
W
spółczesna autostrada A1

Współczesny kanał lądowy
Germanów za usypanym wałem ziemnym

Ścieżka, którą powinni pójsć Rzymianie
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Ścieżka, na którą skierował Rzymian Aminiusz

Bagna

Kolumny rzymskie 
rozciągnięte są na odcinku 

ok 3,5 km

Germanie
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Kalkriese

BITWA  
W LESIE  
TEUTOBURSKIM  
9 R. N.E.

Zanim doszło do wojny

Po bitwie ‒ zagłada legionów

Straty stron

Upamiętnienie

Bitwa – prawdopodobny przebieg

Przed bitwą ‒ szacunkowe siły przeciwników

 Opracowanie	 Tomasz	Pawlak,	Karol	Szejko,	Patryk	Dąbrowski
 Konsultacja	 dr	hab.	Karol	Polejowski
 Opracowanie graficzne		 Natalia	Gawryluk

Barbaricum
Podboje Imperium Rzymskiego i ciągła ekspansja terytorialna już w czasach 
Republiki (509 r. p.n.e.–27 r. p.n.e.) doprowadziły do konfliktu zbrojnego z ple-
mionami germańskimi zamieszkującymi terytoria na wschód od Renu i na pół-
noc od Dunaju. Tereny pomiędzy Renem, Morzem Północnym a Łabą nazywano 
Germanią. Nazwa Barbaricum używana była dla terenów poza kontrolą Rzymu. 
W połowie I w. p.n.e. Germanie, przekroczywszy Ren, zaczęli zagrażać Rzymowi. 
Pokonał ich jednak Juliusz Cezar, wypierając ponownie za Ren.

Quinctili Vare,  
legiones redde!

„Kwinktyliuszu Warusie, 
oddaj moje legiony” 

 
 Oktawian August

Na wieść o zagładzie rzymskich legionów 
Germanie rozpoczęli ataki na garnizony 
rzymskie zlokalizowane na terenach 
poszczególnych plemion. Straty poniesione 
przez wojska barbarzyńców były jednak na 
tyle znaczące, że Arminiusz nie zdecydował 
się zaatakować terytorium Rzymu. 

Po klęsce Warusa w Rzymie zapanował 
strach przed nieproszonymi sąsiadami 
z Germanii. Wkrótce zorganizowano 
kampanie odwetowe. Legiony pod wodzą 
Germanika prowadziły działania zbrojne 
na terenach między Renem a Wezerą 
pomiędzy 14–16 r. n.e.

W konsekwencji klęski Warusa i wielo-
letnich, kosztownych, okupionych stra-
tami w ludziach prób podboju Germanii 
porzucono idee stworzenia nowej pro-
wincji, a granica na Renie stała się natu-
ralną barierą oddzielającą Imperium 
Rzymskie od Barbaricum. 

Nigdy nie było rzezi bardziej okrutnej niż ta, która 
miała miejsce na bagnach i w lasach, nigdy nie 
było bardziej nieznośnych obelg zadawanych 
przez barbarzyńców, szczególnie tych skierowa-
nych przeciwko prawnym obrońcom. Niektórym 
wydłubali oczy, innym obcięli ręce; jednemu z nich 
zaszyli usta, po uprzednim wycięciu języka, który 
jeden z barbarzyńców trzymał w dłoni, wołając, 
„Nareszcie, żmijo, przestałaś syczeć!”.

– Historyk rzymski Florus 

Na środku równiny, bielejące kości – mężczyzn, 
którzy uciekli lub walczyli – leżały rozrzucone lub 
ułożone w stosy. Fragmenty broni i szkielety koni 
leżały nieopodal, dodatkowo widać było ludzkie 
czaszki przybite do pni drzew.

 – Tacyt

Pod koniec lat trzydziestych XIX w. rozpoczęto budowę 
pomnika Arminiusza na wzgórzu Teutberg w okolicach 
miejscowości Detmold w Nadrenii-Północnej Westfalii 
w Niemczech. Prace ukończono w 1875 r. Monument 
Arminiusza nie jest zwrócony na południe, skąd nadciągały 
rzymskie legiony, lecz symbolicznie skierowany na zachód,  
w stronę głównego rywala Prus – Francji.

Znaleziska i odkrycia archeologiczne 
prowadzone w okolicach miejscowości 
Kalkriese niedaleko Osnabrück pozwoliły 
określić miejsce bitwy. Znaleziono tam 
liczne fragmenty rzymskiego ekwipunku 
oraz 1500 monet. W miejscu tej bata-
lii utworzono Varusschlacht Museum 
und Park Kalkriese, które upamiętnia 
wydarzenia związane z walkami w Lesie 
Teutoburskim. Corocznie odwiedza je  
ok. 70.000 ludzi.

Lato

I Z Vetery (obecnie Xanten w Nadrenii-Północnej Westfalii) 
armia Warusa przeprawia się na wschodni brzeg Renu. 
Kieruje się na ziemie Cherusków, gdzie zakłada letni obóz, 
bazę wypadową do dalszych operacji. Jesienią zwyczajowo 
Rzymianie wycofują wojska do obozu zimowego dobrze 
sobie znaną drogą.

II Arminiusz prowadzi podwójną grę – buduje tajny sojusz 
plemion germańskich oraz nakłania Warusa do zmiany 
uprzednio obranej drogi do obozu zimowego.

III Arminiusz wie, że na otwartej przestrzeni nie pokona 
dobrze zorganizowanych i karnych legionów. Zamierza 
skierować Rzymian na trakt prowadzący przez gęste lasy 
i wąskie szlaki w celu stłumienia rzekomego buntu ger-
mańskich plemion Angrywariów lub Brukterów.

IV Mimo wątpliwości swoich dowodców Warus 
podejmuje decyzję o stłumienia powstania, 
a następnie powrotu do obozu zimowego drogą 
wskazaną przez Arminiusza. Ta decyzja wpędzi 
Rzymskie legiony w śmiertelną, precyzyjnie 
zaplanowaną pułapkę.

9 r. n.e.

Jesień

I Wojska Warusa wyruszają z letniego obózu na północny 
zachód. Arminiusz opuszcza Warusa pod pretekstem zebra-
nia oddziałów pomocniczych złożonych z Cherusków. 
W rzeczywistości zawiązuje porozumienie germańskich 
plemion. Tymczasem wojska Rzymu wchodzą w gęsty las. 
Spowalnia to tempo marszu i niebezpiecznie rozciąga 
kolumny żołnierzy, co utrudnia dowodzenie i ochronę 
przed potencjalnym atakiem.

II Pierwsze ataki Brukterów na rozciągniętą kolumnę Warusa 
odcinają możliwość odwrotu na południe. W trakcie marszu 
potężna ulewa zamienia leśny dukt w błotne grzęzawisko, 
co jeszcze bardziej utrudnia pokonywanie drogi.

III Wkrótce drogi są już zupełnie rozmokłe i zawalone prze-
wróconymi drzewami. Warus w końcu uświadamia sobie, 
że został zdradzony przez Arminiusza. Wydaje rozkazy 
wymarszu na następny dzień i porzucenia zbędnych rzeczy. 
Aby wzmocnić siły kolumny marszowej, wydano broń woź-
nicom oraz pozostałemu personelowi cywilnemu.

IV W gęstwinie leśnej rzymską kolumnę nieprzerwanie 
atakują barbarzyńcy. Ciężko rannych legionistów pozo-
stawiano, a nawet uśmiercano. Po wydostaniu się z lasu 
Rzymianie zakładają obóz w rejonie obecnej miejscowości 
Felsenfeld.

V Warus wysyła doborowy oddział jazdy, żeby spróbował 
przebić się przez szeregi wroga i ostrzegł garnizony nadreń-
skie o klęsce legionów. Oddział zostaje zaatakowany przez 
Cherusków i całkowicie wybity – ginie ostatnia nadzieja 
Rzymian na ostrzeżenie garnizonów i ewentualną odsiecz.

VI Warus, załamany tym niepowodzeniem, być może też ogar-
nięty strachem, odbiera sobie życie, rzucając się na własny 
miecz. Najwyżsi dowódcy idą w jego ślady i również popeł-
niają samobójstwo. Ciało Warusa złożono w dole, podpa-
lono i zasypano.

VII Zdziesiątkowani Rzymianie stają przed dylematem: którą 
drogą iść? Ta na południe byłaby zbyt męcząca dla wyczer-
panych walką legionistów; od północy drogę blokują 
wojska barbarzyńców. Pozostała jedyna droga na zachód 
oznaczała narażenie armii na ciągłe, wyczerpujące ataki 
podjazdowe Germanów.

VIII Wojska rzymskie docierają do rozwidlenia dróg w pobliżu 
Kalkriese; dalej idą drogą, która prowadzi armię wprost 
w zastawioną przez barbarzyńców pułapkę. 

IX W tym czasie Germanie pod wodzą Arminiusza rozbijają 
pozostałą część rzymskich oddziałów. Odcinają także głowę 
odkopanym zwłokom Warusa.

X Arminiusz ze swoimi Cheruskami atakują posuwających 
się na zachód Rzymian. Tylko niewielkiej liczbie żołnierzy 
rzymskich udaje się przeżyć.

Publiusz  
Kwinktyliusz Warus

W 15 r. p.n.e. dowodził Legionem 
XIX w Noricum i Recji, a po zakoń-
czonej sukcesem kampanii został 

wybrany młodszym konsulem. 
Od 8 r. p.n.e. był namiestnikiem 

Afryki, a później Syrii. Po powrocie 
z Bliskiego Wschodu przebywał 

w Rzymie aż do 7 r. n.e., kiedy objął 
funkcję namiestnika prowincji 

oraz dowódcy legionów rzymskich 
w Germanii.

Arminiusz
Pochodził z warstwy arystokra-

tycznej Cherusków. Po zwycięstwie 
Druzusa w 8 r. p.n.e., trafił do rzym-
skiej niewoli i odebrał od Rzymian 

solidne wykształcenie. Zrobił 
również karierę w wojsku. Stanął 
na czele germańskich plemion, 

walczył z Germanikiem, a następ-
nie prowadził wojnę z wodzem 

Markomanów – Marbodem. Zginął 
prawdopodobnie z rąk najbliższej 

rodziny, obawiającej się jego  
rosnącej władzy.

Germania
W latach 12–9 p.n.e. dowódca rzymski Druzus Starszy po raz 
pierwszy zapuścił się na ziemie Germanów. Pokonał m.in. ple-
miona Chattów, Markomanów i Cherusków i dotarł aż po rzekę 
Łabę. Jego podboje kontynuował później inny słynny wódz 
rzymski – Tyberiusz. 

Na terenach pod kontrolą Rzymku wybuchały  
powstania i rewolty.

Kwintyliusz Warus
Około 6 lub 7 r. n.e. namiestnikiem 
Germanii został Kwintyliusz Warus, 
który prowadził nieudolną politykę 
wobec podbitej ludności m.in. poprzez 
ściąganie wysokich podatków i nieuza-
sadnione okrucieństwo.

Dopóki więc uczyli się tych zwyczajów stop-
niowo i przy okazji, jak można powiedzieć, 
pod baczną obserwacją, nie przeszkadzała 
im zmiana sposobu życia i stawali się inni, 
nie wiedząc o tym. Gdy jednak Kwinktyliusz 
Warus został namiestnikiem prowincji 
Germania i w ramach wykonywania swych 
urzędowych obowiązków zarządzał spra-
wami także tych ludów, dążył do ich szybszej 
zmiany. Oprócz tego, że wydawał im rozkazy 
tak, jakby byli niewolnikami Rzymian, 
żądał pieniędzy tak, jak żądałby od podda-
nych narodów.

− Kasjusz Dion

Tymczasem zerwał się gwałtowny deszcz 
i wiatr, który rozdzielił ich jeszcze bardziej, 
podczas gdy ziemia, która stała się śliska 
wokół korzeni i pni, uczyniła chodzenie 

bardzo zdradliwym dla nich, a wierzchołki 
drzew ciągle odłamywały się i spadały, 

powodując wiele zamieszania.

 
− Kasjusz Dion

Zdrada
Niezadowolenie z narzuconych przez 
Warusa rządów mogło leżeć u pod-
staw zbrojnego powstania pod wodzą 
Arminiusza przeciwko rzymskiej władzy. 
Wychowany przez Rzymian, pochodzący 
z plemienia Cherusków, Arminiusz obró-
cił się przeciwko swojej drugiej ojczyźnie. 
Dobrze znał siłę legionów, ale był też 
świadom ich słabych stron. Żeby pokonać 
Rzymian, musiał przekonać przywódców 
plemion germańskich do zjednoczenia 
sił w walce w ciemiężcą.

Rzymska maska znaleziona  
na polu bitwy w Kalkriese

Tego	rodzaju	masek	zazwyczaj	
używano	w komplecie	z heł-
mem.	Możliwe,	że	korzystano	
z niej	nie	tylko	do	celów	

ceremonialnych,	lecz	również	
w czasie	bitwy,	by	chronić	twarz.

Oszczep 
Używano	zarówno	
dłuższej	odmiany	służącej	
do	walki	w zwarciu,	jak	
i krótszych	oszczepów	
w czasie	walki	z dystansu.

Pilum
Był	to	powszechnie	uży-

wany	przez	armię	rzymską	
w czasach	starożytnych	

rodzaj	oszczepu,	głównie	
do	miotania.	Jego	całko-
wita	długość	wynosiła	
zazwyczaj	około	2 m.	

Żelazny	trzon	o długości	
około	60 cm	zakończony	
ostrą	głownią	był	połą-

czony	z drewnianym	
trzonkiem.	Pilum	wbijał	
się	w tarcze	przeciwnika,	
równocześnie	zaginając	
się.	Uniemożliwiało	to	

usunięcie	oszczepu,	a co	
za	tym	idzie –	mocno	

utrudniało	operowanie	
tarczą	w walce.

Tarcza 
Były	zbite	z drewnianych	
klepek	połączonych	meta-
lowymi	nitami.	Pośrodku	
znajdowało	się	metalowe	
okucie	zwane	umbem.

Scutum 
Tarcza	używana	przez	
armię	starożytnego	
Rzymu	od	około	IV	

wieku	p.n.e.	Rzymianie,	
kiedy	jeszcze	stosowali	

formację	greckiej	falangi,	
używali	okrągłych	tarcz.	
Po	reformach	strategii	

legionów,	scutum,	
podłużna	i wypukła	

tarcza,	była	idealna	do	
tworzenia	przez	legio-

nistów	formacji	testudo	
(żółw).

Miecz
Tylko	nieliczni	mogli	
sobie	pozwolić	na	
noszenie	miecza.	W Bar-
baricum	był	to	towar	
luksusowy,	dostępny	
tylko	dla	wyższych	rangą	
wojowników.	Germanie	
używali	głównie	długich	
mieczy	zapożyczonych	
od	Celtów,	ale	chętnie	
korzystali	też	krótszych	
mieczy,	przypominających	
rzymskiego	gladiusa.

Rodzinna waśń
Plan	wciągnięcia	wojsk	rzymskich	 
w	pułapkę	mógłby	się	nie	udać	przez	 
rodzinne	animozje.	Segestes,	teść	 
Arminiusza,	doniósł	Warusowi	o planowanej	
zasadzce,	ale	ten	nie	dał	wiary	tym	informa-
cjom.	Powodem	niechęci	Segestesa	do	zięcia	
była	wcześniejsza	ucieczka	i potajemny	ślub	
jego	córki	Thusneldy	z Arminiuszem.

Po	zakończeniu	
bitwy	Arminiusz	
wysłał	głowę	Warusa	
swojemu	rywalowi,	
Marbodowi –	wo-
dzowi	Markomanów.

Rzymska taktyka Testudo (pol. żółw)
Taktyka	polegająca	na	ustawieniu	tarcz	w taki	sposób,	że	
żołnierze	tworzyli	zwartą	formację	chronioną	tarczami	
z przodu	i od	góry.	Pierwszy	rząd	trzymał	tarcze	pionowo	
na	wysokości	od	goleni	do	oczu,	aby	osłonić	przód	for-
macji.	Legioniści	w tylnych	szeregach	umieszczali	tarcze	
poziomo	nad	głowami,	tak,	by	nachodziły	na	siebie,	
w celu	ochrony	od	góry.	Żołnierze,	posuwając	się	naprzód	
w czasie	bitwy,	przypominali	żółwia	w skorupie.	Testudo	
dawało	doskonałą	ochronę	przed	strzałami	oraz	innymi	
pociskami	miotanymi	przez	przeciwnika.

Wiara	w przesądy	wśród	Rzymian	spowo-
dowała,	że	po	tej	klęsce	żaden	z rzymskich	
legionów	nie	otrzymał	już	oznaczenia	jako	XVII,	
XVIII	i XIX.

Którędy szły legiony?
Ćwieki	znajdowane	w ziemi,	którymi	podbite	
były	rzymskie	sandały	legionowe	(caligae),	
standardowe	wyposażenie	rzymskiego	
legionisty	w okresie	od	1 w.	p.n.e	do	 
2 w n.e.,	służą	dziś	archeologom	 
do	określania	lokalizacji	postojów	 
i	tras	przemarszu	legionów	 
rzymskich	w Europie.

Propaganda nazistowska
W	XIX-wiecznej	kulturze	niemieckiej,	gdy	rodził	się	
nacjonalizm,	zwycięstwo	Germanów	stało	się	mitem	za-
łożycielskim	zjednoczonych	Niemiec,	symbolem	bojowej	
odwagi	i wyższości	Germanów	nad	„zgniłym	zachodem”.	
Legenda	tej	bitwy	ewoluowała	z czasem,	przyjmując	
najbardziej	cyniczne	i karykaturalne	oblicze	w czasach	
narodowego	socjalizmu	(1933–1945).	Nazistowscy	dygni-
tarze	często	wykorzystywali	ją	w celach	propagandowych.	
Budowano	mit	nadczłowieka	(niem.	Übermensch)	
i wyższości	niemieckiej	rasy	nad	podległymi	narodami.

Aquila (orzeł)	był	ważnym	symbolem	uży-
wanym	w starożytnym	Rzymie,	zwłaszcza	na	
sztandarach	rzymskiego	legionu.	Orzeł	miał	
dla	rzymskiego	wojska	znaczenie	quasi-reli-
gijne.	Utrata	sztandaru	była	sprawą	honoru.	
Zdobyte	w 9 r.	n.e.	przez	Germanów	orły	
legionów	XVII,	XVIII	i XIX	Rzymianie	usilnie	
chcieli	odzyskać.	Ostatniego	odzyskali	
dopiero	w 41 r.	n.e.

Gladius
Miecz	będący	standar-
dowym	wyposażeniem	

rzymskich	legionistów	od	
3 w.	p.n.e.	Typowy	gladius	

miał	głownię	długości	
około	50 cm	i 7 cm	szero-
kości.	Rzymianie	zaczęli	
je	stosować	po	II	wojnie	
punickiej,	kiedy	odkryli,	
że	ciężkie	kartagińskie	

miecze	falcata	są	o wiele	
skuteczniejsze	w boju	od	
ówczesnych	rzymskich	

mieczy.	Wówczas	
nakazano	uzbrojenie	
legionów	w miecze	na	

wzór	hiszpański	(gladius	
hispaniensis).	Szeregowi	

legioniści	nosili	je	na	
pasie	u prawego	boku,	zaś	

oficerowie	u lewego.

Legiony rzymskie
W	czasie	panowania	Oktawiana	
armia	rzymska	rozrosła	się	do	
28 legionów	liczących	łącznie	
150 tys.	żołnierzy.	Legioniści	otrzy-
mywali	stały	żołd,	a okres	służby	
był	ściśle	określony.

5. KOHORTAKAWALERIA KAWALERIA

10. KOHORTA

4. KOHORTA

9. KOHORTA

3. KOHORTA

PIECHOTA

REZERWA

8. KOHORTA

2. KOHORTA

7. KOHORTA

1. KOHORTA

6. KOHORTA

1 centuria  
= 80 żołnierzy

1 legion	=	ok.	5	500 żołnierzy

1 kohorta  
= 6 centurii

MAGNA GERMANIA

ILLYRIUM

GALIA Recja

CHATTI

BRUKTERZY

CHERUSKOWIE

MARKOMANI

Noricum

Panonia
Dacja

MezjaITALIA

Największa klęska rzymskich legionów  
w starciu z barbarzyńcami w okresie wczesnego 
Cesarstwa Rzymskiego
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Oktawian August
W 27 r. p.n.e. władzę w Rzymie objął Oktawian 
August. W państwie, po okresie wojen domowych, 
w końcu zapanował pokój. Pomimo zachowania 
republikańskich instytucji, np. senatu czy  
zgromadzeń ludowych, Oktawian sprawował  
właściwie pełną władzę w państwie.

Oktawian wprowadził szereg reform 
wewnętrznych, m.in. nowy podział 
prowincji na cesarskie i senatorskie, 
reformę skarbową oraz gruntowną 
reformę armii. 

Do cesarstwa dołączano kolejne ziemie leżące 
w pasie od Alp aż po ujście Dunaju. Na terenach 
dzisiejszej Austrii, Szwajcarii, Chorwacji, Węgier, 
Serbii i Bułgarii utworzono kolejne rzymskie pro-
wincje: Noricum, Recję, Panonię, Dalmację i Mezję.

IMPERIUM RZYMSKIE
prawdopodobnie  

około  

 15–22 tys.

BARBARZYŃCY 
prawdopodobnie  

około  

15–20 tys.

Uzbrojenie  
Rzymian

Uzbrojenie  
Barbarzyńców

Po	reformach	wojska	w 104 r.	
p.n.e.	kohorta	była	podstawową	
jednostką	taktyczną	rzymskiego	
legionu.	Jej	liczebność	zmieniała	
się	z czasem	i generalnie	wynosiła	
480 żołnierzy.	10 kohort	tworzyło	
legion	rzymski	w sile	około	5 tys.	
ludzi.

Arminiusz  
i Thusnelda,  
obraz XIX w.

Miejsca	stacjono-
wania	legionów

Publiusz 
Kwitnyliusz	Warus

Obozy	wojsk	 
pomocniczych

Uderzenia	
Germanów

Większe	osady

Miejsce	bitwy

Germanik 
/ Germanicus

Cenotaf  
Markusa Celiusza,  

1-szego centuriona  
Legionu XVIII poległego  

w bitwie Warusa

IMPERIUM RZYMSKIE

Trzy legiony: XVII, XVIII oraz XIX

prawdopodobnie około 

20–30 tys. poległych

GERMANIE
 

prawdopodobnie 

około 15 tys.  
barbarzyńskich  

wojowników –  
poległych

Wzorcowa aryjska  
rodzina na okładce  
kalendarza NSDAP  

z 1938 r. 
(źródło:	USHM)


