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дослідження античності в польській науці сягає ще ХІХ ст., а перші 
наукові праці, присвячені історії Стародавнього Риму, були пов’яза-
ні з іменами Йоахима Лєлєвеля, Юзефа Шуйського та Пйотра Б’єнь-

ковського [1, s. 23; 2, s. 87]. Давньоримське військо в міжвоєнній Польщі 
стало об’єктом для вивчення тільки одного історика — професора Люблін-
ського католицького університету Мєчислава Станіслава Поплавського [3]. 
Навіть в роки ПНР військова історія не була пріоритетним напрямом для 
досліджень польських вчених. Військові інститути Стародавнього Риму ви-
кликали зацікавленість лише небагатьох дослідників античної історії. До 
них слід віднести спеціаліста з римського права Ґєрарда Кулєчку [4].

Ситуація на краще змінилася у дев’яностих роках двадцятого століття. 
Це було викликано оновленням дослідницьких підходів і постановкою нових 
проблем у відповідності із загальним прогресом сучасного антикознавства, 
а також з появою тісної співпраці з європейськими вузами. Фундаментом 
для появи нових праць стала активна робота польських вчених в галузі вій-
ськової археології та епіграфіки. Важливим осередком досліджень у сфері 
цих двох галузей став Центр з вивчення античності у Південно-Східній Єв-
ропі Варшавського університету, заснований у 1990 р. Його працівники 
опублікували чимало праць, присвячених археологічному вивченню легіон-
ного табору в Новах та різноманітним аспектам життя дислокованих у Ниж-
ній Мезії військових [5; 6; 7]. Директором Центру є визначний польський 
археолог, дослідник І Італійського легіону Пйотр Дичек [8; 9].

В Ягеллонському університеті проблематикою військової історії Старо-
давнього Риму займається Едвард Даброва [10]. Крім монографій, під його 
керівництвом вийшли наукові збірники, в яких були розміщені статті не 
тільки польських, а й європейських та американських істориків [11–13].

Познанський університет ім. А. Міцкевича є місцем праці знаного у Єв-
ропі історика, професора Лєшека Мрозевіча. Крім наукової та викладацької 
роботи, він також займає посаду директора Інституту європейської культури 
в Ґнєзно [14]. В університеті Л. Мрозевіч пройшов усю свою наукову кар’єру — 
від асистента до професора, і є автором чисельних монографій і статей, 
присвячених військовій історії нижньодунайських провінцій [15, s. 286–289; 
16]. В УАМ також працює й Кжиштоф Крульчик, який спеціалізується на 
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дослідженні суспільної і політичної ролі давньоримських ветеранів в період 
Ранньої Імперії [17–19]. Сферою зацікавлень Марека Жиромського, завіду-
вача кафедри теорії політики УАМ, є вищий командний склад римських 
військ [20; 21]. Ще одна дослідниця з познанського університету, — Ката-
жина Бальбуза, — займається такою складовою системи нематеріальних 
нагород римського війська як тріумф [22].

Плідним є доробок молодого вченого Міхала Норберта Фашчі з Гумані-
тарної академії ім. Олександра Гейштора в Пултуську [23]. Він вивчає різ-
номанітні аспекти функціонування інститутів давньоримського війська, не 
обмежуючись лише одною тематикою [24; 25].

Така складова давньоримської військової машини як преторіанська гвар-
дія, також не залишилась без уваги у колах польського наукового середови-
ща. Так, Себастіан Руціньский з Університету Казимира Великого в Бидґощі 
є автором фундаментальної праці з історії функціонування посади префекта 
преторія в Римі [26]. Іренеуш Луць, який викладає в Університеті Марії 
Кюрі-Склодовської в Любліні, досліджує модель організації преторіанського 
корпусу, а також витоки, структуру та завдання цієї військової одиниці [27; 
28]. Крім преторіанців, цей історик вивчає й міжособистісні зв’язки між 
легіонерами періоду Ранньої Імперії [29].

Процес дослідження озброєння легіонерів періоду Пізньої Республіки 
наштовхується на різноманітні труднощі через обмеженість письмових та 
іконографічних джерел. Проте цю лакуну спробував заповнити Броніслав 
Шубеляк з Академії Яна Длугоша в Ченстохові. Зі знанням предмету, кри-
тичним підходом до існуючої історіографії з даної проблематики, він здійснив 
вагомий внесок у вивчення зброєзнавства періоду античності [30].

Пізньоримська кавалерія є об’єктом дослідження істориків з університе-
тів Лодзі та Ополє — Кжиштофа Нарльоха і Пйотра Лєткого [31; 32].

Військова історія Стародавнього Риму викликає велику зацікавленість 
польських істориків. Це засвідчує значна кількість досліджень різних істо-
ріографічних напрямків. Можна констатувати, що в останні десятиліття 
польська історіографія піднялася на якісно новий рівень завдяки тісним 
контактам польських науковців з їхніми європейськими колегами, співпра-
ці з науковими центрами Західної Європи та США, появі нових електронних 
ресурсів, онлайн-бібліотек тощо. Вона збагатилася працями, відомими дале-
ко за межами польського наукового світу. Звичайно, важко здійснити аналіз 
усіх робіт дослідників-поляків, присвячених римському війську, але це є й 
позитивним моментом, адже свідчить про постійну появу і наукову підготов-
ку великої кількості нових фахівців з даної проблематики. Часті наукові 
конференції та семінари, присвячені військовій тематиці, зустрічі молодих 
вчених, докторантів та аспірантів, видання наукових збірок, і не тільки 
польськомовних — все це ілюструє високий рівень сучасного антикознавства 
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в Польщі, зокрема у сфері вивчення військових інститутів та військової іс-
торії Стародавнього Риму.
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