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О МАГИЈИ И РЕЛИГИЈИ У АМИЈАНА МАРЦЕЛИНА

Апстракт: У прилогу ce разматрају место и различити начи- 
ни на које су y Res gestae укомпоновани подаци о дивинацији, 
магији и религији: они ce no правилу налазе успутно y глав- 
ном тексту, изузетно y посебним дигресијама и, нарочито 
детаљно, y казивању о Јулијану. У етно-географским дигре- 
сијама религијски дискурс je сведен на опште, сажете no- 
flam e, који имају извесну вредност једино за Хуне и Алане.

У богатој литератури протеклих деценија посвећеној 
Историји Амијана Марцелина, доста пажње односи ce на 
податке о религији и магији1. Овде ћемо ce првенствено бавити 
улогом дискурса ове врсте y Res gestae и његовим компози- 
ционим аспектом.

Упадљиви су бројни описи и детаљи из сфере традицио- 
налне паганске религије y Историји. Али, док олимпска 
божанства немају виднију улогу, персонификације као Fama, 
Fatum, или апстрактно Numen чешће ce срећу. Но, незаоби- 
лазну појаву y делу представљају знамења, предсказања и 
обреди њиховог тумачења. Амијан прави разлику између 
обреда и магијских радњи које врше званични жреци и сличних 
радњи које врше приватна лица. Разна чуда, знамења и пред- 
сказања везана су најчешће за владаре и високо достојан- 
ственике и показују промеиу власти. Како закључује један 
истраживач, y позној антици, кад врховна политичка власт

1 Тематску библиографију дају напр. G. Sabbah, уз своје опсежно дело 
La méthode d'Ammien Marcellin, Paris 1978 (y даљем тексту Sabbah 1978), и K. 
Rosen, Ammianus Marcellinus, Darmstadt 1980, 183-220. Од посебних студија 
важних за тему овог прилога издвајамо Seyfath, W. Glaube und Aberglaube bei 
Ammianus Marcellinus, Klio 46, 1965, 373 -383; M. Meslin, Merveilleux comme 
langage politique chez Ammien Marcellin, Mélanges d'histoire ancienne W. Seston. 
Paris 1974, 353-363, . A.-M. Marié, Virtus et Fortuna chez Ammien Marcellin, REL 
67,1989, p. 179-190; H. Funke, Majestätsprozesse bei Ammianus Marcellinus, 
Jahrbuch für Antike und Christentum 10, 1967, 145-175. Овај прилог рађен je y 
оквиру пројекта Аитичка култура и религија na простору цеитралиоЗ и јуж- 
noć Балкапа, МНТР Србије.
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постаје све више сакрална, чудо представља јасно средство да 
ce изрази харизматички ауторитет цара2. Уосталом, auspicia су 
од давнина право и привилегија првенствено владара.

Међутим, наш аутор, успутно, слика и обичне људе 
широм Царства како ce свакодневно баве разним гатањима и 
бајањима, ради одбијања зла и болести, предвиђања будућ- 
ности, задобијања нечије наклоности. Наводи да су многи 
Јвуди због тога били изведени пред суд и, под отужбом да су 
хтели да угрозе цара или да ce сами домогну престола, невини 
погубљени. Такође прави разлику између традиционалног 
култа и религије с једне, и празноверја, superstitio с друге 
стране3, или ce бар труди да то учини. Многе предзнаке и 
предсказања који су израз сујеверја, писац бележи без сумње 
y њихову истинитост и без икакве ограде, прекора или под- 
смевања. Ипак, осуђује - не увек директно - гатаре и врачеве 
који злоупотребљавају лаковеран свет4. Док су напомене ове 
врсте уткане y главну нарацију, посебне дигресије биће посве- 
ћене судским прогонима људи који ce баве магијом5.

Вишу, теоријску, раван религијског дискурса пред- 
стављају два невелика одељка, од којих je први посвећен 
Адрастији (14,11,25-26), други дивинацији (21,1,). Први искорак 
начињен je приликом описа спровођења и убиства цезара Гала. 
Сматрајући његов крај заслуженим, Амијан га тумачи вишом, 
небеском правдом, чија je персонификација богиња Немеза - 
Адрастија6. При том ce позива на старе богослове (theologi 
veteres). Ово није једини пут да писац употребљава термин 
шеолог; иако их не цитира поименце, колико ce види из самог 
текста, односи ce на ауторе (филозофе, песнике) који ce баве 
и теолошким темама, али не само њима7. Адрастију помињу 
већ Есхил, Платон и Аристотел, a са Немезом je изједначују 
Страбон и Лукијан, као и касноантички писци Либаније, Нон и

2 М. Meslin, 1. cit., посебно 355-56.
3 Уп. карактеристику Јулијана.. .praesagiorum sciscitationi nimiae dedi

tus... superstitiosus magis quam sacrorum legitimus observator (25,4,17) и опис 
Хуна: nullius religionis vel superstitionis reverentia aliquando districti.. 31,2,11.

4 Hanp. 28,4,26; 30,4,11.
5 Суђење y Скитопољу, 19,12; Максиминова суђења y Риму, 28,1 ; Тео- 

дорова афера y Антиохији 29,1 и суђења због магије 29,2; уп. ниже, стр. 6 и 
нап. 36.

6 Среће ce још једном, y 22,3,12 како прво опомиње човека да би ce 
вратио на прави пут, пре него што га казни.

7 Уп. theologicae doctrinae u 16,5,5, и theologi y 21,14,3. Термин ce среће 
и y Јулијановој Химни краљу Хелију. Е. Galletier -Ј. Fontaine, Ammien Mar
cellin, Histoire t. I , l.XIV -  XVI, Paris 1968, нап. 141 ad loc. сматрају да ce y 4. 
b . под појмом теолози подразумевају песници, као Орфеј, Лин, Музеј.



Милена Милин, О магији и религији ... ŽA 52(2002)181-196 183

Марцијан Капела8. Амијан и овде следи хеленску традицију. 
Иако помиње ликовне представе Адрастије са крилима, 
жезлом и са точком испод - како ће ce сликати Фортуна кроз 
цео средњи век - он прави разлику између ње и слепе, пре- 
вртљиве и непостојане Фортуне коју ће тим именом и са поме- 
нутим особинама неретко уплитати y своје излагање историје. 
Дигресија о Адрастији уметнута je без уводне и завршне фор- 
муле, али представља јасан усек y главној нарацији.

За разлику од претходне, дигресија о дивинацији (21,1, 
7-14) има опширно уводно образложење и завршну формулу 
уобичајену за екскурсе (етно-географске, природописне и дру- 
ге) y делу. Вреди истаћи чиме аутор објашњава овај уметак: 
Цару Јулијану - јунаку Историје - злобници пребацују што ce 
бави недозвољеним вештинама y прорицању будућности. Наш 
историограф брани и њега и “доктрине” (doctrinae genus) којим 
ce он бави. Прорицање - било auguria или auspicia - je дар бо- 
жанства људима. A они постају свесни будућности захваљу- 
јући богу Сунцу:

Sol enim, ut aiunt physici, mens mundi nostras mentes ex sese
velut scintillas diffunditans, cum eas incenderit vehementius,
futuri conscias reddit (21,1,11).
Амијан je посебно поштовалац Хелија, бога који je живо- 

творан, али који може и да уништи9. Меркур и Нептун, бо- 
жанства важна за новоплатоничаре, такође ce срећу y њего- 
вом делу10.

Пишчево веровање о Сунцу разуме, ce није самостално; 
налази ce, много опширније изложено и код савременика од 
којих га je он могао преузети: код Макробија и y X umhu краљу 
Хелију самог цара Јулијана11.

У Макробијевим Сатурналијалш Претекстат износи уче- 
ње о Сунцу12. Он изједначује Хелија на првом месту са Апо- 
лоном13- што важи још од Хомера, Аполонове стреле су

8 Према Страбону XIII 1,13, етимологија имена je пеизбежна. Код Рим- 
л>ана ce y овом значењу први пут среће y Вергилијевом додатку, Cyris, 239. 
Уп. Tümpel, Adrasteia nr. 3, RE I (1893), 406 -411; Roscher, Myth. Lex. I Adrasteia 
nr. 1, 77-78 (Roscher).

9 Kao y битци код Хадријанопоља; уп. Sabbah 1978, 561, са нап. 63 и 64.
10 Mercurius y 16,5,5: (Iulianus) occulte Mercurium supplicabat, quem mundi 

velociorem sensum esse motum mentium suscitantem theologicae prodidere doctri
nae. Neptunus je, према теолозима umentis substantiae potestas, 17,7,12. Ha ову 
чињеницу указује још G.B. Pighi, Ammianus Marcellinus, RAC I (1950) 386-394.

11 Јулијан и потиче од бога Хелија, како наглашавају многи савремени 
пагански писци, уп. J. Bidez, La vie de Г empereur Julien, Paris 1930, 81, нап. 15.

12 Macrob. Saturn. 1,17-23 (Willis).
13 Ibid., o другим именима и епитетима Аполона в. 17, 31-70.
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уствари зраци -потом нарочито са Дионисом, одн. Бакхом14, 
даље са Меркуром15 али и са Јупитером.16

Сличности Претекстатовог Хелија са богом Сунца y Res 
gestae доиста постоје.17 С друге стране, нарочито je важно на- 
гласити подударност особина бога Сунца y Res gestae, са уче- 
њем о овом божанству које према Јамблиху износи Јулијан y
Химни краљу Хелију.18 19 Навешћемо нека карактеристична

1 9места .

- Исправно ce прича да човек и Сунце рађају човека и да 
Сунце просипа на Земљу душе настале не само од њеГа са- 
м о г , него и од осталих богова20 21 22

- A врхунац, могло би ce рећи, и нешто као цвет саме 
светлости која je бесшелесна, Шо су Сунчеви зраци.21

- ...позовимо за сведоке кипарске свештенике који при- 
казују заједничке жртвенике Хелију и Зевсу, a пре њих позо- 
вимо за сведока још и Аполона ... јер овај бог каже: Једно су 
Зевс, Хад и Хелије Сарапид 22

Кад ce зна за приврженост аутора Историје Јулијану и 
кад ce узме y обзир да je свакако лакше читао на матерњем 
грчком језику, чини ce вероватним тражити његов узор и 
утицај y наведеном Јулијановом спису.

Занимљивост y разматраном одељку о гатању и прори- 
цању представља и помен Тагеса (1.10), легендарног етрурског

14 1,17,1; 18,1 sqq., нарочито 18, 16-18 : heis Zeus, heis Haides, heis helios, 
he is Dionysos.

15 Saturn. 1, 19,7-18.
16 Id. 1, 23.
17 Ha шта указује Sabbah 1978, 561, n.64. Према мишљењу Г.Пигија, 

Амијаново схватање Хелија потиче можда од Корнелија Лабеона, што je 
теже доказати, уп. G.B. Pighi, /. cit. Kao што ce зна, Лабеоново дело о рели- 
гији Римљана и Етрураца није сачувано, али вреди напоменути да Макробије 
1, 18,21 цитира дело овог писца, De oraculo Apollinis Clarii .

18 Јулијан y овом делу сам ynyhyje на Јамблиха, 146 А, 150 D, 157 С -D. 
О његовом дивљењу Јамблиху, и имењаку теозофу Јулијану, уп. Bidez, op. 
cit. 73-79. Јулијаново обожавање Хелија прихватио je и каснији неоплатоничар 
Прокло; уп. D. Saffrey, Néoplatonisme après Plotin , Paris 2000, посебно по- 
главље "La dévotion de Proclus au Soleil", pp. 179 -191.

19 Цитати су дати y преводу Александра Поповића, Julijan imperator. 
Izabrani spisi, Beograd 1987, 49-78.

20 Iui. 31 C, yn. Arist. Physica 11,2, 194 C и Plat. Timaeus 42 D.
21 Iui. 134.
22 Iui .135 D- 136. Уп. rope, Macrob. Saturn, 1,18,18 . Једина разлика je 

што Јулијан уместо Диониса ставља египатског бога Серапида (вероватно 
према Јамблиху), са којим je изједначаван, уп. Ал. Поповић, /. cit. 55, нап. 
18.
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проналазач харуспиција, и тумача знамења према громовима 
и земљотресу23. На другом месту (17,10,2 ) реч je о његовом 
уџбенику вештине прорицања, док касније (25,2,7) видимо да 
Јулијанови гатари консултују Тарквитијеве књиге, чији аутор 
ce може идентификовати као Tarée24.

Да je Tarée важио за ауторитет y позној антици антици 
сведочи помен његових књига не само y Макробијевим 
Сатурналијалш25, већ и y других писаца26. Амијан je могао 
преузети наведени податак из Макробија, али je важније ње- 
гово лично сведочанство о коришћењу Тагесових књига за ту- 
мачење предзнака y Јулијановом персијском походу.

Најзад, наш историчар нам преноси одјеке y народу на 
случајеве када ce предзнаци, посебно снови, нису обистинили. 
Разлог томе, сматра он, јесте што je тумач рђаво схватио бо- 
жанску поруку, наводећи при том одговарајући Цицеронов 
исказ27. Амијанова вера y истинитост вештина прорицања није 
само декларативна. Доказ за то, више него дигресија којом 
брани Јулијана, пружају многи примери широм Историје.

И док ce ови примери непрекидно срећу, важнија све- 
дочанства о религијама које су постојале y Царству y главном 
тексту28 су изузетно ретка и кратка; примери за то су помен 
Адониса и прослава његовог празника y Антиохији29, или еги- 
патског бога-пророка Беса; хартије са написаним жељама 
упућене њему злонамерно су прослеђене Констанцију, који je 
наредио истрагу30. Уз Јулијанов боравак y Антиохији везује ce 
и кратко објашњење о Апису,иако Римљани одавно знају за 
светог бика31. Функција дигресије je y следећем. Помињући

23 Up. Roscher 5, 3-5 (С. Pauli - W. Schultz); Weinstock, RE 4 A 2 (1932) 
2009-2011; GSabbah, Ammien Marcellin, Histoire t. II , 1. XVII -XIX , Paris 1970, 
180 n. 81 (прев. и ком.).

24 Уп. Ammiamis Marcellinus, engl, transi, by J. Rolfe, t. II, 488 η.2. ad loc. 
Текст je наведен ниже, стр. 10.

25 Macrob. Saturn. 5,19,13: Granii viri curiosissimi et docti verba ponam qui 
in libro de Italia secundo sic ait: prius itaque et Tuscos aeneo vomere uti cum 
conderentur urbes solitos, in Tageticis eorum sacris invenio et in Sabinis ex aere 
cultros quibus sacerdotes tonderentur.

26 Hanp. Serv. Comm. 8,398 и др., yn. Weinstock, 1. cit. 211; y раније доба 
наводи га још и Фест, s.v.

27 Cic. De nat. deorum 2,4,12; De divin. 1,52,118.
28 Подаци o хришћанству такође ce дају y оквиру историјског казивања 

колико су потребни и везани су за тзв. велику историју, али то je посебна 
тема , ван оквира овог прилога.

29 RG 19,1,11 ; 22,9,15.
30 RG 19,12,3.

RG 22,14,8. Kao веза и разлог за дигресију послужило je писмо на- 
месника Египта о дуготрајном тражењу бика Аписа, које je успешно окон- 
чано.
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Германика, који je Апису понудио храну, али je овај није при- 
мио, што je све било лоше предсказање32, Амијан прави јасну 
аналогију између Германика и Јулијана и њихових несрећних 
судбина33.

Учестала уметања предсказања, знамења и гатања нису 
y складу са историографском концепцијом прагматичне исто- 
риографије којој наш аутор припада. У ствари, она говоре о 
значају који имају не само за писца, већ и за учеснике дога- 
ђаја, као и за читалачку публику. Предзнаци су врло разно- 
врсни, али углавном указују на могућу промену власти или на 
престолу-предсказања смрти владара су locus communis y 
Историји.34 35

Магарац који ce попео на трибунал и никако ce не може 
отерати одатле, метле процвале и римској курији, наказно 
новорођенче рођено y Антиохији - предсказују да ће недостојни 
људи доћи на важне положаје, a држава y опасност-^ - тако 
ове појаве тумачи сам писац. шго je такође важно, он додаје и 
свој коментар: знамења више не подлежу јавном обреду 
чишћења, као y старини,те стога пролазе неопажено36. Овде 
ce, дакле, указује на могућност ублажавања предсказања 
ритуалом, или ce бар скреће пажња свима на опасност која им 
предстоји.

Све оптужбе и суђења из времена Констанцијеве владе 
имали су упориште y законима овог цара против врачања, до- 
нетих првенствено да би ce сачувала личност императора од 
могућих завера37. Нема сумње да je ту било грешака и 
злоупотреба, и Амијан директно оптужује цареву околину за 
“срамне ствари44 које су ce догађале под изговором чувања 
владаревог: л>уде су због некакве “бапске бајалице44 спрово-

32 Да би прича била веродостојна, писац убацује ut legimus, свакако 
мислећи на Тацита.Наведеној дигресији следи много дужа, посвећена Египту, 
a замишљена према Тацитовом опису Германиковог боравка y Египту {Ann. 
II 60), како je приметио F. Amaldi, Il continiiatore di Tacito, Rendiconti della 
Academia d ’Archeologia, Lettere e Belle Arti, 42, 1967, 137.

33 Уп. Милена Душанић Милин, Геоерафско-етпоерафски екскурси v 
делу Амијана Марцелипа,Београд 1986,58.

34 Предзнаци Констанцијеве смрти : 22,1, 1-2: Iulianus...exta rimabatur assi
due avesque suspiciens praescire festinabat accidentium finem, sed responsis 
ambiguis et obscuris haerebat futurorum incertus. Eique tandem haruspicinae peritus 
Aprunculus Gallus orator promotus rector postea Narbonensis nuntiavit eventus 
inspectu iecoris, ut aiebat ipse, praedoctus, quod operimento duplici viderat tectum. 
Лоши предзнаци за Јовијана, 25,10,2; 30,5, 16-19; предзнаци Валентинијанове 
смрти 31, 1; предзнаци Валенсове смрти, ib. 4. Други случај, пчеле ce роје y 
кући, 18,3,1. гатари су протумачили као наговештај велике опасности. To ce 
десило y кући Барбатиона, магистра пешадије, који je no заповести цара Кон- 
станција погубљен, под оптужбом да тежи царској власти.

35 Уп. 27, 3,1: 28.1.42: 19.12,19.
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дили на суд38. При свргавању Атанасија, александријског 
епископа, Констанције je искористио оптужбе да je епископ 
прорицао будућност по картама и по лету птица, иако je био 
свестан да истрага није вођена како треба39. Јасно je да овде 
није могло бити ни помена о завери против цара, али наш 
аутор исто тако не наводи као разлог опште познату чињеницу 
да je разлог царевом непријатељству био религијске природе: 
док je Атанасије ватрени поборник ортодоксног, никејског 
Вјерују, Констанције je присталица аријанства.40

С друге стране природним појавама -зато што потичу од 
божанства које кроз њих људима наговешћује будућност- 
посвећује ce већа пажња, па ce чак објашњавају посебним 
екскурсима. Примери за то су помрачење Сунца и појава дуге. 
И док je прва појава свакако y вези са сменом Урсицина, 
магистра коњице под којим je служио наш историограф41, 
дуга представља Ириду, гласницу неслоге, одн. предстојећег 
грађанског рата42.

Три већа одељка43 Амијан je посветио суђењима због 
бављења магијским радњама, a оптуженима ce углавном став- 
љало на терет да су тиме хтели наудити цару. По томе ce види 
да он овој теми даје доста велики значај. Тачније, прогони 
грађана бе з обзира на разлог вредне су пажње, док сујеверице 
простог света не спадају y историјску материју44. Но, управо 
захваљујући приказима суђења добијамо слику раширености 36 37 38 39 40 41 42 43 44

36 RG 19,12, 19-20.
37 Закони су донети 357. и 358. год, уп. Codex Theodosianus IX 16, 4-6. R. 

Syme, Ammianus Marcellinus and the Historia Augusta, Oxford 1968, 33 наводи y 
овом контексту и Константинов закон CTh 16,3 којим ce од magicae artes изу- 
зимају обреди за добру жетву и за здравље људи.

38 RG 16,8,2 : Si super occentu soricis vel occursu mustellae, vel similis signi 
gratia, consuluisset quisquam peritum, aut anile incantamentum ad leniendum adhi
buisset dolorem, quod medicinae quoque admittit auctoritas, reus...delatus raptusque 
in iudicium poenaliter interibat. Уп. закључну оцену Функеа, да Амијан y 
таквим случајевима исмева примитивност и кукавичлук царева Констанција, 
Валенса и Валентинијана (ор. cit. y нап. 1, стр. 175).

39 RG 15,7, 8. Атанасија je осудио Синод, a Констанције je тражио од 
римског епископа Либерија да ауторитетом епископа Вечног града потпише 
ову пресуду. Либерије je одбио, због чега je сам протеран из Рима.

40 Уп. и Функе, ор. cit. 162 sq. који доноси и општи закључак да y Кон- 
станцијевом прогону магије треба видети најпре његов страх од завера.

41 Мада он то не каже директно, 20,3 уп. Sabbah 1978, 549.
42 Apud poetas legimus saepe irim de caelo tunc mitti cum praesentium rerum 

verti necesse sit status, 20,11,30 yn.Sabbah 1978, 550, нап. 33.
43 Суђења y Скитопољу y Палестини, 19,12; y Риму, 29,1; y Антиохији и 

на Истоку 29,1-2 .
44 28,1,15, уп. ниже.
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сујеверја и врачања, засновану на бројним истинитим приме- 
рима, који иначе не би дошли до нас45.

Поменимо да су, са погледом на композицију дела, описи 
процеса y Скитопољу (у Палестини) и y Антиохији саставни 
део главне нарације, док je приказ суђења y Риму строго из- 
двојен одговарајућим уводним и завршним формулама.

Куриозитет своје врсте - из тзв. Теодорове завере, y Ан- 
тиохији - je детаљан опис, из уста учесника, врачања помоћу 
троношца и прстена; одскачући, прстен ce задржава на поје- 
диним словима алфабета урезаног на ободу сточића. Присутни 
су тако сазнали да име следећег цара почиње словима Тео - и 
допунили као Теодор, мислећи на нотара тог имена; овај je 
предсказање платио главом46. По мишљењу Амијана, 
оправдано, јер je завера доказана.

Важно je истаћи да je наш историчар о истрагама био 
директно обавештен47. Иако има пуно саучешћа за жртве, 
стоји на становишту да су овакве истраге неопходне, y циљу 
заштите цареве личности48. За разлику од бапских сујеверица, 
неким магијским радњама могло ce, како верује наш аутор, 
реално нашкодити човеку.

Другачији je опис истрага и суђења под Максимином, 
вице-префектом Рима.

Максимин je приказан потпуно негативно-као и на 
другим местима y делу где ce спомиње49. Његова суровост 
објашњава ce тиме што je Панонац; сличан њему, још гори je 
његов помоћник Леон, такође Панонац50. Формално посмат-

45 Напр. Фестин, управник Сирије, смрћу je казнио старицу, као вра- 
чару, јер je басмом лечила грозницу, a излечила и његову кћер с његовим 
знањем, 29,2,26. Неки младић je y купатилу додиривао je прстима мермер, 
па груди , набрајајући седам вокала (грчког алфабета); сматрао je το леком 
за стомак; одведен je пред суд и погубљен, ib. 2,28; оптужен младић из 
угледне куће да je написао књигу о враџбинама, 28,1,26.

Једној Амијановој формулацији - Nam siqui remedia quartanae vel doloris 
alterius collo gestaret (19,12,14) одговара скоро дословна y Hist. Aug. (Caracalla, 
5) damnati sunt ei qui remedia quartanis tertianisque collo adnexa gestarent. R. 
Syme, op. cit. 32 сматра да je το преузето ο од Амијана. Вербална подударност 
уобичајена за означавање истог појма не мора неминовно да указује на пла- 
гијат.

46 RG 29,1 28-33.
47 Уп. 29,1,37 “по нашем сећању'\
48 RG 19,12,17: Et inquisitum in haec negotia fortius nemo, qui quidem recte 

sapiat, reprehendet.Nec enim abnuimus salutem legitimi principis, propugnatoris 
bonorum et defensoris, unde salus quaeritur aliis, consociato studio muniri debere 
cunctorum.

49 Уп. 29,3,1; 6,3.
50 RG 28,1,12. И o другим Панонцима писац има рђано мишљење, по- 

себно о царевима Валентинијану и Валенсу.
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рано, ово поглавље je, како je већ речено, обимна дигресија. 
Тако га представл>а сам аутор, уводећи y почетку чак још 
једну дигресију, о сличним ужасима y старини, још y време 
Персијских ратова. Потом још једном прекида приказ, 
обраћајући ce својој публици y Риму: A будући да мислим да 
ће неки од оних који ће ово можда читати, брижљивим 
истраљивањел1 открити и приговорити да ce ово десило пре 
него оно, или да je нешто што су они видели изостављено, 
довољно je рећи следеће. Није достојно излагања све оно што 
ce десило Л1еђу простим светол1. (1,15).

Након тога (1,43) поново саопштава да ће ce, иако je већ 
време да заврши дигресију, задржати још мало на неправед- 
ним поступцима Максимина, али да то нимало неће омести ток 
казивања. Најзад прави завршну формулу уобичајену за све 
дигресије y делу. Оваква композиција екскурса сасвим одудара 
од осталих y Историји.

Поред ових масовних судских прогона, било je, разуме 
ce и појединачних. Вреди навести следећи пример : Нотар 
Фаустин оптужен je што je ad usum artium secretarum убио 
магарца.Овај ce бранио да je το учинио само да би ојачао косу 
која му je опадала. Истовремено je достављено да je један ње- 
гов друг тражио да га начини нотаром. Он je одговорио “ Прво 
ме начини царем” и због те злонамерно повезане шале, обо- 
јица су страдала51. Занимљиво je, међутим, да je магарац 
заиста коришћен y магијским радњама тако да Фаустиново 
објашњење стоји52 53.

У Res gestae divi Iuliani, (књ. 15-25 ) религијски дискурс 
прима други вид. За разлику од осталих владара, о чијим 
верским убеђењима готово и нема речи наводи ce више детаља 
који осветљавају веровања цара Отпадника. Представе гатања, 
жртвовања животиња, тумачења снова, нови поред већ уста- 
љених знакова који предсказују царев трагичан крај, осим што 
су исувише чести, налазе ce органски уткани y нарацију. To с 
једне стране може да ce разуме, јер доприноси целовитости 
слике коју аутор даје о свом императору, али са друге одступа 
од схеме и концепције Историје и прагматичке историографије 
уопште. Амијанов тон негде je неутралан: начинили смо олтар 
и заклали жртвене животиње^. Негде пушта да сами читао- 
ци извуку закључак на основу чињеница: Јулијан ce претвара 
да je хришћанин и јавно ce моли y цркви на празник Бого-

51 RG 30, 5, 11.
52 Како je приметио W. Seyfarth, чланак цит. y нап. 1, стр. 376 налазећи 

сличну употребу магарца y Plin. N.H. 28, 164.
53 Али су све жртве биле неповољне жртве за повратак, 24,8, 4.



190 Милена Милин, О маеији и религији ... ŽA 52(2002)181-196

јављење54 55. Другде опет критикује свог јунака, чувајући при 
том објективан тон : император жртвује десет бикова, девет 
падају мртви, док десети даје лоше знамење; он каже да више 
ништа неће жртвовати Марсу. Доиста и није, јер га je ускоро 
однела смрт . Нарочит утисак и на владара и на његовог 
историчара произвела je представа Генија Царства који ce Ју- 
лијану јавља y y сну, пред прихватање титуле Августа, као и 
пред његову смрт56.

Детаљну слику тумачења предзнака налазимо пред царев 
покрет y битку са Персијанцима y којој ће изгубити живот:

Etrusci haruspices accersiti consultique...ex Tarquitianis libris 
in titulo de rebus divinis id relatum esse monstrantes quod face in 
caelo visa committi proelium vel simile quidquam non oportebit.Quo 
etiam id inter alia multa spernente orabant haruspices saltim aliquot 
horis profectionem differri et ne hoc quidem sunt adepti imperatore 
omni vaticinandi scientia reluctante, sed exorto iam die promota sunt 
castra.57

Овде изненађује исказ imperatore omni vaticinandi scientia 
reluctante, jep не следи из цареве превелике оданости овој веш- 
тини. Стога бисмо указали на читање y најстаријем рукопису 
Res gestae58 y коме стоји sententia, док je scientia емендација 
прихваћена и y најновијем критичком издању59. Мислимо да 
ce можда може задржати традиција ватиканског кодекса, јер 
Јулијан хоће да занемари конкретно наведено тумачење 
харуспика, (senteutia) a не одбацује целу вештину гатања 
{scientia).

У поглављу y коме ce описују царски virtutes et vitia60 
даје ce закључна оцена његових веровања :

Iulianus praesagiorum sciscitationi nimiae deditus... supersti
tiosus magis quam sacrorum legitimus observator... innumeras sine 
parsimonia pecudes mactans...61

54 RG 21,2.
55 RG 24,6, 16.
56 RG 20,5, 10, одн. 25,2,3 не можемо ce задржавати на осталим број- 

ним знацима и предсказањима његове судбине.
57 RG 25,2,7; Julijan, Pismo Atnskom vécu i narodu, 284 B C.
58 Codex Fuldensis, Vat. lat. 1873, према Seyfarth- овом издању, в. идућу

нап.
59 Ammianus Marcellinus, Res gestae, vol. I-II ed. W. Seyfarth, Leipzig 1970 -  

1978. ad loc. Емендацију je предложио издавач Lindenbrog, Hamburg 1609 .
60 To je обавезно место y оцени свих владара коју Амијан даје по њи- 

ховој смрти .
61 RG 25, 4,17.
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He бисмо смели тумачити ове речи тако, да разлика 
између праве традиционалне римске религије и празноверја 
лежи y претераном броју животиња које je цар жртвовао. 
Наиме, y екскурсу о дивинаиији (21, 1) износи ce уверење да 
знамења људима шаље божанство. Но, има и лажних знамења 
и гатара-шарлатана, a Јулијан вероватно није био довољно 
пажљив и скрупулозан y њиховом избору. Поред тога, могло 
би ce помислити и да ce Амијаново схватање Numen supremum 
ипак y нечем разликује од Јулијановог. Тешко je рећи тачно y 
чему je та разлика, јер смо о религији нашег аутора - за 
разлику од Апостатине- сасвим фрагментарно обавештени. Зна 
ce да je Јулијана преобратио његов учитељ, Максим ефешки62, 
y подземној шпиљи са Хекатиним кипом, застрашујућим ри- 
туалом који нам je бар делом познат63. Може ce претпоста- 
вити да je управо халдејска компонента Јамблиховог неопла- 
тонизма64, y обредима и гатању које je примењивао Максим 
па потом и Јулијан, била страна Амијану.Superstitio je, следи 
no свему, празно врачање, y којем нема везе између numena и 
човека.Потребна je човекова Virtus да би он био достојан да 
прими божанско знамење. Фортуна понекад јесте или изгледа 
слепа, ћудљива и неправедна65, али Virtus je оно што je може 
ублажити понекад, према уверењу нашег аутора66. Најбоље je, 
и најређе, кад ce Virtus и Fortuna сретну : такав спој одредио je 
пут Вечног града и његову улогу y свету67. Ипак, y крајњем 
случају, Fatum ce не може избећи, закључује ce y Историји.68

Осврнућемо ce најзад и на податке о магији и религији y 
етно - географским дигресијама, јер ce они налазе , осим y два 
кратка гео-топографска уметка, о Боденском језеру и о пре-

62 Помиње ce на више места y RG, 22,7,3; 25, 3,23; 29,1,42.
63 Уп. J. Bidez, op. cit. 80 sq., нарочито на основу говора Григорија Нази- 

јанског, IV 85 и Јулијанових писама.
64 J. Bidez, op. cit. 73-79.
65 B . чланак A.-М. Marié, цит. y нап. 1, стр. 183, са примерима Tu hoc 

loco, Fortuna orbis Romani merito incusaris- ( 25,9,7); De te, Fortuna, ut inclementi 
querebatur et caeca (31, 8,8); Rota Fortunae помињу ce y 14,11,26; 26,8,13; 31,1,1, 
ib. 186, нап. 44.

66 Id. id. 186-188. Амијан ce y опису битке код Низибиса жали на 
Фортуну, али окривљује владаре и официре што нису поступали y складу са 
Virtus. Prema Marié, р. 190, Амијан réaffirme la primauté de la Virtus et la 
soumission de Fortuna à une Justice supérieure .

67 Уп. 14,6,3:Tempore quo primis auspiciis in mundanum fulgorem surgeret 
victura, dum erunt homines , Roma, ut augeretur sublimius incrementis, foedere pacis 
aeternae Virtus convenit atque Fortuna plerumque dissidentes, quarum si altera 
defuisset, ad perfectam non venerat summitatem.

68 Уп. 23,5,5: nulla vis humana vel virtus meruisse umquam potuit, ut quod 
praescripsit fatalis ordo non fiat. Супротно мишљењу које заступа Marié, Fatum 
je изнад Virtus.
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воју Суки69 y осталим дигресијама, посвећеним појединим 
римским провинцијама и народима с којима су ce Римљани 
граничили70. Ова обавештења су најчешће кратка и стерео- 
типна, док ce много више наводе појединости из митологије, 
по правилу хеленске. Тако je већ y првим екскурсима: У опису 
источних провинција71, писац не саопштава ништа о верским 
обредима и обичајима становништва, али наводи митске епо- 
ниме градова и историјске податке о римској власти y овим 
крајевима. Потом, опис Боденског језера и реке Рајне која из 
њега извире, завршава ce подсећањем на причу о аркадској 
реци Алфеју који “ гоњен жудњом за извором Аретузом, пре- 
сеца Јонско море и пробија ce y близину вољене нимфе.“72

Обимна дигресија посвећена je Галији- пореклу Гала, 
географском опису Алпа и административној подели на про- 
винције.73 Амијан y једном одељку говори и о начелницима 
галске културе, бардима , еухагима и друидима; ови послед- 
њи,”духом најузвишенији, бавећи ce тајанственим и дубоким 
питањима, прогласили су људску душу бесмртном.”74 Али, то 
je Римљанима већ вековима познато, a неке детаље о веро- 
вањима или обредима, са којим ce писац могао лично упоз- 
нати, овде не налазимо. Нема их ни касније, y поглављу о оби- 
чајима, (15,  12) где би ce логично могли очекивати. Уместо 
тога, y више наврата ce говори о Хераклу.75 Разлози који ce 
наводе за то су очигледни и важни : овај грчки јунак je no 
митологији водио Дорце који су ce населили око Масилије, a 
no другој верзији он je чак, боравећи y тим крајевима, изродио 
потомство са племенитим галским женама. Касније писац 
тврди да je Херакло први изградио пут преко Приморских 
Алпа, као и тврђаву y приморју, себи y спомен (10,9). Према 
томе, може ce закључити да je један од циљева галске 
дигресије похвала хеленском утицају на Келте.76

На сличан, још јаче изражен начин, писац слави циви- 
лизаторску улогу Хелена y обимном екскурсу посвећеном 
народима и областима око Црног мора.77 Будући да je реч о

69 RG 15,4,1-6; 21, 10,2.
70 Детаљније о њима в. Милена Душанић Милин ,ор. cit. y нап. 33.
71 RG 14,8.
72 RG 15,4,6.
73 RG 15, 9-12.
74 RG 15, 9, 8.
75 RG 9, 3-7; 10,9.
76 Уп. Милена Душанић Милин,ор. cit.38; други циљ je похвала утицаја 

римске цивилизације.
77 RG 22,8,1-48. О овом циљу говори Sabbah, 1978, 553-555.
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негрчким племенима, повезивање са хеленском традицијом 
утолико je упадљивије. Амијан говори о поштовању Ахиле- 
јевог култа, о Амазонкама, о Аргонаутима. Симплегаде стоје 
непокретне и нико не би веровао да су некад биле раздвојене, 
nisi super hoc congruerunt omnes priscorum carminum cantus.78 
Богињи Орсилохе, која одговара Дијани, таурска племена 
приносе људске жртве, по правилу странце; 79 разлика између 
дивљих племена и оних облагорођених хеленском културом 
намеће ce сама по себи.

У опису Египта, такође врло опширном80, најпре ce на- 
глашава старина његовог народа, али je потом највише пажње 
поклоњено његовој природи, Нилу, флори и фауни. Следи 
поглавље о Александрији, круни свих градова, па о њеним 
научницима (који су Грци, не Египћани) и културној традицији. 
Ту je погодно место да ce каже нешто о религији, a сем тога 
и да ce укаже на хеленске везе с Египтом. Уместо да наводи 
многобројна, свима позната египатска божанства и обреде , 
писац je изабрао оно суштинско: зачеци религије и вештине 
предсказања потичу одавде , a о томе сведоче и scripta arcana 
која ce чувају, брижљиво похрањена.81 Мишљење да су Егип- 
ћани први од народа установили религијске обреде, могао je 
Амијан наћи већ y Херодотовом казивању. Иако отац историје 
то не каже директно, нека места из његовог дела лако доводе 
до rope наведеног гледишта.82 Кад je реч о александријским 
научницима, наш аутор ту наводи Грке, од Аристарха 
“познаваоца трновите граматичке грађе“, до Плотина. Но, зато 
признаје и дуг Хелена египатској мудрости, подсећањем да je 
Солон своје законе (на које ce наслањају и римски ) донео уз 
помоћ египатских свештеника, a и самом Платону je пут y

78 8,15; овде ce oceha блага ауторова дилема y веродостојност предања.
79 8,34 deos enim hostiis litantes humanis et immolantes advenas Dianae, quae 

apud eos dicitur Orsiloche, caesorum capita fani parietibus praefigebant velut fortium 
perpetua monumenta facinorum. Додуше, постоје и неки градови који нису 
обесвећени никаквим људским жртвама, ib.36. Епитет Орсилохе - помоћница 
при порођају, сачуван je само y Амијана ; носи га и Ифигенија, такође веома 
поштована на Тауриди,уп. Wernicke, Artemis, RE II (1896)1347.

80 RG 22, 15 -16.
81 RG 22,16, 19-20; Sed si intellegendi divini editionem multiplicem et 

praesensionum originem mente vegeta quisquam voluerit, replicata per mundum 
omnem inveniet mathemata huiusmodi ab Aegypto circumlata, ubi primum homines 
longe ante alios ad varia religionum incunabula, ut dicitur, pervenerunt et initia prima 
sacrorum caute tuentur condita scriptis arcanis.

82 Имена скоро свих божанстава дошла cy y Хеладу из Египта Хер. 
2,50; Египћани су, даље, пронашли којем je богу који месец и дан посвећен 
и шта ће сваки човек, који ce родио одређеног дана доживети, 2.84.
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Египат битно помогао y напретку на пољу философије и 
беседништва.83

Следећа дигресија посвећена je другој великој неримској 
држави, Персији (23,6). О религији Персијанаца каже ce, 
најкраће, оно опште познато : magian opinionum insignium auctor 
amplissimus Plato hagistiam esse verbo mystico docet, divinorum 
incomptissimum cultum, cuius scientiae saeculis priscis multa ex 
Chaldaeorum arcanis Bactrianus addidit Zoroastres...84

Kao што ce види, и y овом контексту налази места за 
Платона који персијску магију тумачи хеленском свету. Осим 
тога, писац подвлачи углед које уживају маги, али сумња y 
причу да je пламен који они чувају некад пао с неба.85 Слично 
као y приказу Египта, нема непријатељски однос према рели- 
гијама ових народа и не супротставља им грчко-римска ве- 
ровања.

У кратком опису Тракије (27,4) налазимо два податка од 
интереса за нашу тему. Према старим писцима (ut antiquitas 
docet) ратоборни Скордисци приносили су заробљенике на 
жртву Белони и Марсу. Овај детаљ Амијан je могао наћи код 
свог извора Руфија Феста,86 док су поменута божанства 
свакако interpretatio Romana одговарајућих племенских божан- 
става.87 88 Још једно место из трачког заслужује осврт. За Тра- 
чане ce каже да су нарочито здрави, јер први од људи осете 
зраке сунца, још неупрљане од људи:...radiosque solis suapte 
natura vitales primi omnium sentiunt nullis adhuc maculis rerum 
humanarum infestos (4,14).

Амијаново објашњење може потицати од Посејдонија и 
других писаца који уочавају зависност појединаца и народа од 
климатских услова. Но, чини ce да je прави смисао пишчевог 
исказа y томе што Трачани поштују Сунце као божанство.89

83 RG 22, 8, 16-22.
84 RG 23, 6, 32- 35.
85 ( Magi) legibus suis uti permissi religionis respectu sunt honorati (6,35).0  

ватри (6, 34) уп. Милена Душанић Милин, op. cit. 69 , ca ранијом лит.
86 Уп. Festi brev. IX. Сличан детаљ налази ce још y Херодотовом опису 

Скита, IV 65. Уп. Милена Душанић Милин, ор. cit. 77 са нап.
87 Како je приметила Ф. Папазоглу, Људске жртве и трагови каниба- 

лизма код неких средњобалканских античких племена, Зборник Филозоф- 
ckoć факултета y Београду Х-1, 1968, 54.

88 Уп. Милена Душанић Милин, ор. cit. 78 са нап. 22.
89 Уп. податак код Макробија, Saturn. 1, 18,11: Трачани поштују Сунце 

под именом Сабазија, коме je подигнут и округао храм, са округлом рупом 
y крову да би туда продро зрак; и иначе je све окренуто истоку. О сунчевој 
светлости која не прима прљавштину, већ остаје потпуно неокаљана, уп. Ју- 
лијан, Химна краљу Хелију 140 D. Ова идентификација иначе није позната, 
Сабазије ce изједначује са Зевсом и са Дионисом, али не и са Хелијем, уп. 
Roscher, Myth. Lex. IV 232-264 . (Eisele).
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У завршној књизи Историје налази ce један чисто етно- 
графски опис дотле једва познатог номадског племена Хуна и 
нешто познатијих Алана који са североистока продиру y Рим- 
ско царство. Схема овог ексурса je нужно другачија од прет- 
ходних- нема описа градова, историје, административног 
устројства. Говори ce о начину живота, и ту je нађено место и 
за веровања. О Хунима сазнајемо нешто неочекивано: немају 
ни религију, ни празноверице (nullius religionis vel superstitionis 
reverentia aliquando districti) и не разликују добро од зла (quid 
honestum inhonestumque sit, penitus ignorantes).90 Хуни cy, дакле, 
аморални, на најнижем ступњу душевног и друштвеног раз- 
воја. Наведени податак уклапа ce y ауторову представу о њима 
као дивљем племену, нетакнутом цивилизацијом. Међутим, 
врло je вероватно да су некакве религијске представе и обреде 
имали, али су они остали непознати нашем историчару. У опи- 
су Алана такође постоји место посвећено њиховој вери и оби- 
чајима. Као њихова особеност наводи ce најпре да немају хра- 
мове ни светилишта, што je разумљиво с обзиром да je реч о 
номадима. Потом ce помињу два карактеристична ритуала.91 
Први je, како ce каже, варварски: забоду го мач y земљу и 
одају му почасти као богу Марсу. Мач као фетиш налази ce 
још y Херодотовом опису Скита,92 a Алани су такође живели 
североисточно од Црног мора. Други je о пророчанствима, која 
добијају на начин непознат y римском свету , тако што повежу 
врбове гране и око њих изводе тајанствене басме помоћу којих 
ће тумачити будућност. Кратак опис овог обреда делује исти- 
нито и утолико нам je драгоценији као етнографски податак.

У целини посматрано, религија и култ и y етнографским 
дигресијама имају врло ограничен простор . Често cy to  loci 
communes , без неких нових података о овој важној области, 
осим о Хунима и Аланима y екскурсу њима посвећеном. Ипак, 
y погледу композиције дела, место и улога посвећени веро- 
вањима других народа јасније су одређени него што je случај 
са религијским дискурсом y главном излагању.

90 RG 31,2,11.
91 RG 31, 2, 23 : Nec templum apud eos visitur aut delubrum, ne tugurium 

quidem culmo tectum cerni usquam potest, sed gladius barbarico ritu humi figitur 
nudus eumque ut Martem regionum, quas circumcircant, praesulem verecundius 
colunt. Futura miro praesagiunt modo. Nam rectiores virgas vimineas colligentes 
easque cum incantamentis quibusdam secretis praestituto tempore discernentes aperte, 
quid portenditur , norunt.

92 Xep. 4,62 . Да je реч o појави која je постојала код разних племена, 
укључујући и Прасловене, уп. А. Лома, Пракосово, Београд 2002, 98.
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SUMMARY

Milena Milin: ON MAGIC AND RELIGION IN AMMIANUS MARCELLINUS

The author discusses the place, the role and the method o f inserting the 
data on magic, divination and religion (Christianity left aside) in the Res gestae. 
As a rool, we find these data as the integral part o f the main narration, and 
exceptionally in the excursus; on three occasions Ammianus describes the 
investigations and the trials o f the persons charged with magic , presumably to 
harm the emperor (19,12; 28,, 1 ; 29, 1-2). The digression on Adrastia ( 14, 11,25- 
26) and on divination (21, 1) represent the higher, theoretical level o f Ammianus’ 
religious discourse.

The details on divination are especially frequent in the books dedicated 
to Julian (15 -25 ). The author points to the proximity o f Ammianus’ and Julian’s 
ideas regarding the god Helios (pp. 3-5), but also to the difference between the 
two o f them regarding the ritual o f sacrificing animals (pp. 9-11).

In ethno-geographic digressions the data on magic and religion are loci 
communes; general and short, with some news only when dealing with the tribes 
o f the Huns and the Alans (31, 2).


