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Проаналізовано стан археологічних досліджень східного прикордоння Риму. Незважаючи 
на стаціонарні дослідження цілого ряду міст та реалізацію дослідницьких проектів (на зразок Li-
mes Arabicus Project), більшість археологічних робіт мають розвідковий характер. Даний регіон 
розглядається у контексті дискусії про характер римської стратегії доби Імперії та функціонування 
лімесу. Розглянуто можливості використання епіграфічного та археологічного матеріалу для конк-
ретної ідентифікації римських військових з’єднань та окреслено актуальні напрямки у подальшій 
розробці даної проблематики. 
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Становлення та розвиток римської “civitas” було б неможливим без ак-

тивної зовнішньої політики. Східне прикордоння Риму перетворювалось на 
стратегічно важливий район з огляду на конфлікти з Парфією, які тривали від 
доби пізньої республіки. Намісники східних провінцій в період імперії часто 
були ключовою ланкою в реалізації римської політики у регіоні [8. P. 277–279]. 
Одним з найбільш контраверсійних питань в історіографії є характер розміщен-
ня римських військ та укріплень на Близькому Сході. Різниця між “західним” та 
“східним” пограниччям Риму та загальна дискусія щодо існування римської 
“стратегії” в епоху імперії призвели до того, що археологічні та епіграфічні дані 
дослідники часто використовують як вагому частину аргументації своєї точки 
зору.  

Саме протягом ІІ ст. н.е. спостерігається активна фаза у римо-парфянсь-
ких контактах, одним з проявів якої стала трансформація перебування римських 
військ у східних провінціях та на новоприєднаних територіях. Цей аспект 
римської зовнішньополітичної діяльності і досі залишається маловивченим, але 
разом з тим важливим для розуміння генези політики Риму на сході. З огляду на 
фрагментарний характер писемних джерел наративного характеру, саме архео-
логічні джерела є основою для розробки цих питань. Тому видається актуальним 
проаналізувати існуючі напрацювання та виділити перспективи подальшого 
вивчення даної проблематики. 

Аналіз римської зовнішньої політики окресленого періоду охоплює 
найрізноманітніші питання: від того, чи доцільно взагалі вживати термін “стра-
тегія”, і закінчуючи її особливостями [16. P. 5; 15; 38]. Більшість дослідників 
погоджується з тим, що конкретні заходи римської політики часто були зумов- 
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лені суб’єктивним сприйняттям ситуації на сході. Після праці Е. Люттвака [34], 
який спробував розглянути римську зовнішню політику як своєрідну “велику 
стратегію”, дискусія набула нових сил. Cпроби розглядати лімес у контексті 
його еволюції, як чітко продуману оборонну стратегію викликали як схвалення 
так і значну критику. Якщо А. Ферріл погоджувався з існуванням певної страте-
гії і лише пропонував певні зміни до схеми Люттвака [50. P. 15], то К. Віттейкер 
[54] і Б. Айзек [16; 17] піддали подібну концепцію нищівній критиці, при цьому 
значною мірою вони опирались саме на археологічний матеріал.  

Для К. Віттейкера, лімес був зоною соціальних, культурних та економіч-
них контактів з варварами, що й було його основною функцією, тоді як римська 
армія на сході імперії, на думку Айзека, була інструментом для контролю над 
провінціями [16. P. 101–161]. Розташування римських військ у містах і проблеми 
їх практичного використання для оборони територій, на його думку, не дозволя-
ють стверджувати про існування продуманої та чіткої політики у регіоні. 
Пальміра чи Дура-Европос були не стільки оборонними населеними пунктами, 
скільки контрольними поселеннями на торговельних шляхах [16. P. 269–311]. 
Римські укріплення на Середньому Євфраті, як припустив у свій час Б. Айзек, і 
чию думку підтримав Н. Поллард, мали здебільшого економічне, а не військове 
значення [41. P. 272].  

Інший підхід у питаннях існування римської стратегії на сході обрав 
Е. Віллер, який піддав висновки Б. Айзека суттєвій критиці [50]. Першочергово 
він відзначав, що використання рік як природних бар’єрів було вкрай специфіч-
ним явищем, що стосується і кордону по Євфрату [51. P. 505–511], який по суті 
розділяв у верхній течії території, які були населені вірменами, тому римляни 
будуючи свої фортифікації, повинні були зважати на цей чинник. Окрім того, 
роль Євфрату як оборонного рубежу була завжди вкрай сумнівною, оскільки 
його форсування і переправа здебільшого не викликали труднощів [50. P. 32–35].  

Не менш серйозною є і дискусія довкола самого терміну “лімес”, зокрема 
і в археологічному контексті [17. P. 345–388]. Від часів Т. Моммзена його 
почали вживати для позначення укріпленого кордону імперії, що викликало 
серйозні зауваження в історіографії другої половини ХХ ст. [16; 17; 50; 54]. Тим 
не менш, Тацит, “Автори життєписів Августів” та ціла низка інших джерел 
також вказують на лімес саме як на укріплення [50. P. 22]. Те, що у “Сіаренській 
таблиці” і у тексті Плінія Молодшого згадується кордон з парфянами, додатково 
свідчить про недостатню обґрунтованість окремих тез ревізіоністів, які прагнуть 
відмовитись від концепції лімесу [50. P. 17–25].  

Розглядати римські війська на сході, як це робить Б. Айзек, виключно як 
інструмент контролю над провінціями не зовсім вірно і якщо стосовно Юдеї ще 
можна знайти певні підтвердження “поліційного” характеру перебування римсь-
ких військ, то у випадку з Сирією та Аравією тут виникають суттєві проблеми. 
Виключна прив’язка пересування римських військ до Євфрату також виглядає не 
надто переконливо. Д. Кеннеді слушно зауважив, що концепція Б. Айзека побудо-
вана в основному на матеріалі з Юдеї і тому викликає серйозні зауваження при 
спробах екстраполяції отриманих висновків на весь Близький Схід [26]. 



38 В. Гуменний 

Перебування римської армії у Сирії та Леванті в останні роки отримує 
нове осмислення на основі археологічного матеріалу [19–21], проте загалом 
дослідження цієї проблематики мають тривалу історію. Одним з найвагоміших 
археологічних проектів стали аерофоторозвідки А. Пудебара протягом 1925–
1932 рр. [40]. З огляду на геополітичні умови міжвоєнного періоду, високою 
була активність французьких дослідників у регіоні, серед яких слід особливо 
виділити Ф. Кюмона [5]. Шлях, який проклав А. Пудебар, починаючи з 1980-х 
рр. успішно продовжив Д. Кеннеді, який використовував дані аерофотозйомки 
для вивчення системи римських укріплень на сході [22–25; 27–28; 32–33]. На 
сьогодні активно діє започаткований ним проект архіву аерофотозйомки Близь-
кого сходу [45].  

Важливими стали дослідження М. Ростовцева, який після еміграції з 
Російської імперії став професором Єльського університету та керував дослі-
дженнями в Дура-Европос [42], та повоєнна діяльність польської археології, яка 
у даній проблематиці представлена Центром середземноморської археології 
Варшавського університету, у рамках діяльності якого із 1950-х рр. під керів-
ництвом випускника Львівського університету К. Міхаловського було 
розпочато, а згодом, під керівництвом його учня – М. Гавліковського, продовже-
но дослідження Пальміри. Не менш активною стала діяльність італійських 
дослідників на території сучасного Іраку, Йордану, Ірану та інших країн. 
Провідним науковим осередком тут став Центр археологічних досліджень 
Близького Сходу та Азії Туринського університету, створений у 1963 р. Розкоп-
ки на території Джерашу, Селевкії на Тигрі, Кіфріну, Хатри дали неоціненний 
археологічний матеріал [4]. 

Важливим здобутком став цілий ряд міжнародних проектів, серед яких 
першочергової уваги заслуговує Limes Arabicus Project, який реалізовувався у 
1980–1989 рр. [48]. Актуальним був також проект “Пальмірена: місто, околиця 
та караванна торгівля між сходом і заходом”, який реалізовували до 2013 р. [39]. 
Ще цілий ряд дослідницьких проектів було присвячено охоронним досліджен-
ням Зевгми на Євфраті на території сучасної Туреччини [10; 46; 49].  

Ціла низка дискусійних проблем щодо перебування римської армії на 
сході стала предметом уваги багатьох міжнародних конференцій, присвячених 
пограниччю і Малій Азії у римський та візантійський час [2]. Про ступінь проб-
лемності даного питання свідчить і той факт, що один з додаткових номерів 
“Журналу римської археології” повністю присвятили питанням еволюції східної 
політики Риму та перебуванню римської армії у східних провінціях імперії [47].  

Загалом, у зв’язку з тим, що дослідження мали здебільшого розвідковий 
характер і лише кілька пам’яток досліджувались стаціонарними експедиціями 
широкими площами, це зумовило певну “фрагментарність” картини, з якою до-
водиться мати справу дослідникам (певним винятком тут може слугувати Ізраїль 
і частково Туреччина та Йорданія). Окрім того, нестабільна суспільно-політична 
ситуація у наші дні не лише унеможливлює такі дослідження, а й ставить під 
загрозу долю багатьох унікальних пам’яток, що яскраво ілюструють приклади 
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Хатри та Пальміри. Проте навіть на основі існуючого стану вивчення Близького 
Сходу можна прослідкувати такі тенденції. 

Н. Поллард відзначав, що грецькі і римські автори, які описували 
римські війська, що знаходились на сході від кампаній Корбулона до часів Севе-
рів, робили це досить упереджено [41. P. 35; 52; Tac. Ann. 13. 35; Fronto Princ. 
Hist. 11–12; Dio Cass. 78. 3. 4, 80. 4. 1–2]. Таціт і Діон Кассій звинувачували їх у 
тому, що вони проводили час у містах і взимку та інші пори року проживали не 
у військових таборах, а у будинках. Згодом цю тезу підхопили і сучасні дослід-
ники. Відомості про розташування військ у містах дійсно кидаються в очі, якщо 
порівнювати їх з розташуваннями римської армії в інших частинах імперії [2]. 
Еверет Віллер присвятив своє дослідження визначенню того, наскільки реаль-
ною є оцінка, яку дають східним легіонам античні автори [52].  

Варто враховувати, що після елліністичного періоду, римляни на 
Близькому Сході стикнулись зі стійкою моделлю взаємодії армії і міста [41. 
P. 36; 18. P. 185]. Продовжуючи традицію часів Селевкідів, їхні укріплені міста 
ставали римськими фортецями чому найяскравішими прикладами стали Апамея, 
Зевгма, Дура-Европос, Пальміра [27; 35]. У цьому ключі, практика розміщення 
римських військ виглядає цілком закономірною і виправданою.  

Невеликі гарнізони чи окремі загони ауксіларіїв знаходились в Апамеї, 
Зевгмі, Рапанеї, Самосаті і Пальмірі. Окремою групою виділяють фортеці на 
Євфраті на зразок Дура-Европос та Кіфріну, які стали осередками римського вій-
ськового впливу наприкінці ІІ ст. н.е. і залишались ними здебільшого у період 
Северів. Важливими містами з військової і стратегічної точки зору також були 
Селевкія Пієрія і Антіохія на Оронті [41. P. 37–38]. За винятками Апамеї, Зевгми, 
Дура-Европос, Пальміри і Селевкії на Тигрі, Хатри та деяких інших пам’яток, 
археологічні дані з міст Близького Сходу вкрай фрагментарні [35. P. 115].  

У межах Сирії фіксується п’ять міст, які можна вважати римськими 
військовими гарнізонними базами – Зевгма, Кир, Апамея на Оронті, Самосата і 
Рапанея. Зевгма була базою для legio Х Scythica. У Самосаті римський гарнізон 
розташовувався з 72 р. н.е., після анексії Коммагени. Рапанея стала осередком ІІІ 
Гальського легіону і є очевидно єдиним поселенням, де присутність римської 
армії дозволила йому стати міським центром, на що у свій час вказав ще 
А. Джонс і чию думку підтримав Н. Поллард. Останній, спираючись на повідом-
лення Прокопія [Procop. De aedificiis. 3. 4. 15–20], вважає ще одним таким 
прикладом Мелітену у Вірменії [41. P. 40–41]. Вона також розпочинала своє 
функціонування як римське укріплення і згодом переросла у місто.       

У топографічному плані проблема розташування римських військових 
таборів залишається вкрай складною. Для Киру у нас відсутня фактично будь-
яка інформація, навіть для Зевгми незважаючи на останні археологічні дослі-
дження, це питання до кінця не вирішене [3], хоча ймовірно, що римський табір 
знаходився за межами території міста, яка склалась в елліністичну епоху. 
Припущення про те що цей табір був на східному березі Євфрату, тобто фактич-
но навпроти міста, виглядає дещо малоймовірним і перекочовує з праць 
дослідників 70-х рр. ХХ ст. Сучасні дослідження М. Спайделя, незважаючи на 
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руйнування Зевгми водами водосховища і фактично рятівний характер археоло-
гічних досліджень, демонструють дещо іншу картину [46]. У випадку Апамеї, 
укріплення знаходились приблизно за півкілометра на схід від міста, контролю-
ючи основну дорогу [41. P. 42].  

Ф. Міллар, як інформативний приклад розташування римських військ на 
сході, на початку ІІ ст., пропонує розглядати Бостру у Аравії [37. P. 94]. ІІІ 
легіон Кіренаїка, у північному напрямку від існуючої у той час набатейської 
забудови, розбив свій табір розміром близько 17 га, що фіксується в основному 
за допомогою аерофотозйомки [16. P. 123–124]. Можна припустити, що у 
випадку Сирії римські гарнізони розташовувались аналогічним чином за межа-
ми міської забудови. Приклад Єрусалима (тогочасної колонії Елії Капітоліни) 
дозволяє робити схоже припущення [16. P. 279–280, 427–428]. 

Разом з тим, за винятком Тель-ель-Хаджі, для Сирії фактично невідомі 
окремі форти (на відмінну від тієї ж Аравії чи навіть Єгипту), що Бен Айзек 
пояснює саме фактом розташування гарнізонів в межах міського простору [16. 
P. 133]. Особливе місце серед гарнізонних міст на східному прикордонні 
Римської імперії займає Дура-Европос. До захоплення міста римлянами у 115 р., 
там, розташовувався загін вояків з Пальміри. Місто зайняли римляни у 115 р., 
проте регулярний римський гарнізон, до складу якого входили як вексиляції 
легіонів так і ауксіларії, знаходився там з 165 по 256 рр. [9]. Коли воно було 
повторно зайняте у 165 р., римські війська розташувались у північно-західній 
частині міста, проте фактично все воно перетворилось на римську фортецю. На 
початках перебування міста в складі Римської імперії на головних воротах несли 
службу також місцеві чиновники, які були відповідальні як за саму міську 
браму, так і за збір мита [41. P. 47]. 168 р. датується присвята у святилищі Мітри 
командира загону пальмірських лучників, які на початках складали основу 
римського гарнізону у місті. Дура-Европос є одним з найкраще вивчених і 
описаних місць перебування римського гарнізону на середньому Євфраті.  

Сліди римського впливу, які датуються серединою ІІ ст. н.е. виявлені і на 
річці Месені [41. P. 57]. Окремі римські пости вздовж Євфрату фіксуються на 
території Іраку. Вважається, що вони використовувались для контролю за торго-
вельними шляхами [16. P. 150]. Одним з таких постів цілком міг бути Біян, де 
римський гарнізон з’явився, ймовірно, на початку ІІІ ст.   

Загалом, цілком логічним виглядає те, що в епоху Северів римляни 
роблять спробу встановити більш-менш стійкий контроль над торговельними 
шляхами, які проходили по Євфрату [43. S. 47]. Подальші перспективи має 
розгляд даної проблеми у контексті функціонування торгівельних шляхів і так 
званої караванної торгівлі [36]. Адміністративна та стратегічна роль, яку відігра-
вали Антіохія та Селевкія Пієрія роблять їх особливими місцями розташування 
римських гарнізонів [16. P. 436–438; 41. P. 59].  

Загалом, можна виділити дві тенденції розташування римських військ у 
містах. Перша – це використання усього міського простору як фортеці, і друга – 
розташування військового табору за межами міста. Перший тип був характерний 
для гарнізонів, які розташовувались у містах безпосередньо на прикордонні, а 
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другий – для міст, які знаходились “в глибині” провінцій, найяскравішим прик-
ладом чому є гарнізони Сирії. Це повністю корелюється з археологічними 
матеріалами. У цьому ключі варто детальніше зупинитись на деяких уже згада-
них римських місцях розташування військ.  

Десятий Легіон могли перевести з Киру до Зевгми у 18 р. н.е., проте 
раніше, ніж за 49 р. н.е. у нас немає жодних відомостей про нього [41. P. 257]. 
Коли у 66 р. його перевели до Юдеї, Йосиф Флавій повідомляв, що це робили з 
Євфрату. Це дозволяє припустити, що розташовувався він саме у Зевгмі [Jose-
phus. Bellum Judaicum. 7. 17].  

Щодо Кира, то слідів римського військового табору не знайдено, а найрані-
шим написом є могильна плита сігніфера І легіону Adiutrix [IGLS I. 148], яка 
датується часом Траяна. Таке ж датування присвяти Квінта Марція Турбона, пре-
фекта Мізенського флоту, який у часи Адріана став префектом преторію [41. 
P. 262]. Вважається, що Кир був місцем концентрації римських військ у 114 р. н.е., 
звідки розпочався похід Траяна у Вірменію. Синхронні відомості про моряків 
Мізенської ескадри фіксуються у Селевкії Пієрії [11. P. 247–278]. Не піддається 
однозначному датуванню напис з могили центуріона Третього Гальського легіону 
[IGLS I. 149]. Значна кількість матеріалу належить до часу Парфянських кампаній 
часів Северів, проте те, що може бути віднесене до епохи Антонінів, демонструє 
нам активну присутність римських сил. 

У Апамеї свої дослідження проводила експедиція бельгійських археологів 
під керівництвом Ж-Ш. Балті. Загалом було знайдено 76 написів, здебільшого з 
некрополя [IGLS IV. 1356–1362, 1371–1375]. Табір розташовувався на схід від 
міста і може датуватись кінцем ІІ – початком ІІІ ст. н.е. Можливо, подальші дослі-
дження дозволять відкрити інші об’єкти, пов’язанні з перебуванням римської 
армії у регіоні, зокрема місця розташування поблизу міста інших римських війсь-
кових таборів ранішого часу [41. P. 264–266]. 

Самосата була важливою переправою через Євфрат, проте сліди 
перебування тут римської армії нечисельні. До повстання Бар-Кохби тут розта-
шовувались частини Шостого “Залізного” легіону та Legio XVI Flavia Firma. 
Останнього стосується напис Луція Фабія Цилона, який був легатом цього 
легіону у Самосаті наприкінці ІІ ст. [CIL IV. 1409]. Можливо, у місті також 
перебували частини Четвертого Скіфського легіону. Розташування римського 
табору досі чітко не ідентифіковане [41. P. 267]. 

Окрім Дура-Европос, вздовж Євфрату фіксується цілий ряд римських 
укріплень. Ана розташовувалась на острові Квала навпроти сучасного міста Ана. 
Розвідкові розкопки 1981–1982 рр. не змогли дати однозначної відповіді щодо 
потужності шару парфянського часу. Висновки про контроль римлян над 
островом робляться на основі напису зі згадкою про вояків з Пальміри [CIS II. 
3979]. Кіфрін на східному березі Євфрату слугував римським опорним пунктом 
на початку – у середині ІІІ ст. н.е. [29. P. 57–62]. 

Якщо дискусії довкола археологічного матеріалу зумовлені неоднорід-
ністю дослідженої території та суб’єктивними інтерпретаціями дослідників, то 
питання конкретної ідентифікації військових з’єднань, базується головним 
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чином на аналізі епіграфічного матеріалу, знайденого під час археологічних 
досліджень [12–14]. З огляду на те, що в останні десятиліття опубліковано 
значний масив новознайдених написів, варто зупинитись дещо детальніше на їх 
характеристиці.  

Нам відомо, що участь у поході Траяна у 114 р. н.е. проти Парфії брали 
вояки легіону IV Scythica [CIL III. 10336; ILS. 1062] та VI Ferrata [CIL X. 5829; 
ILS, 2726], які на час початку кампанії дислокувались у Сирії. З легіонів, які 
перебували в Юдеї, у бойових діях брали участь легіон III Cyrenaica [CIL X. 
3733]. З Коммагени у 114 р. вирушив легіон XVI Flavia Firma. Окрім цього, 
фіксується участь легіонів XV Apollinaris [53] та XXX Ulpia, X Fretensis [10; CIL 
VI. 1838; AE 1935. 167], III Gallica, XIII Gemina, XII Fulminata, II Traiana, XXII 
Primigenia [AE 1962. 312], I Auditrix [CIL V. 877; III. 6706; X. 1202; ILS. 1052; AE 
1939. 61], VII Claudia [CIL X. 3733; ILS. 2083], XI Claudia [CIL VI. 32933; III. 
13586; ILS. 2723], I Italica та V Macedonica [AE 1939. 132].  

З Єгипту прибули загони ауксіларіїв під командування Валерія Лолліана 
[31], префекта Cohors I Apamenorum sagittariorum equitata [CIL III. 600]. Серед 
допоміжних військ є відомості про Ala I Praetoria civium Romanorum, Ala Augus-
ta Syriaca, Ala Agrippiana, Ala Hеrculiana, Alae Singularium (ймовірно Ulpia I Sin-
gularium) [CIL III. 11995; CIL X. 6426]. Відома також когорта I Pannoniorum et 
Dalmatarum [CIL X. 5829].  

Участь у кампанії Луція Вера [2. S. 26–27] брав легіон I Minervia під 
командуванням Марка Клавдія Фронтона [CIL VI. 1377; III. 1457; XIII. 8213]. 
Легіоном II Adiutrix командував Квінт Адвент приблизно з 164 р. н.е., а до цього 
часу, він був легатом Шостого легіону [CIL VIII. 18893]. Легіон V Macedonica 
під час військових дій 162–166 рр. очолював Публій Вер і дещо пізніше Стацій 
Пріск [CIL III. 6189; III. 7505]. Залучались також legio III Cyrеnaica, III Gallica [6; 
АЕ 1913. 48], III Augusta. [CIL VIII. 2975], І Adiutrix [CIL III. 6755], X Gemina, 
[CIL VIII. 7050], та II Traiana.  

Досить чітко фіксується діяльність римлян у новоприєднаних провінціях, 
зокрема в Аравії. З Гарандалу походить напис, який свідчить про будівництво 
Гаєм Клавдієм Северіном дороги “від Сирії до Червоного моря” (“viam novam a 
finibus Syriae usque ad mare rubrum”) [AE 1897. 65]. Написи схожого змісту 
відомі з Петри [AE 1897. 143], Бостри [AE 1904. 59], Ангари [AE 1969/70. 626], 
Кітахару (Кірбату) [AE 1995. 1606–1607], Джабаль Аль Улу [AE 1996. 1610], 
Ваді Моджіб [АЕ 1896. 135; CIL ІІІ. 14149. 42], Ваді Валех [CIL ІІІ. 14149. 50], 
Аману [CIL ІІІ. 14150. 11], Кераку [AE 1995. 1604].  

З Каср Ель-Буше відомий напис, який вказує на існування римського 
військового табору (“nobilissimis Caesaribus castra praetorii Mobeni a fundamentis” 
[AE 1897. 125]). У Герасі розташовувалась І Фракійська (Thracum Cotelses) ала 
кінноти [AE 1899. 27; CIL ІІІ. 14159. 1]. Цінним епіграфічним джерелом є текст, у 
якому йдеться про Гая Вібія Целера, префекта cohortis I Montanorum, трибуна 
Першої Іспанської когорти і префекта першої Ульпіанової али [30; AE 1996. 1603].  

У Бострі розташовувались частини legio ІІІ Cyrenaicae [AE 1904. 69]. 
Його вексиляції перебували також в Анці, звідки походить епітафія Елія 
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Сатурніла [AE 1936. 155]. З Медаби походить напис від імені Луція Велінна 
Фірма, який був центуріоном легіону і присвятив вівтар Юпітерові та Нептуну 
[AE 1987. 969]. Ульпії Адвентіні Марції, яка прожила 31 рік, 7 місяців і 5 днів та 
була похована у Бострі, встановив надгробок Гай Антонін Модерат, центуріон 
ІІІ Легіону [AE 1996. 1595]. Згадку про перебування легіону у Бострі містять 
також й інші написи [CIL ІІІ. 89, 92–96]. Відомі ветерани цього з’єднання [AE 
2002. 1568], серед них виділяється центуріон, який служив у ІІІ легіоні Кіренаїка 
та у легіонах І Міневри та ІІ Італійському [AE 2008. 272]. 

Вояки Третього Гальського легіону були присутні у Свіді (Soueida) [AE 
1936. 150]. З часів Адріана походять написи з Ваді Варран, пов’язані з 
перебуванням римських військ [AE 1969/70. 614, 617]. Бачимо перебування 
частин ІІІ Гальського легіону і в Герасі [AE 1993. 1641]. У Ейн Сагаронім 
розташовувалась Шоста Іспанська когорта (coh(ortis) VI Hisp(anorum) [AE 1993. 
1652]). У Імтані фіксується перебування Першої Августової кінної Фракійської 
когорти [CIL ІІІ. 109–110]. У Ан Німарах зафіксовано перебування Legio III 
Cyrenaica [CIL ІІІ. 112] та першої когорти ІІ легіону [CIL ІІІ. 113].  

Часом Адріана датується напис, що містить згадку про перебування у 
Герасі вершників П’ятого Македонського легіону [АЕ 1915. 42; AE 2004. 105]. 
Цим же періодом датуються і згадки про перебування у місті трибуна Десятого 
легіону та про Шостий Залізний” легіон [AE 1983. 937]. З Бостри до нас дійшла 
й епітафія вояка згаданого Шостого легіону [AE 1909. 132], а у Гадарі 
знаходилась вексиляція цього легіону [IJordanie II. 3].  

У Вірменії нам відомо про перебування у Артаксаті Четвертого 
“Скіфського” легіону [AE 1968. 510] та вексиляцій Першого Італійського і 
Шостого “Залізного” легіонів [AE 1968. 511]. Часом Марка Аврелія датується 
напис з Вагхаршепата, де згадано про вексиляції П’ятнадцятого та Дванадцятого 
легіонів [AE 1910. 161]. Діяльність римської армії у Колхіді, в часи Адріана, 
засвідчена написом з Сухумі зі згадкою про Флавія Арріана, якого можна 
сміливо ототожнювати з відомим автором ІІ ст. н.е., намісником Каппадокії у 
цей час [AE 1905. 175]. З Енесу походить присвята де згадується вексиляція 
Четвертого “Скіфського” легіону [AE 1908. 26]. Відомі інші написи, які там 
залишили вояки цього легіону [AE 1908. 27–28].  

У Карсі було знайдено фрагментарний напис початку ІІ ст. [AE 1928. 
155]. Написи з Дура-Европос містять цілу низку вагомих відомостей про 
перебування там Четвертого легіону [44; AE 1929. 181]. Часом перебування у 
місті римської армії в часи Траяна можна датувати напис, який залишили вояки 
ІІІ легіону Кіренаїка [AE 1933. 225]. Додатково про перебування цього легіону в 
місті у цей час свідчать й інші написи [AE 1933. 230; AE 1934. 277]. Згадано 
також Четвертий “Скіфський” та Третій Гальський легіони [AE 1934. 276; AE 
1934. 281]. Одним з найінформативніших є військовий диплом з Урфи, який 
датується часом Адріана [AE 2005. 1281; AE 2006. 77; AE 2007. 105]. 

На території Єрусалиму, який римляни перетворили на колонію Елію 
Капітоліну, розташувався Десятий легіон [17. P. 53, 198–207, 208–210; AE 1896. 
46b]. У Амвасі ми зустрічаємо Шосту Ульпієву Петрійську когорту, яка 



44 В. Гуменний 

згадується Арріаном [AE 1924. 132]. Там же було поховано Публія Оппія 
Камілія, який служив у П’ятому легіоні [CIL ІІІ. 14155. 11–12]. З Наблусу 
(Неаполісу) нам відомо про центуріона П’ятого Македонського легіону – Марка 
Ульпія Клавдія [AE 1927. 146]. У Бет Гурвіні розташовувалась вексиляція 
Шостого легіону [AE 1933. 158].  

Десятий легіон дислокувався у Єрусалимі [CIIP. 1. 2. 715; AE 2003. 1811 
a–g; AE 2009. 1604] та у Абу Гоші [AE 1902. 230; AE 1926. 136]. У Аль Ладжуні 
збереглись написи, які свідчать про перебування частин ІІ Траянового [17. 
P. 198–207] та Шостого “Залізного” легіонів [AE 2007. 1627a–в]. Важливою є 
знахідка військового диплому з Назарету, який датується періодом правління 
Антоніна Пія [CIL XVI. 87]. У Кесареї розташовувався П’ятий Македонський 
легіон [AE 2009. 1588]. Також у місті в часи Адріана знаходилась вексиляція ІІ 
Траянового легіону [GLICMar. 47] та Х легіону [GLICMar. 48–54, 148]. З Самарії 
до нас дійшов вівтар з написом, який спорудили Юпітеру вояки вексиляції 
когорти з Паннонії [AE 1909. 235].   

У Селевкії Пієрії, з Сирії, ми зустрічаємо епітафії моряків Мізенського 
флоту. Одними з них були Юлій Деметрій, за походженням єгиптянин [AE 1939. 
222; IGLS ІІІ.2. 1165], та Гай Юлій Максім, дакієць [AE 1939. 223; IGLS ІІІ. 2. 
1167]. Відомі й епітафії вояків легіонів, зокрема про Валерія Віктора, сігніфера 
Четвертого Флавієвого легіону [AE 1939. 234; IGLS III. 2, 1173] та Елія 
Секундіна, який був вояком Х легіону [AE 1977. 821]. Перебував у місті і 
Четвертий “Скіфський” легіон [AE 1977. 822–824].  

Важливими є написи, де згадуються вояки легіонів, які не 
розташовувались у регіоні і перебували у місті транзитом по дорозі на схід [41. 
P. 258]. До таких можна віднести згадку про вояка Восьмого Августового 
легіону [IGLS III. 2. 1160] та про уже згаданого сігніфера Четвертого Флавієвого 
легіону Валерія Віктора. Ця інформація, разом з відомостями про римські 
частини, які знаходились у Кирі [IGLS I. 150, 152], може датуватись 113–114 р. 
н.е. і стосуватись вояків, які через Селевкію Пієрію прибували у Сирію для 
участі у війні проти Парфії.  

У Госланії фіксується Перша Августова когорта вершників з Паннонії 
[AE 1978. 818]. У Зевгмі знайдено написи, які повідомляють нам про Четвертий 
“Скіфський” легіон [AE 2003. 1791a], Legio I Adiutrix [AE 2003. 1791в], Legio II 
Adiutrix [AE 2003. 1791с], Legio III Augusta [AE 2003. 1791d], Legio VII Claudia 
Pia Feidelis [AE 2003. 1791e], Legio XIIII Gemina [AE 2003. 1791f], Legio IV 
Flavia [AE 2003. 1791g]. 

З Думеїру у Сирії походить напис часів Луція Вера, де згадується Перша 
Флавієва Халкедонська когорта кінних лучників [CIL ІІІ. 129]. У Ас Санамайні 
ми зустрічаємо інформацію про ІІІ легіон Кіренаїка [CIL ІІІ. 13604]. У Самосаті 
згадується XVI Флавіїв легіон [CIL ІІІ. 13615]. У Баальбеці була присутня І 
Фракійська кінна когорта. Відоме ім’я її трибуна – Гая Юлія Македоніна [CIL 
ІІІ. 14387l]. До часів Адріана належить ще один напис з Баальбеку, де мова йде 
про Фабія Максіма, центуріона Тринадцятого легіону [AE 1989. 738]. Вояк цього 
ж легіону – Аврелій Сісіна, був похований у Апамеї Сирійській [AE 2008. 1523]. 

 



Східне прикордоння і зовнішня політика Риму у ІІ – на початку ІІІ ст. н.е. …                 45 

Вочевидь часом Траяна можна датувати і напис з Киру, де згадано про 
Мізенську ескадру [AE 1955. 225]. До часу Парфянської кампанії Траяна також 
належить, очевидно, поховання Долафіда, який служив на лібурні і був 
похований у Селевкії Пієрії [IGLS ІІІ. 2. 1174]. Є згадки і про Равенську ескадру 
[IGLS ІІІ. 2. 1180–1181].  

Бероя дає нам інформацію про перебування у місті частин Четвертого 
“Скіфського”, Сьомого “Клавдієвого” легіонів та вояків Шостої преторіанської 
когорти [CIL III. 6705. 192, 6704]. Фіксується тут і Восьмий “Августів” легіон 
[CIL III. 191]. З Тіру і Сідону походять відомості про Шостий “Залізний” легіон і 
ІІІ Гальський [CIL III. 152]. Також згадується Другий “Траянів” легіон [CIL III. 
151]. Напис з Біблу також, ймовірно, вказує на перебування тут римського 
гарнізону, який складався з вояків вексиляції Десятого легіону [CIL III. 181].  

Значний масив епіграфічного матеріалу, здобутого внаслідок 
археологічних досліджень, досі не знайшов свого цілісного узагальнення, проте 
він досить чітко дозволяє нам ідентифікувати римські частини на східному 
прикордонні. З огляду на ситуацію, коли в останні десятиліття було накопичено 
багато нових даних, можна з впевненістю сказати, що подальші стаціонарні 
археологічні дослідження дозволять і надалі продовжувати розробку цих питань.  

Отже, археологічні дослідження римського прикордоння є ключовими 
для визначення характеру східної політики Риму в епоху Антонінів. На нашу 
думку, прагнення цілої низки дослідників продемонструвати неефективність 
розміщення римських частин у містах ігнорує попередній досвід елліністичного 
часу, тому римляни лише використали існуючий ефективний досвід. При цьому, 
аналіз археологічних джерел показує, що коли ми говоримо безпосередньо про 
кордон, можна чітко прослідкувати укріпленні римські пункти на Близькому 
Сході, тому не зовсім коректно стверджувати неефективність римської 
прикордонної політики у східних провінціях.  

Найбільш важливими є продовження стаціонарного археологічного 
дослідження слідів римської присутності. На жаль, на сьогоднішній день воно 
неможливе для сучасної території Сирії та Іраку, водночас позитивним є досвід 
Ізраїлю та Туреччини. Особливо важливими під час археологічних досліджень є 
епіграфічні знахідки, які конкретизують загальну картину перебування римської 
армії на сході. Перспективними є також вивчення впливу римської військової 
присутності на Близькому Сході на економічний та соціальний розвиток 
територій та дослідження, які б враховували археологічні та епіграфічні 
матеріали опубліковані останніми роками.   
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The article deals with the problem of archeological research of the Eastern frontier of the 

Roman Empire dealing with Roman foreign policy. Dura-Europos and Palmyra were excavated by 
stationary expeditions, but in general, most of archeological sites were investigated only by prospective 
works. The Roman Near East is analyzed in the context of discussion which focuses on the problems of 
Roman limes studies and strategy in the principate. The author characterizes how the archeological and 
epigraphical sources can be used for the identification of Roman military forces in the Eastern frontier. 
Further, he describes the perspectives of research in the Middle East archaeological sites.  
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