares (z lat. popularis - ľudový) boli predstavitelia reformného 

smeru, ktorí svoju podporu hľadali v ľude. Svojimi protivníkmi boli označovaní ako 

demagógovia a je pravda že na presadzovanie svojich záujmov najčastejšie využívali ľudové 

snemy a ďalšie masové akcie. Gaius Sallustius Crispus (86-35/34 B.C.) zachytil (ako súčasník 

jej druhej fázy) ducha tejto krízy síce s literárnou nadsázkou, ale napriek tomu veľmi presne. 

 

„...zlozvyk deliť sa na politické skupiny a spolky aj so všetkými z toho vyplývajúcimi zlými 

spôsobmi sa udomácnil v Ríme pred niekoľkými rokmi ako následok mieru a nadbytku tých 

vecí, ktoré sú podľa ľudských predstáv prvoradé. Veď pred zničením Kartága sa rímsky ľud 

a senát pokojne, rozvážlivo a svorne starali o štát a medzi občanmi nebolo sporov ani o slávu, 

ani o nadvládu: strach pred nepriateľom udržiaval v celej obci poriadok. No len čo sa im táto 

hrôza vytratila z myslí, hneď sa do nich votrela samopašnosť a pýcha, vlastnosti, ktoré tak 

rado plodí šťastie. ... Tak sa celok roztrhol na dve politické skupiny a uprostred medzi nimi 

stál rozkmásaný štát. Šľachta, ako zomknutá politická skupina mala väčšiu moc a silu, lebo 

nedisciplinovaná a roztrieštená sila ľudu zmohla oveľa menej. Či za mieru, či za vojny všetko 

sa robilo na základe rozhodnutia niekoľkých jednotlivcov. Oni mali v rukách štátnu 

pokladnicu, správu provincií, úrady, oni získavali slávu a triumfy. Ľud gniavila vojenská 

služba a bieda. Vojnovú korisť si rozchytali vojvodcovia s niekoľkými ľuďmi. A medzitým 

                                                 
2 APPIÁNOS. Krize římské republiky. Praha 1989, s. 19-20. 
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rodičov alebo nedospelé deti vojakov vyháňali z príbytkov, ak náhodou stáli v susedstve 

dákeho mocnára. ... Lebo vo chvíli, keď sa medzi šľachtou našli ľudia, čo dávali prednosť 

naozajstnej sláve pred nespravodlivosťou, obec sa začala búriť a medzi občanmi vznikol 

rozbroj, podobný živelným prevrstveniam zeme.“3 

 

Politický boj populárov a optimátov bol ostrý a vo svojej prvej fáze vyústil do ozbrojeného 

stretu práve za Gaia Maria, ktorý bol považovaný, kvôli svojej vojenskej a politickej kariére, 

za jedného z najväčších populárov. K občianskej vojne došlo až v druhom období Mariovho 

politického pôsobenia, keď už mal najväčšie úspechy za sebou a z jeho bývalého kvestora mu 

vyrástol schopný protivník – Sulla. Populári Maria prezentovali ako priamočiareho 

staromódneho moralistu, pokriveného rafinovanou a bezohľadnou opozíciou, optimáti ho na 

druhej strane prezentovali ako zradného intrigána, aby dodali pravdivosť ich vlastným 

tvrdeniam, a aby si privlastnili zásluhy za činy, pripisované jemu.4 

  

VOJENSKÁ REFORMA 

Vojna je tak spätá s rímskou spoločnosťou, že sa priamo dotýkala všetkých politických 

alebo spoločenských aspektov jeho života. Sám Cicero vravel, že muža môže pozdvihnúť na 

najvyššiu úroveň dignitas – cti, buď umenie rečnícke, alebo vojenské. Prax však neúprosne 

ukazuje, ktoré z týchto umení má väčší potenciál dosiahnuť, resp. vymôcť si svoj cieľ. Veľmi 

presne to vystihuje známy výrok Gnaea Pompeia Magna: „Prestaňte citovať zákony, my 

máme meče!“ Armáda hrala obrovskú úlohu v rozvoji Ríma. Za jeho pozdvihnutie na 

metropolu dominujúcu celej Itálii sa zaslúžila republikánska armáda starého typu. Ale bola to 

až reforma Gaia Maria, ktorá umožnila transformáciu na profesionálnu armádu, ktorú 

využíval napríklad Caesar a stala sa aj oporou rímskych cisárov. Pre úplné pochopenie 

významu tejto reformy a jej ďalekosiahlych dôsledkov, je nutné spoznať organizáciu, systém 

verbovania a charakter republikovej armády pred rokom 107 B.C. Systém, v ktorom sa 

v polovici 2. storočia B.C. začala zreteľne prejavovať kríza rímskej republiky. Tento 

symbolický dátum predstavuje Mariov prvý konzulát počas ktorého začal uplatňovať svoje 

reformy, i keď väčšina z nich sa datuje do obdobia 104 – 102 B.C.  

   

                                                 
3 Je nutné povedať že Sallustiovo pozorovanie pokrýva viac symptómy, ako príčiny krízy. Napriek tomu je jeho 
podanie veľmi výstižné a poskytuje cenný pohľad súčasníka M. Tullia Cicera a C. Julia Caesara. SALLUSTIUS 
CRISPUS, C. Catalinovo Povstanie. Vojna s Jughurtom. Bratislava 1973, s. 103-104.  
4 CARNEY, T. F. A Biography of C. Marius. Chicago 1970, s. 9. 
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Armáda republiky pred rokom 107 B.C. 

 

 Základom starej republikovej armády, boli občania, ktorí vlastnili majetok, ktorý im 

umožňoval hradiť vojenské výdavky. Majetková reforma Servia Tullia,  rozdelila občanov do 

piatich majetkových tried5. Tento cenzus mal politický, ale aj vojenský účel. Jeho systém 

prioritne v dobe svojho vzniku podporoval tvorbu hoplitskej armády gréckeho typu, kde 

každá majetková trieda musela prispievať centúriami do armády. Neskôr sa od falangovej 

hoplitskej organizácie upustilo. Viacerí historici sa zhodujú na tom, že to bolo začiatkom 4. 

storočia B.C., počas galskej invázie.6 Každá zo spomínaných majetkových skupín, si musela 

zabezpečiť z vlastných nákladov zbroj. Takto sa diferencovali rôzne zložky armády, ale 

súčasne vnútorne unifikovali. Výzbroj totiž najčastejšie nakupovali od štátu a teda bojovali 

rovnakým, alebo aspoň podobným typom zbraní. To umožňovalo hlbšie plánovanie 

vojenských akcií a uľahčovalo velenie. 

Od čias galskej invázie sa hlboko zmenil aj organizačný systém armády. Bola to jedna 

z prvých organizačných reforiem rímskej armády. Namiesto tesného falangového 

usporiadania prijali voľnejšie a manévrovateľnejšie manipulové usporiadanie. Podľa tohto 

rozostavenia sa légia skladala z viacerých línií pechoty, medzi ktorými bol udržiavaný 

priestor, umožňujúci manévrovanie a jednoduchšie využívanie záloh. V manipulovom 

usporiadaní mohli byť tiež jednotlivé pechotné línie ozbrojené odlišne. Podľa výzbroje, veku 

a skúseností boli zaraďovaní do légie nasledovne: triarii, najstarší a najskúsenejší tvorili 

rezervy a principes a hastati, rovnako vyzbrojení, tvorili čelo légie; najchudobnejší občania 

tvorili jednotky velites, teda ľahkoodencov. V manipulovom systéme sa tiež zmenila výzbroj. 

Hoplon, veľký okrúhly štít gréckeho typu bol zapudený a na jeho miesto nastúpilo scutum, 

oválny italický štít. Veľká časť vojakov tiež prijala namiesto ťažkej kópie ľahký vrhací oštep. 

Zanedbateľná nebola tiež zmena stratégie, vyplývajúca zo všetkých vyššie spomínaných 

zmien. Nastal obrat z obrannej stratégie, ktorú určovalo falangové usporiadanie na stratégiu 

útočnú, kde vojaci manipulového usporiadania hodili svoje oštepy na nepriateľa a pokračovali 

v ozbrojenom strete na blízko, ktorý bol uľahčený zvýšenou manévrovateľnosťou. Takto 

prebehla prvá veľká zmena, ktorá určila charakter rímskej armády na niekoľko nasledujúcich 

storočí.7 

                                                 
5 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 5. 
6 PENROSE, J. Řím a jeho nepřátelé – Říše stvořená a zničená válkou. Český Tešín 2007, s. 30. 
7 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 7. 
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Nedá sa povedať že tento systém bezo zmeny pretrval do Mariových reforiem, ale jeho 

základná organizačná štruktúra ako taká zostala. K väčším zmenám došlo napríklad po 

porážke pri Kannách, z ktorých najdôležitejšia bolo zvýšenie počtu ľahkej pechoty na 

dvojnásobok. Koncom 3. storočia zaviedol Scipio Africanus do praxe použitie meča typu 

gladius hispaniensis, ktorý mal v macedónskych vojnách nebývalý úspech8. Teda krátkeho 

meča, ktorý ostal v základnej výbave legionárov po niekoľko nasledujúcich storočí. Už 

v dobe pred púnskymi vojnami sa počet légií zvýšil z dvoch na štyri9 a tento počet sa stal 

štandardným na dlhé obdobie. To sa však mohlo meniť pri výnimočných okolnostiach a počas 

najväčších vojenských konfliktov starej republiky sa počet légií  zvyšoval aj na dvadsať. 

 

Hlavným veliteľom légie, neskôr dvoch sa stal konzul, najvyšší úradník v štáte volený 

na rok. Ku každej légii bolo tiež priradených 6 vojenských tribúnov a táto hodnosť sa 

považovala za tak veľkú česť, že ju zastávali aj mnohí bývalí konzuli. Štandardný počet 

mužov v jednej légii bol podľa Polybia 4200, alebo mohol sa zvyšovať až do 5000.10 Muži 

boli vyberaní z rímskych občanov vo veku od 17 do 46, ktorých majetok bol vyšší ako 400 

denárov. Boli aj takí, ktorí sa prihlásili dobrovoľne, alebo ich doplnil budúci veliteľ, ako 

skúsených mužov, ktorí si už svoju vojenskú službu raz vykonali. To ale nebol príliš častý 

jav11 a počty légie sa v starej republike doplňovali najmä na základe povinnosti, nie 

dobrovoľnosti.  Sezóna keď sa viedli výpravy sa otvárala v marci a končila v októbri. Légie 

boli najčastejšie zvolávané len na obdobie ťaženia a počas dlhšieho pôsobenia mimo Itálie 

boli doplňované novými regrútmi. Odvody, alebo výber – dilectus,  prebiehal vtedy, keď sa 

plánovala vojenská výprava, alebo hrozila vojna a práve tam boli občania, ktorí spadali do 

piatich majetkových tried rozdeľovaní do légií.12 Dilectus však prakticky prebiehal každý rok, 

pretože až do Augustovho principátu bol Janusov chrám zatvorený ( čo predstavovalo mier 

v republike )  len raz – r. 235 B.C.13 Na druhej strane však každoročná pohotovosť vytvorila 

v rímskych občanoch zmysel pre disciplínu a bojového ducha. Je veľmi zavádzajúce 

                                                 
8 SEKUNDA, N. Republican Army 200-104 B.C. London 1996, s. 10.  
9 Dve pod velením každého konzula. SEKUNDA, N. Republican Army 200-104 B.C. London 1996, s. 12. 
10 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 19. 
11 Výborným príkladom je centurion Spurius Ligustinus, ktorý vo svojom liste konzulovi z r.171 B.C. píše 
o svojej dlhej a úspešnej vojenskej kariére, ktorá sa začala vo vojne proti macedónskemu kráľovi Filipovi a už 
tam bol po troch rokoch menovaný za statočnosť centuriónom 10. manipulu hastatov. Je to jeden z priamych 
dôkazov o tom, že niektorí legionári si už pred Mariovými reformami spravili kariéru v armáde, napriek tomu že 
začínali na najnižších priečkach, ako legionári. Spurius Ligustinus sa na základe svojej žiadosti stal centuriónom 
1. centúrie triariov – primus pilus, čo bola veľmi cenená a vážená hodnosť.   
KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 36. 
12 SEKUNDA, N. Republican Army 200-104 B.C. London 1996, s. 13. 
13 GIANNELI, G. Antický Rím. Bratislava 1967, s. 214.  
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porovnávať ich s akoukoľvek formou milície. Napriek tomu že, systém samotný bol 

konzervatívny a neveľmi pružný, každoročná bojová prax pripravila legionárov na blížiacu sa 

profesionalizáciu, ktorá by bez takýchto základov nebola možná.  

 

Organizácia 

Légia bola rozdelená do desiatich manipulov hastatov, desiatich manipulov princepsov 

a desiatich manipulov triariov. Jeden manipul sa skladal z dvoch centúrií o počte 70-80 

mužov, na čele ktorých stáli centurióni, ktorí slúžili v légii už niekoľko rokov pred 

povýšením.  Dokopy teda manipul tvorilo 140 – 160 mužov. Pri štandardnom bojovom 

rozostavení tvorili légiu tri línie hastatov, ktorých chránil dlhý štít - scutum, , helma, kyrys, 

možno aj chrániče holení a ich hlavnou zbraňou bol krátky meč – gladius. Principovia tvorili 

druhú líniu a boli obdobne, i keď často o niečo lepšie vybavení ako hastati. Triarii mali zbroj 

podobného typu, ale ich hlavnou zbraňou bola kópia – hasta. Najslabšie vybavení boli velites, 

ktorí ako ľahkoodenci nenosili žiadnu zbroj, okrem prilby, cez ktorú nosili vlčiu kožu na 

odlíšenie. Ich zbraňami boli vrhacie zbrane, najčastejšie oštepy, ale nosili aj meč a malý 

okrúhly štít – parma. V tomto období už rozdelenie do radov súviselo viac s vekom a bojovou 

skúsenosťou, ako s majetkovými pomermi. I keď aj na to sa stále prihliadalo. Na jednej strane 

si vojaci zaradení medzi velites nemohli dovoliť drahú výzbroj hastati či principes, ale vojaci 

zaradení cenzom do prvej kategórie, mali kvalitnú krúžkovú zbroj, zvýrazňujúcu okrem iného 

ich sociálnu príslušnosť. Jazdu - equites, prislúchajúcu k légii tvorilo 300 mužov, rozdelených 

do 10 turmae. 14 Vyzbrojení boli podľa gréckeho štýlu okrúhlym štítom a bojovou kópiou.  

Plat v pechote bola tretina denára denne a pre kavalériu to bol celý denár. Z toho mali ale 

strhávanú čiastku za jedlo a výzbroj.15 Pre bežného vojaka teda služba v armáde za 

normálnych okolností nebola finančne príťažlivá. 

 

 

Charakter 

 Armáda Ríma teda bola národnou armádou a predstavovala rímsku spoločnosť 

v zbrani. Tvorili ju občania a velili im volení úradníci, ktorí bežne pôsobili v civilnom živote. 

Kryštalizovala a zdokonaľovala sa niekoľko storočí, ale napriek tomu začali aj v tomto 

systéme vznikať problémy. Pri odvodoch existovala malá miera dobrovoľnosti a krátka 

                                                 
14 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 20. 
15 SEKUNDA, N. Republican Army 200-104 B.C. London 1996, s. 12. 
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služobná povinnosť nedovoľovala profesionalizáciu u veľkej časti vojska. Malá finančná 

motivácia a vylúčenie najchudobnejších z rád vojakov tiež úspešne zabraňovala, aby sa 

z armádnej služby stala budúca kariéra. Bola to pre nich len služba republike. Povinnosť, po 

ktorej splnení sa čím skôr chceli vrátiť na svoj majetok, keďže väčšina z nich boli roľníci. 

Čím viac sa ale ríša rozrastala, tým dlhšie museli byť legionári v posádke a služba sa mohla 

pretiahnuť aj na niekoľko rokov, čo mohlo mať devastujúce následky na domáce 

hospodárstvo. Légie mali byť totiž oficiálne po roku vymieňané, ale v istých prípadoch to 

bolo jednoducho logisticky nemožné. Od druhého storočia začala byť vojenská služba 

natoľko neatraktívna, že na ňu začalo byť nahliadané s odporom. Riešením bolo využívať 

vojakov, ktorý mali záujem slúžiť za istý plat aj niekoľko rokov. Nato však boli potrebné 

radikálnejšie zmeny. Senát pritom odmietal pripustiť problém a naďalej zastával názor, že 

vojenská služba je povinnosťou, ktorá si nevyžaduje adekvátne ohodnotenie a nepodnikla ani 

kroky ku zabezpečeniu prepustených vojakov.  

 

Mariove reformy 

Tieto negatívne aspekty mal Marius možnosť vidieť počas svojej služby v Numantii, 

kde pôsobil ako eques. Nebol však prvý, kto podnikol kroky v tomto smere. Tiberius 

Gracchus, ktorý bol tribúnom r. 133 B.C. presadzoval zákon o prerozdelení pôdy nemajetným 

občanom, čím by sa podstatne zvýšil počet ľudských zdrojov, kvalifikovaných pre vojenskú 

službu. Tiberius bol však krátko na to zavraždený. Jeho brat Gaius Gracchus sa dostal do 

úradu tribúna ľudu 10 rokov po ňom. Presadzoval viacero politických aj sociálnych reforiem, 

vychádzajúcich z potreby doby. Medzi týmito opatreniami bol aj zákon, na základe ktorého 

mal byť vojakom zabezpečený odev aj zbrane. Taktiež bola znížená moc úradníkov trestať 

legionárov a venoval sa aj úprave maximálnej a minimálnej vekovej hranice pre odvod. 

Zjavne bola porušovaná najmä spodná hranica a aj chlapci mladší ako 17 rokov boli nútení 

vstupovať do armády16. Všetky tieto opatrenia obidvoch bratov jasne odrážajú rastúcu 

nespokojnosť so stále sa predlžujúcou a sťažujúcou vojenskou službou a tiež čoraz ťažšiu 

úlohu úradníkov naplniť početný stav légií od polovice 2. storočia B.C.  

Mariovi počas jeho pôsobenia v Hispánii velil Publius Cornelius Scipio Aemilianus, 

ktorý bol vo svojej dobe považovaný za najlepšieho žijúceho vojaka. Po príchode Scipio 

našiel armádu v zúfalom stave. Jeho nasledovné opatrenia pravdepodobne inšpirovali Maria 

v jeho vlastných reformách. Scipio dal vyčistiť tábor od príživníkov, zaviedol prísnu 

                                                 
16 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 39. 
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disciplínu, znížil dávky, zaviedol intenzívny výcvikový program, ktorý zahŕňal pochody aj 

praktickú fyzickú a bojovú prípravu, sprísnili sa fyzické tresty, legionári na pochodoch museli 

niesť prídel pšenice, z ktorého vyžili mesiac a minimálne sedem kolov na budovanie 

ochranných valov.17 Jeho reformy kládli za cieľ zlepšiť výkonnosť, pripravenosť 

a bojaschopnosť armády, pričom Scipio išiel v mnohom príkladom ostatným. Inak to však 

nebolo ani v prípade Maria, ktorý uvítal sprísnenie disciplíny a sám Scipio si ho všimol 

a chválil. Marius sa v Hispánii mnohému naučil a mnohé z toho uplatnil, keď sa sám dostal do 

velenia légií, nasadených proti Jugurthovi a neskôr proti germánskej invázii. 

 

 Keď bol roku 107 B.C. Marius zvolený konzulom, očakávalo sa od neho, že na rozdiel 

od Q. Caecilia Mettela, dovedie výpravu v Numídii proti Jugurthovi do víťazného a hlavne 

rýchleho konca. Všetci uvítali veliteľa, ktorý vie „...ničiť nepriateľa, stáť na stráži, ničoho sa 

nebáť iba poškvrnenej povesti, rovnako znášať horúčavu aj zimu, spať na holej zemi, v tej 

istej chvíli znášať núdzu a námahu...18“, ako to o sebe vravel sám Marius v prejave, ktorý 

predniesol v nasledujúci deň po zvolení. V ňom vyzdvihoval svoju bezúhonnosť, 

profesionalitu a odhodlanie, v kontraste k peniazom a kontaktom aristokratických rodín, na 

ktoré sa on nemôže spoľahnúť. Akcentoval potrebu vyhrať vojnu a v mnohom sa jeho prejav 

podobal náborovej reči, keďže naznačoval budúce úspechy, ale aj ťažkosti a hlavne svoje 

odhodlanie podstúpiť všetky strasti spolu so všetkými, ktorí sa pridajú. Nezatváral oči pred 

realitou a nerozhodných sa snažil povzbudiť slovami: „...žiaden rodič si nikdy nežiadal, aby 

jeho deti žili naveky, ale skôr aby život prežili statočne a čestne.“19  

 

Nábor 

Pred návratom do Numídie vykonal nový nábor a práve ten predstavuje symbolický 

začiatok jeho reforiem. Marius okrem veteránov, ktorých skúsenosti vedel patrične oceniť, 

oslovil aj skupinu občanov capite censi, teda tých, ktorí sa svojím majetkom nekvalifikovali 

ani do jednej zo serviovských majetkových tried. Je treba povedať, že to bolo hlavne 

vyústením trendu postupného znižovania cenzu a hranica medzi assidui, príslušníkmi piatej 

a najnižšej vrstvy a proletarii, bola skutočne tenká.20 Tým pádom ale získal obrovský ľudský 

fond, keďže v Ríme bol v tom čase značný počet chudobných, ktorý nemali pole, ku ktorému 

by sa museli vrátiť. Sallustius píše o Mariovom odvode, že sa nekonal „...podľa obyčají 

                                                 
17 PENROSE, J. Řím a jeho nepřátelé. Říše stvořená a zničená válkou. Český Tešín 2007, s. 14. 
18 SALLUSTIUS CRISPUS, C. Catalinovo Povstanie. Vojna s Jughurtom. Bratislava 1973, s. 142. 
19 SALLUSTIUS CRISPUS, C. Catalinovo Povstanie. Vojna s Jughurtom. Bratislava 1973, s. 144. 
20 EVANS, R. J. Gaius Marius: A Political Biography. Pretoria 1994, s. 75. 
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predkov, ani podľa platného rozdelenia na triedy, ale bral každého, kto mal chuť ísť za 

vojaka, zväčša tých najchudobnejších plebejcov“, a tiež otvorene vyjadruje svoj nesúhlas, 

lebo si myslí že konzul tak urobil len preto, „ ...že sa chcel zapáčiť ľuďom, ktorí mu 

dopomohli k sláve a moci, lebo pre človeka čo vyhľadáva moc, je najsúcejší práve ten 

najväčší bedár, ktorý si svoje neváži, lebo nič nemá, a za čestné pokladá všetko, z čoho mu 

kynie zisk.“21 Nie je vylúčené, že to nebol jeho sekundárny motív, ale tento ťah zaiste splnil 

svoj hlavný motív a Marius sa vrátil do Numídie s väčším počtom vojakov, ako mu schválil 

senát. Plutarchos v tejto veci píše, že Marius „...po triumfálnom volebnom výsledku začal 

s náborom do vojska, pričom v rozpore so zákonom a obyčajmi zapisoval veľa nemajetných, 

dokonca aj otrokov. Na rozdiel od neho predchádzajúci vojvodcovia takýchto ľudí 

neprijímali, ale zbrane aj iné pocty prideľovali tým, ktorých na to oprávňovalo ich majetkové 

zaradenie.“22 Marius nebol prvý, kto verboval občanov, ktorí patrili ku capite censi 

a nevykonal ani zmenu zákona, ale bol medzi prvými ku komu sa pridávali na báze 

dobrovoľnosti.23 Zavŕšil takto trend znižovania majetkových požiadaviek na vstup do armády, 

ktorý prebiehal počas 2. storočia B.C. Tým sa budúci legionári priamo pripútali k veliteľovi 

a ich vernosť sa od štátu a senátu preniesla naňho. Marius vyžadoval aby sacramentum – 

prísaha, bola skladaná priamo jemu a nie republike a senátu. Neskôr, hlavne v období 

občianskej vojny sa za Caesara naplno presadila prax odmeňovať legionárov finančne a po 

naplnení služby aj zabezpečením pôdy. To, čo bolo tak zúrivo odsudzované senátom začal 

práve Marius, keď mnohým vyslúžilcom na základe lex agraria pridelil pôdu v severnej 

Afrike po skončení vojny s Jughurtom. Touto reformou zmenil charakter rímskej armády 

navždy, keďže práve táto zmena umožnila jej postupnú profesionalizáciu a jej oddelenie od 

štátu v duchu hesla: “Legio nostra patria“. 

 

Organizácia, štruktúra a nová podoba legionára  

V roku 105 B.C. boli rímske armády porazené veľkou migrujúcou vlnou Teutónov 

a Kimbrov a táto bitka len umocňovala trend tragických rímskych porážok na severe. Rimania 

utrpeli veľké porážky, pričom v bitke pri Aurasiu sa straty rovnali, resp. pravdepodobne aj 

                                                 
21 SALLUSTIUS CRISPUS, C. Catalinovo Povstanie. Vojna s Jughurtom. Bratislava 1973, s. 144.  Polibius 
uvádza, že rímske straty boli cez 70 000 a Livius viac ako 45 000 mužov. 
22 PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Bratislava 2008, s. 142. 
23 Senát v ťažkých časoch využíval nielen občanov, ale aj otrokov a trestancov. Po porážkach pri Trebii (218 
B.C.), Trasimenskom jazere (217 B.C.) a Kannách (216 B.C.) boli vytvorené dve légie z otrokov -
dobrovoľníkov.  
FIELDS, N. The Roman Army: the Civil Wars 88-31 BC. Oxford, 2008, s. 10. 
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prekonali tie z bitky pri Kannách.24 Mariovi bolo zverené prokonzulárne velenie v Galii, ale 

situácia sa obrátila k lepšiemu bez akýchkoľvek zásahov, keď sa Kimbri a Teutóni vydali na 

západ, v smere na Hispániu.25 Bolo to veľké šťastie, lebo „...Marius tak získal čas na fyzický 

výcvik mužstva aj na to, aby posilnil ducha svojich vojakov a vlial im viacej sebavedomia, ba 

aj na to – čo bolo najdôležitejšie – aby im umožnil spoznať, aká osobnosť je ich veliteľ.“26 

Marius bol vtedy dvojnásobným konzulom, víťazom nad Jugurthom a mužom, do ktorého 

vkladal celý Rím svoje nádeje. Aby Marius mohol splniť očakávania potreboval si vytvoriť s 

legionármi vzťah, aby mu verili a boli mu oddaní.27 Marius prevzal légie Rutilia Rufa, a keď 

sa germánska hrozba načas obrátila na Pyreneje, využil čas a podrobil armádu tvrdému 

tréningu, ktorý začal už Rufus ako konzul. V tomto období vyčkávania Marius s najväčšou 

pravdepodobnosťou zaviedol do praxe mnoho svojich reforiem. Kľúčovým bol osobný 

prístup a vyformovanie osobného vzťahu k legionárom. Marius v tejto ťažkej situácii 

potreboval, aby mu verili a súčasne si musel byť istý, že sa môže spoľahnúť aj on na nich. 

Vojaci si rýchlo obľúbili nového veliteľa. Plutarchos píše: „Len čo si vojaci privykli 

nedopúšťať sa nijakých priestupkov a neposlušnosti, javila sa im jeho tvrdosť pri velení 

a neoblomnosť pri trestaní ako spravodlivá a prospešná. Aj jeho výbušnosti a vášnivosti, jeho 

drsnému hlasu a tvári zmraštenej do chmúrnej grimasy postupne prichádzali na chuť, lebo 

boli presvedčení, že je hrozná nie pre nich, ale pre nepriateľov.“28  Upevnenie disciplíny 

a praktikovanie tvrdej fyzickej prípravy by samo o sebe ale nestačilo. Marius sa rozhodol pre 

ešte hlbšie zmeny. Zavedenie kohorty ako základnej operačnej jednotky, teda organizačná 

premena légie a s tým spojená unifikácia výzbroje sa kladie práve do obdobia rokov 104-102 

B.C.29 

Zrušením kvalifikácie na základe cenzu sa otvorila cesta k ďalšej veľkej zmene. Bola 

zrušená, i keď už len formálne dodržiavaná, organizácia légie na tri línie vytvorené na základe 
                                                 
24 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 41. 
25 EVANS, R. J. Gaius Marius: A Political Biography. Pretoria 1994, s. 82. 
26 PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Bratislava 2008, s. 148. 
27 V Numídii sa dostal k veleniu po určitom čase, ktorý strávil s vojakmi ako legatus a napriek tomu že je to 
vysoká pozícia, vytvoril si z legionármi osobný vzťah. „Vojna prinášala so sebou kopu mrzutostí, ale on necítil 
strach a neustúpil pred nijakou veľkou námahou, nepodceňoval ani malé úlohy, ale prevyšoval ľudí rovnakej 
hodnosti v zdravom úsudku a predvídaní toho, čo môže byť na osoh, zatiaľ čo s  prostými vojakmi súperil 
v nenáročnosti a zdatnosti, za čo ho zahŕňali vrelými sympatiami. ... Pre rímskeho vojaka je najväčším pôžitkom 
pohľad na vojvodcu, ktorý pred zrakmi všetkých jedáva obyčajný chlieb alebo si líha na lacnú podstielku, 
prípadne sa spolu s radovými vojakmi chopí roboty pri hĺbení dajakého zákopu alebo pri stavbe ohrady.“ 
PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Bratislava 2008, s. 140. 
28 PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Bratislava 2008, s. 148. 
29 Posledná zmienka o aktívnej účasti manipulu v bitke sa nachádza v Sallustiovom diele. V období  C. Julia 
Caesara je to už kohorta. A keďže sa táto zmena pripisuje Mariovi najpravdepodobnejšie je práve obdobie 
vyčkávania na Kimbrov a Teutónov. Prítomnosť takýchto nepriateľov si vynútila použitie kohorty ako silnejšej 
základnej operačnej jednotky. KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 
1998, s. 43-44. 
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veku, statusu a skúseností. Delenie na triarii, principes a hastati bolo zrušené a légia bola 

unifikovaná organizačne a aj na úrovni výzbroje. Velites a equites boli ako zložky légie 

odstránené a fungovali len ako auxilia - pomocné jednotky. Výzbroj pechoty, zabezpečená 

štátom, či generálom bola zjednotená, a tak nabrala armáda dosiaľ nevídanú uniformitu.  

Každý legionár bol chránený krúžkovou zbrojou -  lorica hamata, veľkým oválnym 

štítom – scutum a bronzovou prilbou. Ozbrojení boli dvoma vrhacími oštepmi – pila, krátkym 

mečom – gladius a tiež dýkou – pugio. Okrem toho musel legionár za pochodu niesť celú 

svoju poľnú výbavu, vážiacu okolo 35 kg, ku ktorej patrili zásoby na niekoľko dní, nástroje 

na vystavanie tábora a súčasti stanu.30 Z tohto dôvodu sa pre legionárov zaužívala prezývka 

Mariove muly. Mariovi sa tiež pripisuje zmena designu vrhacieho oštepu – pilum. Z dvojice 

pila, ktoré nosil každý legionár bolo modifikované to ťažšie z nich. Jeden z nitov, upevňujúci 

dlhú kovovú násadu bol nahradený dreveným kolíkom, ktorý sa pri náraze na zem, alebo 

protivníkov štít zlomil a znemožnil jeho ďalšie použitie v boji.31 

 

Unifikovanie výzbroje priamo súviselo s hlavnou zmenou v organizácii légie. 

Z manipulového systému, ktorý bol v histórii pomerne dosť úspešný prešiel na kohortové 

usporiadanie.32 Kohorta nebola v rímskom vojenstve úplnou novinkou. Polybios, pri opise 

bitky pri Ilipe z roku 206 B.C. približuje svojim gréckym čitateľom slovo cohors.33  Delenie 

na centúrie ostalo v platnosti v pôvodnej podobe, no rozdelenie legionárov na manipuly 

zostalo v platnosti len ako administratívne opatrenie. Na kohortu sa prešlo hlavne 

z praktických dôvodov. Znížením a nakoniec zrušením cenzu, ako podmienky pre vojenskú 

službu sa prešlo na jednotnú výzbroj, ktorá bola zabezpečovaná štátom. Diferenciácia vo 

výzbroji, pôvodne súvisiaca so sociálnym postavením odvodeným od cenzu, stratila zmysel a 

prestala existovať. Z predchádzajúcej časti poznáme manipulovú organizáciu, bude teda ľahké 

pochopiť význam a rozsah zmien, ktoré Marius zaviedol do štruktúry a organizácie.  

Légiu rozdelil do desiatich kohort, ktoré boli zložené z troch manipulov, vzatých po 

jednom z línie hastati, principes a triarii. Légia nastupovala do boja stále v zoskupení do 

troch línií, ktoré ale už tvorili jednotné kohorty v rozostavení 4:3:3. Veľkosť základnej 

jednotky – kohorty, bola 480 mužov a teda bola schopnejšia samostatných akcií ako manipul, 

ktorý tvorilo 140 – 160 mužov. Légiu, zloženú z desiatich kohort o sile 480 mužov tvorilo 

                                                 
30 FIELDS, N. The Roman Army: the Civil Wars 88-31 BC. Oxford, 2008, s. 20-21. 
31 Marius túto zmenu podľa Plutarcha prvý raz použil v boji s Kimbrami v r. 101 B.C. 
PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Bratislava 2008, s. 160. 
32 Ukázalo sa totiž, že manipuly sú príliš slabé nato aby vedeli absorbovať mohutné útoky Germánov. 
33 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 43. 
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4800 legionárov. Každú kohortu tvorilo 6 centúrií o počte 80 mužov.  Každej centúrii velil 

analogicky centurión, v zadných radách pôsobili jeho zástupcovia – optio a tessarius, ktorí 

kontrolujú formáciu a zabezpečujú aby niekto neopustil svoje miesto a najčastejšie v strede 

formácie bol umiestnený nosič štandardy (signum) – signifer.  

Počas príprav na ťaženie proti Germánom Marius zmenil aj základnú štandardu légie. 

Podľa Plýnia Staršieho to bolo roku 104 B.C.34 Tiež spomína, že dovtedy mala každá légia 

inú štandardu. Orol mal vždy prvé miesto, ale okrem neho sa používali aj ďalšie zvieracie 

podoby – vlk, minotaurus, kôň, diviak. Marius dal prvenstvo orlovi – aquila a zakázal ostatné. 

Hlavný zástavník v légii – aquilifier bol tým, ktorý v predchádzajúcom období držal 

štandardu Prvého manipulu triariov - primus pilus. V boji a na pochode boli štandardy 

miestom zhromažďovania legionárov. Stratiť alebo odovzdať štandardu, nehovoriac 

o samotnom orlovi légie, bola obrovská hanba a nešťastie. 

 

Význam a následky 

Marius výrazným spôsobom vtlačil do légie svoju osobnosť, keď podporil jej 

individualitu. V duchu hesla, že každá reťaz je taká silná, ako jej najslabší článok kládol dôraz 

na vyrovnanú akcieschopnosť všetkých zložiek légie. Individualita na mikroúrovni znamenala 

prestavbu a unifikáciu samotného legionára a na organizačnej a štruktúrnej úrovni to 

znamenalo posilnenie základnej operačnej jednotky, ktorá bola schopná vykonávať 

samostatné taktické a bojové úlohy. 

 Výsledkom zmien, ktoré Marius v svojich légiách zaviedol sa zásadne zmenil 

charakter rímskej armády. Z národnej armády, ktorej pod vplyvom krízy republiky, 

zväčšujúceho sa územia a čoraz ťažšej služby dochádzali ľudské zdroje vytvoril profesionálnu 

armádu. Predstavuje teda zlomový bod v rímskom vojenstve. Bez zrušenia cenzu, by sa Rím 

nemohol dostať do pozície hegemóna v Stredomorí, pretože starým systémom by bolo 

nemožné vydržiavať armádu na jeho zabezpečenie.  

Vojakmi sa odvtedy stávali najmä chudobní rímski občania, alebo spojenci, ktorí za 

službu vo vojsku získali rímske občianstvo. Títo vojaci sa stávali profesionálmi, vojenskú 

mzdu nemuseli doplňovať rôznymi vedľajšími zárobkami a zvyšný čas teda mohli tráviť 

výcvikom, resp. samotnej službe, ktorá už nemusela byť časovo ohraničená. Legionári už boli 

ochotní a schopní bojovať celoročne mimo Itáliu, keďže mali malé, alebo dokonca žiadne 

putá k domovu.  

                                                 
34 KEPPIE, L. The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London 1998, s. 46. 
 



 482

Veľké porážky z rúk Germánov, ktorí predstavovali skutočnú hrozbu35, Maria 

inšpirovali k vytvoreniu silnejšej, samostatnejšej a unifikovanejšej základnej operačnej 

jednotky. Odstránil staré delenie a vytvoril kohortové usporiadanie. V kohortách bojovali 

legionári, ktorých výzbroj zabezpečoval štát a teda sa značne zjednotila. Každý legionár 

musel mať povinnú výzbroj a výstroj, ktorú si pri pochodoch nosili zo sebou.  

Zjednotenie znaku légie prispelo tiež k uniformnosti légií a tvrdý vojenský život 

a tréning na dlhšie obdobie stmelil legionárov do skutočného bojového telesa, ktorý v tej dobe 

nemal rovnocenného súpera.  

 

Osobná kontrola, finančné odmeny a zabezpečenie po skončení služby vytvárali veľkú 

závislosť na veliteľovi, ktorému boli osobne oddaní a verní. Marius si tohto efektu v plnom 

rozsahu nebol vedomý a ani ho nezneužíval. Jemu osobne išlo v jeho politickej a vojenskej 

kariére hlavne o uznanie. Starovekí historici však jednotne zavrhovali jeho reformy ako 

porušenie konzervatívneho poriadku a príčinu občianskych vojen, ktoré nasledovali. Jeho 

reformy, dávali totiž obrovskú moc do rúk jednotlivcov a nebyť ich, Gaius Iulius Caesar by sa 

nemohol postaviť senátu s podporou svojej armády.  
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