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рим ска вој ске се про гре сив но вар
ва ри зу је. Узро ци – под вла чи мо да је 
реч о узро ци ма, а не о не по сред ним 
раз ло зи ма – ових по ја ва ни су нам 
ја сни, али ду би ну по сле ди ца ми ли
та ри за ци је и вар ва ри за ци је осе ћа мо 
у свим ви до ви ма кри зе Цар ства, све 
оштри је по чев ши с вре ме ни ма до ма 
Се ве ра.

Књи га Сне жа не Фер јан чић ко
ју пре по ру чу је мо исто ри ча ри ма, 
ар хе о ло зи ма, ис тра жи ва чи ма епи
граф ских из во ра и на шој на у ци о 
ан тич ком све ту уоп ште, усред сре  
е на је на јед ну до бро ода бра ну це ли
ну из спле та про бле ма ко је по кре ће 
исто ри ја рим ске вој ске у пе ри о ду 
ра ног Цар ства. Ка ко на слов књи ге 
на го ве шта ва, ту це ли ну чи не број ни 
по да ци о прак си вр хов не ко ман де да 
се ислу же ним ле ги о на ри ма да је об
ра ди ва зе мља на про вин циј ском тлу. 
Реч је исто вре ме но о на гра ди за ду
ге го ди не вој не слу жбе и, кад год се 
при бе га ва ло ма сов ном на се ља ва њу, 
о на чи ну да се по мог не ста нов ни ци
ма и уста но ва ма у уну тра шњо сти 
Цар ства.

По моћ је плод сми шље ног про
гра ма. Му дрим рас по ре дом ве те
ран ских ко ло ни ја при вред но су ак
ти ви ра ни пу сти де ло ви про вин ци ја, 
обез бе  е на је њи хо ва за шти та од 
вар ва ра и уну тра шњег не при ја те ља 
(ве те ра ни су се ла ко мо гли оку пи ти 
под за ста ва ма да се опет бо ре, кад 
ус тре ба), и ство ре на су кул тур ноет
нич ка упо ри шта рим ском еле мен ту 
та мо где је он био нео п хо дан, али 
се по ка зао сла бо ор га ни зо ван или 
не до вољ но бро јан.

Сне жа на Фер јан чић је од лу чи ла 
да свој рад огра ни чи на про вин ци је 
Бал кан ског по лу о стр ва: Па но ни ју, 

Сне жа на Ферјанчић: Насељавањелегијскихветеранаубалканскимпро‑
винцијама(I–IIIвек.н.е.),

 Бе о град 2002, СА НУ; Бал ка но ло шки ин сти тут, По себ на из да ња 79

Вој ска је онај ста леж у рим ској 
др жа ви епо хе Цар ства о ко јем нај
ви ше зна мо. Та кво ста ње на ших из
во ра и зна ња ни је слу чај ност, јер се 
рим ска ору жа на си ла то ком сто ле ћа 
раз ви ла у дру штве ни чи ни лац пр вог 
ре да. Од ње је за ви си ла од бра на 
гра ни ца и из бор ца ре ва. Ак тив ни и 
ислу же ни вој ни ци су глав ни но си
о ци кул тур нопо ли тич ког про це са 
ко јем је са вре ме на на у ка да ла име 
ро ма ни за ци је. Та ко  е, сна жно су 
ути ца ли на при вред не про ме не, на 
ур ба ни за ци ју и вер ска стре мље на 
про вин ци јал ног ста нов ни штва. За 
мно ге Ри мља не и неРи мља не, од 
пр вог ве ка н.е. па на да ље, вој ска је 
го то во си но ним за др жа ву Це за ра.

Исто риј ске би лан се рим ске вој
ске тре ба ис тра жи ва ти у окви ри ма 
ужих те мат ских це ли на. Оне су де
фи ни са не раз ли ка ма у ро ду тру па – 
exercitusRomanus се са сто јао углав
ном од пре то ри јан ских ко хор ти, 
ле ги ја, по моћ них од ре да, итал ских и 
про вин циј ских фло та. За тим, раз ли
ка ма у хи је рар хи ји про вин циј ских 
ко ман ди и њи хо вих не при ја те ља 
– од раз до бља Фла ви је ва ца, по са да 
Или ри ка је ва жни ја, и су прот ста
вље на је опа сни јим вар ва ри ма, не го 
по са де на рајн ској и еуфрат ској гра
ни ци. Нај зад, раз ли ка ма у ста ро сти 
и ста ту су вој ни ка: ак тив ни бо рац и 
ве те ран се до пу њу ју у не јед на ким 
за да ци ма ко је им по ста вља др жав
ни ор га ни зам за вре ме ра та као и за 
вре ме ми ра.

Је два да тре ба под ву ћи, ства ри су 
се ме ња ле и у ди ја хро ној пер спек ти
ви. Две те жње дру штве ног жи во та 
на ро чи то се ис ти чу при ана ли зи 
су штин ских пи та ња: рим ска др жа
ва се про гре сив но ми ли та ри зу је, 
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Дал ма ци ју, Ме зи ју, Ма ке до ни ју, 
Тра ки ју и Аха ју. Са гле ди шта ле ги о
нар ске ко ло ни за ци је, оне су оскуд но 
ис тра же не, и по ред број них, че
сто успе лих, по је ди нач них на по ра 
међу на род не на у ке. Па ипак, са чу
ва ле су зна тан кван тум ве те ран ских 
нат пи са, ко ји чи не основ ни из вор 
за из у ча ва ња по све ће на пред ме ту 
ове књи ге. По ли тич ки, ге о граф ски 
и вој нич ки, бал кан ске обла сти су 
уоп ште би ле зна ча јан део Цар ства, 
што је има ло ви ше сту ки ути цај на 
мо да ли те те ве те ран ског на се ља ва
ња. Тре ба под ву ћи да су се де ли ле на 
обла сти ла тин ског и грч ког је зи ка: 
Гор ња Ме зи ја, Па но ни ја и  Дал ма
ци ја сто је на су прот хе ле но фо ним 
про вин ци ја ма До ње Ме зи је, Тра ки
је, Ма ке до ни је и Аха је. У дру штве
ном по гле ду, и на ме на и суд би на 
ве те ран ских ко ло ни ја, за ступ ни ца 
вред но сти Romanitatis, за ви си ла је 
од то га да ли су осни ва не та мо где 
се го во ри ло ла тин ски или та мо где 
се го во ри ло грч ки.

Аутор се опре де лио, да ље, да 
пра ти са мо ле гиј ске ве те ра не, ис
кљу чив ши из свог раз ма тра ња дру
ге вр сте вој ни ка ко ји су до би ја ли 
зе мљу на кон „ча сног от пу ста“. По
сто ји ви ше раз ло га за огра ни че ње 
те ме. Ле ги је су не са мо по бро ју и 
ква ли те ту нај ва жни ји сег мент рим
ске вој ске не го и онај ко ји је – за
хва љу ју ћи сво ме ет нич ком са ста ву 
и тра ди ци о нал ном угле ду – мо гао 
нај ви ше да до при не се на прет ку кул
тур не аси ми ла ци је про вин циј ског 
ста нов ни штва. Но си о ци ова квих 
пре и мућ ста ва, бив ши ле ги о на ри су 
осно ва ли огром ну ве ћи ну ве те ран
ских ко ло ни ја. Раз у ме се, без об зи ра 
на спе ци фич не по вољ но сти свог 
по ло жа ја, они ни су је ди на вр ста 
тру па чи је на се ља ва ње у про вин
ци ја ма осве тља ва рим ску по ли ти ку 
вој нодру штве ног ре да. Ту по ли ти ку 
још пот пу ни је раз у ме мо ако наш 

ви до круг про ши ри мо на ве те ра не 
оста лих је ди ни ца, на ро чи то ве те ра
не та ко зва них по моћ них тру па.

На по кон, Сне жа на Фер јан чић 
је од ре ди ла при род не хро но ло шке 
гра ни це за сво је ис тра жи ва ње, ко је 
об у хва та ра спон из међу ве ли ких 
ре фор ми Ок та ви ја на Ав гу ста на 
пре ла ску I ве ка п.н.е. у I век. н.е. 
и не ма ње ду бо ких про ме на ко је 
обе ле жа ва ју вла де Ди о кле ци ја на 
и Кон стан ти на, на из ма ку кри зе III 
ве ка. Не тре ба по себ но на гла ша ва
ти да су и рим ска вој ска и рим ска 
др жа ва уоп ште бит но дру га чи је у 
вре ме ни ма пре Ав гу ста и по сле 
Ди о кле ци ја наКон стан ти на, иако 
је ва жних про ме на би ло у раз до бљу 
од I до III сто ле ћа. До дат на оправ
да ња ових хро но ло шких гра ни ца 
су у исто ри ји Бал ка на, јер Па но
ни ја, Ме зи ја, Тра ки ја не по сто је 
као рим ске про вин ци је пре по чет ка 
Прин ци па та. Ста ње из во ра та ко  е 
је упу ћи ва ло на епо ху Прин ци па
та као хро но ло шки оквир за из у
ча ва ње ве те ран ског на се ља ва ња. 
Епи граф ска грађа – она нам пру жа 
нај ва жни је и нај број ни је по дат ке 
– рет ка је у ка сно ре пу бли кан ском 
до бу, а прак тич но узев ши не ста је 
на сре ди ни III сто ле ћа; на про тив, 
сра змер но је обил на у вре ме ни ма 
Ан то ни на и Се ве ра.

Аутор је раш чла нио, с пра вом, 
по ја ве ко ји ма се ба ви у три де ла, 
под на сло ви ма (1) Ветеранскеколо‑
није (стр. 21–102), (2) Дедукцијебез
оснивањаколонија (стр. 103–127), 
(3) Околинавојнихлогораипоједи‑
начнонасељавањеналимесуиууну‑
трашњостибалканскихпровинција 
(стр. 129–181).

Пр во по гла вље је нај ду же и нај
ва жни је. По све ће но је та квим при
ме ри ма по де ле зе мље ислу же ним 
ле ги о на ри ма ко ји ве зу ју ре ла тив но 
ве ли ке ве те ран ске гру пе и ком пакт
ну, не на се ље ну или сла бо на се ље ну 
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те ри то ри ју, где ће из ни ћи ве те ран
ски град с ви со ким ран гом ко ло ни је 
рим ских грађа на. Прак са ове вр сте 
мо же се пра ти ти у бал кан ским 
про вин ци ја ма то ком, при бли жно, 
јед ног сто ле ћа – од Ти бе ри је ве до 
Ха дри ја но ве вла де. По да ри ла је 
Цар ству ве ћи број цвет них ко ло ни ја 
по пут Пе то ви о на (Пту ја) и Емо не 
(Љу бља не) у Па но ни ји, Екву ма у 
Дал ма ци ји, Ску па (Ско пље) и Ра
ти ја ри је (Ар че ра) у Ме зи ји, Ди ју ма 
у Ма ке до ни ји, Де ул ту ма у Тра ки ји, 
Па тра у Аха ји – да се огра ни чи мо 
на ва жне, а не дво сми сле не при ме ре. 
Аутор рас пра вља о ни зу пи та ња ко ја 
се ти чу њи хо вог на стан ка и раз во ја, 
пр вен стве но о хро но ло ги ји до во  е ња 
ве те ра на – (ка ко Ри мља ни ка жу, њи
хо ве де дук ци је), о иден ти те ту ле ги ја 
ко је да ју ко ло ни сте, о ве те ран ском 
жи во ту и му ни ци пал ној ка ри је ри. 
Аутор то чи ни у до бро оба ве ште
ном из ла га њу, ја сном и по у зда ном, 
с кри тич ким ста вом пре ма сме ли
јим хи по те за ма прет ход ни ка. Ове 
вр ли не по ка зу ју и на ста вак књи ге; 
за хва љу ју ћи њи ма, до би ли смо јед
но зре ло и ко ри сно де ло.

Ор га ни зо ва ног, сра змер но ма сов
ног на се ља ва ња ле гиј ских ве те ра на 
би ло је и на ме сти ма ко ји ма ни је 
по да рен, из раз ли чи тих раз ло га, 
ста тус ко ло ни је. Тим нео че ки ва ним 
фе но ме ном ба ви се дру го по гла вље. 
Сне жа на Фер јан чић по ка зу је да је 
он потв ен за Па но ни ју и Дал ма ци ју, 
али ни је – ни је бар до вољ но убе дљи
во – за дру ге про вин ци је бал кан ског 
ком плек са.

У ти по ло шком по гле ду, ова ко 
на се ља ва ње на го ве шта ва цар ску 
по ли ти ку ко ја је пред мет ана ли зе у 
тре ћем по гла вљу. Цен трал на власт 
на пу шта про грам осни ва ња ве те ран
ских ко ло ни ја јер он из и ску је ви ше 
сло бод не зе мље не го што је др жа ва 
има и јер се су прот ста вља же ља ма 
мно гих ве те ра на да са ми иза бе ру 

где ће жи ве ти у сво јим по зним го
ди на ма. Лич ни из бор је нај че шће 
зна чио: бли зу ве те ра но вог вој ног 
ло го ра, или у ње го вом за ви ча ју, или 
у про спе ри тет ним гра до ви ма, при
влач ним без об зи ра што их ве те ран 
ни је ра ни је упо знао.

О тим мо гућ но сти ма, све че шће 
ко ри шће ним то ком ка сни јег Прин
ци па та, Сне жа на Фер јан чић рас пра
вља на осно ву бо га тог ма те ри ја ла 
Па но ни је и Ме зи је – Дал ма ци ја 
до при но си ма ло, оста ле про вин ци
је још ма ње. Ло ги ка по је ди нач ног 
на се ља ва ња де лом за ви си од ста тич
но сти ле ги ја – ко је се вре ме ном све 
чвр шће ве зу ју за јед ну про вин ци ју 
и јед но гар ни зо но ме сто – де лом 
од рас ту ће не спрем но сти ве те ра на 
да се из др жа ва ју од зе мљо рад ње. 
Они су чак ра ди је узи ма ли, при ли
ком „ча сног от пу ста“, но вац, да би 
за по че ли ка кав „по сао“, не го што 
су узи ма ли њи ве – кад год је Цар 
био спре ман да им но вац да, што се 
ни је че сто до гађа ло. Да ва ње нов ца 
– та ко зва на missionummaria спрам 
missio agraria – оп те ре ћи ва ло је 
фиск и ли ша ва ло др жа ву мо гућ но
сти да ре ша ва по пу ла циј ске, па и 
еко ном ске, про бле ме ди ри го ва ним 
на се ља ва њем ве те ра на.
Обим ни Закључак (стр. 183–207 
стр.) са жи ма и кван ти фи ку је ре
зул та те ис тра жи ва ња у пр ва три 
по гла вља. За тим, што је на ро чи то 
до бро до шло, ну ди из ве сна исто риј
ска ту ма че ња по ја ве ко јом се књи га 
ба ви и ула зи у пи та ња ко ја ту по ја ву 
осве тља ва ју из раз ли чи тих угло ва. 
На при мер, пи та ња ве те ран ских на
се љака на ба, ге о граф ског по ре кла 
ве те ра на, њи хо вог дру штве ног и по
ро дич ног жи во та. Раз ли чи ти ви до ви 
ве те ран ске ко ло ни за ци је украт ко су 
при ка за ни и у на ро чи тим та бе ла ма 
(стр. 313–321). Це ло куп но из ла га ње 
је ста вље но на те мељ епи граф ских 
из во ра. Они су при ку пље ни у Ка‑
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талогу натписа (233–312), ко ји 
об у хва та чак 507 бро је ва. За сва ки 
спо ме ник је да то ње го во глав но из
да ње, кра так опис, ла тин ски текст, 
пред лог да то ва ња; ако је нео п ход на, 
ту је и varialectio. Каталог је пот
пун, по у зда но са чи њен и та чан, нео
бич но ко ри стан. Све до чи не са мо о 
хе у ри стич ком тру ду не го и о ауто ро
вој спо соб но сти да ва ља но ту ма чи 
јед ну оди ста те шку вр сту из вор не 
грађе. С та квим од ли ка ма, Каталог 
при род но за о кру жу је чи та во де ло. 

За до вољ ство нам је да на гла си мо, на 
кра ју, да је тим де лом, про и за шлим 
из ма ги сте ри ја, али уоб ли че ним у 
зре лу, са мо стал ну и успе лу књи гу, 
Сне жа на Фер јан чић по ка за ла да је 
на ша на у ка о ан ти ци до би ла мла дог 
ис тра жи ва ча од ко га мо же оче ки ва
ти но ве успе хе у бли ској бу дућ но сти 
и на срод ним под руч ји ма исто ри је 
рим ског дру штва.

                         СлободанДушанић

За хва љу ју ћи тру ду Б. Ши ја ко
ви ћа, уред ни ка фи ло соф ске би
бли о те ке Алетхеиа, до би ли смо на 
срп ском је зи ку из бор чла на ка М. 
Мар ко ви ћа, кла сич ног фи ло ло га 
свет ског гла са, ду го го ди шњег про
фе со ра на уни вер зи те ту у Ур ба ни 
(Или но ис, САД). Ве о ма ши ро ких 
ин те ре со ва ња, Мар ко вић се по ка
зао као по у здан из да вач кри тич ких 
из да ња мно гих ан тич ких пи са ца, а 
по себ но је ва жио као је дан од нај бо
љих свет ских по зна ва ла ца и ту ма ча 
Хе ра кли то ве фи ло со фи је. 

Иако де це ни ја ма ван отаџ би не, 
на сто јао је да са чу ва ве зе са њом. 
Сто га је не ке ра до ве об ја вљи вао 
и код нас; по ме ни мо књи гу Фило‑
софија ХераклитаМрачног (Бгд. 
1983) и срп ски пре вод ви зан тиј ског 
спе ва Те о до ра Про дро ма, Роданта
иДосикле(Бгд. 1994).

При ло зи у овој књи зи по све ће
ни су ра зно вр сним пи та њи ма, од 

ан тич ке фи ло со фи је и еги пат ских, 
ис точ них и грч ких кул то ва и ве ро
ва ња, до ра ног хри шћан ства и ње му 
са вре ме не гно се. 

У сту ди ји ОдИштардоАфро‑
дите(стр. 11–27) аутор до ка зу је да 
је хе лен ска бо ги ња љу ба ви пре у зе та 
са ис то ка и да је исто та ко по ве за
на са еги пат ском бо ги њом Изи дом. 
Те зу раз ви ја на осно ву ли ков них 
пред ста ва ове бо ги ње на ње ном пу
ту од ис то ка, пре ко Ки пра и Грч ке 
до Ита ли је.

Обла сти фи ло со фи је при па да ју 
три крат ка при ло га (Питагоракао
петао, ЈеданПитагорин налог и
Ксенофанов напад на олимпијске
победнике). 

За ту ма че ње не ких ет но ло шких 
мо ти ва, аутор је на шао оп ште бал
кан ске па ра ле ле.

То на ро чи то ва жи за ЈеданСап‑
фин сватовац, ко ји је пре Мар ко
ви ћа био по гре шно схва ћен; он га 

Ми ро слав Мар ко вић: Студијеорелигијиантике, Ник шић 
(Срп ско дру штво за хе лен ску фи ло со фи ју и кул ту ру), 
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