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100

Въведение
Устоите на римската власт в провинциите се свеждали до няколко основни
аспекта. Първоначално, съгласно формулирания от Я. Шашел принцип на
римската практика на Балканите,1 преди да бъде организирана определена
област като провинция, държавните образувания на местното население били
причислявани сред римските съюзници с основно задължение: поддържането
на реда и взаимна подкрепа по време на военни действия. Едва след
преминаването на хронологичен период от приблизително три човешки
поколения се пристъпвало към обичайните преобразувания, целящи
установяване на ефективна римска администрация. Това се получавало чрез
няколко различни по своя характер конституции, каквито били основаването на
колонии, предоставянето на муниципално (или друго) право на вече
съществуващи неримски по уредбата си селища или градове и пр.; гражданите
за новите градове пък били осигурявани най-вече от средите на ветераните, но
и, макар това да не било толкова масово, от други социални кръгове. Така
представена съвсем накратко римската система на контрол била относително
отворена система, при това – достатъчно ефективна при минимум необходими
ресурси, както показва историята на Рим.
Всичко отбелязано дотук демонстрира добре известния на специалистите
факт, че за обективното запознаване с историята на Рим и на отделните
провинции е необходимо да се познава достатъчно добре и възможно найпълно възникването и комплексното развитие на градския живот в конкретния
ареал. Опит за принос към тази проблематика се явява настоящата работа,
чията цел е да бъдат систематизирани известните данни за градските
институции в римските провинции Горна и Долна Мизия, съществували през І
– ІІІ в.
По проблеми свързани с градските институции в по-старата историография
се откриват твърде малко на брой проучвания, макар и да съществуват голям
брой изследвания, които имат за цел да обобщят известните данни по точно
определена частна проблематика от историята на тези две провинции.2
Напоследък също се наблюдава възход в проучването по много аспекти от
историята на двете Мизии, дължащ се на динамичното развитие на науката и
научно-техническия прогрес, но независимо от многото проучвания наличният
материал, които е изцяло епиграфски, все още не е достатъчен, както ще се
види от изложението.

1
2

Šašel (1980: 357 sq.).
По-важните от тях са цитирани по-нататък в текста.
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*
Многократно в историографията е изтъквано, че всяка римска провинция
следва свой собствен път на развитие по всички направления от историята си,
разбира се, доколкото римската практика е позволявала това. Този факт лесно
се забелязва от учените дори след най-общ поглед върху наличната изворова
база, която по неписано историческо правило винаги е с недостатъчна
информация.
Причината за общото разглеждане на градските институции в двете Мизии
е относително сходното (но не и напълно еднакво) развитие на разглежданата
област през един период от 74 години (12 – 86 г.), когато тя представлява
римската провинция Мизия.3
За възможно по-прецизното изпълнение на вече дефинираната цел, в
текста са подложени на анализ и разрешаване няколко по-съществени задачи,
като:
да бъдат събрани и систематизирани всички известни към момента
епиграфски данни за градските институции. Последното е
наложително, тъй като проучванията в историографията по тази
проблематика са остарели.
Въз основа на наличната информация да бъде направен опит за
определяне на различията между муниципалните длъжности в
отделните градове.
Като основен резултат на настоящата работа да бъдат формулирани изводи
относно характера на муниципалната аристокрация във всеки един от градовете
на двете провинции с основен акцент върху аналогиите и различията между
техните институции.
Въпреки че населените места със съответния им статут са добре известни
на специалистите, преди да се пристъпи към разглеждането на проблематиката
е предложена класификация на градовете и селищата в двете провинции.
*
3

За историята на територията, върху която били организирани двете Мизии, в предримската
епоха вж. Mόcsy (1969: 85-89; 1974: 1-30). Theodossiev (2000: 71 sq.); Бошнаков (2000: 46-62)
с лит. Върху въпросите относно организацията и историческото развитие на провинция
Мизия в историографията има значителен брой проучвания, поради което е излишно тяхното
представяне и в настоящата работа. Вж. за организирането на провинцията най-подробно у
Syme (1971: 40-72); Тачева (1987: 148 сл.); Тачева (2000: 11-20); Тачева (2004: 11 сл.);
Tacheva (2005: 185 sq.). За историята на Горна Мизия през 86 – 271 г. вж. Mόcsy (1970; 1974),
а на Долна Мизия през същия период у Gerov (1980: 361-432); Иванов (1999: 95 сл.), общо за
Долнодунавските провинции у Wilkes (1982: 545 sq.; 2000: 577 sq.).
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Освен за Западнопонтийските полиси развит градски живот не е доказан
достатъчно категорично при ред археологически обекти в проучванията на
територията на дн. Северна България, в Румъния, Македония и Сърбия до
установяването на римляните. При римските походи по тези места се
споменават някои крепости, но не се съобщава за градски живот с
наложителните за неговото доказване институции.4
Епиграфски паметник споменава за civitates на мизите и на трибалите в
Мизия през І в. сл. Хр., поради което е от значение да се открои и проблемът за
тълкуването на този термин.5 Неизползвани в тази връзка са означенията чрез
civitas на някои гръко-римски градове в разглеждания ареал най-рано от
Траяново време, сред които могат да се посочат: Никополис ад Иструм, 6
Маркианополис,7 Хистрия,8 Томис9 и Калатис.10 В датиран от 157 г. надпис –
билингва от Одесос – като гръцки еквивалент на civitas e използван πόλις.11
Вследствие на всичко това следва да се приеме като твърде вероятна
възможността за тълкуването на civitas като общ термин за означение на град.
Най-общо компонентите на селищната система в Горна и Долна Мизия
през І – ІІІ в. могат да бъдат разграничени в две големи групи: градове (римски
и гръко-римски) и други населени места (квазимуниципални селища). 12 Именно
тази предложена класификация предопределя структурата на дипломната
работа. Последователно са разгледани данните за градските институции в
градовете с римска уредба (колонии и муниципии), в гръко-римските градове и
квазимуниципалните селища (вж. ОБР. І).
4

Археологическите данни вж. у Попов (2002; 2005: 610-617); Девлова (2006). Вж.
историческата възстановка на събитията около установяването на римляните в тракийските
земи у Wilkes (1982: 577-603), Тачева (1987: 59-72), Иванов (1999: 95-114) с извори и лит.,
както и наблюденията на Тачева (1987: 129-147) относно началото и развитието на градския
живот в балканските земи с библиографски указания.
5
CIL, V: № 1838 = АЕ, 1994: № 640 (Iulium Carnicum): [C(aio) Ba]eb[io P(ubli) f(ilio)
Cla(udia)] / [Att]ico [IIvir(o) i(ure) d(icundo)] / [pr(imo) pilo] leg(ionis) V [Macedonic(ae)] /
[praef(ecto) ci]vitat[ium Moesiae et] / [Treballi]ae pr[aef(ecto) civitat(ium)] / [in Alpib(us)
M]arit[umis tr(ibuno) mil(itum) coh(ortis)] / [VIII pr(aetoriae) pr]imo pi[lo iter(um) procurat(ori)]
/ [Ti(beri) Claudi] Caesar[is Aug(usti) Germanici] / in Nori[co] / [Iuli]ens(es) pu[b(lice)]
fe[cerunt].
6
AE, 1991: № 1376.
7
AE, 2000: № 1268.
8
IScM, I: №№ 148-52, 154-5, 329; IScM, V: № 123.
9
IScM, II: №№ 217, 305 – тези два надписа са допълнени от издателя.
10
IScM, II: № 94; ISM, III: №№ 60, 97.
11
IGBulg., I: № 59.
12
Вж. за останалите компоненти на селищната мрежа у Rostovtzeff (1926: 233); Ørsted (1985:
251 sq.); Торбатов (2004А: 31 сл.; 2004Б: 76 сл.).
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Проучването на градския живот е необходимо да започне с
административните институции, тъй като те са наложителни за нормалното
съществуване и управление на един град. Именно те са обект на разглеждане в
настоящата работа. Още повече, че римляните нямали специален апарат за
администриране на провинциите, а извършвали тази дейност чрез градовете,
което демонстрира важното значение на познаването на последните.
Осъществяваните от религиозните институции практики заемали важно
място във всекидневния живот на градовете, но не само в тях: определени
религиозни институции се откриват на различни места в провинциите.
Комплицираният характер на тази проблематика обаче изисква отделно
проучване; тук наблюденията се ограничават само дотолкова доколкото
религиозните длъжности имат връзки с административните институции.
Специфично положение сред институциите в градовете заемали жреците на
императорския култ.
1. Магистратури и звания в колониите
Административните длъжности и звания в колониите и муниципиите, които са
обект на разглеждане в настоящата работа, представени в низходящ ред са
следните: дуумвири, едили, квестори и декуриони. 13 Те спадали към т. нар.
magistrati minores ordinarii и се откриват в по-голям или по-малък брой
епиграфски паметници; нито от един град на територията на Мизия обаче не са
запазени правни документи с дефиниция на основните им права и задължения.
Такива документи се откриват сравнително рядко в някои от останалите римски
провинции, поради което разпоредбите в тях в повечето случаи се смятат за
общовалидни (на имперско ниво). 14
13

Не са известни сигурни данни за необходимата квалификация, която трябвало да
притежават магистратите в провинциалните градове с римско право. Смята се, че
образованието е имало важно значение (както на местно, така и на имперско равнище) до
късната античност (Браун 2004: 61 сл.), но конкретно за неговото ниво на територията на
Горна и Долна Мизия не се откриват проучвания в историографията. Впрочем не е търсен
(вероятно поради липсата на достатъчно изворова информация) и отговор на въпроса: До
каква степен в разглежданите провинции е установена римската образователна система,
която е сравнително добре изучена. Вж. по-важните извори за нейната организация у Booth
(1979: 1-10); McNelis (2002: 67-93 с лит.).
14
Най-новият подобен документ е Lex Irnitana, от който са запазени 6 бронзови таблички (2/3
от цялото му съдържание), открити през пролетта на 1981 г. върху хълма Молино дел
Постеро в дн. Испания (провинция Севиля), където се намирал Municipium Flavium Irnitanum.
Вж. Gonz les (1986: 147-243) с пълния текст на латински (153-181) и превод на английски
език (182-199). Към приложения коментар (200-243) по-късно са направени някои
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Управлението в разглежданите тук категории градове било представлявано
от двама висши магистрати – duumviri, които според общественото си
положение представлявали еквивалент на римските консули в своя град.
Обикновено управлявали с продължителност 1 година, но дуумвирът можело да
бъде преизбиран. Основните им задължения били: организирането на работата
на градския съвет, на различните жречески колегии и грижи за поддържане на
култовете към боговете и императорите, надзорът върху дейността на
магистратите с по-нисък ранг и др. Притежавали и съдебна власт, която според
Lex Irnitana (гл. 30) се ограничавала до дела на стойност под 1000 сестерции,
като над тази граница дуумвирът имал право само на vadimonium до
провинциалния управител. 15 Както не рядко се случвало в Рим и в някои от
провинциалните градове, за един от дуумвирите бил избиран управляващият
император, или пък член на императорското семейство (Lex Irn. 24-25). Но тъй
като той не бил в състояние да изпълнява съответните си задължения, бил
назначаван негов заместник (praefectus).16
Квинквеналите (quinquennales) били избирани на всеки 5 години често от
средите на обикновените дуумвири. Длъжността била сродна с тази на
цензорите в Рим. Притежавали censorum potestas; тяхната главна задача за
годината на мандата им била да осъществят ревизия на списъка на декурионите
и на гражданите, както и да определят финансовите приоритети на градската
община за следващите 5 години. По-късно, с цел по-голяма централизация на
имперската власт, функциите на квинквеналите били възложени на специален
императорски пратеник, наричан curator.17
В повечето градове след дуумвирите по ранг били едилите (aediles),
считани за техни колеги, сравнявани по положението си в иерархията с
римските претори. Броят им – двама или четирима – за всеки град все още не е
уточнен, но по времето на Републиката е известно, че били четирима и
разделяли града (Рим) на четири полицейски района. 18 Те следели за спазването
на обществения ред, разглеждали съдебни дела, надзиравали пазарите,
пътищата, строежите, термите, осигуряването с продоволствия, организирането
на публични игри и други подобни. За да изпълнява своите задължения едилът,
допълнения и корекции, за тях вж. статиите на Horstkotte (1989: 169-177) и Rodger (1990: 147161).
15
Rodger (1990: 150-151).
16
Вж. по-подробно у Smith (1890: 483); Galsterer (2000: 350).
17
Smith (1890: 483).
18
Момзен (2000: 127). В по-голямата част от градовете на Италия и в провинциите те били
по двама, вж. Kubitschek (1894: 460,27). За институцията на едила в древния Рим вж. Metzger
(1997: 69 sq).
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както всеки магистрат, имал право на служебен персонал: писари (scribae),
глашатаи (praecones), събирачи на данъците (coactores), куриери (viatores),
палач (carnifex), слуга (stator) и др.19 Правораздавателните им права били поограничени в сравнение с тези на дуумвирите. 20
Основното задължение на квестора (quaestor), какъвто имал почти всеки
град, бил контролът върху градската хазна, също както при квесторите в Рим,
където те били считани за помощници на консулите.21 Квесторът се грижел за
правилното разпределение и предотвратяването на злоупотреби с обществените
средства, т. е. събирането, съхранението и харченето на общите финанси (Lex
Irn. 20). Приоритет обикновено било поддържането в приличен вид на
градската инфраструктура (крепостни стени, улици, крайградски пътища), но
също и някои важни обществени инициативи, като поставянето на статуи на
заслужили за града лица и организирането на тържества. 22
Всички дотук разгледани магистрати принципиално били също и
decuriones (в по-късно време curiales23) с пожизнени функции. Принадлежащите
към съсловието на декурионите (ordo decurionum) действали като съвещателен
орган и взимали решения, чието изпълнение било задължение на магистратите.
Основната компетенция на съвета на декурионите била контролирането на
грижите за обществената собственост, но в определени случаи притежавал и
съдебни функции, например: изслушвал жалбите срещу наложените от
магистратите наказателни постановления. 24 Принципът на избор (и
назначаване) на първите градски съвети през императорската епоха все още не
е напълно изяснен, но вакантните места се попълвали чрез кооптация.
Засвидетелствани са обаче някои ограничения за кандидатиралите се. Разбира
се, на първо място се предполагало лицето да притежава римско гражданско
право, съществувала долна възрастова граница и определен имуществен ценз. 25
19

Kubitschek (1894: 459,56 – 460,26), вж. подробно за всеки един от изброените у Anthon
(1851: 120-124).
20
Rodger (1990: 151). Допълнителна информация за едилите вж. у Galsterer (2000: 352 sq.);
Berger (2004: 353) с лит.
21
Според една бележка в писмо на Цицерон (Ad Att. 15.1.5) в някои случаи финансовите дела
били поверени на трети едил.
22
Gonz les (1986: 153, 182); Galsterer (2000: 353); Berger (2004: 663 sq).
23
За развитието на градските институции през късната античност вж. изследването на
Велков (1959: pass.) и английския вариант (Velkov 1977: pass.), където е прибавена по-нова
лит. Вж. дефиниция на термина у Berger (2004: 422).
24
Вж. изворите у Smith (1890: 482); Galsterer (2000: 355).
25
Според Tab. Heracl. 23 необходимата възраст е 30, но по-късно била редуцирана на 25 год.
За някои градове изискването за минималната стойност на притежавано имущество, както е
известно от Плиний Млади (Epist. 1.19) е възлизало на 100 000 сестерции.
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Не по-малко важно било, което впрочем е валидно за всички магистрати, да
нямат криминално минало, да не са компрометирани в обществото или
финансово несъстоятелни. 26 Най-важните задължения на декурионите били
както административни, тъй като de facto те управлявали града и избирали
магистратите, така също и законодателни, произтичащи от степените на
автономия на различните категории градове. Броят им вероятно не е бил
еднакъв, но в някои градове е фиксиран на 100 души (според Lex Iulia
Municipalis 85).27 Както ясно показват цитираните по-долу в текста епиграфски
паметници, в немалко случаи статутът на декурион се предавал по наследство.
Освен действителни, в градските съвети имало и почетни декуриони,
обозначавани чрез съкратената формула OOD или ornatus ornamentis
decurionalibus. За разлика от действителните членове на ordo decurionum обаче
те нямали право да заседават и да взимат решения. Тези звания били
предназначени за заслужили към съответния град личности и именно чрез тях
гражданите на този град демонстрирали своята признателност, докато
благодарение на придобитата си позиция отличените получавали достъп до
символите на властта и подсигурявали общественото си влияние. 28
1.1. Flavia Scupinorum
Скупи била първата (и до времето на имп. Траян единствена) римска
колония на територията на провинция Мизия, разположена в близост до дн. гр.
Скопие.29 Точната дата на нейното организиране все още не е уточнена, но по
гентилициума Flavia, придружаващ името ѝ в епиграфските паметници, се
предполага, че възникването на града е свързано с дейността на имп.
Веспасиан, или пък с тази на наследника му – имп. Домициан.30 Името на града
(
) се открива в литературната традиция най-рано у Птолемей (3.9.4) и в
Певтингеровата карта (Scupis).31 Укрепената площ на колонията има формата
26

Основните извори са: Tab. Heracl. 23 [25]; Dig. 50, 2, 12. Вж. и Berger (2004: 426-427).
Nicols (1988: 712-719), където този въпрос е разгледан изчерпателно.
28
Laurence & Berry (1998: 189).
29
Вж. следващата бележка, също Dragojević-Josifovska (1982: 20), Стоев (2007: 18 с лит. в
бел. 2) и статията на Mirković (1969: 241-242). По-новите археологически данни са обобщени
от Кораќевиќ (2002: 26-41), където е представена накратко история на града (с. 13-16) и
хронологията на археологическите проучвания (17-25).
30
Според Stoev (2007: 217 sq.) могат да се различат три етапа на дедукция: 1) при Веспасиан,
2) след края на някоя от военните кампании на Домициан и 3) Траян-Хадриан, без
възможности за конкретизиране. Други автори приемат, че Скупи е основан при Домициан,
вж. Wilkes (2000: 577 sq.).
31
ИТМ: 349; ЛИБИ, 1: 23. Вж. данните за важния път Виминациум – Скупи у Mirković (2003:
31-32) с по-старата лит. За военното значение на Скупи в края на І в. вж. проучванията на Sl.
27
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на неправилен четириъгълник с площ 40 ха. 32 Най-ранните епиграфски
паметници от града се поставят в периода 70 – 130 г. и принадлежат изцяло на
ветерани. 33 От наличните надписи са известни имената на 17 лица, заемали
магистратури или звания в колонията, а 3 лица са получили отличителните
белези на декурионата.34 Епиграфските данни за всеки от тях са представени в
следващата таблица:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, VI: № 15

2.

IMS, VI: № 31

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

Praenomen
Dolno Narezi

Dea Syria
Zlokućani35

посв.

3.

IMS, VI: № 42

4.

IMS, VI: № 46

Bardovci

надгр.
Radišani

надгр.

5.

IMS, VI: № 49

6.

IMS, VI: № 45

Barovo

надгр.
Zlokućani

надгр.

7.

IMS, VI: № 30

Skopje36

надгр.
8.

IMS, VI: № 64

Skopje

надгр.
9.

IMS, VI: № 65

Skopje

посв.
10.
11. IMS, VI: № 66

Дата

Skopje

--- L. f.

Dec., quaestor,
Verona
кр. І в.
IIvir col. FFD
Turannius Proculus, T. IIvir qq col. Fl.
Flanona,
кр. І в.
Scup.
primipilus,praef.
castror. leg.
XIIII Gem.
Octavius Valens, M.
Dec. pontif. col. Stobi, mil. Leg.
кр. І в.
FFD
V Maced.
[Marcianus
Leg.
Salona, vet.
кр. І в.
Secu?]ndus, L.
Consula(ris),
leg. VII CPF
ques. (sic)!,
IIvir col. FFD
Aufidius Celer, L.
Dec. col. Scup.
vet. leg. VII
нач. ІІ в.
CPF
Cornelius Magnus, C.
Dec. et IIvir
mil. ann. XXI in нач. ІІ в.
leg. VIICPF,
beneficiarius et
immunis
Valerius Marinus, M.
Dec. Scup.
първата
половина
на ІІ в.
Quaest., IIvir.,
Praef. fabr.
ІІ в.
pontif., qq.
Sempronius Lupus, C. Dec., q., IIvir.
ІІ в.
col. Scupinor.
Sempronius Taurus,C. Dec., IIvir. col.
Scup.
Petilius Valens, P.
Aed., dec. col.
ІІ в.

Dušanić (1983: 13-21; 1996: 41-51). В надписите името на колонията е засвидетелствано в 5
варианта, вж. Стоев (2007: 26 сл.).
32
Микулчиќ (1999: 137-138); Jovanova (2002: 318 sq. и Fig. 2 на стр. 323) с лит.
33
Mόcsy (1970: 64); Stoev (2007: 217 sq.) и Стоев (2007: 18 сл.), където са предложени нови
възможности за датиране на надписите от колонията, чрез различните варианти на името ѝ.
34
Вж. за почетния декурион на Скупи и Улпианум по-долу, 2.3.6.
35
При това село, разположено в ЮЗ подножие на Зайчев Рид, се локализира колонията
Скупи, вж. Микулчиќ (1999: 132-136).
36
Край Скопие имало укрепен рид (Кале) с площ 2.3 ха, вж. Микулчиќ (1999: 131).
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надгр.
12. IMS, VI: № 67

Fl. Scup.
Skopje

Valerius Suestius, C.

Aedilic.

-

ІІ в.

Mirkovci

Dec., q. col.
Scup.
Dec. col. IIvir.

-

ІІ в.

Zlokućani

Caius Catus [qui] et
Felix
Petilius Mercator, P.

-

ІІ – ІІІ в.

Bardovci

Iulius Longinus, C.

Dec., qq.

-

ІІ – ІІІ в.

Petrovec

Cassius [C]eler, C.

-

ІІІ в.

Brazda37

Victor Onesimus

Aed., dec., q.,
IIvir, aug., IIvir
qq. col. Scup.
Aed., dec.

-

ІІІ в.

Zlokućani

Ulpius Ianuarius, M.

ood

-

ср. ІІ в.

Zlokućani

Statilius Faustinianus,
T.

ornatus a
splendidiss.
ordin(e) Scup.
ornamentis

-

ср. ІІ в.

надгр.
13. IMS, VI: № 68

надгр.
14. IMS, VI: № 12

Nemesis Aug.
15.

IMS, VI: № 1

16.

IMS, VI: № 6

Dea Bellona
IOM
17.

IMS, VI: № 7

IOM Caelum
18.
19.

IMS, VI: 69
DM con.
IMS, VI: 63
Посв.

Надгробните надписи от Скупи са разпръснати в близката околност на
града (вж. ОБР. ІІ). По-голямата част от тях са събрани в четириъгълника
Скопие – Злокучани – Д. Нарези – Бардовци, но осем, шест от които надгробни,
са открити и на значително отдалечени места.
И четиримата представени магистрати от края на І в. (№№ 1-4) посочват
своето родно място: Верона (Италия), Стоби (Градско, Македония), пров.
Македония, Салона (Солин, Хърватска), и Фланона (Пломин, Хърватска), пров.
Далмация, което липсва за лицата в по-късните надписи; т. е. те са дошли в
Скупи със статут на римляни. Не по-малко важно е, че за трима от четиримата е
отбелязана военна кариера, като при това двама от тях не са отбелязани като
ветерани. В историографията съществуват противоположни обяснения на този
интересен факт: част от изследователите допускат възможността за
съвместяване на военната служба с муниципалната длъжност, докато според
други градските съветници се избирали непосредствено преди края на военната
им служба.38
Забелязва се още една особеност по отношение на взаимовръзката между
военната и цивилната служба: M. Octavius Valens (№ 3) е посочен като

37

В местността Градище край това селище са проучвани укрепителни съоръжения; площта
на античното селище е изчислена на 9.5 ха, вж. Микулчиќ (1999: 130-131).
38
Вж. коментара към IMS, VI: № 42.
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обикновен войник и в своята зряла (над 44 г.) възраст 39 е бил член на градския
съвет и главен жрец. За разлика от него, останалите три лица са с по-висши
военни чинове и съответно достигат до дуумвирата. 40
Епиграфските документи показват необичайна последователност при
заемане на магистратури, която се открива само в Скупи, по следния ред: едил
– декурион – квестор41 – дуумвир. Тази особеност се вижда при всички лица,
преминали през цялата иерархия на муниципалната администрация. След
изброяването на магистратурите се посочват заеманите религиозни длъжности
– на понтифекса (№ 8) и авгура (№ 16) в известните паметници. Накрая на
служебната си биография някои от магистратите отбелязват, че са били и
квинквенали (№№ 2, 15, 16), което е върха в техните възможности за издигане.
В цитираните надписи се вижда интересният факт, че без изключения
едилството се посочва пред декурионството (№№ 11, 12, 16, 17), което едва ли е
случайно.
Някаква необходима възраст за заемането на магистратури по наличните
данни не може да се предполага с по-определена сигурност. В тази връзка се
откроява един от надписите, при който е отбелязано достигането до дуумвир от
бащата (№ 9) и от сина (№ 10). Най-младият носител на магистратура е
изпълнявал длъжността едил 42 на 34 години (№ 12). Един от анонимните
магистрати (№ 8) е успял да заеме най-високите муниципални длъжности до 54та си година.
1.2. Ulpia Ratiaria
Рациария, разположена в близост до с. Арчар, обл. Видин, била основана
от имп. Траян след края на Втората Дакийска война през 106 г., но във всеки
случай преди 112 г.43 Като ‛Ραηιαρία
градът е известен на Птолемей
(3.9.3), а името му фигурира също и в някои от по-късните итинерарии: Tab.
39

Дъщеря му е починала на 26 г., следователно той трябва при поставянето на надписа да е
бил най-малко на 44-45 г. Може да се предполага като argumentum ex silentio, че семейството
не е имало други деца, след като те поставят паметен надпис сами за себе си още приживе.
40
Вж. по този въпрос Alföldy (2000: 38 sq.). Според този автор чрез военната служба
обикновеният войник получавал възможност за социално издигане, като шансът за кариера
зависел от това с какъв статус всеки един е постъпил във войската.
41
Само за C. Sempronius Taurus (№ 9) не е посочено да е бил квестор преди да стане дуумвир.
42
Вж. бележките към надписа IMS, VI: № 67 за четенето на термина; в случая е възможно
той да се преведе и като „бивш едил”, което е по-малко вероятно.
43
Сред проследяващите историята на града изследвания могат да бъдат откроени тези на
Геров (1953: 69-80), Velkov (1980: 61-83), Giorgetti (1983: 19-39) и посл. Динчев (2002: 13-28),
където е посочена по-важната литература и историята на археологическите проучвания,
представена с повече подробности у Giorgetti (1987: 33-84). Вж. и Ферјанчиħ (2002: 78-83).
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Peut. (Ratiaris) и IA 219, 4 (Ratiaria).44 Най-ранният надпис, намерен на
територията на града, е твърде фрагментарен и датира от около средата на І в., 45
но повечето се поставят след края на І и през ІІ в. 46 Площта на града била не помалко от 11,5 – 12 ха.47 Първото точно датирано епиграфско свидетелство, в
което се открива името на колонията е посвещение за провинциалния
управител на Горна Мизия – L(ucius) Vitr[asius] Flamininus от 125 г.48
Засега от епиграфските паметници са известни 20 магистрати и декуриони:
само един дуумвир, трима бивши едили, които били и декуриони, а общо 19
лица са отбелязани като градски съветници на колонията, т. е. всички с
изключение на бившия дуумвир, Iulius Valens (№ 7). Сред тях има само по един
ветеран от VІІ Клавдиев легион и от помощните войски. Още 10 лица са
отбелязани като получатели на отличителните белези на декурионата; трима от
тях били и августали:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

CIL, III: 14217,
14500;

Произход на
надписа
Арчар

надгр.
2.

Геров 1953: №
187, надгр.;
3. Велков 1967:
№ 2, Hercul.;
Карадимитрова
2005: № 1,

Арчар

Име

Магистратури Други данни
Дата
и
звания
(F)[la](vius) ?
Dec. col. Ulp.
signif., Ala Cl. първата
Rat.
Nova
половина
mil. ann. 33,
на II в.
vix. ann. 70
Tettius Fonteianus, L.
Dec. pontifex
Брат на L.
първата
col. Rat.
Tettius Rufus половина
на II в.
Tettius Rufus, L.
Dec. pontifex
Брат на L.
col. Rat.
Tettius
Fonteianus

Nomen/Cognomen/
Praenomen

Hercul.
4.
5.

AE, 1938: 95 =
Danoff 1939:
№ 11 = Геров
1953: № 12,

Арчар

Valerius Firmus, C.
Val(erius) Firmus, C.

conscriptus dec.
Rat.
Dec. col. Rat.

vet. leg. VII
CPF
-

първата
половина
на II в.

Арчар

Proc(lus), C. Iul. f.

Dec. col. Rat.

-

ср. ІІ в.

Арчар

Iulius Valens

IIviral.

-

ІІ в.

Арчар

Flaminius Iulianus, L.

Dec. col. R[at.]

-

ІІ в.

надгр.
6.
7.

Велков 1967:
№ 6, фр.
CIL, III: 8091,

фр.
8.

AE, 1927: 78,

44

Вж. съответно ИТМ: 349; ЛИБИ, 1: 15, 23; 31. Транспортното значение на Рациария е
разгледано посл. у Илиев (2006: 65 сл.) с лит.
45
Gerov (1980: 102); Петровиħ (1975: 143, № 43).
46
Според Mócsy (1970: 102) най-ранните стели датират не по-рано от Траяново време, с изкл.
на посочения в предходната бележка надпис.
47
Иванов (1999: 150 с лит.).
48
CIL, III: № 14499 = AE 1902, № 128.
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надгр.
9.

CIL, III: 8090,

Арчар

Pontius Silvinus, C.

Dec. aedil.

-

ІІ в.

Арчар

Fl(avius) Arruntius, T.

Dec. col. Rat.

-

ІІ в.

Арчар

Iulius Valen[s], C.

Dec. col. Rat.

-

ІІ в.

Арчар

[C]occeius [V]alens,
M.
Aelius Antoninus, Q.

Dec. au[gu]s[t.]
Col.
Dec.

-

ІІ в.

Primus bis.,
magist. Coll.

ІІ в.

надгр.
10. Геров 1953: №
192, посв.
11. ILS: 9513 = AE,
1913: 186,

Pales
12. AE, 1966: 344,

Mithra
13. CIL, III: 8086 =
Геров 1953: №
219, посв.
14. CIL, III: 8088 =
ILS: № 7176,
саркофаг
15.

Арчар

16.

Арчар

Aurel(ius) Chrestus, Dec. aedilic. col.
Северите
M.
Ulp. Rat.
Aurel(ius) Iulianus, M. Dec. aedil. col. aqu(a)eductus
Rat.
Memmius Proclus, C.
Dec. col. Rat.
Северите

Арчар

Aurelius Flavianus, M.

Dec. col. Rat.

-

ІІІ в.

Равна

Aelius Proculus, P.

Dec. col. Rat.

-

ІІ в.

Aelius Avitus, P.

Dec. col. Rat.

-

Макреш

Iul(ius) Ingenuus

Dec. col.

-

ІІ – ІІІ в.

Арчар

Titius Herculanus, T.

aug. col. Rat.,
o. o. d.

-

Арчар

Iulius Palethus, T.

-

Арчар

Ulp(ius) Epistratus, M.

aug. col. Ulp.
Rat., o. o. d.
aug. col. Rat.,
o. o. d.

ІІ в.,
първа
половина
ІІ в.

-

ІІ в.

Станево

Iul(ius) Maximus, C.

o. o. d.

-

Арчар

o. o. d.

-

Арчар

Cassius qui et
Poppilius
Iul(ius) Secundus, P.

ІІ в.,
първа
половина
ІІ в.

o. o. d.

ІІ в.

Равна

Clementinus

o. o. dec.

Dedit denaria
2000
-

Арчар

Valerius Marcianus

o. o. d.

-

Арчар

Val(erius) Felix, C.

o. o. d.

-

ІІ в.,
втората
половина
Северите

Кладоруб

Grat(tius) Severus

o. o. d.

-

Северите

Danoff 1939:
№ 17, надгр.
17. CIL, III: 14501,

Арчар

надгр.
18. IMS, III/2: 24,
19.

надгр.

20. Геров 1953: №
232, IOM
21. Карадимитрова
2005: № 2,

Herculus vict.
22. Геров 1953: №
193, посв./фр.
23. Геров 1953: №
191,

в/у саркофаг
24. Геров 1953: №
200, D.M. L.

dom. Narciss.
25.

Велков 1967:
№ 5, se vivo
26. Геров 1953: №
217, посв.
27. IMS, III/2: 25,

ІІ в.

надгр.
28. Геров 1953: №
212,

D.M. patri
29. Геров 1953: №
229, надгр.
30. Геров 1953: №
237, D.M. con.
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В Рациария повечето от епирафските паметници произлизат от
развалините на града, но са известни и единични случаи, при които длъжности
в колонията са открити и в близката ѝ околност (ОБР. ІІІ).
Всички имена са по римски образец; доминират тези, получавани при
императорска романизация. Срещат се обаче и гентилициуми, различни от тях:
Tettii не се откриват на други места в Горна и Долна Мизия 49; Memmii са
известни от Долна Мизия 50; няколко Pontii са документирани както за Горна,
така и за Долна Мизия.51
При публикацията на един надпис (№ 25) В. Велков предполага, че
въпреки характерните източни имена, фигуриращите в него лица не били
пристигнали в Рациария директно от източните провинции, а през Италия. Това
обаче е само един от възможните варианти за интерпретация на редките римски
имена с прибавен към тях гръцки когномен.
Пряка роднинска връзка между известните лица е отбелязана в четири
случая. Единият се отнася до братята L. Tettius Fonteianus и L. Tettius Rufus
(№№ 2, 3), като името на първия се открива в три епиграфски паметника, което
е рядко явление за двете Мизии. В два от останалите случаи, двамата Valerii
(№№ 4, 5) и Aurelii (№№ 14, 15), се касае за бащи и синове, което демонстрира
добре известното и от други места, пък и в цялата римска история,
унаследяване на обществени постове. Четвъртият случай се наблюдава в
надписа от Timacum Minus, в който отбелязаните двама декуриони (№№ 18, 19)
били синове на P. Aelius Aprionus, освободен от Императора роб и августал в
Рациария (вж. по-долу, 4.1.2.4). Той имал още трима сина, които обаче не били
членове на съвета.
Не може да се пропусне името C. Iulius Valens, носено от бившия дуумвир
(№ 7) и от един декурион (№ 11), който посветил ара на изключително рядкото
за разглеждания ареал италийско божество Pales.52 Това обаче съвсем не е
достатъчно основание да се твърди идентичност между тях, тъй като, името е
често срещано във войнишките надписи от двете провинции.
Важно е да се отбележи, че в Рациария са засвидетелствани обичайните
локални магистратури на едила и дуумвира, но не и тези на квестора и
квинквеналите. Тук се забелязва различен от този в Скупи ред на изброяване на
49

Един L. Tettius Iulianus е засвидетелстван като легат на VІІ Клавдиев легион, вж. Mrozewicz
(1994: 36-37) с извори и литература. Вж. за други L. Tettii – PIR1 T0103; AE, 1966: 66. За
значението на имената и възможностите за статистически анализ на епиграфски данни вж. у
Mόcsy (1985: pass. и особ. 25-29), както и Фол (1970) с преглед на научно-методическата лит.
50
IGLNovae: № 22; IScM, V: № 137.
51
Вж. напр. при Улпианум, по-долу (2.3); също IScM, V: №№ 63; 137; 144; 186 и др.
52
Вж. за него Кацаров (1913: 181 сл.) и по-подробно у Beard (1998: 116 sq.).
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заеманите длъжности: декурионата задължително се поставя на първо място,
следван от едилството (№№ 9, 14, 15) или понтификата (№№ 2, 3).
Един от декурионите (№ 4) е определен като conscriptus, което не може да
се тълкува еднозначно. При публикацията на този надпис Хр. М. Данов е
изказал предположението, че така записана,
. Траян.53
Съществуват известни трудности при разчитането на заеманата длъжност
от M. Cocceius Valens. Издателят е предложил четенето dec(urio)
Au[gu]s[t(alium) ?], което не може да се приеме без съмнение; по-подходящо би
било разчитането: „декурион, августал”.
Изглежда, първите градски съветници са рекрутирани от средите на
ветераните; не се открива обаче наследствена служба във войската (№№ 1, 4).
Трудно е да се дефинират контрасти по отношение на възрастта при
заемането на длъжности. По този проблем най-важен е надписът върху
саркофаг на M. Aurel(ius) Chrestus и на сина му M. Aurel(ius) Iulianus. В него е
посочено, че бащата е живял 60, а синът: 40 години. Последният всъщност е и
най-младият засега известен член на градския съвет в Рациария. Този паметник
съобщава също за строежа на акведукт за града по инициатива и с лични
средства на сина.
1.3. Singidunum
Сингидунум бил разположен в северозападния ъгъл на провинция Горна
Мизия, до границата с Долна Панония.54 Селището е известно на Птолемей като
лагер на ІV Флавиев легион (ινγίδοσνον), фигурира в Певтингеровата карта
(Singiduno), в Пътеводителя на император Антонин (Singiduno castra) и в
Бурдигалския пътеводител (civitas Singiduno).55
Като муниципиум Сингидунум е означен в два епиграфски паметника, в
които няма опорни точки за някаква по-точна датировка, но се предполага
възможността обявяването му за такъв да е станало при имп. Хадриан. Също в
два епиграфски паметника Сингидунум е споменат и със статут на колония,
като само един от тях е датиран с точност.
Сингидунум е означен като колония в следните надписи:
53

При тази интерпретация има известна доза несигурност, защото conscripti били наричани и
римските сенатори, вж. Smith 1890: 480.
54
Вж. за историята на града подробно у Mόcsy (1970: 126-134) и Mirković (1976: 23-41) с
информация за наличната изворова база. Укрепената площ на Сингидунум не е дефинирана,
понеже античният град се намира под стария квартал на съвременен Белград.
55
ИТМ: 349; ЛИБИ, 1: 11; 39. За датирането на посочените източници вж. Тачева (2000: 25).
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№

Източник

(вид на
надписа)
1.
2.
3.

Произход на
надписа

IMS, I: № 20

Avala

Dea Orcia
IMS, I: № 45

Simina et Dobračina

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen
M. Aur(elius) Cutia

Магистратури Други данни
и
звания
IIvir. col. Sing.
-

M. Aur(elius) Soso

IIvir. col. Sing.

-

Nunnius Priscianus

dec. col. Sing.

-

Дата

287 г.

ІІІ в.

надгр.

Наличието на едва трима магистрати е крайно недостатъчно за
запознаването с градските институции в колонията. Все пак не е изключена
възможността някои от останалите, в чиито надписи не е обозначен рангът на
града, също да са служили в колонията. 56
Точно датираният в 287 г. надпис, в който е означен колониалният статут
на Сингидунум, е посвещение на Dea Orcia57 за здравето на императорите
Диоклециан и Максимиан от ordo am(plissimus) s(plendidissimae) col(oniae)
Sing(idunum) с финансовата подкрепа на двамата дуумвири (№№ 1, 2).
Надписът на декуриона (№ 3) е важен от гледна точка на посочената в него
възраст, 36 г., с която засега той е най-младият към момента известен член на
градски съвет в колония от двете провинции.
1.4. Viminacium
Виминациум бил организиран като муниципиум вероятно по времето на
имп. Хадриан, за което свидетелства неговият гентилициум пред името на
града: Ael(ium) Viminacium.58 Виминациум е известен на Птолемей
( мινάκιον), който го знае като седалище на легион, но фигурира и в
Певтингеровата карта (Viminatio), Пътеводителя на император Антонин
(Viminatio) и в Бурдигалския пътеводител (civitas Viminatio).59 Площта на
локализирания археологически град е 51 ха. 60 Най-ранните надписи от района
датират от края на І век, но масовото навлизане на епиграфската традиция е
след началото на ІІ в.61
Като колония Виминациум е означен само в един надпис на магистрат:
56

Вж. по-долу, 2.1.
Вж. наличната информация за това божество и неговия култ посл. у Gavrilovic (2007: 135
sq.).
58
Вж. Mόcsy (1970: 145 sq.); Mirković (1986: 46 sq).
59
ИТМ: 349; ЛИБИ, 1: 20; 30; 39. За кръстопътното значение на града вж. Mirković (2003: 8
sq.), а за политическата му роля на територията на Горна Мизия – Kos (1992: 209-14).
60
Milošević (2002: 151).
61
Mόcsy (1970: 148).
57

 18 

№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, I: № 30

Произход на
надписа
Smederevo

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen
-

посв., Mithra

Магистратури Други данни
и
звания
Dec. aedil. col.
Vim.

Дата

ІІІ в.

Въз основа на тази оброчна плочка на Митра, в която името на посветителя
не се чете, не може да се научи много за институциите на града след
преобразуването му в колония. Видно е само, че и в този случай първо се
отбелязва статутът на декурион и едва след това магистратурата едил, както в
Рациария.62
1.5. Ulpia Oescus
Ескус бил разположен в близост до с. Гиген, обл. Плевен и организиран
като колония от имп. Траян между 106 – 112 г.63 Този град всъщност остава
единствената колония в Долна Мизия. Името му фигурира у Птолемей (
), в Певтингеровата карта (Esco) и в Пътеводителя на император
Антонин (Oesco).64 Площта на колонията е изчислена на 18 ха. 65 Най-ранният
епиграфски паметник, открит на това място, е от началото на І в.66
Засега поименно са известни 13 членове на муниципалната аристокрация
на Ескус:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

ILBulg.: № 29

Произход на
надписа
Гиген

Име

Магистратури Други данни
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Titius Maximus, M.
IIviral. col.
-

Дата

ІІ в.

Mithra
ILBulg.: № 16

Гиген

IIvir. iter., qq.
col.,

Гиген

Disius Iulianus, M.

IIviral. col.

flamin.
perpet., praef.
saltus, patr.
fabr.
-

Гиген

Cocceius Victorus, M.,

Dec. O[esc.]

-

посв.

2.

ILBulg.: № 44

ІІ в.

ІІ в.

ІІ в.

посв.
3.

ILBulg.: № 70

62

Вж. за останалите магистрати на Виминациум, при които липсва означаването като
колония, по-долу, 2.2.2.
63
Вж. за историята на града у Иванов & Иванов (1998: 42-53); Кабакчиева (2000: 89-110);
Иванов, Ковачева (2002: 31-57) с по-важната лит., както и по-новото проучване на Ферјанчиħ
(2002: 84-90).
64
ИТМ: 351; ЛИБИ, 1: 15; 31.
65
Иванов (1999: 151).
66
ILBulg.: № 47.
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надгр.?
4.

ILBulg.: № 71

qui et Quritinus
Гиген

--- Q. fil.

[de]c. aedil.

-

ІІ в.

Гиген

Iulius Valens, C.

-

ІІ в.

Гиген

Flavius Rufinianus, T.

[d]ec. col.
IIv[ir.]
D[ec.]

-

ІІ в.

Гиген

Flavius Valentinus, T.

фр.
5.

ILBulg.: № 72

6.

ILBulg.: № 85

7.
8.

Иванов 2005:
159-160 посв.
ILBulg.: № 17

9.

ILBulg.: № 69

надгр.
надгр.

Гиген

посв.
Гиген

Flam. et IIviral.
praef. salt.,
Северите
col.
patr. col. fabr.
Valerius Plautianus, C. Pontif. et IIviral.
Eq. R.
Ал.
col.
Север
Aelus Proculus
Dec.
Северите

надгр.
10. ILBulg.: № 82

Гиген

Aurelius Aprius

Dec. col.

-

ІІІ в.

Никопол

Val[erianus]

-

ІІ в.

Гиген

Aurelius Flavius, T.

[Augur et
IIv]iral.
princeps ordinis
col. Oesc.

Манастирище

Antonius Ianuarius, M.

надгр.
11. ILBulg.: № 141

фр.
12. ILBulg.: № 18

посв.

13.

67

Геров (1953:
№ 201), надгр.

o.o.d.

primipilarius,
217 г.
bul. Tyr.,
Dionys., Marc.,
Tungr., Aquin.
Domo Oescus ІІ – ІІІ в.

Епиграфските паметници са концентрирани изцяло в колонията, като
единственото изключение е надписът от Никопол (вж. ОБР. VІІ).
Имената на всички магистрати, освен само на един – M. Disius Iulianus (№
2), носят белезите на императорска романизация.
В Ескус се използва традиционният за мизийските градове cursus honorum.
При наличието и на религиозни длъжности, изпълнявани от определено лице,
те се цитират преди дуумвирата (№№ 7, 8, 11).68 В наличните надписи са
засвидетелствани всички обичайни административни постове, с изключение на
квестори.
При изброяването на магистратурите и званията се използва
традиционната за повечето от мизийските градове подредба: декурион и след
това едил (№ 4) или декурион – дуумвир (№ 5), но в нито един от
документираните случаи не са посочени повече от две муниципални
институции. Липсват надписи за лица, които да са били през живота си
дуумвири и едили.
По-специално внимание заслужават два от паметниците, в които фигурира
едно и също лице – M. Titius Maximus (№ 1). По-ранният от тях е посвещение на
бог Митра, в което Максимус е отбелязан като дуумвирал. По-късният го
67
68

Вж. AE, 1999: № 1326; Тачева (2004: 200 сл.).
Само в един случай длъжността на фламена е посочена след дуумвирата (№ 1).
 20 

представя като: бивш дуумвир за втори път и квинквенал, пожизнен фламен,
префект на императорски салтус и патрон на занаятчийската организация в
града. Открива се още един магистрат с приблизително същата кариера, T.
Flavius Valentinus (№ 7), посочен като: фламен и дуумвирал на колонията,
префект на салтуса и патрон на занаятчийската колегия. Тези макар и оскъдни
епиграфски данни позволяват да се мисли за връзка между локалната
администрация и управлението на все още нелокализирания археологически
салтус.69
Възрастови граници при заемането на локални магистратури не могат да се
определят с точност и за Ескус. Най-младият декурион е живял 40 г.
*
Представените и коментирани данни за градските институции в колониите
на Горна и Долна Мизия показват някои аналогии и контрасти между отделните
градове по този аспект. Те могат да бъдат видяни най-ясно в следващата
таблица:

кр. І в.
н. ІІ в.
ІІ в., първа
половина
ок. средата
на ІІ в.
ІІ в.

Decurio

Aedilis

Quaestor

Duumvir

Scupi
Scupi
Scupi
Ratiaria

-

Scupi
-

Scupi
Scupi
-

Quinquennalis
Scupi
-

-

-

-

-

Scupi
Ratiaria
Oescus
Ratiaria

Scupi

Scupi
Ratiaria
Oescus
Oescus

Oescus

Ratiaria
Scupi
Ratiaria
Oescus

Северите

ІІІ в.

ІІ – ІІІ в.

Ratiaria
Oescus
Scupi
Ratiaria
Singidunum
Viminacium
Oescus
Scupi
Ratiaria

-

o. o. d.
Ratiaria
Scupi

Ratiaria
Ratiaria

Scupi
Viminacium

Scupi

Scupi
Singidunum

Scupi

-

-

-

Scupi

Scupi

-

Най-рано се появяват магистратури в първата колония, Скупи. През ІІ в.
най-проспериращата колония в двете Мизии била Рациария, докато през ІІІ в.
силно се развили Сингидунум и Виминациум.
69

Вж. у Геров (1980: 57 сл.).
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Всички традиционни за римските градове институции са представени
изцяло само в Скупи и Виминациум. В Сингидунум и Ескус липсват квестори, а
в Рациария – квестори и квинквенали. Това показва наличието на връзка между
площта на града и муниципалните институции: Виминациум и Скупи са
градовете с най-голяма укрепена от крепостните стени площ, докато над два
пъти по-малка спрямо Скупи е укрепената площ на Ескус. Най-малка е площта
на Рациария, където са засвидетелствани и най-малко от муниципалните
магистратури.
В Скупи още от края на І в. са известни всички засвидетелствани и в покъсните паметници магистратури, без тази на едила, която се открива в
надписите от ІІ в. Хронологични различия в епиграфското представяне на
длъжностите не могат да се проследят по наличните данни за отделните
градове.
Явно първите по време локални магистрати на двете колонии в Горна
Мизия, за които са известни повече данни, били набирани от средите на
настанените целево ветерани.70 Интересен е случаят при Скупи, където като
магистрати са документирани военни, които не са отбелязани като ветерани. За
Ескус не се откриват данни за участието на военни в градската администрация.
Забелязва се едно съществено различие относно отбелязването на
административните и религиозните институции между Горномизийските
колонии и разположения в Долна Мизия Ескус. Както беше посочено, в
надписите от Ескус в три от четирите налични случая първо се означава
религиозната длъжност, а след това административната. В Скупи и Рациария
неизменно на първо място се поставя заеманата магистратура.
Обичайните за римските колонии институции са представени най-пълно в
епиграфските документи от Скупи, следван от Ескус, а Рациария, където
надписите са най-многобройни, се откриват само декуриони, едили и дуумвир.
*
Авансирането в иерархията изглежда е различeн процес и в трите колонии.
Вече беше обърнато внимание на положението на едилите в Скупи, което
напълно контрастира с данните за Рациария и Ескус. В последните две колонии
не са посочени лица, преминали през едилството, които да са достигнали до
друга магистратска или религиозна длъжност. Прави впечатление някак си
изолираното положение на едила и в двете Траянови колонии.
70

По тази причина те са обособени като тип А) в класификацията на градските съвети у
Mόcsy (1970: 162). Останалите два типа градски съвети според същата класификация са: B)
съвети на градовете при легионните лагери и C) съвети, чиито членове били съставени от
местни жители, получили гражданско право след основаването на градовете.
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В Скупи едилството откривало достъпа до декурионата.71 Когато
определено лице е притежавало статута на декурион, то вече е имало достъп до
квесторството или директно можело да бъде определено за квинквенал (Скупи,
№ 9), но също и притежавало шанс за престижната религиозна позиция на
понтифекса. В Скупи и Рациария за понтифекси били определяни и декуриони,
докато в Ескус, както изглежда, се изисквало лицето да е било вече дуумвир.
Това е една от съществените разлики между градовете с колониален ранг в
двете Мизии. В Ескус всички висши религиозни длъжности са изисквали
кандидатът да е преминал през магистратурата дуумвир.
Всички изброени дотук различия предполагат, че най-вероятно първата
степен на cursus honorum в Рациария и Ескус е била вписването в състава на
декурионите. Оттук нататък настъпва разделение в последователността на
заемане на магистратури между двете колонии.
В Рациария съветникът е можел да стане едил или понтифекс, но не са
известни случаи едно лице да заема и двете длъжности. До откриването на нови
надписи остава неясен начинът, по който се постига дуумвиратът.
В Ескус декурионът можел да достигне до едил или до дуумвир. В първия
вариант кариерата му приключвала със заемането на тази длъжност, докато
вторият му позволявал достъп до висшите религиозни институции в града.
Възрастта при заемането на постове е трудно да се определи, като
интересно съвпадение е, че най-младите градски съветници в Рациария и Ескус,
които фигурират в засега известните надписи, са живели 40 години, докато
единственият декурион на колония Сингидунум е бил такъв преди 36-тата си
година. Най-младият магистрат за разглеждания ареал е засвидетелстван в
Скупи, който, макар и да е живял едва 34 г., вече е бил едил.
*
Важно е да се отбележи високата степен на условност на представените
отношения, тъй като те се основават изцяло върху епиграфските данни. Макар
и последните да са единствен източник за запознаването с градските
институции в разглежданите тук колонии, е важно да се припомни, че като
резултат на възстановката въз основа само на тях се получава един
приблизителен модел, който не може да претендира за някаква точно
определена степен на достоверност, понеже до нас не е достигнал целият
епиграфски архив на епохата.
71

Другата възможност е едилите да са били избрани преди организирането на градския
съвет, но тя следва да се отхвърли, тъй като и в надписи от ІІІ в. едилството се посочва пред
декурионата.
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2. Магистратури и звания в муниципиите
Първоначално с термина municipium се означавали (след разпадането на
Латинската федерация през 338 г. пр. Хр.) градовете, чието население
притежавало ограничени граждански права (само за commercium и conubium), т.
нар. Латинско право, които през сравнително дълъг период от време (ІV – І в.)
постепенно се разширявали. 72 Най-същественото им различие в сравнение с
колониите било, че правото на муниципиум се предоставяло на съюзните и
приятелските на Рим градове, докато колониите се състояли от настанени
целево римски граждани. Известни (но незначителни) различия между
колониите и муниципиите съществували до Constitutio Antoniniana, след която
настъпило утвърденото от Домициановите реформи унифициране в правно
отношение на имперските градове, чрез придобитите от населението им пълни
граждански права.73
По-долу са представени само муниципиите, в които са документирани
административни институции.74
2.1. Singidunum
С ранг на муниципиум Сингидунум 75 е означен само в един епиграфски
паметник:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, I: № 44

2.

IMS, I: 47 в/у
саркофаг

надгр.

Произход на
надписа
Rues Simina et
Dobračina
Rues Nušićeva et
Makedonska

Име

Други
данни

Дата

-rior

Магистратури
и
звания
Dec. mun. Sin.

-

ІІ в.

Ulp(ius) Trophim[us],
M.

aug. et o.o.d.
m. Sing.

-

ІІ в.,
първа
половина

Nomen/Cognomen/
Praenomen

Първият надпис, чиято горна половина е загубена, предоставя интересна
информация най-вече за минималната възраст от 25 години, колкото е живял
72

Peck (1898: 1057-1058). Дефиниция между двата вида градове е представена и у Aul. Gell.
(16.13.3). Най-подробно изложение върху историческото развитие на муниципалното право
може да се види у Niebuhr (1832: 49-76), Kornemann (1935: 570, 26 – 638, 59) и посл. Berger
(2004: 590) с по-важните извори и лит.
73
Различията между колониите и муниципиите са посочени най-ясно у Abbott (1926: 3-9).
74
За следните селища, означени като муниципии в някои надписи, няма запазени данни за
градски институции: Horreum Margi, Dardanorum, Celegerorum в Горна Мизия, и
Montanensium, Novaensium, в Долна Мизия.
75
Вж. надписите за колония Сингидунум по-горе, 1.3, където е посочена и по-важната лит. за
историята на града.
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починалият анонимен декурион, която била достатъчна за причисляването му в
градския съвет на муниципиума.
Не може да се каже нищо конкретно само въз основа на надписа за
августала и почетен декурион. Касае се за направата на саркофаг за M. Ulpius
Plotus от страна на августала и майката на починалия, Claudia Valentina. Връзка
между трите лица не е посочена. Когноменът на августала показва гръцки
произход, докато преноменът и гентилициумът свидетелстват за романизация.
В други три надписа не е отбелязан статутът на Сингидунум, поради което
те са представени в отделна таблица (вж. и ОБР. ІV):
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, I: № 76,

2.

IMS, I: № 16,

Произход на
надписа
Ţeleznik

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen

Čubura

Cl(audius)
Valentinianus
Aur(elius) Atticus, T.

Avala

[V]al(erius) Varius

саркофаг
посв., IOM

3.
4.

IMS, I: № 46,

фр.

Магистратури
Други
Дата
и
данни
звания
D(ecurio) IIII M
Eq(ues)
сл.средата
76
AP
R(omanus)
на ІІ в.
qq Sing.
Vet. Leg. IIII
III в.
Fl., ex sig., P.
K.77; dec. col.
Sirmens.
II vir.
272 г.

A[u]r(elius) ---

[A]edil.

-

5.

A[u]r(elius) Maximinus

[A]edil.

-

6.

Aur(elius) Mucianus

[q]t.

-

7.

Aur(elius) Ingenianus

[q]t.

-

Наличната информация от тези паметници е важна, доколкото в нея се
откриват най-често срещаните институции и звания в римските градове:
декурион, квестор, едил, дуумвир и квинквенал. Един от магистратите (№ 2) е с
военна кариера и освен квинквенал в Сингидунум е бил и декурион в Сирмиум
(Сремска Митровица, Сърбия). Забелязва се също доминацията на Aurelii сред
известните магистрати, което би могло да говори за сравнително късна
романизация.
В официалния точно датиран надпис предизвиква внимание и
необичайната съкратена формула за обозначавенето на квесторите (№№ 6, 7),
която от разглеждания ареал се среща само тук.

76

Едно от предложените разчитания на това неясно съкращение е: d(ecurio) IIII(vir) municipii)
A(elii) P(inci).
77
Вероятно P(raefectus) k(astrorum).
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2.2. Aelium Viminacium
Епиграфските данни
Виминациум78 са следните:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, II: № 75,

Произход на
надписа
Smederevo

за

градските

институции

на

Име

Магистратури
и
звания
Quesidius Praesens, L. Dec. mun. Vim.

Nomen/Cognomen/
Praenomen

муниципиум

Други
данни

Дата

ок. ср. на
ІІ в.

2.

Quesidius ---, L.

IIvir. qq mun.

Dec. et qq
primus mun.
P. Ael. Dru.
-

3.

Aurel(ius) Fl[o]rus

qq mun. Vim.

-

Cornelius Rufus, C.

Dec. augur
mun. Ael. Vim.
Dec. fl. mun.

-

надгр.

4.

IMS, II: № 73,

Viminacium

надгр.
5.
6.

Corn(elius) Pacatus, C.
IMS, II: № 74,

Kostolac

надгр.
7.

IMS, II: № 77,

9.

IMS, II: №
294, надгр.?
IMS, II: №
110, надгр.

10. IMS, II: № 22,

Dec. mun. Ael.
Vim.

-

Ram

-

Dec. mun.

-

Kostolac

Val. Speratus, M.

Dec. m. A. V.

Kostolac

Petr(onius) Pierius, M.

Smederevo

посв.
12. IMS, II: № 56,

Drmno

посв.
13.

IMS, II: № 3,

Smederevo

посв.
14. IMS, II: № 76,

надгр.

vix. ann. 33

Val(erius) Val(ens),
Sex.

посв., IOM
11. IMS, II: № 26,

-

Kostolac

надгр.
8.

Lucil(ius) Herculanus, Dec. aedil. mun.
L.
Ael. Vim.

Viminacium

Dec. q[.] m. A.
V.
Dec. quaest.
mun. Ael. Vim.
M. Anton(ius) Ponticus Dec. flamen m.
A. V.
Severius Valens, C.
Dec. et quaest.,
II vir.? mun.
Ael. Vim.
---atus Restitutus
De[c. et ponti]f.
mun. Ael. Vim.

ок. ср. на
ІІ в.
втората
половина
на ІІ в.
втората
половина
на ІІ в.
ІІ в.

vet. Leg. VII Септимий
Cl. ex bf. cos.;
Север
praef. Coh. I
Aquet.; v. a.
55 o. in Britt.
Ob hon. Fl. f. Септимий
Север
Северите
-

-

215 – 216
г.79
150 – 250
г.
ІІI в.

Епиграфските паметници се откриват на места, повече или по-малко
отдалечени от Виминациум (вж. ОБР. V).

78
79

Лит. за историята на града вж. по-горе, 1.4.
Вж. за датировката у Тачева (2004: 174).
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Имената на магистратите са изцяло римски, като някои от тях са по-рядко
срещани в разглеждания ареал от най-широко разпространените императорски.
Такива са гентилните имена Quesidius, Cornelius, Petronius и именното
съчетание Sex(tus) Valerius. Първите три свидетелстват за ранна романизация,
докато преноменът Sex(tus) в съчетание с гентилициум Valerius засега е
известен в още само три епиграфски паметника от Горна Мизия – два от
Рациария80 и един фрагментарен от Тимакум Минус. 81 Социалноикономическите връзки между Виминациум и Рациария от една страна, и
Рациария – Тимакум минус от друга, се доказват и от още няколко надписа. 82
За муниципиум Виминациум са засвидетелствани всички по-важни
градски институции, каквито се наблюдават и при градовете с ранг на колонии.
Най-ниската обществена административна позиция, както изглежда, е тази на
декуриона. Тя е осигурявала възможност за достъп до едилството (№ 6), или
през квесторството до дуумвирата (№ 13). Както декуриони, така и дуумвири
можели да бъдат квинквенали. Градските съветници са имали достъп и до
висшите религиозни длъжности в града: понтифекс (№ 14), авгур (№ 4) и
фламен (№№ 5, 12).
Родствена връзка между магистрати е посочена само в два паметника. В
единия надпис бащата (№ 1) е декурион във Виминациум и декурион и пръв
квинквенал в муниципиум Дробета (Турну Северин, Румъния), докато синът (№
2) достига до дуумвир квинквенал във Виминациум. Във втория случай бащата
(№ 4) е декурион и авгур, а синът (№ 5): декурион и фламен.
По-специален интерес предизвиква надписът за един от декурионите (№
9), чрез представената по-изчерпателна информация за него. Касае се за
посвещение на dii Manes за ветеран на VІІ Клавдиев легион и бивш
бенефициарий консуларис 83, който като префект на coh(ortis) I Aquet(anorum)
загинал в Британия на 55 г.
В следните два надписа от територията на града е трудно да се определи
дали се касае за институции на муниципиума или на колонията:
№

Източник

1. IMS, II: № 308

Произход на
надписа
Sopot

Име

Магистратури
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Iul(ius) Val(ens?), G.
Dec. Vim.

посв., Mithra
80

Други
данни

Дата

Vet. Leg. VII
Cl. ex bf. cos.

ІІІ в.

Геров (1953: № 197) – Sex. Val. Benignus aug. col. Rat.; Атанасова (1978: № 1) – Sex. Val.
Sex. lib. Zoticus; Sex. Val. Hilarus, aug. col. Rat.
81
IMS, III/2: № 92 – Sex. Valeri[us]…
82
Вж. Илиев (2006: 65 сл.) с извори и лит.
83
Значението на бенефициариите е изтъкнато у Ott (1995: Pass.).
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2.

IMS, II: № 83

Kod grobalja

-

.. et dec. q[q] …

-

?

надгр.

Епиграфският паметник84 за друг ветеран на VІІ Клавдиев легион и също
бенефициарий дава основание и ветеранът от таблицата (№ 1) да бъде свързан с
муниципия, но едно подобно предположение ще остане дискусионно до
откриването на нови надписи. Бъдещето ще покаже дали може да се мисли за
включване на ветерани в градския съвет на Виминациум при имп. Септимий
Север, което дори при малкото епиграфски данни изглежда твърде вероятно.
Засега не се откриват лица, получили отличителните белези на
декурионата.
2.3. Ulpianum
Улпианум се локализира в близост до съвременния Липлян, западно от
Грачаница, в Косово (вж. ОБР. VІ).85 Името му подсказва, че градът е
организиран по времето на имп. Траян и вероятно оттогава датира
муниципалното му право, както може да се предполага от наличните надписи.
Според Птолемей (3.9.4) Улпианум е един от четирите дардански града в Горна
Мизия, но е възможно да се открие и в по-късните итинерарии.86 Най-ранните
паметници, от които могат да се направят заключения за муниципалното право
на града, датират от началото на ІІ в. Това са посвещенията на M. Pontius
Varanus Sabinus и F[ur]ia Varanilla от o(rdo) munic(ipii) Ulp(ianensium).87 Тъй
като отбелязаните и в двата надписа непосочени с подробности заслуги за града
на тези единствени засега сенатски фамилии от двете Мизии, вследствие на
които са почетени със статуи, Мочи е изказал предположението, че може би те
са изиграли някаква важна роля при основаването на муниципиума. 88

84

Вж. № 9 в таблицата за институциите на муниципия.
Вж. информацията за града у Mόcsy (1970: 75-87); Dušanić (2003: 257, not. 51).
86
ИТМ: 349. За възможността Улпианум да се идентифицира със споменатия в
Певтингеровата карта Вицианум вж. ЛИБИ, 1: 23, бел. 1.
87
AE, 1903: № 284 = Šašel & Šašel 1986: № 1418 – M(arco) Pontio / M(arci) f(ilio) Pup(inia)
Vara/no Sabino v(iro) c(larissimo) trib(uno) / leg(ionis) III Aug(ustae) quaest(ori) / trib(uno)
pleb(is) s(anctissimus) o(rdo) mu/nic(ipii) Ulp(ianensium) ob mu[l]/ta in rem [p]ub(licam) / eius
merita / basim e[t] sta/tuam vexta/tam(!) Fu[ria Caeci]/l[i]a c(larissima) f(emina) [resti]/[tuit];
AE, 1903: № 285 = Šašel & Šašel 1986: № 1417 – F[ur]iae T(iti) f(iliae) / Varanillae c(larissimae)
f(eminae) / s(anctissimus) o(rdo) munic(ipii) Ulp(iani) ob / multa eius be/ne merita b[a]/sim et
statu/am vexatam / Furia Caeci/lia c(larissima) f(emina) re[s]/tituit.
88
Mόcsy 1970: 161. Всички епиграфски данни за тези фамилии от Улпианум са представени у
Паровиħ-Пешикан 1983: 47 sq.
85
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Към администрацията на муниципиум Улпианум с по-голяма или по-малка
вероятност, тъй като името на града е означено само в един надпис, могат да
бъдат причислени 5 редовни и само 1 почетен декурион:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.
2.

Šašel & Šašel
1986: 1420,
AE, 1978: 702,

Произход на
надписа

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen

Šašel & Šašel
1978: № 532,

Други
данни

Дата

-

II в.

-

II в.

-

II в.

Gračanica

--- C[e]ler

Lipljan

Licinius Aelianus, P.

Čiflak

Aur(elius) Cas(sinus)

Dec. municip.
Ulpiana, Ael.
Viminacium,
Aelianum
Dec.

Gračanica

Ulp(ius) Castinus

aedilicius

-

III в.

Podgradje

Ael(ius) Celsinus, T.

Dec.

-

III в.

Sočanica

-

ornatus
ornamentis dec.
col. Scup. et
mun. spl. Ulp.

-

ІІ – ІІІ в.

посв.

3.

Магистратури
и
звания
IIviral.

посв.
4.

AE, 1981: 734,

надгр.
5.

Šašel & Šašel
1986: № 1426,

6.

Šašel & Šašel
1986: 1380,

посв.

Фр.

Оскъдността на данните не позволява формулирането на аргументирани
заключения върху характера на градските институции. Без гентилициума
Licinius всички останали се срещат по-често в епиграфското наследство на
Горна Мизия. Забелязва се, че нито едно лице не е заемало повече от един
административен пост.
2.4. Aurelium Margum
От Маргум89 засега са известни само един редовен и един почетен
декурион.90
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, IV: № 38

Произход на
надписа
Niš

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen
Cocceius Sextillianus,

89

Магистратури
и
звания
Dec. municip.

Други
данни

Дата

-

кр. на ІІ –

Orašje, Сърбия (ЛИБИ, 1: 20; 28; 39), вж. Mirković (2003: 8). Археологическите данни от
това място са представени у Mόcsy (1970: 144-145), Mirković (1986: 207-11). Муниципалният
статут е отбелязан в два епиграфски паметника с дата от края на ІІ или началото на ІІІ в.:
IMS, II: № 315 (mun. Aur. Aug. Mar.) и IMS, IV: № 38 (municipium Margum).
90
В друг надпис (IMS, II: № 315) се споменават августал и лице, получило орнаментите на
декурионата.
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надгр.
2.

IMS, II: 315

Orašje

посв., I.O.M.

M.

Margum

Alp(inius) Alcimus,
Sext(us)

o.o.d.

нач. ІІІ в.
-

ІІІ в.

Името на имп. Нерва (№ 1) се получава при романизация и през ІІ – ІІІ в.
Прави впечатление обаче възрастта на починалия декурион – 26 години и 5
месеца.
2.5. Naissus
В наличните надписи от Наисус91 могат да се видят едва двама
пълноправни членове92 на градския съвет:
№

Източник

(вид на
надписа)
1. IMS, IV: № 10,

Произход на
надписа
Niš

посв., IOM
2. IMS, IV: № 27,

Niš

Име

Магистратури
и
звания
Aur(elius) Posidonius,
Dec. m. N.
M.
Aurel(ius) Lupus
Dec.

Nomen/Cognomen/
Praenomen

Други
данни

Дата

-

ІІІ в.

-

ІІІ в.

-

ІІ – ІІІ в.

посв.
3.

IMS, IV: 18,

Niš

L. Aur(elius) Vitalis

o.o.d.

посв., IOM

Вторият надпис е несигурен, защото не е означено името на града. Липсва
съществена за настоящата работа персонална информация и за трите лица. По
имената на декурионите може да се предполага романизация при Северите, или
по времето на друг император с такъв гентилициум, каквито не са рядкост през
ІІІ в.
2.6. Aurelium Durostorum
Засега са известни само 7 магистрати от Дуросторум93:
91

При гр. Ниш, Р. Сърбия. Името му е сред четирите дардански града у Птолемей (9.3.4:
), но също присъства в Певтингеровата карта (Naisso), Антониновия пътеводител
(Naissi) и в Бурдигалския пътеводител (civitas Naisso), вж. ИТМ: 349; ЛИБИ, 1: 20; 29; 40.
Археологическата информация вж. у Mócsy (1970: 90 sq.) и посл. Petrović (1995: 37-51) с
всичко известно за неговата история. Сред епиграфското наследство на селището се
споменават двама декуриони в посветителни надписи, като само в единия случай може да
бъде прочетено името на града: m(unicipium) N(aissus), IMS, IV: № 10.
92
Известен е и един почетен декурион (IMS, IV: № 18).
93
Силистренско. Фигурира у Птолемей и в римските пътеводители (ИТМ: 351; ЛИБИ, 1: 16;
32). Само в посочените в таблицата два надписа Дуросторум е отбелязан с ранг на
муниципиум, вж. Тачева (2004: 79; Тачева 2005А: 102-103). За историята на Дуросторум през
Принципата вж. Иванов (2003: 75-86; 2006).
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№

Източник

(вид на
надписа)
1.

AE, 1925: 110,

Произход на
надписа
Силистра

посв.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IScM, I: №
302, надгр.

Хистрия

Име

Магистратури
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Terentius
IIv. i. [d.]
Hero[di]anus, C.
Nume[ri]us Ponticus,
IIv. i. [d.]
L.
Fl(avius) Papirianus,
[aed.]
T.
T.? Cl(audius)
[aed.]
Saturninus
Visellius Lo[llia]nus, Q.
q.

Други
данни

Дата

-

211 – 217
г.

-

Lucretius Felix, T.

q.

-

Ael(ius) Se[veri]anus

d. m.
Durostorum

билингва

ІІ – ІІІ в.

За разлика от останалите градове в Горна и Долна Мизия, в Дуросторум
дуумвирите са iure dicundo, а гентилните им имена също са известни само от
тук. Рядко срещани в двете Мизии са и имената на квесторите, Visellius и
Lucretius, които също са традиционно римски.
2.7. Tropaeum Traiani
Както показва името му, този муниципиум бил организиран от император
Траян и носи името на монумента, чиито останки са локализирани в близост до
съвременния град Адамклиси в Добруджа (днес в границите на Р. Румъния). 94
Предполага се, че битката на същото място е била решителна за Първата
Дакийска война (101 – 102 г.). Най-ранният епиграфски паметник от града,
посвещение на Mars Ultor лично от имп. Траян, датира от 115/116 г.95
Състоящото се от 48 паметника епиграфско наследство на Тропеум Траяни
предоставя данни за следните муниципални институции:
№

Източник

Други
данни

Дата

Qui(ntus) Priscianus

Магистратури
и
звания
IIvir. qq

-

181 г.

Iulius Marcus

IIvir. qq

-

3.

Cresce(n)s

Aed.

-

4.

Sabinus Marcus

Aed.

-

(вид на
надписа)
1.
2.

AE, 1964: 251,

посв.

Произход на
надписа
Adamclisi

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen

94

Накратко за историята на града вж. у Popescu (1964: 185 sq); Велков (1984: 144 с
литературата в бел. 49); Strobel (1989: 231-236); Suceveanu (1995: 11-15 с фиг. 1) и посл.
Stefan (2005: 562-568); Barnea (2006: 411-415).
95
AE, 1891: № 125 = AE, 1972: № 521 b.
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5.

ILS: 7183,

Cocorgia

IIvir.

-

6.

Cl[aud(ius)]
Germanus, Tib.
Aur(elius) Flavius, M.

IIvir.

-

7.

Val. Valerianus

Aedil.

-

8.

Iul(ius) Quirillus

Aedil.

-

9.

Ulp(ius) Herculanus

q

-

10.

Iul(ius) Herculanus

q

-

Ae[l(ius) Fl]orus, P.

IIvir. qq

-

---

IIvir. qq

-

посв.

11.
12.

CIL, III: №
12465,

Abrud

посв., IOM

13.

ІІ в.

ІІ в.

Conrad 2004:
№ 276, надгр.
14.
CIL, III: №
14214,6,
надгр.
15.

Adamclisi

Fufidi(u)s Lucianus, L.

Dec., IIvir.

-

ІІ в.

Adamclisi

IIviral. munic.
Trop.
IIvir. Munic.

-

ІІ в.

Брат войник

16.

Adamclisi

Dec. m.

-

ІІ – III в.

Padureni

Ael(ius) Ant(onius)
Firmus
Ael(ius) Ant(onius)
Sabinus
M[e]mmi[us] Vale(n)s,
L.
Ael(ius) Inserus

IIv[ir.]

-

ІІ – ІІІ в.

Adamclisi

Iul(ius) Valentinus

-

ІІ – ІІІ в.

Adamclisi

---

Bis IIviral.
munic. Trop.
IIvir.

-

238 г.

---

IIvir.

-

Ulp(ius) Ant(oninus),
M.
Iul(ius) Messius, C.

Aed.

-

Aed.

-

CIL, III: №
14214,4, посв.
17.
CIL, III: №
12466,

посв., IOM
18.

CIL, III: №
12473, надгр.
19.
CIL, III: №
14214,2,
20.
21.
22.

посв.

Всички имена са широко разпространени в Римската империя, като
изключение представляват гентилициумите Fufidius и Memmius, които се
срещат рядко в двете Мизии. Някаква връзка между носителите на
императорското родово име Aelius не може да се открие, макар и такива да са
известни от няколко надписа (№№ 11, 14, 15, 17).96
Прави впечатление, че само в два случая (№ 13, 16) лица са отбелязани
като декуриони, докато магистратурата на дуумвира 97 е документирана 13 пъти,
а тази на едила – 6 пъти. Само от един официален надпис са известни квестори
на муниципиума. Вероятно това се дължи на по-големия брой официални и
посветителни паметници, в които по традиция се изброяват висшите
магистрати: дуумвири, едили и квестори.
96

Вж. и CIL, III: № 14214,7; Conrad (2004: № 270) – и двата от втората половина на ІІ в.
Известните данни за дуумвирите в този град вече са коментирани у Aparaschivei (2003: 333
sq.).
97
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Липсват възможности за конкретизиране на последователността при
заемането на магистратури, което също е резултат от характера на
епиграфските паметници. И оттук се вижда, че дуумвирите могли да бъдат
преизбирани (№ 18).
Връзка между магистратите и войската се открива само в един надпис, в
който двама братя поставят паметник на баща си, който е дуумвир (№ 14) и на
сестра си. Единият от братята също бил достигнал до дуумвирата (№ 15),
докато другият брат бил знаменосец в ХІ Клавдиев легион.
2.8. Troesmis
Трезмис (Иглица, Румъния) е представен в картата на Птолемей (Σροιζμίς),
Певтингеровата карта (Troesmis) и в Антониновия пътеводител (Trosmis), като
според последния е бил централен лагер на І Юпитеров легион. 98 Градският
съвет на муниципиума е споменат в няколко епиграфски паметници, найранният от които е поставен най-рано през 167 г., когато е възможно да се
датира посвещението на ordo T[r]o[es]mensium за префекта на V Македонски
легион Tib(erius) Veturius Mauritanus.99 Съвременната историография поставя
получаването на муниципалното право от Трезмис по времето на Северите. 100
От Трезмис засега са известни 12 магистрати:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.
2.

Произход на
надписа

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen

IScM, V:
№165, посв.
IScM, V:
№151, посв.

Igliţa

[Aeli]us Sacc[one]

Igliţa

Ulp(ius) Antipater, M.

IScM, V:
№148, посв.

Igliţa

Магистратури
и
звания
IIvir. qq

Други
данни

Дата

-

ІІ в.

4.

sacerd. provin.
Ob hon.
218 – 222
et bis
pontif.
г.
duumviral.
Ulp(ius) Marcianus, M. Pontif., IIvir. qq Vet. ex s. c. a. II – III в.
m. Tr.
I D.
Antistius Rufus, M.
Pontif.
-

5.

Antistius Domitius, M.

ed., q.

-

Igliţa

Iul(ius) Saturninus, C.

-

II – III в.

Igliţa

Valerius Longinianus,
C.

Qu., aedil.,
quondam IIvir.
Flamin. qu. aed.
IIvir. mu. Tr.

(8) socrus

II – III в.

3.

6.
7.

IScM, V:
№187, надгр.
IScM, V:
№163, посв.

98

ИТМ: 351; ЛИБИ, 1: 16; 32. За историята на Трезмис вж. Barnea (1988: 58); Petculescu
(2006: 34 sq.) с извори и лит.
99
IScM, V: № 143. Вж. също IScM, V: №№ 144-145 (от 165-170 г.), 150 (208-211 г.), 152 (244245 г.) и 153 (около 250 г.). Възможно е градският съвет да фигурира в още един надпис, вж.
допълнението към IScM, V: № 165.
100
Тачева (2004: 71 сл.).
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8.
9.

IScM, V:
№149, посв.

Igliţa

10.
11.

Iul(ius) Herculanus

Aed.

-

---

Dec. q. mun.
Troesm.
q. mun.

-

Iul(ius) Saturninus
IScM, V:
№164, посв.,

II – III в.

-

Igliţa

Ael(ius) Aelianus, [-]

[q.] aed. IIvir.
mun. Troes.

-

ІІІ в.

Igliţa

E[g]natius Valens, C.

Vet., Ancyra

ІІІ в.

Tomis

Arrius Quintianus, C.

Dec. mun.
Troesm.
bis duumvir. et
augur mun.
Troesm.

-

сл. 166 г.

IOM
12.

IScM, V:
№183, надгр.
13. IScM, II: №
244,

посв.

Тук се наблюдава интересната закономерност, посочена и при Ескус,
според която заеманите религиозни институции се представят пред
административните (№№ 2, 3, 7), с изключение на надписа от Томис (№ 13).
В края на ІІ – ІІІ в. се забелязва участието на ветерани в муниципалната
аристокрация (№№ 3, 12), които не са рекрутирани в разглеждания ареал.101
При единия от случаите дори е засвидетелствана наследствена служба във
войската, тъй като войник в същия неизвестен легион е и синът на декуриона
(№ 12). Ветеранът от конната войскова част (№ 3) е успял да достигне до найвисоката муниципална длъжност.
Висши религиозни институции в града са били достъпни за лица от
квестор нагоре (№ 7), а провинциалният жрец дори е бил два пъти дуумвир.
Доколкото може да се проследи последователността в cursus honorum, тук
няма съществена разлика от обичайния за римските градове вариант: декурион
– квестор – едил – дуумвир. Възможно е само в един надпис да има изключение
от тази практика (№ 5), но в него длъжността пред квесторството твърде
дискусионно е разчетена като едил.
2.9. Noviodunum
Най-ранните надписи от Новиодунум102 датират от началото на ІІ в. Само в
един паметник може да бъде прочетена магистратура, докато вторият е
несигурен:
№

Източник

(вид на

Произход на
надписа

Име

Nomen/Cognomen/

101

Магистратури
и

Други
данни

Дата

Вж. по-долу, 5.2.5, надпис за квинквенал на канабите и декурион на Трезмис.
Вж. Bounegru (1996: 30 sq). Трудно е да се открие по-нова статия върху историята на
Новиодунум
през
римската
епоха,
вж.
сайта
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/project/noviodunum/noviotext.htm с библиографски насоки.
102
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надписа)
1.

Barnea 1988:
54,

Praenomen

звания

Dinogetia

---

-

II – III в.

Isaccea

Cl(audius) Valens, Ti.

Quaestor
municip.
Noviod.
qq

-

II – III в.

Celsus Celerianus

mag.

-

Cl(audius) M---

mag.

-

Фр.
2.
3.

IScM, V: №
268,

4.

посв.

Паметникът (№ 1) е фрагментиран, но Новиодунум е отбелязан със статут
на муниципиум. Във втория надпис може да бъде прочетена длъжността
квинквенал (№ 2), спомената редом с имената на двама магистри (№№ 3-4),
поради което връзката с муниципиума е почти невъзможна, тъй като подобна
комбинация е традиционна за викусите.
*
Разгледаната налична информация за институциите в муниципиите на
двете Мизии също предоставя възможност да бъдат формулирани някои
наблюдения върху техните по-специфични особености и общ характер. Затова
ще допринесе следващата таблица:

кр. І в.
н. ІІ в.
ІІ в.,
първа
половина
ок.
средата на
ІІ в.
ІІ в., втора
половина
ІІ в.

Северите
ІІІ в.

ІІ – ІІІ в.

Decurio

Quaestor

Aedilis

Duumvir

-

-

-

Viminacium

-

Viminacium

-

Singidunum
Viminacium
Ulpianum
Tr. Traiani
Viminacium
Margum
Viminacium
Ulpianum
Naissus
Troesmis
Durostorum
Tr. Traiani
Troesmis

o. o. d.

-

Quinquennalis
-

-

Viminacium

Viminacium

-

Tr. Traiani

-

-

Tr. Traiani

Viminacium
Tr. Traiani
Tr. Traiani

Ulpianum
Tr. Traiani
Troesmis

Troesmis

Singidunum

Viminacium

-

Troesmis

-

-

Singidunum
Durostorum
Troesmis

Singidunum
Ulpianum
Durostorum
Tr. Traiani
Troesmis
Troesmis

Singidunum
Durostorum
Tr. Traiani
Troesmis

Singidunum

Margum

Tr. Traiani
Troesmis

Troesmis
Noviodunum?

Ulpianum
Naissus

Troesmis
Noviodunum
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-

Таблицата показва, че всички характерни за римските градове
административни институции са документирани само в три муниципиума в
двете провинции: Виминациум за Горна Мизия и Тропеум Траяни и Трезмис за
Долна Мизия.
По-горе (1.5) беше отбелязано специфичното означаване на религиозните
институции в Ескус пред административните, за разлика от останалите
колонии. Същата особеност се наблюдава и при Трезмис, където при наличие и
на двата вида постове в биографията на едно лице, то религиозната длъжност се
съобщава пред обществената. Това е основната разлика между муниципиите
Трезмис и Виминациум, само за които е документирано заемането от магистрат
на висша религиозна позиция.
Сравнение на cursus honorum в различните муниципии е възможно само за
три града: Виминациум, Тропеум Траяни и Трезмис. И тук е валидна
посочената вече (стр. 23) предварителна бележка по отношение на степента на
условност на основаните напълно върху наличните епиграфските данни
наблюдения.
Прави впечатление високият процент на съвпадение между
последователността на заемане на муниципални постове в Тропеум Траяни,
където връзките между магистратурите могат да се възстановят според
посветителните надписи, в които се изброяват, и Трезмис. В тези два града
редът е от декурион през квестор и едил до дуумвир и квинквенал.
По-различно по този аспект е положението в Горномизийския
Виминациум. В този град предизвиква интерес познатото от колониите
Рациария и Ескус изолирано спрямо достъпа до други магистратури положение
на едила. Начална степен преди всички магистратури е декурионството, което е
позволявало достъп до религиозните длъжности понтифекс, авгур и фламен.
Декурионът можел да достигне директно до дуумвирата, или пък чрез
обичайния ред през квесторството.
3. Магистратури и звания в градовете с гръко-римска уредба
Въз основа на продължителността на тяхното съществуване и особеностите в
историческото им развитие, градовете с гръко-римска уредба могат да бъдат
ясно диференцирани в две групи: (1) нови градове и (2) западнопонтийски
полиси. Причина за тяхното представяне в самостоятелна глава, освен
спецификата на политическото и социално-икономическото им устройство, е и
принадлежността на първата група към провинция Долна Мизия, макар и за
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сравнително кратък период (193 – 271 г.).103 Въпреки това представянето на
институциите в тези градове представлява значителна трудност, дължаща се на
липсата на достатъчно данни за по-добро запознаване с настъпилите през
различните периоди промени. Подобни опити са правени неколкократно в
историографията за различни провинции на Империята, като сред тях може да
се открои представената у Св. Дмитриев класификация на А. Асбьок.104
Неговата систематизация обаче не е достатъчно удачна за целите на настоящата
работа, поради малкия брой на известните епиграфски данни за градовете в
разглеждания ареал. По тази причина засвидетелстваните институции в тук
разглежданите гръко-римските градове се представят по малко по-обща схема,
подобна на приложената при представените по-горе градове с римска уредба,
която диференцира доказаните епиграфски длъжности в две големи групи:
административни и религиозни длъжности, свързани с императорския култ.
*
Всички независими гръцки градове задължително притежавали като найвисши градски институции буле (βοσλή), демос ( мος) и архонти (Dρτονηες).105
Булето включвало избрани чрез вот граждани, обикновено над 30 г.
възраст, наричани βοσλεσηαί. Числеността им в различните градове не била
еднаква.106 Основните задължения на булевтите били да надзирават останалите
обществени структури и дейности, най-вече свързаните с финансовите дела
(градската хазна), администрацията, религиозния живот и необходимата за
функционирането му инфраструктура; обсъждали и следели външната политика
и въз основа на придобитата информация систематизирали проекторешения,
които се обсъждали от народното събрание; подготвяли публичното обявяване
на взети решения (чрез декрети).107
103

През 193 г. била коригирана границата между провинциите Долна Мизия и Тракия;
промяната се състояла в прехвърлянето на Никополис ад Иструм и Маркианополис от
Тракия в Долна Мизия, вж. Boteva (1996: 173 sq.); Ботева (1997: 27 сл.) и Тачева (2004: 41-3).
104
Книгата на Asboeck, Die Staatswesen von Priene in hellenistischer Zeit. München, 1913 не се
открива в българските библиотеки и затова неговата класификация е представена според
Dmitriev (2005: 24). Според нея градските институции могат да бъдат дефинирани в 7
основни групи: (1) секретари, (2) контрольори, (3) финансови служители, (4) посланици, (5)
юридически служители, (6) образователни длъжности и (7) военни служители.
105
Вж. подробно за възникването и първоначалното развитие на институциите в гръцките
градове посл. у Hall (2006: 130 sq. et pass.) с изворовите данни.
106
Peck (1898: 218-219). Вж. по-подробно за историческото развитие на институцията у Smith
(1890: 222-225); Oehler (1899: 1020, 38 sq.).
107
Вж. изложението у Smith (1890: 310-313). За булето извън Атина през римската епоха вж.
Oehler (1899: 1034 sq.).
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Демосът се състоял от всички пълноправни граждани над 21-годишна
възраст; попълвал се чрез кооптация. Основната му функция била
утвърждаването или отхвърлянето на предложенията на булето. 108
Булето и демосът били представлявани от най-малко двама висши
магистрати – архонти.109 Техният брой бил различен в различните гръцки
градове, където те образували колегия. 110 За разлика от предримската епоха
правомощията им (най-вече политическите) били значително намалени.
Задълженията им все още не са точно дефинирани, но магистратурата е найважната сред персоналните, доколкото може да се предполага вследствие
адресирането на писмата на провинциалните управители до народа, булето и
архонтите.111 Броят на архонтите в тук разглежданите градове не е известен,
въпреки че са изказани различни хипотези, по аналогия от други повече или помалко отдалечени гръцки полиси.112
Често в надписите се откриват и агораноми (
мοι), чиято длъжност
113
се приема за еквивалентна на римските едили. Основното им задължение
било поддържането в добро състояние на градския пазар и събирането на
наемите. Те също така фиксирали работното време на пазара, инспектирали
качеството на предлагания асортимент от стоки, проверявали мерките и
теглилките, паричното обръщение и следели валутния обмен. 114 Мандатът им
бил с продължителност една година, но можели да бъдат преизбирани.
Категориите на административните институции в западнопонтийските
полиси обаче съвсем не се изчерпват с изброените до тук по-съществени от тях.
Това се дължи, както беше отбелязано, на многовековното им историческо
развитие, вследствие на което някои от тях с течение на времето били
изоставени, а други били въведени по-късно.
3.1. Новите градове в Долна Мизия
В тази категория са включени Никополис ад Иструм и Маркианополис,
прехвърлени през 193 г. от Тракия в Долна Мизия. Тези градове, за разлика
108
109

Smith (1890: 614 sq.); Schoeffer (1905: col. 1, 26 – 131, 70).
Етимологията на названието е представена последно у Dmitriev (2005: 13-4) с лит. в бел. 1-

7.
110

За броя на архонтите в някои градове, за тяхната колегия и за задълженията на всеки един
от тях вж. подробности у Schoeffer (1896: 565, 62 – 599, 31) и Smith (1890: 168-169) с
посочени извори.
111
Nawotka (1997: 136).
112
Напр. в Олбия имало петима архонти, вж. Блаватская (1952: 192).
113
Oehler (1894: 883, 16 – 885, 39); Galsterer (2000: 352); вж. посл. Bekker-Nielsen (2007: 125127).
114
Jones (1940: 215-217); Sperber (1998: 34 sq.).
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например от Западнопонтийските, макар и да били организирани като гръцки
полиси, се различавали от тях със съществената отлика, че от територията им
били рекрутирани войници за римската войска.
3.1.1. Nicopolis ad Istrum
Никополис ад Иструм (при с. Никюп, Великотърновско) бил основан от
имп. Траян според различните мнения през 102 или между 106 – 110 г., като
втората дата засега се приема за по-вероятна.115 Градът е известен още на Кл.
Птолемей, но като Никополис при Хемус (Νικόπολις ^
Αuмпн); фигурира и
116
в Певтингеровата карта (Nicopolistro). Общата укрепена от градските стени
площ била 21.55 ха.117 Най-ранният епиграфски паметник, открит в Никополис
ад Иструм датира от 136 г.118
Засега са известни поименно деветима градски магистрати в 9 епиграфски
паметника, ако не се броят още три, чието отнасяне към този град би било в поголяма или по-малка степен дискусионно (вж. ОБР. VІІІ).119 От сигурните
епиграфски свидетелства два са на латински, а останалите – на старогръцки
език. Само един от надписите е точно датиран. Важно е да се отбележи, че
сградата на градския съвет (булевтерион) в Никополис ад Иструм се смята за
археологически локализирана. 120
Известните данни за градските институции са представени в следващата
таблица:
№

Източник

Произход

(вид на
надписа)
1.

AE, 2004:
1308, надгр.

Име

Магистратури Други данни
Nomen/Cognomen/
и звания

Дата

Praenomen
Бутово

Nymphidius Valens, P.

115

Bul. Nic.

v. a. 30

ср. II в.

Този град е един от първите в България, проучвани още от началото на ХХ в. (но с
известни прекъсвания) чрез редовни археологически разкопки (вж. посл. Слокоска 2002: 8687 с лит.), поради което могат да се посочат множество проучвания, проследяващи историята
на града. По-важните от тях са: Poulter (1995: 8-28; 1999: 14-17), където накратко е
представена историята на града до кр. на ІІІ в. Вж. също Слокоска (2002: 83-104) и откритите
археологически материали, посл. у Poulter (2007: pass.), както и епиграфските изследвания:
Tačeva (1969: 115 sq.), Tatscheva (1972: 87 sq.), Герасимова (2002: 86 сл.), Тачева (2005А: 100
сл.; 2005Б: 50 сл.) с анализ на данните за населението на Никополис ад Иструм през римската
епоха.
116
ИТМ: 353; ЛИБИ, 1: 26. Вж. за филите на града у Jones (1987: 274).
117
Слокоска (2002: 84).
118
IGBulg., II: № 601.
119
Представени са по-долу, след надписите от Маркианополис.
120
Слокоска (2002: 92).
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2.

AE, 1991:
1376,

Никюп

Porcius Ambibius, L.

Aedilicius bis
magistratus

ππώηορ ἄπσον

Sacerdos
designates
civitatis Ulp.
Nic. Ad Histr.
ἀπσιεπαηικόρ

IGBulg., II: №
642, посв.
IGBulg., II: №
665, посв.

Никюп

Ἰούλιορ Ἰοςλι[α]νὸρ121

238-240

Никюп

IGBulg., II: №
691, посв.
IGBulg., II: №
692, надгр.
IGBulg., II: №
681, посв.
IGBulg., II: №
701, посв.

Никюп
Никюп

Τ[ιβ(έπιορ)]
Κλ(αύδιορ)
Ππειζκεῖνορ
ὐπή(λιορ) Ὀνηζίων
Γιομήδος
Καλποςπνίορ Γαίορ

ππώηορ ἄπσον

-

ІІ – ІІІ в.

Никюп
Лесичери

надгр.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

IGBulg., II: №
678, посв.

Никюп

ἀγοπανομήζαρ

καὶ εἱ

[ὺρ]

II в.

ІІ – ІІІ в.

γεποςζιαζηῇρ

-

ІІ – ІІІ в.

Κλ(αύδιορ) Μονηανὸρ

βοςλ(εςηήρ)

-

ІІ – ІІІ в.

Κ<λ>(αύδιορ)
Οὐά[λ]<η>ρ(?)

βοςλ(εςηήρ)

καὶ ἱεπεὺρ

ІІ – ІІІ в.

Φλ(άβιορ) Ἀζια[νὸρ]

βοςλ(εςηήρ)

Ῥώм[ηρ]
-

ІІ – ІІІ в.

Имената на всички магистрати са съставени по римски образец, макар и
по-голямата част от тях да са изписани на старогръцки език. По-рядко срещани
са двата гентилициума в надписите на латински език. Гентилното име на
булевта (№ 1), Nymphidius, се открива само още веднъж в епиграфското
наследство на Долна Мизия.122 Името на бившия едил, Porcius, също се среща
рядко в тази провинция, като засега са известни три случая. 123
Наличната информация не позволява да се правят заключения за
институциите на града, тъй като в епиграфските паметници не е посочван
cursus honorum. Забелязва се обаче съвместяването от половината известни
лица на административни с религиозни длъжности. Връзки между
магистратурите не са могат да се определят.
Минималната възраст на градски съветник в надписите е до навършването
на 30 г., колкото е живял един от тях (№ 1).
3.1.2. Markianopolis
Според античното предание Маркианополис (при дн. гр. Девня) също бил
основан от имп. Траян, но се развил късно като град, при управлението на имп.
121

Същото лице е засвидетелствано и в друг посветителен надпис (IGBulg., II: № 643), който
трябва да е по-ранен, тъй като в него
е само жрец на провинцията за втори път.
122
IScM, V: № 222 (от Vicus Petra), където се споменава един квестор Nymphidius Maximus.
123
CIL, III: 5317 (p. 1833) – M. Porcius Verus, proc. Aug… от Русе; ILBulg.: № 438 – Porcius
H(e)rcul(anus) от с. Лазен и L. Porcius Crescens, споменат като командир на coh. IIII Thracum
PF в издадена в Долна Германия военна диплома от времето на имп. Хадриан, открита при
Монтана (RMD, IV: № 239).
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Антонин Пий.124 Не се открива у Птолемей, но присъства в Певтингеровата
карта (Marcianopolis) и в Пътеводителя на имп. Каракала (Marcianopoli).125
Споменава се за пръв път в изворите в епиграфски паметник (списък на
войници от ІІІ Августов легион) от Ламбезис (провинция Нумидия, в дн.
Алжир) с датировка около средата на ІІ в., където на едно място се чете [--]minus Marciano(poli).126 За историята му до 271 г. няма много данни, като
повече информация у античните писатели се открива във връзка с готските
нашествия от средата на ІІІ в., когато е подложен на обсада. 127 Защитената от
градските крепостни стени площ е изчислена на 70 ха. 128
В епиграфския материал от близката околност на града засега се откриват
едва две лица, магистрат и декурион, но и в двата случая не е отбелязано
изрично името Маркианополис:
№

Източник

Произход

(вид на
надписа)
1.

CIL, III: 12445,

Провадия

фр.
2.

CIL, III: 7471,

Девня

Име

Магистратури Други данни
Дата
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
[S]ecundus
[pra]efectu[s
ІІ – ІІІ в.
iure] dic(undo)
Cosconius Ingenu(u)s
Dec.
ІІ – ІІІ в.

надгр.

Наличните и твърде фрагментарни данни са недостатъчни за запознаването
с институциите на града.
В два надписа от други градове на Долна Мизия се споменават още двама
съветника на Маркианополис. В паметник от Ескус за T. Aurelius Flavinus е
посочено, че той бил градски съветник (булевт) на Маркианополис, наред със
заемането на същата длъжност в още няколко града, сред които
Дионисополис. 129 Именно в надпис – посвещение на Долихен – от последния

124

Tacheva (1994: 432 sq.). От тогава датира най-ранният епиграфски паметник с уточнена
датировка от територията на града (Геров 1953: 316).
125
ЛИБИ, 1: 26; 32. Вж. вариациите при наименуването на града у Gerov (1975: 48-49; 1980:
289-290).
126
CIL, VIII: № 18084. Според епиграфските доказателства градът и неговата територия са
давали значителни контингенти от войници и през ІІІ в., вж. Геров (1953: 316).
127
Известното за историята на града през цялото му съществуване чрез използването на
всички налични източници е обобщено от Gerov (1975: 49-72; 1980: 289-312). Вж. и поновата литература у Ангелов (2002: 105-122).
128
По данни от Програма за развитие на туризма в община Девня (януари 2007 – декември
2008); Ангелов (2002: 113).
129
AE, 1999: № 1326.
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град130 е известен четвъртият засега булевт на Маркианополис,
Рпмр[Эъ]пт Лпэкйпт, който изпълнявал същите задължения и в градовете
Дионисополис и Калатис. Интересно е, че последният е бил бенефициарий
консуларис на І Италийски Антонинов легион.
*
На повече или по-малко отдалечени места от Никополис ад Иструм и
Маркианополис в границите на Долна Мизия са открити, както беше
споменато, още три епиграфски паметника, в които се документират
магистрати на градове, които засега не може да се идентифицират.
№

Източник

Произход

1.

IGBulg., II:
768, посв.
IGBulg., II:
598, надгр.
IGBulg., II:
590, посв.

Търговище

2.
3.

Магистратури Други данни
Дата
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
ύπβων
βος(λεςηήρ)
ІІ – ІІІ в.

Ловеч
Тодоричане

Име

Γ(άϊορ) Ἰούλιορ
Οὐαλέπιορ
Φλάβιρ Βάζζος

βοςλεςηήρ

-

ІІ – ІІІ в.

δεκοςπίων

βεηπανóρ

ІІ – ІІІ в.

3.2. Западнопонтийските полиси
Западнопонтийските колонии били най-старите – и дълго време единствени –
градове в тракийските земи и по тази причина тяхната история е обект на
специален интерес в историографията. 131 Зараждането им се търси след втората
четвърт на VII в. пр. Хр., от когато датират най-ранните археологически
доказателства за елинско присъствие в района на Понта. Съществена разлика
между понтийските колонии се дефинира в зависимост от града-инициатор на
тяхното основаване. По този критерий полисите се обособяват в две групи: поголямата включва тези, основани от Милет, а другата – по-късно възникналите
колонии на Мегара, основани de facto от по-ранни колонии на метрополията.
130

IGBulg., I: № 24 bis. Вж. за същия надпис подробности по-долу.
Конкретно за Западнопонтийските градове най-авторитетно е обобщението на изворите с
по-старата лит. у Danoff 1962 (вж. и рецензията на Gerov 1964). Именно това обобщаващо
изследване е най-изчерпателно, като там са разгледани както данните на античните писатели
за природните условия и ресурси на Понта с тяхната еволюция (868, 31 – 1036, 59),
сведенията за предгръцките поселения (1036, 60 – 1046, 31), но така също и установяването
на гърците, причините за колонизацията и възникването на колониите (1046, 32 sq.). За
възникването на градовете вж. и у Petropoulos (2003: 19 sq.) с по-нова лит. Библиография с
по-важните изследвания върху гръцката колонизация по Тракийското крайбрежие вж. у
Попов (1999: 289-299).
131
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Принадлежността към една от тях предпоставя, от една страна, съществуващите
общи черти в организацията на градския живот при всяка от групите, но от
друга – представя значителни различия между всеки от тези градове. По
отношение на развитието на градските институции през многовековното
съществуване на полисите е важно да се отбележи, че те се променят
изключително бавно във времето. Конкретно за организацията и развитието на
всеки един от полисите почти няма данни в античната традиция, 132 а
епиграфските паметници са недостатъчни, поради което се приема, че в
колонията се установява съществуващата и утвърдена през годините в
метрополията практика.133
3.2.1. Histria
Хистрия бил най-северният гръцки полис по Западнопонтийското
крайбрежие на провинцията. Градът възникнал вероятно през VІІ в. пр. Хр. като
милетска колония в близост до делтата на едноименната река (Истрос), на брега
на ез. Синое. Споменава се в някои антични произведения, които, в допълнение
на епиграфското наследство на полиса, свидетелстват за богатото му на събития
историческо минало.134 През елинистическата епоха институциите на града
били доста по-разнообразни, 135 в сравнение с тези, съществували през І – ІІІ в.
От епиграфското наследство на Хистрия са известни само трима архонти,
като надписите на двама датират от римската епоха:
№

Източник

Произход

(вид на
надписа)
1. IScM, I: № 180,

посв.

Histria

Име

Магистратури Други данни
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Κάππορ Ἀπηεμιδώπος ἀ[πσιε]πέω[ρ καὶ εὐθηνιάπσηρ136
πονηάπσος καὶ
ςἱοῦ ηῆρ
πόλεωρ]

132

Дата

Общо изложение за настъпилите промени в управлението на гръцките полиси в
Империята вж. у Millar (2004: 3 sq.)
133
Graham (2007: 211 sq.).
134
Вж.: Данов (1947: 47 сл.); Danoff (1962: 1082, 1 – 1091, 2); Велков (1984: 98) и посл. Avram
(2003: 279-335), където е представена по-подробно и с по-нова информация историята на
града. За филите вж. у Jones (1987: 278-280).
135
Nawotka (1997: 134 sq.); Avram (2003: 297-299). Обяснение за упадъка на града се търси в
намаляването на икономическото му значение, вследствие от затлачването на пристанището
му.
136
Функциите на тази длъжност все още не са уточнени със сигурност. Предполага се, че
еутениарсите били отговорни за адекватното снабдяване на града с храни, но е възможно да
са организирали и обществени банкети, вж. Nawotka (1997: 149-150); Drecoll (1997: 97-98). В
Александрия (Египет) всеки район на града разполагал с такъв, вж. Bowman (1992: 107 sq.).
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2. IScM, I: № 373,

Histria

Pompeius Valens, L.

Archon, aedilis,
sacerdos

Anquira

Vicus Quintionis

Manius Bassianus, T.

Bul. His.

-

надгр.
3. IScM, I: № 339,

157

надгр.

Ограничените данни не позволяват да се формулират каквито и да било
аргументирани заключения относно архонтството в този град. Интересен е
латинският надпис, според който лицето (№ 2), документирано като архонт,
едил и жрец, произлиза от Анкира (дн. Анкара, Турция). Тук е засвидетелствана
епиграфски (но все още не и археологически) сградата на агораномите
( гпсбньмйпн).137
В решения на булето и демоса на града от ІІ в. сл. Хр. е представена и
длъжността на логистите (λογιζηής), чиято функционална натовареност не е
съвсем ясна. Според някои автори, логистите били еквивалентни на римските
куратори, и също като тях били назначавани от императора и притежавали
твърде широки правомощия за намеса в почти всички дейности на градските
магистрати. 138 Според други, без съмнение службата била равна по значение на
тази на пазарния контрольор (агоранома).139
3.2.2. Tomis
Томис (дн. Констанца, Румъния) се намирал на юг от Хистрия. Той също
възникнал като колония на Милет вероятно през VІ в. пр. Хр., но липсват
достатъчно данни за най-ранната му история. В началото на І в. сл. Хр. тук бил
заточен римският поет Овидий. 140 Най-ранните обществени длъжности са
документирани епиграфски от ІІ в. пр. Хр. 141 От І – ІІІ в. са известни следните
магистрати на града:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IScM, II: 61,

Произход
На
надписа
Constanța

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen
Αἴλιορ Γάϊορ, Π.

Магистратури
и
звания
ἄπξαρ, ἔκδικορ

Други
данни

Дата

-

138–151

ἄπξαρ

-

II в.

посв.
2.

IScM, II: 150,

Credința

Μᾶ

Ῥούθος

137

IScM, I: № 54. От елинистическата епоха са известни надписите на още 10 агораноми, вж.
Nawotka (1997: 148).
138
Alston (2002: 278-279).
139
Sperber (1998: 34).
140
Вж.: Данов (1947: 80-8); Danoff (1962: 1080, 27 – 1081, 68); Велков (1984: 100); Jones
(1987: 276-278) с лит.
141
Nawotka (1997: 154 sq.).
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фр.
3.

IScM, II: 58,

Constanța

---ιρ Ἀλεξάνδπος

-

II в.

[Ἀθπικα?]νὸρ Κς[η]ηὸρ

[ἀγοπ]ανομήζαρ
[καὶ] πξαρ
ἀγοπανομήζαρ

Constanța

-

II в.

Constanța

-

Βος[λεςηήρ]

-

II в.

Cumpăna

[Ἀζκλη]πιάδηρ

-

II в.

Брат понтарх

II – ІІІ
в.

dec. vet.

посв.
4.

IScM, II: 71,

5.

IScM, II: 204,

6.

IScM, II: 245,

7.

IScM, II: 70,

посв.
фр.

Constanța

[Ἄ

Constanța

Ulpius ∙ Longinus, M.

ἀζηὸρ
βοςλ[εςηὴρ]
ἄπξαρ ηὴν ππώηην
ἀπσὴν,
ἀγοπανομήζαρ,
πανηγςπιαπσήζαρ,
ηαμιεύζαρ
Bul. Tomitan.

Cumpăna

-

Bul. Tom.

mil.

Palazu

Αὐπήλιορ Δὐηςσιανὸρ
Γιογένοςρ
Ἑπμογένηρ

ἄπξαρ καὶ
ἀγοπανομήζαρ
ἀγοπανομίην η’
ἐηέλεζζα·

-

II – ІІІ
в.
II – ІІІ
в.
ІІІ в.

-

ІІІ в.

фр.
ὐμένοςρ

посв.

8.

IScM, II: 180,

надгр.
9.

IScM, II: 249,

надгр.
10.

IScM, II: 273,

посв.
11.

IScM, II: 366

Palas

Епиграфските паметници предоставят възможности само за частично
запознаване с реда на cursus honorum. За последователността на заемане на
магистратурите също има малко данни, като с по-голяма сигурност може да
бъде използвана информацията за връзката между архонтството и
агораномството. В Томис, изглежда, двете длъжности били съизмерими в
иерархията, тъй като при фигурирането и на двете в един надпис на първо
място може да се прочете агораномът (№ 3), а в други два – архонтът (№№ 7,
10).
3.2.3. Callatis
Калатис (дн. Мангалия, Румъния) бил най-старият дорийски град на
Западнопонтийското крайбрежие, основан от мегарската колония Хераклея
Понтийска през втората половина на VІ в. пр. Хр. В древността бил прочут като
родно място на историците Деметрий и Хераклид от Лембос, които творили
през елинистическата епоха.142 Архонти в Калатис за засвидетелствани още от
ІІІ в. пр. Хр. в няколко епиграфски паметника 143, но само един е от римската
епоха:
142

Вж. за историята на града: Данов (1947: 88-96); Danoff (1962: 1079, 4 – 1080, 26); Avram
(1999) и по-накратко у Велков (1984: 100); Jones (1987: 276). За посочените историци вж.
Boshnakov (2004: 84 sq.); Бошнаков (2007: 72 сл.).
143
IScM, III: №№ 3, 7, 28.
 45 

№

Източник

Произход

(вид на
надписа)
1.

IScM, III: 75,

Callatis

Име

Магистратури
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Φλ(αούιορ) Φάπορ
ἄπσονηερ οἱ πεπὶ

Други
данни

Дата

πονηάπσηρ

ІІІ в.

посв.

Още един паметник, твърде фрагментарен, в който може да се допълни
тази магистратура, според стила на запазените букви е поставен през І – ІІ в. сл.
Хр.144
3.2.4. Odessos
Одесос (дн. Варна) бил основан от Милет в началото на VІ в. пр. Хр. 145
Най-ранните надписи за градски институции датират от ІІІ в. пр. Хр. 146 От
римската епоха засега са известни 7 магистрати на града и един булевт:
№

Източник

Произход

(вид на
надписа)
1.

IGBulg. I:
63bis,

2.

IGBulg. I: 162,

Варна

посв.
Варна

надгр.
3.

IGBulg. I:
47bis, сп. на

Варна

Име

Магистратури
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Κλαύδιορ Ἀκύλαρ
ἀγωνοθέηηρ,
ἄπσων, ζςνδικορ,
ηαμίαρ
Αὐπ(ήλιορ) Σκόνηιρ, М.
ἄπξαρ καὶ
ἀγοπανομήζαρ
καὶ ἱεπεύρ Φοίβος
Αὐπήλιορ Ἀνηίθιλορ,
ππώηορ ἄπσων
Μ.

Други
данни

Дата

-

сл. 41 г.

-

сл. 161
г.

-

221

-

238

-

ІІІ в.

-

ІІІ в.

-

ІІІ в.

-

227 г.

ефеби
4.

IGBulg. I: 48,

Варна

-

Варна

Ππόζοδορ Φαπνάκος

Варна

-

Варна

Αὐπήλιορ Πάπμιρ, Μ.

Варна

Αὐπ(ήλιορ) Σίμωνορ,
M.

посв.
5.

IGBulg. I: 64,

посв.

6.
7.

IGBulg. I:
230bis, посв.
IGBulg. I: 47,

сп. на ефеби
8.

IGBulg. I: 70
bis, посв.

144

ἱεπέωρ θεᾶρ
Ῥώμηρ καὶ
ππώηορ ἄπσων
ἄπξαρ ηῆρ πόλεωρ
καὶ ἄπξαρ ηοῦ
κοινοῦ ηῆρ
Πενηαπόλεωρ
ἀγοπαν[ομή]ζαρ
καὶ ἄ
β ∙ ἄπσονηορ·
ππῶηοι
[ςηήρ]

IScM, III: № 71.
Вж.: Данов (1947: 100-14); Danoff (1962: 1074, 27 – 1077, 30) и у Minchev (2003: 209-273);
Boshnakov (2004: 178-182); Бошнаков (2007: 168-171). По-новите археологически данни вж. у
Прешленов (2002А: 59-80) и Minchev (2006: 61-166), а за филите на града – Jones (1987: 275).
146
Nawotka (1997: 168 sq.); Minchev (2003: 230-235).
145
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Всички имена на магистрати, с изключение само на един (№ 5) са по
римския обичай за наименуване. Единственият известен магистрат от І в. сл.
Хр. е с изцяло римско име, докато по-късните запазват гръцки когномен към
името си.
И в Одесос се забелязва характерното и за Томис подреждане на
длъжностите архонт – агораном: в един надпис на първо място е посочено
архонтството (№ 2), а в друг – агораномството (№ 6). В един случай жреческа
служба е посочена след магистратурите (№ 2), докато в друг – преди
магистратурата пръв архонт (№ 3). Интересна особеност е, че първи архонти на
Одесос се откриват само в надписи от ІІІ в. Само в един случай се наблюдава
изпълняване от едно и също лице на магистратури в града и в Понтийския
койнон (№ 5).147
3.2.5. Dionysopolis
Дионисополис, първоначално известен като Круной, бил преименуван на
едноименния бог през елинистическата епоха в резултат на знамение. 148 В
надписите се откриват само двама магистрати на града:
№

Източник

Произход

(вид на
надписа)
1.

IGBulg. I: 14,

Балчик

Αὐπ(ήλιορ)
Θεόμνηζηορ

Балчик

[ὐπ(ήλιορ)]
Γημήηπιορ Γιογένοςρ,
М.

сп. на
ефеби149
2.

IGBulg. I: 16,

Име

Nomen/Cognomen/
Praenomen

посв.

Магистратури
и
звания
ππώηορ ἄπσων

Други
данни

Дата

-

сл. 212

… ἄπσων …,
ππώηορ ἄπσων

-

сл. 217

Данните са недостатъчни за запознаване с институциите на града. Вижда
се само, че и двамата магистрати са Аврелии, което, като се има в предвид и
датировката на надписите, показва получаване на римско гражданство след
Constitutio Antoniniana. Когномените и на двамата са гръцки.
3.2.6. Mesambria
Месамбрия била основана, според по-новите проучвания, в края на VІ –
първата декада на V в. пр. Хр., като за ойкист се посочва тракиец с името
Мелсас.150 Паметниците за градските институции от елинистическата епоха са
147

Вж. накратко за Западнопонтийския койнон по-долу, стр. 49.
Tafrali (1927: 1-78); Boshnakov (2004: 182-184); Бошнаков (2007: 171-173).
149
Вж. и Kennell (2006: 50).
150
Karayotov (2007: 356).
148
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значителни в количествено отношение151, но от І – ІІІ в. са известни само двама
магистрати:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IGBulg. I: 317

Произход на
надписа
Несебър

2.

Име

Магистратури
Nomen/Cognomen/
и
Praenomen
звания
Αὐπ(ήλιορ)
ἀγοπανόμορ
Ἀζκληπιάδηρ
Ἀζκληπιάδος
Αὐπ(ήλιορ)
ἀγοπανόμορ
Γημοζθένηρ Ταηα

Други
данни

Дата

-

ІІІ в.

-

Данните са недостатъчни за запознаване с институциите на града. И в този
град и двамата известни магистрати са Аврелии, романизирани гърци.
*
Към Долна Мизия от 193 г. бил включен и Анхиалос. Всички данни за
магистрати на този град обаче са в по-голяма или по-малка степен
фрагментарни.152
*
Засвидетелстваните магистратури и звания в градовете с гръко-римска
уредба са обобщени в следващата таблица:

І в.
ср. ІІ в.
ІІ в., втора
половина
ІІ в.

βοσλεστής

ἀγορανόμος

Nicopolis

Histria
Odessos

Tomis (2)

Nicopolis
Tomis (2)

Северите
ІІІ в.

ІІ – ІІІ в.

Tomis
Mesambria(2)

Marcianopolis(3)
Tomis (2)

Nicopolis
Tomis

ἄρτων
Odessos
Histria
Tomis
Odessos

ταμίας
Odessos

εὐθηνιάρτης

Tomis

Histria

Tomis (2)
Odessos
Dionysopolis(2)
Nicopolis
Tomis (2)
Callatis
Odessos
Nicopolis
Tomis

Забел.: в (.) е отбелязан броят на известните лица със съотв. магистратура.

151

Вж. подробен преглед на епиграфските данни у Nawotka (1997: 185-195), също у
Preshlenov (2003: 167 sq.).
152
Вж. IGBulg., I: № 373, където може да се прочете длъжността архонт и IGBulg., I: № 376,
за вероятен булевт на града.
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И трите най-важни институции за градовете с гръко-римска уредба, тези на
булевтите, агораномите и архонтите, са документирани само в два града:
Никополис ад Иструм и Томис. Само в последния град и в Одесос, е
засвидетелстван тамиас, отговарящ по своите функции на квестора в римските
градове.
Някаква последователност при заемането на обществени длъжности в
градовете е трудно да се види, не само поради недостатъчните епиграфски
данни. Това важи най-вече за Томис и Одесос, за които има повече
информация. Вероятно не е имало съществено значение дали определено лице
първо е било определено за архонт и след това за агораном, или обратното.
*
Специфична институция за Долна Мизия е Западнопонтийският койнон.
Най-ранните паметници за неговото съществуване датират от началото на ІІ в.
сл. Хр.153 Приема се, че от тогава до 193 г. в него са членували шест от
Западнопонтийските полиси: Хистрия, Томис, Калатис, Дионисополис, Одесос
и Анхиалос, тъй като в надписите се съобщава за Хексаполис; след промяната
на провинциалната граница през посочената година от койнона отпаднал един
от градовете – вероятно Анхиалос, поради което той продължил
съществуването си като Пентаполис.
Прерогативите на койнона се ограничавали най-вече до грижата за
императорския култ, но той функционирал и като провинциално събрание на
Западнопонтийските полиси, без да отменя провинциалния управител.
Ръководителите на койнона (първи понтарси, понтарси и архиереи) били винаги
римски граждани, чиито имена указват за стара романизация. 154
*
В настоящата работа не бе включена длъжността
, тъй като
155
информацията за нея е твърде ограничена и изцяло епиграфска. Предполага
се, че еупозиарсите били организатори на обществени банкети, но не трябва да
се забравя липсата на изследване в историографията, което да обхване всички
епиграфски данни за еупозиарси. 156
153

Вж. епиграфските данни у Nawotka (1997: 234-236) и новооткрития паметник, публикуван
у Bărbulescu (2007: 139-145). Сред по-важните и по-нови изследвания могат да бъдат
откроени следните: Тачева (2004: 181-190); Burrell (2004: 205-211).
154
Тачева (2004: 185).
155
Епиграфските паметници от Западнопонтийските градове са разгледани в няколко
публикации на Зл. Гочева (1998: 32; 1999: 75-77; 2001: 43).
156
Засега еупозиарси са документирани в 7 надписа от Одесос (IGBulg., I: №№ 51, 111, 131,
167, 186t, 204, 254), 3 от Томис (IScM, II: №№ 79, 82, 298) и 2 (във формата дйуехрпуйЬсчзт)
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4. Религиозни длъжности, свързани с императорския култ.
С императорския култ в двете Мизии били свързани следните видове жреци:
augustales, pontifices, augures, flamines и
ς (вж. ОБР. ІХ).
4.1. Augustales
До голяма степен за жреците на императорския култ, августалите, не се
откриват достатъчно данни в произведенията на античните писатели.157 Приема
се, че институцията на августала не е била предназначена само за
освобожденци, понеже според някои статистически пресмятания (на Р. Дъти)
между 85 – 95 % от августалите били освободени роби, които получили това
звание благодарение на придобитото от тях парично състояние.158 Основната
им дейност била поддържането на култа към имп. Август, с който се
асоциирали неговите наследници на императорския престол, но позицията им
притежавала много повече от религиозна власт. Те образували специална
колегия (collegium Augustalium), чието място в обществото се определя като
звено между декурионите и градското население.159
Организацията на августалите се възстановява по епиграфски данни, като
един от най-авторитетните изследователи на августалите в Римската империя,
Р. Дъти, обособява вътрешната организация на колегията три групи: за seviri
augustales, augustales и magistri augustales.160 Забелязано е, че в някои градове
на Империята се откриват или само seviri, или само augustales, ако не са
представени и двата вида. Различията между тях не са уточнени. Според някои
хипотези севирите били шестимата главни членове на колегията, докато според
от Калатис (IScM, III: №№ 32, 113). Освен това такива се срещат и в по един надпис от Тасос
(IG, XII, 8: № 526), Асклепиона на Пергамон (IP, III: № 35), Скепсис (IMT, SN: № 387),
Смирна (SI: № 651) и Еритрея (Eryth.: № 110).
157
Главният извор за августалите в Рим, както и в провинциите, е епиграфската традиция. От
литературните източници по-съществени данни предоставят единствено Петрониевият
“Сатирикон” (особено гл. 30 и 71) и Тацит (Ann. 1.54; 2.83; Hist. 2.95). Всички те са
разгледани най-подробно още от Egger (1844: 5-59), Neumann (1896: 2349,38 – 2361,38) и
последно у Petersen (2006: 58-60) с най-новите становища по някои от спорните въпроси. Вж.
и библиографията у Duthoy (1978: 1307-1309), към която може да се добави и новото
проучване на Mihailescu-Bîrliba (2007: 115-137) за августалите в Панония.
158
Вж. посл. Petersen (2006: 58 sq) с лит.
Вж. напоследък Aparaschivei (2007: 23-41), където са събрани сведенията за градските
институции в Ескус.
159
Neumann (1896: 2349, 38 sq).
160
Duthoy (1978: 1265-1289), вж. и заключенията на същия автор (ibid. 1289 sq.), някои от
които обаче не са напълно приети от останалите изследователи по темата, вж. Petersen (2006:
58-60) с лит.
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други те трябвало да уреждат жертвоприношения в продължение на 1 година,
след изтичането на която били вписвани като пожизнени членове на колегията
под името августали;161 според някои съвременни автори обаче в Италия
терминът севир се срещал в надписи от ранния императорски период и покъсно бил заменен от августал.162
Успоредно с изпълняването на религиозните си задължения (най-вече
жертвоприношения) августалите със свои средства поставяли статуи, олтари,
поправяли (а нерядко и издигали из основи) храмове, организирали игри и
финансирали други обществени прояви. 163
4.1.1. Scupi
В най-старата колония на територията на Горна Мизия, Скупи, августалите
са засвидетелствани едва от ІІ в., в границите на който се вместват всички
открити надписи.164 Известните августали към днешна дата са девет. От тях
петима са отбелязани като seviri augustales, четирима като augustales.
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, VI: 70,

2.

IMS, VI: 71,

3.

IMS, VI: 73,

4.

IMS, VI: 3,

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Bardovci

надгр.
Skopje

надгр.

5.

IMS, VI: 72,

Други данни

Дата

-

ср. ІІ в.

-

ср. ІІ в.

-

ср. ІІ в.

-

кр. ІІ в.

Praenomen
Bardovci

надгр.

посв.
D et D

Звание

Zlokućani et
Bardovci

Atilius165 Hilarus, L.

sevir aug. col.
Scup.
Iulius Servand(us), T. sevir aug. col.
Scup.
IIIIII[vir]
august.col.Scup.
Sentius Primus, C.166
sevir august.

Skopje (Kale)

Publicius Tertius, C.

sevir aug.

-

Aračinovo

Ellius Phoebus, M.

aug. col. Scup.

-

кр. ІІ –
н. ІІІ в.
ср. ІІ в.

Bardovci

Lib. Cr[es]cens, C.

au[g].

-

ср. ІІ в.

надгр.
6.

IMS, VI: 74,

надгробен
7.

IMS, VI: 75,

надгробен
161

Smith (1890: 259); Neumann (1896: 2350 sq.).
Abramenko (1993: 13 sq.); Petersen (2006: 59).
163
Fishwick (1987: 609).
164
Единственото изключение би могъл да бъде надпис (IMS, VI: № 3), датиран към края на ІІ
или началото на ІІІ в.
165
Според коментара на издателите, гентилициумът Atilius се среща рядко в Горна Мизия,
като бащата на починалия августал, Atil(ius) Eucharistus, е известен и от друг надпис (IMS,
VI: № 90).
166
Същото лице, тъй като гентилното име е сравнително рядко, се открива и в надпис върху
саркофаг от Belimbegovo (IMS, VI: № 159).
162
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8.

IMS, VI: 34,

9.

IMS, VI: 76,

Dobri Dol

Val(erius) Maximus, C.

SinĎelić

Ulpius Iulius, M.

надгробен
надгр.

aug. col.
S<c>up.
aug. col.
Sc[up.]

Generi (sic!)

ІІ в.

-

ІІ в.

Имената на августалите и почетните декуриони са типично римски, като
четири от тях предизвикват по-специално внимание, тъй като в разглеждания
ареал се откриват сравнително по-рядко от обичайните императорски. Това са
гентилициумите: Atilius, Sentius, Publicius и Ellius. Първите трима са означени
като севири, а последният – като августал. Към тях може да се прибави още
едно рядко срещано гентилно име, съкратено като Lib., чието допълване е
неизвестно (№ 7), а самото лице било августал. Два пъти (№№ 1, 6) се
наблюдава необичайната комбинация от рядко срещано римско гентилно име с
типично гръци когномен.
Обща характеристика на всичките 9 лица, е липсата в техните паметници
на достатъчно персонални данни за запознаването със социалното им
положение. От повечето надписи личи, че обикновено те били жители на
Скупи, доколкото може да се съди по надгробните надписи на част от тях, или
по данните за техните близки. Интересен в тази връзка е един от надписите (№
8), посветен за Iulia Victorina още приживе от нея самата и от синовете ѝ: C.
Val(erius) Pudens, ветеран и преторианец, C. Iul(ius) Celer, също преторианец.
Посветител в същия паметник е и августалът C. Val(erius) Maximus, означен
като техен роднина.
Наличните данни позволяват да се мисли, че службата на августала не се
предавала по наследство. Най-младият известен августал на Скупи, означен и
като севир, е живял 35 години, но баща му, известен от още един надпис, не е
означен дори като августал.
4.1.2. Ratiaria
В епиграфските паметници от Рациария засега са известни общо 9
августали167; трима от тях били получили и отличителните белези на
декурионите и вече бяха посочени по-горе (1.2.21-23).
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

Геров 1953: №

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Звание

Други данни

Дата

pr. augustalium

-

ІІ в.

Praenomen
Арчар

Sab. Vitalis, Q.

167

Вж. епиграфските данни за декуриона – августал по-горе, 1.2.12. Орнаментите на
декурионата в Рациария получил и един от функционерите на Илирийското мито, вж. подолу, 4.5.1.
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221, Dis et

Proserpina
2.
3.

Геров 1953: №
197, I.O.M
Атанасова
1978: № 1,

Арчар

aug. col. Rat.

-

ІІ в.

Арчар

Val(erius) Benignus,
Sex.
Val(erius) Hilarus, Sex.

aug. col. Rat.

-

ІІ в.

Равна

Aelius Aprionus, P.

aug. col. Rat.

ІІ в.

Видин

Anatinus Phoebus, L.

aug. col. Rat.

Aug. lib.
синове –
декуриони
aes conlato d.
d.

надгр.
4.

IMS, III/2: 24,

надгр.
5.

Геров 1953: №
204, посв.

ІІ в.

Повечето от имената са изцяло римски, като по-редки за двете Мизии са
гентилициумите Anatinus, Sab(inus), Grat(tius) и именното съчетание Sex.
Val(erius). Част от когномените указват за евентуален гръцки произход на някои
от августалите, напр. Palethus (№ 1.2.22), Epistratus (№ 1.2.23) и Hilarus (№ 3), а
в един случай гръцкият когномен се предхожда от рядко за разглеждания ареал
римско гентилно име (№ 5).
Двама от августалите (№№ 2, 3) са били освободени роби на едно и също
лице: Sex(tus) Valerius. По-горе вече беше обърното внимание на едва
няколкото случая на лица с подобни имена в Горна Мизия.168
Посвещението на Плутон и Прозерпина (№ 1) е дело на Q. Sab(inius)
Vitalis, означен като pr(imus) augustalium. Тази длъжност за разглеждания ареал
е засвидетелствана само в този случай. Въз основа на преномена и гентилното
име на августала, които се срещат доста рядко в Горна и Долна Мизия, той е
свързан с документираните в няколко надписа Sabinii, които били известни
функционери на Portorium Illyricum.169
Възможност да се твърди установяването на императорския култ в
Рациария още с основаването на колонията предоставя надписът на декуриона
и августал M. Cocceius Valens (1.2.12). Името му свидетелства за романизация
при имп. Нерва.
При публикацията на един надпис (№ 10) В. Велков предполага, че
въпреки характерните източни имена, фигуриращите в него лица не били
пристигнали в Рациария директно от източните провинции, а през Италия. Това
обаче е само един от възможните варианти за интерпретация на редките римски
имена с прибавен към тях гръцки когномен.
Друг интересен надпис (№ 4) е открит при кастела Timacum Minus. Касае
се за надгробие на P. Ael(ius) Aprionus, императорски освободен роб и августал
168
169

Вж. 2.2.
Tatscheva (1996: 181); Тачева (2000: 85 сл.).
 53 

в Рациария. Името му свидетелства, че той най-вероятно е бил освободен от
имп. Хадриан. Двама от синовете му били редовни декуриони в същия град.
Документирани са четири варианта при заемането на разглежданите
длъжности: пръв августал (№ 1), августал и почетен декурион едновременно
(№№ 1.21-23) и само августал (№№ 2-5). За разлика от Скупи, в Рациария има
няколко случая, при които августали били и орнати (№№ 1.21-23).
4.1.3. Margum
В епиграфското наследство на Маргум се откриват само един августал:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, II: 315,

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Звание

Други данни

Дата

aug. mu.

-

ІІІ в.

Praenomen
Orašje

посв. I.O.M.

Val(erius) Trofimas
(sic!), L.

Когноменът, срещащ се често в гръкоезичните провинции, е рядък за
Горна Мизия.
4.1.4. Viminacium
От муниципиум Виминациум засега са известни едва двама августали, а
един не е посочил в кой град е изпълнявал задълженията си:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, II: 78,

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

IMS, II: 76,

3.

IMS, II: 63,

Дата

Čair

Servius Thall(us?), M.

aug. mun. Ael.
Vim.

-

Viminacium

Telesphorus

-

Smederevo

Memm[ius?]
Cyri[a]cus, C.

aug. mun. Ael.
Vim.
[au]g.
IIvira[libus
orna]m[e]n[ti]s

ІІ в.,
втората
половина
ІІ – ІІІ в.

-

ІІ – ІІІ в.

надгр.
посв.

Други данни

Praenomen

надгр.
2.

Звание

Имената и на тримата са сравнително редки за разглеждания ареaл.
И от тук се откриват данни, според които институцията на августала не се
е предавала по наследство. Надписът за единия от августалите (№ 1) е поставен
от сина му, за който не е посочена никаква персонална информация.
Допълването на фрагментарния надпис (№ 3) е крайно несигурно, още
повече че самият паметник днес е загубен. Според наличните букви в препис от
ХІХ в. по-възможно е четенето D[e]c. IIvir.
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От колония Виминациум е известен само един анонимен августал:
№

Източник

(вид на
надписа)
4.

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Звание

Други данни

Дата

aug. col. Vim.

-

ІІІ в.

Praenomen

IMS, II: 84,

Kostolac

-

надгр.

Този надпис показва само наличието на августали във Виминациум.
4.1.5. Oescus
Засвидетелстваните епиграфски августали от Ескус са едва пет на брой,
което е твърде малко в сравнение с представените вече данни за другите две
колонии, Скупи и Рациария.
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

ILBulg.: № 20,

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

ILBulg.: № 19,

3.

ILBulg.: № 23,

4.

ILBulg. № 43,

5.

ILBulg. №
112, надгр.

Други данни

Дата

o. o. d. col. Ulp.
Poet., Ulp. Rat.,
Tr. Sarmiz.,
mun. Rom.
-

161 –
168 г.

-

ІІІ в.

-

ІІІ в.

-

ІІ – ІІІ в.

Praenomen
Ескус?

Iul(ius) Capito, T.

patr. aug. col.
Ulp. Oesc.

Ескус
Ескус?

Aurel(ius)
Art[emido]rus, T.
Disius G(ratus?), M.

Ескус

Val(erius) Eutyches, L.

aug. col.
[Oesc.]
aug. col. Ulp.
O[es]cus
aug. col.

Ескус

-

august.

посв.

2.

Звание

посв.
посв. IOM

217 г.

посв.

И четирите запазени имена съдържат някои особености, макар и да са
според римския начин за номиниране. Когномените на двама от августалите
(№№ 2, 4) са типично гръцки. Сравнително рядко срещан е и гентилициумът на
едно от лицата (№ 3).
Най-ранният точно датиран паметник е посвещението за прочутия
функционер на Илирийското мито T. Iul(ius) Capito, засвидетелстван и в други
надписи, който бил патрон на августалите в Ескус и наред с това почетен
декурион в няколко града от различни провинции на Долния Дунав. 170
Уважението към него било демонстрирано (съгласно декурионски декрет) със
статуя от мед и чрез предоставянето на отличителните белези на декурионата,

170

Вж. Tatscheva (1996); Тачева (2000).
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дуумвирата и на орнаментите на жреците в този град. Само тук в двете
провинции е засвидетелствана длъжността патрон на августалите.
4.1.6. Novae
От Нове171 е известен е само един августал:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IGLNovae: 39,

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Звание

Други данни

Дата

augustalis m. N.

-

ІІІ в.

Praenomen
Стъклен

Iulius Statilis

посв.

*
Забелязва се, че августалите са доста повече в Горна Мизия, както в
количествено отношение, така и по териториално разпределение. В тази
провинция най-голям брой августали са документирани в Рациария и Скупи, но
такива се откриват и в някои от останалите градове с по-късен статут на
муниципиуми: Виминациум, Сингидунум, Маргум, Улпианум и Наисус.
Различна по този аспект е ситуацията в Долна Мизия, откъдето има повече
данни за Ескус и само един августал от Нове, т. е. общо шестима августали за
цялата провинция. При съвременното състояние на проучванията върху
историята на двете провинции е трудно да се потърси обяснение на този факт.
Необходимата възраст за причисляването в състава на августалите засега
не може да се определи със сигурност; най-младият известен августал е живял
35 г. (4.1.1.).
Епиграфските данни позволяват да се твърди липсата на предаване по
наследство на статута на августала, тъй като подобен случай в наличните
надписи не е документиран нито веднъж.
Севири августали са засвидетелствани единствено в най-ранната колония –
Скупи. Само от Рациария е известен един първи (primus) августал, а патрон на
августалите – само от Ескус.
4.2. Pontifices
Понтифексите били най-високопоставени в иерархията на римските жреци и
образували колегия, чиято дейност се изразявала във върховното управление на
всички свързани с религиозното дело неща (ius divinum, pontificium). В
171

Дн. с. Стъклен. Макар и да фигурира в итинерариите (ИТМ: 351; ЛИБИ, 1: 16, 32), както
беше отбелязано по-горе, засега липсват паметници за муниципалната администрация. Вж.
Тачева (2004: 77-78; 2005А: 101-102).
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колегията на понтифексите членували най-изтъкнатите римски граждани, но
принципът на избор на нейните членове все още е неясен, тъй като е бил
различен през отделните периоди на римската история. Те били ръководени
пряко от pontifex maximus, т. е. – от римския император, който бил и
председател на колегията им. Сред по-важните им задължения били свикването
на декурионите и ръководене на техните събрания, управление на имотите на
светилищата, регулиране на календара и др. 172 Понтифекси се срещат
сравнително рядко в двете Мизии (вж. ОБР. ІХ).
Данните за понтифексите от Горна Мизия вече бяха представени по-горе,
тъй като те били и магистрати. По двама от тези жреци са известни в надписи
от Скупи (1.1.3; 1.1.8) и от Рациария (1.2.2; 1.2.3), а един, фрагментиран, от
Виминациум (2.2.14). Извън градовете е открит само един надпис:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, IV: 105,

посв.,
Nymphae
salutares

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

[p]ontifexs

-

III в.

Praenomen
Bunjaci –
Kuršumlijska
Banja

Catius Cele[r], [.]

(sic!)

Предполага се, че лицето е било понтифекс в Улпианум, тъй като това е
най-близкият град. Според родовото име Catius този понтифекс може да бъде
свързан с Catia Secunda, съпруга на M. Octavius Valens, понтифекс на Скупи
(1.1.3). Възможно е също и просто да става въпрос за съвпадение, тъй като в
надписа на първия не е отбелязано да има дъщеря.
Епиграфските данни за понтифекси от Долна Мизия се ограничават до
информация за по двама жреци от Ескус (1.5.8 и табл.) и Трезмис (2.8.3; 2.8.4).
Трима от тях вече бяха представени по-горе, а четвъртият е:
№

Източник

(вид на
надписа)
2.

ILBulg., 75,

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

pontifex et
h[ar(uspex)]
col., sacred(os)
(deae) Romae

-

кр. І в.

Praenomen
Ескус

Ael(ius) Optim[us], Cl.

посв.

Наличните паметници показват, че за избирането на определено лице за
понтифекс не е било необходимо то да притежава муниципална кариера.
172

Изворите вж. у Smith (1890), Hastings (2003: 326 sq.), Berger (2004: 635-636). За значението
на титлата понтифекс вж. Harmon (1978: 1454) с лит.
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4.3. Augures
Дейността на авгурите била по-ограничена от гадаенето на бъдещето и се
изразявала в определяне на отношението на боговете към конкретно действие,
което се планувало или било в ход. Членството в тяхната колегия било винаги
високо ценено; по традиция още от републиканската епоха за авгури били
определяни най-бележитите римски граждани.173
Повечето от авгурите фигурират в таблиците по-горе, защото са
изпълнявали и магистратури.
В Горна Мизия този вид жреци е документиран по веднъж за Скупи
(1.1.16) и за Виминациум (2.2.4). Към тях може да се прибави и надпис от
Тимакум Минус:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IMS, III/2: №
23, посв.

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

Praenomen
Равна

Vecilius Modestus, L.

quing., dec.,
sevir, duovir
iure dic. colon.
Hispellatium,
quaestor II,
augur

praef. fabr.,
кр. на І
trib. mil. leg. VI или нач.
Ferr. in Syr.,
на ІІ в.
praef. coh. I
Thrac. Syr. in
Moesia eq.

Modestus е направил впечатляваща кариера в родния си град, colonia
Hispellum (дн. Спело) в Умбрия (Италия), като е заемал всички по-важни
магистратури. В Тимакум Минус той е пребивавал в качеството си на префект
на coh(ortis) I Thrac(um) Syr(iaca), която е засвидетелствана чрез военна
диплома (от 100 г.) в Горна Мизия.174
В Долна Мизия един авгур е известен в надпис от Ескус (1.5.11) и в три
надписа от Трезмис, един от които беше представен по-горе (2.8.13).
Останалите два са:
№

Източник

(вид на
надписа)
2.
3.

173
174

IScM, V: №
166, фр.
IScM, V: №
180, надгр.

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

augur mun.
Troes.
aug. mun.

-

кр. ІІ –
н. ІІІ в.
ІІІ в.,
първа
половина

Praenomen
Igliţa

---- Festus

Igliţa

[Pu]blici{i}us Viato[r]

Hastings (2003: 330-332).
За тази кохорта вж. Герасимова (1969: 5 сл.; 1970: 25); Knight (1991: 203).
 58 

-

По отношение на авгурите се забелязва интересната закономерност, според
която и в двете провинции този вид жреци се откриват в по една колония и
муниципиум. За Горна Мизия това са съответно: Скупи и Виминациум, а за
Долна Мизия – Ескус и Трезмис.
4.4. Flamines
Фламен бил наричан всеки римски жрец, който служел само на един определен
бог. След обожествяването на институцията на императора били назначени
фламини, които се грижели за извършване на жертвоприношенията. Те обаче
доста се различавали от августалите. Съвършено различна била тяхната
организация – те не образували специална колегия, тъй като всеки фламен бил
директно подчинен на главния понтифекс, т. е. на императора. Съществувало и
изискване кандидатът за фламен да е пълноправен римски гражданин, докато
такова липсвало за кандидат-августалите. Освен това те имали право на
политическа кариера, въпреки че през принципата тази възможност била поограничена в сравнение с републиканската епоха. Задълженията им се състояли
в извършване на жертвоприношения, съветване на жреците по отношение на
свещените молитви и формули и др. Имали право да участват в заседанията на
колегията на понтифексите.175
За Горна Мизия са документирани едва двама фламини, като само един от
тях със сигурност е изпълнявал задълженията си в провинцията – споменатият
вече по-горе M. Anton(ius) Ponticus (2.2.12) от Виминациум. Вторият е известен
от надпис, открит при Кладово 176, поставен от C. Iul(ius) Sabinus, два пъти
дуумвир и патрон на m(unicipium) H(adriani) D(robeta), в чест на фламинството
на неговия внук, C. Iul(ius) Naesuius.
Четирима са засега известните фламини от Долна Мизия, като
паметниците на трима от тях произлизат от Ескус. По-горе вече беше
представен единственият фламен от Трезмис, който заемал и муниципални
магистратури (2.8.7). Двама от фламините на Ескус също бяха представени
(1.5.1; 1.5.7); третият е:
№

Източник

(вид на
надписа)

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

Praenomen

175

Вж. изворите и по-новите наблюдения на Beard (1998: 28-29 et pass.), Hastings (2003: 328),
Berger (2004: 473), Prise (2005: 828). Епиграфските данни за фламините в Западните
провинции на Империята и отношението им към императорския култ вж. у Fishwick (1978:
1207 sq.).
176
AE, 1979: № 520 = AE, 1983: № 867.
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1.

ILBulg., № 75,

Ескус

Sco[pius] Marcianu[s],
G.

Flam(en) Tit(i)
Ve[sp(assiani)]

Вж. 4.2.2. за
другия
посветител на
този надпис

кр. І в.

Разпределението на фламините в Долна Мизия в същите два града, Ескус и
Трезмис, както авгурите, позволява да се мисли за съответствие в
разпространението на същите религиозни длъжности и в Горна Мизия. Това
обаче ще покажат вероятно бъдещите епиграфски открития, защото засега
липсват фламини от Скупи.177
*
Разпространението на различните видове жреци в градовете на двете
провинции по брой и по хронология може да бъде видяно ясно на следващата
сравнителна таблица (вж. и ОБР. ІХ):
SCUPI

RATIARIA

SINGIDUNUM

II в.,
първа
половина

pontifex

pontifex (2)
dec. aug.
aug. o.o.d.
o.o.d.

aug. o.o.d.

ср. ІІ в.

aug.(2)
o.o.d.(2)
sevir aug.(3)
sevir aug.(1)

ІІ в.,
втора
половина
ІІ в.

pontifex
aug.(2)

Северите

sevir aug.

ІІІ в.

augur

ІІ – ІІІ в.

MARG
UM

VIMINACIUM

ULPIANUM

OESCUS

NOVAE

TROESMIS

pontifex
flamen

augur

o.o.d.

aug. mun.

pr. august.
aug.o.o.d.(2)
aug. (4)
o.o.d. (3)
o.o.d. (2)

patr. aug.

augur

pontifex
flamen
augur
flamen

aug.
o.o.d.

pontifex?

pontifex?

aug. mun.
aug. col.

o.o.d. col.
Scup. et mun.
Ulp.

pontifex
famen
aug.
aug. (2)
august.
o.o.d.

augur
august.

pontifex(2)
flamen
augur

Тъй като някои от августалите в наличните надписи са получили и
отличителните белези на декурионата, в таблицата са включени и почетните
декуриони, с цел да бъде направен опит за обяснение на връзките между двете
звания.

177

Посвещението на Deus Zb[elt]iurd[us] от Sex(tus) Fl(avius) F[la]minalis (IMS, VI: № 18),
въпреки фрагментарния му характер едва ли може да бъде прочетено по друг начин.
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Таблицата показва, че пълният набор от жреци е документиран само за два
града в двете провинции: горномизийския Виминациум и долномизийския
Ескус. По три вида жреци са известни също в само по един град от всяка
провинция – Скупи и Трезмис. В тези последните обаче са засвидетелствани
единствените за двете Мизии длъжности, съотв. на севирите августали и на
провнициалните жреци.
Според зависимостта на връзката в надписите августал – почетен
декурион, в двете Мизии се наблюдават два варианта. В единия, характерен за:
Скупи, Маргум, Виминациум, Улпианум, Наисус и Нове, августалите не се
посочват и като получатели на отличителните белези на декурионата, макар и в
Скупи и Маргум да са засвидетелствани и двете звания, а в останалите градове
– само по едно от тях. Вторият вариант, отнасящ се до Рациария, Сингидунум и
Ескус, показва възможността за получаване и на двете звания от едно лице. В
последните три града надписите на лицата, носители и на двете звания, се
откриват в развалините на градовете.
Магистратите в Трезмис могли да заемат и висши религиозни длъжности,
като за фламен най-ниската документирана магистратура е квестор, а за главен
жрец и провинциален жрец – дуумвир. Важно е обаче да се подчертае, че в
града се срещат както лица, които били квестори, дуумвири или квинквенали
без да са изпълнявали и религиозна служба (вж. по-горе, 2.8), така и главни 178
или провинциални жреци179, които не били магистрати.
4.5. Αρχιερεις
Твърди се, че гръцкият термин архиерей през І – ІІІ в. съответствал на
латинския понтифекс и задълженията им през тази епоха били идентични. 180
Такива не са засвидетелствани за всички градове с гръко-римска уредба в
Долна Мизия, а само за Никополис ад Иструм, Одесос и вероятно Томис.
4.5.1. Nicopolis ad Istrum
Епиграфското наследство на Никополис ад Иструм предоставя данни за 11
главни жреци:
№

Източник

(вид на
надписа)

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

Praenomen

178

Вж. 2.8.4.
IScM, V: № 194. Те били избирани от провинциалното събрание с мандат 1 год., вж.
Riewald (1920: IV); Hastings (2003: 335).
180
Brandis (1896: 471, 1 – 483, 59); Drecoll (1997: 104-105); Beard (1998: 374, not. 29).
179
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1.
2.
3.

IGBulg., II:
660, посв.

Никюп

Μινικιορ Ο---

ἀπσιεπεὺρ

-

Μινικία Φιπμεῖνα

θιλόη[ε]ιμορ
ἀπσιέπεια
ἀπσιεπεὺρ

-

IGBulg., II:
642, 643,

Никюп

Ἰούλιορ Ἰοςλιανὸρ

Никюп

Αἴλιορ Μηνιανὸρ, Π.

Никюп

Ἀνηώνιορ Φῆλιξ

Паскалевец

Ἰούνιορ Λοςκιανὸρ

Никюп

Вж. 3.1.1.2

посв.
4.

IGBulg., II:
642, посв.
IGBulg., II:
641, посв.
IGBulg., II:
705, посв.
IGBulg., II:
632, 633;

5.
6.
7.
8.

10.
11.

IGBulg., II:
640, посв.
IGBulg., II:
646, посв.
IGBulg., II:
645, посв.

ІІІ в.,
първа
половина
238 –
240 г.
239 –
240 г.
ІІІ в.

Вж. № 3

Ἰούνιορ Λοςκιανὸρ, Μ.

ἀπσιεπεὺρ
θιλόηιμορ
ἀπσιεπεὺρ
θιλόηιμορ
ἀπσιεπεὺρ
ηὸ δεύηεπον
ἀπσιεπαηικόρ

Οὐλπία Ἀγπειππεῖνα

ἀπσιεπαηικὴ

-

Никюп

Αὐπ(ήλιορ) Θεόδοηορ
Νιζβηνὸρ

ἀπσιεπαηικόρ

-

ок. 234 г.

Никюп

Ἰούλιορ Δὐηύσηρ

ἀπσιεπαηικόρ

-

ІІІ в.

ἀπσιεπαηικόρ

-

кр. ІІІ в.

посв.

9.

161 –
163 г.

Никюп

-

212 –
213 г.

Ἀζκληπιάδος

Само едно лице е било освен архиерей и магистрат (№ 3). Забелязва се, че
лицата, отбелязани като
, притежават изцяло римски имена, за разлика
от обозначените като
, повечето от които били гърци. Последната
религиозна институция в разглеждания ареал е документирана само за
Никополис ад Иструм.
4.5.2. Tomis
В епиграфския архив на Томис архиереи могат да бъдат видяни само в
един надпис от ІІІ в.181 Все пак е важно да се отбележи, че допълването на
религиозния сан не е напълно сигурно, поради наличието на две съкращения:
Bс. и Bсч.
4.5.3. Odessos
Известни са следните главни жреци:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IGBulg., I: 58,

2.

IGBulg., I: 106

Произход на
Име
надписа
Nomen/Cognomen/

Заемани
длъжности

Други данни

Дата

Praenomen
Варна

Ἡπακλέων Γιονςζίος

ἀπσιεπεὺρ

-

имп. Тит

Варна

Νοςμήνιορ Νοςμηνίος

ἀπσιεπεὺρ

-

-

посв.

181

IScM, II: № 31.
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bis; посв.
3.
4.

IGBulg., I: 144
bis; посв.
IGBulg., I: 66;

ηοῦ Γιογένοςρ
Варна

Ἀπηεμίδωπορ Εω[ΐ]λος

ἀπσιεπεὺρ

-

-

Варна

Πεία Ἀπολλοδούπος

ἀπσιέπεια

-

ІІ в.

Варна

---

-

227 г.

Варна

---

[ἀπσιεπεὺρ] ῆρ
πόλεωρ
ἀπσιε[πεὺρ?]

-

-

посв.
5.
6.

IGBulg., I: 70
bis; посв.
IGBulg., I: 71;

фр.

Няма нито един документиран случай, при който главен жрец да е бил и
магистрат на града. Единствената жрица от Одесос (№ 4) е съпруга на понтарх.
Всички имена показват повърхностна романизация.
*
Специфична религиозна институция за гръко-римските градове били
хоровете (‰мнщдпЯ), които били организирани при храмовете във връзка с
богосложението, но най-вече с императорския култ. Такива са засвидетелствани
за Никополис ад Иструм 182, Хистрия183, Томис184, Дионисополис185 и Одесос.186
Само от Никополис ад Иструм и Хистрия, където тази организация е
документирана в по няколко надписа, е известен и по един ръководител
(чпспуфЬфзт) на тези хорове.187
*
Вече беше изтъкнато важното значение на Западнопонтийския койнон за
императорския култ (вж. по-горе, стр. 49). Представените в тази подглава данни
за архиереи, при които не е посочена връзка с койнона, показват една интересна
разлика между тях и архиереите на койнона: това е фактът на липсата на
магистрати сред тях.

182

IGBulg., II: №№ 666-668.
IScM, I: №№ 57; 100; 167; 208; 221.
184
IScM, IІ: № 89.
185
IGBulg., I: № 17.
186
IGBulg., I: № 160.
187
Вж. съотв. IGBulg., IІ: № 666; IScM, I: № 100. Вж. за хоростатите у Reisch (1899: 2442, 64 –
2443, 15).
183
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5. Магистратури в квазимуниципалните селища
Най-широко разпространените квазимуниципални селища според епиграфските
паметници от разглеждания ареал били викусите и канабите.188
5.1. Vici
Обща характеристика на селищата, означавани като викуси, е
своеобразието на всяко едно от тях по отношение на административната уредба
и социално-икономическите му характеристики. 189 Те били най-малката
самоуправляваща се единица в римските провинции и могат да се определят
като относително големи села или малки градове. Обикновено се състояли от
занаятчийски работилници, жилищни постройки, разположен в непосредствена
близост земеделски хинтерланд и некропол. 190
Викуси от територията на Горна и Долна Мизия много рядко са
засвидетелствани епиграфски повече от веднъж, поради което не винаги е
сигурно локализирането им, а в някои случаи дори разчитането на имената.
От територията на Горна Мизия се откриват едва четири латински
епиграфски паметника, в които фигурират имена на викуси и още три на
старогръцки език. Два от латинските са от Белград, като в единия се споменава
vicus Bube(---?), а в другия: Bubae et Dotus.191 Един е от Виминациум,
съобщаващ за vicus Abdarmisus.192 Останалите два паметника са съответно от
Скупи, където е документиран vicus Cavadinus193, и от Рим, в който родното
място на войник е отбелязано като vicus C[a]niscus, reg(io) Ratiare(n)se.194
Известни са три надписа за κώмη са от околността на Виминациум, съответно за
×бйспхмп‡фб, <ÉбâЬнфщн, Óйг™н, но не са локализирани 195 Само за
споменатите два викуса от района на Белград има данни за муниципална
организация:
188

Във фрагментиран надпис от Никополис ад Иструм (ILBulg.: № 361), се споменава за
pagus.
189
Викусите обичайно се тълкуват като села, но не винаги това е така: документирани са
случаи, позволяващи те да се смятат и като подразделения на по-голяма административна
единица, напр. на град или на неговата територия. Вж. най-подробно у Hoops (2004: 337-46).
Вж. археологическите данни за селата в територията на дн. България у Динчев (2000: 185 сл.;
2006: 97 сл.)
190
Rostovtzeff (1926: 286); Van Buren (1958: 2090, 3 – 2094, 15).
191
Вж. таблицата.
192
IMS, ІІ: № 169.
193
IMS, VІ: № 86.
194
CIL, VІ: № 2730; Giorgetti 1987: 80.
195
IMS, ІІ: №№ 213, 212, 211.
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№

Източник

(вид на
надписа)
1.

AE, 1989: 631,

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

Дата

Praenomen
Белград

Fl(avius) Felix, P.

vi(co)m(agister)

-

ІІ – ІІІ в.

Белград

Sempe Niocobae

princeps

-

ІІІ в.

посв.
2.

CIL, III: 1666

И двете длъжности са уникални за двете Мизии.
*
Епиграфските паметници за викуси от Долна Мизия са по-многобройни,
разпространени почти изцяло в източната половина на провинцията. Най-добре
документирани са викусите в Добруджа, като според този показател найзначителни трябва да са били Secundini196, Classicorum197, Clementiani198,
Quintionis199, Celeris200, Buteridava201 и други, които обаче се споменават – за
разлика от изброените – само в по един надпис.202
Най-многобройни са известните магистрати на vicus Quintionis, данните за
които са представени в следващата таблица:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.
2.

IScM, I: 326,

посв., IOM

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

Praenomen
Histria / vicus
Quintionis

3.
4.
5.

IScM, I: 327,

посв.

Histria / vicus
Quintionis

6.
7.

IScM, I: 328,

Дата

Histria / vicus

Cla(udius) Gaius

mag(ister)

-

Durisse Bithus

mag(ister)

-

Servilius Primigenius

quaestor

-

Aelius Bellicus

mag(ister)

-

Mucaporus Ditugentus

mag(ister)

-

Cl(audius) Ianuarius

questor

-

Iulius Geminus

mag(ister)

-

196

149 г.

167 г.

169 г.

IScM, І: №№ 343-347, 349.
AE, 1988: №№ 986-90; AE, 2003: № 1550.
198
IScM, ІІ: №№ 134, 136, 191; IScM, V: №№ 92-93.
199
IScM, І: №№ 324, 327-328, 330-332, 340-341.
200
IScM, І: №№ 351-352, 372.
201
IScM, I: №№ 359-360.
202
Вж. картата на Мария Барбулеску, представена у Petculescu (2006: 33, fig. 1) и тук, като
ОБР. Х. Извън Добруджа са известни едва няколко викуса: Trullensium (ILBulg.: №№ 180,
183; IGBulg., II: № 503), Zinesdina Maiore (RMD, IV: № 311) и може би Longinopara
(надписът е открит при светилището в Глава Панега, ILBulg.: № 209). Известни са и няколко
гръкоезични надписа за села – IGBulg., II: №№ 749, 750, 761; IScM, I: №№ 363, 378; IScM, III:
№ 51.
197
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посв., IOM

8.

Quintionis

9.
10.
11.

IScM, I: 330,

посв., IOM

Histria / vicus
Quintionis

12.
13.
14.

IScM, I: 331,

посв., IOM

Histria / vicus
Quintionis

15.
16.
17.

IScM, I: 332,

посв., IOM

Histria / vicus
Quintionis

18.
19.

IScM, I: 341,

фр.

Histria / vicus
Quintionis

Genicius Brin(us)

mag(ister)

-

Cocceius Firmus

ques(tor)

-

Aelius Bellicus

mag(ister)

-

Mucatralus Dolus

mag(ister)

-

Dotu Zinebti

ques(tor)

-

Tib(erius) Firmus

mag(ister)

-

Val(erius) Cutiunis

mag(ister)

-

Fl(avius) Secundus

ques(tor)

-

Tib(erius) Firmus

mag(ister)

-

Val(erius) Cutiunis

mag(ister)

-

Fl(avius) Secundus

ques(tor)

-

-

mag.

-

175 г.

176 г.

177 г.

ІІІ в.

Епиграфският архив на този викус е важен най-вече поради възможността
да се проследят институциите му за сравнително кратък период от време чрез
няколко точно датирани надписа. Всички данни се ограничават до двама
магистри и един квестор, които явно били изборните годишни магистрати,
управляващи селището. Надписите показват, че те можели да бъдат
преизбирани (№№ 13-18), или мандатът им бил с продължителност повече от
една година. В историографията е забелязана интересна закономерност, според
която единият от магистрите бил римлянин, а вторият винаги носел
романизирано тракийско име.203 Квесторите пък се отличавали с обикновено
получавани при романизация императорски имена, към които е прибавен
когномен, свидетелстващ в няколко случая за несвободен произход.
*
Наличната информация за магистрите на vicus Secundini е следната:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
203

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

IScM, I: 344,

посв., IOM
IScM, I: 345,

посв., IOM
IScM, I: 346,

посв., IOM

Дата

Praenomen
Vicus
Secundini

Artema Dioscoridentis

mag(ister)

-

Iustinus Valerus

mag(ister)

-

Vicus
Secundini

Fl(avius) Valens

mag(ister)

-

Valerius Cosenis

mag(ister)

-

Aur(elius) Fortunatus

mag(ister)

-

Aelius Herculanus

mag(ister)

-

Vicus
Secundini

Тачева (2004: 52).
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202 г.

220 г.

237 г.

7.

IScM, I: 347,

посв., IOM

8.
9.

IScM, I: 349,

10.

посв., IOM

Vicus
Secundini

Bonosus Bonunis

mag(ister)

-

Iustus Iustinus

mag(ister)

-

Vicus
Secundini

Claudius Antoninus

mag(ister)

-

Cocceius Iustus

mag(ister)

-

238 г.

246 г.

В този викус, за разлика от първия, не са известни квестори. Това показва,
че и при организацията на квазимуниципалните селища има своеобразия, също
както при представените по-горе данни за колониите и муниципиите.
*
Повече надписи за магистри са известни и от vicus Ulmetum:
№

1.

Източник
(вид на
надписа)
IScM, V: 62,

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

Дата

Ulmetum

Praenomen
Val(erius) Maxellius, L.

mag(ister)

-

140 г.

Ulmetum

Fl(avius) Germanus

mag(ister)

-

163 г.

Ulmetum

Martius P<h>lus

mag(ister)

-

172 г.

Ulmetum

Iulius Teres

magister

-

ІІ в.

посв., IOM
2.

IScM, V: 63,

3.

IScM, V: 64,

4.

IScM, V: 69,

посв., IOM
посв., IOM
посв., IOM

В епиграфските паметници за този викус се споменава само по един
магистър. Официалният характер на надписите, посветени за здравето на
императори, и фигурирането в повечето от тях (без № 4) на името на консулите
за съответната година, показва, че vicus Ulmetum е имал само един магистър.
*
Данните за магистратите на останалите викуси са по-ограничени, поради
което те са представени в обща таблица:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IScM, I: 351,

2.

IScM, I: 368,

3.

IScM, ІI: 133,

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

Дата

Praenomen
Vicus Celeris

Ulpius Ulpianus

mag(ister)

-

177 г.

Neatĭrnarea204

Maximu[s]

mag(ister)

-

187 г.

района на

Pontianus Valens

mag(ister)

-

172 –

посв., IOM
посв., IOM

204

Името на викуса е неизвестно.
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4.

посв., IOM

Томис

IScM, ІI: 134,

посв., IOM

Ulmetum /
Vicus
Clementianensis
Vicus
Clementianensis

IScM, ІI: 137,

Palazu

посв., IOM
5.
6.

IScM, V: 93,

Aelius Aelianus

magistratus

-

195 г.

Fl(avius) Ianu[a]rius

mag(ister)

-

196 г.

[Ap]olloniu[s]
[Dada?]e
[Cai]us Ianuarius

magi[ster]

-

ІІ – ІІІ в.

magister

-

Herculanus ---

magister

-

235 –
238 г.

Dorobanţu

Cocceius Hilus, M.

-

ІІ в.

Capidava

Ebrenus

-

Ант. Пий

Topalu

Veturius Tertius

mag(ister) [vi]ci
Hi-Magister vici
Scenopesis
mag(ister)

-

ІІ в.

Cius / Hassarlîc

Iulius Vales, C.

mag(ister)

ІІ в.

Vicus Petra /
Camens

Nymphidius Maximus

quaestor

Veter. Leg. V
M[a]ced.
-

Aelius Gem[inus]

quaestor

-

Babadag

Sil(vius) Casius

m(agister)

-

P[i]so? CVFVNI ?

m(agister)

-

Caius [Al]exandrus

ques(tor)

-

посв., IOM
7.
8.

IScM, ІI: 141,

Томис

посв., IOM

9.

IScM, V: 6,

10.

IScM, V: 21,

11.

IScM, V: 56,

180 г.

посв., IOM
посв., IOM
посв., IOM
12. IScM, V: 115,

фр.
13. IScM, V: 222,
14.

посв.

15. IScM, V: 233,
16.
17.

посв., IOM

100 –
250 г.
178 г.

Имената на всички магистрати свидетелстват за повърхностна
романизация, като само в един случай е отбелязана служба във войската.
Наблюдава се пъстра мозайка от различни по произход имена.
*
Представените данни за магистрите показват четири възможни варианта на
тяхните институции.
Първият включвал: двама магистри и един квестор. Той е засвидетелстван
за vicus Quintionis и за неизвестния викус при Бабадаг.
Втория тип викуси имали само двама магистри. Такива били vicus
Secundini и анонимният викус край Томис. Характерно за тях е, че откритите
надписи датират от ІІІ в.
Трети тип били викусите само с по един магистър, напр.: Ulmetum,
Clementianensis и др.
Четвърти, последен засега тип, е документиран само чрез един паметник от
vicus Petra, в който са споменати двама квестори.
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5.2. Canabae
Канабите били временни поселения близо до военните лагери, в които се
установявали както римски граждани, така и перегрини, чиято дейност найчесто била: търговия, упражняване на занаяти или поддръжка на питейни
заведения. Към тяхното население се включвали често и семействата на
войниците и ветераните.205 По такъв начин с течение на времето се образували
значителни населени места, в които войниците можели да контактуват с
външния свят. Макар и тяхното възникване да било свързано с организирането
на военния лагер, животът в тях продължавал и след изтеглянето на
гарнизона.206
Надписите за канаби се откриват сравнително рядко и засега с по-голяма
сигурност само на три места в Долна Мизия: при Абритус207, Дуросторум208 и
най-добре документираните при Трезмис. 209 Терминът може да бъде прочетен
също в два надписа от Хистрия210 и в един от Виминациум. 211
От територията на двете провинции институции на канабите са
засвидетелствани само за Трезмис:
№

Източник

(вид на
надписа)
1.

IScM, V: 154,

Произход на
Име
Магистратура Други данни
надписа
Nomen/Cognomen/

Praenomen
Val(erius) Pudens, C.

mag(ister)

2.

Ulp(ius) Leont(ius), M.

mag(ister)

vet. Leg. V
Mac.
-

Troesmis

3.

Tac(cius) Ael(ianus)

aed(ilis)

-

Troesmis

Fl(avius) Alexander, T.

qq

Troesmis

Licin(ius) Clemes, L.

qq canab. et
dec. Troesm.

vet. Leg. V
Mac.; Ancyra
vet. Leg. V
Mac.; Nicopolis

посв., IOM

4.

IScM, V: 155,

5.

IScM, V: 158,

Дата

посв., IOM
посв., IOM

упр. на
имп.
Хадриан

151 –
154 г.
159 –
160 г.

Тези данни са недостатъчни за запознаването с организацията на канабите.
Представени са само магистри, едил и квинквенал, но засега няма възможност

205

Schulten (1899: col. 1451, 63 – 1456, 27); Hanel (2007: 395-416).
Твърди се, че по такъв начин възникнали някои от градовете в двете Мизии, вж. Mócsy
(1974: 168); Gerov (1977: 299).
207
AE, 1957: № 97.
208
CIL, III: № 7474.
209
IScM, V: №№ 141 (142-144 г.), 154 (Хадрианово време), 155 (151-154 г.), 158 (159-160 г.?)
и може би № 134 (151-154 г.).
210
IScM, I: №№ 67, 68 (и двата от края на ІІ или началото на ІІІ в.).
211
IMS, II: № 55 (198-211 г.).
206
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да се проследи връзката между магистратурите и произтичащите от тях
възможности за обществена кариера.
По-голямата част от магистратите били рекрутирани от средите на
ветераните, произхождащи от по-близки или по-далечни градове. Един от
надписите позволява да се предполага, че градският съвет на муниципиум
Трезмис бил попълнен от магистратите на канабите (№ 5). Повече яснота по
тези въпроси обаче ще внесат бъдещите епиграфски открития.
Заключение
Настоящата работа показа, че обсъждането на градските институции в Горна и
Долна Мизия е все пак в начален етап на своето развитие, доколкото не
навсякъде бе възможен достъпът до новите надписи и тяхната интерпретация.
Ето защо и направените по-горе заключения са в този смисъл хипотези. Все пак
въз основа на постигнатото може да се направят и конкретни сравнения за
развитието на градския живот както между градовете, така и между двете
провинции, които да бъдат поставени на фона на историческото им развитие.
Декуриони
Беше показано, че за всички градове, с изключение на Скупи,
обществените служби са започвали с декурионата; във флавиевата колония
обаче в началото на стълбицата е стояло едилството, което откривало достъпа
към декурионата.
По-висока стойност членството в градския съвет е имало в
Горномизийските градове, доколкото може да се съди по достъпа на
декурионите до религиозни позиции. В градовете на Долна Мизия последните
били предназначени изключително за лица, които вече били достигнали до найвисоката локална магистратура.
Едили
По отношение на положението на едила се забелязват три възможности.
(1) Едилството е начална позиция в иерархията на муниципалните
магистратури и осигурява на носителите ѝ вписване в списъка на
градските съветници. Този вариант е документиран само за Скупи.
(2) В Рациария, Ескус и муниципиум Виминациум магистратурата на едила
не позволява заемане на други магистратури.
(3) Едилството е доказано като преходна степен между квесторството и
дуумвирата в муниципиум Трезмис.
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Квестори
Засега квестори са документирани епиграфски само за: Скупи,
Виминациум, Дуросторум, Тропеум Траяни и Трезмис.
В единствената колония сред тези градове квесторството е преходен етап в
кариерата на магистратите между декурионата и дуумвирата, но са известни и
надписи, в които за лицата в тях не е отбелязано членство в градския съвет, но
също и декурионство и квесторство, без лицето да е дуумвир. Същото е
положението и при квесторите в муниципиум Виминациум.
По-различна е ситуацията в Трезмис. В този муниципиум квесторът е
магистратура между декурионството и едилството, като в някои от надписите
декурионството не е упоменато.
Дуумвири
Дуумвирът бил най-висшият магистрат в градовете на двете провинции.
Засвидетелствани са два варианта за достигането до тази магистратура.
(1) След предходно заемане на магистратурите квестор и едил (Скупи,
Трезмис) или след заемането на квестор – за градовете, в които
позицията на едила е изолирана (Виминациум).
(2) Определени лица били директно избирани за дуумвири (в Скупи, Ескус
и Тропеум Траяни), без да е било необходимо преминаването през
останалите магистратури в иерархията.
Макар и да била най-висшата длъжност в градовете, кариерата на
магистратите в определени случаи не приключвала с нея. Някои от дуумвирите
били преизбирани като дуумвири за втори път или като квинквенали. Едно лице
от Ескус например след дуумвирата си е станало понтифекс на колонията, а
след това и квинквенал (1.5.1). Срещат се обаче както дуумвири – квинквенали,
така също бивши дуумвири – квинквенали и декуриони – квинквенали.
Почетни декуриони
Ornati ornamentis decurionalibus се откриват в колониите Скупи и
Рациария, и муниципиите Сингидунум, Маргум, Улпианум и Наисус; всичките
в Горна Мизия. От Долна Мизия са известни само два сигурни надписа, тези за
T. Iulius Capito (4.1.1.), който наред с множеството почетни отличия, които
притежавал, бил също и носител на орнаментите на дуумвирата и декурионата в
Ескус и M. Antonius Ianuarius (1.5.13).212
212

Aparaschivei (2007: 35) приема още едно лице за носител на отличителните белези на
декурионата: представеният по-горе M. Cocceius Victo[r] (1.5.3), основавайки се на по 71 

Жреци, свързани с култа към императора
Институциите на августалите и почетните жреци е била установена в
Горна Мизия вероятно от началото на ІІ в. в Скупи и Рациария, както и в
единствената долномизийска колония – Ескус. Вследствие на неизвестни
причини те се развили повече, в сравнение с останалите градове. Същото важи
и за по-късните Горномизийски градове, в сравнение с Долномизийските.
Всяка провинция е имала по два значителни религиозни центъра: една
колония и един муниципиум. За Горна Мизия това били Скупи и Виминациум,
за Долна Мизия съответно – Ескус и Трезмис (вж. ОБР. ІХ).
В три от тези четири града, където има авгури, се откриват и фламини.
Само в Скупи такива не са известни, обаче само от този град произлизат
надписи за севири августали. Също за три от градовете са документирани и
августали. В Трезмис, където липсват августали, единствено за двете
провинции са засвидетелствани sacerdotes provinciae. Тези две съвпадения
обаче при съвременното състояние на изворовата база и проучванията е
невъзможно да бъдат обяснени.
*
Посочените различия между магистратурите в градовете с римска уредба в
двете Мизии позволяват да се мисли, че законите за уредба на градовете се
различават по хронология, а не според положението на новосъздадените
градове в една от двете провинции, както се вижда от следващата таблица 213:
пров.
имп.
Флавиите
Траян
Хадриан
Северите
след 235 г.

Горна Мизия
coloniae
municipia
Scupi
Ratiaria
Ulpianum
Viminacium
Singidunum ?
Aur. Margum
Naissus
Viminacium
Singidunum

Долна Мизия
coloniae
municipia
Oescus
Trop. Traiani
-

Aur. Durostorum
Troesmis
Noviodunum ?

старото четене на Геров (1953: № 772); в по-новото издание на надписа (ILBulg.: № 70) то
обаче е изоставено.
213
Представени са само градовете, в които са документирани градски институции, по Тачева
(2004: 71 сл.) със съкр. и допълн.
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Например: Скупи, основан при Флавиите, безспорно е имал по-различна
уредба, ако се съди по положението на едила, от организираните при имп.
Траян – Хадриан: Рациария, Ескус и Виминациум, които обаче се различават от
по-късния Трезмис. Наличните данни показват също, че мястото на
религиозните институции в тези градове е различно, в зависимост от
провинцията, в която се намират. Основание за това твърдение е посочването
на религиозните длъжности пред административните в Долна Мизия.
От всички колонии, само в Рациария, откъдето надписите са наймногобройни, са засвидетелствани най-малък брой от обичайните за римските
градове институции. Това вероятно се дължи на сравнително малката площ на
този град (вж. по-горе, 1.2).
*
Важно да се отбележи по-големият брой на магистратите, декурионите,
почетните декуриони и августалите от Горна Мизия, спрямо тези от Долна
Мизия. В тази връзка може да се посочи, че за разлика от аристокрацията в Рим,
която се основавала на патрициански произход, тази в римските провинции
дължала политическото си влияние на своята икономическа сила. 214 За
дефинирането на икономическите различия между двете Мизии обаче е
необходимо специално проучване.
Носители на отличителните белези на декурионата и августали не се
откриват в източната част на Долна Мизия. Тази констатация може да се обясни
с факта, че тези райони се отличавали със стратегическото си положение, за
разлика например от отсечката по р. Дунав до Трансалутанския лимес; т. е. – в
близост до външната граница на Империята. В историографията носителите на
тези звания се определят като най-подвижните елементи в провинциалното
общество, понеже се занимавали главно с търговия и парични операции. Може
би в този район са липсвали условия за техния просперитет?
Функциите на августалите за този ареал вероятно са били поети от
магистратите, доколкото може да се съди по наличните от викусите в Добруджа
(вж. 5.1) многобройни посвещения на Юпитер за здравето на императора; чрез
тях била декларирана политическата лоялност, която в останалите градове била
задължение на августалите.
*

214

Egri (2007: 110). Вж. и (Ibid., 108-110) за икономическия характер на муниципалната
аристокрация.
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По отношение на институциите на Западнопонтийските полиси,
епиграфските данни за които са неколкократно по-малко в сравнение с тези за
градовете с римска уредба, може да се отбележи една много съществена
промяна, настъпила след установяването на римската власт: изчезването на
някои редки институции, документирани за елинистическата епоха. Това може
да се свърже с наложената от римляните унификация между функциите на
магистратите на римските и гръко-римските градове.
Архиереите в гръко-римските градове, според наличните данни, съвсем не
приличат на понтифексите в градовете с римска уредба, както се твърди в постарата литература. За разлика от понтифексите, архиереите на градовете били
най-вече римски граждани с повърхностна романизация, за разлика също и от
функционерите на Западнопонтийския койнон. Рядко архиереи били
магистрати на градовете, с изключение на някои от жреците на койнона.
Всичко това позволява да се мисли, че архиереите в градовете с гръко-римска
уредба били близки в социално отношение до августалите, които също като тях
се отличават, поне в повечето известни случаи, със своята повърхностна
романизация.
***
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