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У рецензії здійснено аналіз праці, яка досліджує військову історію Стародавнього Риму,
зокрема, період римсько-дакійських воєн (кін.  І – поч. ІІ ст. н. е.). Значну увагу приділено
питанням організації римського війська періоду Ранньої Імперії, наслідкам завоювання Дакії
для подальшої експансії Риму в напрямку Північного Причорномор’я. Зроблено висновок щодо
важливості праці для вивчення зовнішньої політики Стародавнього Риму в І-ІІ ст. н. е.
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Позитивною тенденцією в сучасному російському антикознавстві є зростання
зацікавленості вивченням війська Стародавнього Риму. З’являються дослідження на тематику
політичних, соціальних, економічних і побутових аспектів життя римської армії періоду
Ранньої Імперії. Сьогодні можна виділити таких спеціалістів у цій галузі, як Т.П. Євсеєнко [1],
А.В. Махлаюк [2], А.В. Колобов [3], В.Н. Парфьонов [4].

Військовій історії присвячена і праця С.М. Рубцова. У ній розглядається хід військових
кампаній імператорів Доміціана та Траяна у Північному Придунав’ї, а також описана
організація та склад римського і дакійського війська.

У першій главі описується політична й етнічна історія племен Нижнього Подунав’я до
кінця І ст. н.е.: фракійців, кельтів, скіфів, сарматів. Чомусь у главі взагалі немає посилань на ту
літературу, яка вказана наприкінці розвідки, у списку досліджень з цієї проблематики.
Допитливому читачу було б цікаво дізнатися, чому характер влади гетського царя Буребісти не
перевищував рівня вождя племінного союзу. Натомість, автор обмежується висловом “...на
думку цілої когорти дослідників...”, не вказавши, проте, яких дослідників він мав на увазі [5].
Згадуються в праці і жителі Північного Причорномор’я – скіфи [6]. Дивно те, що автор,
спеціаліст із цього народу, згадуючи Малу Скіфію, замовчує факт існування Скіфського
царства в Криму та Нижньому Подніпров’ї зі столицею в Неаполі, яке проіснувало до початку
IV ст. н. е. [7]. Він обмежується лише тим, що скіфи (тут, скоріш за все, маються на увазі скіфи
Добруджі – Малої Скіфії – М.О.) змішалися з бастарнами, гетами та сарматами вже до І ст. до
н.е. [8].

Наприкінці глави автор описує саму Дакію: її клімат, фауну, надра, населення [9].  В
останньому абзаці сказано, що даки наприкінці І ст. до н.е. були ослаблені міжусобною
боротьбою і були зручним об’єктом для нападу [10]. Тим не менше, будучи “зручним об’єктом
для нападу”, даки на чолі з царем Котізоном самі були агресорами і щодо своїх сусідів, і для
самої Римської Імперії періоду кінця І ст. до н.е. Про це сказано вже в наступній главі [11].
Виходить, автор сам собі суперечить, роблячи такі висновки. Але все ж таки позитиву в цій
частині роботи більше, аніж недоліків. С. Рубцов у повному обсязі зробив огляд племінного
світу Подунав’я, вдало поєднуючи та синтезуючи їхню географію, етнографію та історію, ще
від V ст. до н.е. Тут подані всі народи Верхнього Дунаю, про які згадують такі античні автори
як Геродот, Тіт Лівій, Юлій Цезар, Луцій Флор, Арріан, Пліній Старший, Страбон, Клавдій
Птоломей.

У другій главі предметом розгляду є активна політика Риму в районі Дунаю. Вона
починається з перших сутичок римлян з нижньодунайськими племенами ще в 148 р. до н.е., від
часу створення провінції Македонія [12]. Детально розглядаються бойові дії військ Римської
держави не тільки з даками, а й з їхніми сусідами та союзниками – іллірійськими,
фракійськими та сарматськими племенами [13]. У підрозділі “Перші зіткнення римлян із
задунайськми племенами. Дакійські війни імператора Доміціана” описані перші сутички даків
з римською військовою машиною ще в 75–73 рр. до н.е. [14]. Створена в 15 р. до н.е., провінція
Мезія надовго стала буфером між римськими володіннями на Балканах і ще незалежними
племенами Північного Придунав’я [15]. Лихом для дунайських провінцій в др. пол. І ст. н.е.



стають сарматські племена, які спустошують Мезію в 67–69 рр. н. е.  [16]. Веспасіан
Флавій після 69 р. н. е. потурбувався про безпеку краю: забезпечив його сильнішими
гарнізонами, укріпив нижньодунайський лімес, організував мезійський флот, побудував
військову дорогу вздовж правого берега Дунаю [17]. Тут знову повторюється стара помилка
автора: “Археологічні та етнографічні джерела підтверджують…”. Які джерела? Знову не
вказано. Автор цілком правильно подає розподіл імператором Доміціаном Мезії на Верхню і
Нижню з військово-стратегічних міркувань [18]. Автор з упевненістю стверджує, що навесні
86 р. н. е., унаслідок невдалої війни імператора Доміціана з даками, V легіон
“Жайворонків” (Alaudae) було повністю знищено [19]. Тут не слід бути таким категоричним.
Дотепер спеціалістам-історикам невідома доля legio V Alaudae: чи викреслив його Веспасіан зі
списків війська ще в період 69-71 рр. н. е., чи загинув він у вищеописаний період Дакійської
війни [20], чи в 92 р. н. е. – під час походу проти сарматів. Інколи цей легіон фігурував під
назвою legio V Gallica [21]. Те саме стосується ще одного римського легіону – XXI Rapax –
“Хижак” (у науковій літературі, переважно, існує інша назва – “Стрімкий” – М. О.) [22]. Його
зникнення зараховують до 89 р. н. е. і пов’язують це з повстанням Антонія Сатурніна [23],
інколи – з битвою проти сарматського племені язигів [24, 25]. Побутує думка, що він був
викреслений зі списків війська під час правління Траяна або навіть на початок правління
Адріана [26]. Наприкінці глави опис війни взагалі не супроводжуються датами, але подання
ходу військових дій є досить суттєвим для точнішого відтворення описуваних подій. Також
недоліком цієї глави є брак чіткої хронології ходу військової кампанії. На нашу думку, слід
Першу дакійську війну поділити на два етапи. На першому етапі (85–87 pp. н. е.) у низці битв
даки розбивають римські війська [27]. Другий етап (88–89 pp. н. е.) також був не дуже вдалим.
Для “справжніх квірітів” він ознаменований невигідними для Риму умовами мирного договору
з дакійським царем Децебалом [28]. Неправильним є судження про те, що Першa дакійська
війна припала на початок правління імператора Доміціана Августа [29]. Адже відомо, що
останній став імператором у 81 р. н. е., тоді як війна розпочалася взимку 85/86 рр. н. е., про що
свідчить і сам автор [30]. Варто зазначити, що автор не ідеалізує і не перебільшує дії тієї чи
іншої сторони, варварів і римлян. С. Рубцов в однаковій мірі обґрунтовано трактує хід
протистояння, описуючи його детально й неупереджено.

Глава третя “Армія Децебала та його союзників” читається з цікавістю. Вона багато
ілюстрована, що дає нам змогу краще уявити бойове спорядження ворогів Риму. Для цього
використані як джерело, колона Траяна та метопи “Трофею Траяна” з Адамклісі, задіяні
іноземні праці з військової історії цього періоду. Точно підмічено запозичення даками в
римлян поділу армії за родами військ – на важку й легку піхоту і кінноту [31], поява значків у
війську Децебала [32]. Також римляни значно вплинули і на характер фортифікаційної техніки
даків [33]. Але війську варварів було далеко до римської військової організації [34]. Досить
детально описується наступальна й оборонна зброя даків і їхніх союзників [35].

Зміст четвертої глави знайомить нас із майбутнім завойовником Дакії, імператором
Марком Ульпієм Траяном [36]. Описано підготовку до майбутнього наступу на Дакію [37].
Сергій Рубцов не жаліє барв, ілюструючи стратегічні заходи “кращого принцепса”: відбудова
та реконструкція старих і побудова нових кастеллів, збільшення кінних підрозділів на
прикордонні. Для підвищення рівня обороноздатності провінцію Мезія поділено на Верхню та
Нижню, завершено прокладання нової дороги вздовж правого берега Дунаю та викопано на
Дунаї канал з греблею. Завдячуючи такому цінному джерелу як колона Траяна, можна
простежити перебіг останніх приготувань до війни з даками [38].

Багато місця в книжці виділено під опис армії імператора Траяна, її озброєння,
організації, складу. П’ята глава не обмежується лише цим. Тут з усією скрупульозністю та
дотошністю, притаманними будь-якому історику, проілюстрована історія легіонів, що брали
участь у військових кампаніях за Дунаєм [39]. Опис складу легіону органічно й живо
доповнений вставками зі службового життя дійових осіб війни: офіцерів і простих вояків.
Неодноразово підкреслюється те, як визначально вплинули військові реформи Гая Марія на
організацію та структуру легіонів [40]. В описі службових посад легіону є чимало лакун,
зокрема, серед опису старших принципалів відсутня така посада, як опціон. Опціони були
адьютантами (помічниками) центуріонів; деякі з них формували еліту – їх називали ad spem
ordinis або spei [41], і вони самі були майбутніми центуріонами. У таблиці структури легіону



немає посади “шестимісячного” трибуна – sexmenstris [42], який командував легіонною
кіннотою [43]. Правильно відзначено, що за багатовікову історію римляни створили
найдосконаліше в античності озброєння [44]. Автор детально його описує, інколи в найменших
подробицях [45], але обходить увагою ряд нововведень. Зокрема, під час Першої дакійської
війни імператора Доміціана поширилися додаткові обладунки для рук – manica [46]. Цей тип
обладунку складався з металевих пластин, приклепаних до шкіряних ременів так, що кожна
нижня пластина накривала верхню. Через те що даки діяли своїми мечами-фальксами або
фалькатами [47], маніка із суцільними поножжами, які до цього носили лише офіцери, давала
більш-менш ефективний захист від жахливих ран на незахищені кінцівки. Крім цього, шоломи
зміцнили хрестоподібними накладками. Скрупульозно описуючи бойове спорядження
легіонерів, автор нічого не говорить про їхній одяг. Одяг легіонерів і солдатів допоміжних
військ складався із шерстяної сорочки з короткими рукавами або без них. Шию пов’язували
хустиною (focale), щоб її не натирали пластини сегментного панциря-лоріки та для захисту від
холоду. Шерстяний плащ-пенула також захищав від дакійських морозів. Взуттям слугували
сандалі-каліги та черевики-perones. Легіонери також носили короткі штани-feminalia (інколи в
науковій літературі їх помилково називають bracae, які носили вояки допоміжних військ –
М.О.). Для захисту від холоду гомілки обвивали пов’язками для ніг – fasciae.

За словами С. Рубцова, на допоміжні війська випало основне навантаження проведення
військових операцій під час перших наступальних кампаній за Дунаєм [48]. Допоміжні війська
– auxilia були досить численними, різними й строкатими як за етнічним складом, так і за
організацією. Допоміжним частинам “...доручали найважливіші та найвідповідальніші
тактичні завдання” [49]. Менше всіх були задіяні допоміжні частини, набрані з
нижньодунайських провінцій. Траян побоювався прояву певної “етнічної солідарності” між
даками й особовим складом фракійських когорт [50]. Дотепно, але не зовсім справедливо і
незаслужено названо кавалерію “Ахіллесовою п’ятою” римського війська [51]. Адже али
(підрозділи кінноти римського війська – М.О.) разом з Equites Singulares Augusti (інша назва –
protektores – особисті охоронці імператора чисельністю від 450 до 1000 осіб – М.О.) успішно
виконували поставлені перед ними завдання під час цієї війни [52]. Їх сміливо можна назвати
елітою допоміжних військ. Згадати, хоча б, алу Сіліана, удостоєну нагородного золотого
ланцюга та браслета [53]. В описі флоту [54] нічого не сказано про комплектування флотських
екіпажів; є тільки сухий перелік вищих та нижчих офіцерських посад римського флоту.
Зрозуміло, усе це аніскільки не зменшує ретельності підбору автором багатого фактичного
матеріалу щодо армії Траяна. С. Рубцов уміло й органічно використав його для цього розділу
книжки.

Шоста глава читається легко і цікаво. Рельєфи колони Траяна ілюструють нам початок
військових дій. Ця глава написана з використанням діалогів – для кращого вникнення читача в
хід бойових дій першого етапу війни [55]. Розпочалася війна досить вдало. Була завойована
територія аж до долини річки Бістри [56]. Загалом, С. Рубцов позділяє Першу Дакійську війну
Траяна на три кампанії.

Перша кампанія (весна-осінь 101 р. н.е.), як уже було зазначено вище, розпочалась і
завершилась успішно для “синів вовчиці”. Друга кампанія (зима 102 р. н.е.) розпочалася
несподіваним нападом даків і сарматів на ослаблені гарнізони Нижньої Мезії [57]. Траян
негайно вирушив у провінцію і з допомогою допоміжних когорт і ал вщент розгромив армію
даків – бастарнів і гетів, сарматів – саків та аорсів і повсталих фракійців [58]. Під час третьої
кампанії (весна-осінь 102 р. н.е.) римляни двома колонами рушили до столиці Дакії –
Сармизегетузи [59]. Незважаючи на впертий опір, римські легіони проникли в серце країни, де
відбулася вирішальна битва, у якій цар Децебал зазнав поразки. За умовами миру він ставав
союзником Риму, а умови договору 89 р. н. е. були анульовані [60]. Взимку 103 р. н. е. перший
період війни на Нижньому Дунаї закінчився [61].

У заключній сьомій главі описано завершення воєн з даками. Траян вирішив раз і
назавжди покінчити з Децебалом. Кількість задіяних регулярних частин доходить до 16 000, а
загальна чисельність римського війська сягала 200 000 вояків – рекордна кількість для
військової кампанії [62]. Скориставшись нападом даків на союзників Риму – сарматських
племен язигів, імператор змусив Сенат оголосити царю Дакії нову війну [63]. Але на початку
кампанії царю даків поталанило більше і він навіть повернув собі столицю [64]. Під час другої



війни (105-106 pp. н. е.) противники діяли ще винахідливіше та жорстокіше, ніж під час
першої. Війна велася на повне знищення [65]. Спочатку впала південна столиця Сармізегетуза
[66], потім – північна – Апул. Зрада знаті прийняла масовий характер. Небажаючи потрапити в
полон, Децебал кинувся на меч [67]. До початку 107 р. Друга дакійська війна завершилася, але
вогонь визвольної боротьби тлів у країні протягом усього римського панування [68].

У висновку досить поверхнево й просто викладені причини поразки Децебала та причини
перемоги Траяна. Сухо говориться про наслідки війни, нічого не сказано про відродження
краю. Згадується лише про Дакію як про “північно-східний редут римської оборони, об який
розбивалися хвилі варварських вторгнень”. А варто було б згадати про Дакію як про область
активної колонізації римлян, особливо демобілізованих ветеранів, що принесли сюди досвід
організації прибуткових вілл, імперського містобудування. Сюди переселяли також жителів
Малої Азії, переважно галатів та коммагенців. Із завоюванням Дакії римський вплив посилився
на грецькі міста Північного Причорномр’я – Тіру, Ольвію, Херсонес Таврійський, Боспорське
царство [69].

Немає також узагальнювального підсумку праці, де б коротко був схарактеризований
процес проникнення римлян у напрямку Північного Придунав’я.

Позитивним моментом цієї праці є те, що в списку використаної та рекомендованої
літератури зазначено багато праць як центральноєвропейських, так і західноєвропейських
спеціалістів [70]. Насамперед, це – монографії з військовій історії як даків і сусідніх з ними
племен, так і римлян.

Незважаючи на досить значні,  і в деякій мірі,  безглузді помилки й ляпи в описі
організації римського війська, зокрема, легіонів (наприклад, імагніфер, що несе зображення
божественного Траяна у війську цього імператора; Траян не був проголошений божественним,
тим паче, при житті [71] – М.О.), С.Рубцов зробив значуще, і в деякій мірі, вичерпне
узагальнення всіх попередніх робіт з цієї тематики, втіливши у своїй праці і своє нове бачення
описуваних подій давньоримської історії. Є надія, що розглянута праця стимулюватиме
вивчення та дослідження, без перебільшення, усіх аспектів військової організації та діяльності
римського війська – чи це економічна, соціальна чи культурна, зокрема, релігійна сфера, а
також зовнішніх відносин Римської держави. Стимулюватиме, передусім, українських
дослідників античності.

Роблячи загальний підсумок, можна констатувати, що з’явилася ще одна праця в доробку
праць, присвячених римському війську. На жаль, багато матеріалу з цієї тематики залишилося
за межами книжки, але вона є цінною своєю проблематикою, цікавістю викладу, насиченістю
фактичним матеріалом, досі невідомим пересічному читачу. Книжка посяде почесне місце в,
поки що, невеликій низці праць, присвячених військовій історії та зовнішній політиці Римської
імперії І – початку ІІ ст. н. е.


