I PEATÜKK

ALUSTUSEKS

O

le tervitatud, leegionär, astumast läänemaailma
kõige uhkemasse, kõige kõrgetasemelisemasse

sõjaväkke! Just tänu sõjaväele on meie impeerium
nii suur, nagu see praegu on. Sind ootab ees karm
elu, aga sa leiad endale häid sõpru, saad ilmas ringi
rännata ning erru minnes antakse sulle autasuks
raha ja maad. (Muidugi eeldusel, et sa üldse nii
vanaks elad... Üks väike sõdurinali, muud midagi.)
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SÕJAVÄKKE ASTUMINE
Kui see raamat kuulub kellelegi teisele ja sa loed seda
lihtsalt selleks, et teada saada, kas sõdurielu on sinu
jaoks, siis vaata üle allpool kirja pandud nõudmised.
Sa pead olema:

I …VÄHEMALT 1,75
MEETRI PIKKUNE
Mõõtmise ajal pead
seisma paljajalu, nii
et ära arvagi, et võid
paksu tallaga kingad
kaasa võtta.

II …SALE, AGA MUSKLIS
Väga heast kehalisest
vormist on ainult abi.
Ära muretse, kui sa enne
põhiväljaõpet vormis ei
ole. Küll pärast oled.
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III …ÜLIHEA SILMANÄGEMISE…

…JA KÕRVAKUULMISEGA
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IV …SUUTELINE LUGEMA
JA KIRJUTAMA
Kui sa selle raamatu juba
kätte oled võtnud, siis
lugeda sa ilmselt mõistad.
Aga kuidas on lood tähtede
ritta ladumisega? Ega’s
sõjaväes ainult mõõkadega
vehita – kirjapulgaga peab
samuti oskama ümber käia.

V …ROOMA KODANIK
Selle kinnitamiseks vajad sa tõendust – ja kodus
vanast voodilinast tehtud toogast ei piisa.
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KAS OLED ÕIGET SORTI?
Kas usud, et vastuvõtukomisjon jääb sinuga rahule?
Sellisel juhul on sul jäänud läbida vaid vestlus ja
arstlik läbivaatus ning oledki sees. Ent on hulk
omadusi, mida värbamisplakatitel ei mainita, kuid
millest võib kasu olla – nende kohta saad teada
järgmisest testist.

LAAGRIELUKS SOBIV ISELOOM: TEST
Et saada teada, kas sinus on olemas kõik see, mida
on vaja ühel Rooma sõduril, uuri kõigepealt seda
pärgamenti ja seejärel vasta küsimustele.

OMADUSED
ISAMAALIK, USTAV,
ÕILIS, ÕIGLANE,
VAPPER, TÕSINE,
JUMALAKARTLIK,
DISTSIPLINEERITUD
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I Sinu kaksikvend
pöördub Rooma
vastu. Kas
tapaksid ta?

II Sa oled rängalt eksinud
ja seeläbi oma perekonna häbisse saatnud.
Kas tapaksid enda?
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III Oled viis aastat lahingut löönud ja viimaks
ometi sinu sõjavägi võidab. Kas sa sõbruneksid
kaotanud vastasega?
IV Saad komandörilt käsu, mis
sinu arvates on hullumeelne
ja viib kindlasse surma.
Kas sa
sellest
hoolimata
kuuletuksid
talle kohemaid?
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V Kaitsed silda terve sõjaväe eest. Kui see lõpuks
siiski purustatakse, siis kas sa hüppaksid täies
varustuses jõkke ja ujuksid tagasi Rooma?

Kui vastasid kõigile viiele küsimusele jaatavalt,
siis mida sa enam ootad? Leia keegi, kes juba
on sõjaväes ja saaks sind soovitada, ning astu
kohe teenistusse. Annad lihtsa truudusvande ja
järgmised 25 aastat oma elust
pühendad sõjaväele.
Aga kuhu sa sobituksid?
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SÕJAVÄE ÜLESEHITUS
Kus oled sina? Kõige all. Sina koos seitsme teise
sõduriga moodustate contubernium’i ehk telkkonna,
mis on Rooma sõjaväe kõige väiksem üksus. Kõige
suurem on leegion, milles on 5120 sõdurit. Telkkonnad
on justkui kivid, millest sõjavägi on ehitatud. Ükskõik
kui palju mehi teid kokku ka ei ole, kõik saab alguse
kaheksastest
rühmadest.
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10 telkkonda =
tsentuuria
6 tsentuuriat =
kohort

8 sõdurit =
telkkond

80

480

10 tsentuuriat =
esimene kohort
800
9 kohorti +
1 esimene kohort =
LEEGION

5120
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+
800

