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Rys. 1. Hoplita. Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Hoplici.

W armiachgreckichmiast– państw(poleis)występowaliurzędnicywojskowinazywanilogistikas,odpowiedzialnizazaopatrzenie,
utrzymywaniezapasówi dystrybucjęśrodków
materiałowychdooddziałów2.Doichobowiązkównależałtakżewybórmiejscrozmieszczeniazapasówpodczaswojny3.

Uwarunkowaniagospodarcze
i logistycznegreckichwojen
Naprzebiegówczesnychnajwiększychwojen, w poważnej mierze wywierały wpływ
względygospodarczei logistyczne.Przedrywalizującymimiędzysobąi walczącymiz Persjąmałymipaństwamigreckimistanęłakoniecznośćrozwiązaniadwóchzasadniczych
problemów:
● wysokorozwiniętei stosunkowozłożone
organizmygreckichpoleisbyływ znacznym
stopniuuzależnioneoddostawżywności
i surowcówz zewnątrz,niekiedyz bardzo
odległychrejonówzamorskich
● w armiachwielupaństwgreckichużywano
nierzadko kosztowne i zaawansowane
technologicznielicznewzorybronii sprzętu(naprzykładflotytrier),którychutrzymaniestanowiłoogromneobciążeniedla
skarbu,a efektywneużyciew bitwiewymagałoznakomiciewyszkolonegopersonelu4.

Wojskowośćgrecka

tańszy,niżutrzymaniekoniai przeztodostępnywiększejliczbieludzi.KażdyAteńczykmusiałdbaćo swewyszkoleniei zakupićnawłasnykosztniezbędnyekwipunek.
Hopliciwalczyliw szykufalangipolegającym na ustawieniu równolegle do frontu
zwartej, ośmiorzędowej linii ciężkozbrojnychpiechurów.Trzymanąw lewejręcetarczą,hoplitaosłaniałswegokolegęz lewej,sam
zaśbyłosłanianyprzezsąsiadaz prawej.W bitwieniebyłomiejscanaindywidualnywyczyn,
jej wynik zależał od zgrania żołnierzy5.
W 431rokup.n.e.Atenydysponowałyarmią,
którejtrzonstanowiło 16 750hoplitóworaz
drugietylerezerwowych,a takżekilkatysięcylekkozbrojnychi konnicy(1 200) 6.
Okrętygreckieposiadaływiosłai wykorzystywałysiłęwiatru(żagiel).Jednostkio trzech
rzędachwioseł,trójrzędowce(triery)z czasem
stałysiępodstawąwyposażeniaflotywojennejmiastgreckich7.Okrętyniebyłyprzystosowanedobraniazapasówwodyi żywności
wystarczającychnadługąwyprawę,zatemmusiałyimtowarzyszyćpomocniczejednostki
transportowe8.Utrzymywanieflotynależało
częściowodoreprezentującychpolisurzędników,a częściowodozamożnychobywateli.Polisdostarczałakadłubokrętu,zaktórego wyposażenie i utrzymanie odpowiadał
wyznaczonyprzezstrategówobywatel– trierarch(kapitantriery9)10.W 431rokup.n.e.
Atenydysponowałyokoło 300trierami,a ich
liczbęmożnabyłołatwopowiększyćo flotę
Lesbos,Chiosi Korkyry11.

Logistykaw działaniach
wojennych

PodstawęwojskowejpotęgiGrekówstanowilihoplicii falanga,aleodkońca VI w.p.n.
e.rośnieznaczeniefloty.Hoplitabyłuzbrojonywewłócznięo długości 2– 3 m,mieczi tarczę.Nosiłmetalowązbroję,złożonąz panceSkalęprzedsięwzięćlogistycznych,towarzyrza,nagolennikówi nabrzusznikaorazhełmu. szących na przykład działaniom lądowo
Całyekwipunekważyłokoło 35 kg,jednakbył – morskim,ukazujeekspedycjanaSycylię.Ni-

kiasomówiłjenastępująco– „...musimywziąć
zesobąwielkąliczbęhoplitów...,łuczników
i procarzy, by stanowili przeciwwagę dla
jazdynieprzyjacielskiej;musimymiećrównież
znacznąprzewagęfloty,żebyzapewnićsobie
łatwiejszy dowóz zboża – pszenicy i kaszy
jęczmiennej – na statkach transportowych;
musimywreszciewziąćzesobąpewnąliczbęopłacanychpiekarzy,pobranychz młynów
wedługustalonegokontyngentu,ażebyw razieprzerww drodzeniezabrakłowojskuśrodkówżywności;wojskobędziebowiemduże
i niekażdemiastobędziejemogłoutrzymać.
W ogólemusimysięzaopatrzyćwewszystko
comożliwe,abyuniezależnićsięodinnych,
przedewszystkimzaśmusimyzabraćjaknajwiększąilośćpieniędzy...”12.
W czerwcu 415rokup.n.e.wyruszyławyprawanaSycylię13.Większośćwojsksprzymierzonych,okrętydotransportużywności,łodzie i cał y mat er iał woj enn y zaw czas u
zgromadzononaKorkyrze.W składziearmii
znajdowałosię 5 100hoplitów, 490łuczników, 700procarzyi 120lekkozbrojnych.Siłymorskietworzyły 134trieryi 2pentekontery.Naprzeznaczonymdoprzewozukoni
transportowcuznajdowałosię 30jeźdźców
z wierzc howc am i. W wyp raw ie wzięł o
udział 30statkówtransportowychdoprzewozuzboża,naktórychpłynęlipiekarze,murarze,cieśleorazsprzętpotrzebnyprzybudowiefortyfikacji.Zastatkamiholowano 100
łodzi.Wyprawietowarzyszyłow celachhandlowychwielestatkówi łodzi14.
Zaspokojeniepotrzebmateriałowycharmii
i flotyw działaniachwojennychbyłoniełatwe
w ówczesnychwarunkach.Szczególnietrudne było utrzymanie ciągłości zaopatrzenia
wojskuczestniczącychw ekspedycjilądowo
– morskiej.
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