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ПИСМО АНТИОХА III НАМЕСНИКУ 
ЗЕУКСИДУ. ПИТАЊЕ АУТЕНТИЧНОСТИ

АП СТРАКТ: Ка ко у спе ци ја ли стич ким ра до ви ма по све ће ним пи та
њу се ле у кид ске ко ло ни за ци је та ко и у оп штим син те за ма хе ле ни стич ке 
исто ри је, као ва жан и не по сре дан из вор за пи та ње ко ло ни за ци је ре дов но 
се ко ри сти од ло мак из Ју деј ских ста ри на Јо си фа Фла ви ја, на вод но аутен
тич но пи смо ко је је Ан ти ох III упу тио свом на ме сни ку у Ма лој Ази ји. 
Ма да се ста ри ја исто ри о гра фи ја ба ви ла пи та њем аутен тич но сти овог и 
дру гих пи са ма ко је Јо сиф Фла ви је на во ди, у но ви јој по сто ји го товo оп
ште при хва та ње овог тек ста као ап со лут но ве ро до стој ног. По сто је, ме ђу
тим, ве ли ки про бле ми под јед на ко о фор ми и са др жа ју на вод ног пи сма 
ко ји до во де у пи та ње ње го ву упо тре бљи вост као исто риј ског из во ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ан ти ох III, хе ле ни зам, Јо сиф Фла ви је, Је вре ји, Ма ла 
Ази ја, вој не ко ло ни је.

Ко ло ни за ци ја Ази је од стра не се ле у кид ских кра ље ва је је дан 
од ве ли ких фе но ме на ан тич ке исто ри је. Ва жан аспект се ле у кид
ске ко ло ни за ци је је вој на ко ло ни за ци ја: на се ља ва ње ве ли ког бро ја 
рат ни ка и њи хо вих по ро ди ца ши ром цар ства, чи ме се обез бе ђи ва
ла нео п ход на вој на ре зер ва. Вој ни ци су до би ја ли зе мљу, прав не и 
еко ном ске при ви ле ги је, а за уз врат ду го ва ли кра љу вој ну слу жбу. 
Упр кос то ме што се фе но мен ма ни фе сту је на огром ном про сто ру, 
из вор ни ма те ри јал ко ји га по бли же осве тља ва ни је ве ли ки. Је дан 
из вор, ко ји ци ти ра Јо сиф Фла ви је у Ју деј ским ста ри на ма XII 148–
153, на из глед обез бе ђу је ди рек тан увид у про блем, да ју ћи нам од
го вор на пи та ња за што је и ка ко спро во ђе на вој на ко ло ни за ци ја. У 
пи та њу је кра љев ско пи смо ко је је Ан ти ох III упу тио на ме сни ку 
Зе ук си ду у Ма лој Ази ји, ка да је оба ве штен да је у Ли ди ји и Фри
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ги ји из био уста нак. Пи смо са др жи кра ље ву од лу ку ка ко по бу ну 
тре ба окон ча ти и по ста ра ти се да до слич них ин ци де на та у бу дућ
но сти не до ђе. Текст пи сма у це ли ни гла си (мој пре вод):

148. Краљ Ан ти ох Зе ук си ду оцу, по здрав. Ако си до бро, он да је у 
ре ду; и ја сам до брог здра вља. 

149. Са знав ши о по бу на ма у Ли ди ји и Фри ги ји, за кљу чио сам да то 
зах те ва ве ли ку па жњу са мо је стра не и, по што сам се по са ве то вао са при
ја те љи ма шта би тре ба ло чи ни ти, од лу чио сам да се у твр ђа ве и дру га нај
ва жни ја ме ста из Ме со по та ми је и Ва ви ло ни је две хи ља де ју деј ских по ро
ди ца са по кућ ством пре се ли. 150. Ве ру јем, на и ме, да ће они би ти по  узда ни 
чу ва ри на шег по се да због њи хо вог по што ва ња пре ма Бо гу а по зна та су ми 
и све до чан ства мо јих пре да ка о њи хо вој вер но сти као и њи хо ва рев ност 
да сле де на ре ђе ња. Упра во за то же лим, ма да то мо же би ти те шко, да бу ду 
пре се ље ни и да, по што сам обе ћао, ко ри сте сво је соп стве не за ко не. 151. А 
ка да их бу деш до вео до на ве де них ме ста, за из град њу ку ћа да ћеш ме сто 
сва ком од њих и зе мљу за об ра ђи ва ње и са ђе ње ви но ве ло зе и би ће осло
бо ђе ни да ва ња на зе маљ ске пло до ве то ком де сет го ди на. 152. И не ка им 
се да је ме ра, све док пло до ве од зе мље не до би ју, жи та по треб ног за хра
ње ње слу гу. А дај и оно што је ну жно за оба вља ње слу жбе у ми ру, ка ко 
би нам по ста ли још на кло ње ни ји и скло ни ји да ра де у на шем ин те ре су. 
153. И по ста рај се за њи хов на род ко ли ко год је то мо гу ће, ка ко их ни ко 
не би уз не ми ра вао.1

У на из глед са свим ја сном и не дво сми сле ном тек сту, от кри ва 
се ве ћи број те шко ћа ка да се ње го ва фор ма и са др жај по ку ша ју 
срав ни ти са по да ци ма до би је ним из дру гих из во ра. 

Про бле ми фор ме

Фор ма и во ка бу лар се ле у кид ске кра љев ске ко ре спон ден ци је 
су до бро по зна ти.2 У ви ду епи граф ских тек сто ва, са чу ван je ре ла

1 Jo sep hus, An ti qu i ta tes Iuda i cae 148–153: 148. Βασιλευς Ἀντίοχος Ζεύξιδι τῳ̑ πατρὶ, 
χαίρειν · ἐι ἔρρωσαι, εὐ̑ ἂν ἔχοι, ὑγιαίνω δε καὶ αὐτός. 149. Πυνθανόμενος τοὺς ἐν Λυδίᾳ καὶ 
φρυγίᾳ νεωτερίζοντας, μεγάλης ἐπιστροφη̑ς ἡγησάμην του̑τό μοι δει̑σθαι, καὶ βουλευσαμένῳ 
μοι μετὰ τω̑ν φίλων τί δει̑ ποιει̑ν, ἔδοξεν ἐις τα φρούρια καὶ τοὺς ἀναγκαιοτάτους τόπους τω̑ν 
ἀπὸ τη̑ς Μεσοποταμίας καὶ Βαβυλωνίας Ἰουδαίων οἴκους δισχιλίους σὺν ἐπισκευῃ̑ μεταγαγει̑ν. 
150. Πέπεισμαι γὰρ εὔνους αὐτοὺς ἔσεσθαι τω̑ν ἡμετέρων φύλακες διὰ τὴν πρὸς τὸν θεὸν 
εὐσέβειαν, καὶ μαρτυρουμένους δ ’αὐτους ὑπὸ τω̑ν προγόνων ἐις πίστιν οἱ̑δα καὶ προθυμίαν ἐις 
ἃ παρακαλου̑νται · βούλομαι τοίνυν, καὶπερ ἐργώδους ὄντος τούτους μεταγαγει̑ν, ὑποσχόμενος, 
νόμος αὐτοὺς χρη̑σθαι τοι̑ς ἰδίοις. 151. Ὅταν δ ’αὐτοὺς ἀγάγης ἐις τοὺς πριειρημένους τόπους, 
εἴς τε οἰκοδομίας οἰκιω̑ν αὐτοι̑ς δώσεις τόπον ἑκάστω καὶ χώραν ἐις γεωργίαν καὶ φυτείαν 
ἀμπέλων, καὶ ἀτελει̑ς τω̑ν ἐκ τη̑ς γη̑ς καρπω̑ν ἀνήσεις ἐπὶ ἔτη δέκα. 152. Μετρείσθωσαν δὲ καί, 
ἄχρις ἂν τοὺς παρὰ τη̑ς γη̑ς καρποὺς λαμβάνωσι, σι̑τον ἐις τὰς τω̑ν θεραπόντων διατροφάς · 
διδόσθω δὲ καὶ τοι̑ς ἐις τὰς χρείας ὑπηρετου̑σι τὸ αὔταρκες, ἵνα τη̑ς παρ ’ἡμω̑ν τυγχάνοντες 
φιλανθρωπίας, προθυμοτέρους παρέχωσιν αὑτοὺς περί τὰ ἡμέτερα. 153. Πρόνοιαν δὲ ποιου̑ καὶ 
του̑ ἔθνους κατὰ τὸ δυνατόν, ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἐνοχλη̑ται.

2 C. B. Wel les, Royal Cor re spon dan ce in the Hel le ni stic World, Lon don 1934, xlil, lxxxvc.
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тив но ве ли ки број кра љев ских пи са ма, од че га Ан ти о ху III при па да 
нај ма ње 9 очу ва них ве ли ким де лом3 и не ко ли ко фраг мен тар них.4 
Као и дру ги об ли ци грч ких зва нич них пи са ма и се ле у кид ска пи
сма по ла зе од фор ме при ват них пи са ма, али упр кос то ме има ју 
сво је спе ци фич не ка рак те ри сти ке. То је уто ли ко ва жни је јер се сви 
по зна ти при ме ри пи са ма се ле у кид ских кра ље ва и њи хо вих ви со
ких слу жбе ни ка у пот пу но сти др же ових фор мал них еле ме на та те 
би се, у нај ма њу ру ку, оче ки ва ло и да се пи смо ко је Фла ви је ци ти
ра сла же са овом фор мом.5 У ко јој ме ри је то за и ста слу чај?

Хе ле ни стич ка кра љев ска пи сма по чи њу уоби чај еном адре сом, 
где се име ну је краљ и осо ба или ин сти ту ци ја ко јој је пи смо упу ће
но, и фор мал ним по здра вом, на кон че га се обич но ди рект но пре
ла зи на са др жај. Ге не рал но, кра љев ска пи сма су ма ње фор мал на и 
јед но став ни ја од мно гих вр ста са вре ме них до ку ме на та као што су 
де кре ти гр чких гра до ва и по ча сни нат пи си ра зних вр ста. Она су 
упра во нај јед но став ни ја ка да су, као у овом слу ча ју, упу ће на не
ком слу жбе ни ку; пи сма упу ће на гра до ви ма и дру гим за јед ни ца ма 
има ју не што сло же ни ју фор му.6 Пи смо ко је Јо сиф Фла ви је пред
ста вља као Ан ти о хо во на пр ви по глед се ла ко укла па у овај оп шти 
ша блон. Кра ље во име се на во ди у но ми на ти ву, адре сант у да ти ву 
и ту је стан дард ни по здрав, χαίρειν. Од мах по том се на во ди по вод 

3 У пи та њу су сле де ћи до ку мен ти, хро но ло шким ре дом: два пи сма Сар ду (пр во и 
тре ће, 213. ст.е.) – Ph. Ga ut hi er, No u vel les In scrip ti ons de Sar des II, Ge ne va 1989, бр. 1, 3; 
пи смо Зе ук си ду (209) – H. Ma lay, Let ter of An ti oc hos III to Ze u xis with two Co ve ring Let
ters, EA 10 (1987), 7–17; Маг не зи ји на Ме ан дру (205) – I. Mag ne sia 18 (=OGIS 231; Wel les, 
RC 31; на ме сни ку Анак сим бро ту (204) – OGIS 224 (=Mic hel, Re cu eil 30; Wel les, RC 36); 
Те ју (по сле 203, пре ра та са Ри мља ни ма) – SEG XLI 1003 IV; Хе ра кле ји на Лат му (око 
196–193) – M. Wörrle, Inschrif ten von He ra kle ia am Lat mos I: An ti oc hos III., Ze u xis und 
He ra kle ia, Chi ron 18 (1988), 421–476; Или ју (196) – I. Ilion 37 (=Wel les, RC 42); чи нов ни
ку у Си ри ји – OGIS 244 (=Wel les, RC 44). Сви по ме ну ти до ку мен ти, из у зев по след њег 
ко ји је на ђен у Си ри ји, об ја вље ни су у Ј. Ma, An ti oc hos III and the Ci ti es of We stern Asia 
Mi nor, Ox ford 2005, 284–285, бр. 1, 3, 4, 6, 19, 31, 34. Ста ри ји при ре ђи ва чи су Ан ти о ху 
по гре шно при пи си ва ли Зе ук си до во пи смо Ами зо ну (Wel les, RC 38, в. сле де ћу нап.), и 
пи смо не ког хе ле ни стич ког кра ља или зва нич ни ка Се ле у ки ји–Тра ле су (Wel les, RC 41).

4 Ве ћим де лом фраг мен тар на (сто га и не ин фор ма тив на) пи сма су 2. и 4–7. Сар ду 
(213) – Ga ut hi er, No u vel les In scrip ti ons, бр. 2, 4–7; тру па ма у Ами зо ну (203) – OGIS 217 
(=Wel les, RC 39; Ma, An ti oc hos III, 294–295, бр. 6; Ro bert, Amyzon I 10), и Ни си (по че так 
II ве ка ст.е.) – Wel les, RC 43.

5 Ве ћи на исто ри ча ра је пре ла зи ла пре ко пи та ња фор ме, за до во ља ва ју ћи се ука зи ва
њем на слич но сти из ме ђу овог пи сма и фраг мен тар ног пи сма Ами зо ну, за ко је се ве ро ва
ло да је Ан ти ох III аутор, нпр. M. Ro stov tzeff, The So cial and Eco no mic Hi story of the Hel le
ni stic World I, Ox ford 1941, 492. Ис по ста ви ло се, ме ђу тим, да Ан ти ох III уоп ште ни је аутор 
овог пи сма, већ не ки ње гов слу жбе ник, ве ро ват но Зе ук сид, в. Ma, An ti oc hos III, 292–294.

6 У слу ча ју пи са ма упу ће них гра до ви ма, и увод на адре са и текст са ме на ред бе су 
не што сло же ни ји. Кра ље во име је та ко ђе на ве де но у но ми на ти ву а адре сан ти су са да 
ин сти ту ци је гра да (нај че шће ве ће и на род гра да, та ко ђе у да ти ву: τη̑ι βουλη̑ι καὶ τω̑ι δήμωι 
и сл.). По том сле ди фор му ла ко јом краљ оба ве шта ва гра ђа не са ко јим од њи хо вих пред
став ни ка је био у кон так ту. За тим сто ји фор му ла ко ју отва ра ве зник ἐπεί а ко ји об ја шња
ва раз ло ге за до но ше ње од лу ке и, на кра ју, са ма од лу ка.
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сла ња пи сма а он да и кра љев ска на ред ба (πρόσταγμα). Стил ко јим 
је пи смо на пи са но та ко ђе не од сту па мно го од уоби чаје ног у кра
љев ским кан це ла ри ја ма. Три по је ди но сти, ме ђу тим, пред ста вља ју 
озбиљ ну ано ма ли ју: на чин на ко ји краљ осло вља ва свог слу жбе
ни ка, обра ћа ње у пр вом ли цу јед ни не и по ми ња ње „кра љев ских 
при ја те ља“.

У пи сму Ан ти ох осло вља ва Зе ук си да као „оца“ (адре са је Ζεύξιδι 
τῳ̑ πατρὶ). Та кав на чин обра ћа ња кра ља пот чи ње ном чи нов ни ку 
не ма ни ка кве па ра ле ле у хе ле ни стич кој кра љев ској ко ре спон ден
ци ји.7 Штави ше, у бо га тој епи граф ској за о став шти ни Ан ти о ха III 
по сто ји и јед но пи смо упу ће но упра во Зе ук си ду, при бли жно из 
вре ме на у ко је Јо сиф ста вља од лу ку о на се ља ва њу Је вре ја. Ан ти ох 
се ов де обра ћа Зе ук си ду без ика кве ти ту ле или дру гог атри бу та: 
Βασιλεὺς Ἀν. τ. .ίο.χος | Ζεύξιδι χ[αίρειν].8 На исти на чин је Ан ти ох 
осло вља вао и дру ге ви со ке слу жбе ни ке. По ку шај да се ова фор ма 
обра ћа ња об ја сни као из раз по што ва ња пре ма Зе ук си ду, као мно го 
ста ри јем чо ве ку, ни је убе дљив. Иде о ло шки је би ло не при хва тљи
во да хе ле ни стич ки краљ осло вља ва пот чи ње ног слу жбе ни ка, па 
чак и дру гог кра ља, на на чин ко ји би им пли ци рао би ло ка кво 
усту па ње пр вен ства и ауто ри те та. Они све слу жбе ни ке осло вља
ва ју на исти на чин, без об зи ра на го ди не. Уоста лом, ми и не зна мо 
ко ли ко је Зе ук сид био стар у вре ме са ста вља ња на вод ног пи сма. 
Зе ук си до ва до бро по зна та ка ри је ра се упра во по кла па са вла да ви
ном Ан ти о ха III (221–187). Упра ву над ма ло а зиј ским обла сти ма 
пре у зео је од мах по осва ја њу 213.9 и био на тој по зи ци ји све до 
Ми ра у Апа ме ји 25 го ди на ка сни је. Био је у слу жби кра ља и у вре
ме ње го ве смр ти 187. го ди не, па ни је ве ро ват но да је две или три 
де це ни је ра ни је био у ду бо кој ста ро сти ко ја ин спи ри ше по што ва
ње. Пре ма све му што зна мо, Зе ук сид би пре мо гао би ти при бли жно 
исте ста ро сти као Ан ти ох III или не знат но ста ри ји.10

Као дру го, се ле у кид ски кра ље ви у зва нич ним пи сми ма увек, 
без из у зет ка, ко ри сте плу рал. Ни Ан ти ох III у сво јим пи сми ма не 
од сту па од ове прак се. Она код оста лих хе ле ни стич ких вла да ра 
ва ри ра, Ата ли ди углав ном до след но ко ри сте јед ни ну,11 у пто ле ме

7 Cf. Wel les, RC 9, 1; 10, 1–2; 11, 1–2; 12, 1; 18, 1; 36, 1; 56, 1; 58, 1; 59, 1; 70, 2; 71, 
1–2; 73, 1–2; 75, 1–2.

8 H. Ma lay, EA 10 (1987), 7–17 (=SEG XXXVII 1010; Ma, An ti oc hos III, 288–292, 
бр. 4), 17–18.

9 Ga ut hi er, No u vel les In scrip ti ons, бр. 1, 8.
10 K. Zi e gler (her.), Der Kle i ne Pauly Le xi con der An ti ke, Stut tgart 1964, sv. Ze u xis, 

1526–1527.
11 Wel les, RC 24, 8; 34, 5, 13, 18, 20; 48, 4; 51, 22–24; 52, 3; 66, 3; 67, 2; 68, 2 Из у зе

так су два пи сма из исте го ди не (182. ст.е.) – Wel les, RC 49 и 50 али у оба по че так ни је 
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ид ским пи сми ма на и ла зи мо на обе мо гућ но сти,12 али у Се ле у кид
ским пи сми ма се сре ће ис кљу чи во мно жи на. Чи ни се не ве ро ват ним 
да је са мо у јед ном је ди ном слу ча ју ова фор ма на ру ше на и то упра
во у пи сму где по сто је и дру ги про бле ми фор мал не при ро де.13

Нај зад, по ми ња ње „кра љев ских при ја те ља“ на овај на чин и на 
овом ме сту је крај ње нео бич но. У ствар но сти, хе ле ни стич ке мо
нар хи је ни су по чи ва ле на јед ном чо ве ку. Краљ је и при до но ше њу 
од ли ка и при њи хо вом спро во ђе њу за ви стан од ра зних еле ме на та 
др жав ног апа ра та. Нај бли жи кра ље ви са рад ни ци су има ли ста тус 
кра љев ских „при ја те ља“ и „ро ђа ка“ и са њи ма се краљ ре дов но 
са ве то вао о ра зним пи та њи ма. Упра во вре ме Ан ти о ха III да је не ке 
су ге стив не при ме ре моћ них вла дар ских са вет ни ка, у мо нар хи ји 
Се ле у ки да и ван ње. Али кра ље ви са вет ни ци и по моћ ни ци су део 
уну тра шњег др жав ног ме ха ни зма. Зва нич на пи сма по шту ју из ве
сне стро ге иде о ло шке окви ре ко ји, пре све га, на ме ћу пот пу но из
јед на ча ва ње из ме ђу кра ља и др жа ве. У оста лим пи сми ма краљ се 
пред ста вља као уса мље на и све моћ на фи гу ра, ко ја од лу ке до но си 
и спро во ди без ичи је по мо ћи; ако и исту па за јед но са не ком дру гом 
лич но шћу, то је увек при пад ник ди на сти је, нај че шће кра љев син 
или брат. На рав но, ре ал ност је мо гла би ти са свим дру га чи ја, краљ 
је мо гао би ти у пот пу но сти осло њен на са вет ни ке или чак са свим 
не мо ћан, али у зва нич ном кон тек сту се ово ни је ви де ло. По но во 
се по ста вља пи та ње за што је баш пи смо ко је Јо сиф ци ти ра из у зе
так? Мо гао би се из не ти при го вор да се уоп ште не ра ди о јав ном 
до ку мен ту, већ ин тер ној ко ре спон ден ци ји из ме ђу вла да ра и ње го
вог на ме сни ка. Ако је то слу чај, он да се по ста вља и дру го пи та ње: 
ка ко је та кав тај ни до ку мент на шао пут до Јо си фа Фла ви ја?

На кра ју, мо же се при ме ти ти и то да пи сму не до ста ју за вр шни 
по здрав и да тум, еле мен ти ко ји су ап со лут не кон стант не свих кра
љев ских пи са ма. У све тлу прет ход но на ве де них, ово је ма ња те
шко ћа. Пи смо, ако је аутен тич но, мо жда про сто ни је ци ти ра но у 
це ли ни.14

са чу ван, мо гу ће је да су на пи са на у име бра ће Еуме на II и Ата ла; за па ра ле лу в. Wel les, 
RC 65 (за јед нич ко пи смо Ата ла II и бу ду ћег Ата ла III).

12 Мно жи на: Wel les, RC 21, 1; 27, 5, 7–8; јед ни на: 30, 10–11; 33, 6, 14, 20; у Wel les, 
RC 14 се сре ћу и јед ни на (2, 4) и мно жи на (10–11, 14).

13 За би бли о гра фи ју о овој фор мал ној од ли ци се ле у кид ских пи са ма в. J.D. Ga u ger, 
For ma lien und Authentizitätsfrage: noch ein mal zum Schre i ben An ti oc hos’ III. an Ze u xis 
(Jos. Ant. Jud. 12, 148–153) und zu den An ti oc hosUr kun den bei Jo sep hus, Her mes 121–1 
(1993), 64, нап. 4.

14 Де таљ ни ју ана ли зу ва жни јих фор мал них ано ма ли ја у пи сму (у све тлу от кри ћа 
Ан ти о хо вих пи са ма Сар ду) да је Ga u ger, op. cit., 63–69.
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Про бле ми са др жа ја

Фор мал на од сту па ња су, да кле, озбиљ на, ма да мо жда не и не
пре мо сти ва. Увек се мо же прет по ста ви ти да Јо сиф Фла ви је не да је 
та чан ци тат већ па ра фра зу или да је за ква ре ње тек ста од го во ран 
не ки по сред ник ко га је пи сац ко ри стио. У пре но ше њу тек ста мо гу 
на ста ти нај ра зли чи ти је гре шке. Али и сам са др жај пи сма је вр ло 
про бле ма ти чан. Украт ко, Ан ти ох у пи сму са оп шта ва пет по је ди
но сти: 1) озби љан уста нак је из био у Ли ди ји и Фри ги ји; 2) као од
го вор на по ди за ње устан ка, 2000 је вреј ских по ро ди ца из Ме со по
та ми је и Ва ви ло ни је би ће упу ће но у про бле ма тич ну област као 
вој ни ко ло ни сти; 3) раз лог за из бор Је вре ја је њи хо ва на ро чи та 
вер ност ди на сти ји и њи хо ва по бо жност; 4) Је вре ји ће има ти сло
бо ду да жи ве по соп стве ним оби ча ји ма; 5) до би ће од го ва ра ју ће 
еко ном ске бе не фи ци је. 

У са мом по чет ку на и ла зи мо на озбиљ ну те шко ћу: ма да смо 
до бро ин фор ми са ни о да том пе ри о ду, није дан из вор не на во ди из
би ја ње устан ка про тив Се ле у ки да у Ма лој Ази ји кра јем III ве ка 
ст.е. Сва ка ко да је мо рао би ти у пи та њу до га ђај ве ли ких раз ме ра, 
ако је због ње га уз не ми ра ван краљ ко ји се та да на ла зио на вој ном 
по хо ду у Сред њој Ази ји. Уто ли ко је те же твр ди ти да би са чу ва ни 
из во ри мо гли да иг но ри шу ова ко ва жан до га ђај. У пи сму нам ни су 
на ве де ни ни узро ци устан ка ни ти ко се тач но бу нио: ло кал ни на
ме сни ци, гра до ви, вој ни ко ло ни сти, до ма ће ста нов ни штво? У тек сту 
је све вр ло не ја сно и под ре ђе но пра вој те ми – на се ља ва њу Је вре ја. 
Ан ти ох III је ве ли ку па жњу и сред ства по све тио за па ду Ма ле Ази
је, за шта су по сто ја ли сна жни раз ло зи, стра те шки и иде о ло шки. 
У прет ход ној де це ни ји у овој обла сти је имао упо ри ште Ахеј, Ан
ти о хов од мет ну ти ро ђак ко ји је узур пи рао и кра љев ску ти ту лу. 
Кра љев ска вој ска је сло ми ла Ахе јев от пор у ду го трај ној и на пор
ној кам па њи (216–213) ко ја је кул ми ни ра ла у ве ли кој оп са ди и ра
за ра њу Сар да, Ахе је вог глав ног упо ри шта.15 По за вр шет ку овог 
ра та, уло же на су ве ли ка сред ства у об но ву ових обла сти и спро ве
де на те мељ на ре ор га ни за ци ја упра ве у овим са тра пи ја ма. Зе ук сид 
је по ста вљен за је дин стве ног на ме сни ка свих се ле у кид ских са тра
пи ја за пад но од Та у ра и обез бе ђе но је зна чај но вој но при су ство, о 
че му све до чи Ан ти о хо ва ко ре спон ден ци ја са гра ђа ни ма Сар да.16 
У та квим окол но сти ма, где је кра љев ска упра ва цен тра ли зо ва на у 

15 Polybi us VI II 15–21. E. R. Be van, The Ho u se of Se le u cus II, Lon don 1902, 1–13; R. 
M. Er ring ton, Ro me aga inst Phi lip and An ti oc hus, у: CAH VI II2, Cam brid ge 2006, 248–249; 
Ma, An ti oc hos III, 59–62.

16 Ga ut hi er, No u vel les In scrip ti ons, бр. 1–4.
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јед ном на ме сни ку ко ји на рас по ла га њу има знат на ма те ри јал на сред
ства, ста ја ћу вој ску и мре жу гар ни зо на, те шко је оче ки ва ти из би ја
ње устан ка ши рих раз ме ра. Још је те же об ја сни ти за што та ко ве ли
ки по крет не спо ми њу дру ги из во ри. Да ље, иако има сва по треб на 
сред ства и овла шће ња, Зе ук сид че ка на ин струк ци је од Ан ти о ха, 
ко ји је у том тре нут ку на дру гој стра ни кон ти нен та. 

Не ло гич но сти ов де не пре ста ју. Као од го вор на из би ја ње устан
ка, краљ до но си од лу ку о пре се ље њу из ве сног бро ја вој них ко ло ни
ста са по ро ди ца ма. Али вој на ко ло ни за ци ја ни је вој на опе ра ци ја, 
она не слу жи за сла ма ње по кре та ко ји је у то ку. Вој на ко ло ни за ци ја 
ду го роч но до но си ве ли ке по год но сти кра љу, али то је ме ра ко јој је 
по треб но вре ме да се ре а ли зу је, као што се ви ди и из са мог пи сма. 
Тек ка да су ко ло ни је осно ва не, еко ном ски обез бе ђе не и, че сто, утвр
ђе не, оне мо гу да слу же као ме ра пре вен ци је бу ду ћих по бу на. По
бу не у то ку су мо ра ле, без од ла га ње, да бу ду ре гу ли са не сна га ма 
ко је је Зе ук сид имао на рас по ла га њу а ко је су, као што је по зна то, 
би ле знат не. Да ли се ова те шко ћа мо же ре ши ти прет по став ком да 
је Зе ук сид већ угу шио уста нак и да краљ са мо до но си од лу ку о 
оси гу ра ва њу по вра ће не те ри то ри је? Сми сао сва ка ко ни је та кав: 
краљ је при мио ве сти о „по бу на ма“ (νεωτερίζοντες) и за кљу чио да 
то зах те ва „ве ли ку па жњу“ (μεγάλη ἐπιστροφή) с ње го ве стра не. 
По бу не ко је су бр зо и ефи ка сно угу ше не ни су не што чи ме би се 
ба вио краљ ко ји је и сам на вој ном по хо ду ве ли ке ва жно сти на су
прот ном кра ју цар ства. И ов де се по ста вља про блем нео д ре ђе но сти 
тек ста. О ме сти ма где су по бу не из би ле и где су ко ло ни сти упу ће
ни не са зна је мо ни шта ви ше сем оп ште од ред ни це „у Ли ди ји и 
Фри ги ји“ (ἐν Λυδίᾳ καί φρυγίᾳ). Краљ не на во ди гра до ве и ме ста 
где ће ко ло ни сти би ти упу ће ни ни ти да ли се ра ди о јед ној или 
ви ше ко ло ни ја.

За што баш је вреј ске по ро ди це? Пи смо као раз ло ге на во ди њи
хо во „по што ва ње пре ма Бо гу“ (διὰ τὴν πρὸς τὸν θεὸν εὐσέβειαν) и 
„све до чан ства o њи ма од пре да ка“ (καὶ μαρτυρουμένους δ ’αὐτοὺς 
ὑπὸ τω̑ν προγόνων) о вер но сти и по слу шно сти пре ма ди на сти ји. 
Пр во об ја шње ње је то ли ко у су прот но сти са свим што зна мо о хе
ле ни стич ким мо нар хи ја ма, њи хо вом функ ци о ни са њу и иде о ло ги
ји, да је до ве ло у не ве ри цу и не ке од нај у пор ни јих бра ни ла ца 
аутен тич но сти пи сма. Да је њи хо ва мо но те и стич ка ре ли ги ја мо
гла на не ки на чин да пре по ру чи ове љу де као вој не ко ло ни сте те
шко је за ми сли во, као и иде ја да су хе ле ни стич ки кра ље ви га ји ли 
на ро чито ин те ресовање и по што ва ње пре ма ју да и зму.17 На шта се 

17 Ово је по ку шао да до ка же А. Scha lit, The Let ter of An ti oc hus III to Ze u xis Re gar
ding the Esta blis hment of the Je wish Mi li tary Co lo ni es in Phrygia and Lydia, JQR 50–4 
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од но се „све до чан ства пре да ка“ те шко је ре ћи. Да ли аутор пи сма 
су ге ри ше да су у не кој те шкој си ту а ци ји по цар ство, Је вре ји из 
Ме со по та ми је по ка за ли на ро чи ту вер ност пре ма ди на сти ји? Ка да 
би смо би ли си гур ни да је пи смо аутен тич но, ова по је ди ност би се 
мо гла пре об ја сни ти као оп ште ме сто о вер но сти по да ни ка, а не 
као алу зи ја на не ке кон крет не до га ђа је.

Сло бо да Је вре ја да жи ве по соп стве ним оби ча ји ма се укла па 
у ге не рал ну по ли ти ку Се ле у ки да и не по бу ђу је сум њу. Ре че ни ца у 
ко јој се Зе ук си ду на ре ђу је да се ста ра за ко ло ни сте „ка ко их ни ко 
не би уз не ми ра вао“ (ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἐνοχλη̑ται) тра жи из ве сно 
об ја шње ње. Она им пли ци ра да су не при јат но сти и уз не ми ра ва ња 
не што што се мо же оче ки ва ти да за де си ко ло ни сте, па је нео п ход
но и да краљ ту по је ди ност на гла си. У вре ме ка да Јо сиф Фла ви је 
пи ше (крај I ве ка н.е.),18 не тр пе љи вост пре ма Је вре ји ма у мно гим 
обла сти ма Рим ског цар ства је ре ал ност. То ком ве ли ког устан ка 
(66–73 н.е.) и не по сред но по сле, Је вре ји су би ли жи го са ни као бун
тов ни ци про тив рим ске вла сти и њи хо ве за јед ни це су пре тр пе ле 
чи тав та лас озбиљ них на па да, док је не за бе ле жених зло ста вља ња и 
не при јат но сти ни жег ре да мо ра ло би ти мно го ви ше. Та квим прет
ња ма Је вре ји Се ле у кид ског цар ства у вре ме Ан ти о ха III ни су би ли 
из ло же ни ни ти је би ло раз ло га да од њих стра ху ју. Не фа во ри зу ју ћи 
нијед ну по себ ну ет нич ку гру пу, Се ле у ки ди су, као и Ахе ме ни ди 
пре њих, до пу шта ли ра зно род ном ста нов ни штву свог цар ства да 
жи ви пре ма вла сти тим оби ча ји ма и на ви ка ма, све док су ад ми ни
стра тив не и фи скал не по тре бе др жа ве би ле за до во ље не.19 У но ви јим 
сту ди ја ма се ле у кид ски кра ље ви су чак опи са ни као сво је вр сни 
иде о ло шки ка ме ле о ни ко ји су се сва кој гру пи сво јих по да ни ка пред
ста вља ли у скла ду са њи хо вим тра ди ци о нал ним схва та њи ма вла сти 

(1960), 298–299. При ме ри ко је Scha lit на во ди ка ко би по ка зао да је слич но схва та ње 
(по бо жност као пре по ру ка за до бре вој ни ке) би ло уоби чај но у хе ле ни стич ким мо нар
хи ја ма су пот пу но про из вољ ни: по ча сни нат пис ко ји су крит ски са ве зни ци Пто ле ме ја 
VI упу ти ли Агла ју са Ко са (M. Hol le a ux, Décret des auxi li a i res créto is de Ptolémée Phi
lométor, tro uvé a Délos, у: Étu des d’épi grap hie et d’hi sto i re grec qu es III: La gi des et Séle u
ci des, Pa ris 1942, 77–97) и пи смо Ата ла III Ки зи ку где краљ пре по ру чу је свог ро ђа ка 
Ате не ја, Со сан де ро вог си на, ина че до жи вот ног све ште ни ка Зев са Са ба зи ја (Wel les, RC 
66). Прет по ста вљам да у пр вом слу ча ју до ка зну сна гу тре ба да пру жи са ма чи ње ни ца 
да се у до ку мен ту ко ји је са ста вљен у име вој ни ка спо ми ње по бо жност хо но ран да? У 
дру гом слу ча ју и то не до ста је, из у зев ако сам по јам „по бо жно сти“ (eu)se/be ia) сво јим 
при су ством у ма ком тек сту до ка зу је Scha litову те зу. Cf. и да љу ела бо ра ци ју Scha lit, 
op. cit., 300–302.

18 Де ло је за по чео још то ком пи са ња Ју деј ског ра та, а за вр шио га у 13. го ди ни 
До ми ци ја но ве вла да ви не (93–94. н.е.), в. J. R. Bar tlett, Jews in the Hel le ni stic World: Jo
sep hus, Ari ste as, The Sibylli ne Orac les, Eupo le mus, Cam brid ge 1985, 79.

19 Ro stov tzeff, SEHHW I, 435: “In ge ne ral the early Se le u cids, li ke the Pto le mi es, we
re ca re ful not to of fend the re li gi o us fe e lings of the ir su bjects.”
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и ауто ри те та.20 Се ле у кид ски вла дар је та ко мо гао би ти ма ке дон ски 
краљ или за штит ник грч ких гра до ва на јед ној стра ни, док је на дру
гој ста вљао ма ску тра ди ци о нал ног ва ви лон ског кра ља. Исти прин
цип се при ме њи вао у од но си ма са је вреј ском за јед ни цом пре ма 
ко јој су Се ле у ки ди има ли при ступ у осно ви иден ти чан као и Ахе
ме ни ди. Пре ин ци ден та са пре тва ра њем Је ру са ли ма у Ан ти о хи ју 
у вре ме Ан ти о ха IV, че ти ри де це ни је ка сни је, ни је би ло раз ло га да се 
чи ни по се бан осврт на без бед ност Је вре ја и за шти ту њи хо вих оби
ча ја. По ме ну ти ин ци дент и се ри ја не срећ них до га ђа ја ко ји су из 
ње га про из и шли по ка зу ју ни шта дру го до да се ле у кид ски двор ни је 
био до бро ин фор ми сан о је вреј ској тра ди ци ји и ка рак те ру њи хо ве 
ре ли ги је.21 Да ле ко од то га да су Се ле у ки ди би ли им пре си о ни ра ни 
ју да и змом или бар за ин те ре со ва ни за ње га; на про тив, они су пре
ма ју да и зму по ка за ли те мељ но не по зна ва ње и не ра зу ме ва ње.

Про бле ми кон тек ста

По сле ана ли зе фор мал них и са др жин ских те шко ћа, оста је да 
се по гле да ка ко се ово пи смо укла па у ши ри исто риј ски оквир хе
ле ни стич ког пе ри о да. Нај пре, ме сто где Јо сиф ци ти ра пи смо ни је 
у скла ду са хро но ло шким из ла га њем. Оно би тре ба ло да је на пи
са но у вре ме ка да је Ан ти ох III био у „гор њим са тра пи ја ма“ (ἐν 
ται̑ς ἄνω σατραπείαις, 209–205/204), али је у Јо си фо вом тек сту ци
ти ра но у оп шир ном екс кур су о по ча сти ма ко је су хе ле ни стич ки 
вла да ри по да ри ли Је вре ји ма. Не по сред но пре, пи сац го во ри о те
шко ћа ма у ко ји ма су се Је вре ји Па ле сти не на шли кра јем III ве ка 
ст.е., о ра ту из ме ђу Ан ти о ха III и Пто ле ме ја V, Ан ти о хо вој по бе ди 
над Ско па сом и осва ја њу Па ле сти не.22 За тим се на во де три до ку
мен та чи ји је циљ да илу стру ју по себ ну на кло ност ко ју је овај вла
дар имао пре ма је вреј ским за јед ни ца ма. Пр ви до ку мент је Ан ти о
хо во пи смо на ме сни ку Пто ле ме ју,23 дру ги је кра љев ска уред ба о 
Је ру са ли му24 а тре ћи је ов де раз ма тра но пи смо Зе ук си ду. Да кле, 
ово пи смо уоп ште ни је део глав ног то ка из ла га ња ни ти је на ве де но 
ка ко би се не што са оп шти ло о ва ви лон ским Је вре ји ма или њи хо вом 
на се ља ва њу у Ма лој Ази ји. Свр ха на вод ног пи сма је да по твр ди 
ауто ро ву те зу о ве ли кој на кло но сти хе ле ни стич ких кра ље ва а по

20 J. Ma, Kings, у: A. Er ski ne, A Com pa nion to the Hel le ni stic World, Ox ford 2005, 
179–183.

21 P. Green, Ale xan der to Ac ti um: The Hi sto ri cal Evo lu tion of the Hel le ni stic Age, Ber kley 
– Los An ge les 1990, 504–506; O. Mørkholm, An ti oc hus IV of Syria, Co pen ha gen 1966, 135–136.

22 Jo sep hus, An ti qu i ta tes Iuda i cae XII 129–133.
23 Ibid. XII 138–144.
24 Ibid. XII 145–146.
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себ но са мог Ан ти о ха III пре ма Је вре ји ма. Цен трал но ме сто има 
ре че ни ца у ко јој се под вла чи по бо жност Је вре ја и њи хо ва вер ност 
ди на сти ји, све оста ло су спо ред не по је ди но сти ко је су мо гле би ти 
дру га чи је сро че не или про сто из о ста вље не а да не на ру ше оно што 
је Јо сиф же лео да по стиг не. 

Тврд ња да је пи смо са ста вље но док је краљ био у „гор њим са
тра пи ја ма“ не иде у при лог аутен тич но сти тек ста. Хро но ло ги ја овог 
де ла Ан ти о хо ве вла да ви не ни је та ко си гур на као за ра ни ји пе ри
од, нај ви ше због то га што По ли би јев текст по ста је фраг мен та ран. 
Ве ћи на ко мен та то ра су пи смо ста вља ли не по сред но по сле Ахе је
вог па да, осла ња ју ћи се на те зу по ко јој су Фри ги ја и Ли ди ја би ле 
ско ро осво је не и још не до вољ но ор га ни зо ва не обла сти. У ства ри, 
Ан ти о хов бо ра вак у „гор њим са тра пи ја ма“ не тре ба ста вља ти у го
ди не 212–204, ка ко се кон вен ци о нал но чи ни,25 већ у ужи вре мен
ски ра спон 209–205/204. Но ви ји епи граф ски на ла зи по твр ђу ју овај 
став. Ан ти ох се на са мом по чет ку 213. об ра чу нао са Ахе јом и од
мах оти шао у се вер ну Си ри ју, пре пу шта ју ћи овла шће ња и по треб не 
тру пе Зе ук си ду.26 У Си ри ји је остао до про ле ћа или ле та 212. У ту 
го ди ну па да по ход про тив Јер ме ни је ко ји се за вр шио пре да јом јер
мен ског кра ља Ксерк са и ње го вим пре тва ра ње у Ан ти о хо вог ва за ла 
(и зе та).27 У то ку 210. је пре шао у Ме со по та ми ју, у скло пу гран ди о
зних при пре ма за ве ли ки ис точ ни по ход.28 У ле то 209. га на ла зи
мо са вој ском у Ме ди ји и тек та да се мо же го во ри ти о бо рав ку у 
„гор њим са тра пи ја ма“. С је се ни исте го ди не краљ је већ у Хир ка ни
ји, на по хо ду про тив Пар та ко ји ће тра ја ти око го ди ну да на (209–
208).29 Усле дио је дру ги по ход, та ко ђе у тра ја њу од око го ди ну и 
по да на про тив Еути де ма у Бак три ји (је сен 208–206), кра јем 206. 
или по чет ком 205. го ди не краљ је већ био у Ин ди ји да би не ко ли ко 
ме се ци ка сни је кре нуо на зад у за пад не обла сти цар ства, у ко ји ма 
га сре ће мо 204.30 Оно што Јо сиф са оп шта ва хро но ло ги ја по хо да 
чи ни још не ве ро ват ни јим. Да ли је ве ро ват но да би на ме сник у 
чи јој обла сти из би ја ју озбиљ ни не ре ди мо гао да се би до пу сти да 
не ре а гу је и да че ка од го вор кра ља, уда ље ног хи ља да ма ки ло ме
та ра? У та квим окол но сти ма би ло је не из ве сно да ли би и ка да евен
ту ал но пи смо сти гло до кра ља и, још не из ве сни је, ко ли ко би се 

25 Cf. Green, Ale xan der to Ac ti um, 293; Ma, An ti oc hos III, 63–64.
26 Пр во од на ве де них пи са ма Сар ду је из мар та 213, дру го из ју ла или ав гу ста 

исте го ди не.
27 Polybi us, Hi sto ri ae VI II 23–25; Stra bo XI 14, 15.
28 Ibid. IX 43.
29 Ibid. X 27–31; Iustin XLI 5, 7.
30 Polybi us XI 34. Be van, Se le u cus II, 16–24; A. Bo uchéLec lercq, Hi sto i re des Séle

u ci des (323–64 avant J.C.), Pa ris 1913, 157–167; Er ring ton, CAH VI II2, 249–250. 
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че ка ло на од го вор. Није вероватно да би та ква кра ље ва од лу ка у 
тре нут ку при спе ћа уоп ште би ла ак ту ел на. Си стем на ме сни ка и 
са тра пи ја и је сте осми шљен као од го вор на не мо гућ ност јед не осо
бе да увек бу де у то ку са до га ђа ји ма и да пра во вре ме но до но си од
лу ке. Епи граф ски до ку мен ти све до че да је краљ мо гао да бу де у то ку 
са до га ђа ји ма у Ли ди ји док се сам на ла зио у се вер ној Си ри ји,31 али 
је ве ли ко пи та ње ка ко је ова ве за функ ци о ни са ла ка да је 210. пре
шао Еуфрат, а ка моли кад је био на крај њем ис то ку цар ства. У том 
сми слу је по треб но при се ти ти се Алек сан дро ве кам па ње у ис точ
ним са тра пи ја ма и до га ђа ја ко ји су се исто вре ме но од ви ја ли у за
пад ним обла сти ма цар ства (са мо во ља са тра па, Хар па ло ва афе ра) 
а ко је он ни је мо гао да спре чи (ако је уоп ште и знао за њих) све 
док по но во ни је био лич но при су тан.

A. Scha lit је из нео и тврд њу да је мо гу ћи раз лог за што је краљ 
по слао ко ло ни сте из Ва ви ло ни је тај што су про сто би ли ла ко до
ступ ни.32 Али то би зна чи ло да је и сам краљ био у Ва ви ло ни ји 
или не где у не по сред ној бли зи ни. Хро но ло шки, то би мо гло би ти 
у време 210–209. го ди не, ка да је краљ био у Ме со по та ми ји при
пре ма ју ћи ис точ ни по ход, али би се та кво ту ма че ње на шло у кон
флик ту са по дат ком о кра ље вом бо рав ку у „гор њим са тра пи ја ма“. 
Краљ је 209. био у Ме ди ји, већ на знат ној уда ље но сти од Ва ви ло
ни је а убр зо је оти шао и мно го да ље у уну тра шњост Ази је. Ако је 
бли зи на по тен ци јал них ко ло ни ста са мом кра љу и ње го вој прат њи 
би ла ика кав па ра ме тар, пре би се мо гао оче ки ва ти дру га чи ји из бор. 
А не тре ба гу би ти из ви да ни огром но ра сто ја ње ко је су ко ло ни
сти из Ва ви ло ни је има ли да пре ђу до свог но вог пре би ва ли шта.

При род но се по ста вља пи та ње из бо ра ко ло ни ста. Ан ти о хо во 
цар ство је би ло огром но, у том тре нут ку сва ка ко нај ве ћа др жав на 
фор ма ци ја на све ту. Мо дер не про це не по пу ла ци је не да ју цар ству 
ма ње од 18 до 20 ми ли о на ста нов ни ка, што је огро ман број за ан
тич ко до ба.33 Краљ је за по тре бе ко ло ни за ци је имао на рас по ла га
њу ве ли ки број раз ли чи тих ет нич ких гру па. За по тре бе вој не ко
ло ни за ци је су, ме ђу тим, ко ри шће не са мо не ке гру пе. Ра ди ло се, 
без из у зет ка, о оним гру па ма ко је су има ле од го ва ра ју ћу вој нич ку 
тра ди ци ју и ис ку ство. На се ља ва ни су, пре све га, Гр ци и Ма ке дон

31 Пр во кра ље во пи смо Сар ду је већ из мар та 213 (Ga ut hi er, No u vel les In scrip ti ons, 
бр. 1, 10) а тре ће (Ibid. бр. 3) је пи са но кра јем ле та.

32 Scha lit, op. cit., 297.
33 Но ва сту ди ја G. G. Aperg his, The Se le u kid Royal Eco nomy. The Fi nan ci es and Fi

nan cial Ad mi ni stra tion of the Se le u kid Em pi re, Cam brid ge 2004, 56–57 да је цар ству 18,5–
19,5 ми ли о на ста нов ни ка на вр хун цу у вре ме Ан ти о ха III (ју жна Тра ки ја, осво је на 
197–196. ни је укљу че на у про це ну); у од но су на дру ге по сто је ће про це не, Ap her gis да је 
да ле ко нај ни же ци фре, те се оне мо гу упо тре би ти као по ла зна до ња гра ни ца.



ци, али чу је мо и о вој ним ко ло ни ја ма Тра ча на, Кел та, Ми зи ја ца, 
Ира на ца и дру гих.34 Од ре ђе не гру пе се про сто не ја вља ју, нпр. се
мит ског ста нов ни штва Си ри је и Ме со по та ми је уоп ште не ма, иако 
су у пи та њу нај гу шће на се ље не обла сти цар ства. Ста ри ја исто ри о
гра фи ја је ово на сто ја ла да об ја сни ти ме што су од ре ђе не гру пе 
би ле при род но ви ше рат нич ке не го дру го. Гр ци, Кел ти или Пер
си јан ци су са ми по се би би ли „до бар рат нич ки ма те ри јал“ док су, 
ре ци мо, Се ми ти би ли при род но крот ки и не а гре сив ни и сто га не
по де сни за вој ни ке. Сре ћом, ова ква упро шће на об ја шње ња ко ја по
не где иду до иви це ра си зма да нас се у на у ци не сре ћу. У пи та њу је 
не што дру го. По на ша ју ћи се прак тич но, мо жда чак и опор ту ни
стич ки, хе ле ни стич ки кра ље ви су на сто ја ли да узи ма ју у слу жбу 
го то ве и спрем не рат ни ке а на ро чи то су из бе га ва ли да се упли ћу у 
сло жен и ду го тра јан про цес пре тва ра ња ци вил ног ста нов ни штва у 
вој ни ке. Мно го је по год ни је би ло ко ри сти ти оне љу де ко ји већ има
ју вој но ис ку ство и оруж је. Алек сан дар и ди ја до си су у пр вим го ди
на ма хе ле ни стич ке ко ло ни за ци је на се ља ва ли ислу же не ма ке дон ске 
ве те ра не и грч ке на јам ни ке и та ко ство ри ли је згро вој них ко ло ни
ста. Пре у зи ма њем ових и осни ва њем мно гих дру гих вој них ко ло
ни ја, Се ле у ки ди су се би обез бе ди ли вој ну ре зер ву, по ред ко је је 
увек по сто јао из ве стан број тре нут но ан га жо ва них пла ће ни ка, од 
ко јих су не ки ка сни је и са ми мо гли по ста ти вој ни ко ло ни сти. Та ко
ђе, не ке ет нич ке гру пе су на ста ви ле да да ју вој ни ке и под Се ле у ки
ди ма, као што су чи ни ли и под Ахе ме ни ди ма. Још јед ну по је ди ност 
тре ба на гла си ти: ма да су као вој ни ке ко ри сти ли љу де раз ли чи тог 
по ре кла, Се ле у ки ди и дру ге ве ли ке ди на сти је су стро го па зи ли да 
је згро и нај ве ћи део вој ске ипак чи не тру пе грч кома ке дон ског по
ре кла и ма се до ма ћег ста нов ни штва су ра ди је ко ри сти ли као рад ну 
сна гу и из вор при хо да не го као ре гру те.35 Да по ве ре ње из ме ђу ели
те стра ног по ре кла и до ма ћег ста нов ни штва ни кад ни је би ло пот
пу но, по ка зу је и пто ле ме ид ско ис ку ство са ре гру то ва њем Егип ћа на, 
што је ина че ме ра ко јој се при сту пи ло са мо у окол но сти ма крај ње 
ну жде.36 Сто га ме ђу по зна тим вој ним ко ло ни ја ма нај ви ше има 
оних у ко ји ма су на се ље ни Гр ци. У це ли ни, се ле у кид ска ар ми ја 
(као и дру ге хе ле ни стич ке ар ми је) је би ла про фе си о нал ног ти па и 
ве ћи део ста нов ни штва цар ства ни је слу жио у њој. Ме ђу број ним 
гру па ма ко је не сре ће мо као вој ни ке на ла зе се и Је вре ји.

34 B. BarKoc hva, The Se le u cid Army: Or ga ni za tion and Tac tics in Gre at Cam pa igns, 
Cam brid ge 1976, 20–37.

35 Ibid., 44–52. Ни је био убе дљив по ку шај Aperg hisa, Royal Eco nomy, 195–196 да 
оспо ри осно ве се ле у кид ске вој не ор га ни за ци је и чи та вој ар ми ји при пи ше на јам нич ки 
ка рак тер.

36 Polybi us, Hi sto ri ae V 65; V 107.
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Пи смо ко је Јо сиф Фла ви је ци ти ра је је ди ни из вор ко ји спо ми
ње по сто ја ње је вреј ских вој них ко ло ни ја у др жа ви Се ле у ки да. Уоп
ште, де ла Јо си фа Фла ви ја су је ди на ко ја спо ми њу уче шће Је вре ја у 
вој ска ма не ке хе ле ни стич ке мо нар хи је из у зев, на рав но, др жа ве 
Ха смо не ја ца. Ова по је ди ност је и нај ве ћи про блем на уч ни ка ко ји 
за го ва ра ју аутен тич ност и ве ро до стој ност пи сма: по треб но је до
ка за ти да су Је вре ји има ли она кве вој нич ке тра ди ци је и ис ку ство 
ко је би их свр ста ле у ред са, ре ци мо, Гр ци ма или Тра ча ни ма и та
ко их пре по ру чи ле за вој ну ко ло ни за ци ју. „Упр кос то ме, од лу чу
ју ћи фак тор (sc. за из бор ко ло ни ста) су не сум њи во би ли рат нич ки 
ква ли тет по ко ји ма су ме со по там ски Је вре ји по ста ли по зна ти.“37 
Сти че се ути сак да се и ов де ра ди о го ре по ме ну тој вр сти схва та
ња ко ја не ке ет нич ке гру пе ви ди као „при род но“ рат нич ке а дру ге 
не. Ар гу мен ти ко ји се на во де у при лог ове и слич них тврд њи су сле
де ћи: 1) по чет ком V ве ка ст.е. по сто јао је на ју гу Егип та (Еле фан
ти на) гар ни зон ско на се ље Је вре ја, које су осно ва ли Пер си ја нци;38 
2) Је вре ји су слу жи ли у вој сци Алек сан дра Ве ли ког;39 3) по жр тво
ва ност Је вре ја у ма ка беј ском устан ку про тив Се ле у ки да; 4) по бе
де дво ји це од мет ни ка, Ха си де и Ха ни ла ја (у грч. тек сту Ἀσιάνιος 
и Ἀνιλαι̑ος), у парт ској Ва ви ло ни ји, ко ји су на вод но ус пе ли да 
(при вре ме но) ство ре вла сти ту др жа ву.40 Пр ви при мер је из Егип та, 
го то во два ве ка пре на стан ка др жа ве Се ле у ки да, го во ри о стра жар
ској ду жно сти и ни је уоп ште из ве сно да се ра ди о ва ви лон ским 
Је вре ји ма. Дру ги при мер је из ве сно фал си фи кат; о уче шћу Је вре ја 
у Алек сан дро вој војсци го во ри са мо Јо сиф Фла ви је док при мар ни 
из во ри за Алек сан дро ву ка ри је ру о то ме не го во ре ни шта.41 Ма ка
беј ски уста нак је по се бан исто риј ски фе но мен ко ји те шко да сто ји 
у бли жој ве зи са пи та њи ма се ле у кид ске вој не ор га ни за ци је. Чи ње
ни ца да се јед на по пу ла ци ја, чи ји се вер ски и кул тур ни иден ти тет 
на шао не по сред но угро жен, ди гла на оруж је, ни је ни ка кав до каз 
да су ње ни при пад ни ци би ли це ње ни и ко ри шће ни као вој ни ци 
че ти ри де це ни је ра ни је. Уоста лом, сам ток ма ка беј ског устан ка по
ка зу је јед ну оп шту ше му: до кле год во де опре зан, ге рил ски рат или 
до кле год се бо ре са мо са сна га ма ло кал них на ме сни ка, уста ни ци 
су успе шни; отво ре ни су ко би са ре гу лар ном се ле у кид ском ар ми јом 

37 Scha lit, op. cit., 297: “Ne vert he less, the de ci si ve fac tor was no do ubt the mar tial qu
a li ti es for which the Me so po ta mian Jews ca me to be known.”

38 A. Co way, Ara ma ic Papyri of the Fifth Cen tury BC, Ox ford 1923, xvxvi ii.
39 Jo sep hus, An ti qu i ta tes Iuda i cae XI 8, 5; ibid., Con tra Api o nem I 22.
40 Ibid., An ti qu i ta tes Iuda i cae XVI II 9, 1–7.
41 H. He ger mann, The Di a spo ra in the Hel le ni stic Age, у: The Cam brid ge Hi story of 

Ju da ism II: The Hel le ni stic Age, Cam brid ge 2007, 121–124.

215



су се ре дов но за вр ша ва ли те шким по ра зи ма по бу ње ни ка.42 Че твр ти 
при мер та ко ђе не ма ни ка кве ве зе са про фе си о нал ним ар ми ја ма, 
мно го је ка сни ји од вре ме на Ан ти о ха III а и o ње му са зна је мо са мо 
од Јо си фа Фла ви ја. По но во, на ла зи мо на кру жни ар гу мент где је 
до каз у при лог ве ро до стој но сти Јо си фа Фла ви ја он сам.

У це ли ни, на ве де ни при ме ри ни хро но ло шки ни на дру ги на
чин ни су у ве зи са про бле мом ко ји ов де ана ли зи рам, а је дан или 
ви ше њих су не ве родо стој ни. Да кле, не ма до ка за да су Је вре ји уоп
ште уче ство ва ли у ар ми ја ма ве ли ких хе ле ни стич ких си ла ни ти да 
су их Се ле у ки ди ко ри сти ли као вој не ко ло ни сте.

За кљу чак

Раз ма тра ње ко је сам ов де по де лио на три гру пе про бле ма – фор
мал на, са др жин ска и кон тек сту ал на – има ло је за циљ да пру жи 
уте ме љен од го вор на пи та ње да ли је Ан ти о хо во пи смо Зе ук си ду 
аутен тич но и ве ро до стој но. Што се аутен тич но сти ти че, од го вор 
мо ра не дво сми сле но би ти: не. Пи смо по фор ми не од го во ра до ку
мен ти ма се ле у кид ске кра љев ске кан це ла ри је, са др жи мно го број
не ано ма ли је и те шко се укла па у ши ри кон текст. Пи та ње ве ро до
стој но сти је сло же ни је, је дан фал си фи ко ван до ку мент мо же ла ко 
са др жа ти и са свим тач не ин фор ма ци је. Ипак, не мо гу да се сло жим 
са тврд њом G. М. Co henа да, без об зи ра на то да ли је пи смо фал си
фи кат или не, „не ма ни ка квог раз ло га да се сум ња да су је вреј ски 
ко ло ни сти по сла ти у Ма лу Ази ју.“43 О овим мно го број ним вој ним 
ко ло ни сти ма (2000 по ро ди ца, а текст по ми ње и њи хо ве слу ге) у 
ру рал ној уну тра шњо сти Ма ле Ази је, не ма ни тра га у ка сни јим вре
ме ни ма.44 Је вреј ску ди ја спо ру, ко ја се ка сни је обра зо ва ла у ве ли ким 
цен три ма на за па ду по лу о стр ва, сва ка ко не чи не по том ци вој них 
ко ло ни ста у Ли ди ји и Фри ги ји, ма да је би ло по ку ша ја да се и то 
твр ди.45 Да ли ов де „не сум њи во има мо нор мал ну про це ду ру ко ју 

42 BarKoc hva, The Se le u cid Army, 174–200; Ch. Ha bicht, The Se le u cids and the ir Ri-
vals, CAH VI II2, 354, 357 и нап. 126, 363, 369–370. 

43 G. M. Co hen, The Se le u cid Co lo ni es. Stu di es in Fo un ding, Ad mi ni stra tion and Or
ga ni za tion, Wi es ba den 1978, 6: “Cer ta inly the re is no re a son to do ubt that Je wish co lo nists 
we re sent to Asia Mi nor.”

44 По сто ји вр ло по зни нат пис (над гроб ни спо ме ник, IGRR IV 1387=ТАМ V1 608), 
да ти ран у 354. го ди ну Су ли не ере (=270 н.е.), ко ји го во ри о „Ἰουδδηνω̑ν κατοικία“, што 
су не ки исто ри ча ри (V. Tsche ri ko wer, Hel le ni stic Ci vi li za tion and the Jews, Phi la delp hia 
1959, 502, нап. 63) ту ма чи ли као све до чан ство о по сто ја њу је вреј ске вој не ко ло ни је. 
Али L. Ro bert, Vil les d’Asie Mi ne u re. Étu des de géograp hie an ci en ne, Pa ris 19622, 282 нап. 
1 je по ка зао да је ово ма ло ве ро ват но и да се пре ра ди о то по ни му ло кал не, ана дол ске 
ети мо ло ги је.

45 R. Mar cus, op. cit., 765–766.
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су сле ди ли Се ле у ки ди ка да су осни ва ли ко ло ни ју“46 дру го је пи
та ње. У нај ма њу ру ку, у нор мал ну про це ду ру ни је спа да ло на се ља
ва ње ко ло ни ста са по ро ди ца ма као од го вор на не по сред ну вој ну 
прет њу. Од ред бе о пра ву ко ло ни ста на вла сти те за ко не и на ве де не 
еко ном ске олак ши це се до бро укла па ју са оним што зна мо о се ле
у кид ској ко ло ни за тор ској по ли ти ци и до пу шта ју да је аутор био у 
из ве сној ме ри упу ћен у про блем. Низ до ку мен тар них из во ра али 
и је дан број ан тич ких пи са ца мо гли су да ауто ру пи сма пру же ин
фор ма ци је на осно ву ко јих је са ста вљен овај текст. По што сва ка ко 
ни је про дукт се ле у кид ске кан це ла ри је, по ста вља се пи та ње ка да 
је пи смо са ста вље но и ко је аутор. Са др жај пи сма као да ода је ат мо
с фе ру стреп ње за пра ва и вер ске сло бо де Је вре ја, те је сва ка ко на
ста ло у вре ме ну по сле ма ка беј ског устан ка; са свим је мо гу ће да је 
текст мно го по зни ји, мо жда из вре ме на Фла ви ја. О тач ним окол
но сти ма на стан ка и иден ти те ту ауто ра се не мо же ни спе ку ли са ти, 
сем еле мен тар не прет по став ке да је не сум њи во био у пи та њу кла
сич но обра зо ван Је вре јин. Ни сам спре ман да идем та ко да ле ко да 
твр дим да је сам Јо сиф Фла ви је са ста вио пи смо или све сно унео 
не што што је пре по знао као фал си фи кат у свој текст. Ве ро ват но 
га је пре у зео из не ког свог из во ра.

У мо дер ној исто ри о гра фи ји аутен тич ност раз ма тра ног пи сма 
је ши ро ко при хва ће на. Ста ри ја исто ри о гра фи ја је би ла по де ље них 
ми шље ња о овом пи та њу: чу ли су се ста во ви и у при лог ве ро до
стој но сти пи сма и про тив ње,47 а раз ма тра на је и мо гућ ност да су 
фал си фи ко ва на по је ди на ме ста у ина че аутен тич ном тек сту.48 Али 
од сре ди не XX ве ка па на да ље, исто ри ча ри при хва та ју пи смо као 
аутен тич но го то во без ди ску си је.49 Од но ви јих ра до ва, по ме ну та 

46 Co hen, Co lo ni es, 6: “In any event the do cu ment is im por tant be ca u se it un do ub tedly 
gi ves the nor mal pro ce du re fol lo wed by the Se le u cid when fo un ding a co lony.” Co hen на 
овом ме сту па ра фра зи ра Ro stov tzeffa (в. сле де ћу нап.).

47 У при лог аутен тич но сти: E. Bi ker man, In sti tu ti ons des Sélu ci des, Pa ris 1938, 84–
86; М. Ro stov tzeff, The So cial and Eco no mic Hi story of the Hel le ni stic World I, Ox ford 
1941, 492; Wel les, RC, vii. Про тив: J. Wel lha u sen, Isra e li tische und jüdische Geschic hte, 
Ber lin 1907, 236, нап. 2; H. Wil lrich, Ju da i ca: For schun gen zur hel le ni stischju dischen 
Geschic hte und Lit te ra tur, Göttingen 1900, 59; ibid., Ju den und Gri ec hen von der makkäbai-
schen Ehre bung, Göttingen 1895, 41–42; Е. Schürer, Geschic hte des jüdischen Vol kes im Ze i
tal ter Je su Chri sti III: Ju den tum in der Zer stre u ung und die jüdische Li te ra tur, Le ip zig 1898, 
10–11 ни је био си гу ран да ли је у пи та њу фал си фи кат или не.

48 Углав ном се сма тра ло да је по ми ња ње је вреј ске по бо жно сти умет ну то у текст 
или да је ори ги нал ни (по ли те и стич ки) из раз из ме њен (пр во бит но πρὸς τὸ θει̑ον уме сто 
πρὸς τὸ θεὸν и сл.): Hol le a ux, op. cit., 97; E. Meyer, Ur sprung und Anfänge des Chri stent
mus II: Die Ent wic klung des Ju den tums und Je sus von Na za ret, Darm stadt 1962, 25–26, нап. 
2 (пре штам па но из да ње Stut tgart–Ber lin 1925). 

49 Од оп шир не би бли о гра фи је на во дим са мо нај ва жни је при ме ре: Co hen, Co lo ni es, 
5–9; ibid., The Hel le ni stic Set tle ments in Euro pe, the Islands and Asia Mi nor, Ber kley – Los 
An ge les – Ox ford 1995, 47, 212–213; E. S. Gruen, Jews and Gre eks, у: A. Er ski ne, A Com pa-
nion to the Hel le ni stic World, Ox ford 2005, 272; He ger mann, CHJ, 145–146; Ма, An ti oc hos 
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Ga u gerова сту ди ја је је ди на ко ја до ка зу је да је пи смо фал си фи кат.50 
Ре ла тив но је дин ство ми шље ња је сте ин ди ка тив но али ни је ар гу
мент са мо по се би. Број епи сто лар них фал си фи ка та у ан ти ци је био 
огро ман. Њи хо ви ауто ри су на тај на чин мо гли да сво је ста во ве 
про па ги ра ју кроз уста мит ских лич но сти, ве ли ких др жав ни ка, вој
ско во ђа и фи ло зо фа. У тај обра зац се на вод но Ан ти о хо во пи смо 
са свим до бро укла па. Оно има ја сну тен ден ци ју, циљ му је да по
ка же ко ли ко су хе ле ни стич ки вла да ри це ни ли вер ност и спо соб
ност Је вре ја и ко ли ко су по што ва ли њи хо ву ве ру. И упра во за то је 
иза бран Ан ти ох III, као је дан од нај мо ћни јих и у ан тич кој тра ди
ци ји нај по зна ти јих хе ле ни стич ких вла да ра.

Јед но од основ них пра ви ла у кри ти ци ан тич ких из во ра је да се 
пи сма и дру ги до ку мен тар ни из во ри ко је ци ти ра ју ан тич ки пи сци 
узи ма ју са ве ли ком ре зер вом. Стро гој ана ли зи и оштрој кри ти ци 
су би ла под врг ну та пи сма, го во ри и дру ги до ку мен ти ко је на во де 
ауто ри по пут Ту ки ди да, По ли би ја, Ари ја на и дру гих. Очи глед но, 
та ко стро гој на уч ној кри ти ци ни је био под врг нут и Јо сиф Фла ви је, 
иако ће се те шко на ћи не ко ко би твр дио да је Јо си фо ва објек тив
ност на ни воу, ре ци мо, Ту ки ди до ве. За што су он да исто ри ча ри, 
ина че вр ло кри тич ни и скеп тич ни, у слу ча ју Јо си фо вог де ла та ко 
бр зо и пот пу но спрем ни да по ве ру ју?51
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THE QU E STI ON OF AUT HEN TI CITY OF THE 
AN TI OC HUS III LETTER TO ZE U XIS

Sum mary

The re was much de ba te in the early 20th cen tury hi sto ri o graphy whet her or not 
the let ter qu o ted by Jo sep hus in An ti qu i ta tes Iuda i cae 12.148–153 is a ge nu i ne Hel
le ni stic do cu ment. The mo re re cent stu di es re gard this let ter as aut hen tic with a re
mar ka ble de gree of uni for mity, usu ally wit ho ut any at tempt at ca re ful analysis (Ga
u ger’s work be ing the only ex cep ti on). As it stands, the let ter co uld pro vi de use ful 
in for ma tion on a num ber of im por tant qu e sti ons, in clu ding the hi story of the Se le u cid 

III, 63 (али уз огра ду: “as su ming that the do cu ment is aut hen tic”); R. Mar cus, Ap pen dix D 
III, у: Jo sep hus, Je wish An ti qu i ti es v. VII, Lo eb, Lon don 1971, 764–766; Scha lit, op. cit., 
289–318; G. Shi pley, The Gre ek World af ter Ale xan der, Lon don 2003, 296; F.W. Wal bank, 
The Hel le ni stic World, Cam brid ge MA 1992, 131–132. 

50 Ga u ger, op. cit., 63–69.
51 Cf. Bar tlett, Jews in the Hel le ni stic World, 78: “we must al ways scru ti ni se Jo sep hus’ 

mo ti ves in wri ting, espe ci ally in the mat ters con cer ning Je wish po li tics or his own po si tion.”
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mi li tary co lo ni es, events of the re ign of An ti oc hus III and the cre a tion of the Je wish 
di a spo ra in Asia Mi nor, if only the re we re a hard pro of that it is what it cla ims to be. 
But the mo re tho ro ugh re a ding re ve als a gre at num ber of ano ma li es in vol ving the 
text, in clu ding both its for mal fe a tu res and the con tents. 

The al le ged royal let ter shows flaws and di scre pan ci es that se pa ra te it from 
the ot her known epi stu lae of the sa me king. The ex pres si on king uses to re fer to his 
sub or di na te (“fat her”) is very unu sual and at odds with the ba sic ide as of Hel le ni stic 
kingship. Anot her ano maly is the men tion of royal “fri ends” in such con text, and al so 
the fact that king re fers to him self in sin gu lar, plu ral be ing the only form en co un te
red in the ot her Se le u cid royal let ters. Con tents of the let ter al so ra i se a num ber of 
qu e sti ons that can hardly be re con ci led with the cur rent know led ge of the Hel le ni
stic world. Gre at upri sings in Lydia and Phrygia are men ti o ned in the text but are 
ot her wi se unk nown, which is very stran ge con si de ring that we are ge ne rally very 
well in for med abo ut this pe riod. Anot her po int of do ubt is that the in struc ti ons on 
an ur gent mat ter are ex pec ted from the king, him self ab sent on a cam pa ign in the 
eastern parts of the Em pi re, in spi te the ob vi o us fact that the go ver nor Ze u xis had 
both me ans and the aut ho rity to deal with any pos si ble chal len ge of the sort. 

The gre a test pro blem with the al le ged let ter is the as sump tion that the mi li tary 
co lo ni za tion is a met hod to qu ell the upri sing; this is simply not the ca se. But the 
very pur po se of the let ter, vi e wed in the con text of the Jo sep hus work, is not to in form 
the re a der abo ut this or any ot her me a su re of the Se le u cid go vern ment, but rat her to 
pro ve that Jews we re held in high este em by An ti oc hus III and the ot her ru lers of his 
dynasty. This al so ex pla ins the cho i ce of Babylo nian Jews as mi li tary set tlers, ot her
wi se un pre ce den ted in Hel le ni stic world out si de Pa le sti ne it self. This and ot her pro
blems with both ex ter nal and in ter nal fe a tu res of the do cu ment cle arly po int that we 
are de a ling with a la ter for gery, per haps as la te as the fi nal qu ar ter of the 1st cen tury 
AD. Jo sep hus was pro bably not the aut hor of the for gery, mo re li kely he fo und it in 
the one of his so ur ces. It se ems that so far, the let ters and ot her do cu ments qu o ted 
by Jo sep hus did not re ce i ve the amo unt of cri ti cal exa mi na ti on that is stan dard in 
the clas si cal scho lar ship. 


