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Предговор

Настоящата монография е логично развитие на магистърската ми теза „Долна Мизия и Тракия 
при управлението на император Филип Араб (244-249 г.)”, защитена през 2008 г. в Катедрата по Стара 
история, тракология и средновековна история към Исторически Факултет на СУ, прераснала 
впоследствие в дисертационен труд на тема „Римските императори срещу готите на Книва: 
политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност“, успешно защитен 
през 2012 г. Новоформулираната тема изискваше да се разшири обхватът на изследването за 
самия Филип Араб (244-249 г.), както и да се разгледа в детайли управлението и на следващите 
трима владетели от периода 244-253 г. – Траян Деций (249-251 г.), Требониан Гал (251-253 г.) и 
Емилий Емилиан (253 г.). 

Както по време на докторантурата си, така и в последвалия период, имах възможността да 
взема участие в ред национални и международни научни форуми с презентации върху теми, 
засягащи т. нар. време на войнишките императори.1 Това ми предостави шанса да задълбоча 
изследванията си в областта, както и да публикувам наблюденията си в национални и 
чуждестранни научни издания.2 В годините след защитата на дисертационния текст, научният 
интерес към времето на войнишките императори претърпя впечатляващ възход, провокиран 
от откритието на Jana Grusková и екипа на проект Scythica Vindobonensia (FWF Project P 28112-
G25: 01.08.2015 – 31.12.2019)3 на непознат до момента наративен извор, отнасящ се до въпросния 
период. В контекста на тези изследователски тенденции, необходимостта дисертацията ми 
да бъде издадена стана повече от осезаема. Текстът нe просто е базата, на която съм основала 
някои от публикациите си, визиращи конкретни аспекти от проблематиката на времето на 
войнишките императори. Трудът представя реконструкция на подбрания период на база 
интердисциплинарен подход към проблематиката. По този начин без да бъдат пренебрегвани 
ключови, но много конкретни проблеми от периода радващи се на сериозен научен интерес, 
настоящият текст се опитва да възстанови допълнителни елементи от общата историческа 
картина. В този смисъл би могло да се приеме, че основна ценност на настоящата работа и 
основателна причина за публикуването ѝ е, че възприема и подхожда към иначе проблематичния 
изворов материал за подбрания период, като към източник на нови изследователски аспекти, а 
не като към непреодолим дефицит на разработваната тематика. 

Именно в рамките на това изследване, под професионалното и ангажирано научно 
ръководство на проф. Диляна Ботева, са и първите ми изследователски стъпки в областта на 
античната нумизматика, превърнала се до голяма степен в своеобразен акцент на последвалото 
ми професионално развитие. След защитата на дисертацията получих възможност да направя 
постдоктурантура в рамките на проекта “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths 
on Thracian Provincial Coins“; Excellence Cluster Topoi, Берлин под ръководството на д-р Улрике 
Петер (Берлин-Бранденбургска академия на науките) и да се включа в разработването на онлайн 
нумизматичната платформа https://www.corpus-nummorum.eu – интензивни начинания, които 
освен в безценен източник на опит се превърнаха и в една от основните причини за забавянето 
на подготовката и публикуването на дисертационното ми изследване.

1  Сред тях са XXII Limes (Roman Frontier Studies) Congress (Russe, Bulgaria September 2012); както и 
тясноспециализираните върху периода – „Das 3. Jahrhundert nach Christus – Kontinuitäten im Übergang“ 
Kleine Mommsen-Tagung an der Bergischen Universität Wuppertal, 20.–22. November 2014; Empire in Crisis – 
Gothic Invasions and Roman Historiography (3-6 May 2017 International Conference, Vienna).

2  Виж Grozdanova, 2009; Грозданова, 2009; Грозданова, 2010; Грозданова, 2011; Грозданова, 2013; 
Grozdanova, 2014; Grozdanova, 2015; Grozdanova, 2017; Grozdanova, (in print).

3  https://www.oeaw.ac.at/en/byzantine-research/language-text-and-script/book-culture-palaeogra-
phy-and-palimpsests/scythica-vindobonensia/; Grusková 2010; Grusková 2012; Grusková – Martin 2017; Martin 
– Grusková 2014; Martin – Grusková 2014a. С тематиката е свързан и билатералният проект на Софийския и 
Виенския Университети “The Scythica Vindobonensia and the Gothic raids of the mid-third century AD in the 
territory of modern Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 / Проект № ДНТС / Австрия 01/11).
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В настоящата публикация са направени кратки допълнения включително по отношение на 
литературата, които да отразят постигнатия прогрес без да се изменя съществено основния текст. 

Бих искала да изкажа своята благодарност към хората и институциите, без чиято подкрепа 
този труд не би бил възможен.  

На първо място дължа безкрайна признателност на проф. дин Диляна Ботева. Нейните 
напътствия и безусловна подкрепа като научен ръководител се превърнаха в движеща сила не 
само за работата по дисертацията, но и за цялостното ми професионално изграждане и развитие. 

Искрена благодарност дължа и на проф. д-р Петър Делев, който във времето на моята 
докторантура като ръководител на катедрата по Стара история, тракология и средновековна 
история при Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, подкрепяше и подпомагаше 
работата ми с безценни изследователски съвети и административна опора.   

Признателна съм също на “Института за докторанти и пост-докторанти ДИАЛОГ ЕВРОПА” 
към СУ “Св. Климент Охридски”, към който разработвах своя докторат от 2009 г. до 2011 г. 
Екипът от изключителни професионалисти тогава, начело с покойния проф. Костадин Грозев, 
направиха съществуването и дейността на институт „Диалог Европа” не само възможни, но и 
наистина успешни. 

Специална благодарност дължа и на Американския изследователски център в София (The 
American Research Center at Sofia). Като негов стипендиант по програмата „The America for Bul-
garia Foundation Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010“ получих възможността 
да специализирам в Атина в периода 7 април – 7 май 2010 г. в American School of Classical Stud-
ies at Athens. Тази специализация беше безценна за работата ми не само с достъпа до богати 
библиотеки като Blegen, Gennadeon Library and the British School Library, но и с възможността да 
се запозная със специалисти от различни страни в областта на старата история и историческото 
познание като цяло. Голяма благодарност дължа на д-р Никола Теодосиев и екипа на ARCS за 
професионалното им отношение и всичките грижи положени по време на конкурсния етап, при 
организацията и осъществяването на специализацията.

Изказвам искрената си признателност и към проф. дин Иля Прокопов за неговата безрезервна 
подкрепа, помощ и напътствия, благодарение на които настоящата книга стана факт.

Сърдечна благодарност дължа и на доц. д-р Юлия Цветкова, без чиято опора и помощ в 
изследователско и техническо отношение важни аспекти на публикацията, включително 
приложенията, не биха били възможни.

Неназовани изрично остават още много хора от Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, приятелите и семейството ми, чиито имена няма как да изредя тук, но на които 
също поднасям своята признателност за подкрепата, съветите и търпението.
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Увод

Времето на войнишките императори е един от най-противоречиво оценяваните периоди в 
историята на Римската империя.1 Обхваща годините от края на управлението на династията на 
Северите (235 г.) до идването на власт на император Диоклетиан (284-305 г.). Продължителността 
на периода представлява обект на дългогодишни изследвания и научни спорове. Спрямо 
използваните критерии, отделните автори слагат различна начална точка на процесите 
определящи въпросното време.2 Тенденцията за увеличаване на ролята на войската, заложена 
при управлението на Септимий Север (193-211 г.),3 с края на династията вече е излязла извън 
контрола на управляващите. Легионите са реалния хегемон на централната власт в този период. 
Императорът от повелител на тяхното съществуване и дейност, се превръща във функция, 
резултат от желанието и моментните интереси на войниците.4 Владетелите са принудени 
неизменно да стоят начело на войските във военните действия по границите, тъй като войниците 
лесно пренасочват верността си.5 Със засилването на позициите на армията, сенатът постепенно 
е сведен до фракция, домогваща се до властта.6 Италия губи с ускорени темпове привилегиите 
и ключовото си значение в имперската провинциална система. Регионализмът се засилва.7 
Произходът вече не е решаващ фактор за развитието на личността в обществото и всеки може 
да стане император. Легионите постоянно издигат свои избраници за владетели. Те имат кратко 
управление, а и живот, защото насилието е неизменна част от тяхната смяна.8 Икономическата 
система на империята претърпява сериозни реформи,9 не всички от които водят до стабилност. 
Религиозният живот също се изменя. Християнството придобива все по-голямо значение, което 
има и своите политически последствия.10

Не по-маловажно е активизирането на външните врагове на империята.11 На изток 
Сасанидската държава12 е във възход и започва да претендира за римски територии.13 По същото 
време зачестяват и нападенията на карпите по Дунавския лимес.14 Те постоянно застрашават 
границите и навлизат в имперските земи. През периода сериозни проблеми има и по рейнската 
граница с алеманите,15 както и с племена в африканските провинции.16 Състоянието на 
непрекъснато напрежение на няколко отдалечени един от друг фронта изтощава империята.

1  Виж Eich – Freund – Rühl – Schubert 2017; Johne – Hartmann – Gerhardt 2008; Ando 2012; Campbell 2002; 
Heil 2006; Potter 2006; Potter 2004; Sommer 2004; Eadie 2000; Grant 1999; Strobel 1993; Mommsen 1992: 178-316; 
Машкин 1949: 524-548. 

2  Виж Gerhardt 2008: 125-157.
3  Rostovtzeff 1957: 433-468.
4  Speidel 2015; Speidel 2008; Pollard 2006; Cowan 2003; Campbell 1994 Gibbon 1881: 304.
5  Johne – Hartmann 2008 1037; Halfman 1986: 54.
6  Heil 2008: 715-736.
7  Johne – Hartmann 2008: 1025-1053; Touratsoglou 2006: 164-166; Bengtson 1967: 380; van Sickle 1930. Относно 

състоянието и особеностите на провинциалното административно управление до и през разглежданото 
време виж Glas – Hartmann 2008; Ando 2006; Arnold 1964.

8  Johne, 2008a; Hartmann 1982.
9  Ruffing 2008; Drexhage – Konen – Ruffig 2002; Johne 1993; Günther 1986; Sternberg 1986; Heichelheim 1933.
10  Pietzner 2008; Fredriksen 2006; Rives 1999: 135-154; MacMullen 1984; Eck 1979; Clarke 1973: 650-663; Eck 

1971.
11  Bengtson 1967: 378-400.
12  Daryaee 2009; Wiesehöfer 2008; Hartmann 2008b; Curtis – Steward 2008; Millar 1993: 127-173; Frye 1984: 

287-339.
13  Dignas – Winter 2007: 55-57; Dodgeon – Lieu 1994: 34-48.
14  Bengtson 1967: 378-400.
15  Goltz 2008; Drinkwater 2007: 9-79; Колосовская 2000: 128-157; Alföldy 1974: 159-197.
16  Witschel 2006.
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Периодът на управление на посочените императори е обединен не само от вътрешните 
проблеми на имперската система, но и от активизирането на два основни външни фактора. 
Сасанидските нападения над източните провинции на империята трайно прекрояват границите 
ѝ в района на Двуречието. Балканските провинции от своя страна стават обект на нападенията 
на отвъддунавските племена.17 Преминаването на управлението от Филип към Деций, след 
това към Требониан Гал, а впоследствие и към Емилий Емилиан, независимо от конкретните 
подробности, се извършва именно в контекста на сблъсъците на империята с готите, със 
своеобразен кулминационен момент по време на активността на техния предводител Книва. 
Успешната им офанзива ги превръща в същински катализатор на промени в централната власт 
на Принципата.

Наличната изворова база оформя няколко проблемни кръга с множество аспекти, които 
очертават отделни микротеми. Техният анализ дава опорните пунктове за търсената възможна 
реконструкция на историческата картина през периода:

І. Управлението на Филип Араб (244-249 г.) 
– проблеми на информацията в писмените извори
– теории относно характера и особеностите на управлението на Филип Араб
– сведенията за членовете на императорското семейство и тяхното участие в управлението
– изменения на провинциалната система
– религиозно поведение и вероизповедание на императора
– външната опасност през периода
– начало на чумната епидемия
– конкретни прояви на вътрешната политика на Филип Араб в балканските провинции, 

засегнати от готските нападения 
– въпросите около края на управлението на владетеля и неговия син и съвладетел

ІІ. Управлението на Траян Деций (249-251 г.)
– особености на изворовия материал
– идеята за „добрите императори” и значението на приемането на името Траян
– ролята на императорското семейство и политическата активност на синовете Хeрений и 

Хостилиан 
– икономическата действителност в римския свят

17  Поради факта, че в разглеждания период готите са директно назовани като водещата сила в 
обединението от отвъддунавски племена, които атакуват римските територии, както и поради наложената 
вече в научната литература практика да се говори за готски нашествия, в рамките на настоящото изследване 
тази формулировка и нейните производни форми също ще бъдат използвани с уговорката, че индикират 
военни сили, които не са изцяло съставени от готи, но те имат ясно изразена водеща роля.

Настоящото изследване е посветено на девет години от описания период, от 244 г. до 253 г., 
които на фона на общоимперската история изглеждат пренебрежимо малък отрязък от време. 
В случая става дума за години, в които са вписани управленията на трима императори: Филип 
Араб (M. Iulius Philippus) (244-249), Траян Деций (Gaius Messius Quintus Decius) (249-251), 
Требониан Гал (Gaius Vibius Trebonianus Gallus) (251-253) и техните съвладетели. В периода се 
включва и няколкомесечното управление на Емилий Емилиан (М. Aemilius Aemilianus), с когото 
общият брой на августите от това време всъщност нараства на осем. Тези години предоставят 
възможността да се изследват в зародиш процесите, доминиращи в развитието на империята 
през целия последвал период на войнишките императори. Очертават се и тенденции, които 
обосновават и подготвят прехода към същностно нова епоха – тази на Домината.  
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– развитие на реформите в провинциалната система
– проблеми на законодателната дейност на Траян Деций
– същност на религиозната политика и т.нар. първи християнски гонения
– влиянието на чумата върху състоянието на империята
– значението на готските нашествия в балканските провинции за цялостното развитие на 

империята
– сблъсъкът с Книва 

ІІІ. Управлението на Требониан Гал (251-253 г.) 
– изворова база
– договорът с Книва 
– официалната политика на императора към неговия предшественик Деций и покойния му 

син Херений
– съвместното управление с представител на предходната власт – Хостилиан, и собствения му 

син Волузиан; идеята за сливане в единна династия
– конкретни прояви и основни характеристики на управлението на император Требониан 

Гал 
– чумата като фактор в политиката, водена от Требониан и Волузиан
– значение и последствия от възобновяването на сасанидските нашествия 
– свидетелствата от тракийските провинции за начинанията на централната власт през 

периода
– значението на постоянното присъствие на готската опасност и ролята ѝ за промените в 

имперското управление
– идването на власт и управлението на Емилий Емилиан 

Основна характеристика, обща за целия разглеждан период (244-253 г.), е силно застъпената 
политическа митология. Тя е неизменна част от информацията в писмените извори, а от тях 
се пренася и в голяма част от изследванията върху времето. Митологизирането (съответно 
– демонизирането) на владетелите се дължи най-вече на силно противоречивите сведения на 
античните автори. Този факт не намалява възможностите за анализиране на проблемите, а 
напротив – добавя неочаквани аспекти за изследване. Противоречивостта на наративните извори 
е реалност, която не може да бъде пренебрегната и лесно преодоляна. Затова изключително 
важни за пълноценното изследване на темата са първичните извори – нумизматични, епиграфски, 
папирусни, юридически и археологически.

При нумизматичните и епиграфски извори по темата се открива и възможността за 
включването на материали от балканските земи, и по-конкретно от провинциите Долна Мизия 
и Тракия. Така може да се постигне една по-висока степен на разбиране на историческата 
действителност в тракийските земи, където реално се решава съдбата на империята през 
разглеждания период.

Въпросите, свързани с готите, техния произход и история, са тема на самостоятелни 
проучвания.18 Римо-готските взаимоотношения са един от определящите фактори на 
развитието на късната империя.19 В сблъсъците на тези племена с Рим могат да бъдат обособени 
своеобразни периоди и вълни на нашествия. Един такъв етап намира свой пиков момент именно 
под водачеството на Книва. Времето от 248 г. до 251 г. е общата рамка на първото по-сериозно 

18  Сред тях са: Goltz 2008a: 454-458; Potter 2004: 245-246; Todd 2004: 56, 140; Wolfram 1997.
19  Kulikowski 2007; Elton 1996; Scardigli 1976.
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противопоставяне на имперските и готските сили. Тези години обхващат няколко последователни 
нахлувания,20 които логически и фактологично обвързват управленията на трима римски 
императори (Филип Араб, Траян Деций и Требониан Гал) и техните съавгусти.21 В настоящото 
изследване основният обект на анализ са тези владетели, тяхното управление и личност. В случая 
готите на Книва не са предмет на проучване по отношение на самостоятелно им историческо 
развитие. Те са разгледани по-скоро като фактор, който силно влияе на императорската власт и 
съдба в съответния исторически момент. Отвъддунавските племена начело с готите практически 
се превръщат в една от основните външни сили, които катализират вътрешните промени в 
Римската държавна система. 

Паралелно с времевия аспект, името на готския владетел служи като индикатор и за 
територията, в която са съсредоточени основните събития и голяма част от вниманието на 
централната власт през периода. Земите, които понасят най-много поражения от нашествията 
на отвъддунавските племена през 248-251 г., са Долна Мизия и Тракия.      

Основен аспект от проблематиката на периода е разминаването между засвидетелстваната 
от наративните извори представа за съответните императори и картината, която изплува при 
работата с нумизматичните и епиграфски паметници, както и с юридическите и папирологични 
документи. Това изкривяване на образа, което преминава и в някои съвременни изследвания, е 
неразривно свързано с политиката, водена в империята през съответния и следващите периоди. 
Запазени монети, надписи, папируси и закони са преки свидетелства за характеристиките на 
държавното управление от времето на създаването им. Разбирането на принципите на тяхното 
създаване, в резултат на политическата активност на съответните владетели, както и фактическата 
информацията, която съдържат, неизбежно водят до развенчаване на някои наложили се 
политически митове. 

Търсената „възстановима събитийност”, въпреки смелото си звучене в рамките на едно 
историческо изследване, всъщност не заявява претенция за откриване на безпогрешната и 
конкретна действителност на разглеждания период. Този израз визира възможността да се 
предложи вероятна реконструкция на картината на изследваното време. Оформилата се накрая 
представа естествено не е лишена от всички условности на една възстановка на миналото, но 
отчита сведенията, предоставени от разнообразните изворови материали.

20  Виж Част ІІ; Част ІІІ.
21  В края на управлението на Гал отново готската активност в римските земи става повод и катализатор 

за военното недоволство, което довежда на власт Емилий Емилиан за няколко месеца през 253 г. Тези 
набези сочат нов етап на развитието на готската агресия на римска земя. Виж Част ІV, 1.6.
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Част I 
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 

Деленето на историческото развитие на периоди винаги е свързано с условност и несигурност. 
Същевременно то е и неизбежно, когато се търси оптималната форма за изясняване и 
представяне на даден проблем, идея или тенденция. Поради това периодът на управленията 
на Филип, Деций, Требониан и Емилиан може да се разглежда като логически единна 
стъпка в динамичното развитие на историческите процеси при войнишките императори.22 
Въпреки кратката им продължителност тези години оформят благодатна тема за изследване, 
която изисква разнообразни методи и проучването на материали от различни области на 
историческото познание. Възможността да се комбинират изключително разнородни извори, 
създава предпоставки за изграждане на пълноценна и релефна представа за историческата 
действителност, визирана от предложената дисертационна тема. 

Този времеви етап позволява да се проследи оформянето и налагането на основни 
тенденции, които ще се развият през следващите около 40 години. Той включва управления със 
сходни характеристики и обстоятелства в тяхното начало и край. Забелязват се общи черти на 
политическото поведение и решения на владетелите, което от своя страна говори за основните 
вътрешни проблеми на империята. Именно в тези девет години ясно се очертават и основните 
външни заплахи за целостта и съществуването на Римската държава. Северната и източна 
граници твърдо се налагат като основните два фронта, където постоянно тлее опасността от 
вражеско нашествие. Сменя се и начинът, по който Рим е възприеман от противниците си. 
Периодът 244-253 г. е обединен дори от това, че именно частта от текста на Historia Augusta (НА),23 
съдържаща биографиите на тримата основни владетели Филип, Деций и Требониан, е загубена. 

Подбраните години са интригуващи и с информацията, която съдържат за промяната в 
разбирането за имперската власт. Те могат да се обособят като етап, в който проблемите на 
имперската система започват все по-ясно да се очертават. От друга страна, прякото влияние и 
наследството на политиката, наложена от Септимий Север, са ясно осезаеми.24 През това време 
може да се наблюдава хибридната преходна форма, която слага край на последния относително 
стабилен период на Принципата и начало на половинвековни интензивни реформи, които 
същностно променят структурата на империята.

Силното влияние на външните сили разкрива един основен проблем на познанието за 
римската провинциална система през периода. Един от двата основни външни фактора, 
определящи цялостното развитие на Римската държава, са отвъддунавските племена. Все по-
интензивните им набези отварят още една тема за анализ. Тракийските провинции Долна Мизия 
и Тракия се превръщат de facto в същински център на империята. В това време важната роля на 
балканските територии за съдбата на Рим е повече от видима. Става дума за линия на проучване, 
която необосновано остава встрани от основния научен интерес. Тези земи и развитието им в 
рамките на империята (не само по време на самите нашествия!) често са напълно пренебрегнати 
от изследователите или, ако присъстват в анализите, то това е силно периферно. Значението им 
като арена на военните действия, както и конкретните прояви на имперската власт там, остават 
неизяснени. Явна необходимост има и от въвеждането на епиграфския и нумизматичен материал 
от тези провинции в реконструирането на събитията от периода. Сами по себе си паметниците 
са изследвани, но тяхната интерпретация като пряка проява на активността на централната и 
местна власт остава недостатъчно развита в познатите анализи25. 

22  Johne – Hartmann (2008: 1027-1028) разглеждат управлението на тези владетели като единен етап.
23  Drinkwater 2005: 28-67; Johne – Hartmann (2008: 1025-1053) изследват развитието на набелязаните 

процеси през целия период на войнишките императори. 
24  Rostovtzeff 1957: 433-468.
25  Grozdanova 2009.
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Предлаганата в съвременната литература реконструкция на времето 244-253 г. традиционно 
страда от различни, често противоречиви, становища. Императорите Филип, Деций, Требониан 
и Емилиан (до колкото допуска съвсем краткото му управление), характеристиките им като 
личности, техните политически решения и поведение биват същностно различно оценявани 
и интерпретирани. В този смисъл текстовете отнасящи се за епохата оставят впечатлението за 
несигурност и фрагментарност на предлаганата реконструкция. Затова е необходимо вникване в 
индивидуалните управления на императорите и техните синове съвладетели. 

Интензивността на времето на войнишките императори позволява изследването на 
периоди, продължаващи от няколко години до няколко месеца, които нерядко са определяни 
като незначителни. Вглеждането в тях обаче притежава потенциала да промени разбирането за 
обвързаност между продължителността на едно властване и неговото значение за историческото 
развитие на Римската империя. Така формулираната дисертационна тема позволява да се 
анализира и състави цялостна картина на общоимперското състояние през разглеждания период. 
Освен това създава и предпоставки за по-задълбочено регионално изследване на ситуацията в 
провинции, които се оказват най-засегнати от протичащите събития.

1. Основни проблеми при изследването на периода

Подбраният период на изследване 244-253 г. като характеристики и хронология стои в 
началото на времето на т. нар. войнишки императори. Именно през него се оформят тенденции, 
валидни за цялата епоха до идването на власт на Диоклетиан през 284 г. и представляващи 
база за основни аспекти на Домината. При неговото управление набелязаните по-рано насоки 
придобиват вид на пълноценни реформи, които променят изцяло облика на империята. Като 
начало на тези интригуващи, динамични и противоречиви години, управленията на Филип 
Араб, Траян Деций и Требониан Гал, а и няколкото месечната власт на Емилий Емилиан, са 
ключова част от проучването на проблематиката на историческото развитие на Рим, през втората 
половина на ІІІ в. 

Според най-разпространената идея за хронологическата продължителност на времето на 
войнишките императори, то обхваща годините от 235 до 284.26 Някои автори настояват на по-
ранното начало на периода.27 Определянето на границите му неизменно се свързва с разбирането 
на съответния изследовател за същностните характеристики, отличаващи етапа от останалите и 
консолидиращи го в единно цяло. Когато се визират войнишките императори наистина времето 
от началото на управлението на Максимин Тракиец (235-238 г.) до идването на власт на Диоклетиан 
през 284 г. изглежда най-логично и обосновано. Същевременно, няма съмнение, че при Септимий 
Север се очертават основните линии на развитие, които на практика формират общите рамки на 
процесите през втората половина на ІІІ в. При него започва засилването на ролята на войските, 
които получават повече права и привилегии. Императорът обвързва личността и властта си с 
тяхното благоденствие и личното му предводителство във военните действия. Септимий поставя 
начало на постепенното варваризиране на армията. Именно при него започва и процесът на 
отслабване на ролята на сената. Основните характеристики на административната му система 
и правораздаване също продължават своето развитие в годините след края на основаната от 
него династия. Във връзка с управлението на империята, отново тогава се налага принципът на 
активното въвеждане и участие на синовете в него още по време на властването на бащата.28 И 
все пак определянето на владетелите от династията на Северите като войнишки по-скоро би 
довело до прекаленото разширяване на съдържанието на понятието, отколкото до адекватното

26  Drinkwater 2005: 28-67; Bengtson 1967: 378-400; Heuss 1964: 407-434; Rostovtzeff 1957: 433-468. Това е и 
единодушното мнение на авторите участвали в съставянето на двутомника „Die Zeit der Soldatenkaiser”, 
2008.

27  Gerhardt (2008: 125-157) прави подробен преглед на основните идеи за датирането на периода.  
28  Rostovtzeff 1957: 433-468.
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определяне на границите му. Вярно е, че през 193 г. легионите от три различни области издигат 
свои кандидати за имперската власт, докато в Рим четвърти на практика си купува длъжността 
от преторианците. Но вглеждането в същността на процесите винаги води до откриването на 
признаци за тяхното развитие все по-рано в историята, което всъщност не помага те да бъдат 
дефинирани хронологично. 

Периодът на войнишките императори не е откъснат във времето и пространството от 
предходните му и все пак има фактори, които го обособяват от тях. Във времето, което дели 
управлението на Северите от началото на Домината, се наблюдава интензифициране на 
набелязаните вече процеси. Външнополитическата обстановка се променя с издигането на 
два основни противника на изток и на север, в лицето на Сасанидите и готите. Те далеч не са 
единствените източници на погранични проблеми за Рим, но определено активността им е най-
постоянна и ясно проследима през периода. Влошаването на външното положение катализира 
и вътрешните процеси. Постоянната бойна готовност изразходва голяма част от ресурсите 
на империята. Войските са все по-трудни за издръжка и контролиране, което води до честата 
поява на нови претенденти, издигнати от легионите. Борбата между тях от своя страна е една от 
причините за нашествията на външните врагове. Тази затворена и самоподдържаща се система е 
и основната картина, която би могла най-общо да опише периода. В нейните рамки се очертава 
необходимостта от съответни реформи, чието осъществяване в края му довежда до налагането 
на същностно различна идея за държавното устройство и централната власт на империята. 

С така описаната реалност е свързан и с друг много дискутиран проблем за втората половина 
на ІІІ в. Времето на войнишките императори често е определяно като период на криза в 
развитието на империята.29 В изследванията полемиката за или против отчитането на криза в 
периода силно прилича на затворен кръг от аргументи, където и двете страни са едновременно 
прави, но и грешат. В съвременните проучвания все по-ясно се очертава подход, който добавя 
към дискусиите един ключов елемент. Той има потенциала да премахне спора като такъв, но не 
и да даде категоричен отговор има или няма криза. Сложността в ситуацията идва от трудност 
по-скоро в терминологията отколкото в историческите факти. Самото понятие „криза” създава 
проблемна ситуация в литературата,30 тъй като терминът подлежи на различни интерпретации 
и определения. Това прави охарактеризирането на периода като кризисен без допълнителни 
разяснения на параметрите, влагани в самото понятие, невъзможно. Именно в тази насока е и 
споменатата обещаваща тенденция. Все по-често авторите дават собствено определение за криза 
преди да се произнесат по отношение на това дали тя е факт или не в съответния период. Пряко 
свързана с тази е и полемиката за определяне на преобладаващите причини за ситуацията, в 
която се намира империята.31 

След като веднъж терминът е определен като параметри, следват и решаващите според 
съответния автор причини. Важен и интригуващ пример в това отношение е идеята за кризата 
през периода на войнишките императори, която предлагат Klaus-Peter Johne и Udo Hartmann:

Ohne den Begriff abschließend zu wollen, soll hier unter „Krise“ eine Phase größerer Schwierigkeiten verstanden werden, 
die im Rahmen des bestehenden Systems nicht mehr oder nur unter großen Anstrengungen bewältigt werden konnten und 

29  Относно проблематиката обвързана с появата, налагането, употребата и измеренията на термина 
криза по отношение на развитието на Рим през втората половина на III в., както и полемиката в тази връзка 
виж Sommer 2015; Gerhardt 2008: 125-157; Gerhardt 2006; Quet 2006; Witschel 2004; Witschel 1999; Strobel 1993; 
Bleckmann 1992; de Blois 1984; Hartmann 1982. Относно податките и началото на кризисните процеси още 
през първата половина на III в. виж de Blois 2006. 

30  Делев (1991: 18) извежда и представя основния конфликт, който съществува в битуващите в 
изследванията определения за криза. Той отбелязва: В съвременната историография терминът „криза” се 
използва в два различни и в значителна степен взаимноизключващи се смислови варианта: а) за обозначаване на 
краткотрайни периоди на крайно изостряне на съществуващите противоречия, които решават по-нататъшното 
развитие на конкретния исторически процес; б) за обозначаване на продължителни периоди на упадък, обикновено 
предшестващи отмирането на дадени исторически структури или явления. Терминологическото двусмислие 
често се проектира върху конкретни исторически ситуации, пораждайки излишни неясноти, неразбирателства 
или дискусии. 

31  Сергеев 1999: 145-176.
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die das Gesamtsystem sogar in Gefahr brachten. Überwunden wurde die „Krise“ durch eine Reihe von Systemveränderun-
gen. Diese Krise war vor allem eine politisch-militärische, sie fand in der Mitte des 3. Jahrhunderts ihren Höhepunkt, da die 
politischen Institutionen des Reiches und die Führungsschichten nicht mehr in der Lage waren, die Probleme zu meistern; 
die bisherigen politischen Methoden erweisen sich in vielen Punkten als unzureichend. Somit kann die Krise des 3. Jahrhun-
derts als eine Epoche verstanden werden, in der sich das politische System der Hohen Kaiserzeit hin zu dem der Spätantike 
schrittweise transformierte,

ohne dass das System selber unterging: Die „Krise“ führte also nicht zum Niedergang, sondern wurde mit einer strukturel-
len Festigung und Stärkung des Reiches letztlich überwunden.32

Иван Павлович Сергеев също дава определение за криза, както и за нейната конкретна 
проява и характер през III в.:

Таким образом, трактовка политического строя Римской империи эпохи Принципата как имеющего свою 
структуру с определенным набором структурообразующих элементов исторического явления и кризиса как 
такого состояния явления, при котором оно не может нормально функционировать, позволяет рассматривать 
кризис III века в Римской империи как политический по своему характеру. Нормальное функционирование 
системы Принципата стало невозможным в результате того, что важнейший элемент структуры этой 
системы — армия — стал претендовать на роль, которая не вписывалась в рамки существовавшей к началу III 
в. н. э. системы государственных органов римлян. Кризис явился следствием взаимодействия ряда различных по 
своему характеру факторов, одним из главных среди которых был фактор внешнеполитический. Напряженная 
обстановка на границах империи не только привела к возрастанию значения вооруженных сил в жизни римского 
государства, но и сказывалась на длительности кризиса III века.33

Наред с проблема за наличие или не на криза и за евентуалните ѝ причини, върви и въпросът 
за нейния обхват и размери. В съвременните изследвания все по-ясно се затвърждава мнението, че 
не може да се говори за всеобхватна криза, която едновременно е разтърсвала всички територии, 
прослойки и държавни структури.34

Очевидно е необходимо именно тук да представя и разбирането за криза, от което ще 
изхожда настоящият анализ. Под криза в периода би следвало да се разбира състояние, в което 
обществено-политическите, военни и икономически процеси стават прекалено интензивни и 
изпреварват темповете на развитие на самата държавната система. В това състояние централната 
власт е принудена да прави реформи в различни области на държавния организъм без да е 
в състояние да проведе цялостна политика в тази насока. Кризата през ІІІ в. се проявява под 
формата на сривове на определени елементи от структурата на империята, но тя като цяло 
еволюира и оцелява. Безспорни са сериозните проблеми на Рим в периода, но предизвиканият 
от тях ефект не е на разпад, а на динамично развитие към консолидация, което не изключва 
някои провали в реформаторските начинания. За повсеместна и всеобхватна криза трудно би 
могло да се говори, тъй като особеностите на империята като държавна система не предполагат 
единство в развитието на отделните й части. Това още по-ясно се забелязва при вглеждането в 
разнотипните извори от периода.35 

Неизменна част от проблематиката свързана с времето на войнишките императори е и 
наличната изворова база. Разказът за това време традиционно се смята за оскъден, страдащ от 
липса на сведения. Още M. Rostovtzeff в основополагащия си труд „The Social and Economic His-
tory of the Roman Empire” определя познанията за този период с думите: It is not history but the 
barest skeleton of history.36 Макар и базирани на реалния факт, че наративните свидетелства за тази 
епоха са по-ограничени, тези думи носят толкова заблуда, колкото и истина. Изследвания през

32  Johne – Hartmann 2008: 1033.
33  Сергеев 1999: 175.
34  Johne – Hartmann 2008: 1033; Сергеев 1999: 145-176. 
35  Shade 2008: 59-87; Touratsoglou 2006: 164-166; Southern 2001: 7.
36  Rostovtzeff 1957: 434.
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последните години,37 представящи новите достижения в областта, са доказателство за това, че 
липсата на достатъчно наративи не може да бъде пречка пред проучването на даден исторически 
етап. Използването на различни видове материали и интердисциплинарен подход при анализа 
им прави реконструкцията на това време не просто възможна, но и все по-необходима. Новите 
елементи, които изплуват от мъглявата историческа картина на управлението на войнишките 
императори, доказват неговата важност за правилното разбиране на процесите в империята в 
навечерието на нов етап от нейното развитие.

Темата за войнишките императори е наситена с неизяснени аспекти, които с развитието 
на науката и нейните методи представят пред изследователите нови и неизследвани хоризонти. 
По-горе очертах само основните от множеството въпроси за времето между 235 г. и 284 г., 
станали вече обект на проучване, но и криещи още много потенциал. Тези широки възможности 
за научни търсения с пълна сила се отнасят и за годините 244-253 г., което ги прави благодатен 
обект на изследване. 

2. Изворите за времето от 244 г. до 253 г.

Средството да се достигне до възстановяването на историческата действителност на даден 
период са изворите в различните им форми и типове. Сравнително ограничените наративни 
източници, като количество и тематика, както вече бе отбелязано, са често коментиран недостатък 
на целия период на войнишките императори. Това довежда дори до появата на съмнения 
във възможността за изграждането на пълноценен исторически разказ за въпросните години. 
Този дефицит се превръща в основателна причина при анализа на периода да се разглеждат 
задълбочено нумизматичните, епиграфски, папирусни, юридически и археологически извори 
от въпросните години.38  

2.1. Наративни извори39

Разказите за времето от 244 до 253 г. датират от самия ІІІ в., но също и от следващите векове 
до времето на Ранното Средновековие. Макар основната група от извори да са създадени през ІV 
в., възможно е все пак да се проследят тенденциите при отразяването на управленията съответно 
на Филип Араб (244-249 г.), Траян Деций (249-251 г.), Требониан Гал (251-253 г.) и кратката власт 
на Емилий Емилан (253 г.) през вековете. Следващите редове представят основните наративи, 
хвърлящи светлина върху разглеждания период.40

Дексип (P. Herennius Dexippus)41 е старогръцки автор, чиито трудове и основна активност се 
датират през втората половина на ІІІ в. От малкото, което е известно за него, се вижда, че участва 
в обществения живот на родния си град Атина между 253 г. и 275 г. Има три основни труда, които 
са достигнали до наши дни в силно фрагментиран вид – Χρονικà, Τà μετà Ἀλéξανδρον и Σκυθικà.42 
Неговите трудове имат много голямо значение за изясняване на времето на войнишките 
императори, тъй като Дексип е извор и за много от по-късните антични автори, които пишат по

37  Двутомникът „Die Zeit der Soldatenkaiser” 2008 с големия си обем и богат набор от теми засягащи 
периода, е добър пример за интензивността му и неизчерпаните възможности за анализи и развитие на 
историческите представи.

38  Hartmann 2008; Rives 2006.
39  Bleckmann – Gross 2016; Ehling – Hartmann 2008: 15-51; Körner 2002: 5-29. Авторите предлагат много 

ценни анализи на наративните материали за времето на войнишките императори. 
40  Частични сведения с по-несигурно значение за периода се срещат и при други антични и 

средновековни автори. Те ще бъдат цитирани в хода на анализа. 
41  Potter 2016; Mecella 2013; Martin 2006; Millar 1969.
42  ГИБИ 1 1954: 1.
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темата. Той осезаемо е повлиял на Historia Augusta,43 Йорданес, Зосим, Георги Синкел и Зонара. 
Вероятно именно от него информация черпи и енигматичният труд, познат в литературата като 
Enmannsche Kaisergeschichte (ЕKG). 44 

Пряко свързано именно с този автор е и вече споменатото откритие на фрагменти от 
античен наратив, съхранени под основния текст на четири фолия от палимпсеста Codex His-
toricus gr. 73 на Австрийската Национална Библиотека във Виена. Според интернационалния 
екип от изследователи, работещи върху текста, е възможно фрагментите да са от Σκυθικà на 
Дексип. Анализите на текста и еднозначното идентифициране на автора продължават в рамките 
на проект “Scythica Vindobonensia (FWF Project P 28112-G25: 01.08.2015 – 31.12.2019)”.45 Освен 
изследователските похвати от областта на научните направления, изследващи античността, 
в работата с палимпсеста се прилагат и най-новите технологии за заснемане и сканиране 
на обекти, обработка и анализ на изображения.46 Откритието, направено през 2010 г. от Jana 
Grusková (Австрийска академия на науките / Университет „Коменски“, Братислава), дава нов 
тласък на проучванията и интереса към времето на войнишките императори. Нещо повече, то 
демонстрира ясно виталността на изследванията на античността, като показва, че откритието на 
нови извори е напълно възможно и то с помощта на модерните технологии. Проектът 
се превръща в ясен пример за потенциала на дигиталната хуманитаристика.

Сибилинският оракул (Oracula Sibyllina)47 предоставя съвременна на епохата и уникална 
като гледна точка информация за изследвания период. Сведенията за тези години се съдържат 
в Тринадесетата книга от пророчествата. Под формата на предсказания в нея е представено 
времето от управлението на Гордиан ІІІ (238-244 г.) до персийските победи на Оденат (262/3 г.).48 
В текста могат да се наблюдават различни времеви фази на съставяне, допуска се дори, че някои 
от редовете са създадени и добавени по-късно от друг автор.49 Изложението, което е написано 
напълно в профетичен стил, съдържа някои хронологични ориентири и топоними, но за да бъде 
извлечена историческа информация стиховете се нуждаят от задълбочен анализ и повишено 
внимание при тълкуване на символиката им. Основният автор вероятно е с източен сирийски и 
юдейски произход, което би обяснило съсредоточаването на интереса му именно върху източните 
територии. От текста личи, че е много по-неинформиран за случващото се в Рим.50 

Християнският автор и мъченик Киприан (Cyprian) произлиза от богата фамилия и 
преподава реторика в Картаген. През 248/49 г. е избран за епископ на същия град. На 14 септември 
258 г. умира мъченически. Сред творбите му от особено значение за периода са съхранените му 
писма и апологетският труд De lapsis.51 

За първоизточник на голяма част от следващите текстове се смята т. нар. Kaisergeschichte 
(„История на императорите”). Този извор не е запазен дори във фрагментарен вид. На база 
анализа на сведенията за периода и сходствата в определена част от информацията, които не 
могат да се проследят до нито един познат източник, в края на ХІХ в. Alexander Enmann дава 
аргументи за съществуване на обзорен труд, предаващ биографиите на късните императори, 52 
който се датира през първата половина на ІV в. Авторът му остава неизвестен. Изследователите 

43  Martin 2017. 
44  Körner 2002: 9-10.
45 https://www.oeaw.ac.at/en/byzantine-research/language-text-and-script/book-culture-palaeogra-

phy-and-palimpsests/scythica-vindobonensia/; Piso 2018; Martin – Grusková 2017; Lucarini 2016; Grusková – 
Martin 2015; Mallan – Davenport 2015; Piso 2015; Martin – Grusková 2014; Martin – Grusková 2014a; Grusková 
– Martin 2014; Jones online; Jones online/a; Jones online/b.

46  Grusková – Martin 2017; Grusková 2012; Grusková 2010.
47  Potter 1990; Olmstead 1942; Olmstead 1942a; Lehmann-Haupt 1906.
48  Ehling – Hartmann 2008: 38.
49  Potter 1990: 258-259, 266-267.
50  Körner 2002: 5-8.
51  Ehling – Hartmann 2008: 24.
52  Enmann 1884.



23

откриват индикации за влиянието на текста върху Аврелий Виктор, Фест, Евтропий, Epitome de 
Caesaribus, Historia Augusta и още ред важни за периода свидетелства. 53

Евсебий (Eusebios)54 принадлежи към християнските автори на ІV в. Той става епископ на 
Caesarea около 313 г. и умира 339/40 г. Сред трудовете му, за времето на войнишките императори 
от значение са „Хроника” (Χρονικοì κανóνες) и „Църковна история” (’Εκκλησιαστικὴ ἱστορία), в 
която използва и цитира съвременни на събитията писма.55 

Лактанций (Lactantius)56 е роден вероятно между 250 и 260 г. в Африка. Преподава 
реторика в Nicomedia и в самото начало на новия ІV в. приема християнското вероизповедание. 
За интересуващия ни период информация предоставя трудът му De mortibus persecutorum, писан 
вероятно през 314 г.57 

Анонимният хронограф (Chronograph 354) е сборник с различни сведения като календар, 
описание на Рим, списък на римските консули, градски префекти и епископи, както и указания 
за празници. Текстът е съставен предимно през 354 г. за християнина Валентин. В него се 
съдържат конкретни датировки за владетели, управлявали през втората половина на ІІІ в. Сред 
тях са Филип Араб, Траян Деций и Требониан Гал. От сборника се ползват и по-късни автори, 
сред които е Евтропий.58 

Сведения дава и самият Евтропий (Eutropius)59 в труда си Breviarium ab urbe condita. Отново 
автор от ІV в., за него се знае сравнително малко и то предимно от самото му произведение. 
Предполага се, че е работел в административната система на империята, като magister memoriаe. 
За една от основните ценности на труда му се смята именно наличието на данни за периода на 
кризата през ІІІ в. 

Аврелий Виктор (Sextus Aurelius Victor)60 е друг от основните източници на сведения по 
темата. Той живее и работи през ІV в. Предполага се, че е роден в началото на века в Африка, 
като през 361 г. е назначен за управител на Долна Панония. Основната му творба е Liber de Caesari-
bus, като се допуска, че има и други произведения, сред които Liber de viris illustribus urbis Romae 
и Liber de origo gentis Romanae.

Epitome de Caesaribus61 е от края на ІV в. Дългогодишните изследвания и върху този извор 
също довеждат до промяна във възприемането му. Истинското заглавие и авторът на текста не 
са известни. При множеството издания още от ХVІ в., поради липсата на данни и близостта на 
текста до стила на Аврелий Виктор, дълго време му е приписвано авторството и на тази творба. 
Следващ етап в изследванията на извора е свързан с идеята, че той е съкратена версия на творбата 
на Аврелий Виктор Liber de Caesaribus. В съвременните изследвания трайно се е наложило 
мнението, че творбата не е на Аврелий Виктор, нито е съкратен вариант на негов труд.62 Правят 
се опити да се установят източниците, ползвани от анонимния автор.63

Текст, на който тук трябва да се обърне специално внимание, е т. нар. Scriptores Historiaе Augus-
taе. Интересът към него, част от който е и организираният периодично в Бон симпозиум, датира 
още от ХІХ в. Текстът е обект на изследване на голям брой автори, които анализират съдържащата 

53  Ehling – Hartmann 2008: 25.
54  Hartmann 2008a: 27-28; Barnes 1980.
55  Körner 2002: 18.
56  Schaff 1885: 5-496.
57  Ehling – Hartmann 2008: 33.
58  Körner 2002: 21; ЛИБИ 1 1958: 82.
59  Hartmann 2008a: 28-29; Богданов – Николова 1988: 65.
60  ЛИБИ 1 1958: 90; Виж също Hartmann 2008a: 21; Bird 1978; Hohl 1955.
61  Festy 2003; Johne 1977; Schlumberger 1974: 5-16.
62  Schlumberger 1974: 5-10.
63  Schlumberger 1974: 10-16.
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се в него информация, за да установят степента ѝ на достоверност.64 Продължителният период 
на проучвания на извора води до значителни промени в начина, по който е интерпретиран. 
Първоначалната представа за него го определя като поредица от тридесет биографии от 
Хадриан (117-138 г.) до Карин (283-285 г.), като създаването им се приписва на шестима отделни 
автори. Постепенно се налага мнението, че трудът е дело само на един човек, и може да се датира 
в последното десетилетие на IV в.65 В резултат на тези нови виждания се възприема като по-
коректно наименованието Historia Augusta (HA). Изследванията на НА водят и до разделянето на 
биографиите според тяхната достоверност. Смята се, че биографиите от Хадриан (117-138 г.) до 
Каракала (211-217 г.) са най-достоверни и в този смисъл са определяни като „първостепенни”,66 а 
останалите като „второстепенни”. 

Самостоятелни биографии на императорите управлявали в периода 244-253 г. не са 
запазени. Информация за Филип Араб се открива в контекста на жизнеописанията на други 
императори. Най-много данни се съдържат в текст, озаглавен „Тримата Гордиани” (Gordiani tres), 
както и кратко сведение в рамките на разказа за император Елагабал (218-222 г.). Времето на 
Деций от своя страна е засвидетелствано чрез препратки в биографиите „Двамата Валериани” 
(Valeriani Duo) и „Божественият Клавдий” (Divus Claudius). Те спадат според изследователите 
към по-недостоверните. Това от своя страна налага към текстовете да се подхожда достатъчно 
предпазливо. За Требониан Гал не се откриват препратки в никое от съхранените жизнеописания.

Трябва да се обърне внимание и на т. нар. Anonymus Valesianus. Текстът е известен от препис 
от ІХ в. Няма датировка и автор, затова получава името си от първия му издател през ХVІІ в. 
Изследванията на извора показват, че става дума за два отделни разказа. Този за Константин 
Велики, в рамките на който е сведението за Филип, изглежда е създаден през ІV в.67

Най-значимият латински историк на Късната античност, Амиан Марцелин (Ammianus 
Marcellinus), също предоставя известни сведения за периода на войнишките императори. При 
Констанций ІІ и Юлиан той участва в походи и заема длъжността protector domesticus. През 395 г. 
в Рим успява да завърши своя труд Res gestae в 31 книги.68

Друг автор сред тези от края на ІV – началото на V в. е Орозий (Paulus Orosius). Роден е в 
Таракона вероятно към края на ІV в. През 417 г. завършва историческия си труд Historia adversus 
paganos в 7 книги. Именно този негов труд предоставя информация за събития по времето на 
войнишките императори.69 

Сведения се откриват и при по-късни автори. Сред тях е живелият в края на V и началото 
на VІ в. византийски автор Зосим (Ζώσιμος). Единствената информация за живота му дължим 
на патриарх Фотий, според когото Зосим е бил comes и exаdvocatus fisci. Трудът му Νéα ἱστορία се 
състои от 6 книги, а изложението се простира от управлението на Август до 410 г. Времето от 
Август до Диоклетиан е предадено сравнително накратко. Въпреки това текстът на Зосим е един 
от основните и често цитирани извори за периода на войнишките императори и в частност за 
годините 244-253.70

64  Богатството на тематиката изглежда почти неизчерпаемо. Това усещане се налага от разнообразието 
на теми и изследвания, които битуват в литературата. Сред трудовете, които проучват и представят 
различни аспекти на разнообразната проблематика обвързана с НА биха могли да се споменат Johne 2008: 
45-51; Thomson 2007; Adkin 2003; Adkin 1997; Paschoud 1995; Springer 1983; Johne 1981; Johne 1977; Johne 1976; 
Barnes 1972; Hanslik 1967: 1191-1193; Hohl 1955; Mattingly 1946a; Hartke 1940; Enßlin 1930: 110-112; Hohl 1918; 
Hohl 1913; Jaekel 1912, както и още ред други имена и заглавия. 

65  Syme 1968: 72-79. 
66  Syme 1971: 30-53 (цитат по Ботева 1997: 12-13).
67  ЛИБИ 1 1958: 319.
68  Сред изследванията върху личността и творчеството на автора са: Ehling – Hartmann 2008: 20; Rohr-

bacher 2006; Ulmann 1985; Seyfarth 1965; ЛИБИ 1 1958: 116; Enßlin 1923; Klein 1914.
69  Ehling – Hartmann 2008: 39.
70  Богданов – Николова 1988: 76; Paschoud 1984; ГИБИ 1 1954: 152-153; Rappaport 1902.
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От VІ в. са и данните на готския историк Йорданес (Iordanes),71 включени в двете му 
произведения – Getica (De origine actibusque Getarum) и Romana (De summa temporum vel origine ac-
tibusque gentis Romanorum). Той определя произхода си като готски и изглежда е изпълнявал 
длъжността на нотариус. И двете му съчинения са завършени през 551 г. Информацията, която 
се съдържа в трудовете му, е съществена за анализа и реконструкцията на готските нашествия 
през 248-251 г.72

Сведения за Филип Араб, Деций и Требониан Гал се откриват и в трудове от VІІ в. Пример 
в това отношение е анонимният текст Chronicon paschalе.73 Смята се, че произведението е 
създадено при управлението на император Ираклий (610-641 г.). „Пасхална хроника” има 
особена историческа важност, защото полага началото на хронологическото броене спрямо 
ерата „от сътворението на света”.

Йоан Антиохийски (Ioannes Antioсhenus) също е важен извор по темата. Почти не е известна 
информация за живота му. В изследванията се спори дори, за това дали живее през VІІ или VІІІ 
в. Неговата всемирна хроника (Ἱστορία χρονική) съдържа сведения за събитията „от сътворението 
на света” до 610 г.74

Друг основен извор за разглеждания период са сведенията на византийския историк от ХІІ 
в. Йоан Зонара (Ἰωάννης Ζωναράς) предадени в труда му Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν.75 Въпреки че е 
значително отдалечен във времето от епохата на войнишките императори, неговите сведения 
са едни от често дискутираните и разглеждани в тази връзка. Авторът първоначално заема 
висши длъжности в двора на Алексий І Комнин (1081-1118 г.). След това се оттегля от светския 
живот и се замонашва. Неговият труд, разделен от изследователите на 18 книги, обхваща периода 
от Сътворението до 1118 г. Той използва множество източници, които компилира и съкращава. 
Сведенията за войнишките императори са събрани в книга 12, гл. 16-30.76

2.2. Нумизматични извори77

Сравнително богатият нумизматичен материал за разглежданите девет години представлява 
особен интерес. Данните от монетите осигуряват важна информация за възстановяването на 
хронологията на периода. Емисиите на централното монетосечене са неопосредстван източник 
на данни за политиката на властта, която ги издава. Те позволяват да се отчетат промените в 
паричната система на империята,78 а в същото време отразяват политическата активност на 
членовете на императорското семейство. Анализът на изображенията върху аверсите и реверсите 
създава представа за идеологическите основи на централната власт.79 Могат да бъдат извлечени 
сведения за търсените основни внушения. В същото време монетосеченето носи индикации за 
реалното състояние на империята, което според някои автори би могло да е различно, дори 
противоположно на представяната картина.80 

Монетните емисии на централната власт са едни от основните средства за внушение и 
предаване на идеи към поданиците. Нумизматичният материал, емитиран от дадено управление, 

71  Croke 2005; Богданов – Николова 1988: 81; Várady 1976; Mierow 1923.
72  Ehling – Hartmann 2008: 33; Boteva 2001: 37-44; ЛИБИ 1 1958: 326.
73  Удальцова 1984: 54-65.
74  ГИБИ 3 1960: 26.
75  Lane – Banchich 2009; ГИБИ 7 1967: 149.
76  Ehling – Hartmann 2008: 43.
77  Ehling 2008; Harris 2008; Nollé 2006; Dunkan-Jones 2005; Харитонoв 1996; Howgego 1995; Sutherland 

1940. 
78  Beckmann 2009; Metcalf 2006; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949; Robertson 1977; Carson 1990.
79  По въпроса за нумизматичните обекти като медиатор на политически идеи и внушения виж Horster 

2013; Manders 2012; Horster 2007; Hekster – Manders 2006; West 1949.
80  Körner 2002: 101.
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свидетелства не само за икономическото му състояние, но и за представата, която се опитва да 
наложи за себе си. Някои автори тълкуват информацията, извличана от този тип извори, като 
изменяща действителността или дори създаваща представа противоположна на реалността.81 
Всъщност римските монети са първокласен извор именно защото предоставят сведения не 
само за фактологичната страна на историческия процес, но и за тенденциите, намеренията, 
обещанията и внушенията, които императорската канцелария лансира.

Провинциалното монетосечене82 представлява също толкова информативен обект за 
анализ. Монетите, отсечени от съответните градове в провинциите, позволяват да се изследва 
икономическото състояние на империята и броя на активните монетарници при всеки от 
владетелите. Те дават сведения за политиката, водена от централната власт на местно ниво, както 
и за поведението на местните елити и общество. Определени типове с реверсни изображения 
на императорите в провинциалните емисии често са и признак за възможно тяхното лично 
присъствие.83 В този смисъл те са незаменим първостепенен извор на данни.

Многобройните монетни съкровища от времето 244-253 г.84 предоставят богат материал за 
изследвания. Те са и безценен извор за конкретния ход на определени събития. В комбинация 
с писмените източници монетните съкровища спомагат и за изясняването на проблематиката, 
обвързана с готските нашествия на Балканите през ІІІ в.85 

Не на последно място монетите дават възможност да се проучват проблемите около 
множеството узурпатори, издигани от войските. Те често успяват да емитират свои емисии, 
паралелни на тези на централната власт в Рим. Тези монети понякога са единственото свидетелство 
за съществуването им.86 

Още тук трябва да се отбележи, че характерът и спецификата на нумизматичния 
материал, в частност римските провинциални монети, не позволява извличане на изводи, 
базирани единствено на него. Интерпретацията на монетните изображения би могла да доведе 
до хиперболизиране и погрешни представи, ако бъде извадена от историческия контекст. С 
оглед на това е важно тези ценни материали да бъдат разглеждани паралелно с други типове 
извори, като се отчитат и съществуващите вече исторически реконструкции за даден период. 
Този принцип на работа е възприет и в настоящия текст.

2.3. Епиграфски извори87

Работата с различните типове надписи насища представата за изследваното време с 
допълнителни елементи.88 Те, също като монетите, са първокласен извор на информация. За 
периода този факт е особено важен. 

81  Körner 2002: 101.
82  Metcalf 1995; Burnett – Amandry – Rippollès 1992: 1-54; 
83  Ботева 1997: 40-41; Peachin 1991; Halfman 1986: 145-148; Harl 1987: 53-58.
84  Във връзка със съкровищните находки трябва да се отбележи, че в научната литература върви 

интензивна полемика по отношение на това до каква степен и дали въобще биха могли да бъдат използвани 
като източник на информация за военни конфликти. Varbanov 2012 предлага ценен анализ по тематиката. 
Авторът прави преглед на основни теории по въпроса (виж Gazdac 2012; De Greef 2002; Guest 1994; Blan-
chet 1900; Vojvoda – Redžić (forthcoming) и предлага систематизация, която до голяма степен премахва 
поляризацията във възможните позиции по темата. Авторът предлага класификация, която се базира 
на наличната информацията за типа на находката, условията, при които е открита, и състоянието ѝ към 
момента на извършваното изследване. На тази основа Върбанов разпределя находките в четири категории, 
всяка от които има различен информативен потенциал като исторически извор.  

85  Boteva 2001: 37-44; Božkova 1998: 139-143; Gerov 1977: 110-181.
86  Виж Част ІІ, 1.4.
87  Ehling – Hartmann 2008: 54-55; Gagos – Potter 2006; Kepartová 1985; Marek 1977; Larfeld 1907.
88  Meyer 1983; Larfeld 1907.
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Определени типове паметници като почетните надписи, а в някои периоди и милиарните 
колони, особено в комбинация с нумизматичния материал, носят индикации за вероятното 
присъствие и конкретната дейност на даден владетел на определено място.89 Строителните 
надписи, както и милиарните колони, свидетелстват за строителни или ремонтни дейности 
през периода. Това от своя страна разкрива елементи от политиката на съответния император.90 
В посветителните паметници също може да се открият ценни данни. Биха могли да съдържат 
информация за имената на императорите и титулатурата им, което е от особена стойност за 
времето между 244-253 г. За този период именно хронологията на възкачването на власт на 
съимператорите и смяната на династиите остава един от най-трудните проблеми за решаване. 
Надгробните паметници на военни, също могат да бъдат незаменим източник на сведения 
за състоянието и състава на легионите. Те биха могли да свидетелстват също за събития или 
императорски начинания, за които няма пряко споменаване в наративните извори.91 

Епиграфският материал е в състояние да отразява характеристиките на местната власт 
и отношенията ѝ с централната. Той е и основен извор на информация за измененията в 
структурата на империята през периода. Освен това отделни паметници като откритият през 
1939 г. триезичен надпис на Шапур І, предоставят и външна за империята перспектива на 
случващото се.92

2.4. Папирусни извори93

Съществена информация за управленията на императорите от изследваните девет години 
се съдържа и в някои папирусни документи. Гръкоезичните, както и латински текстове върху 
папируси, са предимно от Египет. Те дават важна информация за състоянието, събитията 
и промените в административната система, които настъпват или засягат провинцията през 
периода.94 

Папирусите са ценни и с паралелното летоброене, което следват. Те предоставят стройна 
хронология на това кога определен император бива признат в египетските територии. В този 
смисъл те са безценни при възстановяването на последователността на събитията в периода 244-
253 г. Този им аспект е от централна важност и при определянето на моментите на влизането 
във властта на младите съвладетели на трима от императорите. В тях се търсят и опорни точки 
за изясняване на хронологията, на промяна в титулатурата (въздигането им от цезар в август), 
съответно на статута и правомощията на новите участници във властта.95 

2.5. Археологически извори
Археологията е неразривно свързана с предходните групи извори и е основното средство за 

тяхното откриване за историческата наука. Освен тях, целият набор от материали, включени в 
нейната област на изследвания, предоставя възможност да се наблюдават и проследят различни 
аспекти от материалната култура на разглежданото време.

Поради кратката продължителност и спецификите на източниците за анализирания 
тук период, археологическите извори са особено ценни, когато има възможност да бъдат

89  Ботева 1997; Peachin 1991; Sotgiu 1975: 800.
90  Виж Част ІІ, Част ІІІ, Част ІV.
91  Виж Част ІV, 1.2. 
92  Dignas – Winter 2007: 56-57. 
93  Ehling – Hartmann 2008: 55-56; Gagos – Potter 2006; Meyer 1907; Schwartz 1977.
94  Parsons 1967; Oost 1961.
95  Mitthof 1993; Peachin 1990, 31-37; Rathbone 1986: 111-117; James 1985.
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свързани с конкретни събития и обстоятелства засвидетелствани от наративите, като например 
завладяването и разграбването на Филипополис от готите по времето на Траян Деций.96

Въпреки трудностите при датирането на материалите точно в периода между 244-253 г. 
проучването им все пак разкрива данни например относно строителната и ремонтна активност 
на владетелите тогава.97 На тяхна база може да се изследва развитието на пътната и отбранителна 
инфраструктура на империята, което е от особена важност при оценяването на управлението на 
всеки от проучваните императори. В период на интензивна външна опасност тези сведения са 
показателни за определянето на основните проблемни зони и съответно на главните противници. 
Освен инфраструктурните начинания, интересен обект за изследване от периода, за който 
археологията предоставя данни, са строежите на публични сгради и съоръжения с различен 
характер и приложение.98 

Археологическите свидетелства разкриват материалната проява на описаните в наративите 
процеси. Те хвърлят светлина върху проблем като широко дискутираната за периода всеобхватна 
криза. В тази насока значещи са и предметите от бита, накитите и частните постройки, които 
изграждат пряка представа за състоянието на отделните територии на империята и нейните 
жители.99 

Материалите от разкопките създават условия да се наблюдава развитието на селищната 
система, появата на нови и отмирането на вече съществуващи градски центрове100 и гарнизонни 
лагери.

 
2.6. Юридически извори101

Съхранените законодателни актове от периода са извор на специфична по характера си 
информация. С присъщата им силна конкретика те предоставят данни за отделни проблеми, 
съществували през съответния период на издаване и кореспондиращото им решение. 
Юридическите текстове откриват и възможността да се възстанови използваната терминология 
и форма на законодателството. Чрез анализ на законите може да се проследи развитието на 
юриспруденцията през периода и да се установи до каква степен е традиционна или иновативна.102

В посткласическите етапи на развитието на римското право leges се наричат и конституциите 
на принцепса (constitutiones) според логиката, че заедно с висшата военна и гражданска власт (im-
perium), владетелят има и законодателна компетентност. Под това събирателно наименование са 
обединени различните актове на императора, а именно epistula, decreta, edicta. В по-късните 
юридически компилации, в които всъщност са съхранени законите от изследвания период, 
не се прави ясна разлика между отделните видове конституции. Съставителите с предимство 
подбират нормативните разпореждания (edicta). Тълкувателните решения (epistula, rescripta, de-
creta), поради императорската юрисдикция, имат силата на съдебен прецедент.103

96  Трябва да се отбележи, че към момента на издаване на настоящата работа през 2019 г. в град Пловдив 
се извършват активни археологически проучвания. Част от новооткритите материали се отнасят именно 
към турбулентните събития от средата на III в. С тази тематика се занимава и билатералният проект на 
Софийския и Виенския Университети “The Scythica Vindobonensia and the Gothic raids of the mid-third 
century AD in the territory of modern Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 / Проект № ДНТС / Австрия 01/11).

97  Всички основни изследвания на управленията на Филип, Деций и Требониан разглеждат темата за 
строителните им начинания. Huttner 2008: 161-221; Körner 2002: 222-233; Hanslik 1958: 1984-1994; Wittig 1931: 
1244-1284; Stein 1918: 755-770.

98  Интерес в тази връзка предизвиква ремонтната дейност, която Деций вероятно извършва като част 
от религиозната си политика. Виж Част ІІІ, 1.2. 

99  Johne – Hartmann 2008: 1033; Stirling 2006; Vogt 1976.
100  Филип Араб, подобно на Септимий Север, реконструира генерално родния си град и му дава 

името Филипополис. Виж Част ІІ, 3. Във връзка с развитието на градските центрове и основните им 
характеристики към разглеждания период виж също Gerhardt 2008a; Edmondson 2006; Gerov 1973. 

101  Ando 2006; Schuol 2006; Peachin 1990a; Oliver 1989; Wenger 1953.
102  Babusiaux – Kolb 2015; Sirks 2015; Peachin 2015; Schuol 2008; Körner 2002: 158-177; Millar 1965.
103  Костова – Новкиришка-Стоянова – Пиперков 2009: 20-23.
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Юридическата система на империята през периода намира отражение освен в първични 
извори, като папирусите и епиграфските монументи, така също и в съхранените законови 
разпоредби в кодекса на Юстиниан (Codex Iustinianus) (VІ в.). В компилацията са събрани и 
обработени около 2500 закона от периода 117-305 г.104 В него са запазени и закони издадени от 
Филип Араб, Траян Деций и Требониан Гал. Въпреки относително ограниченото им количество 
в сравнение със запазените от други периоди, законите са със значима стойност за пълноценния 
анализ на властта при тези императори. Като се вземе предвид и продължителността, и 
динамиката на управленията им става ясно, че запазените разпоредби са в състояние да очертаят 
основните насоки на юриспруденцията от това време. 

Внимание заслужават и няколкото законодателни акта, съхранени в кодекса на Грегорий (Co-
dex Gregorianus).105 Сборникът е създаден вероятно около началото / първата половина на ІV в. 
Разделя се на книги и теми, като в него са съхранени няколко разпоредби на Филип Араб. 106

3. Обобщение

Навлизането на тематиката на войнишките императори в научно обращение би могло да 
се проследи за последните близо триста години. Времето на императорите Филип Араб, Траян 
Деций, Требониан Гал и Емилий Емилиан никога не остава напълно извън изследователския 
интерес. Въпреки това, преобладаващо се откриват разгледани отделни проблеми или 
обобщени картини на въпросните управления. Представеното състояние на свидетелствата за 
тях, противоречивите и непълни идеи за властването им, показват потенциала за изследвания на 
тематиката. Осезателната липса на яснота за състоянието и ролята на провинциите Долна Мизия 
и Тракия в рамките на империята, също подчертава необходимостта от вглеждане в периода. 
Нумизматичният и епиграфски материал от въпросните територии в голяма степен остава 
несистемно употребен в хода на изследванията на тези императори.107 Прякото му включване в 
анализа със сигурност ще обогати и детайлизира възприятието за това време. Реконструкцията 
на периода би могла да проследи началото на процеси и тенденции, довели до базисна промяна 
в идеята за имперската власт, структура и институции. Откриването на нови наративи за времето, 
като обсъдените по-горе фрагменти от Австрийската Национална Библиотека във Виена, са 
допълнително неоспоримо доказателство за виталността, важността и потенциала за проучване 
на този важен за империята преходен период. 

104  Huchttausen 1974.
105  Καραμπούλα 2008.
106  Виж Част ІІ, 1.2.
107  Grozdanova 2009.
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ЧАСТ II 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИЛИП АРАБ (244-249 г.)

1. Възстановима действителност в светлината 
на комплексните изворови данни

Император Филип Араб (M. Iulius Philippus)1 е показателен пример за новите личности, които 
застават начело на Рим в периода на „войнишките императори”. Неговото управление (244-249 
г.) изглежда пренебрежително кратко в сравнение с това на императорите през първите два века 
на Принципата, но на фона на динамичните събитията след 235 г. то може да се определи дори 
като относително дълго. 

Представата за Филип Араб, изграждана в научната литература, има силно противоречив 
характер. Трудно могат да се изброят факти от управлението на владетеля, за които повечето 
автори да са единодушни или поне склонни на съгласие. Варират не само отделните елементи, но 
и цялостната представа за Филип Араб. В публикациите се откриват полярно противоположни 
мнения за него – от идеята за олицетворение на лошия и неспособен владетел,2 до тази за 
император, който се справя добре с управлението на държавата дори в условията на тежка криза.3 
Това състояние на изследванията по темата е пряко следствие от информацията, която носят 
изворите. Изучаването им често поставя учените пред избора между напълно противоположни 
сведения. 

Един от основните проблеми, касаещ евентуалната вина и участието на Филип в убийството 
на предшественика му, вече се детайлизира в изследванията. Прави се разлика между личното 
му участие, присъствие в момента на убийството и възможността само да е издал заповед за него. 
Идеята той въобще да не е отговорен за погубването на предшественика си е отделен проблемен 
кръг. 

При разглеждането на сведенията на античните и средновековни автори по темата4 се създава 
впечатление за две основни тенденции (традиции) при изграждането на образа на Филип Араб. 
Ключовите моменти, отразени в изворите, са идването му на власт, честването на хилядната 
годишнина от основаването на Рим и краят на управлението му. В сравнително бедните сведения 
се появява и въпросът за вероизповеданието на императора. 

Липсва безспорна информация как точно умира предшественикът на Филип, Гордиан III 
(238-244 г.), и каква е ролята на новия владетел в тези събития, какво е поведението на Филип 
след като е акламиран от легионите, както в конфликта с персите, така и по отношение на 
маршрута, който избира, за да се върне в Рим. Спори се и за влизането във властта на неговия син 
и съвладетел Филип Млади – M. Iulius (Severus) Philippus: 5 времето на обявяването му за цезар, а 
по-късно и за август, както и за реалните ангажименти на младия император към управлението. 
Липсва яснота и по отношение на хронологичните ориентири при съпругата Отацилия Севера 
(Marcia Otacilia Severa). 6 Много са неяснотите и около обстоятелствата, свързани със смъртта на 
Филип Араб и сина му.

1  Grozdanova 2017; Kienast – Eck – Heil 2017: 190-191; Грозданова 2010; Грозданова 2009; Scarre 2004: 166-
168; Фьодорова 1997, 251-252; Lippold 1972; Stein 1918.

2  Виж Stein 1918: 755-770. 
3  Виж Körner 2002: 328; Brauer 1975: 4; York 1972: 321-332; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: ХIX-

XX.
4  За техните основни характеристики виж Körner 2002: 5-28; York 1972: 321-323.
5  Kienast – Eck – Heil 2017: 192-193; Stein 1918а.
6  Kienast – Eck – Heil 2017: 192; Фьодорова 1997: 252; Hanslik 1969; Stein 1930.
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Настоящото изследване има за цел не само да представи основните проблеми и постижения 
на цялостното познание за император Филип Араб, но и да разгледа конкретен, недостатъчно 
добре проучен проблем – състоянието на имперската власт в провинциите Долна Мизия 
и Тракия. Проявите на властта му в балканските провинции и към момента остават неясни.7 
Детайлизирането на картината на развитието на тези територии, е ключово за разбирането 
на логиката на събитията през периода. Именно там реално се решава съдбата на империята, 
ясно се откроява вътрешната ѝ нестабилност, катализирана от масираните и опустошителни 
нашествия на отвъддунавските племена.

Общото при всички тези въпроси е, че в различните извори те или изобщо не са коментирани, 
или са представени чрез крайно противоположни оценки и интерпретиране на фактите. Това 
прави откриването на еднозначен отговор на посочените въпроси непосилна задача, което не би 
трябвало да спира опитите да се търси такъв. Именно несигурността на информацията, достъпна 
в наративите, налага необходимостта в анализа да се привлече целият наличен изворов материал 
– епиграфски и нумизматични данни, както и юридически, и папирусни документи.

1.1. Идването на власт и управлението на Филип Араб и неговия син 
Филип Млади

Преди да се пристъпи към разглеждането на конкретни проблеми от управлението на Филип 
Араб, трябва да се обърне внимание на общата представа за него, която дълго битува в научната 
книжнина.8 

Събитията по време на персийската кампания на Гордиан III януари – март 244 г.9 
едновременно слагат край на властта и живота на последния, и начало на управлението на Филип 
Араб.10 Още с този първи момент от властването на новия император започват и противоречията 
в историческите реконструкции на периода. Дълго време в научната литература няма съмнения 
относно това как се развиват събитията около смъртта на Гордиан III, тъй като се приема, че 
Филип Араб го е убил.11 Същото се допуска и за смъртта на Тимеситей – тъст на Гордиан III и 
изключително способен преториански префект, който е наследен на отговорната длъжност именно 
от Филип Араб. Приема се, че новият преториански префект, чийто произход традиционно е 
свързван с нисшите социални слоеве,12 умишлено е предизвикал недостиг на провизии по време 
на персийската кампания. Така той настроил войската срещу Гордиан III, като в същото време 
си издействал и по-големи правомощия. Скоро младият Гордиан бил принуден да се моли за 
властта, а впоследствие и за живота си, но Филип наредил на войниците си да го убият. След 
това новият император сключил прибързан и неблагоприятен за Империята договор с персите 
и бързо се върнал в Рим, за да подсигури властта си. В годините на своето управление Филип 
постигнал известно надмощие и победи над нахлуващите германски племена. През 247 г. съумял 

7  Едва Sharankov 2018 на база анализ и реинтерпретация на ключови епиграфски паметници прави 
важни уточнения и съумява да внесе известна яснота в проблематиката за назначенията на провинциалните 
управители на Тракия, включително при управлението на Филип Араб. 

8  Срв. Stein 1918: 755-770.
9  Drinkwater 2005: 36; Peachin 1990: 29-30; Loriot 1975: 788-797. Според Rathbone (1986: 111-112) най-

ранната египетска дата за Филип Араб е в PSI XII 1238. 20-21 (Приложение І, 1, редове 20 –23) от Среден 
Египет година 1 Pharmouthi (липсва ден) = 27 март – 25 април 244 г. 

10  При Zon. 12, 18 се появява сведението, че при новината за смъртта на Гордиан ІІІ сенатът номинира 
двама кандидати за престола – философът Marcus и Severus Hostilianus. При Epit. de Caes. 27-28; Eutr. 9, 2-3; 
Aur. Vict. 27-28; Zos. 1, 18-22 въпросното сведение липсва. Виж Trout 1989: 228, бел. 26; Hanslik 1969a: 1009.

11  MacDonald 1981: 502-508.
12  Идеята за ниския му социален произход се появява в извори като Epit. de Caes 28, 4 “Is Philippus 

humillimo ortus loco fuit, patre nobilissimo latronum ductore”; НА Gord. Tres. 29, 1 “humili genere natus” и Zos. 1, 18 
“ἔθνους χειρίστου, καì οὐδὲ ἐκ τοῦ βελτίονος”.
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да отблъсне набезите на карпите, започнали още през 245 г. Успехът бил краткотраен и още на 
следващата година нападенията на отвъддунавските племена били подновени. В същото време 
Филип бил пропилял натрупаните резерви в хазната за разточителни празненства по повод на 
хилядолетния юбилей на Рим. Така управлението му довело до въздигането на ред узурпатори 
на централната власт. Между тях бил и Траян Деций, който успял да убие Филип и сина му и да 
поеме контрола над Империята.

Тази реконструкция на периода е често срещана в специализираната книжнина. 
Същевременно част от съвременните изследвания подлагат отделни нейни елементи,13 или дори 
същностната ѝ концепция14 на преоценка. И все пак за много автори в голяма степен тя остава 
валидна.15 

Вглеждането в изворите създава усещането за едностранчивост и непълноценност на тази 
силно негативна интерпретация на данните. Това прави необходимо някои от основните ѝ 
елементи да бъдат преразгледани и подложени на нов анализ. Неизменно впечатление прави един 
интересен и много показателен феномен. Сред основните причини за изградената отрицателна 
представа са сведенията на Historia Augusta (НА). Съвременните изследователи декларират липса 
на доверие и изискват критично отношение към НА, но на практика следват обстоятелствено 
разказа за Филип Араб в този извор и неговото негативно отношение към императора, където 
демонизирането на Филиповия образ започва със смъртта на Гордиан ІІІ и встъпването му на 
власт:

HA, Gord. tres, XXX: … (Филип), заповядал да го извлекат навън далеч от погледите им, крещящ и молещ 
се, и след това да го ограбят и убият. Първо заповедите му били отложени, но след това било сторено, това което 
наредил. И по този кощунствен и незаконен начин Филип станал император.16

Именно този абзац от HA се превръща в една от основните причини за възприемането 
на Филип Араб като узурпатор.17 Сходна информация откриваме и при някои късноантични 
автори:18

Eutr. 9, 2, 3: …Връщайки се назад, [Гордиан] бил убит коварно недалеч от римската граница, от Филип, 
който станал владетел след него. Войниците му въздигнали могила на двадесет мили от Цирцезий, което сега е 
римско укрепление и още се извисява на Ефрат, останките му върнали в Рим, а него самия обявили за бог.19

Евтропий също обвинява Филип за убийството на Гордиан III, но разказът му съдържа и два 
други важни елемента. Според автора новият император е позволил да бъде издигнат паметник20 
в чест на загиналия владетел и дори е отнесъл останките му в Рим,21 където го обожествява.22 
Независимо дали Филип е върнал тленните останки или не, самото почитане на паметта на 

13  Körner 2002.
14  MacDonald 1981; York 1972.
15  Виж например Huttner 2008: 188-203.
16  Преводът е мой въз основа на английското издание (Scriptores Historiaе Augustaе with an English 

translation by D. Magie, 439), като е отчетен и оригиналният латински текст.
17  Един от най-ранните извори за периода Orac. Sibyll. 13, 13-20 също описва в собствената си стилистика 

убийството на Гордиан ІІІ. Там като причина за смъртта на младия владетел се посочва предателство без 
повече конкретика (виж Potter 1990: 36, 205-209). Подобна информация се появява и при Aur. Vict. Caes. 
27, 7-8; Fest. XXII; Amm. XXIII 5, 17. Трябва да се отбележи, че при тези автори се говори за заговор или 
предателство, които те приписват на Филип, но никой не съобщава, че именно той е издал пряка заповед 
за убийството на Гордиан ІІІ.

18  Zos. 1, 18; 1, 19; Zon. 12, 18.
19  Преводът е мой въз основа на руското издание (Евтропий. Перевод с латинского Д. В. Кареева, 119), 

като е отчетен и оригиналният латински текст.
20  Издигането на паметник на Гордиан е засвидетелствано и от Eutr. 9, 2, 3; Fest. XXII; Epit. de Caes. 27, 

3; HA Gord. 34, 2; Amm. XXIII, 5, 7.
21  Eutr. 9, 2, 3; Fest. XXII.
22  Eutr. 9, 2, 3; HA Gord 31, 3; Amm. XXIII, 5, 8.
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Гордиан ІІІ23 от предполагаемия узурпатор повдига въпроси и изглежда нелогично. В някои 
изследвания тези действия се тълкуват като опит да се изкупи и оправдае вина.24 Трябва да се 
отбележи, че този случай на евентуално насилствено придобиване на властта, не би бил първият 
в рамките на III в. Поради това и не би трябвало да се очаква, че би предизвикал сериозна реакция 
от страна на народа или сената. Напротив. Така съобщените от Евтропий детайли показват, че 
дори в извор с директно обвинение срещу Филип Араб за смъртта на Гордиан III, се появяват 
елементи, които поставят неговата вина под въпрос. 

При Зосим също се наблюдава известна непоследователност.25 От една страна, той обвинява 
Филип за смъртта на Гордиан III, но при следващото споменаване на тези събития само 
казва, че последният е атакувал персийците и е паднал на вражеската територия. Така оставя 
впечатлението, че Гордиан е загинал в хода на военните действия срещу персите. Забелязва се, че 
тук Зосим по никакъв начин не намесва Филип Араб дори като хипотетична причина за смъртта 
на императора.26

Възможността Гордиан да е загинал на бойното поле, без за това Филип да има вина, се 
подсказва и от открития през 1939 г. триезичен надпис на персийския цар Шапур І, където се 
чете: 

RGDS27, lines 7-9: … Велика битка се състоя между двете страни на границата на (8) Асирия при Мишике. 
Император Гордиан беше унищожен, а римската армия избита. Римляните обявиха Филип за (9) император.28

В науката дълго време се настоява, че надписът отразява изцяло пропагандно събитията, което 
намалява неговата историческа достоверност и ценността му като източник29. Тази тенденция 
е подложена на ревизия през последните години,30 но на практика въпросът остава открит. 
В съвременните изследвания ясно се очертават двете противоположни течения – за и против 
участието на Филип в убийството на Гордиан ІІІ.31 Налага се и впечатлението, че обстоятелствата32 
около смъртта на младия Гордиан33 все още не са разгледани пълноценно във всичките им аспекти.34

Следващ момент от отдавна наложилата се водеща представа за събитията при възкачването 
на Филип Араб е набързо сключеният мир с персите, често определян като предателски.35 Много 
съвременни автори преразглеждат това определение като отчитат, че в напрегнатата ситуация, в 

23  Potter 2004: 238.
24  Huttner 2008: 189.
25  Zos. 3, 32.
26  MacDonald 1981: 506.
27  Huyse 2008: 110-112; Huyse – Loriot 2006.
28  Преводът е мой въз основа на английското издание (Dodgeon – Lieu 2005: 30), като е отчетен и 

оригиналният старогръцки текст. 
29  Körner 2002: 88.
30  Dignas – Winter 2007: 56-57; MacDonald 1981.
31  MacDonald 1981: 508: … The combination of gossip and a predisposition to believe the worst about the man who 

benefited from Gordian III’s death had predicable results: the wide-spread fable that Philip had murdered the young emperor, 
and baseless modern skepticism concerning the historical worth of the RGDS. Привърженици на идеята за прякото 
участие на Филип в убийството остават изследователи като Körner (2002: 234) и Huttner (2008: 188).

32  Трябва да се отбележи, че проблем представлява и мястото, където настъпва смъртта на Гордиан. 
Поради различаващите се сведения точната локализацията остава спорна: Epit. de Caes. 27, 2 – близо до 
Ктезифон; Eutr. 9, 2, 3 – недалеч от римската граница; HA Gord 34, 2 – Цирцезиум; Amm. XXIII, 5, 7 – Зайта; 
Fest. XXII – на двадесет мили от Цирцезиум; Oros. 7, 19, 5 – недалеч от Цирцезиум; Zos. 1, 18 – в близост до 
Кария и Нисибис; Zos. 3, 32 – в Месопотамия; Ioann. Ant. FHR fr. 147 – близо до римската граница; Zon. 12, 
18 – близо до Ктезифон. Виж Körner 2002: 89-90; MacDonald 1981: 505.

33  В извори като Geor. Mon. 355M и Geor. Cedr. P 267B се появяват и сведения за смъртта на Гордиан 
ІІІ при злополука или от болест. В тази насока се тълкува дори информацията при Zon. 12, 18. Тези 
свидетелства и истинността им често са атакувани от изследователите (виж Körner 2002: 75-92). И все пак 
самото им съществуване би следвало да постави под въпрос непоклатимостта на идеята за убийството на 
Гордиан ІІІ от римски заговорници.

34  На база разгледаните извори Sommer (2004: 39) обособява четири теории за смъртта на Гордиан ІІІ.
35  Potter 2004: 237.
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която се намира Империята, въпросният мир е необходим.36 В изследванията се говори най-общо 
за три групи договорености. Две от тях са съобщени от RGDS 9: 1. даване на откуп за заложниците 
в размер на 500 000 denarii;37 2. Рим се задължава с изплащнето на годишен трибут. В изворите 
се очертава и териториална клауза.38 Тя е обект на детайлни анализи и коментари.39 
Най-общо се приема, че постигнатите договорености не променят териториалното статукво, 
наложено с края на военните действия.40 За част от тази клауза се смята и задължението на Рим 
да не пречи на интересите на Сасанидите в Армения, като спре да покровителства и подкрепя 
местната управляваща династия.41 В тази връзка е важно да се подчертае, че в началото на управлението 
на Филип се срещат почетните титли Persicus Maximus и Parthicus Maximus.

Основен проблем, свързан с утвърждаването на Филип Араб на власт, е маршрутът му от 
Месопотамия към Рим. Твърди се, че мирът със Сасанидите е подписан, за да може новият 
владетел да се върне възможно най-бързо в столицата и да подсигури властта си.42 Липсата на 
опорни точки в античните текстове във връзка с маршрута обуславя подхода на Michael Peachin 
към проблема. Той проследява движението на Филип въз основа на нумизматичен и епиграфски 
материал от източните и от части от балканските провинции. Така той стига до идеята за 
пътуване, минаващо през редица градове в Арабия, Сирия, Памфилия, Писидия, Фригия, 
Лидия, Йония, Битиния, Азия, Тракия, Македония, Горна Мизия и Долна Панония. Изглежда 
новият император съвсем не е бързал да пристигне в Рим,43 както традиционно се твърди.44 От 
друга страна, посвещението на legio II Parthica, стациониран от времето на Септимий Север в 
близост до Рим, датиращо от 23 юли 244 г.,45 се използва като аргумент в полза на твърдението, че 
Филип е пристигнал в Рим не по-късно от тази дата.46 Детайлният анализ на надписа, предложен 
от Dennis Trout, ясно доказва, че паметникът не е доказателство за подобно твърдение. Затова 
и според него Филип не може да бъде обвинен, че е бързал да получи сенатското одобрение, 
пренебрегвайки сигурността на границите.47

36  Southern (2001: 71) определя мира като нужен за възстановяването на Империята.  Отбелязва също, че 
според сведението на Aur. Vict. 28, 1 Филип реформира източните територии преди да ги напусне. Основно 
в това отношение е назначаването на брат му Приск за управител на източните провинции. Stein (1918: 
760); Peachin (1991: 332-341) и Körner (2002: 226-231) също разглеждат реформите свързани с променянето 
на статута на определени градове, като Бостра и Дамаск, и изграждането на Филипополис (Oenbrink 2006). 
В тази връзка е важно да се подчертае, че в началото на управлението на Филип се срещат почетните титли 
Persicus Maximus и Parthicus Maximus. Sharankov – Hristov (2019) идентифицират епиграфски паметник от 
Sostra където и двете титли са изписани. (Виж също Kienast – Eck – Heil 2017: 192; Нuttner 2008: 190-191; 
Körner 2002: 131-132; Peachin 1990: 65-66 и бел. 138; Loriot 1975: 775 и бл. 861; АE 1975, стр. 200-201) 

37  Болшинството съвременни изследователи подчертават, че въпросната сума би трябвало да е била в 
aurei, а не denarii (Huttner 2008: 190; Potter 1990: 225).

38  Основни извори по проблема с териториалните клаузи са Zos. 1, 19; 3, 32; Zon. 12, 19; Euagr. Hist 
eccl. 5, 7; Orac. Sibyll. 13, 25-27, 31. Докато при Zos. 1, 19; 3, 32 не се говори за отстъпване на земи, то при 
Zon. 12, 19; Euagr. Hist eccl. 5, 7 се говори за отделяне на Месопотамия и (Голяма) Армения. Trout (1989: 
229) подчертава, че всъщност тези на пръв поглед противоречеви свидетелства вероятно отразяват 
комплексността на преговорите на Филип със Сасанидската страна.

39  Potter (1990: 38-39, 221-229) смята, че сведенията на Zon. 12, 19 и Orac. Sibyll. 13, 25-27, 31 са свързани. 
Те споменават за подновяване на конфликта заради нарушение на договорените условия, но двата извора 
не са единодушни чия е инициативата за повторното му избухване. David Potter датира тези събития в 
245-246 г. 

40  Drinkwater (2005: 36) характеризира условията на мира като “though expensive, were not disastrous”. 
41  Виж Körner 2002: 121-134; Potter 1990: 38-39, 221-229. 
42  Drinkwater 2005: 36; Potter 1990: 38-39.
43  Peachin 1991: 332-341.
44  Peachin (1991: 339-340) отбелязва, че има известни затруднения с материала от тракийските 

провинции. Това е и причината възстановеният маршрут в тези територии да изглежда по-несигурен в 
сравнение с детайлната реконструкция, която предлага за източните територии. Виж Част ІІ, 2.7.

45  ILS 505 = CIL XVI 2257 = AE 1981 134
46  Potter 1990: 38-39.
47  Trout 1989.
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Неясна и с много липсващи детайли остава картината на политическата активност на Филип 
след като се налага в Рим. В изследванията често се набляга на лошата оценка на управлението, 
а не на търсене и изясняване на конкретни детайли. Още John M. York прави опит да ревизира 
тази тенденция и отрицателния образ на Филип Араб. 48 Той забелязва, че повечето обвинения 
срещу наследника на Гордиан се отнасят за периода преди и по време на неговото възкачването 
на престола. В изследването си авторът извежда положителните аспекти на Филиповото 
управление. Пример е успешната му политика по възспиране на вражеските племена по 
северната граница, своеобразен връх на която е победата на Филип над карпите най-вероятно 
през 247 г. Тези постижения не се отричат и от изворите, и в научната литература. Индикация 
за тях се открива в монетосеченето на императора и неговия син съвладетел,49 където се появяват 
победните титли – Germanicus maximus и Carpicus maximus. 50

Проблемите пред изследователите на периода са налице и за 248 г., когато е отбелязан 
хилядолетният юбилей на Рим.51 По-горе посочих прокрадващото се в научната литература 
обвинение, базирано на някои извори, че Филип Араб прекалява с разточителството при 
организирането на Секуларните игри. Трябва да се подчертае, че отбелязването на 1000-ната 
година от основаването на Рим е повод, който нито един император не може да си позволи 
да пренебрегне, независимо от ситуацията, в която се намира.52 При оценяването на това дали 
използваните средства са прекалено много не трябва да се забравя, че хиперболизирането на 
отделни елементи в изворите не е изолирано явление.

Ключови за правилната интерпретация на времето на Филип Араб са въпросите, свързани 
с изясняване на хронологията на неговото управление, както и тази, обвързана със съпругата 
и сина на императора. Важен аспект за разглеждане е и ролята на domus Augusta във властта и 
налагането на идея за стабилна династия.53

Уточняването на хронологията54 на Филиповото властване е проблем, който занимава 
ред изследователи. Чрез анализ на изворовите данни началото на управлението се поставя 
февруари/началото на март 244 г.55 Част от този проблемен кръг е и овластяването на неговия 
син. Наложило се е вече и мнението, че Филип обявява сина си за цезар вероятно скоро след като 
се прибира в Рим през първата година от управлението си.56 В Epitome de Caesaribus, Евтропий и 
Зонара57 се откриват индикации, че е акламиран заедно с баща си, но повечето изследователи 

48  York 1972.
49  Huttner 2008: 196-197; Körner 2002: 150-152; Stein 1918: 761.
50  Körner (2002: 150-152) коментира възможността титлата Germanicus maximus да е придобита при 

победи над квадите. Друг вариант според него е тя да е част от императорската пропаганда, подчертаваща 
победите и военната мощ на двамата владетели.  

51  Euseb. Chron 2262; Hier. Chron. 2262f; Cassiod. Chron in Mommsen Cron min. Bd. 2 p.147, 949; Aur. Vict. 
Caes. 28, 1; Eutr. 9, 3; HA Gord 33, 3; Oros. Hist. adv. pag. 7, 20, 7; 7, 28, 1; Isid. Chron. in Mommsen Cron min. 
Bd. 2 p. 462, 304; Acta Pontii 2, 7 (Acta Sanct., Mai., Bd. 3, 14. Mai. p. 276); Syn. Sath. p. 37, Z. 18.

52  Southern 2001: 72; Brauer 1975: 3-4. Интересна гледна точка към значението на 1000-ната годишнина 
представя Potter (1990: 39, 144-145). В обстойния си анализ и коментар на 13-тата от Сибилинските книги 
авторът подчертава, че всъщност за населението юбилеят е имал характера на лошо знамение. Той оценява 
като грешка отдаването на голяма важност на събитието от страна на Филип.

53  Активното въвличане в династичната идеология и изграждането на имиджа на владетеля, на 
имперското семейство, domus Augusta, и конкретно на жените в него е характерен елемент на Принципата. 
Тази тенденция се оформя по-осезателно при Юлиево-Клавдиевия период и се доразвива при Антонините. 
Бракът с дъщерята на осиновителя фактически санкционира акта на осиновяване (Kunst 2000: 2-3; Bowman 
– Garnsey – Cameron 2005: 140)

54  Peachin 1990: 31-32; Rathbone 1986: 111-112; Loriot 1975.
55  Peachin 1990: 31-32 предлага началото на управлението да се търси късния февруари. Kienast – Eck – 

Heil (2017: 190) и Loriot (1975: 789) дават „dies imperii” в периода 13 януари – 14 март 244 г. За 244 г. виж още 
Stein 1918: 755-758.

56  Peachin 1990: 31-32; Loriot 1975: 791.
57  Epit. de Caes. 28, 3; Eutr. 9, 3; Zon. 12, 19.
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приемат, че свидетелствата от периода говорят срещу тази хронология. Няма данни за първа 
александрийска година, свързана с Филип Млади, което значи, че неговото възкачване трябва да 
е било около 29 август 244 г. Законът CI 4. 29. 1058 от 15 август 244 г. представя Филип Млади вече 
като цезар. Всъщност, най-късната за сега египетска дата, на която Филип Араб е засвидетелстван 
сам, е 2 септември 244 г.59 Най-ранната поява на Филип-син като цезар в папирус е от 13 октомври 
244 г.60 Michael Peachin61 подчертава, че ако се приемат всички изброени вече свидетелства, то 
Филип Млади е бил обявен за цезар около средата на август, но не преди 4 август 244 г. Заради 
разстоянията в Империята, тази дата вече е била прекалено късна, за да бъде включен в първата 
година на управлението според египетското летоброене.

По нумизматичния и папирусен материал може да се проследят промените в титулатурата 
на Филип-син. Издигането му от цезар в август се датира през август 247 г. ,62 след края на 
конфликта с карпите.63 В надпис от Рим от 11 юни 247 г. синът на Филип Араб все още се 
титулува цезар.64 В александрийското монетосечене е засвидетелстван като август късно през 
четвъртата година, следователно трябва да е въздигнат в пълноправен владетел преди 29 август 
247 г.65

Съпругата Марциа Отацилия Севера66 е съществена част от проблематиката, обвързана с 
управлението и живота на Филп Араб. Има поне няколко въпроса, свързани с августа Отацилия 
Севера, които заслужават специално внимание. С нея пряко се свързва идеята за нисшия 
произход на Филип Старши.67 Според изворите Филип-син е около шест – седем годишен,68 
когато в началото на управлението на баща си е обявен за цезар. Това говори, че Филип Старши и 
Отацилия са били семейство поне седем – осем години преди той да бъде избран за император. В 
такъв случай Филип едва ли би бил приет като възможен съпруг на представителка на фамилията 
на Северите, каквато е Отацилия Севера, ако тезата за нисшия му произход е вярна. 

Отацилия Севера е обявена за августа още в самото начало на управлението на Филип и 
се превръща в неразделна част от него. Писмата на Ориген до нея69 са още едно доказателство 
за реалното ѝ участие в централната власт. Те свидетелстват за контактите на владетелското 
семейство с интелектуалните среди – една традиция наложена от Северите. Вероятно августата 
има сериозен ангажимент в тази насока.70 За нейната роля в политиката говори и сложната 
ѝ титулатура.71 В епиграфските и нумизматични материали от периода Отацилия Севера е 

58  Приложение ІІ, Ph15
59  PSI 12 1238. 37-38 (Приложение І)
60  Rathbone 1986: 111-112. P. Stras. 3 144, 21-22 (Приложение І, редове 22-25).
61  Peachin 1990: 31-32.
62  Drinkwater 2005: 37; Soproni 1965. Трябва да се отбележи, че тази иначе разпространена датировка 

търпи и критики. Пример в това отношение са наблюденията на Piso 2005. Авторът настоява, че датата на 
победата на Филип над карпите трябва да се изтегли в края на 247 г. или дори в началото на 248 г., след 
въздигането на младия Филип за август. 

63  При опитите за конкретизиране на датите от периода, от особена важност е александрийското 
монетосечене и летоброене, които дават допълнителни хронологични ориентири. Виж Peachin 1990: 31-32; 
Rathbone 1986: 111-112; Loriot 1975: 791-792.

64  CIL VI 32414
65  Peachin 1990: 31-32.
66  Stein 1930: 1607-1608; Euseb. HE 6, 36, 3; Synk. 682; Chron. pasch. 270.
67  Aur. Vic. Caes. 28, 1; Zon. 12, 19 отбелязват, че е арабин без да назовават социалните среди, от които 

произлиза, докато Epit. de Caes. 28, 4; НА Gord. 29, 1 и Zos. 1, 18 определят открито произхода му като 
нисш – срв. Körner 2002: 30-31.

68  Epit. de Caes. 28, 3.
69  Euseb. HE 6, 36, 3.
70  Huttner 2008: 192-193; Körner 2002: 32-42.
71  Виж Körner 2002: 34-38.
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засвидетелствана с ред титли, сред които augusta,72 mater augusti,73 mater castrorum,74 mater castro-
rum et exercitus,75 mater castrorum et senatus76 и mater castrorum et senatus et patriae.77 Те свидетелстват 
за ключовото ѝ значение за стремежа на Филип да наложи пред римското общество идеята за 
силна и въздигаща се династия.78

Интересен проблем, който пряко засяга властта и личността на император Филип Араб 
и заслужава да бъде разгледан, макар и много предпазливо, е този за вероизповеданието 
му. Причина за това е недоказаната до момента, но подсказана от някои наративни извори 
възможност, именно той да е първият християнски император:

Anon. Vales. Pars prior sive origo Const. Imp. 6, 33: Константин също така е първият християнски 
император, като изключим Филип, който струва ми се, е бил поставен като християнин почти само за това, за 
да може хилядогодишнината на Рим да се посвети по-скоро на Христа, отколкото на идолите. …79

Такъв е контекстът, в който Валезиевият аноним определя Филип Араб като първия 
християнски владетел. Тази теза е потвърдена и от Йорданес (Get. 89). Така, в научната 
литература се появява въпросът за връзката на Филип с християнството и по-конкретно идеята 
за християнското му вероизповедание.80 Сред доказателствата за това авторите представят 
произхода на Филип от областта Трахонитис в днешна Сирия, където се предполага, че е 
имало влиятелна християнска конгрегация. За друг факт, говорещ в тази насока, се приемат 
засвидетелстваните писма с религиозни пояснения на Ориген до съпругата81 (или майката82) на 
Филип. Акцентира се и върху предполагаемото позволение дадено от Филип на епископ Фабиан 
да пренесе и препогребе останките на епископ Понтиан от Сардиния в Рим. Въпреки всички 
аргументи, безусловното приемане на християнското вероизповедание на Филип би се опирало 
единствено на косвени и недостатъчни доказателства. 

От друга страна, сред аргументите на противоположното мнение попадат факти, като това 
че заедно със сина си Филип е pontifex maximus.83 Отбелязва се и несъмнено нехристиянският 
характер на Секуларните игри, както и появата на езически символи в монетосеченето. Но и тези 
доказателства звучат точно толкова условно, колкото тези на привържениците на християнската 
му принадлежност.

72  Например в CIL XIV 2258.
73  Например в CIL III 4631.
74  Например в CIL III 4631; 8113; 8269.
75  Например в CIL ІІІ 10619; 10640.
76  Например в CIL VІІІ 21974.
77  Например в CIL VІІІ 10049; 10077 = 22057; 22089.
78  Със засилването на ролята на августата в централната власт са въведени нови почетни титли, които 

трябвало да отразят идеологически и политически промени (Kuhoff 1993). Пример за това е mater cas-
trorum засвидетелствана за пръв път за Фаустина младата (Burns 2007: 164; Pfister 1951: 70; Rohden 1894: 
col. 2313-2314). В началото на периода на Северите тези тенденции са възприети и доразвити за Юлия 
Домна. Откриват се индикации, че августата придобива реално политическо влияние. Тя е mater augusti, 
но също и mater castrorum et senatus et patriae (Alexandridis 2004: 15-16; Gorrie 2004; Herzog-Hauser 1918: col. 
566). Тези тенденции са добре засвидетелствани от имперското монетосечене, емитирано за августите. 
Чрез идентификациите (Rowan 2011; Mattingly – Sydenham 1930: 19) с различни божества, императриците 
са представяни като пазители на династията, нейното благочестие и сполука. Виж Част ІІ, 1. 3.

79 Anon. Vales. Pars prior sive origo Const. Imp. 6, 33 = ЛИБИ 1, 323 (превод на М. Войнов). 
80  Madden 1866: 190-194.
81  Euseb. HE 6, 36, 3; Synk. 682.
82  Körner 2002: 34 коментира сведението на Hier. Vir. ill. 54, според което писмата са до майката на 

Филип. Авторът предполага, че става дума за грешка при Хиероним. 
83  Трябва все пак да се отбележи, че тази титла е носена и от християнските владетели, докато Грациан 

не я премахва едва през 381 г.
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Като цяло за момента надделява донякъде примирителната теза, че Филип Араб не е бил 
християнин, но е водел подчертано толерантна към християнството политика.84 Именно тя, 
според някои изследователи, дава основание личността и управлението му да изглеждат по-
положителни за по-късните християнски автори, в сравнение с тези на Максимин Тракиец и 
Траян Деций. Подобна теза също трудно може да се приеме безусловно. 

Пряка връзка с вероизповеданието на императора се търси и при анализа на избухналото 
насилие срещу християните в Александрия около 248 г.85 Вероятно към края на тази година в 
града започва масово и яростно движение срещу християнското население, което е обвинено в 
светотатство срещу традиционните божества. Спонтанно започват да се организират тълпи, които 
се опитват да принудят случайно заловени християни да се врекат във вярност към боговете и да се 
отрекат от религията си. С тези, които откажат да се подчинят, се стига до жестока саморазправа. 
Причините за този погром остават нерешен проблем в съвременната научна книжнина, заради 
неясните и противоречиви сведения запазени в изворите. След като насилието към християните 
продължава известно време, постепенно участниците в тълпата пренасят сблъсъците помежду 
си. Без да настояват на християнската принадлежност на Филип, повечето изследователи на 
проблема виждат причина за александрийските събития в положителното му отношение към 
християнството. Императорът провежда и няколко реформи, засвидетелствани в Египет, в 
областта на обществените назначения и данъчната система.86 Литургиите започват да се дават 
не само на представители на прослойката на куриалите, но и на гражданите на столицата, както 
и на съответния ном. Назначен е и специален чиновник, който да организира раздаването и да 
следи за изпълнението на тези задължения. В областта на данъците централната власт започва 
да изисква определена обща сума от съответните области. Разпределението на финансовата 
тежест върху отделните личности и самото събиране на средствата става задължение на местните 
чиновници. Именно в този период се добавят и нови длъжности в административната система на 
Египет. Много съвременни изследователи свързват тези действия на императора със случилото се 
в Александрия. Според тях недоволството от проведените реформи и управлението като цяло се 
проявява първо в насилие срещу покровителстваното от Филип вероизповедание и постепенно 
придобива характера на политически вълнения срещу централната власт.87  

Друг интересен аспект на сведенията, обвързващи Филип Араб с християнството, е идеята, 
че гоненията на наследилия го във властта Деций срещу християните са резултат от омразата му 
към Филип.88 Тя открива доказателство в историческите наративи, където се среща твърдението, 
че Филип и синът му намират смъртта си докато се борят за християнската вяра. В този смисъл 
началото на антихристиянската политика на Деций се търси именно в тези убийства.89

Независимо от съществуващите откъслечни свидетелства, разнородните извори за периода 
ясно показват, че привързаността на Филип и сина му към традиционната римска религия е 
почти сигурен факт.

84  Körner 2002: 273; Girardet 1998: 293-299; Oost 1961: 5.
85  Oost (1961: 1-20) вижда причината за избухналата агресия срещу християните в Александрия 

в благоразположението на императора към тях. Авторът от друга страна подчертава, че Филип 
не е християнин. Körner (2002: 260-276) разглежда подробно легендарното сведение за влизането и 
покайването на Филип в църква по време на голям християнски празник, което е важен елемент в спора за 
вероизповеданието му – срв. Pohlsander 1980: 464-473.

86  Palme 2015.
87  Parsons 1967: 134-141; Oost 1961: 1-20.
88  York 1972: 329-330; Zon. 12, 20.
89  Oros. 7, 21, 2; Iord. Rom. 283; Geor. Cedr. CXXI, col. 494; Geor. Mon. CX, col. 550 [CLIII]. Виж York 1972: 

329-330 и Част ІІІ, 1.2. 
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1.2. Юридическите документи: свидетелствата съхранени 
в Codex Gregorianus, Codex Iustinianus, в писмените и епиграфски извори

Важен източник на пряка информация за управлението на Филип Араб са законовите 
постановления, запазени от неговото време. В по-късните юридически сборници Codex Gregorianus 
(кр. 3 в.) и Codex Iustinianus (534 г.)90 са съхранени общо 80 закона.91 Codex Gregorianus92 съдържа три 
от тях, един от които съвпада с такъв, съхранен в Codex Iustinianus.93 В Codex Iustinianus са запазени 
78 закона. Следващият анализ не претендира, а и не цели да обхване цялостната юридическа 
проблематика, обвързана с правния характер на текстовете. Разглеждането на съхранените 
закони дава възможност да се видят някои от страните на политиката, водена от Филип Араб. 
Именно в тази насока те ще бъдат използвани като извор за историческата действителност от 
периода.

Тъй като законите в Codex Gregorianus са само три, като единствено два от тях са известни 
само от този извор, те ще бъдат включени в общата систематизация на юридическите актове от 
периода, изградена на базата на съхранените предимно в Codex Iustinianus законови текстове. 
В Codex Iustinianus са включени общо 488 закона от годините 235-284 г. Най-много са запазени 
от времето на Гордиан III – 271, Валериан и Галиен – 89 и Филип Араб – 78. 94 Като се вземат 
предвид продължителността на управлението и броят на законите прави впечатление, че от 
войнишките императори след Гордиан III, Филип Араб е най-добре представен в кодекса. Това 
идва да индикира, че въпреки сериозните външни заплахи и нестабилността на Империята, при 
управлението на Филип законодателната дейност е широко застъпена. Броят на съхранените 
през вековете закони говори и за качеството на въпросната юриспруденция. 

Най-много закони са запазени от периода 244-246 г.95 Този факт подсказва, че най-сериозната 
активност в областта на вътрешната политика на Филип е съсредоточена в началния етап на 
управлението му. Нарастващата външна опасност в лицето на отвъддунавските племена 
от 245 г. насетне се превръща във фактор, доминиращ втората половина от управлението му. 
Освен това високата законодателна активност в началните години говори и за вече натрупан 
политически опит и умения. Вероятно още докато заема поста на преториански префект след 
смъртта на Тимеситей Филип играе активна роля в управлението на Империята. В тази насока 
е интригуваща информацията в НА, че Филип за известно време е съимператор на Гордиан 
ІІІ.96 Независимо от несигурния характер на това сведение, ако не фактическото получаване на 
императорски венец, то вероятно отразява сериозно активно участие на Филип в централната 
власт. 

Запазените закони биха могли да се обединят най-общо в няколко групи според 
темата на проблемите, които засягат.97 По този начин по-ясно изпъкват някои от аспектите на 
императорската политика от периода: 

- правни отношения свързани с унаследяването;98

90  Виж Част I, 2. 6. 
91  Костова – Новкиришка-Стоянова – Пиперков (2009: 20-23) разглеждат развитието на основните 

видове законодателни актове през втората половина на ІІІ в.
92  Baviera – Furlani 1940 657; 659 = Cod. Greg. 2. 3. 1; 3. 6. 2; 3. 6. 3; Καραμπούλα (2008: 213-214, 219-220) 

прави превод на гръцки език и коментира на текста на Codex Gregorianus. 
93  Körner 2002: 159-160; F40 = Cod. Greg. 3. 6. 3.
94  Hartmann 2008: 23; Körner 2002: 160.
95  Huttner 2008: 194; Körner 2002: 161.
96  Относно управленския опит на Филип Араб преди смъртта на Гордиан ІІІ Körner (2002: 82) смята, 

че сведението в НА Gord. Tres. 29, 4 за съвместното им управление, е иновация на автора на НА, която не 
отразява реалността.

97  Възможни са и алтернативни систематизации на запазените текстове Körner 2002: 162.
98  Виж Приложение ІІ Ph58; Ph3; Ph5; Ph18; Ph19; Ph20; Ph22; Ph24; Ph26; Ph33; Ph37; Ph46; Ph48; Ph51; 

Ph52; Ph53; Ph54.
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- правни отношения свързани с настойничеството;99 
- правни отношения между длъжници и кредитори;100

- права и задължения на наематели;101

- съдебно-процесуални правила и разяснения (пояснения на взети решения и длъжностни 
правомощия);102

- задължения за поемане на обществени длъжности;103

- правни отношения свързани с робския и освобожденчески статус;104

- семейни дела.105

Предлаганото тук разделение е напълно условно. Така обособените групи могат да се 
обединят основно в две направления: 1) регламентация на общественоправни отношения; 2) 
регламентация на семейноправни отношения.

Основната част от съхранените разпоредби се занимава със семейството. Към нея биха могли 
да се включат законите за наследството, настойничеството, както и няколко отделни казуси, 
засягащи конкретни проблеми от семейното право, обединени в групата „семейни дела”. Отново 
тук може да се прибавят и правните отношения, свързани с робския и освобожденчески статус. 

В запазените закони широко са застъпени взаимоотношенията при унаследяването. Уточнява 
се, че при наследяване на имущество завещано от съпругата на съпруга, наследникът е задължен 
да изплати и дълговете, които съпругата му оставя със същото завещание.106 

В семейноправното направление се открива и детайлно законодателство, свързано с 
попечителството.107 Специално внимание се обръща на възможностите за сключване на брак 
между членовете на семейството на попечителя и подопечния.108 

Рескриптите, свързани с робите, също представляват интерес. В тях се отделя специално 
внимание на унаследяването на робския статут,109 а и на този на свободно роден.110

В направлението на обществените отношения има не по-малко закони, които заслужават 
конкретно внимание. Тук се включват всички регламентации, свързани с наемане, кредитиране, 
съдебни отношения и правомощия, както и с обществени задължения. Това направление е 
особено важно при анализа на периода, защото разкрива и някои конкретни проблеми и 
особености на централната власт. Интерес представлява постановление, в което се уточнява, 
че разпореждането е направено от императора и неговия consilium.111 Това свидетелства за 
съществуването и при Филип на консултативен орган, действащ още от Августово време. Друг 

99  Виж Приложение ІІ Ph60; Ph61; Ph70; Ph9; Ph10; Ph11; Ph21; Ph28; Ph32; Ph35; Ph36; Ph38; Ph41; Ph50; 
Ph55.

100  Виж Приложение ІІ Ph64; Ph66; Ph4; Ph12; Ph13; Ph47; Ph30; Ph59.
101  Виж Приложение ІІ Ph77; Ph14; Ph15; Ph42.
102  Виж Приложение ІІ Ph65; Ph67; Ph68; Ph71; Ph1; Ph2; Ph7; Ph8; Ph17; Ph23; Ph29; Ph31; Ph34; Ph39; 

Ph45; Ph49; Ph56; Ph78; Ph75; Ph43; Ph44 тук биха могли да се включат и Cod. Greg. 2.3.1; 3.6.2.
103  Виж Приложение ІІ Ph69; Ph72; Ph73; Ph74; Ph76.
104  Виж Приложение ІІ Ph62; Ph63; Ph40; Ph57; Ph27.
105  Виж Приложение ІІ Ph6; Ph16; Ph25.
106  Виж Приложение ІІ Ph46.
107  В рескриптите се наблюдава разграничаването на две категории отговорни лица tutor et curator.
108  Виж Приложение ІІ Ph60; Ph36.
109  Виж Приложение ІІ Ph40.
110  Виж Приложение ІІ Ph63.
111  Виж Приложение ІІ Ph64.
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закон обръща специално внимание на проведена от Филип амнистия.112 За съжаление въпросният 
закон е един от запазените без индикация за време на издаване. Той изяснява параметрите на gen-
eralis indulgentia, която позволява на осъдените да се завърнат от изгнание, но не им възстановява 
обществения статут, отнетите им пост и имущество.113

Впечатление правят и разпоредбите, регламентиращи конкретно начина на провеждане на 
съдебен процес и задължителното присъствие на всички засегнати страни.114

Особено важни са законите за поемане на обществени задължения.115 Запазените разпоредби 
от тази група биха могли да се обвържат с реформите, извършвани в Египет116 през управлението 
на Филип, които вероятно стават и причина за избухналото там въстание (вер. 248 г.). Един от 
аспектите на промените в провинцията е опитът да се реши проблема с нежеланието, а и с 
все по-ограничените възможности на състоятелното население да се ангажира с изпълнението 
на литургии.117 Наличието на въпросните законови разпоредби свидетелства, че проблемът с 
обществените задължения и реформите в тази насока са част от политика, засягаща цялата 
Империя, а не само отделни нейни провинции.

При анализа на юридическите текстове съхранени в Codex Gregorianus и Codex Iustini-
anus118 се налага впечатлението за придържане, но и непрекъснато развитие на традициите 
на къснокласическото правораздаване от периода на Северите. Изследователите на 
юриспруденцията виждат в често срещани изрази като saepe rescriptum est, manifestum est, explorati 
iuris est,119 не просто позоваване на авторитети, а реално познаване и използване на по-ранни 
закони. Анализът на стила на самите юридически текстове говори за континуитет не само в 
същността на законотворчеството, но и при чиновниците, които го осъществяват още от времето 
на Северите.120 

И в двете основни направления има закони, които специално се отнасят до войниците.121 Тази 
конкретизация е свързана с многонационалния характер на войските. В този смисъл, особено 
в областта на семейните отношения, войниците често имат различни от изконно римските 
традиции.122

При работа с юридическите текстове трябва задължително да се има предвид, че те не 
са създавани с цел да отразяват действителността в исторически план, както текстовете на 
античните и средновековни автори. Основно качество, но и недостатък на законите е конкретният 
им характер. Трябва да се отчете и фактът, че юристите, които съставят Codex Iustinianus, имат 
свободата да изменят при нужда събираните закони.123 И въпреки че владетелските конституции 
претърпяват най-малко корекции, преекспонирането на значението им и достигането до 
генерализирани заключения въз основа единствено на техните данни по-скоро би изкривило 
търсената действителност, отколкото да я осветли. Информацията, която те предоставят, 
задължително трябва да се допълва, анализира и съпоставя с тази, носена от писмените, 
епиграфски, нумизматични, папирусни и археологически извори. Само така юридическите 

112  Виж Приложение ІІ Ph71.
113  Swift 1966. York (1972: 331) коментира, че в анонимната реч „Εἰς Βασιλέα” 44 запазена в корпуса на 

Aelius Aristides също има податки за провеждането на амнистия в периода. 
114  Виж Приложение ІІ Ph65; Ph17.
115  Виж Приложение ІІ Ph69; Ph72–74; Ph 76.
116  Parsons 1967.
117  Parsons 1967: 136.
118  Körner 2002: 160-180.
119  Körner 2002: 178-179.
120  Honoré 1994: 121. 
121  Виж Приложение ІІ Ph52-54, Ph10; Ph78; Ph49.
122  Körner 2002: 166.
123  Körner 2002: 159.
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документи могат да се превърнат в ценен източник на данни за отделни елементи от времето, 
на което принадлежат.124 

Информация за законодателството от периода се открива и в епиграфски паметник, 
съдържащ т. нар. „Арагуеска петиция”125 и отговора на императора на тази молба. Жителите 
на Arague (Мала Азия)126 се оплакват от постоянната експлоатация, на която са подложени от 
страна на военните и различни чиновници, заради близостта си до военен път. Отговорът на 
Филип Араб, изписан в началото на епиграфския паметник, преди въпросната петиция, гласи, 
че на градския управител ще бъде разпоредено да направи проверка на случая и да предприеме 
необходимите мерки. Паметникът е интересен пример за това каква е процедурата и какви са 
възможностите на отделни личности или на цели общности да се обърнат към централната власт. 
Той показва и реакцията на императорската канцелария, която незабавно назначава проверка 
по случая. Самият надпис демонстрира и способа на централната и местната власт да направят 
обществено достояние решенията си. В изследванията има известно колебание около значението 
на самото съществуване на въпросния паметник. Спори се дали той може да се приеме като 
ясно свидетелство за това, че проблемът е бил решен.127 Петицията всъщност разкрива и един 
от сериозните проблеми на Империята, а именно невъзможността на централната власт да 
контролира във всеки един момент действията не само на войската, но и на чиновниците. Трябва 
да се отбележи, че проблемът далеч не е характерен единствено за управлението на Филип.128 За 
това ясно свидетелстват ред документи, сред които особено красноречива, поради отчетливите 
сходства, е петицията на жителите на тракийското селище Скаптопара до Гордиан III от 238 
г.129 „Арагуеската петиция” говори и за отношението на населението към централната власт. 
Молбата до императора за защита от безчинствата на чиновници и военни свидетелства за това, 
че населението не обвинява владетеля за действията на подчинените му. Дори напротив, в негово 
лице се вижда авторитета, който е в състояние да помогне.130 

Друг интересен пример от законодателството на Филип Араб е засвидетелстваният от 
Аврелий Виктор131 и НА132 закон, забраняващ на млади мъже да проституират. Като се остави 
настрана спорът дали въпросните свидетелства отразяват реално разпореждане или става дума 
за едно препредадено сведение с анекдотичен характер, съществуването му само по себе си е 
показателно. Отразен е ако не истински закон, то поне характерен аспект на морала, налаган 
през разглежданото управление. Подобна строга позиция по конкретния проблем е характерна 
както за републиканския период, така и за времето на Северите.133 Това говори за водената от 
Филип и сина му политика на завръщане към здравите републикански устои и морал. 

Подборът на законите в Codex Iustinianus, а и този в останалите източници, говори за 
ангажираността на императорската канцелария с ясната регламентация на базисните отношения 
в обществото.134 Предприемат се конкретни и системни мерки в проблемните области. 
Запазени са закони, регламентиращи обществените назначения. Те, заедно с информацията 

124  Интересен и показателен пример в това отношение предоставя статия на Peachin 1997. В нея е 
направен паралелен анализ на епиграфски паметник (IGBulg II, 645) и закон съхранен в Codex Iustinianus 
(CI 7. 11. 2) във връзка с изясняване на хронологията на провинциалните управители на Долна Мизия при 
управлението на Филип Араб. Виж Част II.2.2.

125  OGIS II 519. Паметникът е открит при Japuldschan на река Altyn-Tasch и е издаден за пръв път от 
J. G. C. Anderson в Journal of Hellenic studies XVII (1897) p. 417 n. 20. = IGR IV 598 – срв. Körner 2002: 181-189.

126  Името не се среща в други документи. Според Körner (2002: 182) става дума за императорски 
доминион.  

127  Körner 2002: 189.
128  Körner 2002: 185-189.
129  IGBulg IV, 2236 = IGR I 674.
130  Trout 1989: 230-231.
131  Aur. Vic. Caes. 28, 6.
132  HA Heliogab. 32, 6.
133  Körner 2002: 181.
134  Huttner 2008: 194.
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за проведените реформи в Египет, свидетелстват не само за проблема с поемането на munera 
в периода, но и за конкретните мерки, които централната власт предприема за решаването 
му. Създава се усещането, че политиката и решенията на Филип Араб се базират на изградена 
цялостна концепция за състоянието и проблемите на Империята.135

Общото впечатление, което юридическите документи създават за времето от 244-249 г. е за 
едно осъзнато и адекватно управление. Присъствието им в по-късните юридически сборници 
говори за достатъчно устойчивия им характер. Няма съмнение, че предприетите мерки 
засягат проблеми, важни за стабилизирането на обществото. Същевременно стилът и честото 
позоваване на вече установени мерки говорят за вписването на правораздаването на Филип Араб 
в традиционните юридически норми и морал. Очевидно през неговото управление класическото 
римско право не преживява криза или упадък, а напротив – намира своето реално приложение 
и развитие.136 

1.3. Монетосеченето на императорското семейство 
Монетосеченето на Филип Араб и семейството му не прави изключение от очертаните по-

горе137 информативни характеристики на нумизматичния материал. 

В периода 244-249 г. теглото на златните138 и сребърни монети претърпява изменения спрямо 
предходното управление на Гордиан ІІІ. Антонинианите остават най-разпространената монетна 
единица, а денарият изчезва. Централното монетосечене в Империята е представено от шест 
официни в Рим и три в Антиохия.139 

Реверсните типове на централните римски емисии очевидно трябва да внушават стабилност, 
спокойствие и хармония както по отношение на императорското семейство, така и на Империята 
като цяло.140 Изображенията и придружаващите ги легенди засягат теми като наличието на 
стабилна династия; високия морал на членовете ѝ; ролята на престолонаследника като млад 
войн. Типове като Securitas orbis, Pax aeterna, Сoncordia augustorum, Roma aeterna, Aeternitas augusto-
rum141 предават чувството за спокойствие, разбирателство и вечност на Империята и династията. 
Подобни идеи, адресирани към поданиците, съчетани с тази за новото начало, са силно засегнати 
в комеморативното монетосечене по случай 1000-та годишнина на Рим.142 

Типове като Victoria augustorum и Fides militum са обърнати към другата основна сила – армията. 
Те, както и триумфалните военни изображения на Филип Араб и Филип ІІ доказват военните 
качества и бойна мощ на владетелите. Близостта с войските е решаваща в периода, което от своя 
страна обяснява обвързването дори на августата с тях. Тя е засвидетелствана с титлатa mater cast-
rorum,143 което отразява спазването на имперските традиции, превръщайки Отацилия Севера в 
покровителка на военните лагери.144 Общите типове на бащата и сина ги представят като равни.145 
Титлите gеrmanici maximi и carpici maximi, засвидетелствани в монетосеченето им, подчертават 
идеята за техните победи и я правят достояние на всички. При въздигането на Филип ІІ в август 
(през 247 г.) се възстановява прекъснатият тип Pax aeterna. Така новият пълноправен владетел 
става допълнителен гарант на мира.146 

135  Brauer 1975: 4.
136  Körner 2002: 178.
137  Виж. Част I.2.2.
138  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: XX.
139  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 58-59.
140  Huttner 2008: 192.
141  Körner 2002: 38-42, 43-49, 99-119; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 62-63.
142  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 62.
143  Huttner 2008: 193.
144  Körner 2002: 35-38.
145  Huttner 2008: 197.
146  Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 61) отбелязват, че веднага след въздигането на Филип син в 
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Традиционализмът е характерна черта на монетосеченето на Филип. Отклонение от 
обичайните практики някои автори търсят в теорията, че този император подновява трибунската 
си власт не както е прието през декември, а на 1 януари.147 Новите анализи на сведенията във 
военните дипломи водят до извода, че при Филип по-скоро няма въведени промени в тази насока. 
Всъщност няма причина да се мисли, че при него смяната на трибунската власт се е извършвала 
на дата различна от 10 декември.148

Интерес представлява и централното монетосечене емитирано в Антиохия. Ранните емисии 
от града внушават важността и дълготрайността на сключения със Сасанидите мир – Pax fun-
data cum Persis.149 Този и типове като Persicus maximus150 и Spes felicitas orbis налагат представата, 
че императорът е уверен в действията си при конфликта със Сасанидите и не чувства нужда 
да се извинява.151 В късното монетосечене от Антиохия, противно на тенденциите в Рим, се 
използват предимно дългите титулатури на императорското семейство и се изпуска номерът на 
консулската власт. И тук се използва символика, внушаваща вечността на Рим и началото на нова 
ера. Всички представители на новоналожената династия са представени в емисиите.

Изследването на монетосеченето от времето на Филип Араб разкрива основни аспекти на 
политиката, която води. Той има ясна представа за нуждите на цивилното население и войската. 
Опитва се да наложи усещането за стабилност и сигурност на властта и династията си. С тази цел 
са използвани символи, понятни за всяка от тези две основни социални групи. 

1.4. Краят на управлението на Филип Араб и на сина му Филип Млади. 
Проблемът за обстоятелствата около смъртта на двамата августи

Една от характерните черти на кризата от III в. е взимането на императорската власт чрез 
физическото премахване на стария владетел от новия претендент. Именно недоизказаното 
обвинение срещу Филип Араб, че е убил Гордиан III и по този жесток начин е придобил 
върховната власт, е основен елемент при изграждането на отрицателния му образ на узурпатор. 
Но пък колебания по отношение на неговата собствена смърт няма – самият Филип става жертва 
точно на тази порочна практика. 

Идването на власт на император Траян Деций (249-251 г.) в резултат от убийството на Филип 
Араб и Филип-син не се подлага на съмнение в научната литература. Все пак около събитията в 
края на управлението на Филиповата династия възникват няколко проблема, които ангажират 
вниманието на изследователите. 

Готското нашествие начело вероятно с предводителя Острогот152 през 248 г.153 изправя 
пред тежко изпитание имперската гранична защита.154 Именно в този период готите 
започват да се очертават като активен и успешен агресор, чието поведение ще бъде 

август, той сменя дългата титулатура с кратка – IMP PHILIPPVS AVG
147  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 55.
148  Eck 2002.
149  Körner 2002: 131-133; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 76.
150  Körner (2002: 131-133) изразява съмнение, че този тип представя официална титла на Филип. Той 

определя появата му като местно явление и не смята, че Филип се опитва да си припише успехи срещу 
персите.

151  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 64.
152  Трябва да се отбележи още веднъж, че до откритието на  фрагментите в палимпсеста от Виена в 

научната литература съществуваше активна дискусия относно това дали Острогот е реална или легендарна 
личност. Виж Boteva (in print); Wolfram 2018; Gerhardt – Hartmann 2008: 1194-1195.

153  Boteva 2001: 37-44.
154  Dimitrov 2005: 82; Todd 2004: 56, 140; Božkova 1998: 139-140.
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решаващо за състоянието на Империята през следващите няколко десетилетия.155 През 
248 г., когато в Рим се провеждат Секуларните игри, положението по Дунавския лимес 
все повече се усложнява: легионите в Долнодунавските провинции156 провъзгласяват един 
от офицерите си, Пакатиан (Ti. Claudius Marinus Pacatianus),157 за император. Според сведенията 
на Зосим и Зонара той управлява едновременно двете Панонии и двете Мизии158. Монетните му 
типове свидетелстват, че емитира във Виминациум, което със сигурност потвърждава властта му 
поне в Горна Мизия.159 Те поставят датирането на бунта му през 248-249 г. Пакатиан емитира тип 
Roma Аеterna за 1001-та година на Империята. Така той се опитва да си присвои честта да положи 
началото на новата ера на Рим.160 Внушенията в монетосеченето му са сходни с тези при Филип 
– вярност на войските и обещания за мир и щастие. 

Проблемите на Балканите през тази година изглежда придобиват сериозни размери. Там на 
базата на монетни находки изследователите отчитат поне още двама вероятни узурпатори – Mar. 
Silbannacus и Sponsianus.161 

В този момент и редица отвъддунавски племена, включително готите, започват да нахлуват 
интензивно в земите на Долна Мизия. Нападенията са изключително масирани според 
свидетелствата на Йорданес: 

Iord. Get. 89-90: Когато царувал над римляните споменатият вече Филип, който единствен преди 
Константин бил християнин, заедно със сина си Филип, и през втората година на чието царуване Рим навършил 
хилядогодишнината си, готите, както обикновено се случва, се превърнали от приятели в неприятели, понеже 
били недоволни от прекратяването на заплащаните им суми162. Защото, ако и да живеели извън пределите на 
Империята под свои крале, все пак били съюзници на римската държава и получавали от нея годишни дарения. 
Накъсо казано, тогава Острогот преминал с хората си Дунава и опустошил Мизия и Тракия. ... 163

По същото време в източните провинции, управлявани от брата на Филип – Приск, също 
започват размирици. Там е издигнат друг претендент за властта – Йотапиан (M. F… Ru.. Iotapi-
anus).164 Въпреки ясно изразения стил на монетосеченето му не се знае къде точно емитира. Може 
само да се каже, че емисиите му не са отсечени в Антиохия. Вероятно е извършвано някъде в 
териториите на Кападокия и Сирия. Именно там Йотапиан успява за известно време да наложи 
своята паралелна власт. Бунтът започва в края на управлението на Филип, вероятно през 248 г. 

155  Зарева 2006: 519-527; Dimitrov 2005: 79-98; Boteva 2001: 37-44; Иванов 1999: 111-112; Gerov 1963: 127-146.
156  Въпросът, в коя провинция е провъзгласен за император Пакатиан остава без конкретен и 

еднозначен отговор и до днес – срв. Körner 2002: 285. Все пак трябва да се отбележи, че Zon. 12, 19 поставя 
акламирането му за император в Мизия. Това и фактът, че монетосечене му се извършва във Виминациум, 
кара Dimitrov (2005: 82) да търси центъра на въстанието в Горна Мизия. 

157  В научната книжнина на база нумизматичните материали този узурпатор е известен като Пакатиан 
– срв. Kienast – Eck – Heil 2017: 193; Huttner 2008: 199-200; Körner 2002: 282-288; Peachin 1990: 34. В наративните 
извори той е наричан Маринус – срв. Zos 1.20; Zon. 12, 19.

158  Въз основа на сведенията на Zos. 1. 20 и Zon. 12, 19, Thomasson (1984: col. 107, 117, 129, 145) го представя 
като управител едновременно на Долна и Горна Панония и Долна и Горна Мизия през 248 г. Така е 
засвидетелстван и при Gerhardt – Hartmann (2008: 1147, 1151, 1159, 1116). Въпреки опитите в съвременните 
изследвания да се конкретизира кои точно провинции, от изброените четири, обхващат правомощията на 
Пакатиан, известните до момента извори не позволяват това да бъде направено без колебание. 

159  При Пакатиан се наблюдава идеята, че през периода вероятно може да се говори за налагането на 
практика да се назначава един човек начело едновременно на няколко проблемни провинции. Същата 
ситуация се появява и при Деций, и Требониан Гал. Виж Част ІІІ и Част ІV. 

160  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 65-66.
161  Kienast – Eck – Heil 2017: 194; Peachin 1990: 35; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 66-67.
162  Плащанията започват по времето на Гордиан ІІІ от провинциалния управител на Долна Мизия 

Tullius Menophilus – срв. Boteva 2017; Drinkwater, 2005: 35.
163  Iord. Get. 89-90 = ЛИБИ 1, 339-340 (превод В. Бешевлиев и Г. Цанкова-Петкова). 
164 . Kienast – Eck – Heil 2017: 194; Körner 2002: 248-249. Сведения за него се откриват при Zos. 1, 21; Aur. 

Vic. Caes 29, 2
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Малобройността на монетите му говори,165 че узурпаторът вероятно е отстранен още преди края 
на властта на Филип Араб през 249 г.166 

В тази ситуация императорът изпраща Деций на мястото на своя родственик Севериан в 
размирните Долнодунавски провинции.167 Новият управител трябва да ги умиротвори, да 
се справи с бунта на Пакатиан или по-скоро с последствията от него, и да отблъсне готската 
заплаха.168 Така се стига до очертаващата се като характерна за периода практика и през май169 
или юни170 249 г. Деций е обявен за император. Илириецът се превръща в поредния претендент 
за престола, издигнат и подкрепян от войниците си. Прави впечатление, че според някои от 
изворите въздигането на Деций става въпреки неговата воля.171 Независимо от това се стига до 
сблъсък между двамата за върховната власт в Империята, при който Филип Араб и синът му 
Филип Млади са убити. Именно крайният резултат от сблъсъка – смъртта на двамата августи и 
идването на власт на Деций – е единствената сигурна констатация тук. Когато бъдат потърсени 
конкретни факти, като например кога и къде са убити Филип и сина му, се появяват неясноти.172

При късните автори Зосим173 и Зонара,174 съответно от VI и от ХII в., се открива информация 
от общ характер за битка между Филип и Деций и за смъртта на Филип и сина му. Нито 
един от двамата не уточнява къде и кога става това. Ранните Аврелий Виктор175 и Epitome de 
Caesaribus176 дават повече сведения177. От тях научаваме, че бащата и синът вероятно намират 
смъртта си почти по едно и също време, но на различни места. Тук сведенията от групата на 
Аврелий Виктор178 противоречат в известен смисъл на тези на Зонара и Зосим, тъй като при 
последните се изгражда впечатлението, че бащата и синът са били заедно. В изследванията се 
налага разбирането, че Филип Араб е убит в сражение с войските на Деций близо до Верона. 
За Филип син се предполага, че е бил в Рим и е убит там.179 H. A. Pohlsander търси обяснение за 
оставането на младия август в столицата в сведението на Epitome de Caesaribus (28. 3), че Филип-
син е едва на дванадесет години когато умира.180 На тази база изследователят го определя като 
„прекалено млад”, за да придружава баща си на бойното поле. Това твърдение изглежда спорно 
и незащитимо, тъй като Филип Млади181 не е първият императорски син обявен за съвладетел 
още като дете182.

165  Peachin 1990: 34; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 66.
166  Stein (1918: 763) представя съществуващия в литературата спор за времето на убийството на 

Йотапиан. Едната теза е, че е премахнат едва при управлението на Деций – Aur. Vic. Caes 29, 2. Другата, 
позоваваща се на сведението на Zos. 1, 21 е, че е убит още по времето на Филип Араб (Huttner 2008: 198-199).

167  Изворите съобщават Деций като управител на двете Мизии и двете Панонии. Проблемът за това до 
каква степен може да се конкретизира назначението му е разгледан в Част ІІІ, 1. 1.; 4.

168  Sommer 2004: 41; Southern 2001: 74.
169  Loriot (1975: 794) коментира, че в надпис от 28 май 249 г. (CIL III 4558) legio X Gemina се нарича Deciana.
170  Peachin 1990: 32.
171  Zos. 1.22.1; Zon. 12, 19; Huttner 2008: 200-201.
172  Pohlsander 1982: 215-222.
173  Zos.1, 21-22.
174  Zon. 12, 19. 
175  Aur. Vict. Caes. 28, 10-11.
176  Epit. de Caes. 28, 2-3.
177  Pohlsander 1982: 218.
178  Eutr. 9, 3; Chron. 354. 147, 33.
179  Pohlsander 1982; Stein 1918: 755-770.
180  Schlumberger 1974: 141.
181  Dušanić (1976: 427-439) защитава тезата, че Филип Млади има период на самостоятелно управление 

през септември – ноември 249 г., като дори допуска, че в този период младият император властва известно 
време съвместно с Деций. Авторът прави тези заключения въз основа на едно силно противоречиво 
сведение на Ioann. Ant. Fr 148. Тезата му е обект на несъгласието на ред изследователи, сред които Körner 
2002: 312-313; Rathbone 1986: 111-112 и Pohlsander 1982.

182  Срв. възрастта на Каракала – цезар на ок. 7 г., август на ок. 10 г.; Гета – цезар на ок. 9 г.; Диадумениан 
– август на 9 г.
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Сведение на Йоан Антиохийски дава по-различна представа за разглежданите събития. 
То поставя смъртта на Филип Араб при Бероя и от ръката на убийци, а не по време на битка 
край Верона.183 Изворът се приема с недоверие в научната литература и като цяло надделява 
алтернативната теза за смъртта на Филип в битка при Верона. 

Няколко извора дават опорни точки за изграждане на хронология на събитията около края 
на Филиповата династия. Най-късното споменаване на Филип Араб и сина му в Египет е от Oxy-
rhynchus184 на 22 септември 249 г. и от александрийски монети, датирани от седмата година, 
следователно след 29 август 249 г. по египетското летоброене.185 Най-ранните свидетелства за 
Деций като владетел са в CI 10.16.3 от 16 октомври 249 г.186 и в папирус от 27 ноември 249 г.187 
Приема се, че Деций е убит през юни 251 г.188 Според египетските документи той управлява 
само 2 години. В такъв случай неговото встъпване във власт трябва да е било след 29 август 249 г. 
най-рано през месец септември.189 Въз основа на тези данни в изследванията се налага идеята, че 
смъртта на Филип, а и тази на сина му, трябва да е след 29 август 249 г., вероятно около средата 
на септември 249 г.190

1.5. Обобщение
Очевидно е, че управлението на император Филип Араб (244-249 г.) тепърва ще бъде 

преоценявано. Много от идеите, приемани дълго като постулати, изглежда подлежат на 
ревизия. Няма съмнение, че един по-задълбочен поглед върху изворите би разкрил още редица 
проблеми в дълго възприемания за отрицателен образ на владетеля.191 Без да се прави опит за 
историческото му оправдаване и реабилитиране, поставените въпроси биха помогнали като 
породят сериозни съмнения в основателността на доминиращата към момента присъда над тази 
историческа личност. 

Анализът на изворите за управлението на Филип І и познаването на политическата обстановка, 
в която се появяват, води до изясняване на вероятните първопричини за демонизирането на 
императорския образ. Изключително ценни в това отношение са наблюденията на John York, 
Jr.,192 който разделя изворовите данни в няколко групи в зависимост от отношението им към 
Филип и от периода на създаването им. При най-ранните извори, 13-та книга от Сибилинските 
пророчества193 и Дексип (210-273 г.),194 York обяснява отношението към Филип с произхода на 
съответните автори.195 Особено ясно това се вижда в позицията на атинянина Дексип, който 
е критичен към императора с арабски предци, без обаче да отрича военните му успехи. York 
проследява и как информацията от такива първични извори се възпроизвежда в по-късните, като 
в този процес се формират и различни политически митове. Той открива основните причини 
за изкривяването в по-късните извори в две насоки. От една страна смята, че сред причините 
за отрицателното отношение на някои автори към Филип е обвързаността му с християнството. 

183  Ioann. Ant. Fr 148. Dušanić 1976; York 1972.
184  P.Harr. 80.39-41 (Приложение І). 
185  Датировката на Rathbone (1986: 112) според египетските материали е „between c. 18th September 249 

= year 7, Thoth 21 and c. 25th November 249 = year 7, Hathyr 29”.
186  Виж Приложение ІІ D1.
187  P. Oxy. XIV 1636 (Приложение І).
188  Peachin 1990: 31.
189  Peachin 1990: 31.
190  Loriot (1975: 795-796) на база свидетелството на Chron. 354, където Филип управлява 5 г. 5 м. 29 д. 

предполага, че императорът трябва да е загинал не по-късно от 11 септеври 249 г. 
191  При Stein (1918: 755-770) най-ясно се виждат характеристиките на традиционната представа за 

владетеля.
192  York 1972. 
193  Potter 1990.
194  Millar 1969.
195  York 1972: 321-331.
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Към това се добавя и активната пропагандна дейност около образа на Константин Велики (307-
337 г.), част от която е изграждането на отрицателен облик на неговите противници. Сред тях 
е и Лициний (308-324 г.), който се обявява за потомък на Филип Араб. Вероятно именно той си 
позволява да го обожестви,196 което също идва да покаже, че дори във времето на Константин, 
Филип едва ли има славата на узурпатор, с която е познат днес. В противен случай един от 
претендентите за престола не би го обявил официално за свой прародител.197

При изследването на законовите и нумизматични свидетелства добре се очертават основните 
характеристики на водената от Филип политика. Става ясно, че той има конкретен и пунктуален 
подход към проблемите в Империята. Точната му представа за политическото, социалното и 
икономическото състояние на подвластните му територии и население му позволява да използва 
правилните послания и подход към отделните групи.

   

2. Балканските провинции Долна Мизия и Тракия при
 управлението на Филип Араб и неговия син Филип Млади198

Външната опасност е един от основните фактори, определящи развитието на Империята в 
периода 244-249 г. Филип овладява заплахата от Сасанидите още в самото начало на управлението 
си и стабилизира източния фронт поне временно.199 От 245 г. и особено в следващите години до 
края на управлението на Филип Араб основният фронт, който Рим е принуден да отбранява, 
е Долнодунавският лимес. Нападенията на отвъддунавските племена начело с готите, 
активизирани през 248 г., превръщат Долна Мизия и Тракия не само в бойно поле, а и във 
фактически център на събитията в Империята. През тази година започва цикъл от нашествия в 
двете тракийски провинции обхванал целия период 248-251 г.200 С непосредствената си близост 
до сърцевината на Римската империя тези набези застрашават самото ѝ съществуване. Без да се 
преекспонира значението на тракийските провинции201 за Рим, именно там войските издигат 
ред кандидати за върховната власт и трима от тях (Деций, Требониан Гал и Емилий Емилиан) 
успяват да я постигнат в рамките на пет години 249-253 г. Нашествията на отвъддунавските 
племена се превръщат в движещата сила на тези процеси. Способността или неспособността 
на императорите да се справят със заплахата решава тяхната съдба. Филип Араб и синът му се 
превръщат в първите жертви на тази тенденция. 

Така описаната ситуация обуславя пряката необходимост от осветляването на състоянието 
на Долна Мизия и Тракия при Филип Араб и Филип Млади. Тези така важни територии, които 
стават фронт на сблъсъци с нахлуващите дълбоко във вътрешността на Империята вражески 
сили, традиционно остават както извън наративите на античните автори, така и извън конкретния 
интерес на изследователите на периода.

Липсата на достатъчно исторически текстове обуславя търсенето на информация в други посоки. 
Източник на особено важни за разбирането и възстановяването на действителността от периода са 

196  York 1972: 324.
197  Körner (2002: 5-30) също разглежда проблемите обвързани с наративните извори за Филип Араб.
198  Важно е да се отбележи, че поради динамичното развитие на археологическите, нумизматичните 

и епиграфски изследвания в и за проучвания период, систематизираните материали в настоящата 
и следващите глави не могат да претендират за сто процентова пълнота. Те представляват достатъчно 
стабилна база за извършените наблюдения. Eстествено, научните изследвания излезли след основния 
период на провеждане на настоящото проучване, които въвеждат нови материали и интерпретации в 
научно обръщение, са отчетени.  

199  На друго мнение е Potter (1990: 38, 229). Според него сведенията в Orac. Sibyll. 13, 31 и Zon. 12, 19 
свидетелстват, че сблъсъците със Сасанидите са подновени още през 245/6 г.

200  Зарева 2006; Todd 2004: 56, 140; Boteva 2001; Gerov 1963.
201  Božkova 1998: 139-140.
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епиграфските и нумизматични паметници. Те са извор на първостепенна информация, която може 
да предостави конкретни данни за присъствието и активността на владетелите и местната власт във 
въпросните територии. 

2.1. Монетните съкровища от Долна Мизия 
Сред ценните и високо информативни извори за управлението на Филип Араб в земите 

на Долна Мизия са многобройните монетни съкровища.202 Попадането им по един или друг 
начин в земята ги превръща в източник на информация за икономическата ситуация, за 
историческия контекст, включително и по отношение на спецификите около нашествията в 
региона. Материалите позволяват да се разгледат конкретните прояви на икономическата криза 
в централен и локален аспект. Съкровищата, заедно с другите археологически находки от Долна 
Мизия, създават общото впечатление, че с края на управлението на Филип Араб всъщност идва и 
краят на просперитета,203 поне в рамките на III в. Артефактите от провинцията нагледно показват 
как жизнения стандарт на обществото започва да запада с нарастващи темпове. Граничната 
Долна Мизия първа понася поражения от нахлуващите отвъддунавски народи. За времето на 
Филип Араб са засвидетелствани поне две подобни нашествия – на карпи вероятно в 245-247 г.204 
и на готи през 248 г. 

В изследванията се приема, че основна причина за започването на първата вълна205 на 
готските нашествия от периода 248-253 г. е спирането от страна на Филип на плащанията към 
тези племена206 – финансов и политически ангажимент, който управителят на Долна Мизия Tul-
lius Menophilus, е договорил при управлението на император Гордиан ІІІ.207

Териториалното разпределение на споменатия вече голям брой монетни съкровища 
подсилва впечатлението, че цялата територия на провинцията е силно засегната от нашествия.208 
Съдържанието на съкровищата и по-точно липсата на комеморативни монети, емитирани от Филип 
Араб във връзка с празненствата около хилядолетния юбилей на Рим, отбелязан 21-23 април 248 г., 
би могло да свидетелства, че нашествието в рамките на Долна Мизия протича най-късно в началото 
на същата година. В тази насока водят и сведенията на Йорданес209 и Зосим210, които в основни линии 
предават сходна картина на събитията. Йорданес обвързва нападението на готите начело с Острогот с 
прекратяването на изплащаните им суми около празненствата за хилядолетния юбилей на Империята. 

202  При изследването на тематиката за съкровищата трябва да се вземе предвид, че всеки опит за 
статистическа обработка на данните зависи от възприетите от съответните изследователи, които са 
публикували материала, принципи на датиране на находките. Виж Теодосиев 2017; Varbanov 2012; Tourat-
soglou 2006: 182-186; Gerov 1977.

203  Touratsoglou 2006: 166.
204  При анализа на открито през 1959 г. съкровище от областта на Нове, Стефанов – Тачева (1966: 45-49) 

заключват, че нашествието на карпите на римска територия започва през 245 г. Виж също Varbanov 2012; 
Тук отново трябва да се подчертае, че Piso 2005 настоява датата на победата на Филип над карпите да се 
измести в края на 247 г. или дори в началото на 248 г.

205  Boteva 2001: 37-44; Gerov 1963: 127-146.
206  Körner (2002: 155) смята, че Zos. 1, 23 не е прав като обвинява Филип в нехайство довело до готските 

нашествия. Според него археологическите и епиграфски паметници говорят, че той се е стремял да 
укрепи дунавския регион. Според изследователя грешката му е, че спира субсидиите на готите, вероятно 
чувствайки се по-сигурен след последните победи и в стремежа си да стабилизира финансовото състояние 
на Империята.

207  Boteva 2017; Drinkwater 2005: 37.
208  За детайлен преглед виж наскоро защитената през 2017 г.дисертация на Върбин Върбанов.
209  Iord. Get. 89-92 = ЛИБИ 1 1958: 339-340 (превод В. Бешевлиев и Г. Цанкова-Петкова).
210  Zos. 1, 19-21, 23.
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Той говори и за масираността на нашествието, 211 което изглежда идва от североизток и обхваща 
цялата територия на Долна Мизия.212 

2.2. Монетосеченето в Долна Мизия и неговата историческа информация
Към момента сигурните данни за развитието на провинция Долна Мизия в този период са 

съвсем малобройни. Благодарение на марцианополското монетосечене, епиграфските паметници 
и сведения на античните и средновековни автори213 сред тях са имената на провинциалните 
управители, датирани от Bengt Thomasson214 както следва: 

Severianus – 244 г. 
Prast(ina) Messallinus – 244-247 г. 
Ti. Cl(audius) Marinus Pacatianus – 248 г. 
C. Messius Q. Decius Traianus – 249 г.

Така предложената хронология също е обект на споровете в научната литература. Fitz215 
смята, че управлението на Prast(ina) Messallinus е през 244-245/6 г. и предхожда това на Severi-
anus през 245/6-246/7 г. Pick216 отбелязва, че в познатите екземпляри за Филип Араб, 
Отацилия и Филип Млади от монетосеченето на Марцианополис се появява само името на 
провинциалния управител Prast(ina) Messallinus. То е засвидетелствано на монетите на както на 
владетелската двойка, така и при тези на сина като цезар и август. Нумизматичните материали 
не позволяват хронологическото прецизиране на началото на мандата на Messallinus в периода 
244-247 г.,217 но титулатурата на младия съвладетел индикира, че трябва да включвал 247 г, когато 
настъпва промяната в титулатура. Peachin218 прави паралелен анализ на епиграфски паметник 
(IGBulg II, 645) и закон съхранен в Codex Iustinianus (CI 7. 11. 2). На тази основа е изказано 
предположението, че засвидетелстваният в двата паметника Claudius Natalianus, вероятно е 
провинциален управител на провинция Долна Мизия при встъпването на Филип Араб на власт 
и е директен предшественик на този пост, на Pras(tina) Messalinus.

Многобройните проблеми около управлението на Филип Араб се дължат на 
противоречивостта на оскъдния изворов материал. Когато се разглежда конкретно развитието 
на Долна Мизия през този период проблемът се усложнява дори повече. Сведения от античните 
автори за областта почти напълно липсват с изключение на данните, че провинцията е силно 
засегната от набезите на различни отвъддунавски племена. По тази причина текстовете на 
античните и средновековни автори не могат да допринесат много за откриването на конкретните 
прояви на Филиповата политика в Долна Мизия. За настоящия анализ нумизматичните сведения 
са първостепенен изворов материал. Работата с монетите от областта ясно показва, че дори 
когато античните автори мълчат по даден проблем, историческото познание може да намери 
своя път към фактите, макар и по други следи.

211  С него някои изследователи свързват богатото съкровище от с. Николаево (Филов, 1914), като 
го датират именно в този период. Boteva (2001: 40, 44) отбелязва, че петте секуларни монети, които се 
съдържат в това съкровище свидетелстват, че заравянето му трябва да се отнесе към фазата на нашествието 
през 248 г.

212  Boteva 2001: 37-44 възстановява движението на нашествениците през земите на провинцията в две 
основни направления – на югоизток и на югозапад през старопланинските проходи към вътрешността на 
Империята в провинция Тракия.

213  Zos. 1, 19, 2; 1, 20, 2; 1, 21, 2; Zon. 12, 19.
214  Gerhardt – Hartmann 2008: 1147-1148; Thomasson 1984: col. 145.
215  Fitz 1966: 34-36, 53.
216  Pick 1898: 321-327. 
217  На база новооткрита милиарна корона от Sostra Sharankov – Hristov (2019) убедително затвърждават 

идеята за началото на мандата на Messallinus през 244 г.
218  Peachin 1997.
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За времето на Филип Араб в рамките на провинция Долна Мизия е засвидетелствано 
монетосечене в три града. Анализът на техните монетни емисии няма да обхване всички налични 
типове монети, а само онези, които биха могли да отразяват конкретни исторически събития. 

Томи

Цитираните номера на монети са по B. Pick – K. Regling (Die antiken Münzen Nordgriechenlands. 
Dacien und  Moesien. I-2, Berlin, 1910).

Монетарницата на Томи има дълъг период на активност. При управлението на Гордиан 
III градът вече е част от монетната лига, чието монетосечене според някои автори е обвързано 
с нуждите на войските, разквартирувани в Долна Мизия.219 Значението на града като една от 
основните монетарници в провинцията се запазва и при управлението на Филип Араб. За 
това свидетелства наличието на сериозно монетосечене в Томи както с името и портрета на 
императора, така и с тези на неговото семейство – съпруга и син. И през разглеждания период 
монетарницата на Томи запазва правото си да не поставя името на провинциалния управител 
върху своите емисии.

В монетосеченето на Томи титулатурата на Филип-баща най-често се среща изписана 
в дългия вариант ΑVТ Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС ΑVΓ, което е характерно за по-ранния период на 
неговото управление – 244-247 г. 

За настоящия анализ от по-конкретно значение са три монетни типа:

                    Филип Араб (3571)                                         реверс: Императорът, изправен 
                                                                                                  наляво, с лавров венец, броня, мантия 
                                                                                                  и ботуши, в дясната ръка държи 
                                                                                                  паразониум, лявата ръка е подпряна на
                                                                                                  копие (с върха насочен надолу), с десния
                                                                                                  крак е стъпил на Prora (нос на кораб).

                    Филип Араб (3572)                                         реверс: Императорът, наляво, с лавров 
                                                                                                  венец, броня, мантия и ботуши, 
                                                                                                  в изпънатата дясна ръка има глобус,  
                                                                                                  лявата ръка е подпряна на копие с връх
                                                                                                  насочен надолу.

                    Филип Араб (3573)                                         реверс: Императорът е изобразен 
                                                                                                  по същия начин както на 3572, 
                                                                                                  но копието е неясно.

Тези монетни типове от голям номинал представят владетеля в бойното му снаряжение. 
Особено значима изглежда появата му върху предната част на кораб. Изображенията биха могли 
да свидетелстват за вероятно или очаквано императорско присъствие в града във военновременни 
условия, като е допустимо предположението, че идването в района е на кораб, а не по суша. 
Тук още веднъж е необходимо ясно да се подчертае, че внушенията и индикациите, вложени в 
монетните изображения, биха могли да се използват като исторически извор само в комбинация 
с други свидетелства от и за съответния период.

Интерес представляват монетите, на чийто аверс са представени заедно Филип Старши (ΑVТ 
Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС ΑVΓ) и съпругата му Отацилия (Μ ΩTA СΕΒEΡΑ СЕВ).

219  Юрукова 1987: 19.
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                    Филип Араб и Отацилия (3583) 220     реверс: Конкордия, изправена наляво, 
                                                                                                  с хитон, химатион и калат; в протегната 
                                                                                                  дясна ръка патера, в лявата –
                                                                                                  рог на изобилието.

Изображението на Конкордия носи идеята за разбирателство и хармония. Обвързан най-
вероятно с ранния период на емитиране на монетите, този тип би могъл да отразява представата 
за всъщност безконфликтното възкачване на престола на Филип Араб. Появата на Конкордия 
върху общата монета подсилва идеята за стабилност на централната власт и илюстрира една 
представа, която местният градски елит, пряко отговорен за емитирането, изглежда възприема 
като съществена, за да я вложи в монетните печати. 

Силно впечатление правят също емисиите на Отацилия Севера, както и тези за Филип-
син. Причината е наличие на реверси с Нике и при двамата, каквито обаче засега липсват при 
монетите на Филип-баща: 

                    Отацилия (3588)                                             реверс: Нике изправена напред, глава 
                                                                                                  наляво, с двоен хитон; в изпъната 
                                                                                                  дясна ръка – венец, 
                                                                                                  в лявата – палмов клон.

                    Отацилия (3589)                                           реверс: Нике наляво, с двоен хитон; 
                                                                                                  в изпъната дясна ръка – венец, 
                                                                                                  в лявата палмов клон.

                    Филип Млади август (3595)               реверс: Нике на дясно, главата наляво, 
                                                                                                  с двоен хитон; в протегната назад 
                                                                                                  дясна ръка държи венец, 
                                                                                                  в лявата – палмов клон.

Много е възможно в тези случаи чрез Нике да е отразена някаква важна за римското оръжие 
победа в района. Особеното тук е не толкова присъствието ѝ при монети на съпругата и сина на 
императора, а отсъствието на подобен тип върху монети с портрета на бащата венценосец. 

Във връзка с това трябва да се отбележи, че титлата на Филип Млади е Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС 
ΚΑΙСАΡ ΑVΓ, т.е. той вече е обявен за август, което става след успеха срещу карпите.221 Освен 
това прегледът на нумизматичния материал показва, че монетите на Филип-син, отсечени през 
периода в Томи, са с най-голям номинал. Тези няколко факта позволяват да се предположи, че 
именно Филип Млади всъщност има съществена роля при отблъскването на карпите в района 
на Долния Дунав. Подобна теза би обяснила също защо в Томи монетосеченето на сина изглежда 
по-значимо от това на бащата.

Фактът, че в Томи се секат монети за Филип-син и като цезар, и като август свидетелства, 
че при Филип Араб в дейността на монетарницата са налице поне два периода на активност. 
Потенциално съществува и друга възможност – в рамките на един и същи период на активност 
монетосеченето за Филип Млади цезар да е преминало в емитиране за Филип Млади август. Все 
пак подобна реконструкция изглежда по-малко вероятна.

Направените до момента наблюдения ще останат непълни, ако не се подчертае още един факт 
– липсата досега на императорски изображения върху реверсите на монети на Филип Млади. 
Това би бил допълнителен показател за личното присъствие на младия август в града. И все пак 
особеното му значение за Томи изглежда ясно засвидетелствано от нумизматичния материал. 

220  Poole (1963: 63, № 65) отбелязва и самостоятелен тип на Филип Араб с реверс Конкордия.
221  Drinkwater 2005: 37. Piso 2005 защитава идеята, че младият наследник е въздигнат в август преди 

финалната победа срещу карпите. 
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Трябва да се отбележат още някои от реверсните печати на Филип-син.

                   Филип Млади цезар (№ 3619)               реверс: Конкордия, изправена наляво,
                                                                                                  с хитон и химатион, и калатос; 
                                                                                                  в протегната дясна ръка – патера, 
                                                                                                  в – лявата рог на изобилието.

                   Филип Млади август (№ 3610)                    реверс: Конкордия, изправена фронтално, 
                                                                                                  глава наляво, с хитон и химатион, 
                                                                                                         и калатос; в протегната дясна ръка – патера,
                                                                                                  в лявата – рог на изобилието.

Този монетен тип е еднакъв с изображението на разгледания по-горе при монетосеченето, 
представящо заедно Филип-баща и Отацилия. С това още повече се усилва внушението за 
стабилна и хармонична централна власт.

Калатис

Цитираните номера на монети са по B. Pick (Die antiken Münzen Nordgriechenlands. Dacien und Moesien. 
I-1. Berlin, 1898)

При управлението на Филип Араб Калатис е друга монетарница в района на 
западнопонтийското крайбрежие на Долна Мизия, която сече монети за императорското 
семейство. Тя е активна и при управлението на Гордиан III след временно прекъсване при Север 
Александър.

В монетните емисии на Калатис са представени както Филип-баща, така и съпругата 
Отацилия, а също и синът Филип. Титулатурите им съответно са ΑVТ Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС 
ΑVΓ, Μ ΟTAΚIL СΕVEΡΑ AVΓ и Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС ΚΑΙ. Тези титулатури на членовете 
на императорското семейство са характерни за ранния период на управлението на Филип 
Араб 244-247 г.222 Публикуваният нумизматичен материал от града създава впечатлението за 
едно регулярно монетосечене, което не е вдъхновено от значими за града събития. Липсват 
изображения на владетеля върху реверса, липсват и сюжети с военен или победоносен характер, 
както и реверси с Конкордия, така добре засвидетелствани в Томи. 

По отношение на Калатис самото наличие на монетосечене от името на Филип Араб и 
семейството му е основната информация, която за момента може да се извлече от нумизматичния 
материал. 

Марцианополис

Цитираните номера на монети са по B. Pick (Die antiken Münzen Nordgriechenlands. Dacien und Moesien. 
I-1.Berlin,1898)

Емисиите за Филип Араб и семейството му бележат последния етап от дейността на 
марцианополската монетарница. 

Монетосеченето на Марцианополис продължава и в този период традицията на аверси с двойни 
образи: императорското семейство е представено чрез общите монети на Филип и Отацилия. 
Наред с тях са пуснати в обращение и емисии за Филип-син като цезар и като август. Впечатление 
прави също, че титулатурите на Филип-баща и Отацилия са представени в характерния за по-
ранния период (до 247 г.) вид: ΑVΤ Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС АVΓ | Μ ΟΤΑΚ СЕВЕΡА СЕ. 

222  Carson 1990: 82-85.

.
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Специално внимание заслужават емисиите за Филип Млади, тъй като при тях се наблюдава 
развитие: М ΙΟVΙΟС ΦΙΛΙΠΠΟС ΚΑΙСΑΡ, но също и М ΙΟVΙΟС ΦΙΛΙΠΠΟС ΚΑΙСΑΡ АVГ. 
Очевидно, Филип-син е засвидетелстван в монетосеченето на Марцианополис и като цезар, и 
като август.223 Следователно емисии с неговия портрет са отсичани и преди, и след победата 
над карпите през 247 г. Феноменът, наблюдаван в Томи, с преобладаващ дял на монетосеченето 
за Филип-син, е факт и тук. Повечето монети са за него като цезар. Това засилва впечатлението 
за ангажираността на младия съимператор, при това изглежда без бащата венценосец, със 
събитията в района на Долния Дунав.

                     Филип Араб и Отацилия (№ 1204)             реверс: Конкордия с калатос, патера 
                                                                                                  и рог на изобилието.     

                     Филип Млади цезар (№ 1213)  реверс: Конкордия с калатос, патера 
                                                                                                  и рог на изобилието, стояща обърната 
                                                                                                  наляво пред олтар.

                     Филип Млади цезар (№ 1214)               реверс: Конкордия с калатос, патера 
                                                                                                  и рог на изобилието.

Тези няколко реверсни типа идват да потвърдят и тук линията, засвидетелствана и при 
другите две монетарници в района. Идеята за „Съгласието” в управлението на Империята отново 
е ясно представена в монетарница, чието монетосечене някои изследователи също свързват с 
нуждите на армията.224

Подобно на Калатис, тук също липсва военната и победоносна тематика, както и владетелското 
изображение на реверса. В този смисъл и за този град няма данни за императорско присъствие 
или неговото очакване. 

***

Направените наблюдения върху монетарниците, емитирали за Филип Араб и семейството 
му в рамките на Долна Мизия, налагат няколко извода. Част от монетните реверси при емисиите 
на Томи подсказват възможно императорско присъствие в града. Силно впечатление прави 
значителната роля на Филип Млади, безспорно засвидетелствана чрез емисиите на две от 
активните долномизийски монетарници през разглеждания период. Монетите, отсечени в Томи 
и в Марцианополис за младия Филип цезар, а вече и август, преобладават в контекста на общата 
картина на съответното градско монетосечене. Това подсказва възможността именно синът да е 
бил по-ангажиран с източните райони на Долна Мизия. 

2.3. Епиграфските паметници от периода 244-249 г. от Долна Мизия
Наред с нумизматичния материал, епиграфските паметници също представляват 

първостепенен източник на информация. Текстовете на каменните надписи съдържат 
сравнително лаконични, но ценни сведения. Като директен израз на политическата активност 
на институциите,225 те носят конкретни данни, които като правило липсват в наративните 
извори. В контекста на настоящото изследване от особена важност са почетните надписи и 
милиарните колони, 226 които биха могли да бъдат разглеждани като индикация за потенциалното 
присъствието на членовете на императорското семейство в съответния район.

223  Марцианополис е един от малкото градове, в чието монетосечене се откриват аверси с бюстовете на 
Филип Млади и Sarapis/Theos Megas обърнати един към друг. Относно анализа на този феномен, неговата 
интерпретация и значение за историческите реконструкции на периода виж Ботева 2017; Boteva 2017.

224  Юрукова 1987: 19.
225  Епиграфските паметници могат да имат и личен, частен характер, но за нуждите на изследването 

от значение са тези създадени по инициатива на имперските институции. 
226  Hollenstein 1975.
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1. AE 1985, 0765 (Разград, Хисарлъка)227

        
Imp(eratori) Caes(ari)
Mar(co) Iulio
Philippo
Pio Fil(ici)(!) Invi(cto)
Aug(usto) et Marc(o)
Iul(io) Philip(p)o
nob(ilissimo) Caesa
res(!) per
ter(ritorium) Abri(tanorum)
m(ille) p(assuum) I 

Надписът е милиарна колона и отбелязва разстоянието до античния град Абритус (дн. 
Разград). Паметникът е издигнат от името на император Филип Араб и сина му Филип. Младият 
владетел е засвидетелстван с титлата цезар, което дава основание поставянето ѝ да се датира в 
периода около средата на август 244 – юли 247 г.228 

2. AE 1981, 0743 (Sacidava – Aliman, Dunăreni, рег. Constanţa, Румъния)229 
       
Marco [Iul(io)]
Philip[po]
nobilis[simo]
Caesar[ifil(io)]
Imp(eratoris) Mar(ci) [Iul(i)]
Philippi In[vic]
ti Aug(usti) c[oh(ors) I]
Cilicum d[edi]
cante C(aio) Pr[as]
tina Me[ssa]
lino co(n)[s(ule)]

  

Епиграфският паметник е открит на територията на Сачидава в Северна Добруджа недалеч 
от Дунавския бряг. Издигнат е от сohors I Cilicum, чието присъствие там е засвидетелствано 
неколкократно. Различни сведения поставят тази кохорта в Мизия през 78 г., в Горна Мизия 
през 93 г. и 100 г., и в Долна Мизия през 134 г., 157/8 г., 177/9 г.230 Текстът е от почетен надпис в чест 
на Филип-син. Младият император носи титлата цезар, което поставя издигането му в периода 
около средата на август 244 –юли 247 г. Изписано е и името на провинциалния управител Prast(i-
na) Messallinus, чийто мандат в Долна Мизия се датира различно в периода 244-247 г.231. Надписът 
е индикативен нe само за присъствието на сohors I Cilicum, но изглежда и за това на младия цезар 
на територията на Долна Мизия.

227  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD007083 (last update: 6 May 2016, Gräf) 
(08/08/2018).

228  Peachin 1990: 31.
229  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD005485 (last update: 16 October 2007, Gräf) 

(08/08/2018).
230  Scorpan 1981: 98, 101.
231  Thomasson 1984: col.145; Fitz 1966: 34-36. Предстои да бъде публикувана важна новооткрита милиарна 

корона от Sostra (Sharankov – Hristov (2019). Анализът на паметника позволява на авторите да изкажат 
убедителото предположение не само по отношение на датирането на мандата на Prast(ina) Messallinus, но 
и във връзка с ранното датиране на разглеждания тук паметник AE 1981, 0743 = IScM IV, 170.   
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3. ІScM V, 9 (Capidava, рег. Constanţa, Румъния)232

1 [M. Iul(io) Philippo]
   [Pio Felici Aug(usto) et]
   [M. Iulio Philippo]
   [nobilissim]o
5              Caesa[ri]
               p(assuum) [— —].

               

Фрагмент от милиарна колона, открит в близост до укрепителните стени на Капидава 
(Северна Добруджа). Надписът е силно фрагментиран, но издателят предлага да се възстановят 
имената на Филип Араб и сина му Филип Млади. Титлата цезар, вероятно за младия съвладетел, 
е сигурно засвидетелствана. Ако предложената възстановка е коректна, датирането на паметника 
ще е в периода около средата на август 244 – юли 247 г., след обявяването на Филип-син за цезар 
и преди да получи титлата август.

4. IScM V, 152 (Troesmis – близо до Igliţa-Turcoaia, Румъния)233

1 Imp(eratori) Cae(sari) 〚[M(arco) Iulio]〛
 〚Philippo [P(io)] F[el(ici)]〛
   Invicto Au[g(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(unicia)]
   p(otestate) p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) pro[co(n)s(uli)]
5 ordo mun(icipii) Tr[oes(mensium)]
   devoti numi[ni mai]-
   estatique e[ius].

Почетният паметник е издигнат от управата на Трезмис (Северна Добруджа) в чест на 
император Филип Араб. На база разчетеното trib. pot. cos. procos.,234 за година на издигането му 
се предполага 244/245 г. Трябва да се вземе предвид, че в текста се чества само император Филип 
Араб, което би могло да се свърже с една ранна датировка – вероятно още през 244 г., преди 
сина му да бъде обявен за съвладетел. Трябва да се отчете и фактът, че името и титулатурата на 
владетеля са заличени, което определя възстановката и всички заключения, направени на тази 
база, като несигурни. 

5. IScM V, 153 (Troesmis – близо до Igliţa-Turcoaia, Румъния)235

1 Imp(eratori) 〚[{e.g.} Caes(ari) M(arco) Iul(io) Philippo et M(arco) Iul(io) 
   Philippo(?)]〛
   nobilissimo Cae[sari]
   ordo mun(icipii) Troes(mensium)
   devoti numini mai-
5 [esta]tique eorum.

Предположено е, че надписът е поставен в чест на император Филип Араб и сина му Филип 
Млади с титлата цезар. Издигнат е от управата на град Трезмис (Северна Добруджа). Титлата 
цезар на младия император отново поставя надписа в периода преди юли 247 г. При анализа 
на този паметник трябва да се отбележи несигурността на идентификацията на двамата 

232  https://inscriptions.packhum.org/text/173849 (08/08/2018).
233  https://inscriptions.packhum.org/text/173997 (08/08/2018).
234  IScM V 152, рр. 184-185.
235  https://inscriptions.packhum.org/text/173998 (08/08/2018).
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владетели. В резултат на damnatio memoriae имената на императорите са заличени, което прави 
разчитането на Филип Араб и Филип Млади, само едно от вероятните.236

6. IScM І, 349 (Istria/ Histria – Vicus Secundini, Romania)237

  
 горен отсек 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  долно поле 2 et Iunoni Regine,
                       c(ives) R(omani) et Lai consistentes
                       vico Secundini posuer-
                   5  u<n>t pro salute Imp(eratoris) Gai Iuli
                       Marci 〚[Philippi]〛 Pii Aug(usti)
                     〚[et] Iuli [Philippi, nob]〛-
                     〚[ilissimi Caesaris]〛
                        cura agentibus m-
                 10   agistratis Claudi-
                        um Antoninum et
                        Cocceium Iustu-
                               m, Pres-
                        enti et Albino
                  15         co(n)s(ulibus).

Посветителният надпис е открит на територията на античния град Истрия. Издигнат е в чест 
на император Филип Араб и сина му Филип Млади, който носи титлата цезар. Упоменаването 
на имената на консулите C. Bruttius Praesens и C. All[…] Albinus238 позволява паметникът да бъде 
датиран сигурно в 246 г. 

7. IScM V, 124 (Cius (Hassarlîc), Gîrliciu, Румъния)239

1 [I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
   pr(o) [salute]
   Imp(eratorum) d(ominorum) n(ostrorum)
   Marci Iuli
5  Philippi
   et Marco Iul-
   io Philippia(no)
   nobil(issimo) Caes(ari) et
   Otaciliae Se-

10 verae Aug(ustae) ạ[r(?)]-
   contens {archontes} r(egionis) His(triae) su-
   b arc(ontatu) {archontatu} Aur(elii) Euxi-
   ni Leontisci
   ․․․ Cociei {Coccei(?)}, Aur(elius) Victor, Ulp(ius) Mart-

 15 inus, Ael(ius) Iulius, Aur(elius) Castus, Mu-
   catra(?) Stoinis, Mess(ius) Frontin(us)
   [—]n[—] Sil(ius) Ingenus, Herc(ulius) Marcia(nus)
   [— — — — — — — — — —]ci f(ecerunt)(?).

236  IScM V 153, рр. 185-186.
237  https://inscriptions.packhum.org/text/173018 (08/08/2018).
238  Gerhardt – Hartmann 2008: 1063.
239  https://inscriptions.packhum.org/text/173969 (08/08/2018).
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Посветителният надпис е издигнат първоначално на територията на Истрия. 
Впоследствие е преместен и преизползван в Cius (близо до дн. гр. Констанца, Румъния).240 
Надписът е в чест на императорското семейство. Трябва да се подчертае, че тук освен двамата 
владетели, баща и син, се споменава и августата Отацилия Севера. Филип Млади отново е 
засвидетелстван като цезар, което датира поставянето на паметника преди юли 247 г.

***

Силно впечатление прави, че епиграфските паметници са предимно от областта на Северна 
Добруджа, откъдето произхождат и монетни съкровища датирани във времето на Филип Араб. 
Болшинството от тях са от укрепления, пряко свързани със защитата на Дунавския лимес. 
Посветени са предимно на двамата императори Филип баща и син, но се срещат и надписи, 
които ги честват по отделно. Появата на младия Филип в самостоятелен надпис и то издигнат 
от военна част (виж надпис № 2), подсказва негова възможна ангажираност с военни действия 
в района. Този факт, както и съсредоточаването на надписите по отбранителната линия при 
Дунавската делта обвързват възможното присъствие на двамата владетели с определен военен 
конфликт. При анализа на текстовете от особена важност е титулатурата на младия Филип. 
Навсякъде той е засвидетелстван като цезар, което поставя надписите и събитията, с които са 
обвързани, в периода около средата на август 244 – юли 247 г. Така разгледани, фактите говорят, 
че вероятно става дума за присъствието на двамата императори по време на сблъсъците им с 
карпите. Надписите оставят впечатление за активно участие на сина съвладетел в защитата на 
долномизийските територии, което би могло да обясни и обявяването му за август именно след 
успешния край на този конфликт.

2.4. Обобщение на данните от епиграфския и нумизматичен
материал от Долна Мизия

Успоредното разглеждане на монетите и надписите неизменно води до очертаването на 
някои основни характеристики на властта на Филип Араб в рамките на провинция Долна Мизия. 

На първо място може да се каже, че монетарниците, емитирали монети за Филип, са ограничен 
брой и са разположени изключително по черноморското крайбрежие и неговия непосредствен 
хинтерланд (виж Приложение ІІІ, карта 1.4.). Факт е наличието на сериозни проблеми именно 
по границите на Долна Мизия от страна първо на карпите, а впоследствие и на готите. В тези 
военни сблъсъци Филип постига успех през 247 г. с победата над карпите. Това не е отречено 
дори от негативно настроените към императора извори и съвременни изследователи. 

Очертава се и друг момент при анализа на нумизматичния материал. В монетосеченето на 
градовете Томи и Марцианополис прави впечатление значителното емитиране за Филип-син 
– факт, който носи допълнителен щрих към възстановяването на ситуацията. В емисиите на 
младия император се наблюдава голямо разнообразие на типовете. Докато при родителите му 
титулатурата говори предимно за ранни емисии, то при Филип-син появата на титлата август е 
ясен знак и за по-късно монетосечене, в периода след юли 247 г., когато той получава споменатата 
титла. Въпреки липсата на еднозначни сведения за присъствие на Филип Млади на териториите 
на градовете Томи и Марцианополис, усещането за ключовата роля на младия владетел в района 
не може да се пренебрегне. Младият съимператор най-вероятно е пряко ангажиран със защитата 
на най-източните части на Долнодунавския лимес. Така въздигането на Филип-син първо в 
цезар, а след това и в август придобива реален, прагматичен смисъл. Ситуацията в Империята 
подсказва възможността това да е направено, за да се гарантира императорско присъствие на 
повече от една военновременна фронтова зона. По този начин има възможност да се действа с 
целия авторитет на императорската власт едновременно на два фронта.241 

240  IScM V 124, рр. 146-147.
241  Виж Boteva 1998.
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Именно в тази насока говорят и съхранените епиграфски паметници от района. Активността 
на сина изглежда ясно отразена в надписите, където той е засвидетелстван наравно с баща си. 
Почитан е дори самостоятелно, и то от военни части, без да е упоменат и Филип Старши (виж 
надпис № 2). От своя страна, титулатурата му говори, че присъствието му в региона може да 
се свърже именно със сблъсъка с карпите и събитията между 245-247 г. В изследването си върху 
периода на управление на Филип Араб, Christian Körner изказва идеята, че частта от титулатурата 
на Марциа Отацилия Севера mater castrorum е обвързана с това, че тя придружава Филип Араб на 
бойното поле с карпите.242 Свидетелствата на епиграфските паметници, съчетани с монетосеченето 
на градове като Томи и Марцианополис, където не просто младия Филип изглежда по-добре 
засвидетелстван, но и има общи типове с майка си, подсказват и друга възможност. Присъствието 
на Отацилия в териториите на Долна Мизия изглежда по-скоро обвързано с това на сина ѝ 
отколкото на съпруга ѝ. Идеята кореспондира с изказаното вече предположение, че въздигането 
на Филип-син в съимператор не е само желание за установяване на династичен наследник от 
самото начало на новото управление. То има и действително проявление във физическото 
присъствие на императорска фигура на няколко фронта едновременно.243 Също така то създава 
и поддържа по-силна връзка с войските, за да се гарантира тяхната лоялност към управляващия 
венценосец. 

След успешния край на конфликта с карпите долнодунавската граница е стабилизирана 
само за около година. През 248 г., възползвайки се от вътрешната нестабилност заради новите 
претенденти за императорската власт, отвъддунавски племена започват нови масирани 
нашествия. Именно това изпитание за Империята се превръща в повод за издигането на следващ 
претендент – Деций. Изпратен от Филип като управител на долнодунавските територии, след 
като през 249 г. поне временно овладява ситуацията, Деций узурпира властта.

В монетните съкровища от периода емисиите на Филип са силно застъпени. Голямото 
количество на Филипови монети от централните имперски емисии говори за интензивния 
паричен поток към Долна Мизия в това време. Въпреки нарастващата криза при Филип Араб, в 
провинцията изглежда все още има достатъчно големи финансови ресурси. 

2.5. Монетните съкровища от Тракия
Макар и вътрешна за имперските граници, провинция Тракия се оказва незащитена от 

набезите на различни отвъддунавски племена. Именно при управлението на Филип Араб тези 
набези се превръщат в основен фактор за кризата. Както в Долна Мизия, така и тук монетните 
съкровища са индикативни за мащабите на вражеските нападения, а също и за размерите на 
икономическата криза в провинция Тракия.

Прави впечатление, че монетните съкровища, намерени на нейната територия,244 не са много по-малко 
от откритите в граничната провинция Долна Мизия. Това ясно говори, че и земите на юг от Стара планина не 
са пощадени от трансдунавски нашествия. В научните изследвания се разглежда възможността, териториите 
на Тракия да са засегнати още при първата вълна на нашествия на отвъддунавските племена през периода 
248-253 г.245 

Анализът на монетните съкровища и данните на Йорданес246 показва, че събитията в Тракия 
са неразривно свързани с тези от Долна Мизия. Изглежда много вероятно, засвидетелстваното 

242  Körner 2002: 35-38.
243  Виж Boteva 1998. Piso 2005 защитава идеята, че младият наследник получава титлата август преди 

финалния сблъсък с карпите. Авторът въпреки това също е на мнение, че въздигането на Филип II е пряко 
свързано именно с въпросния военен конфликт.

244  Теодосиев 2017; Varbanov 2012; Touratsoglou 2006: 186-188; Gerov 1977. 
245  Gerov (1963: 127-146) възстановява картината на нашествията на база монетните съкровища, намерени 

на територията на Долна Мизия и Тракия. Следвайки Б. Рапапорт, Геров предполага две нашествия – през 
248 г. и през 250/251 г. Boteva (2001: 37-44) защитава тезата, че нашествията в този период са три – съответно 
през 248, 250 и 251 г. Виж и Dimitrov 2005, 82.

246  Iord. Get. 89-92 = ЛИБИ І 1958: 339-340 (превод В. Бешевлиев и Г. Цанкова Петкова).
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опустошение в двете провинции да е резултат от едно и също нашествие през 248 г.,247 навлязло 
дълбоко в териториите на Империята. 

2.6. Монетосеченето в Тракия и неговата историческа информация
Подобно на Долна Мизия, и тук основен проблем е мълчанието на античните автори за 

ангажираността на Филип Араб и неговото семейство към тракийските земи. Частичен изход от 
тази ситуация дава анализът на нумизматичния материал. 

Няколко са тракийските монетарници, отсекли емисии за Филип Араб, съпругата му 
Отацилия и техния син, и съвладетел Филип Млади. 

Койла (Тракийски Херсонес)248

Цитираните номера на монети са по R. S. Poole (Catalogue of Greek Coins. The Tauric Chersonese, Sarmatia, 
Dacia, Moesia, Thrace &c. A Catalog of Greek Coins in the British Museum. Vol. 3, 1963.)

Койла се намира на западното крайбрежие на Тракийския Херсонес.249 Градското 
монетосечене от времето на Филип Араб не съдържа монетни типове с императора, които биха 
могли да свидетелстват за евентуално негово посещение в града. Все пак два реверсни типа биха 
могли да са информативни при проследяване на движението на Филип Араб в региона.

                    Филип Араб (№ 8–9)250                           реверс: Прора надясно; 
                                                                                                  отгоре рог на изобилието.

Интересното при този тип е наличието на прората. Някои изследователите на това време 
виждат в този символ свидетелство за преминаването на Филип Араб през пристанището на 
съответния град.251 Това плаване би следвало да е част от завръщането му към Рим след обявяването 
му за император на територията на източните провинции на Империята. 252 Действително има 
логика да се смята, че Койла е едно от пристанищата, където новият август спира преди да 
навлезе в тракийските провинции на път към столицата.

Сестос (Тракийски Херсонес)

Сестос се намира на северозапад от Койла по крайбрежието на Тракийския Херсонес.253 
Монетосеченето на града е засвидетелствано от Poole 254 и от Мушмов.255 То не съдържа типове, 
които да говорят за конкретни събития, свързани с членовете на императорското семейство. 
Основните реверси изобразяват различни божества като Аполон, Зевс и Сарапис. 

247  Boteva 2001.
248  Poole (1963: 192) Койла: Филип Араб (№ 7-9); Мушмов (1912: 320) Койла: Филип Араб (№ 5585/6); 

Филип-син (№ 5587).
249  Цветкова 2008: 70-71.
250  Мушмов (1912: 320) определя един от монетните типове с изображението на кораб като част от 

монетосеченето в Койла на Филип-син (№ 5587). Легендата и титулатурата както се вижда от изданието са 
частично запазени, което прави тази констатация несигурна, затова не би могла да е достатъчен довод срещу 
предложените датиране и контекст на разгледаните типове на Филип Араб. От друга страна съпоставена 
с някои епиграфски паметници и монетни находки от източните провинции засвидетелствани от Peachin 
(1991: 331-342) би могла да повдигне въпроса за възможността за една по-ранна инаугурация на Филип 
Млади. 

251  Huttner 2008: 192; Halfman 1986: 234.
252  Halfman 1986: 234.
253  Цветкова 2008: 71-73.
254  Poole (1963: 200) Сестос: Филип-син (№ 19).
255  Мушмов (1912: 316-317) Сестос: Филип Араб (№ 5552-5553) Филип-син (№ 5554-5555).
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Перинт

Н. Мушмов съобщава за съществуването на поне два монетни типа от емисиите за Филип 
Араб и тези за съпругата му Отацилия.256 Но в по-късното специализирано изследване на Е. 
Schönert върху монетосеченето на Перинт не са посочени данни за емисии било с името и 
портрета на Филип Араб, било с това на членове на семейството му257. 

 
Бизия

Цитираните номера на монети са по J. Jurukova (Griechisches Münzwerk. Die Münzprägung von Bizye. 
Berlin, 1981).

Периодът на управление на Филип Араб е третият най-интензивен в монетосеченето на 
Бизия.258 Прави впечатление, че този разцвет в активността на градската монетарница настъпва 
в момент, когато повечето градове прекратяват емитирането на монети. Нещо повече – именно 
Филип Араб премества основното си монетосечене през 244 г. от Хадрианополис в Бизия.259 В 
изследванията се открива предположението, че при Гордиан III Хадрианополис вече е бил част 
от монетната лига, заедно с Марцианополис, Томи, Калатис, Одесос и Анхиало, като някои 
изследователи обвързват активността на лигата и с нуждите на войските.260 

В Бизия е засвидетелствано интензивно монетосечене не само за Филип Араб, но и за 
Отацилия Севера и Филип Млади. Емитирани са и медальони, които са сериозна индикация 
за присъствието, или поне очакването, на императора в града. Титулатурите на Филип-баща 
и Филип-син върху медальоните и монетите са съответно ΑVΤ Μ ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟC AVГ и Μ 
ΙΟVΛ ΦΙΛΙΠΠΟС KAICAΡ.261 Това свидетелства, че екземплярите са отсечени в ранния период на 
управлението на владетелите – със сигурност преди юли 247 г., когато младият Филип е обявен 
за август.

Монетите на Филип Араб предлагат няколко реверсни типа, които представляват особен 
интерес:

                   Филип Араб (№ 127.L)                           реверс: Императорът с броня и мантия
                                                                                                 върху кон, движещ се надясно, 
                                                                                                 с вдигната за поздрав дясна ръка.

        

Bizye CNT_7187262

                   Филип Араб (№ 92.А)                                   реверс: Императорът върху движещ 
                                                                                                 се кон, в лявата ръка държи юздите, 
                                                                                                 в дясната копие или скиптър. 

256  Мушмов 1912: 266.
257  При Schönert 1965 след като е представено монетосеченето за Транквилина, съпругата на Гордиан 

III (стр. 259-264), следват емисии за Галиен (253-268 г.) на стр. 264-268.
258  Jurukova 1981: 12-14.
259  Заради сходството между емисии медальони от Хадрианополис и Бизия, Юрукова (1987: 20) изказва 

тезата, че Бизия е пряк наследник на хадрианополското монетосечене.
260  Юрукова 1987: 19.
261  Виж Carson (1990: 82-85) за промените в титулатурата на членовете на императорското семейство.
262  Bizye CNT_7187, in: Corpus Nummorum Thracorum, http://www.corpus-nummorum.eu/CNT_7187 

[Last downloaded: 2018/08/09]. Изображението е с мащаб 1:1.
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                                                                  Bizye CNT_3882263

                    Филип Араб (№ 124.K)                            реверс: Императорът с лъчиста корона 
                                                                                                  на главата, стои обърнат надясно; 
                                                                                                  с левия си крак е стъпил на предна 
                                                                                                         част на кораб, с дясната ръка се подпира 
                                                                                                  на копие с насочен надолу връх, 
                                                                                                  с лявата ръка държи неиндетифициран 
                                                                                                        предмет (верятно къс меч или паразониум).

Тези монети, в комбинация с другите типове извори за периода, са сериозен признак за 
присъствието на императора в Бизия. Според Й. Юрукова посещението на Филип Араб и войските 
му там е част от похода му към Бизантион след успешно завършилия конфликт с карпите.264 
Ясно очертаните военни атрибути на императорското изображение говорят за ангажирането на 
владетеля във военните действия и биха могли да се свържат и с приключил военен конфликт. 
Въпрос, който тук трябва да се зададе задължително, е за кой военен конфликт става дума? Дали 
това е победата му над карпите през 247 г., както предполага Юрукова? Липсата на монети за 
Филип-син като август прави това предположение по-скоро трудно защитимо. 

От друга страна, като се отчете ранното емитиране на монетите, може да се допусне и 
различно тълкуване. Според предложения от Peachin265 маршрут на Филип на път към Рим 
през 244 г., посещението се вписва по-скоро в контекста на завръщането му след сблъсъка със 
Сасанидите.

                   Филип Араб (№ 91.А)                            реверс: Нике изправена напред с глава 
                                                                                                  обърната наляво, с дясната ръка държи 
                                                                                                  венец, в лявата палмов – клон.

Този реверсен тип може също да се свърже с успешния край на кампанията на Изток при 
идването на Филип Старши на власт. Факт е, че въпреки високата според много извори цена, той 
успява да стабилизира поне за известно време границата със Сасанидите.

Изображението на Нике се открива и при общите монети на Филип-баща и на Отацилия:

                   Филип Араб и Отацилия (№ 141.А )     реверс: Нике, права обърната наляво, 
                                                                                                  с дясната ръка държи венец, 
                                                                                                  в лявата – палмов клон.

Филип-син с титлата цезар също има свое самостоятелно монетосечене в града. Прави 
впечатление липсата на реверсни типове, които да подсказват личното му присъствие там. 

263  Bizye CNT_3882, in: Corpus Nummorum Thracorum, http://www.corpus-nummorum.eu/CNT_3882 
[Last downloaded: 2018/08/09]. Изображението е с мащаб 1:1.

264  Юрукова (1987: 13) коментира, че Йоан Антиохийски дава единственото свидетелство за придвижване 
на Филип след сблъсъка с карпите към Бизантион. 

265  Peachin (1991: 339-340) възстановява пътя на Филип Араб на връщане от Месопотамия и предполага, 
че Бизия е една от спирките в Тракия.
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Деултум266

Цитираните номера на монети са по Д. Драганов (Монетосеченето на Деултум. Фондация „Братя 
Бобокови”, София, 2006).

Монетосеченето на колонията Деултум свидетелства за икономическия просперитет на града 
през първата половина от III в. Неговите монети са добре представени в паричната циркулация 
на региона. Градът разполага и със собствено пристанище и достъп до важни пътища, което го 
превръща в един от търговските центрове на областта.267 

Последните емисии на Деултум са именно от управлението на Филип Араб и датират 
от 247 г. Според Д. Драганов прекратяването на монетосеченето на града е пряк резултат от 
започналите през 248 г. няколко вълни на нашествия, достигнали до вътрешността на тракийската 
провинция.268 

В градската монетарница има засвидетелствани емисии за всички членове от императорското 
семейство. Титулатурите са съответно: на Филип-баща – IMP M IVL PHILIPPVS AVG,269 на Филип-
син – M IVL PHILIPPVS CAES(AR) и на Отацилия – M(ARCIA) OTACIL(LIA) SEVERA AVG.270 Те са 
ясна индикация, че емисиите са от периода преди обявяването на Филип-син за август. 

Заради забележително различаващият се портрет на Филип I върху няколко различни типа 
лицеви печати Д. Драганов допуска, че в монетосеченето на Деултум е имало поне два периода. 

Общият преглед на нумизматичния материал показва, че въпреки системното Филипово 
монетосечене в града, в репертоара му е отчетен само един тип с военен характер. Това са монети 
за Филип-баща, при които е засвидетелствано изображение на императора във военно облекло:

                   Филип Араб (№ 1613)                                    реверс: Императорът във военно облекло 
                                                                                                  прав, наляво, държащ глобус и жезъл.     

Този тип може да се свърже с тезата на Peachin за маршрута на Филип към Рим след като 
взима властта през 244 г.271 При възстановката, която прави на завръщането на Филип Араб от 
Месопотамия, изследователят допуска, че императорът е минал през Деултум.

Монетосеченето на тази римска колония създава по-скоро усещането за стабилност 
на Империята и спокойствие в развитието на града и проявите на централната власт там. 
Сравнително често срещани реверсни типове са тези с Конкордия: 

                   Филип Араб (№ 1582–1588)                  реверс: Конкордия (Хомоноя) с калатос 
                                                                                                  на главата, права, наляво, 
                                                                                                  държаща патера и рог на изобилието. 

                   Филип Араб (№ 1589–1597)                            реверс: Конкордия (Хомоноя), права,
                                                                                                  наляво, държаща патера и рог  
                                                                                                  на изобилието. 

                   Филип Араб (№ 1598–1599)                           реверс: Конкордия (Хомоноя) на трон, 
                                                                                                  наляво, държаща патера и рог 
                                                                                                  на изобилието. 
266  Draganov 2005.
267  Драганов 2006: 33-38.
268  Драганов 2006: 37.  
269  Според Драганов (2006: 95) за монетите на Филип-баща от 247 г. е употребявана и по-късата легенда 

IMP PHILIPPVS AVG. Някои автори изрично подчертават, че за няколко месеца през 247 г. Филип Млади 
носи пълната титулатура, а Филип I този кратък вариант (Carson 1990: 82-85). 

270  Драганов 2006: 95.
271  Peachin 1991; Драганов (2006: 95) допуска, че не е била емитирана специална серия при посещението 

на Филип в града.
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      № 18248977272

                     Отацилия (№ 1957–1967)                               реверс: Конкордия (Хомоноя), права, 
                                                                                                      наляво, държаща патера и рог 
                                                                                                      на изобилието.

                     Отацилия (№ 1968)                        реверс: Конкордия (Хомоноя) на трон, 
                                                                                                      наляво, държаща патера и рог 
                                                                                                      на изобилието. 

                     Филип Млади (№ 1824–1831)                  реверс: Конкордия (Хомоноя), права, 
                                                                                                      наляво, държаща патера и рог 
                                                                                                      на изобилието.

                     Филип Млади (№ 1832–1833)273                  реверс: Конкордия (Хомоноя), права, 
                                                                                                      наляво, държаща патера и рог 
                                                                                                      на изобилието.

Като цяло монетосеченето на колонията дава усещането за просперитет и спокойно развитие, 
докато не прекъсва през 247 г. В същото време монетите на Деултум подсказват присъсвието 
на императора в града. Остават и някои проблеми, като например вътрешното за периода 
февруари/началото на март 244 – юли 247 г. датиране на монетосеченето.274 

Месамбрия 

Цитираните номера на монети са по I. Karayotov (The Coinage of Mesambria. Vol. II: Bronze Coins of Mesa-
mbria. Burgas, 2009).

Месамбрия е една от понтийските елински колонии с дълъг период на съществуване. В 
рамките на Империята тя несъмнено е един от основните центрове на градския живот по 
крайбрежието. Предполага се, че докато е в рамките на провинция Долна Мизия, градът е част 
от Западнопонтийския койнон.275 Това от своя страна говори за значението му в провинциалната 
система. В годините на Империята има засвидетелствано монетосечене от първата половина на 
ІІ в. до средата на III в., но с някои прекъсвания, сред които и това в периода 217-238 г. Първата 
половина на ІІІ в. е време, когато и други монетарници в тракийските земи временно не 
функционират.

272  https://ikmk.smb.museum/object?id=18248977 (09/08/2018). Изображението е с мащаб 1:1.
273  В труда си Poole (1963: 114) отбелязва монетен тип (№ 30) за Филип син от периода му като цезар, 

чийто реверс изобразява младия император с лъчиста корона, военно наметало, глобус в лявата ръка 
и вдигната дясна. Този монетен тип може да се приеме като възможно доказателство за присъствието 
или очакването на младия владетел в града. Интерпретацията му все пак остава несигурна, тъй като не е 
потвърден в по-късните изследвания на монетосеченето на Деултум. 

274  Драганов 2006: 95-96. 
275  Трябва да се отбележи, че в изследванията Месамбрия не е единствено предлаганата  идентификация 

за временния шести член на Койнона (виж Тачева 2004: 181-190).
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В Месамбрия са отчетени няколко типа монети, емитирани за Филип Араб и семейството 
му. Самостоятелни емисии на самия император не са съобщени от Иван Карайотов, но има 
такива общи за него и жена му. Основната част от самостоятелното монетосечене е за сина им 
– Филип Млади. В този период монетарницата е много активна. Според Карайотов с нейното 
монетосечене се компенсира липсата на такова в съседните ѝ крайбрежни градски центрове.276

Интерес представляват няколко от общите за Филип и Отацилия Севера типове: 

   

Mesembria CNT_8124277

                Филип Араб и Отацилия (№ 223–228)                 реверс: Император на кон надясно,
                                                                                                дясната му ръка вдигната.           

 Друг тип на императорската двойка, който заслужава специално внимание, е следният:

                 Филип Араб и Отацилия (№ 267–271)               реверс: Нике изправена наляво, с венец 
                                                                                                        в дясната ръка и палмова клонка в лявата.

Тези два типа от монетосеченето за императорската двойка биха могли да свидетелстват за 
присъствието на ѝ в града в контекста на определен военен успех. В комбинация с ранната форма 
на титулатурите изглежда вероятно този град да е бил още една спирка от маршрута на връщане 
от източните провинции, след като Филип поема властта в началото на 244 г. 

                     Филип Араб и Отацилия (№ 233–238)           реверс: Конкордия изправена наляво, 
                                                                                                      в дясната ръка държи патера, 
                                                                                                      в лявата – рог на изобилие.

Монетите с изображението на Конкордия, символизираща хармонията и разбирателството, 
са един от често срещаните варианти при общото монетосечене на Филип-баща и Отацилия. В 
тях може да се търси идеята за разбирателство не само в императорското семейство, представено 
чрез двата бюста на аверса. В конкретния случай с Филип Араб може да се предположи и 
внушението за безконфликтно идване на власт. 

Сериозното превъзходство в количеството монети емитирани за цезар Филип Млади, в 
сравнение с това за родителите му, според Карайотов278 говори, че емисиите на сина са по-късни 
от тези на владетелската двока.

Самостоятелното монетосечене на Филип-син с титлата цезар279 е засвидетелствано с няколко 
монетни типа: 

276  Karayotov (2009: 25, 81) вижда ясно доказателство за това в реверсен тип на Филип Млади с „делфин 
и две риби” (№ 320-322), който според автора е наследен от монетосеченето на Анхиало и Бизантион.  

277  Mesembria CNT_8124, in: Corpus Nummorum Thracorum, http://www.corpus-nummorum.eu/
CNT_8124 [Last downloaded: 2018/08/09]. Изображението е с мащаб 1:1.

278  Karayotov 2009: 81.
279  Carson 1990: 82-85. Karayotov (2009: 80-81) датира промяната в титулатурата на Филип син по-рано 

от наложилата се в изследванията 247 г., а именно през 246 г.
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№ 18250026280

                    Филип-син цезар (№ 420–422)281                  реверс: Император на кон надясно,
                                                                                     дясната му ръка вдигната.    

Това реверсно изображение може да се приеме като важна индикация за присъствието или 
очакването на младия цезар в града. 

                    Филип-син цезар (№ 425–451)                          реверс: Конкордия права наляво, държи
                                                                                                      в дясна ръка патера и в лявата – 
                                                                                                      рог на изобилие.       

Тези два типа монети за пореден път показват, че за монетосеченето на цялото императорско 
семейство е характерно налагането на идеята за разбирателство във властта и за едно хармонично 
управление. 

Въз основа на данните от монетосеченето на активните монетарници при управлението на 
Филип Араб и сина му в Тракия, има сериозно основание да се предположи присъствието на 
императорското семейство в провинцията във периода до към края на лятото на 247 г. 

2.7. Епиграфските паметници от периода 244-249 г. 
от провинция Тракия

Картината, очертана от прегледа на монетосеченето в провинция Тракия, е необходимо да се 
допълни и от епиграфските данни, които често дават ключова информация.

В своето основополагащо изследване върху провинциалните управители, на базата основно 
на информация от епиграфски паметници, Bengt Thomasson282 съобщава следните имена начело 
на Тракия за времето на Филип Араб:

T. Pomponius Magianus – 241-244 г.
Sextus Furnius Publianus – 247-249 г. (ca. 247 г.)
… … (a. 247-249 г.) 
Coresnius Marcellus ?

Очевидно и самият списък на провинциалните управители представлява един от проблемите 
за изясняване по отношение на разглеждания периода. В тази връзка е изключително важно да се 
имат предвид изследванията от последните няколко години на Н. Шаранков283. Работата му води 
до сериозен напредък в разглежданата тематика. Авторът работи върху реинтерпретацията на 

280  https://ikmk.smb.museum/object?id=18250026 (09/08/2018). Изображението е с мащаб 1:1.
281  Аверсните изображения на Филип II заедно с Sarapis/Theos Megas представляват ключова 

за реконструкциите на периода и силно дискусионна в специализираната литература тематика. За 
последните интерпретации по въпроса виж Ботева 2017; Boteva 2017.

282  Gerhardt – Hartmann 2008: 1186-1187.
283  Sharankov 2018; Sharankov 2017; Sharankov 2016: стр. 312-313, № 882; стр. 328, № 1511; стр. 329, № 

1537; стр. 349, бел. 94). 
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вече познати и публикува невъведени до момента в научно обращение епиграфски паметници. 
На тази база през 2018 г. Шаранков284 много аргументирано предлага нова реконструкция на 
списъка на провинциалните управители на Тракия от периода на Филип Араб. 

[Marcius?] Severianus – 244 г.
Coresnius Marcellus – ca. 244/245 г.
Sextus Furnius Publianus – ca. 245 – (кратко) след юли/август 247 г.
C. Vibius Gallus – ca. късно 247-248 г.
T. Iulius Priscus – 248/249-251 г.

Изследователят също прави ред важни уточнения относно релевантни материали в 
публикация от 2016.285 При надписите IGBulg III-1, 882 и IGBulg III-1, 1537 авторът предлага 
корекции в разчитането на текстовете, които му позволяват да предатира паметниците към 
управлението на Филип Араб. По този начин поставя в същия период активността на тракарха 
M. Aur. Eustochios Celer (IGBulg III-1, 1537 = IGBulg V, 5553). По отношение на споменатия в IG-
Bulg III-1, 882 = IGBulg V, 5398 управител на провинция Тракия Severianus, авторът предполага, 
че е възможно да е засвидетелствания в изворите κηδεστής на Филип. Следваща изключително 
важна корекция Шаранков286 прави в разчитането на AE 2006: 1249-1250 = SEG 57: 628-629. 
Авторът смята, че почетените владетели всъщност са Филип Араб и синът му Филип II, който 
е наречен νέος Ἥλιος. На тази база той продължава с анализа като идентифицира назования 
у тях провинциален управител като C. Vibius Gallus, вероятно бъдещия император Требониан 
Гал, както Шаранков отбелязва, и предлага датировка 244-249 г. (или 247-249 г.?). Впоследствие 
авторът прецизира датировката на мандата на този управител в годините 247-248.287

С предатирането на гореописаните паметници Шаранков успява да изведе познанието за 
системата на провинциалните управители от периода на качествено ново ниво. В следващите 
страници е направен преглед на останалите известните до момента надписи от Тракия, които 
имат отношение и са част от пълноценната реконструкция на картината на периода: 

1. IGBulg IV, 2037 (Баланстра – Калотина)288

1   ἀγα[θῆι τύχηι]. 
   ὑπὲρ [ὑγείας καὶ σωτη]-
   ρί[ας καὶ αἰωνίου διαμο]-
   νῆς [τοῦ μεγίστου καὶ θειο]-
5 τάτου [Αὐτοκράτορος]
   Μ(άρκου) Ἰουλίου Φιλ[ίππου Σεβ(αστοῦ)]
   κα[ὶ Μαρκίας Ὠτακι]-
   λίας [Σευήρας Σεβ(αστῆς), ἡγε]-
   μ[ονεύοντος τῆς Θρ]-

10  ᾳκ[ῶν ἐπαρχίας Φουρ]-
   νίου Π[ουβλιανοῦ πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ)]
   ἀντι[στρατ]ή[γου, ἡ Παυτ]-
   αλε[ωτῶν πόλις].

Милиарната колона е открита близо до сръбско-българската граница. Посветена е на Филип 
Араб и съпругата му Отацилия Севера. Прави впечатление липсата на споменаване на Филип-
син. Надписът вероятно не е намерен in situ, тъй като е издаден от името на град Пауталия. 
Поставена е при провинциалния управител Sextus Furnius Publianus.

284  Sharankov 2018: 99-103.
285  Sharankov 2016.
286  Sharankov, 2016: стр. 349, бел. 94.
287  Sharankov 2018: 100-101.
288  https://inscriptions.packhum.org/text/170138 (10/08/2018).
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Милиарните колони имат особено значение в периода, тъй като още от времето на Северите 
те все повече започват да се възприемат като почетни надписи. При Деций тази нова практика 
вече е сравнително ясно наложена.289 Затова тяхното наличие започва да се разглежда като не по-
маловажно свидетелство за присъствието на владетеля.

2. IGBulg IV, 2032 (Драгоман)290

1       ἀγαθῇ τύχῃ.
   ὑπὲρ [ὑ]γ̣είας καὶ σω<τ>η-
   ρείας καὶ ἐωνείου <δ>-
   ιαμονῆς τοῦ μεγί-
5 στου καὶ θειοτά{τω}-
   του {θειοτάτου} Αὐτοκράτορος
   Μ(άρκου) Ἰουλίου Φιλίππου
   Σεβ(αστοῦ) καὶ Μαρκείας
   Ὠτακιλίας Σευήρας

 10  [Σ]εβ(αστῆς), ἡγεμονεύ[ο]ντος
   [τῆ]ς̣ Θρᾳκῶν ἐπ[α]ρχεί-
   [ας Φ]ο̣υ̣ρνίου πρεσ[β(ευτοῦ)]
   [Σεβ(αστοῦ) ἀντιστρατήγου]
   [— — — — — — — — — — —]

Текстът на тази милиарна колона291 е сходен с този на предишната. Посвещението отново 
е на Филип баща и съпругата му Отацилия, направено в рамките на мандата на Sextus Furnius 
Publianus. Прави впечатление, че провинциалният управител тук е представен единствено с 
гентилното си име Furnius, докато когноменът Publianus липсва в предложената реконструкция 
на надписа.

3. IGBulg V, 5771 (Драгоман)292

1 ἀγαθῇ τύχῃ.
   ὑπὲρ ὑγίας καὶ σωτηρίας
   καὶ ἐωνίου διαμονῆς τοῦ
   μεγίστου καὶ θειοτάτου
5 Αὐτοκράτορος Μ(άρκου) Ἰουλίου
   Φιλίππου Σεβ(αστοῦ) καὶ Μαρκίας
   Ὠτακιλίας Σευήρας Σεβ(αστῆς),
   ἡγεμονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν
   ἐπαρχίας Φουρνίου Που-
          10 βλιανοῦ πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ)
               ἀντιστρατήγου, ἡ Σερδων
               πόλις τὸ μίλιον.
                      εὐτυχῶς.
                       vacat
                              λβʹ.

289  Sotgiu 1975: 800.
290  https://inscriptions.packhum.org/text/170133 (10/08/2018).
291  Hollenstein 1975: 35.
292  https://inscriptions.packhum.org/text/170751 (10/08/2018).
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Милиарната колона е намерена в близост до Драгоман. Издигната е за здравето и спасението 
на Филип Араб и съпругата му от името на град Сердика при провинциалния управител Sextus 
Furnius Publianus.

4. IGBulg V, 5770 (Алдомировци)293

        [ἀγαθῇ τύχῃ].
   [ὑπὲρ ὑγίας καὶ σωτηρί]-
   [ας καὶ αἰωνίου διαμο]-
   [νῆς τοῦ μεγίστου καὶ θειο]-
   [τάτου Αὐτοκράτορος]
1 Μ(άρκου) Ἰ̣ουλίου [Φιλίππου Σεβ(αστοῦ) καὶ]
   Ὠ[τακιλίας Σε]υήρα[ς Σ]ε[β(αστῆς)],
   ἡγεμον[εύο]ντος τῆς [Θρᾳ]-
   κ̣ῶν [ἐ]π̣α̣ρχείας Σ̣[έξτου Φου]-
5 [ρ]νίου Πουβλιανοῦ πρ̣[εσβ(ευτοῦ)]
   Σεβ(αστοῦ) ἀντιστρατήγου, ἡ̣
   
Σερδων πόλις̣ τ[ὸ μ]-
        είλιον. εὐτυχῶς.
                    κʹ.

И тази милиарна колона е с посвещение за здравето и спасението на императорската двойка 
от името на град Сердика. Открита е на около два километра от с. Алдомировци и също като 
разгледаните до момента паметници е от периода на управлението на Sextus Furnius Publianus в 
Тракия.

 5. IGBulg V, 5692 (Вакарел)294

1   [ἀγαθῇ τύχῃ].
   ὑπὲρ ὑγίας κὲ σω-
   τηρίας κὲ ἐωνίου δι-
   αμονῆς τοῦ μεγίστου
5 κὲ θιοτάτου Αὐτο-
   κράτορος Μ(άρκου) Ἰουλίου
   Φιλίππου Σεβ(αστοῦ) κὲ Μαρκί-
   ας {τ} Ὠτακιλίας Σεου-
   ήρας <Σ>εβ(αστῆς), ἡγεμονεύον-

10 τος τῆς Θρᾳκ{ι}ῶν {Θρᾳκῶν} ἐπαρ-
   χίας Φουρνίου Πουπλι-
    ανοῦ πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ) ἀντι-
    στρατήγου, ἡ Σερδων
      πόλις τὸ μί-

 15     λιον.

Милиарна колона, намерена в с. Вакарел. Тя също е издигната от името на град Сердика в 
чест на Филип Араб и Отацилия Севера при провинциалния управител Sextus Furnius Publianus.

293  https://inscriptions.packhum.org/text/170750 (10/08/2018).
294  https://inscriptions.packhum.org/text/170674 (10/08/2018).
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6. IGBulg III-1, 900 (Филипополис)295

1                  [ἀγαθῇ τύχῃ].
     [ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας τοῦ μεγίστου καὶ]
     [θειοτάτου Αὐτοκράτορος (vel sim.) Μ(άρκου) Ἰουλίου Φιλίπ]-
     [που Σεβ(αστοῦ) καὶ Ὠτ]ακιλλί[ας Σευήρας Σεβ(αστῆς), ἡγεμονεύ]-
5   ο̣ν̣τ̣ο̣ς τ̣[ῆς Θρᾳ]κῶν αἰπ[αρχίας {²⁶ἐπαρχίας}²⁶ Σέξτου Φουρ]-  
     [ν]ί̣ο̣υ̣ Π̣[ουβλια]νοῦ πρεσβ(ευτοῦ) Σε[β(αστοῦ) ἀντιστρατήγου],
           [ἡ] λαμπροτάτη Θρᾳκῶν μητ[ρόπολις Φιλιππό]-
                         πολις.   εὐτυχῶ[ς].

Надписът е в чест на Филип I и Отацилия от името на Филипополис, определен като 
метрополис на провинция Тракия. И този епиграфски паметник е издигнат по времето на 
провинциалния управител Sextus Furnius Publianus.

7. IGBulg III-1, 1511 (Паремболе/дн. с. Белозем, област Пловдив)296

     1           [ἀγαθῇ τύχῃ].
   [Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μ(ᾶρκον) Ἰούλιον]
   [Φίλιππον τοῦ θειοτάτου Αὐτο]-
   [κράτορος Καίσαρος Μ(άρκου) Ἰουλίου]
5 [Φιλίππου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς]
   [Σ]ε̣β(αστοῦ) καὶ τῆς θεοφιλεστά〚[της Σεβ]α̣〛-
 〚[στῆς Μαρκίας Ὠτακι]λ̣ί̣α̣ς̣ Σ̣ε̣ο̣[υήρας]〛
 〚[υἱὸν τὸν ν]〛έον Ἥλιον Εὐσεβῆ
   Εὐτυχῆ Σεβ(αστόν), ἡγεμονεύοντ[ος]

 10 τῆς Θ[ρᾳ]κ̣ῶ[ν] ἐπαρχείας Σέξ-
   του Φουρνίου Πουβλιανοῦ,
   [ἡ λαμ]προτάτη Θρᾳκῶν μητρόπολις
   [Φιλιπ]π[ό]πολις. εὐτυχῶς.

Николай Шаранков297 предлага важни корекции в разчитането на текста:

[Ἀγαθῆι τύχηι. | Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον | Αὐτοκράτορα Καίσαρα, υἱὸν | τοῦ
μεγίστου καὶ θειοτάτου | Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μ(άρκου) | Ἰουλίου Φιλίπ]που
[Εὐσ(εβοῦς) Εὐτ(υχοῦς) | Σ]εβ(αστοῦ) καὶ τῆς θεοφιλεστά[τη[ς] Μ(αρκίας) | [Ὠτακι]-
λίας [Σ]ευή[ρας Σεβ(αστῆς)], Μ(ᾶρκον) Ἰού[λ]ιον | [Φίλιπ]πον ν̣]έον Ἥλιον, etc.

Поради лошото състояние на паметника от ключово значение за анализа му са предложените 
в изследванията реконструкции на надписа. На база на новото прецизирано разчитане на 
направено от Шаранков може да се направи важното наблюдение, че тук вече е почетен Филип-
син и то с титлата „август”. Епиграфският паметник е издигнат е от Филипополис, определен 
като метрополис в текста, когато провинциален управител е Sextus Furnius Publianus. 

8. IGBulg III-2, 1700 (с. Бял извор, територията на Августа Траяна)298

 1     ἀγα[θῇ τύχ]ῃ.
   ὑπὲρ νείκη̣ς̣ κ̣[αὶ] α̣ἰ̣ω̣νίου δι[α]-
   μ̣ονῆς τοῦ θειο̣τά̣του Αὐτο-

295  https://inscriptions.packhum.org/text/168970 (10/08/2018).
296  https://inscriptions.packhum.org/text/169598 (10/08/2018). 
297  Sharankov 2016: 328.
298  https://inscriptions.packhum.org/text/169796 (10/08/2018).
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   [κρά]τ̣ορος Κέ̣σ̣[αρο]ς Μ(άρκου) Ἰουλί[ου]
5 [Φ]ιλίππου [Εὐ]τ̣[υ]χοῦς Εὐσεβ[οῦς]
   [Σε]β̣ασ(τοῦ) κ[αὶ τῆς] θ̣εοφιλεστ̣[ά]-
   [της] Ἀγούστ[ης {Αὐγούστης} Μα]ρ̣κίας Ὠτακ[ιλί]-
   [ας] Σευή[ρας, ἡγ]εμονεύον̣[τος]
   [τ]ῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Σέ[ξ]-

10  [του Φ]ουρνίου Που<βλ>ιανοῦ πρ[εσβ(ευτοῦ)]
    Σεβ(αστοῦ) ἀντιστρατήγου, ἡ λα[μ]-
    [προτά]τη Τραιανέων πόλις.
                         ε[ὐ]τυχῶς.

Надписът е в чест на императорската двойка Филип Араб и Отацилия. Издигнат е от името 
на град Августа Траяна при тракийския провинциален управител Sextus Furnius Publianus.

9. IGBulg III-2, 1710 (с. Троян, територията на Августа Траяна)299

1          [ἀγα]θῆι τύχηι̣.  
   [ὑπὲρ ν]ίκης κὲ ἐω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ δια̣μον[ῆς]
   τ̣οῦ θιοτάτου Αὐτο[κ]ράτορ[ος Καί]-
    
    [σα]ρος Μ(άρκου) Ἰουλ[ίου] Φιλίππου εὐ̣[τυ]-
5  [χοῦ]ς̣ εὐσεβοῦ<ς> Σ̣εβ(αστοῦ) καὶ τῆς θ̣[εοφι]-
    [λ]εστάτης Ἀγούστης {Αὐγούστης} Μ(αρκίας) Ὠτα[κι]λ-
    [λ]ί̣α̣ς Σευήρας, ἡ<γ>εμονεύο[ν]-
    [τος] τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχίας Σ̣έ̣[ξ]-
    [του Φ]ο[υρ]ν̣ίου Πουβλιανοῦ πρεσ[β(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ)]

   10  [ἀντι]στρατήγου, ἡ λαμπροτ[άτη]
    [Τ]ραιανέων πόλις. εὐ[τυχῶς].

Милиарна колона от основен римски път, минаващ през Arzus, в югоизточна Тракия, 
за Хадрианополис300. Посвещението отново е за Филип баща и съпругата му. Издигната е по 
времето на Sextus Furnius Publianus.

10. IGBulg IV, 1993 (с. Мирово, Ихтиманско)301 

1 ἀγαθῇ τύχῃ.
   Μαρκίαν Ὠτακι-
   λίαν Σευήραν Σεβ(αστὴν)
   γυνεκα τοῦ κυρί-
5 ου ἡμῶν Φιλίππου
   ἡ Σερδων πόλις.
     εὐτυχῶς.

Този надпис, открит на пътя от София към Пловдив, представлява особен интерес. 
Съдържа посвещение от град Сердика, насочено конкретно към съпругата на Филип Араб, 
Отацилия Севера. В този случай е невъзможно да се даде по-конкретна датировка в рамките на 
периода февруари/началото на март 244 – ок. септември 249 г., тъй като на паметника липсват 
хронологични ориентири, включително името на провинциалния управител.

299  https://inscriptions.packhum.org/text/169807 (10/08/2018).
300  IGBulg III-2, стр. 135.
301  https://inscriptions.packhum.org/text/170093 (10/08/2018).
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11. IGBulg III-1, 911 (Филипополис)302 

1 [ὑπὲρ νίκης καὶ αἰωνίου διαμ]ονῆς ∙ τῶν θειοτάτων ∙ Σεβ(αστῶν) ∙
   [Μ(άρκου) Ἰουλίου Φιλίππου καὶ Ὠτακιλί]α̣ς Σεουήρας ∙ καὶ ∙ ἱερᾶς
   [συγκ]<λ>ήτ<ο>υ κ<αὶ δή>μου τοῦ Ῥωμ<α>ίων καὶ τοῦ σύμπαντος
   [τῶν Σεβαστῶν οἴκου — — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 

   

Посвещението е в чест на император Филип I и съпругата му Отацилия. Фрагментарният 
характер на находката затруднява анализа и датировката на текста, тъй като липсва хронологичен 
ориентир.

12. IGBulg III-2, 1566 (Августа Траяна)303 

     1 [τὸν μέγιστον καὶ] θειότα̣[τον Αὐτοκράτορα Μ(ᾶρκον)]
        [Ἰούλιον Φίλιππον Ε]ὐσε[βῆ Εὐτυχῆ Σεβ(αστὸν) υἱὸν τοῦ]
        [μεγίστου καὶ θειοτάτ]ου Αὐτο[κράτορος Μ(άρκου) Ἰουλίου Φιλίππου]
        [Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σε]β(αστοῦ) ∙ καὶ [τῆς θεοφιλεστάτης Μαρ]-
     5 [κίας Ὠτακιλίας Σευήρα]ς ∙ Σε[β(αστῆς) ἡ λαμπροτάτη Τραια]-
        [νέων πόλις ἐκ τῶν ὑπερ]παιόν̣[των, ἡγεμονεύοντος τῆς]
        [Θρᾳκῶν ἐπαρχείας — — —]στειλ̣[— — — — — — — — —]
        [— — — — — — — — — — — —]Ι̣Μ̣Ο̣[— — — — — — — — —]
        [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

Този надпис би могъл да представлява особен интерес, защото е възстановен като посвещение 
на Филип-син вече август. Въпреки голямото значение на паметника в това отношение, той е 
неизползваем за нуждите на настоящото изследване, тъй като текстът е силно фрагментиран. 
Така възстановени имената и титлите на Филип Млади остават повече от несигурни.304

13. IGBulg III-2, 1591 (Августа Траяна)305

   ἀγαθῆι  [τύχηι].
   [ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας (vel sim.)]
   τοῦ [Αὐ]το[κρ]ά̣τορος [Καίσαρος]
   [Μ(άρκου) Ἰ]ο[υλίου] <Φ>ι<λίππ>ο[υ καὶ τοῦ Αὐτοκράτορος]
5 Καίσα[ρο]ς Μ(άρκου) [Ἰου]λίου [Φιλίππου καὶ]
   τῆς γυναικὸς αὐτοῦ [Ὠτακιλίας Σευήρας]
   [καὶ τοῦ] σύνπαντος αὐ[τῶν οἴκου — — —]
   ΠΙ[— —]Λ․ΕΙ̣[․]ΤΕΣΙΥΛΙ[— — — — — — —]
   ΥΤΟ̣[— —]ΟΛΕΠΛΙΧΟΥΑ[— — — — — — —]
          10 [—]Τ[— —]․ΕΓ̣[․]Λ̣Μ̣ΜΕΝΟΙΟ[— — — — —]

Епиграфският паметник е силно фрагментиран. Предложената възстановка като посвещение 
на цялото императорско семейство е несигурна. Липсват и стабилни датиращи ориентири. 

302  https://inscriptions.packhum.org/text/168981 (10/08/2018).
303  https://inscriptions.packhum.org/text/169655 (10/08/2018).  
304  IGBulg III-2, р. 36.
305  https://inscriptions.packhum.org/text/169680 (10/08/2018).  
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14. IGBulg V, 5257 (Дискодуратера, при с. Гостилица, Габровско)306 
                     

1        ἀγαθῆ∙ι∙ τύχῃ.
    Μ(ᾶρκον) Ἰούλιον Φίλιππον <τ>ὸν Αὐ-
    τοκράτορα Πα<ρ>θικὸν Ἀδιαβη-
    νικὸν Σεβ(αστὸν) {Σεβ(αστὸν)} ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ-
5  μος τῆς Τραιανέων <πόλεως> τὸν αὑτῆς κτί-
    στην ἐν τῷ ἐνπορίῳ αὐτῆς Δισκο-
    δουρατέραις, ἡγεμονεύοντος
    τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Κορεσνί-
    ου Μαρκέλλου.

    Посветителният надпис е в чест на Филип Араб. Издигнат е от името на булето и демоса 
на Августа Траяна, в чиято територия по това време е емпорионът Дискодуратера. Паметникът 
е издигнат в мандата на провинциалния управител Aufidius Coresnius Marcellus, датировката на 
чийто мандат остава несигурна в съвременните изследвания307.

15. AE 2000, 1289 (Деултум, дн. Дебелт)308 

M(arciae) Otaciliae Severae  
matri cast<r>orum
Aug(ustae)

Надписът от база на статуя е от територията на Деултум, като според публикацията е открит 
в двора на сграда, идентифицирана като храм на императорския култ.309 Издигнат е в чест на 
Марциа Отацилия Севера. Паметникът не съдържа датиращи елементи, което затруднява 
поставянето му да се конкретизира в периода февруари/ началото на март 244 – ок. септември 
249 г. Съпругата на Филип Араб е засвидетелствана с титлите августа и mater castrorum.310 Този 
факт още веднъж индикира политическото значение на Отацилия, видимо и при анализа на 
монетосеченето ѝ.311 

16. AE 2000, 1290 (Деултум, дн. Дебелт)312

M(arciae) Ota[ci]lia[e] Sev<e>rae 
matri cas<t>rorum Aug(ustae)

Този надпис е много сходен с предишния и е открит заедно с него. Паметникът е в чест на 
Отацилия Севера, която е представена със същите титли. Дадената и тук титла mater castrorum я 
обвързва с военната активност на Империята.

306  https://inscriptions.packhum.org/text/170450 (10/08/2018).  
307  Шаранков (2018: 103) предлага датиране на мандата му ок. 244/245 г. Авторът подчертава също, че 

остава неясно дали управлението на Marcellus е преди или след това на Severianus, което той също отнася 
към 244 г. 

308  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD043912 (last update: 13 October 2014, Gräf) 
(10/08/2018); Sharankov 2017: 42, № А6. 

309  Sharankov 2017: 40.
310  Kienast – Eck – Heil 2017: 192 отбелязва, че mater castrorum е част от титулатурата на Отацилия още от 

ранната 244 г. Körner 2002: 35-38. 
311  Виж Част І, 1.3. 
312  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD043913 (last update: 13 October 2014, Gräf) 

(10/08/2018); Sharankov 2017: 43, № А7.
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Към тези два надписа върху бази на статуи Н. Шаранков313 добавя още три със същия 
характер (№ А3-5), но за съпруга на Отацилия, Филип Араб, открити в същия контекст. Авторът 
анализира особеностите на паметниците и допуска поради припряната им изработка, че могат 
да бъдат датирани 244 г. и да са свързани с преминаването на Филип Араб и съпругата му през 
Деултум на път към Рим, веднага след като е получил властта. 

     17. Sharankov 2017, A3 (Деултум, дн. Дебелт) 

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco)
Iul(io) Philip〚 p           ọ Pịọ〛
Fel(ici) Aug(usto).

     18. Sharankov 2017, A4 (Деултум, дн. Дебелт)

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Iul(io)
〚 Philippo Pio 〛

Fel(ici) [Aug(usto)].
  

     19. Sharankov 2017, A5 (Деултум, дн. Дебелт)

[Imp(eratori) Cae]〚 s(ari) 〛 M(arco) Iul(io) Philippo  
  〚 Pio F 〛e l(ici) Aug(usto). 

Авторът добавя към паметниците от Деултум и такъв, разположен отново върху база за 
статуя на Филип II. 

     20. Sharankov 2017, A8 (Деултум, дн. Дебелт)

    M(arcum) Iulium 
  〚 Pilippu 〛m
    novilissimum (!)
    Caesarem

    5   ex d(ecreto) d(ecurionum).

Поради по-качествената изработка в сравнение с тези произведени за Филип и Отацилия, 
Шаранков предполага, че не е изработван набързо и вероятно е направен в чест на въздигането 
на младия владетел в август, т.е. изработването му може да се датира не по-късно от юли/август 
247 г.314

21. Λουκοπουλου 2005, Е463 (Плотинополис)

     Ἀγαθῇ τύχῃ.
    Τὸν θειότατον καὶ 
    μέγιστον αὐτοκρά-
4  τορα Μ(ᾶρκον). Ἰουλίου
    Φίλιππου. Σεβ(αστόν), ἡ βου-
    λὴ καὶ ὁ δῆμος Πλω-
    

313  Sharankov 2017: 40-43.
314  Sharankov 2017: 44.
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τεινοπολιτῶν.
8   Εὐτυχῶς.

Надпис в чест на император Филип Араб. Издигнат е от булето и демоса на Плотинополис. 
Липсват датиращи елементи, което не позволява конкретизиране на неговото издигане в периода 
февруари/ началото на март 244 – септември 249 г.315

***

M. Peachin описва дългия маршрут, по който Филип се завръща в Рим, 316 и проследява 
неговото движение след преминаването на Хелеспонта и пристигането му в Европа по следния 
начин: на север по черноморското крайбрежие до Деултум; през Бизия на запад към Македония, 
където посещава Бероя и Тесалоника. Оттам през Стоби и Скупи към Виминациум. В различен 
контекст разглежда надписите от Тракия Ch. Körner в изследването си за управлението на 
Филип Араб. Той свързва тяхното издигане с благодарността на местното население към 
императора, за това че успява да отблъсне карпите и обновява пътната структура в 
района.317 

Представените епиграфски паметници дават възможност за алтернативно 
предположение относно контекста на поставяне на надписите и маршрута на Филип 
на връщане от азиатските територии. Разположението на описаните паметници 
позволява да се предположи, че след предложеното в изследванията преминаване на 
Филип през Месамбрия, Деултум и Бизия императорът е поел по основната пътна артерия 
на Римската империя в областта, а именно Диагоналния път през провинция Тракия. Точно на 
него са разположени и повечето паметници в чест на Филип и Отацилия. Подобна възстановка 
би обяснила липсата на младия Филип-син в общите за родителите паметници, тъй като при 
тяхното издигане той очевидно все още не е част от централната власт. Това, от своя страна, води 
до предположение, че официалната инаугурация на Филип Млади и активното му включване 
във властта не могат да се търсят преди завръщането на Филип Араб в Рим. Друг е въпросът за 
точния момент и конкретните причини довели до това решение.

Очертава се още един основен проблем – периодът на управление в провинция Тракия на 
Sextus Furnius Publianus, по време на който са издигнати преобладаващата част от надписите и 
милиарните колони. В литературата дълго се приема, че той управлява през 247-249 г.,318 но тази 
датировка винаги е предлагана с доза несигурност и условност. Изложената тук теза за обвързване 
на представените паметници с движението на Филип Араб към Рим непосредствено след 
поемането на властта предоставя сериозни основания да се разсъждава върху предатирането на 
мандатът на провинциалния управител в първата част на управлението на Филип Араб. Теория 
стабилно подкрепена от публикуваната през 2018 г. реконструкция на Николай Шаранков, 
където той убедително доказва идеята, че мандатът на Sextus Furnius Publianus трябва да се датира 
именно в първата половина на въпросното управление и да е продължителен. Нещо повече в 
предложения коригиран прочит и анализ на IGBulg III-1, 1511 авторът коментира, че трябва да 
е продължил поне до въздигането на Филип-син за август през юли/август 247 г.319 Така авторът 
предлага датировката ca. 245 – (кратко) след юли/август 247 г. Детайлното вглеждане във вече 
представената по-горе реконструкцията на Шаранков, заедно с изказаните тук разсъждения, 
показва че не изглежда невъзможно новата датировка да включва първата година от управлението 
на Филип I (244 г.). 

315  Λουκοπουλου 2005: 581.
316  Peachin 1991: 332-342.
317  Körner 2002: 143.
318  Thomasson 1984: col. 174.
319  Sharankov 2018: 102-103; Sharankov 2016: 328.
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Интерес представляват и двата надписа за Отацилия от Деултум. Титулатурата на августата 
има подчертано военен характер. Изглежда естествено въпросните паметници да бъдат пряко 
обвързани с монетния тип на Филип Араб, където императорът е представен в бойно снаряжение. 
Остава проблемът кога трябва да бъдат датирани. Предложената от Драганов320 ранна датировка 
на този монетен тип прави възможно разглеждането и на двата надписа в същия период 
на завръщането на Филип от Изток след издигането му за владетел. Това, от своя страна, би 
подкрепило идеята за ключовата роля на Отацилия в политиката на съпруга ѝ от самото начало 
на неговото управлението. Предположението е подкрепено и от наблюденията на Н. Шаранков 
върху петте паметника открити заедно.

2.8. Обобщение на данните от епиграфския
и нумизматичния материал от Тракия

Съпоставката на данните от монетосеченето на Койла, Бизия, Деултум и Месамбрия, както 
и от надписите, дава възможност да се създаде представа за ангажираността на Филип Араб и 
на членовете на семейството му към провинция Тракия. От направения анализ на преден план 
могат да бъдат изведени няколко наблюдения. Създава се усещане за динамичното присъствие на 
владетеля и неговото семейство в провинцията. Комплексният анализ на паметниците позволява 
да се предположи още една спирка от маршрута на Филип Араб към Рим през Балканите, а 
именно Койла, която изглежда е едно от пристанищата, на които спира по време на движението 
си на север по черноморското крайбрежие. 

Както вече беше коментирано, съществуват и основания да се предложи нов маршрут на 
придвижването на новия император през Тракия през 244 г., а именно по Диагоналния път. 
Най-много епиграфски паметници са съсредоточени в отсечката от пътя от територията 
контролирана от Августа Траяна, през Филипополис до Сердика (виж Приложение ІІІ, карта 
1.3.). 

Очертава се ясно и необходимостта от предатиране на мандата на провинциалния управител 
на Тракия Sextus Furnius Publianus. 

2.9. Обобщение
Като резултат от направения анализ синът, Филип Млади, започва да се оформя като фигура 

с особена роля при представянето на централната власт в двете балкански провинции още в 
качеството си на цезар. Той се реализира не просто като престолонаследник, а като още един 
център на императорската институция, при това в район, където Империята е изправена пред 
сериозно военно изпитание. 

Нумизматичният материал внушава и идеята за военно-политическа активност дори на 
Отацилия Севера. От нейно име и от името на сина ѝ са отсечени монетни типове с победна 
символика, което, в комбинация с другите свидетелства от периода, подсказва възможността за 
прякото им участие в конкретни дейности по защитата на имперските граници. 

320  Драганов, 2006: 95.
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3. Опит за реконструиране на историческата действителност 
през периода февруари/ началото 

на март 244 до септември 249 г.

Управлението на Филип Араб (244-249 г.) дълго време е възприемано от изследователите като 
достатъчно ясно и е вписвано в идеята за лошия владетел, дошъл на власт като узурпатор. Наред 
с това той бил представян и като слабия император, който управлявал кратко поради личната 
си неспособност да овладее Империята. Именно той достатъчно лесно се вписва в представата 
за третото столетие сл. Хр., често описвано с понятието криза. Този факт, съчетан с наличието 
на редица сведения в античните текстове, чертаещи контурите на едно лошо управление, още 
повече затвърждава наложилите се постулати. 

Едва в последните десетилетия изследователите започват да отчитат отделни несъответствия 
в така описваната картина. Именно те правят задължително преразглеждането на проблема. 

Нумизматичният и епиграфски анализ ясно говорят за сериозните празноти, от които страда 
знанието за Филип Араб. Малко е известно също за личностите и историческата роля на неговата 
съпруга Отацилия Севера и сина им Филип Млади. Комплексният анализ на многоликите 
изворови данни за времето на Филип I създава усещането за период, който тепърва започва да 
разкрива реалните си исторически параметри. 

В хода на изложението не веднъж бяха изтъквани конкретните неясноти и усилията на 
изследователите да ги осветлят. Направен бе и опит да се проследят проявите на централната власт 
в провинции като Долна Мизия и Тракия, които остават извън основния текст на историческите 
наративи, когато се говори за Филип Араб. И в древността, и в съвременните исторически 
текстове двете провинции са представяни единствено като арена на набезите на карпи, готи и 
други отвъддунавски племена. Изглежда Филип Араб идва на власт с одобрението на легионите 
след смъртта на Гордиан III по време на персийската му кампания. Новият владетел сключва 
необходимия за Империята в този момент мир с бързо набиращите сила Сасаниди. След като 
така подсигурява източните територии на Рим, той оставя там като главнокомандващ брат си 
Приск и тръгва към столицата. По-късно избира същия подход и при управлението на дунавските 
земи, където оставя контрола на своя тъст (или девер) Севериан.321 По пътя обратно към Рим се 
движи през имперските земи по маршрут, който не цели директното и експедитивно връщане в 
столицата, а по-скоро преминаването през достатъчно провинциални градски центрове.322 Това 
придвижване може да се тълкува като своеобразен начин да легитимира и наложи лично властта 
си в римските територии, тъй като самото визуално познаване на владетеля в този период на 
непрекъснати смени в централната власт е важен елемент при укрепването и налагането на всеки 
нов управляващ.

След като получава признание на императорската си титла и от сената в Рим, Филип Араб 
се погрижва за обожествяването на Гордиан III. Тази политика на адмирации към предишния 
владетел често се тълкува в научната литература като опит на Филип да оправдае пред 
институциите на властта и народа собственото си участие и вина за смъртта на обичания според 
изворите Гордиан III. Подобно оправдание едва ли е било необходимо, като се има предвид, 
че в разглеждания период възкачването на престола чрез насилие не е изолиран прецедент. 
Още повече, че предполагаемото извинение идва едва след като Филип вече се е наложил като 
главнокомандващ. Обожествяването на Гордиан III може би трябва да се тълкува по-скоро като 
опит да се подчертае сравнително плавният с оглед условията преход между двамата владетели, 
който не включва конфликт за властта между тях. 

321  Zos. 1, 19 свидетелства за включването на Приск и Севериан в управлението съответно на източните 
и долнодунавските провинции. Виж Sharankov 2018: 99-103.

322  Peachin 1991: 332-341. 
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Необходимостта да стабилизира централната власт се превръща в основна задача на Филип. 
Той осъзнава нуждата от личното присъствие на владетеля начело на непостоянните 
войски. В ситуацията на няколко активни фронта, в която се намира Империята, това може 
да стане само, ако императорската институция придобие колегиален, вместо едноличен 
характер, който се оказва крайно нефункционален при конкретните условия. В този контекст 
Филип Араб въздига вероятно още към средата на август 244 г., шест-седем годишния си син в 
съвладетел с титлата цезар. Около юли 247 г. Филип Млади е обявен и за август.323 По този начин 
се подготвя и възможността бъдещият преход във властта да се извърши плавно. Централното 
монетосечене, от своя страна, ясно свидетелства за усилията да бъде изградена представата 
за силна и стабилна династия. Императорът обожествява баща си и реконструира родния си 
град в ясно романизиран стил.324 Тези действия не са самоцелни. Чрез тях се търси връзка с 
римските традиции, което ясно се вижда и в титулатурата на августата, следваща принципите, 
заложени още от Марк Аврелий и Фаустина, но развити в максимална степен от династията на 
Северите и сирийските императрици. Придържайки се към идеята за традиционната стабилна 
династия, Филип Араб търси скрепващ елемент, който да бъде в състояние да се противопостави 
на сериозните, вътрешни и външни заплахи, пред които е изправена Империята. Той умело 
си служи със символика в политиката, която води. Именно по тази причина организираните 
празненства в чест на хилядната година от основаването на Рим през 248 г., въпреки кризата, са 
превърнати в символ на новото начало, новата епоха, в която Империята навлиза.  

Юридическите документи от периода свидетелстват, че императорът има ясна представа 
за състоянието на подвластните му територии. Постановленията му са доказателство, че цели 
да постигне стройна регламентация на обществените взаимоотношения, като се започне от 
тяхната база – семейните дела. Филип Араб очевидно осъзнава необходимостта от промени на 
всички нива на имперската система. Съдаването на няколко локални властови центрове, което се 
наблюдава при включването на Севериан и Приск във властта, може да се обвърже със стремежа 
за приближаване към конкретните проблеми и интензификацията на техните решения.325 
Реформаторска дейност на Филип е засвидетелствана също и от папирусите и епиграфските 
паметници, в които се откриват данни за промени в административните и провинциални 
структури в Египет326 и източните провинции.327 Той съумява и да проведе различни по мащаби 
строежи и ремонтни дейности по пътната инфраструктура не само на изток, или във връзка 
с реконструкцията на родния си град, но също в Рим, в западните и особено в тракийските 
провинции.328

Управлението и всички инициативи на Филип Араб протичат в условията на тежки 
външнополитически изпитания за Империята. Освен непрекъснато нарастващата опасност на 
изток, която той овладява поне временно още в началото на управлението си, постоянна заплаха 
представляват и нападенията на отвъддунавските племена. Победните титли на императора 
недвусмислено свидетелстват за това, че той успява поне временно да ги отблъсне. Като особено 
успешна се оценява войната му с карпите, завършила през 247 г. Въпреки това именно в рамките 
на неговото управление Рим се сблъсква с противника, който буквално ще определя съдбата на 
Империята през следващите десетилетия – готите. През 248 г. Филип спира плащанията към 
отвъддунавските племена и това отприщва тяхното недоволство и агресия. Те буквално заливат 
и опустошават териториите на Долна Мизия и Тракия. 329 Картирането на монетните съкровища 

323  Drinkwater 2005: 37; Stein 1918: 762; Stein 1918а: 770-771.
324  Körner 2002: 49-50, 222-225.
325  За схоядни тенденции в политиката на Гордиан ІІІ и идеята за тяхоното възприемане и развитие от 

Филип Араб виж Potter 2004: 239-240.
326  Parsons 1967: 134-141.
327  Körner 2002: 226-232.
328 Aur. Vict. Caes. 28, 1; Körner 2002: 232-238; Brauer 1975: 11-12.
329  Touratsoglou, 2006. Според Boteva, 2001 те навлизат от североизток, преминават през цялата 

територия на Долна Мизия и по два основни маршрута, на югозапад и югоизток, през старопланинските 
проходи нахлуват в Тракия.
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допълнително свидетелства, че цялата сила на готското нахлуване е съсредоточена в двете 
тракийски провинции. С нападението от 248 г. дори вътрешните територии на Империята вече 
трайно се превръщат в обект на чужда агресия и продължителни военни действия.

Идеята, че император Филип Араб води осъзната, адекватна и комплексна политика е ясно 
проследима в разнородните извори. Въпреки това стремежът на владетеля към стабилизация 
не успява да изкорени един от основните елементи на кризата – прекалената власт на армията и 
активната ѝ намеса в политиката. Именно това води до появата на нови претенденти за престола, 
издигнати от собствените им легиони, като Пакатиан на Дунавския лимес и Йотапианя на изток. 
Тази заплаха за централната власт е пряко обвързана и с активизацията на готските племена 
през 248 г. Така отново се стига до познатия вече сценарий: Деций, изпратен от Филип Араб да 
стабилизира Долнодунавските провинции, е обявен от легионите за император. В последвалия 
сблъсък Филип и синът му са убити (ок. средата на септември 249 г.), и на власт идва новият 
избраник на войските. 

Така изглежда управлението на Филип Араб, чиято реконструкция е изчистена от иначе 
натрапващата се отрицателна оценка за присъствието му във властта. В същото време тази 
реинтерпретация няма за цел да го представя за безгрешен или идеален владетел.
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ЧАСТ ІII:
УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАЯН ДЕЦИЙ (249-251 г.)

1. Възстановимо състояние на имперските дела
Траян Деций1 (C. Messius Quintus Traianus Decius)2 е типичен представител на войнишките 

императори. Неговото управление притежава характерните особености на периода от края 
на Северите до Диоклетиан, които са основание той да бъде обособен като отделен етап 
в развитието на империята. Властта му е съвсем краткотрайна – между 249 и 251 г., но крие 
достатъчно динамика, обуславяща важността ѝ за процесите на прехода между две различни 
фази в съществуването на Римската империя. 

В изследванията за Деций се разглеждат теми като неговия произход3 и кариера преди да 
стане император;4 хронологията на властта му и влизането в нея на синовете на императора.5 
Широк интерес предизвиква религиозната политика на владетеля и в частност едикта за всеобщи 
жертвоприношения.6 Не липсват и изследвания върху цялостния му образ и власт.7 В лайтмотив 
на литературата за Деций се превръщат крайно противоположните оценки за него – от добър 
владетел8 до неопитен и дори глупав9 войн.

Изследван е и въпросът за готските нашествия в империята.10 Именно при управлението на 
Деций готите водени от Книва нахлуват и опустошават тракийските провинции на Рим. В този 
контекст се очертават нови многобройни и разнородни проблеми по отношение хронологията 
на нашествията и етническата принадлежност на враговете,11 географската локализация на 
битките и мястото на гибелта на Деций и сина му Херений.12

Въпреки отделните задълбочени и ценни изследвания по посочените проблеми, представата 
за периода остава някак разпокъсана. За началния етап на управлението се предполагат реформи 
и строителна дейност в цялата империя.13 Но между този начален период и включването на 
Херений във властта остава бяло поле. Свидетелствата от провинциите Долна Мизия и Тракия, 
където в този момент се решава съдбата на цялата империя, биха могли да са от особено значение 
в тази връзка. Вглеждането в епиграфските и нумизматични изворови данни от тракийските 
провинции през целия период на управлението на Деций, има потенциала да придаде плътност 
на вече създадената за това време представа.

1.1. Провъзгласяване на Деций за август
Началото и краят на властта на Деций са спорни като хронология. При опитите за тяхното 

конкретизиране във времето неизбежно на помощ идват сведенията за двете управления, с 

1  Kienast – Eck – Heil 2017: 195-197; Scarre 2004: 168-170; Фьодорова 1997: 252-253; Hanslik 1964; Wittig 
1931. Виж последно Mitthof (in print).

2  За различните форми на изписваното на името му виж Wittig 1931: 1246-1250.
3  Wittig 1931: 1250. 
4  Gerov 1961: 222-226.
5  Peachin 1990: 30-34; Rathbone 1986: 112-114.
6  Rives 1999; Selinger 1994; Oborn 1933.
7  Wittig 1931: 1244-1284; Salisbury – Mattingly 1924: 1-23.
8  Salisbury – Mattingly 1924.
9  Potter 1990: 41.
10  Todd 2004: 56, 140.
11  Boteva 2001; Gerov 1963; Gerov 1977.
12  Петров 2005; Орачев 2009.
13  Huttner 2008: 204-205.
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които периодът 249-251 г. граничи. В следващите редове се разглеждат по-детайлно въпроси, 
които са отбелязани в анализите за император Филип Араб (244-249 г.) и император Требониан 
Гал (251-253 г.).14 

Идването на власт на Деций е неразривно свързано с края на управлението и живота на 
Филип Араб и Филип ІІ. В последните години от властта на Филип ситуацията на Долнодунавския 
лимес се усложнява все повече. Провъзгласяването на нов император в лицето на Пакатиан, 
макар и краткотрайно, е сигурен признак за това, че Филип започва да губи контрол над региона. 
Ситуацията се утежнява допълнително заради подновената офанзива на отвъддунавските 
племена, в римските територии през 248 г.15 Изворите съобщават, че те навлизат в Долна Мизия 
и Тракия и опустошават земите, през които преминават.16 

Личността на Деций излиза на историческата сцена именно в тази ситуация. Зосим и 
Зонара,17 чиито текстове изграждат силно положителен образ на бъдещия император, предават 
сходна история за обръщението на Филип към сената изправен пред тежката ситуация: 

Zos. 1, 21, 1-2: Филип, разтревожен от тези неща, се обърнал към сената с молба или да му съдейства в 
настоящата ситуация, или ако са недоволни от управлението му, той сам да се оттегли. Никой не отговорил. 
Деций, от достоен род и освен това надарен с всички добродетели, отбелязал, че напразно се безпокои от събитията, 
понеже със сигурност ще изчезнат от само себе си, не биха могли да продължат дълго.

И въпреки, че нещата протекли според предположението на Деций, направено на база дългия му опит...18 

Зосим е обстоен в разказа си и системно изгражда антитезата между неспособния Филип и 
Деций, който според него притежава не само добър произход и качества, но и необходимия опит. 
Той и Зонара отбелязват също, че заради страха си от войските в района Филип изпраща Деций 
като управител на Мизия и Панония,19 но липсва уточнение за коя от Мизиите и коя от Панониите 
става дума. Това дава основание да се предполага поставянето на целия долнодунавски регион 
под властта на избрания от императора сенатор.20 Подобно назначение е възможно, но съвсем 
не задължително, тъй като то би могло да се отнася евентуално единствено до Горна Мизия и 
Долна Панония. Засвидетелстваното от изворите нежелание на Деций да приеме назначението21 
се тълкува като инвенция целяща да придаде на образа на бъдещия узурпатор и император 
още по-идеалистични черти.22 Все пак някои автори смятат, че сведението отразява коректно 
поведението на Деций, а доказателство за това виждат в липсата на данни той да е емитирал 
свои монети преди да бъде официално признат.23 В съвременните изследвания се среща и тезата, 
която обяснява поведението на сенатора с ритуала на recusatio imperii,24 типичен при получаването 
на ново назначение. Възможно е и нежеланието на Деций да приеме назначението да се дължи 
на осъзнаване, че по този начин би поел върху себе си прекалено голяма отговорност.25 

Освен посочената активност на Деций в сената, фактическите причини за назначението му се 
търсят в няколко насоки. Неговият произход от проблемния регион е една от вероятните причини 

14  Виж Част ІІ, 1.4. и ІІІ, 1.1.
15  Ред изследователи единодушно датират този първи етап на готските нападения през периода 

именно в 248 г. Dimitrov 2005; Boteva 2001; Gerov 1963.
16  Iord. Get. 89-90; Zos 1, 23. 
17  Zon. 12, 19.
18  Преводът е мой въз основа на английското издание (Zosimus. New History 1814, 5), като е отчетен и 

оригиналният старогръцки текст.
19  Zos. 1, 21. При Zon. 12, 19 се говори само за Мизия. Iohn. Ant. Fr. 148 го описва като ἔπαρχος τῆς 

πόλεως.
20  Huttner 2008: 201.
21  Zon. 12, 19.
22  Sommer 2004: 45.
23  Salisbury – Mattingly 1924: 2-3.
24  Huttner 2008: 201-202; Sommer 2004: 41; Körner 2002: 293.
25  Виж интепретацията на събитията при идването на власт, на Деций и тяхното негативно влияние 

върху управлението му при Bleckmann 2006.
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изборът на Филип да падне върху него. Той е от селището Будалия близо до Сирмиум в Долна 
Панония.26 Друг решаващ фактор вероятно е и опитът му като провинциален управител на 
провинция Долна Мизия, засвидетелстван за 234 г.27 

Зосим и Зонара подчертават бързото провъзгласяване на Деций от местните войски, което се 
дължи на постигнатите успехи и на очакването да прояви разбиране към нуждите им. Йорданес 
представя от по-различен ъгъл събитията от периода след назначението:

Iord. Get. 90: Накъсо казано, тогава Острогот28 преминал с хората си Дунава и опустошил Мизия и 
Тракия. За да го отблъсне, Филип изпратил сенатора Деций. А той, като дошъл там нямал никакъв успех срещу 
гетите,29 освободил от служба собствените си войници и ги оставил да живеят като обикновени граждани, тъй 
като готите били преминали Дунава уж поради тяхната небрежност. Прочее, като наложил такова наказание 
на войниците си завърнал се при Филип. Обаче войниците, когато се видели след толкова усилия изгонени от 
войската, възнегодували и прибягнали до помощта на готския крал Острогот.30

Очевидно е, че според Йорданес основната причина за извънредното изпращане на бъдещия 
владетел в долнодунавските територии е активността на готите, население, определено от него 
в този текст като „гети“. Авторът отбелязва, че Деций не само не постига съществени победи 
срещу нахлуващия противник, но дори има проблеми с овладяването на войската. Съобщаването 
на Тракия непосредствено след Мизия като опустошена територия подсказва възможността 
визираната тук провинция да е Долна Мизия.

Във връзка с реакцията на войските от проблемните територии към назначаването на Деций 
изглежда стои и появата на монети за Филип Млади във Виминациум,31 които биха могли да се 
датират след решаваща битката с Филип Араб.32 Тълкуването им би могло да се обвърже пряко 
с надпис от Аквинкум от същото време, който свидетелства за несъгласието на военна част с 
въздигането на Деций на престола.33 Christian Körner смята, че е много вероятно в този надпис 
да е отразен опита на legio II Adiutrix след заминаването на legio VII Claudia с Деций срещу Филип, 
да възстанови властта в региона на все още управляващите императори Филип Араб и Филип ІІ. 
Според него това военно формирование овладява Виминациум след отпътуването на основния 
легион с Деций и за известно време там отново се секат монети на Филиповата династия. Това би 
обяснило и съществуването на късните монети. Тези данни говорят, че отношението на войските 
от територията на панонските и мизийските провинции не е еднакво. В тази насока свидетелства 
и надписът от Виена,34 в който изглежда още на 28 май 249 г. legio X Gemina вече е определен като 
Deciana. Вероятно става дума за спонтанна реакция при идването на Деций, която би могла да 
започне именно в родните му панонски територии. Подобно обстоятелство демонстрира за пореден 
път характерната за периода непостоянност на легионите. Те са готови да въстанат и да издигнат нов 
владетел в момента, в който сметнат, че има кандидат, разбиращ добре конкретните им нужди. В 
случая с Деций произходът и кариерата му вероятно са били достатъчен стимул за избухването на 
недоволство към действащия владетел, без самият той да им е дал конкретен повод.35

26  Eutr. 9, 4 и Epit. de Caes. 29, 1 назовават името на селището, докато Aur. Vict. Caes. 29, 1 казва просто, 
че е от място близо до Сирмиум. Orac. Sibyll. 13, 83 определя произхода му като дакийски. 

27  AE 1985, 752; Fitz 1966: 30-31; Gerov 1961: 222-226. Sharankov (in print) възстановява целостта и коригира 
четенето и датировката на надпис от Каменна Рикса/Челюстница, който дава основание мандатът на 
Деций в Долна Мизия да се датира още от 232 г.  

28  Относно ролята и проблемите около личността на Острогот в периода виж също Wolfram 2018; Ger-
hardt – Hartmann 2008: 1194-1195.

29  Към превода на текста в ЛИБИ І 1958: 340 В. Бешевлиев и Г. Цанкова-Петкова правят уточнеието, че 
в случая под „гети” трябва да се разбира „готи”. 

30  Iord. Get. 90=ЛИБИ 1, 340. (превод В. Бешевлиев и Г. Цанкова Петкова).
31  Dušanić 1976. 
32  За Wittig (1931: 1266-1267) появата във Виминациум на монети за Филип от ХІ г., изглежда нелогично, 

защото би означавало, че Деций е тръгнал с долномизийските и панонски войски, без да си подсигури 
тила в Горна Мизия. Затова той определя тези монети като сгрешени при емитирането.

33  АЕ 1949, 201; Körner 2002: 296-299.
34  CIL III 4558.
35  Wittig 1931: 1255.
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След като легионите провъзгласяват Деций за император, вероятно около май - юни 249 
г.,36 постепенно се стига до неизбежния сблъсък с Филип Араб. В изворите се появява тезата, 
че провъзгласяването става против волята на избраника. Зонара съобщава, че Деций се опитва 
да засвидетелства верността си към Филип с писмо.37 Авторът прехвърля вината за сблъсъка на 
Филип, който не оставил избор на Деций като започнал приготовления за военни действия. 

Дори да се приеме, че писмото е реален елемент от развиващите се събития и Филип започва 
да мобилизира силите си въпреки него, реакцията му би била напълно разбираема. Той е успял 
да управлява империята в изключително тежки условия вече пет години и е наясно, че в тази 
ситуация истинската опасност не е самият Деций и желанията му, а войската, която го използва, 
за да постигне целите си. 

Така, около средата на септември 249 г., със смъртта на Филип Араб и Филип ІІ,38 се слага 
началото на управлението на новия войнишки император Деций.

1.2. Управление на Деций и синовете му 
Макар определени действия на император Траян Деций да са задълбочено обсъждани, 

управлението му в детайлите си остава до голяма степен непознато. Периодът преди разгара на 
сблъсъка между новоналожилия се император и готския предводител Книва остава почти изцяло 
извън полезрението на античните автори. За него сведения се търсят предимно в съхранения 
епиграфски и нумизматичен материал. 

Наличните данни свидетелстват, че Деций е петдесет39 или шестдесет годишен40 когато умира, 
което поставя датата на раждането му в периода между 191 и 201 г.41 За семейството му няма 
сведения, но анализът на името му подсказва, че родът му има панонски и средноиталийски 
или етруски корени. Името на император Деций се състои от гентила на баща му с произход 
Панония (Decius) и от гентила на майка му с произход от Етрурия или Средна Италия (Messius 
Quintus). Майчиното име в случая е възприемано като по-прославено и е поставяно по-напред42 
при именуването на императора. Неговият cursus honorum43 свидетелства, за принадлежност 
към знатно семейство.44 Вероятно в началото на 30-те години на ІІІ в. той е consul suffectus.45 По 
същото време или малко преди това се жени за Herennia Cupressenia Etruscilla от етруски произход 
и вероятно от консуларско семейство.46 През 234 г. е провинциален управител на Долна Мизия,47 
а през 238 г. вече е засвидетелстван като управител на Тараконска Испания, Долна Германия.48 

36  Peachin 1990: 32.
37  Zon. 12, 19; Zos. 1, 22 набляга на информацията, че Филип веднага прави приготовления и събира 

значително превъзхождаща войска, но въпреки това е победен от Деций. 
38  Виж Част ІІ, 1.4.
39  Epit. de Caes. 29, 4. ... Vixit annos quinquaginta. ...
40  Chron. Pasch. 505 ... vixisset annos LX …
41  Wittig 1931: 1250. 
42  Gerov 1961: 224.
43  Wittig (1931: 1250-1251) приема сведението на Ioann. Ant. FHG IV 957ff., че при Филип изпълнява и 

длъжността на prefectus urbi. Potter (1990: 260) е скептичен, тъй като освен въпросното сведение няма други 
доказателства за подобно назначение. 

44  Wittig 1931: 1250; Potter 1990: 260. 
45  Според Rives (1999: 138) това обяснява факта, че на най-ранните монети на императора се появява 

легендата COS II. Тъй като името му не се появява в по-ранните консуларски списъци, първото му 
консулство трябва да е било именно suffectus. Датирането на това му консулство от своя страна е основано 
на вероятната му възраст и известния му консуларски пост през 234 г.

46  За това говори много рядкото име Cupressenia, както и името Perpenna, засвидетелствано за сина им 
Хостилиан само от Epit. de Caes. 30. 2. Kroll 1912: 681; Wittig 1931: 1249.

47  CIL 03, 12519, 13724 и 01 3758; AE 1985, 752; Fitz 1966: 30-31; Gerov 1961: 222-226; Thomasson 1984: col. 
18; Sharankov (in print).

48  CIL 02, 4756; AE 1951, 9; Rives 1999: 139; Huttner (2008: 201) добавя, че по времето на Александър 
Север той е провинциален управител на Долна Мизия и на Долна Германия (виж също Sharankov (in 
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Последното му назначение преди момента на въздигането му от войските в претендент за 
престола е от Филип Араб в долнодунавските земи.49

След победата над предшествениците му на трона, през късния септември на 249 г.,50 Деций 
се отправя към Рим, където е признат за император от сената.51 Следвайки традицията той 
отбелязва възкачването си с дарения за народа и войската.52 Новият император заявява основните 
си политически намерения чрез промяна в името си като приема когномена Traianus.53 Новото 
име не е опит да си припише фалшифицирана генеалогия.54 То, заедно с монетните емисии, 
емитирани за Деций, заявява ясно пред римския народ морала и принципите, които ще бъдат 
следвани. Посланието включва и обещанието за военни победи именно в балканските територии. 
Сред първите му актове, които заявяват политическите му идеи, е налагането на damnatio memori-
ae на Филип Араб и сина му.55 По този начин новият император демонстрира разграничаването 
си от предходното управление. С тези първи действия Деций цели да внуши усещането за 
придържане към класическите римски устои, за стабилност и просперитет. В тази тенденция 
може да се впише и издаденият едикт за всеобщи жертвоприношения.56 

Въпреки негативното му отношение към управлението и личността на Филип, Траян Деций 
следва стриктно неговия пример по отношение на налагането на собствената си династия.57 Той 
се опитва да наложи семейството си като крепител и символ на стабилността и сплотеността 
на империята – тенденция, ясно забележима в епиграфските и нумизматични свидетелства от 
периода. Съпругата му Етрусцила, носи титлата августа и mater castrorum,58 и е активна обществена 
фигура от самото начало на властта на Деций. Нейното монетосечене започва съвсем скоро след 
неговото.59 Засвидетелствана е в надписи и милиарни колони от много рано. 

Младите принцове също много бързо се превръщат в част от управлението на империята. 
Около средата на следващата 250 г. или през ранния септември по-големият син Херений60 

print). Gerov (1961: 222-226) смята за сигурно идентифицирането на провинциалните управители на 
Долна Мизия от 234 г. Gaius Messius Quintus Decius Valerianus и на Тараконска Испания Quintus Decius Valer-
inus от 238 г. с император C. Messius Quintus Traianus Decius. За разлика от него Wittig (1931: 1250) приема 
идентификацията на императора само с управителя на Долна Мизия.

49  Zos. 1, 21.
50  Изследователите предполагат, че вероятно е провъзгласен от войските около май – юни 249 г. (Peach-

in 1990: 30). Най-ранните свидетелства за Деций като император са CI 10.16.3 (16 октомври 249 г.) и папирус 
P. Oxy. XIV 1636.39-41 (27 ноември 249 г.) (Приложение І). Смята се, че Деций е убит вероятно през юни 
251 г. Тъй като той има само 2 египетски години като император, следователно встъпването му на власт 
трябва да е било след 29 август 249 г. (Rathbone 1986, 112–114). Haensch – Weiss (2014: 533-539) привличат 
допълнителен изворов материал, включително тежести от Никомедия, и предлагат прецизация на dies 
imperii на Деций в периода 23 септември до 16 октомври 249 г. Авторите специално подчертават, че самият 
владетел възприема като официално начало на своето властване признаването му от сената, не въздигането 
му от военните части в долнодунавските територии.

51  Salisbury – Mattingly (1924: 20) се доверяват на Euseb. HE 7, 1, 1, който в тази част на труда си 
използва кореспонденция от същия период и твърди, че Деций управлява по-малко от две пълни години. 
Останалите извори предлагат други датировки, които по-трудно могат да се съвместят с предполагаемата 
хронология на периода: Eutr. 9, 4 и Aur. Vict. 29, 4 – 2 години; Epit. de Caes. 29, 1 говори за 30 месеца; Oros. 
7, 21, 1 – 3 години.

52  Chron. 354 свидетелства, че изплаща congiarium по 250 денария (Sommer 2004: 43).
53  Hostein – Mairat – Levante 2016: 9-10; Haensch – Weiss 2014: 533-539; Wittig 1931: 1246-1250.
54  Huttner 2008: 205.
55  Wittig 1931: 1267.
56  Виж Част ІІІ, 1.2.1.
57  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 115.
58  Huttner 2008: 205. SEG 45 (1995), 1579 1.
59  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 110.
60  Kienast – Eck – Heil 2017: 197-198; Hostein – Mairat – Levante 2016: 2; Wittig 1931a.
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(Herennius Etruscus Messius Decius)61 е обявен за цезар.62 Заедно или съвсем скоро след 
обявяването на Херений Етруск за цезар, брат му Хостилиан (Caius Valens Hostilianus Messius 
Quintus)63 е въздигнат в същия ранг.64 

Вероятно през май – юни 251 г. Херений е въздигнат и в август, съимператор на баща си. От 
нумизматична гледна точка тази му титла е засвидетелствана единствено чрез няколко монети 
от Рим. Появява се и при няколко надписа, чиято интерпретация е несигурна. Малобройността 
на въпросните монети говори, че емисията не може да е започнала дълго преди смъртта му през 
юни 251 г.65 Хостилиан става август малко по-късно – в края на съвместното му управление с 
бащата Деций или в началото на това с Требониан Гал.66

Паралелно с грижата за установяването на силна династия, Деций продължава да провежда 
и реформи в империята. Именно във връзка с тях изворите засвидетелстват появата и дейното 
включване във властта на бъдещия император, сенатора Валериан. Името му се свързва с 
гоненията срещу християните67 и възстановяването на длъжността на цензора.68 Явно Валериан 
има сериозно влияние в управлението, но съвременните изследвания по-скоро изключват 
възможността той да е получил поста на цензор.69

Въз основа на епиграфски свидетелства именно в периода на Деций (или евентуално най-
късно в края на управлението на Филип) се датират и някои реформи по границите на източните 
провинции. Предполага се, че тогава е извършено отделянето на провинциите Фригия и Кария 
от Азия.70 Вероятно по същото време в северна Мала Азия провинциите Понт и Галатия71 са 
обединени.72

Множеството епиграфски паметници, съхранени от цялата територия на империята, говорят 
и за усилените строителни и ремонтни дейности, които Деций предприема. Възстановяването и 
укрепването на пътната и отбранителна система по Дунавския лимес и в източните провинции 

61  Изворите отбелязват провъзгласяването му, но не уточняват кога става Aur. Vict. Caes. 29, 1; Epit. de 
Caes. 29, 1-2; Eutr. 9, 4; Oros. Hist. adv. pag. 7, 21, 3.

62  Peachin (1990: 32) предполага, че може да е обявен за цезар на годишнината на Деций dies imperii през 
250 г. Rathbone (1986: 112-113) отбелязва, че най-ранната египетска дата за двамата – баща и син – е в P.Oxy. 
LI 3608.1-7 (Приложение І) от 16 септември 250 г. Последното споменаване на Деций сам е в P.Oxy. XLIV 
3180.1-2 (Приложиние І) от 4 август 250 г. CI 5.12.9 дава най-ранната италийска дата за Херений 8 юни 250 г., 
което значи, че или новините са стигнали бавно до Египет, или дадената дата в кодекса е сгрешена. Huttner 
(2008: 205-206) цитира надпис AE 2003, 1414, който го засвидетелства като цезар на 11 юни 250 г. Затова той 
предлага малко по-ранно въздигане на Херений – около средата на годината.

63  Kienast – Eck – Heil 2017: 198-199; Hostein – Mairat – Levante 2016: 2; Hanslik 1967a; Wittig 1931b.
64  Huttner (2008: 206) смята, че малкият брат е обявен по-късно за цезар, но преди 23 септември 250 

г. Rathbone (1986: 113) на база първата поява на Хостилиан в египетски документ P.Oxy. XXXVI 2795.30-38 
(Приложиние І), датиращ от 11 октомври 250 г. и последната на Деций и Херений сами P.Oxy. LI 3609.11-
15 (Приложиние І), от 30 септември 250 г., определя периода за признаването му в Arsinoite между 26 
септември и 10 октомври 250 г. Peachin (1990: 33) отбелязва, че наративните и папирусни данни създават 
усещането, че Херений известно време е единствен цезар, но изглежда сякаш само за няколко дни. Според 
него това е по-скоро подвеждащо и вероятно двамата братя са въздигнати едновременно като цезари на 
годишнината от dies на бащата. 

65  Peachin 1990: 32; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 115.
66  Виж Част ІV, 1. 2.
67  Zon. 12, 20.
68  НА Valer. 5, 5-6. 
69  Huttner 2008: 204.
70  Huttner 2008: 204. Най-ранното известно доказателство за реформата е милиарна колона от началото 

на Дециевото управление SEG 36 (1986) 1195. Все пак е възможно реформата да е извършена още при 
Филип, през мандата на управителя на Азия L. Egnatius Victor Lollianus (242-245 г.). 

71  Като се вземе предвид произхода, опита, отношението и реформите, които Филип Араб провежда 
в източните провинции, изглежда по-вероятно въпросното прекрояване на границите на някои от тях да 
е било част или поне пряко последствие именно от неговата активност в региона.

72  Huttner 2008: 204-205; CIL 03 14184/25.
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са ясна индикация, че заплахата на тези два фронта продължава да е силно осезаема и очевидно 
представлява приоритет на централната власт.73 

Строежите от периода не се ограничават само с ремонтни и укрепителни дейности. 
Деций строи терми на Авентинския хълм. Вероятно пряко последствие от едикта за всеобщо 
жертвоприношение е възстановяването на религиозни сгради, какъвто изглежда е случаят с 
храма в град Cosa (в източна Етрурия).74

Освен от начинанията на централната власт, обликът на империята често се определя и 
от активността на външни за нея фактори. Типично за времето на войнишките императори, 
управлението на Траян Деций също не минава без заплаха от външните врагове и появата на 
узурпатори. Готите се активизират съвсем скоро, но Сасанидите, поне при Деций, не нападат 
римските територии. В изворите се откриват податки за сериозно влошаване на положението 
и в провинция Африка, където проблеми създават местните племена.75 Засвидетелствани са 
също размирици в западните провинции, които вероятно са обвързани с интензифицирането 
на опасността от германските племена.76 

През краткото управление на Деций може да се говори поне за трима узурпатори. В 
Сибилинския оракул има ясни свидетелства за въстаническата дейност на местен благородник в 
източните провинции.77 Масираните готски нападения и загубите на централната власт от своя 
страна правят възможна почти едновременната поява на още двама узурпатори и то в сърцето 
на империята и на бойните действия. Към края на управлението на Деций по време на обсадата 
на Филипополис гарнизоните издигат за император командира си Priscus,78 който предава града 
на готите. Скоро след това е обявен от сената за враг на държавата. Дейността му не продължава 
дълго след този момент, защото Приск изчезва от изворите.79 В Рим се развива друг бунт – 
плебсът обявява за император Iulius Valens Li(u)cinianus, който емитира монети от свое име, но е 
убит бързо.80

Цялата реформаторска и строителна активност на Деций е съсредоточена според авторите 
в първите няколко месеца на управлението му, които са определяни като мирни и изпълнени 
с внушенията на централната власт за просперитет и спокойствие. Тази картина налага да се 
потърсят още елементи от двугодишното управление на Дециевата династия.
   
1.2.1. Едикт за всеобщите жертвоприношения

Религиозният едикт, който Деций издава, е един от най-коментирани проблеми на неговото 
управление.81 В анализите по темата вниманието и полемиката, които тя предизвиква, ѝ придават 

73  Wittig 1931: 1276-1277. 
74  Babcock 1962.
75  Chron. Pasch. 505. 
76  Eutr. 9, 4 говори за въстание в Галия, което Деций потушава.
77  Orac. Sibyll. 13, 89-100; Potter (1990: 268-269) представя и защитава една от идентификациите на 

засвидетелствания в тези редове човек с Мариадес; поставя началото на дейността му именно тогава и 
отхвърля идентификацията с Йотапиан. 

78  Huttner (2008: 209) смята, че вероятно той е същият човек, засвидетелстван от надписи като управител 
на Тракия T. Iulius Priscus AE 1932, 28 = IGBulg IV 2009; Kienast – Eck – Heil 2017: 199; Thomasson, 1984: col. 
175. В публикация за тракийските провинциални управители на Н. Шаранков (Sharankov 2018: 102-103) 
личността и политическата роля на Priscus също са коментирани. Авторът аргументира тезата, че бъдещия 
узурпатор е назначен още от Филип Араб и е възможно да е негов роднина, дори познатият от изворите 
негов брат, носещ същото име.

79  Aur. Vict. Caes. 29, 2-3.
80  Aur. Vict. Caes. 29, 3; Epit. de caes. 29, 5; Polem. Silv. MG IX 521, 40. Potter (1990: 281) го идентифицира 

и в HA Tyr. Trig. 20. Kienast – Eck – Heil 2017: 199.
81  Виж Bleckmann 2006; Huttner 2006.
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важност на практика превъзхождаща всички останали аспекти на властта на този император. 
Стига се до искреното признание на някои от изследователите, че значението на въпросния акт 
изглежда е по-голямо за анализаторите му, отколкото за властта, която го издава.82 Независимо 
от това, едиктът не може да бъде подминат в едно изследване на Дециевото управление.

Наложило се е мнението, че разпореждането е един от първите политически актове на Траян 
Деций като император. Издаването на едикта се датира в края на 249 г.83 или в самото начало на 
250 г.84 Мотивацията на императора да нареди извършването на всеобщи жертвоприношения 
остава един от най-сериозните и нерешими проблеми. 

Текстът на самия документ не е съхранен.85 Основните извори за религиозната разпоредба са 
т.нар. либели (libelli) – папирусни сертификати от Египет, които са издавани във връзка със самия 
процес на жертвоприношението. До момента са известни 44 разчетени либели, като основната 
част от тях са от Theadelphia.86 

Друг извор за събитията, предизвикани от въпросния едикт, са запазените наративни 
свидетелства. Текстовете на епископа на Картаген – Киприан, особено писмата, които пише 
докато се крие по време на преследванията,87 предоставят опорни точки за анализа на събитията. 
Дългите цитати от писмата на александрийския епископ Дионисий, предадени от Eusebius, 
също са важен извор.88 Ключов, макар спорен, е и текстът Passio Pionii за мъченичество в Смирна. 
Дълго време този извор е отричан, защото се различава в датирането на страданията на Пионий 
спрямо данните у Евсебий, който ги поставя във времето на Марк Аврелий (161-180 г.).89 Някои 
изследователи приемат, че събитията се развиват при Деций, но самият текст е по-късен и 
неправдоподобен. Повечето анализатори са съгласни с датировката при Деций и смятат, че 
много от текста е дело на самия Пионий.90 

Широко дискутирана и разпространена теория обвързва едикта с идеята за преследванията на 
християните от периода. Само по себе си преследването на християните при Деций, а така също 
неговата всеобхватност и организираност, не подлежат на съмнение. То рязко се разграничава 
от засвидетелстваните дотогава акции срещу християните, които са преимуществено локални и 
епизодични.91 Някои изследователи настояват, че именно желанието на Деций да се разправи 
с християните е причината за уникалния едикт.92 Те възприемат буквално свидетелствата на 
античните автори, според които императорът изпитвал неприкрита ненавист към християнското 
вероизповедание. Твърди се дори, че отношението към християните е пряко свързано с омразата 
му към Филип Араб.93 Все пак, в повечето изследвания вече не стои под въпрос фактът, че едиктът 
е адресиран към всички поданици на империята.94   

82  Rives 1999: 151.
83  Salisbury – Mattingly 1924: 8; Potter 1990: 261-262; Rives 1999: 137.
84  Oborn 1933: 67-68.
85  През годините се правят няколко опита за идентификацията на различни документи с едикта на 

Деций, но до този момент всички предложения са отхвърлени – виж Wittig 1931: 1281.
86  Bludau (1931: 1-14) дава немски превод на 41 от либелите; Rives 1999: 135-136; Knipfing (1923: 345-

390) също предлага превод на 41 документа, някои от които по-късно претърпяват редакция. Последните 
три документа имат самостоятелни издания съответно PSI VII. 778; SB VI. 9084; P. Oxy. XLI. 2990. (Виж 
Приложиние І). 

87  Rives (1999: 136, n. 5) прави преглед на основните издания на текстовете на Киприан. 
88  Euseb. HE 6.
89  Euseb. HE 4; 5, 46-47.
90  Rives 1999: 136; Ménard 2006 разглежда текста за мъченичество Passio Sancti Saturnini по отношение на 

събитията при управлението на Деций. 
91  Rives 1999: 135.
92  Brauer 1975: 28-29; Bludau 1931: 26, 75. 
93  Euseb HE 6, 39, 1; Hier. Chron. Ol. 258 a; Chron. 253; De vir ill. 54; Ruf. HE VI, 29; Oros. Histor. VII, 21; 

Zon. 12, 20.
94  Clarke 1973: 651.
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Интересна теория за причините, наложили едикта, предлага George Oborn.95 Авторът 
отбелязва, че мотивацията на Деций като дълбоко свързан с традицията владетел, има несъмнено 
религиозен характер, затова и едиктът като идея и изпълнение има религиозни основания. Все 
пак Oborn определя основната причина за издаването на разпореждането като икономическа. 
Според него акцентът е върху християнското общество толкова, колкото е върху осезателната 
нужда от финанси в империята. Той е предпазлив в идеята си до колко този мотив е водещ и 
осъзнат от Деций. Все пак авторът е убеден, че владетелят е бил в състояние да предвиди, че ще 
има съпротива срещу едикта, което пък ще даде основания за конфискации с цел попълване на 
държавната хазна.

Други изследователи търсят мотивацията в желанието на Деций да се наложат отново 
традиционните римски божества,96 които – с появата и засилването на все повече нови култове 
– изглеждат изоставени.97 Неговата дейност в тази насока се доказва и от надпис от Cosa, където 
императорът е почетен като restitutor sacrorum.98 Затова в изследванията все повече се налага 
мнението, че едиктът не е насочен конкретно срещу християните, а срещу занемаряването на 
традиционните култове.99 Преследването на християните и идеологическото разцепление, 
което се заражда в църквата заради отстъпниците (lapsi), всъщност са последствия от начина на 
прилагане на едикта. Става дума за ефект, който вероятно дори не е бил съзнателно търсен.100

Начинът на прилагане на императорското разпореждане е забележителен. Някои автори 
търсят паралели с акта на supplicatio,101 но изглежда много повече прилики могат да се намерят 
със цензорната и данъчна система.102 Либелите представляват документ, който удостоверява акта 
на жертвоприношението. Те съдържат данните на съответното лице, както и неговата клетва, 
че винаги е принасяло жертва на традиционните римски божества. Отбелязва се специално, че 
човекът извършва пред нарочна комисия ритуалното възлияние и вкусва от жертвеното месо, 
което се потвърждава от подписите на свидетелите от комисията.103 Тези документи показват, че 
става дума за използването на една силно бюрократична система в религиозната област. Тя лесно 
прави видими хората, които не се подчиняват. Те се разглеждат не просто като вероотстъпници, 
а като държавни изменници, тъй като се противопоставят на императорска заповед. Това от своя 
страна напълно обяснява прилаганите наказания,104 които не се отклоняват от предвиденото в 
гражданските закони.105 

J. B. Rives вижда основното значение на едикта не само в последствията му, но и в неговата 
иновативност. Чрез административната форма Деций всъщност успява да наложи една 
универсална и индивидуална система в рамките на традиционната религия в Средиземноморския 
свят, която от своя страна е локална и колективна. Императорът на практика създава основите 
на нова директна религиозна обвързаност между индивида и държавата като премахва 
опосредстващите я фактори. Авторът настоява, че декретът е първият управленчески акт, 
който поставя въпроса за дефинирането на имперската религия. Става дума за въпрос, който е 
неразривно обвързан с процеса на консолидирането и осъзнаването на империята като неделимо 
цяло, като единна общност. По-ранна стъпка в тази посока е и едиктът на Каракала от 212 г.106

95  Oborn 1933.
96  Southern 2001: 74.
97  Rives 1999: 151.
98  Babcock 1962.
99  Selinger 2004; Rives 1999; Selinger 1994.
100  David 1990: 42-43, 263-264.
101  Selinger 1994: 79-80.
102  Potter 2004: 243; Rives 1999: 135-154; Potter 1990: 42-43, 263-264.
103  Bludau 1931: 1-14; Wittig 1931: 1280.
104  Clarke 1973 разглежда идеята за „двойните процеси” и двата етапа на прилагането на едикта във 

връзка със системата на провеждането на жертвоприношението и процедирането с неподчинилите се, а 
и с lapsi.

105  Cyp. De lapsis 10 свидетелства, че тези които не се подчинят могат да загубят имуществото си. Виж 
Oborn 1933.

106  Rives 1999.
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В заключение би могло да се подчертае, че едиктът за всеобщите жертвоприношения е 
уникален като вид и приложение държавнически акт. Той преди всичко е тест за верността към 
самата империя и централната власт.107 Несъмнено, той нанася удар върху християнската общност. 
Независимо от отговора на ключовия въпрос дали този ефект от разпореждането е съзнателно 
търсен или не, едиктът предизвиква и други не по-малко важни резултати. Той всъщност 
установява определен ред в еклектичната религия на империята. Владетелят успява да упражни 
върховната си власт като глава на религиозната общност, издавайки наставления как точно да бъде 
изпълняван ритуалът. Друг съществен резултат е, че населението масово изпълнява едикта. Не се 
стига до извеждане на определено божество като най-важно или единствено, а до уеднаквяване 
на религиозната активност на населението поне относно въпросното жертвоприношение. В тази 
насока едиктът изглежда като значима и неразделна част от реформите, които Деций се опитва 
да проведе, за да стабилизира състоянието на империята.   

1.3. Съхранени юридически сведения от периода и тяхната 
информативност

Един от основните проблеми, които определят император Траян Деций като типичен 
представител на своето време е липсата на достатъчно и еднозначни наративни свидетелства 
за управлението му. Именно това прави привличането на разнороден материал при неговото 
изследване крайно необходимо. 

Особен интерес представляват съхранените юридически документи от периода. Самото 
съществуване на рескрипти на Деций108, запазени в юридическия сборник Codex Iustinianus от 
първата половина на VІ в., е достатъчно значимо. Очевидно юриспруденцията в периода не 
просто е развивана, но успява да произведе разпореждания, които близо три века по-късно все 
още отразяват адекватно нуждите на обществото. 

В кодекса са съхранени 8 документа.109 Датираните законови актове са издадени в периода 
ноември 249 – декември 250 г110. Повечето са от времето на самостоятелното управление 
на император Деций,111 т.е. от септември 249 г. до средата или ранния септември на 250 г.112 
Предпоследните два закона, датирани от юни113 до декември 250 г., са издадени в съавторство 
със синовете му Херений114 и Хостилиан.115 Това ги прави важни опорни точки при опитите да се 
изгради хронология на управлението на Деций и семейството му.116  

Подобно на достигналите до нас закони от времето на император Филип Араб и при тези се 
наблюдават няколко основни категории рескрипти:

- правни отношения, свързани с унаследяването;117

- правни отношения, свързани с настойничеството;118 

107  Oborn 1933: 68; Wittig 1931: 1279-1281.
108  Fargnoli 2015.
109  Виж Приложение ІІ D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8.
110  Huttner 2008: 203-204.
111  Виж Приложение ІІ D1; D2; D3; D4; D5; D8.
112  Peachin 1990: 30-34; Rathbone 1986: 112-114.
113  Виж Приложение 2 D6 този закон носи датата 8 юни 250 г. и е съвместно издаден от Траян Деций и 

сина му Херений Етруск вече цезар. Именно появата и на младия владетел се разминава със свидетелствата 
за влизането му във властта, съхранени в другите типове извори и най-вече в папирусите. Последните са 
ключови при изграждането на хронология за периода, поради прецизното си датиране. Именно затова 
Rathbone (1986: 113) допуска, че датировката приписвана на този закон би могла да е грешна.  

114  Виж Приложение ІІ D6.
115  Виж Приложение ІІ D7.
116  Виж Част ІІІ, 1.2.
117  Виж Приложение ІІ D2; D3; D8.
118  Виж Приложение ІІ D5.
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- съдебно-процесуални правила и разяснения (пояснения на взети решения и длъжностни 
правомощия);119

- семейни дела;120

- дарения;121

- данъчно законодателство.122

При запазени само осем рескрипта е излишно, а и невъзможно да се прави каквато и да 
е класификация. Целта на представянето им по този начин е да се покаже, че основните 
направления в юриспруденцията от предходния период продължават да се развиват.

Болшинството от законите се занимават с уреждането на икономическите отношения вътре 
в семейството. Те обръщат внимание на унаследяването и задълженията, които са обвързани с 
полученото наследство.123 Също на специална регламентация подлежи управлението на пари, 
дарени на дете, което все още не е на възраст да разполага с тях.124 

Интерес представлява и решаването на проблема за унаследяването на човек, който 
не е оставил нарочно завещание и няма преки наследници. Законът представя системата 
на роднинските връзки като уточнява, че сестрата на починалия е роднина от втора линия 
на наследниците и има повече права върху собствеността от синовете на друг брат, които са 
наследници от трета линия.125

Информативни са и два от законите, които разглеждат правомощията на местните власти 
и начина на образуване на данъците. Относно данъчната регламентация се уточнява, че те се 
налагат на база имуществото, а не на личността, и се разпорежда, че съответният индивид не 
може да бъде принуден да плаща повече, отколкото притежава.126 Законът разкрива базисeн 
принцип на финансовата система на империята през периода. 

В областта на обществените взаимоотношения е важен и рескриптът, който уточнява 
правомощията на прокураторите. Според него те не могат да разглеждат дела, които се отнасят 
до обществения статус на дадена личност.127

Изрази като explorati iuris est, notum est, saepe rescriptum est, подобно на практиката при Филип 
Араб, едва ли просто търсят източник на допълнителен авторитет. По-скоро говорят, че се 
използват активно вече разработени разпореждания в римската юриспруденция. Вглеждането 
в детайлите показва, че не става въпрос за просто копиране на юридически практики, а за 
активно изработване на такива, адекватни на условията на времето, на база добро познание на 
съществуващите вече актове.128

Общата представа от осемте закона разкрива още един аспект от политиката на Деций. 
Изглежда силно е застъпена регламентацията на връзката между държавата и индивида,129 дори 
когато става дума за унаследяване и търсене на зестра.130 

119  Виж Приложение ІІ D7.
120  Виж Приложение ІІ D6.
121  Виж Приложение ІІ D4.
122  Виж Приложение ІІ D1.
123  Виж Приложение ІІ D2.
124  Виж Приложение ІІ D5.
125  Виж Приложение ІІ D8.
126  Виж Приложение ІІ D1.
127  Виж Приложение ІІ D7.
128  Fargnoli 2015.
129  Тази насока на изграждане и ясно уреждане на преките връзки на индивида с държавата, се търси 

и при анализа на едикта за жертвоприношенията. Виж Част ІІІ, 1.2.1.  
130  Виж Приложение ІІ D6.
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Изглежда и в рамките на това управление, подобно на предходното на Филип Араб, 
регламентирането на взаимоотношенията на базисното ниво на обществото, семейната единица, 
продължава да бъде важно за централната власт. Друг аспект, който прави впечатление е, 
че законите са съсредоточени в областта на паричните и имуществени взаимоотношения в 
обществото. Това би могло да свидетелства за желанието на императора и неговата канцелария да 
въведе ред във финансовата система на римското гражданство, в период който се характеризира с 
нестабилното си икономическо състояние. Естествено малкият брой на съхранените рескрипти не 
позволява извеждането на генерални заключения. Конкретният характер на законите представя 
съответни проблеми, съществуващи в периода и решенията им. Това, че продължават да са 
валидни поне три века по-късно, подсказва кои части от юриспруденцията са най-пълноценно 
развивани през периода.     

Съхранените закони създават усещането, че въпреки сериозната външна заплаха обществото 
като цяло продължава до голяма степен да води естествения си ритъм на живот и развитие. 
Юриспруденцията не спира да решава неговите рутинни ежедневни проблеми.

1.4. Монетосеченето на Деций и неговото семейство
Римските монети са първокласен извор, именно защото предоставят сведения не само за 

фактологичната страна на историческия процес, но и за тенденциите, намеренията, обещанията 
и внушенията, които императорската канцелария лансира.

Централното монетосечене на император Траян Деций и семейството му ясно отразява 
политическата му програма.131 През периода се отчита известно влошаване на качеството на 
монетите.132 Вероятно, за да се стабилизира системата, са въведени два нови стандарта – двойния 
сестерций и семис. Наблюдаваният процес на препечатване на стари денари предимно от 
периода на Северите в антониниани дава основание да се твърди, че двете парични единици 
вече са се изравнили като стойност.133 

След победата над Филип Араб, Траян Деций сравнително бързо се връща в Рим, където 
е признат от Сената, започва и монетосеченето му. В столицата работят и шестте официни. 
Деций води политика, която внушава ясно разграничаване от грешното управление на Филип I. 
Някои автори дори смятат, че отрицателният образ на неговия предшественик се ражда именно 
по това време.134 Със символиката, която подбира в монетосеченето, Деций отдава почести на 
семейството си и ясно заявява намеренията си да установи своя династия. Появяват се монети, 
внушаващи изобилие и стабилност, мотиви които са общи за различни членове от семейството.135 

Управлението на Деций поставя много проблеми пред опитите да се изясни хронологията на 
неговите емисии. Причината е в липсата на изписана консулска или трибунска власт, откъдето 
идва невъзможността монетите да се датират точно. Изградената и наложила се систематизация 
се основава на иконографията и легендите.136 

Засвидетелстваната в монетосечене на Деций кратка форма на титулатура137 IMP. TRAIAN-
VS DECIVS AVG вероятно се появява най-рано. Аверсът с легендата IMP. C. M. Q. TRAIANVS 
DECIVS AVG. се разглежда като по-късно развитие и се използва от края на 249 г. или януари 250 г. 

131  Manders 2011.
132  Wittig 1931: 1277.
133  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: ХХІІ-ХХІІІ възстановяват предполагаемата парична система 

през периода по следния начин: 1 ауреус = 25 антониниани = 50 двойни сестерции или денарии = 100 
сестерции или квинарии = 200 дупондии = 400 аса = 800 семиса. Виж също Carson 1990: 86.

134  Potter 2004: 244.
135  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 115.
136  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 107-119.
137  Hostein – Mairat – Levante 2016: 9-10.
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до края на управлението му.138 Основните типове на Деций от първата му емисия са отчасти 
конвенционални и индикират победата, доблестта и мира на новия император: Victoria aug., Vir-
tus aug., Pax augusti, Adventus aug. Сред останалите типове непременно трябва да се посочат тези 
с Дакия (Dacia), двете Панонии (Pannoniae)139 и особено тези, които честват гения на илирийската 
армия (Genius exercitus illyriciani). Именно тези типове са и най-устойчивите през цялото 
управление. В следващата емисия Деций добавя към титлата си елемента CAES и имената MESS 
Q. Типовете Virtus и Pax отпадат, а за известно време продължават Victoria и Adventus. Типът с 
Dacia претърпява много промени в иконографията, стандарта и дори легендата, която вече се 
изписва Dacia Felix. Вероятно това се дължи на военни успехи, които му спечелват титлата res-
titutor Daciarum.140 Типът с гения също се развива като иконография и легенда, превърнала се в 
Genius Illуrici, което означава, че почита гения на илирийските провинции като цяло, а не само 
на съответната армия.141 

Прави силно впечатление, че основният акцент на Дециевото монетосечене е върху 
провинциите и войските, които го подкрепят. При това предимно военните внушения сякаш 
постепенно изместват посланията към мирното население. И все пак типове като Abundantia aug. 
и Uberitas aug., които носят послание насочено по-скоро към обикновените жители, не са напълно 
пренебрегнати. 

Цивилната страна на управлението е по-силно изявена при монетосеченето за съпругата му 
Херения Етрусцила. За нея е засвидетелствана само една аверсна легенда142 – HER ETRVSCILLA 
AVG, а единственият евентуален датиращ елемент са различните прически. Първите типове на 
Етрусцила я почитат като Pudicitia, Iunо regina, Fecunditas aug. При асовете се появява и Concordia 
aug. Няма никакво съмнение, че емисии за нея започват да се отсичат почти от самото начало 
заедно с тези на Деций.143 

Двамата синове също са силно представени в монетосеченето от момента на встъпването им 
на власт. Ранните типове на Херений Етруск144 го представят като Princeps iuventutis. Характерни за 
него са Spes publica145 и Pietas augg, които отразяват връзката му с религиозния живот. По-късно се 
поsвяват и Concordia augg, Mars propugnator, Pietas augg. При Princeps iuventutis той вече е въоръжен, 
което показва военните му ангажименти, или поне военни очаквания свързани с него. Монетите 
му като август са много редки и не би могло да се определи точно колко време са емитирани. 
Известни са пет типа за Херений август, от които три са продължение на цезарските. Новите 
два са Vota decennalia и Victoria germanica.146 Внушението на монетите на Хостилиан147 като цезар 
повтаря това на брат му. Като август неговите емисии са пуснати в обращение при съвместното 
му управление с Гал,148 т.е. в друга политическа ситуация.

138  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 109.
139  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 114; Dunn 1912: 130-132. Този тип е с изображение на две 

женски фигури, които се идентифицират с двете Панонии. В по-късния тип двете женски фигури се държат 
за ръце, което отразява тяхната военна лоялност и единство. Относно системата и характеристиките на 
персонификациите на подвластните на империята региони виж Vitale 2017. 

140  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 114.
141  В монетосеченето на Виминациум е засвидетелстван специален тип за Мизия. Жеков – Христова 

(2004: 23-24) отбелязват нови елементи в иконографията на Мизия – клонка и кълбо, което може да бъде 
заменено с жезъл или рог на изобилието, а също и с Виктория, която увенчава Мизия с лавров венец. Има 
и редки емисии на Мизия с рог на изобилието или лавров венец в дясната си ръка. Според Wittig (1931: 
1268) в Дакия и Виминациум се появява нов тип Pax provinciae с изображение на жена с клонче и скиптър. 
Той смята, че то датира от началото на управлението на Деций и чества мира в Долен Дунав. 

142  Hostein – Mairat – Levante 2016: 10.
143  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 109, 115-116.
144  Hostein – Mairat – Levante 2016: 10.
145  Huttner 2008: 205-206.
146  Huttner 2008: 210 вижда в типа Victoria germanica обещание за успех. Mattingly – Sydenham – Suther-

land (1949: 113) го свързват с победа от 251 г. 
147  Hostein – Mairat – Levante 2016: 11.
148  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 109, 115.
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Антиохийското монетосечене за Деций и неговото семейство като цяло повтаря типовете на 
централната римска монетарница, но най-характерните Genius exercitиs illуriciani и Dacia липсват. 
Наблюдава се също и запазване на типовете на Филип Араб – Roma aeterna и Saecиlиm novиm. Тези 
регионални особености говорят, че тенденциите в монетосеченето, налагани от Рим, се следват, 
но с известни отклонения.149 

Конкретно за Траян Деций част от авторите предполагат и централно монетосечене 
в Медиоланум. То се характеризира със специфични в стилово отношение аверси, докато 
реверсните типове са заимствани от римското монетосечене. Сече се предимно сребро и много 
малко злато. Асове липсват. Евентуалните основни монетни типове от Медиоланум са късни 
Victoria germanica, Dacia felix, Pannoniae и Gen. illуrici. Приема се, че там се емитира от късната 
250 г. до 251 г. Самият Деций е много слабо представен. Тези особености, както и липсата на 
монети за останалите членове на императорското семейство се обяснява с кратката активност на 
монетарницата в рамките на въпросното управление.150 

Интересна тема свързана с монетосеченето на император Траян Деций е серията Divi с 
изображения на обожествените императори: Август, Веспасиан, Тит, Нерва, Траян, Хадриан, 
Антонин Пий, Марк Аврелий, Комод, Септимий Север и Север Александър. В изследванията 
съществува спор относно това дали тя се емитира в Медиоланум или Рим. Дискутира се 
също относно точното датиране на емисията, нейните внушения и логика. Dmitriev151 прави 
подробен анализ на консекративните монети като проследява корените и развитието на 
идеята за почитането на „добрите императори”. Авторът смята, че емисията е проява точно на 
желанието на Деций да се представи пред населението. Открива също ред паралели на този акт 
на императора с политиката на Септимий Север.

   
1.5. Дециевата династия срещу готите на Книва – смъртта на Деций и 
Херений

Смъртта на Деций и сина му Херений бележи последния етап и кулминация на готските 
нашествия в периода 248-251 г. В тракийските земи империята понася удар, който ѝ причинява 
непоправими щети. Там тя не губи просто двама императори, разбит е и митът за нейната 
непобедимост. 

По-голямата част от управлението на Дециевата династия минава под знака на готските 
нашествия в териториите на Долна Мизия и Тракия. Тези събития са обект на дългогодишни 
изследвания, базирани на данните в наративните извори, както и на такива от нумизматични 
материали, като монетните съкровища152. В следващите редове обзорно153 ще бъде разгледана 
картината на въпросните набези въз основа на множеството битуващи теории. Целта на 
предвидения преглед е да се подчертае силно дискусионния характер на темата, да се зададат 
въпроси, а не да бъде предложена нова реконструкция. Именно откритието на нови наративи, 
като текста в палимпсеста от Националната библиотека във Виена,154 и все по-критичния и 
систематизиран подход към нумизматичните материали и конкретно съкровищата,155 изисква 
първо да бъдат идентифицирани възможните въпроси, преди да се подходи към изграждането 
на поредната реконструкция на етапите на готските нашествия. 

149  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 119.
150  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 117.
151 .Dmitriev 2004: 211-224.
152  Dimitrov 2005; Boteva 2001; Touratsoglou 2006; Božkova 1998; Gerov 1977; Gerov 1963; Филов 1914.
153  Виж Varbanov 2012: 13-19.
154  Hostein 2017; Grusková – Martin 2015; Grusková – Martin 2014.
155  Varbanov – Rusev 2016; Varbanov 2012.
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Изказани са няколко основни идеи за хронологията на готските набези по Долния Дунав. 
Една от най-широко приеманите идеи за развитието на събитията вижда две вълни на готските 
нападения в периода 248-251 г.156 Според тази реконструкция готите водени от Книва са активни 
в Долна Мизия и Тракия през 250 и 251 г.157 Предполага се, че навлизането на отвъддунавските 
племена започва рано през 250 г.158 Още в началото на конфликта Херений е изпратен с войски 
в проблемния регион.159 Готите нахлуват през повече от един пункт на Дунав и навлизат във 
вътрешността на Долна Мизия и Тракия, поемайки по няколко направления. Минават вероятно 
при Сексагинта Приста, откъдето тръгват на юг/югоизток. Друг пункт на готското преминаване 
е Нове. Градът е обсаден и след провал там срещу провинциалния управител на Долна Мизия160 
Требониан Гал,161 Книва с неговата част от разделените на два отряда готски войски, тръгва 
към Никополис ад Иструм. Там се среща със самия император Деций и понася втора загуба. 
В същото време другата част от готите разграбват земите на Долна Мизия, преминават Хемус, 
насочват се към Филипополис и го обсаждат. Междувременно Книва също се придвижва навътре 
в Тракия. Той се сблъсква отново с Деций при Бероя/Августа Траяна, където римските войски са 
разположени временно. Този път готите надделяват убедително и римляните са принудени да 
се оттеглят в Нове, където прекарват зимата на 250-251 г.162 Готските сили начело с водача си се 
присъединяват към обсадата на Филипополис163 и градът им е предаден от неговия управител 
Приск. Последният е обявен от войските си за император,164 но скоро изчезва от историческата 
сцена. Градът е опустошен и са взети много пленници и плячка165. Готите презимуват там 
като през това време извършват нападения над околните територии за провизии, стигайки 
вероятно до Тесалоники. Може би част от тях остават на север от Хемус, за да държат връзка 
със съплеменниците си отвъд Дунав. През април, най-късно май 251 г., с отваряне на проходите 
готите започват да се изтеглят на север с всичко, което са заграбили.166 Връщат се през Източния 
Балкан и по пътя си опожаряват Марцианополис.167 Оттам продължават или директно на север 
към Дуросторум или на североизток към Новиодунум. Битката при Абритус е доста на запад 
от тези пътища. Възможното обяснение на този факт е достигнала до готите информация за 
римската войска, която се придвижва по Крайдунавския път и се опитва да им попречи да 
преминат отвъд реката.168 Вероятно, за да я избегнат, те са сменили посоката. Преди финалния 
сблъсък се допуска, че има и битка в околността на днешния гр. Плевен, където е открито 
голямо съкровище с монети на Деций.169 Последната битка е при Абритус. 170 В региона се търси 
локализацията на споменатия в изворите Forum Sempronianum, където в началото на юни Деций 
и Херений умират.171 

156  Иванов 2008: 111-112; Gerov 1977: 132-133; Gerov 1963: 133.
157  Gerhardt – Hartmann 2008: 1196.
158  Huttner 2008: 208-209; Todd 2004: 140; Potter 1990: 44.
159  Huttner 2008: 208-209; Aur. Vict. Caes. 29, 1. 
160  Виж Част ІV, 1.1.
161  Iord. Get. 101.
162  Iord. Get. 102.
163  Dexipp. FGrH 100 F 26-27; Iord. Get. 103.
164  Aur. Vict. Caes. 29, 2-3
165  Iord. Get. 103; Amm. 31, 5, 17.
166  Dexipp. ГИБИ 1, 3.
167  Gerov 1977: 139.
168  Zos. 1, 23; Zon. 12, 20. При Zon. 12, 20 е свидетелството, че готите предлагат на Деций преговори, но 

той ги отхвърля.
169  Според Gerov (1963: 140, 144 № 64) заради съкровището от Плевен може да се говори за битка в този 

район през 251 г. Същото заключение би могло да се направи за Никополис ад Иструм например заради 
съкровището от Висовград. Подобни примери от периода има много.

170  За археологическите изследвания в региона и данните за точната локализация на бойното поле 
виж Radoslavova – Dzanev – Nikolov 2011. Предположения в тази насока правят също Орачев 2009; Петров 
2005. 

171  За участието на Требониан Гал в тези събития и предполагаемата му вина за смъртта на 
императорите Виж Част ІV, 1.1. 



96

Изследователите спорят за отделни детайли в тази хронология, но като цяло това е общата 
представа за хода на събитията през 250-251 г. Вчитането в изворите създава усещане за 
проблематичност на така очертаната картина. Тя предполага присъствие на готите на имперска 
територия в продължение на повече от половин година. Авторите отбелязват интензивността 
на действията им през 250 г. В сравнително краткото време до зимата на 250/251 г. е извършено 
нахлуването в провинциите; протичат битките при Нове и Никополис ад Иструм; готските 
сили успяват да преминат Хемус и да навлязат дълбоко в тракийските територии. По време 
на придвижването си те постепенно разширяват обхвата на нападенията на запад и изток.172 
Междувременно се е разиграла важната битка при Бероя, която кара Деций да се оттегли 
в Нове, както и обсадата на Филипополис, завършила успешно след присъединяването на 
силите на Книва към основните обсаждащи. Въпреки че настъпва зима, пълното бездействие 
в следващите месеци до април – май изглежда странно. Остава отворен и въпросът как и къде 
точно готите презимуват на римска територия. Освен че в изворите не се откриват податки за 
такова присъствие,173 предложеното оставане във Филипополис е свързано с неясноти. Изворите 
свидетелстват за пълното опустошаване на града, избиването на много жители и пленяването на 
голяма част от останалите живи. Следователно, на готите им се е наложило да прекарат зимата 
като се подслонят в разрушен град и контролират голямо количество пленници на вражеска 
територия. Изворите не оставят впечатлението изтеглянето от града да е станало дълго след 
ограбването му.174 Така изглежда, че през целия този период римските войски бездействат. Странна 
е и пълната липса на информация за активността на Херений, който според реконструкцията на 
събитията би трябвало да е изпратен със сериозен военен контингент в проблемните балкански 
територии още в началото на конфликта през 250 г. Проблемно остава и защо младият цезар 
е получил титла август едва в средата на 251 г. малко преди финалните сблъсъци и смъртта 
му, особено след като тогава вече повече от половин година изглежда не е постигнал успех в 
сраженията срещу готите. Самият Деций участва едва в две битки, след което напълно изтегля 
войските от Тракия.

В литературата е предложена и различна хронология.175 Според нея в периода 248-251 г. се 
наблюдават три отделни вълни на нападения в тракийските провинции на империята, съответно 
през 248, 250, 251 г. Първата е при управлението на Филип Араб, но тези от началото на 50те години 
всъщност определят облика на властването на Траян Деций. Около средата на 250 г. империята е 
нападната от готи, карпи, тайфали, астринги и певки.176 Предположено е, че водещи са карпите 
със сериозна военна подкрепа от готите. Това обяснява и оповестените двама предводители на 
нападението Аргаит (за карпите) и Гунтерик (за готите). При това нахлуване нашествениците 
не преминават в земи на юг от Стара планина. С тази фаза трябва да се свърже неуспешната 
обсада на Марцианополис и укриването на огромното около 350 кг съкровище край града.177 
Успехът на Деций в тези битки, описан от Зосим,178 най-вероятно му носи агномена Dacicus maxi-
mus, засвидетелстван в надписи от Испания. Въз основа на Дециевата титулатура в тези надписи, 
те се датират между средата на юни и октомври/ноември 250 г.179 Начело на третата вълна от 

172  Gerov 1963: 136-138.
173  Boteva 2001: 42, 44.
174  Potter 1990: 281.
175  Диляна Ботева аргументира така предложената хронология, отчитаща три отделни етапа на 

нападенията. Тя прави задълбочен анализ на наративните, нумизматични и епиграфски материали (виж 
Ботева-Боянова 2014: 147-169; Boteva 2001: 37-44). В основополагащото си изследване за управлението на 
Деций Salisbury – Mattingly (1924: 17-18) също датират активността на готите на Книва само през 251 г.

176  Iord. Get. 91-92; Zos. 1, 23. Лактанций (Lact. De mort. pers. 4, 3) съобщава, че карпите завладели Дакия 
и Мизия. 

177  Лазаренко 2014: 294 изказва съмнение, че обсада на Марцианополис може да се датира в периода. 
Авторът подчертава, че няма археологически индикации за сериозни разрушения в града от въпросните 
години.

178  Zos. 1, 23.
179  CIL II 4949; 4957-58. Huttner (2008: 210) предлага титлата да се свърже с успехи на Деций постигнати 

за защитата на Hispania Taraconensis, което едва ли е възможно.
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„варварски” нашествия, според представената хронология, развила се само през 251 г., е Книва.180 
В началото на годината два готски отряда навлизат в римските територии. Единият, начело с 
Книва, се придвижва и участва в сблъсъците при Еусция181 и при Никополис ад Иструм, а след 
като е прехвърлил Хемус – и при Бероя. Другият отряд опустошава Мизия, след което минава 
през Хемус, навлиза в Тракия и обсажда Филипополис.182 След като и Книва се присъединява 
към обсаждащите, градът пада и е опустошен. Готите веднага започват изтеглянето си на север с 
всичко придобито по време на нашествието. През лятото на същата година се сблъскват с Деций 
при Абритус. Така предложената хронологията внася по-голяма динамика в развитието на 
събитията от 250 и 251 г. 

Финалната битка почти единодушно се датира от изследователите през юни 251 г.183 
Сблъсъкът при Абритус, близо до съвременния Разград, завършва със смъртта на двама римски 
императори. Изворите остават противоречиви относно това дали двамата августи загиват заедно 
или не. Част от сведенията само отбелязват смъртта на бащата и сина в битка.184 Други сведения 
(на Йорданес и Аврелий Виктор) изграждат представата, че първо е загинал Херений, а след това 
и баща му Деций.185 В изследванията битува както идеята, че двамата са убити в две различни 
поредни битки,186 така и тази, че умират един след друг в рамките на сражението187 в района 
на Абритус. Войските реагират веднага като издигат на мястото на загиналите императори 
единственият успешен командир в протеклите сблъсъци – Требониан Гал. Империята не остава 
в безвластие, защото освен новият владетел, в Рим е жив и Хостилиан, които е пряк наследник 
на Деций. И все пак трябва да се подчертае, че тя понася непоправим удар. Пред очите на и без 
това опасни външни врагове като Сасанидите, готите на Книва доказват, че Рим може да бъде 
победен. 

1.6. Обобщение
Анализът на основните проблеми от периода на император Траян Деций набелязва 

елементите на една сложна историческа картина. Често в изследванията за времето на 
войнишките императори доминира усещането за краткотрайността на управленията, което 
неизбежно вкарва в тесни рамки очакванията и интерпретацията на императорските действия. 
Политиката водена от Деций опровергава тази представа: той започва мащабни реформи и 
взема дългосрочни решения. Усилените строежи188 и промените в провинциалната система, 
които някои изследователи датират през това управление,189 свидетелстват за желанието на 
Деций да се справя със сериозните проблеми в имперски мащаб, а не само на тясно локално 
ниво. Той укрепва отбранителната система, подобрява състоянието на важни пътища и започва 

180  Iord. Get. 101-103.
181  Съществува неяснота относно идентифицирането на споменатата от Iord. Get. 101 Euscia. Boteva 

(2001: 44) го разпознава като Ескус, докато за Dimitrov (2005: 83) това е Нове.
182  Въпреки, че Potter (1990: 281) датира началото на инвазията водена от Книва през 250 г., авторът 

смята че падането на Филипополис, разгрома при Бероя и бунта на Приск са събития от 251 г.
183  Clarke (1980: 114-116) застъпва идеята, че смъртта на Деций настъпва към средата на годината. 

Използва сведенията от писмо на Cyprian, чийто превод прилага. Peachin (1990: 30) смята, че Деций е 
убит през юни 251 г. Rathbone (1986: 113-114) коментира, че най-късните дати за Деций са в O.Bodl. II 1633 
(Приложиние І), от Тива от 30 юни 251 г. Сведенията от Рим поставят отчитането на смъртта на двамата 
августи между 9 юни 251 г. (CIL VI 31129) и 24 юни 251 г. (CIL VI 31130 = 36760), когато вече са назовани с 
епитета ‘divi’. Това предполага, че terminus post quem за края на почитането им като владетели в Arsinoite 
е около 24 юни, а terminus ante quem може да се постави около 8 август 251 г. Към свидетелствата от Рим 
Huttner (2008: 211) прибавя и надпис от Долна Панония АЕ 2003, 1415, който показва, че на 11 юни не може 
Деций да е управлявал.

184  Amm. 31, 5, 16; Zon. 12, 20.
185  Aur. Vict. Caes. 29, 5; Iord. Get. 103.
186  Salisbury – Mattingly 1924: 18.
187  Huttner 2008: 211.
188  Wittig 1931: 1276.
189  Huttner 2008: 204-205.  
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реорганизация на религиозния живот в държавата.190 Именно в този контекст трябва да се търси 
значението на едикта за всеобщите жертвоприношения, който е част от идеята за реформиране 
на западащата империя.

Въпреки опитите за обобщаване,191 а и за детайлизиране на представата за управлението на 
Деций в изследванията от последните години,192 остават някои осезаеми липси. Провинциите 
Долна Мизия и Тракия са обект на сериозни изследвания. Подробно са анализирани монетните 
съкровища. Но този интерес продължава да ги разглежда и представя основно като арена на 
готското нашествие, водено от Книва в края на властването на Дециевото семейство. Сериозната 
външна заплаха за империята в периода и очевидният управленчески опит на Деций подсказват 
очакването, че вниманието и активността на централната власт са били съсредоточени към 
тракийските провинции от самото начало. Присъствието на Херений в региона също е отбелязвано 
от изследователите, но остава неизяснено като начало, продължителност и активност. В тази 
насока детайлите биха могли да се търсят точно в двете провинции. Вглеждането в епиграфските 
материали и в провинциалното монетосечене би могло да очертае още аспекти от историческата 
действителност на периода.  

2. Долна Мизия и Тракия при управлението
на Траян Деций

Нарастващата важност на провинциите Долна Мизия и Тракия е факт, особено забележим 
през третото столетие от новата ера. Този процес се интензифицира осезаемо от средата на века. 
Появата и налагането на отвъддунавските племена именно в този район като реален и опасен за 
империята външен враг се превръща в допълнителен катализатор на събитията през периода. 
Въпреки това, често въпросните територии остават в периферията на изследвания за времето на 
войнишките императори. 

При управлението на император Траян Деций значението на балканските територии за Рим 
изглежда особено ясно откроимо.193 Интензивността на готските нашествия и последвалите ги 
събития в тези земи ги поставя в центъра на изследванията и анализите на авторите работещи 
по темата,194 но реконструкцията остава съсредоточена върху хронологията на битките и 
споровете около етапите на нашествията през 248-251 г. Познанието за цялостното управление 
на Деций и съвладетелите му в лицето на неговите синове, страда от тази липса на пълнокръвна 
и последователна картина. Именно поради това е необходимо вглеждане в нумизматичните и 
епиграфски материали не само от въпросните две провинции, но и от съседните им територии. 
Макар и включени в полезрението на научните изследвания,195 те по правило остават в общото 
множество от паметници, които имат значение по-скоро с количеството, отколкото със 
съдържанието си. Съсредоточаването върху отделните паметници би могло да изведе още 
детайли от конкретното състояние на имперските територии под управлението на император 
Деций и неговите синове. 

2.1. Нумизматични материали от Долна Мизия и Тракия 
Обвързаността в единни процеси през разглеждания период на двете тракийски провинции 

прави логично паралелното разглеждане на нумизматичните свидетелства от техните територии. 

190  Виж Част ІІІ, 1.2.1.
191  Salisbury – Mattingly 1924.
192  Huttner 2008: 161-221.
193  Božkova 1998: 139-140.
194  Темата за нападенията над балканските територии присъства неизменно дори в изследвания, 

съсредоточени върху конкретен съвсем различен проблем, като религиозната политика на император 
Траян Деций. Например – виж Rives 1999: 139.

195  Touratsoglou 2006; Huttner 2008: 201-211; Wittig 1931: 1244-1284. 
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Въпреки сериозния и плодотворен научен интерес към събитията в тях по време на готските 
нашествия през 250-251 г.,196 представата за региона остава в известна степен откъсната от общите 
процеси и политика по времето на Деций.

2.2. Монетни съкровища от двете тракийски провинции 
В научните изследвания от последните години все по-ясно се открояват основните проблеми 

при работата с монетните съкровища. И двете крайности на теориите – от това да се възстановява 
силно детайлизирана картина на военни действия основно на база такива находки, до идеята, че те 
са напълно неизползваеми като извор за дадени нашествия, изглеждат еднакво нефункционални. 
В. Върбанов197 прави изключително важно уточнение в това отношение, а именно необходимостта 
от систематизация и класификация на находките, която да стане база за техния анализ като 
исторически извор, като обръща и специално внимание на факта, че датирането на съкровищата 
на база най-късните монети от съответната находка е силно дискусионно.198

Все пак трябва да се отбележи, че сериозният брой монетни съкровища от това време не биха 
могли да са резултат от просто съвпадение. Пряката им връзка с нашествията и политическата 
нестабилност през периода, и конкретно управлението на Деций, изглежда достатъчно ясна. 
Това ги прави ключов исторически извор за проблематичната събитийност по Долнодунавския 
лимес през 249-251 г.199 Именно в това време част от авторите датират впечатляващите с размера 
си съкровища от Плевен, съдържащо над 4 000 монети,200 както енигматичната находка и от 
с. Река Девня.201 Това прави активната работа върху анализа на тези съкровища и подробната 
им публикация изключително важни за изследването на периода. С количеството и състава си 
колективните находки са информативни и по отношение имперската финансова система като 
цяло. Съдържанието им индикира, че паричната единица, която доминира в монетния оборот 
при управлението на Траян Деций е антонинианът.202 Наблюдава се намаление в теглото на 
монетите спрямо старите стандарти и изменение на паричната система.203  

2.3. Монетосеченето в Долна Мизия и Тракия 
Териториите на двете Балкански провинции се превръщат в основната сцена, където на 

практика протича голяма част от управлението на император Траян Деций. Неговото присъствие 
там е сигурно документирано, но местното монетосечене би могло да даде повече детайли за 
политическите му прояви в района. Липсата на емитиране за Деций, неговите съвладетели и 
синове Херений Етруск и Хостилиан, както и за съпругата му Херения Етрусцила, би могла да бъде 
не по-малко значима и информативна. Именно такава впрочем е и ситуацията в Долна Мизия и 
Тракия. Според известния към момента нумизматичен материал по време на управлението на 
Дециевата династия няма нито една действаща монетарница.204 Липсата на емисионна дейност в 

196  Виж Част ІІІ, 1.5.
197  Varbanov – Rusev 2016; Varbanov 2012.
198  Съществува колебание при датиране на трезорирането на находки, завършващи с монети на Филип 

Араб. Борис Геров (Gerov 1963: 127-146; Gerov 1977: 110-181) приема, че голямата част от тях са заровени 
всъщност при Деций. На различно мнение са Ботева (Boteva 2001: 37-44) и Димитров (Dimitrov 2005), 
които датират основната част от тези съкровища в рамките на управлението на самия Филип, в контекста 
на протичащите още тогава нашествия. Varbanov – Rusev 2016; Varbanov 2012 предлага предатиране на 
голяма част от находките от периода. Виж също Теодосиев 2017; Gazdac 2012: 176-177.

199  Ботева-Боянова 2014: 147-169; Touratsoglou 2006: 163; Dimitrov 2005; Boteva 2001; Gerov 1977; Gerov 
1963.

200  Touratsoglou 2006: 191; Salisbury – Mattingly 1924: 2, 12.
201  Лазаренко 2014 прави подробен преглед на наличната документация по отношение на откритието 

и съдбата на впечатляващото с размерите си съкровище от с. Река Девня. Той подчертава множеството 
проблеми свързани с коректното възстановяване на състава, а следователно и датировката му. Виж също 
Ботева-Боянова 2014: 147-169; Boteva 2001: 40; Мушмов 1930-1931: 263-265.

202  Touratsoglou 2006: 154.
203  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: ХХІІ-ХХІІІ; Wittig 1931: 1277.
204  Мушмов (1912: 266, № 4710) съобщава монетен тип на Деций от Перинт. Подобно монетосечене 
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рамките на Долна Мизия и Тракия изглежда отразява напрегната ситуация в периода. Вероятно 
активността на отвъддунавските племена през 248-251 г. прави емитирането в двете провинции 
до голяма степен невъзможно начинание. 

Именно във връзка с липса на местно монетосечене би могло да се търси обяснение за 
появата на огромни като състав монетни съкровища. Находката с антониниани от с. Река Девня 
(Марцианополис)205 и други – значително по-малки от нея, но все пак с впечатляващи размери, 
като тези от Плевен и София206 – вероятно имат отношение и към липсата на провинциално 
монетосечене в района. Много е възможно те да са свързани с концентрирането на военни части 
там. 

 
2.4. Епиграфските паметници от Долна Мизия207 

Територията на Долна Мизия е мястото, където в този момент се определя не само 
настоящето, но и бъдещето на империята. Именно тук, в битката си с нахлуващите от север 
племена, за пръв път Рим губи император. Всъщност става дума за загубата не на един, а на двама 
августи. Както вече бе посочено, вероятно именно поради това и информацията в изворите за 
състоянието на провинцията е изключително свързана с нашествията на готите в нея. Особено 
внимание се отделя на готите водени от Книва и съдбоносната битка при Абритус през 251 г. 
Събитията от началото на управлението на Деций през есента на 249 г., преди нашествията в 
рамките на неговото властване да започнат, остават неясни. Именно в тази насока епиграфските 
паметниците от територията на Долна Мизия биха могли да помогнат за откриване на детайли. 
Източник на конкретни данни, те предоставят информация за активността на централните и 
местни власти в навечерието на готските атаки.  

В разнородните извори като управители на Долна Мизия през периода са представени 
двама:208

         P[…] Post[…] – 249-251 г.
        C. Vibius Trebonianus Gallus –  250/251 г209. 

От тях само за първия – P[…] Post[…] – са съхранени епиграфски данни от времето на мандата 
му.

1. ILBulg, 7 (Ескус?) 

1 [Im]p(eratori) Caes(ari)
   C(aio) Messio Q(uinto) Traian[o]
   Decio p(io) f(elici) invicto Au[g(usto)],
   pont(ifici) m(aximo), trib(unicia) pot(estate), co(n)s(uli) I[I(?)]
5 designato, p(atri) p(atriae), proco(n)s(uli),
   reparatori disciplinae
   militaris, fundatori

остава недоказуемо, тъй като във водещото изследване върху емисиите от града такова не е засвидетелствано 
и коментирано (Schönert-Geiss, 1965; виж също Poole, 1963). 

205  Лазаренко 2014 изказва предположението, че съкровището е било лична собственост, а не някакъв 
вид институционална хазна. Мушмов 1930-1931: 263-265.

206  Touratsoglou 2006: 191, 193.
207  Тук отново е необходимо да се подчертае динамиката на работата е епиграфския материал, 

постоянното откриване, разчитане, реинтепретация и публикуване на надписи, които имат потенциал 
коренно да променят представата за даден период. (виж Sharankov (in print/а). Ностоящият текст 
представя моментна картина на състоянието на публикуваните пометници и възможна насока на тяхната 
интерпретация, без да претендира за пълно покриване на всички епиграфски паметници от и за периода.

208  Gerhardt – Hartmann 2008: 1148; Thomasson 1984: col. 145.
209  Виж Част ІV. 
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   sacr(ae) urbis, firmatori
   spe[ratici]s, fo[rtunae(?)].210

Надписът е от база на статуя и почита император Траян Деций. Открит е в Турну-Магуреле, 
но се приема, че произходът му е от развалините на Ескус. Предложената реконструкция на 
текста в частта trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) I[I?] предполага датирането му през 250 г. Надписът 
представлява особен интерес за изследователите с двете определения за Деций като reparator disci-
plinae militaris и firmator speraticis. Тези две дефиниции биха могли да се свържат с два от основните 
аспекти на политиката на Деций. От една страна е потвърдена ангажираността му с войската и 
нейните интереси; военната линия на управлението е ясно отличима и в монетосеченето чрез 
символиката, използвани от централната власт.211 В този смисъл възстановяването на военната 
дисциплина по-скоро би трябвало да се свърже с временното удовлетворяване на нуждите 
на съответните легиони. По-малко вероятно изглежда надписът да съдържа препратка към 
строгото отношение на Деций към войниците, когато той е изпратен от Филип към лимеса, 
засвидетелствано в сведенията на Йорданес.212 Другият важен елемент, вероятно отразен в 
надписа, е религиозната политика на императора. Би могло да се търси някакъв вид отражение 
на неговия опит чрез едикта за жертвоприношенията да възстанови традиционната вяра. 
Всъщност, паметникът предоставя най-вече възможност да се види как Деций е възприеман в 
провинция Долна Мизия.213

2. AE 2004, 1253 (Нове; с. Ценово, обл. Русе)214

Imp(eratori) Caes(ari) C(aio) M[es]
sio Quinto 
Traiano De
cio P(io) F(elici) Invic
to Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) 
trib(unicia) pot(estate) p(atri) <M=p>(atriae) 
co(n)s(uli) [-----   

Милиарната колона съдържа името на император Траян Деций. Мястото на откриването ѝ 
е близо до съвременното с. Ценово в Североизточна България, недалеч от Дунав. Това поставя 
паметника в контекста на предположените в изследванията реновации на пътната и укрепителна 
система на Долния Дунав извършени от Деций вероятно още в началото на управлението му.215 
Предложеното обвързването на произхода на надписа с територията на Нове, който е важен 
военен лагер, затвърждава идеята за укрепването и подсилването на Долнодунавския лимес. 
Наличието на трибунска власт и консулска титла без номерация, би могло да е индикация, че 
паметникът е поставен в края на 249 г.
 

210  AE 1891, 0046 възстановява последния ред на надписа по следния начин:
 [S]P(?)E(?)[---]S(?) F(?)O(?)[---] 
[&    
Като възможна датировка се приема целият период на управлението на Деций (249-251 г.).
211  Виж Част ІІІ, 1.1.
212  Iord. Get. 90. 
213  Този надпис и титулатурата на Деций, засвидетелствана в него, са коментирани от Salisbury/ Mat-

tingly (1924: 5) и Wittig (1931: 1266).
214  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD048066 (last update: 1 March 2012, Feraudi) 

(11/08/2018).
215  Huttner 2008: 207.
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3. AE 1973, 0481 (Sacidava, близо до Rasova, Румъния)216

Imp(eratori) Ca(e)s(ari) C(aio) Mes
sio Q(uinto) Traiano 
Decio P(io) F(elici) Invicto 
Aug(usto) p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) a 
Saci{ci}dave(!) 
m(ilia) p(assuum) IIII 

Надписът е от милиарна колона отразяваща разстоянието до Sacidava. Името на император 
Траян Деций се чете в началото на текста, но изглежда това е и единственият датиращ елемент 
от паметника. Прави впечатление, че Деций е определен като proconsul,217 което означава, че при 
поставянето на колоната, той не е в Рим. Датировката на надписа остава в максимално широки 
рамки средата на септември 249 – юни 251 г. 
 

4. IScM 1, 322 (Istria/ Histria – Sinoie, Румъния)218 

1 Imp(eratori) Caes(ari) [C(aio)]
   
   Messio [Quin]-
   to Tra[iano]
   Deci[o — — —]
5 C[— — — — —]
    [— —] re[stituit]
    [p]er P[— — —]
   O[— — — — —]

10 C[— —] Post[umino?] 
   O[— — — — — —]
    leg(ato) Aug(usti)
    [p]r(o) [pr(aetore)]
    {a sinistra parte vestigia tituli antiquioris}

    
Паметникът представлява милиарна колона, чийто текст не е добре запазен. Това пречи 

да бъдат направени достатъчно сигурни изводи за контекста на времето, в което е поставен. 
Единствената датираща информация се предоставя от назоваването на императорския легат P[--
-] Post[umino?], чието име обаче е силно повредено. Присъствието му в Долна Мизия се датира от 
изследователите в края на 249-250 г.219

Паметниците от Долна Мизия, въпреки несигурното си датиране, логично принадлежат по-
скоро на най-ранния период от управлението на Деций. В тях той се появява като самостоятелен 
държател на властта. Този факт би могъл да свидетелства за личната му ангажираност с тези 
територии, но също така може да се разглежда и като потвърждение за ранната им датировка. 
Тя е в съгласие и с идеята, че милиарните колони се появяват в резултат на отремонтирането 
на пътната система в региона – активност, която би трябвало да принадлежи на времето преди 
началото на готските нашествия през 250 г.

216  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD011501 (last update: 11 March 2013, Gräf) 
(11/08/2018). 

217  Stein 1912
218  https://epigraphy.packhum.org/text/172991 (11/08/2018).
219  Gerhardt – Hartmann 2008: 1148. 
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2.5. Епиграфски материали от Тракия от периода 249-251 г.
Земите на Тракия също са сериозно засегнати от набезите на готските отряди. 

За периода единственият засвидетелстван провинциален управител на Тракия е T. Iulius 
Priscus – 249-251 г.220

1. IGBulg ІV, 2009 (близо до Сердика, в дн. с. Слатина)221

1  ἀγαθῇ τύχῃ.
    ὑπὲρ τοῦ μεγίστου καὶ [θειοτ]- 
    άτου Αὐτοκράτορος Μεσσ(ίου) [Κο]- 
    ίντου Τραιανοῦ Δεκίου καὶ τῆς
5  σεβασμιοτάτης Αὐγούστας Ἑ-
    ρεννίας Ἐτρουσκίλλας Σεβ(αστῆς), [ἡγεμ]-
    ονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχεί-
    ας Τ(ίτου) Ἰουλ(ίου) Πρείσκου, ἡ Σερδων
    πόλις τὸ μίλιον. εὐτυχῶς.

Милиарната колона е поставена от градската управа на Сердика. Надписът е в чест на 
император Траян Деций и неговата съпруга Херения Етрусцила. Не съдържа датировъчни 
ориентири в титулатурата на владетеля, което позволява единствено широката датировка 
средата на септември 249 – юни 251 г. Интерес представлява съобщеното име на провинциалния 
управител на Тракия – Тит Юлий Приск.222 Неговото управление също се датира 249-251 г.223 

2. IGBulg ІV, 1989 (Soneium, дн. Траянови Врата)224

  1 [τὴν] θεοφιλεστά(την)     
     [Αὐγο]ύστην Ἑρεν(νίαν)

   [Ἐτρο]υσκίλλα<ν>
   [ἡ λα]μπροτάτη [Σερ]-

 5 [δων] πόλις.
           vacat

 6 [εὐτυ]χῶς vacat
          vacat

7 [ἐπιμ]ε̣λ̣ο̣υμένο̣υ
   [— — — — — —]

Паметникът е силно фрагментиран. Въпреки нарушената му цялост е възможно 
възстановяването на името на августа Херения Етрусцила. Липсват датиращи елементи, поради 
което поставянето му остава в общите хронологични граници средата на септември 249 – юни 
251 г. Борис Геров предполага, че намереният в укреплението фрагментиран надпис с името 
на Етрусцила свидетелства за възстановителните работи там. Той дори допуска, че римските 

220  Gerhardt – Hartmann 2008: 1187; Thomasson 1984: col. 175. Виж също част III, бел. 78.
221  https://epigraphy.packhum.org/text/170110 (12/08/2018).
222  Huttner (2008: 209) идентифицира засвидетелствания в надписа управител на Тракия T. Iulius 

Priscus с представения в изворите узурпатор, издигнат в обсадения Филипополис L. Priscus. Gerhardt – 
Hartmann (2008: 1187) коментират друг проблем обвързан с длъжността на Приск. В Aur. Vict. Caes. 29, 2 
се среща сведението, че въпросният узурпатор е и praeses Macedoniae. Авторите подчертават, че именно в 
разглеждания период е напълно възможно властта над Македония и Тракия да е била оставена в ръцете 
на legatus Augusti pro praetore, но не може да е бил proconsul Macedoniae. 

223  Gerhardt – Hartmann 2008: 1187.
224  https://epigraphy.packhum.org/text/170089 (12/08/2018).
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.

войски прочистват от врагове не само района западно от прохода, но и възстановяват връзката 
от Дунав с Вия Егнация през Троянския проход – Хисаря – Велинград – Никополис ад Нестум.225

Малобройността на епиграфските материали от провинция Тракия не позволява да се 
направят категорични изводи, но няколко елемента естествено изпъкват. Прави впечатление 
например, че и двата надписа са от северозападната част на провинцията. Очевидно е също 
значението на августата Херения Етрусцила в района. Нейното име е засвидетелствано не 
само заедно с това на съпруга ѝ,  но и самостоятелно. Тя, следвайки традицията наложена 
още във втората половина на ІІ в., носи титлата mater castrorum. Това би могло да свидетелства 
за ангажираността и съпричастието ѝ към военната активност на нейния съпруг. Може да се 
допусне, че вероятно е в Тракия именно в контекста на сблъсъците с отвъддунавските племена 
между 250 и юни 251 г., когато Деций, а от определен етап и Херений Етруск, са ангажирани там.  

2.6. Обобщение на епиграфските и нумизматични данни от провинциите 
Долна Мизия и Тракия

Паралелният анализ на епиграфските и нумизматични паметници от двете провинции, 
намиращи се в центъра на събитията, характеризира ситуацията там като изключително 
динамична. Надписите от района подкрепят идеята за важността и възможната лична 
ангажираност на императорското семейство. Те свидетелстват за извършване на реконструкции 
по трасето на Дунавския лимес. Очертават също образа на Император, възприеман като 
крепител и възстановител на реда. В Тракия наравно с него е засвидетелствана личността на 
неговата съпруга Херения Етрусцила. Очевидно не може да се говори за политика на отдръпване 
или разграничаване от района в началото на самостоятелното управление на Деций.

Би могло да се допусне, че ситуацията в двете провинции предполага личната ангажираност 
на императорската двойка. Фактът, че не се открива емисионна активност на локалните 
монетарници би могъл да подсказва, че Балканските провинции още от края на управлението на 
Филип Араб така и не са преодолели състоянието на военна заплаха и постоянна бойна готовност. 

2.7. Нумизматични и епиграфски данни от съседните дунавски провинции

2.7.1. Монетосеченето на Виминациум и Дакия

Провинциите Долна Мизия и Тракия несъмнено привличат основното внимание на 
централната власт в периода 250-251 г., тъй като са арената на най-интензивни сблъсъци с 
отвъддунавските племена през това време. Все пак реална оценка и реконструкция на ставащото 
там не би могла да се направи, ако те са разглеждани изолирано от съседните им долнодунавски 
територии. Безспорно случващото се в Дакия и Горна Мизия е неразривно свързано с другите 
две провинции. Доказателство за това е важността на монетосеченето от Дакия226 и Виминациум 
в Горна Мизия за изграждането на по-ясна хронология на периода.227 Активността на тези два 
центъра на емитиране през въпросните години несъмнено носи освен датираща информация, 
също и сведения за състоянието на въпросните територии, а и на целия регион, който несъмнено 
е обхванат от единни процеси. 

225  Gerov 1963: 137-138. 
226  Alföldy-Gázdac – Gázdac 2004. 
227  Wittig 1931: 1252; Salisbury – Mattingly 1924: 18-23.
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Дакия

Цитираните номера на монети са по B. Pick (Die antiken Münzen Nordgriechenlands. Dacien und Moesien. 
I-1. Berlin,1898)

Монетосеченето на провинциалната монетарница на Дакия започва при управлението на 
Филип Араб (244-249 г.).228 На монетите не е отразен градът, в който се сече, но като централен 
метрополис на провинцията вероятно това е Улпия Траяна Сармизегетуза. С началото 
на емитирането се започва ново броене спрямо въведената нова ера.229 За самия Филип са 
засвидетелствани само три години от местната ера, което предполага началото на монетосеченето 
през 247 г. Изследователите смятат, че датата на преминаване в нова година за Дакия трябва да 
се пада през юли месец.230 

Провинциалната монетарница на Дакия емитира за цялото семейство на Деций. За 
императора и съпругата му има монети от ІІІІ и V година от провинциалното летоброене.231 
Синовете им имат монети от V година и са представени само като цезари.232 

Типовете на монетите включват персонификацията на провинция Дакия в образа на жена.233 
В изображението тя е характеризирана чрез различни атрибути като скиптър, клонче, меч, 
палмово листо, а и често е съпътствана от лъв (символ на legio ХІІІ Gemina) и орел (символ на legio 
V Macedonica).234 Константността на монетните реверси затруднява опитите да се изведе 
информация за присъствието на членовете на императорската фамилия в провинцията. Все 
пак впечатление прави появата на образа на Виктория при монети на Деций от ІІІІ-тата година. 

                    Траян Деций (№ 37)                                        реверс: Женска фигура в дълга дреха 
                                                                                                       (без фригийска шапка) между орел и лъв; 
                                                                                                      изправена е на ляво; в повдигнатата дясна ръка 
                                                                                                  държи клон; в лявата ръка скиптър, 
                                                                                                  от който към нея се носи една малка 
                                                                                                  Виктория с венец и палмово листо.

Фиксирането на ІІІІ-тата година поставя емитирането им в периода 249-250 г. Малкото 
изображение на Виктория, носещо внушението за военна победа, би могло да се свърже с успешни 
действия на Деций в областта. Датировката съвпада и с вече предложената реконструкция на 
събитията, според която нахлуването на карпите и готите в дакийските, а след това и в мизийските, 
земи трябва да се постави именно през 250 г.235 

228  Hostein – Mairat – Levante 2016: 32, 42, 68-69; Salisbury – Mattingly 1924: 21, 23; Pick 1898: 1-7.
229  Pick 1898: 2.
230  Salisbury – Mattingly 1924: 21.
231  Номерацията на годините при повечето монети от провинцията е трудно четима. Във връзка с 

това се появява и проблем при монетосеченето на Деций, където се допуска като възможно четенето на 
година ІІІ върху някои от неговите монети. Повечето изследователи приемат, че въпросните монети са от 
ІІІІ година (Salisbury – Mattingly 1924: 21). Pick (1898: 14) все пак подчертава, че ако по-ранната датировка е 
правилна, то емисията трябва да е отсечена преди смъртта на Филип Араб.

232  Salisbury – Mattingly (1924: 21) предполагат и малко вероятното според тях монетосечене на Херений 
Етруск от ІV година. 

233  Vitale 2017: 252-256.
234  Pick 1898: 5.
235  Boteva 2001. Виж Част ІІІ, 1.5. 
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Виминациум (Горна Мизия)236

Цитираните номера на монети са по Г. Жеков и Н. Христова (Монетосеченето на Горна Мизия. Виминациум. 
Благоевград, 2004.)

Монетосеченето на Виминациум започва при Гордиан ІІІ и продължава под различни 
форми в периода 239-255 г.237 Тогава градът е седалище на провинциалния наместник и получава 
права на колония. Подобно на по-късното дакийско монетосечене и тук годината на емитиране 
спрямо новата местна ера се изписва върху реверса на всички номинали. Началото на местната 
нова година трябва да се пада през есента на съответна календарна година.238

И тук е регистрирано монетосечене за всички членове на Дециевата династия.239 Деций и 
Херения Етрусцила имат монети от ХІ и ХІІ година. Големият син на императорската двойка 
Херений Етруск е представен с монети от ХІІ г., на които е засвидетелстван като цезар. 
Монетите на Хостилиан имат малко по-сложна хронология, заради властването му съвместно 
с баща си и брат си, а след смъртта им, и с Требониан Гал и Волузиан. Той има монети от ХІІ 
и ХІІІ година. Представен е и като цезар, и като август.240 При неговото монетосечене интерес 
представлява появата на медальон (№ 67). Той би могъл да е индикация за възможното 
присъствието на младия владетел в града в периода 250 - началото на 251 г., тъй като монетата го 
представя като цезар. Това би било интересна насока за размисъл във връзка с бунта, вероятно 
през 251 г.,241 на Валенс с помощта на римския плебс, засвидетелстван от Аврелий Виктор и 
Epitome de Caesaribus.242 Основен проблем при краткотрайния опит за узурпация на властта 
остава неясната роля на Хостилиан, когото учените поставят по същото време в Рим.243 Може 
би узурпаторът се е възползвал от временното отсъствие от Рим на всички представители на 
Дециевата династия, включително и на най-младия от тях, но много бързо е бил отстранен след 
завръщането на Хостилиан.  

Монетосеченето на Горна Мизия също се характеризира с типове, представящи 
персонификация на провинцията. Женската фигура се появява с набор от традиционни 
атрибути като диадема и две придружаващи я животни – лъв и бик, символи съответно на ІІІІ 
Флавиев легион и VІІ Клавдиев легион. При Деций се наблюдават нови атрибути, сред които 
кълбо, жезъл, рог на изобилието, венец. Между монетите отсечени за Деций и тук се появява тип 
с Виктория, увенчаваща главата на персонифицираната Мизия.244 

                     Траян Деций (№ 46)    реверс: Мизия права между бик и лъв. 
                                                                                                  В дясната ръка държи триделна клонка;
                                                                                                  в лявата – жезъл на върха с Виктория, 
                                                                                                  която от своя страна държи венец 
                                                                                                  и палмова клонка. 

236  Важно е да се отбележи, че през последните години се провеждат активни и високо продуктивни 
проучвания на Виминациум, включително на нумизматичните находки. Новите данни и ключовите 
публикации на изследователите работещи с материала създават основа за прецизиране не само на 
активността на провинциалната монетарница, но и за обвързаността на паричната система на града с 
монетни емисии на тракийските и малоазийски монетарници (виж Borić-Brešković – Vojvoda 2018; Vojvoda 
– Tapavićki-Ilić 2018; Vojvoda 2017).  

237  Hostein – Mairat – Levante 2016: 57-58; Жеков – Христова 2004: 7-8.
238  Salisbury – Mattingly (1924: 21) смятат, че летоброенето по местната ера започва в последните дни на 

август. Pick (1898: 25) предлага начало през октомври.
239  Wittig (1931: 1252) и Мушмов (1912: 2, 6-7) също разглеждат монетосеченето на Дециевото семейство 

и неговата хронология.
240  Според Pick (1898: 25) титулуването на Хостилиан като август още през година ХІІ свидетелства, че 

Гал го приема за съвладетел веднага след смъртта на Деций. Появата отново на монети на младия владетел 
като цезар през година ХІІІ той тълкува като сгрешен печат. 

241  Част ІІІ, 1.2.
242  Aur. Vict. Caes. 29, 3; Epit. de Caes. 29, 5.
243  Huttner 2008: 210.
244  Жеков – Христова 2004: 20, 23-24.
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                    Траян Деций (№ 51; 55)245   реверс: Мизия права между бик и лъв;
                                                                                                  облечена в римска стола, с палиум; 
                                                                                                         главата ѝ е с диадема и е обърната наляво. 
                                                                                                  В дясната ръка държи триделна клонка, 
                                                                                                  а в лявата – рог на изобилието; 
                                                                                                       над рога – Виктория с палмова клонка и венец, 
                                                                                                  който поставя на главата на Мизия. 

Появата на богинята на победата върху монетите на Деций и през двете години на 
монетосеченето му във Виминациум може да се обвърже с турбулентната обстановка, 
предизвикана от нашествията първо на карпи и готи, а след това и на готите начело с Книва в 
съседните провинции Дакия, Долна Мизия и Тракия. Военната тематика в случая най-вероятно 
отбелязва вече постигнатите успехи на Деций, но е възможно също така да внушава и обещание 
за нови победи. 

Тип със същата тематика се открива и при монети за съпругата му и за по-малкия му син 
Хостилиан:

   

                    Херения Етрусцила (№ 60)246  реверс: Мизия права между бик и
                                                                                                  лъв, държаща във всяка ръка вексилум 
                                                                                                       с изписани номерата на легиони VІІ и ІІІІ; 
                                                                                                  облечена в римска стола, с палиум, 
                                                                                                  наметнат през лявата ръка; 
                                                                                                       върху главата ѝ, обърната наляво, има диадема.

       

                    Хостилиан август (№ 72)247   реверс: Мизия права между бик и лъв, 
                                                                                                  държаща във всяка ръка вексилум 
                                                                                                          с изписани номерата на VІІ и ІІІІ легиони; 
245  Репродукция базирана на реални нумизматични обекти, автор Л. Грозданова. За оригинална 

монета с тази комбинация виж http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/9/13/ (12/08/2018).
246  Репродукция базирана на реални нумизматични обекти, автор Л. Грозданова. За оригинална 

монета с тази комбинация виж http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/9/24/ (12/08/2018).
247  Репродукция базирана на реални нумизматични обекти, автор Л. Грозданова. За оригинална 

монета с тази комбинация виж http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/9/50/ (12/08/2018).
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                                                                                                 облечена в римска стола, с палиум, 
                                                                                                 наметнат през лявата ръка; 
                                                                                                     главата ѝ, обърната наляво, е с диадема.

Този тип при монети за майката и сина, отсечени през ХІІ година, представя Хостилиан като 
август. Възможно е да датира от средата на годината, когато брат му и баща му вече са мъртви, 
а Хостилиан управлява съвместно с Требониан и Волузиан. Само така би било логично типът 
да е засвидетелстван единствено за августата и по-младия ѝ син. Реверсният тип, демонстриращ 
връзката им с легионите отмира след последните представители на Дециевата династия и при 
управлението на новите владетели повече не се използва. 

Монетосеченето на Горна Мизия и Дакия би следвало да се разглежда паралелно, защото 
има сходна структура, а и то отразява по много подобен начин случващото се в периода. Именно 
това прави и появата на Виктория в сходна композиция потенциално информативна.  
  
2.7.2. Епиграфските паметници от Дакия, Горна Мизия и Долна Панония

Информацията, която се съдържа в епиграфските материали от долнодунавските провинции, 
също представлява благодатен източник на детайли за Дециевото управление. Съпоставянето 
им с нумизматичния материал има потенциала да представи доказателства за евентуално 
присъствие и придвижване на императора в съответните територии. Затова и разглеждането 
им е ключ към попълване на празнотите, оставени от наративните извори. То е абсолютно 
необходимо за правилното разбиране на историческия контекст обусловил процесите, довели 
до случващото се в Долна Мизия и Тракия при управлението на Дециевата династия.   

Дакия

1. AE 1983, 0847 (Micia – Veţel, Румъния)248 

[Im]p(eratori) Caes(ari) C(aio) M(essio) 
[Q(uinto)] Traiano De
[ci]o Pio Felici 
[Aug(usto)] pont(ifici) max(imo) 
[trib(unicia)] pot(estate) co(n)s(uli) II
proco(n)s(uli) ala
I Hisp(anorum) Camp(agonum) De
ciana c(ivium) R(omanorum) devo
ta numini ma
iestatiq(ue) eius
ex quaestura 
sua

Епиграфският паметник съдържа почетен надпис, посветен на император Траян Деций. 
Реконструкцията на надписа включва и следните два елемента: tribunicia potestate cos II.249 Това 
позволява датирането на паметника в края на 249-250 г. Титулатурата и липсата на синовете му 
биха могли да подсказват, че поставянето на надписа би трябвало да е извършено преди есента на 
250 г.250 Посвещението е направено от помощната войска, стационирана в момента там – ala I Hispanorum 

248  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD002483 (last update: 8 July 2015, Feraudi) 
(12/08/2018).

249  Wittig 1931: 1258-1259, 1262.
250  Wittig (1931: 1263) въз основа на надписи от Рим предполага, че Херений е обявен за цезар през май. 

Peachin (1990: 32) съпоставя свидетелствата от Рим и египетските документи и предполага, че Herennius 
Etruscus е въздигнат през ранния септември 250 г. на годишнината от dies imperii на Деций. 
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Campagonum Deciana civium Romanorum.251 Прави впечатление, че съставената от римски граждани 
ала носи името на Деций, което засвидетелства верността на военната част към все още новия 
император.252 

2. CIL 03, 01176 (Apulum - Alba Iulia, Румъния)253  
 

   Imp(eratori) Caes(ari) C(aio) 
   Mess(io) Quinto 
   Traiano 
   Decio [P(io) F(elici) Aug(usto)] 
   p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) [pot(estate)] 
   II co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) 
   restituto
   ri Daciarum 
   col(onia) nova Apul[en]s(is)

Вторият надпис от провинция Дакия е от Apulum. Паметникът също има почетен характер. 
Изписаната титулатура на императора tribunicia potestate II consuli II датира паметника по-скоро 
във втората част на 250 г., но преди нейния край.254 Почетният текст е издигнат от името на 
града colonia nova Apulensis в чест на Траян Деций. Въпреки предполагаемата късна датировка 
на надписа, Деций е представен като самостоятелен владетел, което би могло да се обясни с 
евентуална лична ангажираност с провинцията. Възможно е също така, новината за въздигането 
на сина/синовете му все още да не е стигнала до територията на провинцията. Това би било 
аргумент в подкрепа на една от основните теории, битуващи в съвременните изследвания, 
според която обявяването на младите наследници за владетели е през септември 250 г.255 Интерес 
представлява и фактът, че Деций е засвидетелстван като restitutor Daciarum, което би могло да се 
свърже с евентуална активност на Деций в Дакия през 250 г. срещу нахлуващите в Дакия и Мизия 
карпи и готи начело с Аргаит и Гунтерик.256 

3.  AE 1944, 0056 (Porolissum – Creaca, Румъния)257  

[[Herenniae Etrus]]
[[cillae sanctissimae]]
[[Augustae coniugi d(omini) n(ostri)]]
[[Traiani Deci Aug(usti)]]
[[matri Deci et Quin]]
[[ti Augg(ustorum)]] et castro
rum senatus ac 
patriae n(umerus) Pal(myrenorum) 
Porol(issensium) sag(ittariorum) c(ivium) R(omanorum) 
Decianus dica
tissimus numi
ni eorum

251  Nemeth 2007: 80-81.
252  Gilliver 2007: 193.
253  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD038710 (last update: 10 April 2012, Feraudi) 

(12/08/2018).
254  Wittig 1931: 1262.
255  Peachin 1990: 32-33.
256  Виж Част ІІІ, 1.5. 
257  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD020349 (last update: 5 February 2014, Gräf) 

(13/08/2018).
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Паметникът представлява надпис в чест на августа Херения Етрусцила. Според 
реконструкцията на надписа тя е засвидетелствана като matеr Deci et Quinti Auggustorum et castrorum 
senatus ac patriae. Тази титулатура предполага късна датировка на надписа, поради означаването 
на синовете ѝ като августи, т.е. би могла да се предположи дата едва през 251 г.258 Естествено 
трябва да се вземе предвид, че частта съдържаща тези елементи на титулатурата и името на 
Херения Етрусцила е изцяло съвременна възстановка, поради което сме лишени от сигурни 
датиращи ориентири. Впечатление прави фактът, че посвещението е от помощна военна част, 
разквартирувана по това време в Porolissum – numerus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum 
civium Romanorum Decianus. Името ѝ засвидетелства верността на този нумер към съпруга ѝ. 
Надписът затвърждава впечатлението за важната роля на августата в политическата активност 
на династията. Някои изследователи дори допускат личното ѝ присъствие във военния лагер 
заедно със съпруга ѝ по време на сблъсъците.259

И трите разгледани надписа са от селища, намиращи се на главния имперски път през 
Дакия. Той започва от Улпия Траяна Сармизегетуза минава през Micia, Apulum и завършва в 
лагера на помощните войски в Porolissum.260 Надписите са почетни, като два от тях не просто 
честват императора и съпругата му, но и са издигнати от военни части. Това може да бъде 
обвързано с идеята за присъствието на императорската двойка по времето на военен конфликт 
в рамките на Дакия, който е предположен заради титлата restitutor Daciarum, но и във връзка 
със засвидетелстваната в Испания261 Dacicus maximus. Два от паметниците (№ 1, 2), чиито 
текстове изглеждат и по-добре съхранени, биха могли да датират въпросните събития през 
250 г.262 Наличието на титлата проконсул в първия почетен надпис също би могла да отразява 
присъствието на императора в района.263

Горна Мизия 

4. IMS 6, 204 (Scupi (Skopje), terr. Aquae (Katlanovo), Северна Македония)264 

    1 Ịmp(eratori) Caesari  
       [C(aio) Messio] Qu[into Tra]-
       [ia]no Pio Felic[i]
       Ịṇṿicto Aug(usto) p(atri) p(atriae)
    5 consuḷ[i] semel
       res pụblica
       col(oniae) Scup(inorum) mili-
       ạ passus {sic}
         XX.

Паметникът представлява милиарна колона. Няколко елемента правят впечатление в 
начина, по който е представен императорът. В началото на текста името на владетеля е изписано 

258  Дори при тази късна датировка по-младият брат Хостилиан вероятно все още не е бил август. 
Допустимо е да става дума за съкращаване на текста с оглед спестяване на място за писане върху каменната 
плоча. Salisbury – Mattingly (1924: 13) разглеждат подобен случай от периода.

259  Körner (2002: 35-38) интерпретира тази титла при Отацилия Севера не просто като продължение на 
традиция, наложена от династията на Северите, но и като свидетелство за това, че августата придружава 
Филип на бойното поле. Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 115) отбелязват, че Деций следва в голяма 
степен политиката на Филип в начина на представяне на семейството си. И Huttner (2008: 205) говори за 
сходствата в титулатурата на Херения Етрусцила с тази на Отацилия. Всичко това дава основание същото 
значение на matеr castrorum да се търси и при съпругата на Деций.

260  Beneš 1978: 74-76.
261  Wittig 1931: 1270.
262  Датировката на надписите би могла да потвърди предложената от Boteva 2001 (виж и Ботева-

Боянова 2014: 147-169) хронология на нападенията на отвъддунавските племена в римските територии в 
периода 248-251 г.

263  Wittig 1931: 1257. Титлата се носи от владетеля само извън Рим.
264  https://inscriptions.packhum.org/text/175202 (13/08/2018).
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без когномена Деций. Засвидетелстваната негова титулатура и липсата на споменаване на 
съвладетелите му би могло да е следствие на личната му ангажираност или дори присъствие в 
района на военните действия. Казаното предполага датиране още в рамките на 249 г.265

5. AE 1984, 0754 (край Scupi (Skopje), Северна Македония)266  

   Imp(eratori) Ca
   es(ari) C(aio) Me[ss]
   io Q(uinto) Traian[o] 
   Decio
   August[o] 
   Invict[o] 
   m(ilia) p(assuum) [----     

Паметникът отново е милиарна колона. Предполага се, че подобно на предходния, 
принадлежи към пътните съоръжения, изградени на територията на Scupi. Император Деций 
тук е засвидетелстван с пълното си име Imperatori Caesari Gaio Messiо Quinto Traianо Deciо Augustо 
Invictо. Надписът не съдържа датиращи елементи, освен именната формула на самия владетел. 
В този си вид обаче, тя не позволява по-конкретно датиране вътре в рамките на периода на 
Дециевото властване средата на септември 249 – юни 251 г.

6. ILJug 1464 (край Scupi (Skopje) – Hani i Elezit / Đeneral Janković, Северна Македония)267   

   Imp(eratori) Ca
   es(ari) C(aio) Messi
   o Q(uinto) Traiano 
   Decio P(io) F(elici) 
   invicto 
   Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) 
   [t]r(ibunicia) potes(tate) 
   [---] co(n)s(uli) 
   [---     

Надписът е върху милиарна колона от времето на император Траян Деций. Текстът включва 
елементи от титулатурата му, които обаче остават несигурни. Най-ранната възможна датировка 
на паметника е през 250 г. Въпреки че липсва наименование на населено място, с което паметникът 
да бъде обвързан, мястото на неговото откриване подсказва възможна връзка с пътната артерия 
между Скупи и Найсус.268 

7. AE 1976, 0605 (вероятно край дн. Beograd, Sopot?, Сърбия)269   

    [Imp(eratori) Caes(ari) C(aio)]  
    [M]essio Q(uinto) T[ra]
    [iano] Decio P(io) F(elici)  

265  Wittig 1931: 1262.
266  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD002037 (last update: 22 November 2011, Fe-

raudi) (13/08/2018).
267  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD033740 (last update: 8 July 2015, Feraudi) 

(13/08/2018).
268  Evans 2006.
269  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD012549 (last update: 13 October 2011, Feraudi) 

(13/08/2018).
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    [Invi]cto Aug(usto) p(ontifici) [m(aximo)] 
    [tr]ib(unicia) potesta[te]  
    [c]o(n)s(uli) procon[s(uli)]    
    [p(atri)? p(atriae)?] et <Q>(uinto) Herin[nio](!) 
    [Et]ruscio(!) M[ess(io)]  
    [D]ecio nob[il(issimo)] 
    [Caesa]ri et Heren[niae] 
    [Etru]scill(a)e  
    [------

Надписът е върху милиарна колона с имената на няколко члена на императорското семейство 
– император Деций, съпругата му Херения Етрусцила и младия Херений Етруск. Наследникът 
е представен като цезар, но и самото му присъствие в надписа предполага, че вече е включен 
под определена форма в управлението. В титулатурата на бащата са пропуснати номерата на 
трибунската и консулската власт, но присъствието на сина подсказва датировка към 250-251 г.

8. IMS 4, 124 (край дн. Praesidium Dasmini (Novi Bračin), Сърбия)270

1 Imp(eratori) Caes(ari) C(aio)
       Messio Q(uinto) Tr[aia]-
       no Decio P(io) F(elici) In-
       victo Aug(usto) p(ontifici) [m(aximo)]
    5 trib(unicia) potesta[te]
       co(n)s(uli) proco(n)s(uli)
       p(atri) p(atriae) et Q(uinto) Herenn[io]
       Etrusc{i}o {Etrusco} M[essio]
       Decio nob(ilissimo)
  10 Caes(ari) et Here[nniae]
       Etruscille {Etruscillae} [coniugi]
       d(omini) n(ostri) Aug(usti) Imp[eratoris].

Този надпис също е милиарна колона. Поставен е от името на Деций и Херения Етрусцила, 
както и на младия цезар Херений Етруск. И при този текст датиращ елемент е присъствието на 
сина. Представената титулатура на Деций съдържа елементите tribunicia potestate, consul, proconsul, 
които изглежда предполагат датиране през първата година на управлението.   

Местата на откриване на милиарните надписи говорят, че са поставени по пътя Скупи–
Найсус, където прави връзка с основната пътна артерия в региона – via Diagonalis.271 Особен интерес 
в последните два горномизийски паметника представлява присъствието на Херений Етруск. Той 
вече носи титлата цезар и вероятно е активно въвлечен в управлението на империята. Прави 
впечатление отсъствието на малкия брат Хостилиан, особено ако са прави изследователите, 
според които братята вероятно са въздигнати за цезари едновременно на годишнината от dies 
на баща си. Появата на имената само на Деций, Херения Етрусцила и Херений Етруск в тези 
милиарни колони в такъв случай би могло да се обясни с тяхното лично присъствие в Горна 
Мизия, където са били дадени изрични разпоредби за подобряване състоянието на пътя Скупи 
– Найсус.272 В подкрепа на подобно тълкуване е и наблюдението на ред автори, че в периода на 
управлението на Хостилиан съвместно с баща му и брат му до момента не се откриват еднозначни 
свидетелства той да е напускал Рим.273

270  https://inscriptions.packhum.org/text/174972 (13/08/2018).
271  Evans 2006: 255.
272  Peachin, 1990: 33. 
273  Huttner 2008: 201-211; Southern 2001: 75; Виж тук Част ІІІ, 2.7.1. относно възможността да се потърсят 

индикации за краткотрайното пребиваването на Хостилиан извън Рим.



113

Долна Панония

9. AE 2003, 1455 (Aquincum – Budapest, Унгария)274   

   Quinto 
   Herennio 
   Etrusco 
   Messio Decio 
   nobilissimo 
   Caesari nostr<o> 
   leg(io) II adi(utrix) ter 
   p<i>a ter fidelis 
   Consta{a}ns Tra
   iana{nana} De
   ciana devota 
   numini maies 
   tati<q>(u)e eius       

Епиграфският паметник е почетен надпис от територията на Aquincum. Почетен е Херений 
Етруск, по-големият син на Деций. Представен е като цезар, което предполага, че надписът 
трябва да е бил поставен най-рано през 250 г., когато той получава съответните правомощия и 
е включен в управлението на империята. Трябва да се отбележи, че в текста Херений е почетен 
самостоятелно, без баща си. Очевидно той вече не просто е асоцииран като владетел, но изглежда 
и активно изпълнява задълженията си. Това впечатление се засилва и от факта, че надписът е 
издигнат от името на legio II adiutrix Consta{a}ns Traiana{nana} Deciana. Младият цезар е почетен 
от военна част, която – както името ѝ показва – е обвързана с баща му, и то на територията на 
родната му провинция Долна Панония. 

10. Beszédes – Mráv – Tóth 2003: 111-112, Nr. 7 (Aquincum – in Tolna megy, Унгария) 275    

   [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teutano] 
   et diis deabusq(ue) omnib(us)
   [[pr[o salute d(omini) n(ostri) Imp(eratoris)]]] 
   [[[Caes(aris) C(ai) Mes]si Quinti]] 
   [[[Traian]i Deci P(ii)]] 
   [[[F(elicis) In(victi) A]ug(usti) pont(ificis) m[ax(imi) tr]]]
   [[[ib(unicia) po]t(estate) co(n)s(ulis) II [p(atris) p(atriae) Q(uinti) Her(enni)]]] 
   [[[Etrusci Mess(i) Deci]]] 
   [[[nob(ilissimi) Caes(aris) pr(incipis) iuv(entutis) et in]]]
   [colu]mitate civitatis 
   Eraviscorum 
   [Aur(eli)?] Antoninus 
   [et] Castor flam(en) 
   [aedi]lici(us) IIviri col(oniae) Aq(uincensium)
   [d(edicaverunt)] d(iem) III Idus Iun(ias) 
   d(omino) n(ostro) [[Decio]] Aug(usto) et Grato 
   co(n)s(ulibus)       

Този посветителен надпис сам по себе си не би могъл да свидетелства за присъствието на 
владетеля, в чието име е издигнат, но в случая носи друга интересна информация. В надписа 

274  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD045140 (last update: 10 April 2017, Feraudi) 
(13/08/2018); Facsády, 2003.

275  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD037585 (last update: 29 July 2016, Feraudi) 
(13/08/2018).
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е отбелязано, че е поставен по време на общото консулство на император Траян Деций и Vet-
tius Gratus,276 което отнася датирането му в 250 г. И тъй като заедно с бащата е почетен и сина 
цезар Херений Етруск, издигането на паметника трябва да се постави във втората половина на 
годината, но със сигурност преди нейния край, когато младият наследник поема заедно с баща 
си консулската власт.   

Двата надписа от Aquincum ясно свидетелстват, че Херений Етруск има активна роля в 
управлението на империята още от момента на въздигането си за цезар.

2.7.3. Обобщение на епиграфските и нумизматични данни от провинциите 
Дакия, Горна Мизия и Долна Панония

Монетосеченето на Дакия и Виминациум в Горна Мизия свидетелства за сериозното значение, 
което двете провинции имат за императорите от периода. 

Двата монетни центъра емитират за цялото семейство на Деций. Съответните емисии 
помагат за изясняването на хронологията на управлението и развитието на идеята за династия. 

Появата на персонификациите на Горна Мизия и Дакия и свързаните с тях символи на 
благоденствието и стабилността силно контрастират с иначе войнствените внушения, които са 
сякаш по-характерни за централното монетосечене.277 Eмисиите с персонифицирани провинции, 
които се налагат или доразвиват именно при управлението на Траян Деций, изглежда също 
свидетелстват за ангажимента му към тези територии. 

Появата на Виктория в съответното монетосечене на Деций насища с допълнителна 
информация картината от района на балканските земи с внушението за военни сблъсъци и 
удържани победи.

Надписите също говорят в тази насока. Впечатление прави не само грижата за пътната 
инфраструктура на региона, засвидетелствана чрез новопоставените милиарни колони. 
Допустимо е да се твърди и сериозно присъствие на членовете на императорската фамилия в 
трите провинции. Заслужава внимание това, че не само Деций е честван в надписите и милиарните 
колони, но също и съпругата му Херения Етрусцила и по-големият им син – цезар Херений 
Етруск. Младият цезар и неговата майка биват почетени и самостоятелно, и то от военни части. 
Това идва да покаже развитието на политическа линия на пряко ангажиране на членовете на 
императорското семейство във властта, засвидетелствана още при Септимий Север и неговите 
синове,278 но наблюдавана и при налагането на династията на Филип Араб.       

2.8. Обобщение на нумизматичните и епиграфски сведения за периода 
249-251 г.

Епиграфските и нумизматични данни от провинциите Долна Мизия, Тракия, Горна Мизия, 
Дакия и Долна Панония представят една стройна, системна и осъзната активност на централната 
власт в района. Монетосеченето е изтеглено към провинции като Дакия и Горна Мизия, които 
макар и да са засегнати в известна степен от отвъддунавските нашествия, особено Дакия, далеч 
не са в епицентъра на основните и най-разрушителни действия на готите и техните основни 
съюзници карпите. 

Очевидно е силното присъствие в тези проблемни територии на императорското семейство, 
представено не само от Траян Деций и августата Херения, но и от младия цезар Херений Етруск. 

276  Gerhardt – Hartmann 2008: 1063. 
277  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 107-117.
278  Boteva 1998: 77-80; Ботева 1997: 242-243.
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Неговата активност веднага след издигането му за цезар изглежда обвързана на първо време 
с провинция Долна Панония. Идеята за изпращането на Херений в проблемните територии 
заедно с войските, въздигнали баща му,279 подсказана от сведенията на Аврелий Виктор,280 би 
могла да се уточни чрез обособяването на поне два етапа. Епиграфските свидетелства именно 
от Долна Панония наистина изглежда потвърждават присъствието на младия цезар там. Те 
доказват и верността на местните военни части, които са в основата на въздигането на Деций 
за император.281 Вторият етап от политическата активност на Херений Етруск изглежда вече е 
обвързан с турбулентните събития в долномизийските и тракийски територии заедно с бащата – 
император. 

Епиграфските и нумизматични свидетелства от разглежданите провинции очертават 
политиката на Деций в региона до голяма степен като адекватна на ситуацията, в която се намира. 

3. Опит за реконструиране на историческата картина в 
периода от средата на септември 249 до юни 251 г.

Поради нарастващото напрежение в областта на долнодунавските територии Деций 
получава назначение от Филип Араб в региона. Вероятно е изпратен там с широки правомощия 
и мандат да управлява едновременно няколко проблемни провинции, или поне има командни 
права върху военните им контингенти.282 Идеята за едновременното назначение в няколко 
отделни провинциални единици в долнодунавския регион,283 всъщност не е прецедент в 
римската история и в частност в периода на управлението на Филип. Явлението се забелязва 
още през втората половина на ІІ в.,284 но в периода 244-251 г. изглежда се налага като практика. 
В проблемните райони е назначавана личност, която да обединява военния и управленчески 
контрол върху цялата засегната територия, дори когато тя е в различни провинции.  

След като поема назначението си и пристига в долнодунавските земи Деций, бързо бива 
акламиран за император от войските си. Този акт сам по себе си не е изненада. Изглежда 
основният критерий, според който легионите от периода издигат претенденти за властта, е това 
кой разбира и би симпатизирал на специфичните нужди на конкретните военни части.285 В този 
смисъл личността на Деций вероятно е своеобразен катализатор за повторното надигане на 
долнодунавските легиони след елиминирането на Пакатиан. Новият пратеник на императора 
произхожда от Долна Панония. Епиграфски е засвидетелстван като управител на Долна Мизия 
през 234 г.,286 което го прави повече от подходящ според изискванията на войската. Много 
е вероятно тази възможност да е била напълно предвидима както за самия Деций, така и за 
Филип Араб. Остава въпросът защо все пак действащият император е взел това опасно решение. 
Отговорът вероятно се крие в обстоятелствата и многобройните проблеми, които Филип има – 

279  Brauer 1975: 52; Wittig 1931: 1269; Salisbury – Mattingly 1924: 17-18.
280  Aur. Vict. Caes 29, 1.
281  При изграждането на хронологията на управлението на Деций се допуска идеята неговото 

фактическо издигане за император да е извършено именно от панонските войски още през 248 г. в началото 
на назначението възложено му от Филип. Виж Salisbury – Mattingly 1924: 1.

282  Huttner 2008: 201-202.
283  Gerhardt – Hartmann (2008: 1162) коментират, че в съвременните изследвания се налага мнението, 

че правомощията на Деций се простират едновременно върху мизийските и панонските провинции. 
Естествено не може да бъде пренебрегната и възможността да става дума за последователни назначения. 
Дори и при този вариант изворите (Zos. 1, 21 и Zon. 12, 19) биха могли да свидетелстват най-много за 
назначение първо в мизийските територии, а после в панонските, по-голяма конкретика не би могла да се 
намери в наративите. Свързан с тези проблеми е и въпросът за назначението на предшественика на Деций, 
Пакатиан, който също е засвидетелстван в изворите като управител на няколко провинции едновременно. 
Много сходна ще бъде и ситуацията при бъдещия император Требониан Гал. Виж Част ІV, 1.1.

284  Ботева 1997: 17-38.
285  Potter 1990: 41.
286  Thomasson 1984: col. 18.
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на изток със Сасанидите, на север с готите, размириците в Александрия и не на последно 
място – върлуващата в Рим чума.287 Изглежда, че грешката не е в самото решение да изпрати 
човек, който да бъде представител на централната власт в целия проблемен район, а в подбора 
на съответната личност.

Въпреки че изворите288 настояват на нежеланието на Деций да приеме назначението и 
последвалата го императорска власт, неговите действия показват, че всъщност той е бил добре 
подготвен за ставащото. Ако сведението отразява реална демонстрация от страна на Деций на 
воля да не приема предлаганата му позиция, то става дума по-скоро за ритуален акт от типа 
а recusatio imperii.289 Много е вероятно това му нежелание да поеме предлаганата му власт да се 
дължи на факта, че осъзнава, че така би поел върху себе си прекалено голяма отговорност. След 
като повежда войските си към Рим и отстранява предшествениците си, вероятно още към края 
на септември 249 г. Деций е във столицата, където бива признат от сената. Веднага след това 
пристъпва към изпълнението на стройна политическа програма за развитието на империята. 
Подобно на предшественика си, той е участвал в управлението преди сам да поеме юздите на 
властта и има ясна представа за състоянието на държавата. Именно този опит му позволява още 
от късната 249 г. да води осъзната и целенасочена реформаторска политика в много направления 
на държавния живот – структурно–админисративни, икономически и религиозни. Издаденият 
вероятно още същата година едикт за жертвоприношенията свидетелства за организаторските 
му качества. Въпреки последвалото гонение на християнската общност, реформата успява да 
проведе унифицирана, силно административна по изпълнението си, но изначално религиозна 
по същност акция. За пръв път ясно се очертава идеята за единност в имперската религия, 
която е неизменен елемент от усещането за общност и вярност към държавата сред римското 
население.290 

Сред първите актове на новия владетел е да приеме когномена Траян и така да оповести 
пред империята политическата си програма. Чрез този когномен Деций засвидетелства също 
моралните устои и качества, към които ще се придържа. Така той легитимира властта си без 
всъщност да заявява мнима генеалогична връзка с успешния император Траян.291

Деций осъзнава постоянната външна опасност и провежда възстановителни и укрепителни 
дейности върху пътната и отбранителна инфраструктура по границите на империята. Те са в 
постоянна заплаха на север заради готите и техните съюзници, а на изток заради Сасанидската 
империя. Изворите съобщават също за проблеми в Африка и германските провинции.292 

Именно напрегнатата ситуация в империята и необходимостта да стабилизира централната 
власт принуждават Деций да пристъпи към налагане на собствената си династия. Епиграфските 
и нумизматични материали показват, че съпругата му Херения Етрусцила има активна роля в 
управлението и пред обществото още от идването на Траян Деций на власт. През 250 г. и двамата 
им синове са включени във властта с титлата „цезар”. Комбинираните сведения от епиграфски, 
нумизматични, юридически извори и папируси подсказват възможността това да е станало 
почти по едно и също време, или дори едновременно. Като възможна датировка на тези събития 
се приема месец септември, във връзка с dies imperii на бащата Деций.293

Именно тогава империята се сблъсква и с готите на Книва, които буквално ще решат съдбата 
ѝ през 250-251 г. В тази връзка в долномизийските и тракийски територии изглежда е изпратен 
младия Херений, който получава и титлата август, засвидетелствана в централното римско 
монетосечене. Деций също идва в проблемните провинции. Първоначално готите търпят 

287  Виж тук Част ІІ.
288  Zos. 1, 22; Zon. 12,19.
289  Huttner 2008: 202.
290  Rives 1999: 135-154.
291  Dmitriev 2004 тълкува в тази връзка и посланието на комеморативната емисия на Деций.
292  Chron. Pasch. 505; Eutr. 9, 4.
293  Boteva 2001; Peachin 1990: 32-34.
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от императора и неговия легат Требониан Гал поражения при Еусция (Нове или Ескус)294 и 
Никополис ад Иструм. Готските сили са разделени на две още преди битката при Никополис. 
Едната част след като опустошава Долна Мизия навлиза в Тракия и обсажда Филипополис. 
Другата група начело с Книва се сблъсква отново с Деций при Бероя и печели първата си битка, с 
което получава преимущество в конфликта. Императорът се оттегля, за да прегрупира войските 
си на Дунавския лимес, а Книва се присъединява към обсадата на Филипополис. Мащабното и 
продължително нападение, както и липсата на императорското присъствие води до предаването 
на града от бранителите му, които обявяват своя военачалник Приск за император. Макар и да 
не продължава дълго, този бунт позволява на готите да опустошат и разграбят Филипополис 
и да започнат да се изтеглят с голямо количество пленници и плячка. По същото време в Рим 
също избухва краткотраен бунт начело с Валенс. Монетосеченето на Виминациум предполага 
възможността това да е станало възможно, защото представителят на централната власт там, 
Хостилиан, по това време отсъства за кратко от столицата.

В началото на юни 251 г. Деций успява да пресече хода на изтеглящите се готски отряди 
в североизточните територии на Долна Мизия при Абритус (дн. Разград). Там протича и 
финалната битка, в която става немислимото – Деций и синът му Херений загиват на бойното 
поле. Рим губи в битка двама императори. Войските бързо избират нов владетел, успешният 
пълководец Требониан Гал,295 но митът за непобедимата Римска империя е разбит.   

Независимо от известната разлика в детайлите, основната картина изграждана за периода 
на управлението на Деций е подобна при повечето автори.296 Тя подчертава идеята за период, 
изпълнен с опити за вътрешни реформи, управлявани и доминирани от външното влияние. 
Вглеждането в детайлите обаче измества акцента и инициативата на политиката навътре, 
като резултат от активността на централната власт. Готите са неоспоримият катализатор на 
ситуацията, но действията на Деций далеч не изглежда да са поредица от реакции в неочаквани 
ситуации. Характерно за времето на войнишките императори, и особено за 40те – 50те години на 
ІІІ в. е това, че новите владетели нямат време и право тепърва да се ориентират в действителността 
след встъпването си на власт. Това в пълна сила се отнася и за Деций, който очевидно вече има 
конкретни идеи какво трябва да се промени и откъде идва основната опасност за Римската 
империя.  

294  За идентифицирането на Еусция виж Boteva 2001: 44.
295  Виж тук Част ІV.
296  Drinkwater 2005: 38-39; Sommer 2004: 42-45; Southern 2001: 74-75.
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ЧАСТ ІV
УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРЕБОНИАН ГАЛ (251-253 г.)

1. Обща характеристика на историческата действителност от периода 
 

Император Требониан Гал (251-253 г.)1 също е характерен представител на времето, в което 
сериозната външна заплаха и вътрешната нестабилност на имперската система влизат в постоянен 
кръговрат и взаимно се обуславят. Именно тази динамика, типична и за предхождащите две 
управления, изключва до голяма степен конвенционалните подходи при оценяването на 
владетелите от епохата на войнишките императори и в частност на Требониан Гал и сина му 
Волузиан. 

Въпреки кратката си продължителност властването на Требониан и неговия син поставя ред 
въпроси, които заслужават внимание. В изследванията се откриват теми, засягащи основните 
моменти отразени в изворите, а именно началото и края на властта на двамата императори,2 
вътрешната хронология на управлението,3 титулатурата на владетелите,4 както и отношението 
на Требониан към семейството на Деций и конкретно към сина му Хостилиан.5 Оскъдността на 
историческите наративи за периода, налага задължителното използване на широк диапазон 
от извори. В нумизматичния, папирусен и епиграфски материал се откриват данни, които 
обогатяват представата за съответните императори. 

Вглеждането в сведенията доказва, че в средата на ІІІ в. за Рим няма кратки и маловажни 
управления. Продължителността на присъствието във властта, която през първите два века на 
империята би била водещ критерий за оценяване, през разглеждания период не може да бъде от 
решаващо значение при изграждането на историческия образ на даден владетел. Управлението 
на Требониан и Волузиан носи важни елементи за разбирането на този ключов етап на 
разпад на съществуващата система и преход към същностно различната фаза в развитието на 
империята – Домината. Работата с литературата по темата създава впечатлението, че дори в 
изследвания, представящи цялостния образ на двамата владетели,6 в голяма степен липсва 
достатъчно задълбочено вглеждане в Балканските провинции, Долна Мизия и Тракия, които 
имат решаващо значение в случващите се събития. Тези земи са арена на постоянни набези от 
страна на отвъддунавските племена почти десетилетие. Именно там долнодунавските легиони 
се превръщат в силата, която практически сменя трима императори и техните съвладетели. Това 
са факти, които идват да покажат осезателната необходимост от вглеждането в долнодунавските 
земи на империята. Този подход би могъл да повдигане нови въпроси за историческата 
действителност през 251-253 г. 

1.1. Идването на власт на Требониан Гал и Волузиан
Поемането на управлението от Требониан напълно се вписва в представената вече 

напрегнатата ситуация в империята. При последната от вълните на готски нападения в 
периода 248-251 г. император Деций и синът му Херений Етруск загиват в злополучната 
битка с готите на Книва7 при Абритус (Долна Мизия, при дн. Разград) вероятно около 

1  Kienast – Eck – Heil 2017: 200-201; Hostein – Mairat – Levante 2016: 2-3; Grozdanova 2014; Scarre 2004: 170-
171; Christol 1980; Hanslik 1958; Mattingly 1946.

2  Drinkwater 2005: 38-42.
3  Peachin 1990: 35-37; Rathbone 1986: 114-115; Stein – Mattingly 1928: 16-19; Mattingly 1927: 14-18.
4  Hostein – Mairat – Levante 2016: 11; Gilliam 1956: 305-311.
5  Gilliam 1956: 305-311; Préaux 1952: 152-157.
6  Huttner 2008: 209-221; Hanslik 1958: 1984-1994; Hanslik 1958a: 1996-1997.
7  Виж част III; Todd 2004: 140.
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началото на юни 251 г. 8 След смъртта им долнодунавските легиони издигат нов император. 
До голяма степен именно благодарение на извоюваните победи срещу готите, управителят 
на Долна Мизия9 Требониан Гал (C. Vibius Trebonianus Gallus)10 и синът му Волузиан (C. Vibius 
Afinius Gallus Veldumnianus11 Volusianus)12 стават новите избраници на войските. Напълно в духа 
на времето наративните извори предават оскъдна информация около промяната във властта. 
Повечето сведения само отразяват волята на легионите, която поставя начело на империята 
новите владетели:13

Dexipp. ГИБИ 1, 3: ...Войската провъзгласила за император някой си Гал, бивш консул, заедно с Волусиан, 
сина на Деций. Те царували, според Дексип, осемнадесет месеца, без да извършат нещо забележително, според други 
– три години, а според трети – две години.14  

Дексип грешно представя Волузиан като син на Деций. Въпреки това в сведението му ясно е 
отбелязано, че Требониан Гал и Волузиан идват на власт благодарение на войските. 

При Зосим15 и Зонара16 се появява идеята, че Деций и синът му стават жертва на заговора на 
Требониан Гал и готите. Требониан ги подвел да нападнат Книва през блатистата област край Абритус. 
Така римските войски попаднали в капан и били унищожени. Но в това отношение двата извора не 
са напълно единодушни. Зосим е по-обстоятелствен в описанието на предателството от страна на Гал, 
докато Зонара отбелязва само, че е посъветвал готите как да действат. Когато се разглеждат тези сведения 
трябва да се вземе предвид, че те също подчертават волята на легионите за последвалата смяна във 
властта. Според Зосим Требониан „... почти разгласил, че Деций загинал заедно с войската поради неговия 
заговор. ...”.17 В тази ситуация разбитите войници несъмнено все още са подвластни на спомена за разгрома и 
унижението от това да бъдат победени на собствената си територия. Едва ли биха издигнали за император 
човек, който ги е предал и е станал причина за смъртта не само на голям брой легионери, но и на самия 
император и неговия син и съвладетел.18 Подобна реконструкция изглежда още по-малко вероятна, като се 
отчете и фактът, че по това време в Рим има пълновластен владетел, представител на династията на Деций, 
в лицето на сина му Хостилиан. Някои съвременни изследователи определят смъртта на Деций и Херений 
като резултат по-скоро от стечението на ситуацията, отколкото от заговор на Требониан. 19     

8  Надпис от Рим с дата 24 юни 251 г. (CIL VІ 3743=31130=36760) чества Деций и Херений като divi. Peach-
in 1990: 35.

9  Drinkwater (2005: 38); Thomasson (1984: col. 145) представят Требониан като управител само на Долна 
Мизия. Hanslik (1958: 1985) смята, че през 250-251 г. бъдещият император е legatus Augusti pro praetore на 
Горна и Долна Мизия. Относно ключовите наблюдения на Н. Шаранков (Sharankov 2016) по отношение на 
мандата на Требониан Гал виж тук Част II, 2.7.  

10  Hanslik 1958a: 1996-1997.
11  Hostein – Mairat – Levante 2016: 11-12. При Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 158) изрично се 

уточнява, че противно на римската практика в антиохийското монетосечене и в късния период името на 
Волузиан се открива изписано в пълната си форма. Авторите я възстановяват по следния начин: Vibius 
Af(inius?) Vend(umanianus?). Това изписване на името се среща само в тази публикация, което го прави 
несигурно.

12  Kienast – Eck – Heil 2017: 201-202; Huttner 2008: 213.
13  Dexipp. FGrH 100 Fr22; Iord. 101-103; Eutr. 9, 4.
14  Dexipp. FGrH 100 Fr22 = ГИБИ 1, 3 (превод В. Бешевлиев). Сведението е съхранено през Sync. p. 459, 

5-19; виж Lane – Banchich 2009: 100.
15  Zos. 1, 24.
16  Zon. 12, 20.
17  Zos. 1, 24 = ГИБИ 1, 153 (превод В. Бешевлиев).
18  Potter (1990: 45) смята, че идеята за предателството е по-скоро неправдоподобен слух, който по 

своеобразен начин е отразен и в Orac. Sibyll. 13, 103-144. David Potter намира, че идеята за предателството 
на Требониан, не е съществена като информация за фактическите събития, а по-скоро като свидетелство за 
отношението на съвременниците му към управлението на владетеля, което според авторът е възприемано 
като провал. 

19  Potter 2004: 247; Hanslik 1958: 1986; Gibbon 1881: 387. Авторите, които не изразяват твърдата си 
позиция срещу това обвинение, също не го определят и като безсъмнено вярно, а просто отбелязват 
съществуването му: Huttner 2008: 211; Drinkwater 2005: 40; Grant 1985: 160.
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Следващ спорен момент, обвързан с началото на новото управление, е договорът с Книва, който 
Требониан е принуден от обстоятелствата да сключи.20 Въпросният мир често е определян в изследванията 
като бърз и неизгоден,21 защото позволява на готите да задържат плячката и заложниците си. 
Гарантира им също ежегодни плащания от страна на империята: 

Zos. 1, 24: ...Тогава щастието на варварите се усмихнало, защото Гал не само, че им позволил да се върнат 
по домовете си с плячката, но и обещал да им плаща всяка година известна сума пари. Той им позволил свободно 
да отвлекат пленниците, които били предимно от благородни семейства. Повечето от тях били заловени в 
превзетия тракийски град Филипопол. ... 22

При оценката на договора трябва да се вземе под внимание състоянието на долнодунавските 
легиони, които са претърпели вече няколко разгрома от готите, както и общата нестабилност 
на империята. В тази светлина неизгодният мир всъщност купува известно време на Римската 
империя да се възстанови и вероятно е бил единственият възможен изход.23 Освен това 
практиката да се плаща на съседни племена и държави, за да не нападат римските територии, не 
е нововъведение на Требониан.24 Ситуацията с този мир и неговото възприемане силно напомня 
на обстоятелствата около мира, който Филип Араб сключва със Сасанидите в началото на 
управлението си. Както тогава, така и при Гал изглежда, че въпреки отрицателното отношение 
на част от изворите и някои съвременни изследователи, практическият резултат от сключените 
договори е период на стабилизация на съответния фронт.25

Освен моментното умиротворяване на проблемния граничен участък, оттеглянето на готите 
дава възможност на Требониан Гал и Волузиан да се върнат в столицата и да укрепят централната 
имперска власт.
 
1.2. Управлението на новата династия (251-253 г.)

След като пограничната ситуация в района на Долния Дунав е овладяна, новият владетел 
се връща със сина си в Рим, където е признат от сената. В столицата се намира и последният 
жив наследник на император Деций, синът му Хостилиан.26 Требониан осиновява Хостилиан 
и го прави свой съвладетел с титлата август, а на сина си Волузиан, когото също приобщава 
към властта, дава титлата цезар.27 В така представените събития се крият няколко проблема. Под 
въпрос остава кога и от кого Хостилиан е обявен за август.28 В съвременните изследвания битуват 
поне три теории. Възможно е Хостилиан да е бил въздигнат в пълноправен император още от 
баща си Деций.29 Друга хипотеза, базирана на сведението в Epitome de Caesaribus, допуска че при 
новината за смъртта на двамата императори сенатът обявява младия наследник за август.30 Третата 
възможност е именно Требониан да е дал върховната титла на сина на своя предшественик.31 

20  Iord. Get. 106; Zos. 1, 24; Zon. 12, 21.
21  Drinkwater 2005: 40-41; Christ 1988: 661. Southern (2001: 75-76) подчертава в анализа си, че сключеният 

мир е в явна полза на готите и разкрива слабата позиция на Требониан, който не иска да остава на бойното 
поле, защото не е в състояние да победи, а и бърза да се върне в Рим.

22  Zos. 1, 24 = ГИБИ 1, 155 (превод В. Бешевлиев). 
23  Huttner 2008: 212; Brauer 1975: 58.
24  Drinkwater 2005: 35.
25  Виж Част ІІ, 1.1.
26  Rathbone (1986: 114) съобщава, че първото споменаване за тях от Египет е SB VI 9235.1–4 (Приложиние 

І) от Тива, датиращо от 13 август 251 г. Според него това предполага, че са признати в Arsinoite около 3 
август 251 г.

27  Drinkwater 2005: 39-40. 
28  Hanslik 1958: 1986-1987.
29  Доказателство за това се търси в монетосеченето на Виминациум. Виж Sotgiu 1975: 799; Hanslik 1958: 

1987.
30  Epit. de Caes. 30, 2.
31  Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 153) отчитат, че при централното монетосечене на 

Требониан в Рим в първата емисия има тип PROVIDENTIA AVG, който вероятно се отнася към периода, в 
който е самостоятелен владетел преди да признае Хостилиан за съимператор. Préaux (1952: 152-157) смята, 
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Най-общо изследователите са разделени по отношение дали това става преди Требониан32 или 
по негова воля. 

Част от тази проблематика е и въпросът за инаугурацията на 21-годишния33 Волузиан, 
собствения син на новия император. Разногласието в изворовите данни повдига въпроса дали 
той е провъзгласен за август от войските заедно с баща си,34 или баща му го прави първо цезар,35 
а едва по-късно август.

В литературата по темата преимуществено се налага идеята, че Волузиан е въздигнат 
заедно с баща си, но с титлата цезар, а след няколко месеца Требониан го прави август.36 Така 
предложената хронология е релевантна и спрямо отношението на Гал към Хостилиан и цялото 
семейство на Деций. Новият владетел осиновява сина на предшественика си. Независимо дали 
му дава титлата на август или само я признава, той го прави част от централната власт. Почита и 
паметта на Траян Деций като го обожествява веднага след като стига в Рим.37  

Впечатление прави и липсата на сведения за майката на Волузиан,38 Афиния (Afinia M. F. Gem-
ina Baebiana),39 след идването на съпруга ѝ на власт. Тя изглежда не приема титлата августа, което e 
необичайно на фона на предходните две управления, където фигурата на императрицата е активна 
и важна при опитите за изграждане и налагане на династия. Липсата ѝ може да бъде обяснена 
или с преждевременна смърт, или с раздялата ѝ с Требониан.40 Изворите правят възможно и 
друго предположение. Съпругата на Деций Херения Етрусцила (Annia Cupressenia Herennia Etrus-
cilla) е жива, все още има влияние и резидира в Рим.41 Монетосеченето ѝ ясно свидетелства,42 че 
тя продължава да носи титлата августа. Вероятно това, че Афиния не приема полагащата ѝ се 
титулатура, е жест към Херения Етрусцила.43 Акт, който изглежда в тон с цялостната политика на 
Требониан Гал към предхождащото го императорско семейство. Той държи на плавния преход 
във властта и подчертава хармонията в управлението. С това си поведение и осиновяването на 
Хостилиан той на практика слива двете династии в една. В тази насока се тълкува и появата на 
легендата TR. P. IIII COS II върху монети от късното монетосечене на Требониан и на Волузиан. 
С осиновяването на Хостилан Требониан Гал вероятно възприема и продължава титулатурата и 
съответния номер на трибунската власт на предшественика си Деций. Тази особеност се пренася 
и в титулатурата на Волузиан, която е еднаква с тази на баща му. По този начин четвъртата 
трибунска власт би станала възможна в рамките на едва две годишното им управление.44 

че въздигането на Хостилиан в август е вследствие на политиката на Требониан или сената, като жест на 
уважение към паметта на Деций. Доказателство за това намира в изворовите материали от Египет. Това се 
потвърждава и от един остракон от Тива (в музея в Кайро, № 9709) от 13 август 251 г., където името на Гал 
е изписано като единствен пълноправен владетел, а Хостилиан е представен с титлата цезар. 

32  Sommer 2004: 45; Southern 2001: 76; Potter 1990: 46; Christ 1988: 662; Grant 1985: 160; Gibbon 1881: 386.
33  Hanslik 1958a: 1996.
34  Zos. I, 24; Eutr. 9, 5 тези извори създават впечатлението, че Волузиан е равноправен с баща си от 

въздигането им като избраници на войските.
35  Zon. 12, 21; В сведението на Aur. Vict. Caes. 30, 1 също се потвърждава първоначалната цезарска титла 

на Волузиан, като се подчертава, че сенатът дава властта и на тримата „Haec ubi patres comperere, Gallo Hos-
tilianoque Augusta imperia, Volusianum Gallo editum Caesarem decernunt. ...”

36  Huttner 2008: 213-214; Southern 2001: 76; Peachin 1990: 36; Hanslik 1958a: 1996-1997.
37  Préaux 1952: 152-157. 
38  Засвидетелствана е на почетен надпис от Перузия CIL XI 1927.
39  Rohden 1894: 708.
40  Huttner 2008: 212; Potter 1990: 284.
41  Huttner 2008: 212.
42  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151-154.
43  Grant 1985: 160; Brauer 1975: 60.
44  Mattingly (1927: 14-15) разглежда въпроса с броенето на трибунската власт, като отбелязва, че тя 

трябва да е продължение на броенето на Деций, но в комбинация с идеята, че трибунската година би 
могла да се отчита и отразява в монетосеченето от месеца на инаугурация до същия месец година по-
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Сближаването на двете династии изглежда затвърдено и от вероятната сватба на Волузиан с 
дъщеря на Деций.45

Съвместното управление на Требониан, Хостилиан и Волузиан продължава съвсем кратко. 
Скоро след промените в централната власт, вероятно през ранната есен на 251 г., Хостилиан умира 
от върлуващата по това време чума.46 В изследванията има разногласия относно точния месец, 
през който младият август умира. Предположенията варират от края на юни/юли,47 средата на 
август48 до ноември.49 Спрямо това се променя и идеята за провъзгласяването на Волузиан за 
август. На база на египетското летоброене, което е еднакво за Требониан и сина му, може да 
се заключи, че той е въздигнат в равен на баща си ранг преди 29 август 251 г.50 Така последният 
пълноправен владетел от това управление е въздигнат малко преди51 или точно след52 смъртта 
на Хостилиан.

В изследванията битува и друга идея за отношенията между двете управляващи семейства, 
която е същностно противоположна на представената. Тя се основава преди всичко на сведението 
на Зосим:

Zos. 1, 25: Гал, след като налага ред, пристига в Рим, гордеейки се с мира, който е сключил с варварите. 
Въпреки че отначало се отнася към спомена за управлението на Деций с почит и доброжелателство и осиновява 
единия от синовете му, след време започва да се страхува, че готовите на нови начинания могат да се завърнат 
към спомена за възвишените добродетели на Деций и затова да решат да дадат цялата власт на сина му. Така 
подготвя смъртта на младия човек, без да зачита нито осиновяването, нито честта и правото.53

James Gilliam прави интересен анализ в тази насока.54 Като използва разнороден изворов 
материал авторът представя теорията, че актовете на damnatio memoriae, видими върху някои 

късно. В изследването на Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 152-153) също се разглежда проблема с 
TR. P. IIII COS II, легенда която е много често срещана. Дорчестърското съкровище доказва, че поне при 
сребърните емисии тя е характерна предимно за Волузиан. Според изследователите тази датировка няма 
как да се обясни освен с това, че приемайки сина на Деций като част от централната власт, Требониан 
на практика се „самоосиновява” в неговото семейство. Така може да използва титулатурата на Деций, 
както това прави Филип син с тази на бащата Филип Араб. Волузиан също уеднаквява своята титулатура 
с тази на баща си. Подобен проблем се наблюдава и при рядък ас на Требониан с легенда TR. P. II COS II, 
показващ него и Волузиан триумфиращи. Проблемна е трибунската власт. Тя трябва да е подновена или 
на 10. 12. 251 г., или на 1. 1. 252 г., но може също така датата да е спрямо датата, на която за пръв път са 
получили властта си die in diem.

45  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151.
46  Aur. Vict. Caes. 30, 2; Epit. de Caes. 30, 2.
47  Peachin 1990: 34.
48  Gilliam (1956: 307-308) смята, че новината за смъртта на Хостилиан трябва да е била известна в Рим 

докъм края на август и предполага, че ако е починал през първата част на юли, в Dura-Europos новината е 
стигнала в късния август. Той представя и теорията на Mattingly (1946: 36-46), който на база монетосеченето 
предлага датирането на смъртта на Хостилиан да бъде в средата на август. Волузиан се появява в надпис от 
Dura-Europos датиран около септември 251 г.

49  Hanslik 1958: 1988. 
50  Peachin 1990: 36. Rathbone 1986: 114-115. Най-ранната египетска година за Требониан и Волузиан е 

P.Oxy. XII 1554.10-16 (Приложиние І), датирана 2, Choiak 7 = 4 декември 251 г. Това предполага, че Волузиан 
трябва да е признат в Arsinoite около 3 декември 251 г. P.Oxy. LI 3610.6 (Приложиние І) е единственото 
свидетелство, където Требониан е упоменат като самостоятелен владетел, чиято датировка го отнася 
към първата година на управлението му без месец и ден. Възможно е първоначално в Египет да е бил 
признат като самостоятелен владетел, а също и сведението да е ретроспективно, реално да е писано след 
въздигането на Волузиан и името на Хостилиан просто да е пропуснато, защото вече е бил мъртъв. Въпреки 
това свидетелство, летоброенето на Волузиан не се различава от това на баща му. Следователно той или е 
признат преди 30 август 251 г., или след това, но продължава летоброенето на Хостилиан.

51 Hanslik (1958: 1988) смята, че на база дакийските и мизийски монети, може да се заключи, че 
Требониан дава на сина си Волузиан титлата Аugustus още преди октомври 251 г. Така засвидетелства 
стабилността на династията си. Brauer 1975: 58, 60.

52  Huttner 2008: 213-214; Drinkwater 2005: 41; Carson 1990: 88; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151.
53  Преводът е мой въз основа на английското издание (Zosimus. New History 1814, 5), като е отчетен и 

оригиналният старогръцки текст.
54  Gilliam 1956.
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епиграфски паметници, не са случайни. Той се противопоставя на широко разпространената 
идея, че тези заличавания – поради редкия им и несистематичен характер – са резултат на 
локални инициативи.55 Настоява на теорията, че това е официална политика на Требониан, 
която не продължава дълго.56 Gilliam смята, че сведенията на Зосим като цяло правдоподобно 
отразяват реалността. Според него споменът за Деций и синовете му представлява потенциална 
заплаха за властта на Требониан и Волузиан. Тя е достатъчна, за да аргументира промяна в 
първоначално засвидетелстваната политика на вярност и уважение към Дециевите памет и 
принципи на управление.57 Наред с това Gilliam не приема, че идеите за женитбата на Волузиан 
с дъщеря на Деций и продължаването на броенето на трибунската власт при Гал по тази на 
предшественика му имат твърда база и са доказуеми. 

Независимо от положителните или отрицатели аспекти на отношенията между 
членовете на семейството на Деций и това на Требониан, със смъртта на Хостилиан започва 
самостоятелното управление на новите двама августи. Времето на споделеното им властване 
също поставя не малко проблеми пред изследователите. Отрицателното отношение на някои 
извори58 създава впечатлението за слабо и незаинтересувано управление на Требониан, който 
не си прави труда да излезе повече от столицата след като успява да наложи себе си и сина си 
на трона.59 От друга страна, епиграфските паметници свидетелстват за пряката ангажираност 
на централната властта в италийските територии. В същото време милиарни колони от Азия, 
Европа (провинциите Британия, Норик, Италия, Далмация, Дакия, Панония, Тракия) и Африка 
говорят за инициирането на засилено изграждане на пътища в цялата империя през годините на 
управление им. В лицето на младия август Волузиан се забелязва присъствие на централната власт 
и в провинциалните територии.60 Това и информацията за тежкото състояние, в което се намира 
столицата, а и империята, заради върлуващата чума и отслабената икономика, предполага и 
друго възможно тълкувание на пребиваването на император Требониан Гал предимно в Рим. 
Изглежда по-скоро двамата владетели се опитват да подсигурят наличието на представители 
на централната власт едновременно на различни места. Този подход изглежда е характерен и 
решаващ за периода, през който личното присъствие на владетеля е ключово за упражняването 
на действащ контрол върху процесите в Римската империята. Така представената ситуация прави 
оставането на Требониан в Рим по време на кризата, разтърсваща самото сърце на империята, 
по-скоро логично, отколкото проява на незаинтересованост и малодушие.  

Изключително сериозен проблем, който винаги е отчитан, но сякаш е недооценен като 
влияние, е развилнялата се чумна епидемия.61 Тя започва още при император Филип Араб 
(244-249 г.). По времето на Требониан тя опустошава Рим вече половин десетилетие. Нейната 
разрушителност е засвидетелствана дори в наративните извори. Зосим подчертава, че тя е пагубна 
колкото и войните, водени по същото време.62 Неизбежно има големи социални, политически, 
икономически63 и дори екологични последици,64 тъй като засяга значително производителните 
и военни възможности на държавата.65 Свидетелство за сериозността и влиянието на чумната 
епидемия може да се открие дори в монетосеченето, където се призовават божествата за 
спасение.66 Императорите не са в състояние да направят много повече от това, да се погрижат за 

55  Hanslik 1958: 1987. 
56  Huttner 2008: 211, 213 споделя тази идея.
57  Gilliam 1956.
58  Zos. 1, 25; Orac. Sibyll. 13, 103-144.
59  Drinkwater 2005: 41; Brauer 1975: 60.
60  Hanslik 1958: 1988-1990; Hanslik 1958a: 1997.
61  Huttner 2008: 214.
62  Zos. 1, 26.
63  Oborn 1933: 71.
64  Зарева 2006. 
65  Grant 1985: 160-161.
66  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 156.
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населението на Рим67 и да се осланят на божествената намеса. Вероятно именно по тази причина 
е и засвидетелстваното в някои извори завръщане на Требониан към религиозната политика 
наложена от Деций.68 Тъй като последвалите гонения нямат същия размах и систематичност, 
той не споделя печалната слава на предшественика си като гонител на християните.69  

Успоредно с вътрешните сътресения, управлението на империята през годините 251-
253 е силно доминирано и от външната опасност. На изток заплахата от Сасанидите70 отново 
се активизира. Изворите не са единодушни: едни отдават първоначалната инициатива за 
започването на конфликта на римската, а други – на сасанидската страна.71 Цар Шапур І завзема 
Нисибис и навлиза в Армения. Нейният владетел Тиридат ІІ бяга в Рим, което се превръща във 
формален повод за сасанидско нахлуване в римските територии. По-вероятната причина за 
това всъщност е нестабилността на империята, която не ѝ позволява да реагира адекватно на 
заплахата. Провинция Месопотамия постепенно и частично попада в сасанидски ръце. Сирия 
и Кападокия са пряко застрашени. В Res Gestae divi Saporis (RGDS) се описва голяма победа на 
Шапур над римляните при Барбалисос, която не се среща в гръко-римските извори за периода. 
Владетелският надпис подчертава, че по време на похода са завладени не по-малко от 37 града.

В различните типове изворови материали биха могли да се открият и податки за политиката 
на Требониан Гал и Волузиан пред тази заплаха. Шапур І уточнява в надписа си, че при Барбалисос 
са убити 60 000 римляни. Независимо дали е преувеличение, това говори за струпването на 
римска войска в района на Среден Ефрат. В Апамея се отчита голямо количество римски военни 
гробни съоръжения, едно от които е с дата 21 април 252 г. Забелязва се и интензифициране на 
монетосеченето в Антиохия.72 Всички тези елементи ясно говорят за това, че Требониан очевидно 
се готви да се противопостави на надигащите се сасанидски сили.73

David Potter74 прави обстоен анализ на пасажа от пророчествата в Сибилинските книги, 
който се отнася до подновяването на сасанидската офанзива срещу империята.75 Той смята, че 
датирането на инвазията на Шапур, съобщена от Оракула, е най-удачно през 252 г.76 Авторът 
разглежда сведението като в анализа си привлича и коментира различните типове извори, 
тяхната информативност и качества, което прави приноса му към изследването на темата ценен. 
Стига до няколко интересни наблюдения свързани с тактиката на сасанидската армия, която 
изненадва римските войски, нападайки ги срещу течението на Ефрат. На база сведенията на 
RGDS за големия размах на действията, D. Potter смята, че военните сили на Шапур І в различните 
етапи на сражението са се разделяли на няколко отделни армии, които едновременно са нападали 
различни обекти. Спира се също на ролята и личността на Мариадес, местен представител на 
елита в провинция Сирия и протагонист на локалните вълнения.77 Той е разглеждан като един 
от активните и важни съмишленици на сасанидския владетел по време на похода, а вероятно 
и преди началото му – още при управлението на Деций. Трябва да се отбележи също, че Pot-
ter специално коментира възможно присъствие на императорите в източните провинции въз 
основа на типове „адвентус“ в антиохийското монетосечене, които са предимно за Волузиан. Той 
вижда в тях индикация, че младият владетел е очакван. Заради събитията с готските нашествия, 
авторът предполага, че намерението, засвидетелствано от монетите, така и не е осъществено.78

67  Sommer (2004: 45) отбелязва, че на населението на Рим се дават пари за погребения.
68  Euseb. 7, 1; Cyp. Epist. LIII (57); LIV. 6. (59); LV. 7 (60); LVI (60), ad Demet 5, 7.
69  Oborn 1933: 71; Clarke 1980; Hanslik 1958: 1990.
70  Huttner 2008: 214-215; Drinkwater 2005: 40; Bengtson 1967: 386.
71  RGDS – mp. 6-11, pa. 4-9, gr. 10-19; Zos. 1, 27; Zon. 12, 21.
72  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151. 
73  Huttner 2008: 214-215; Potter 1990: 295-296.
74  Potter 1990: 290-307.
75  Orac. Sibyll. 13, 125-136.
76  Huttner (2008: 214-215) също датира отслабването на имперските граници и началото на сасанидското 

нашествие през 251-252 г. Bengtson (1967: 386) смята, че нападенията се извършват през 253 г.
77  Sommer 2004: 46.
78  Potter 1990: 294-295.
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1.3. Юридическите документи от периода и тяхната информация
Свидетелства за управлението на Требониан Гал и Волузиан са запазени и в Codex Iustinianus.79 

Съхранени са два закона от 252 г., засягащи семейноправни отношения съответно – CI 3. 36. 12 
(от 14 март) и CI 2. 18. 16 (от 21 април).80 Макар малобройни, разпорежданията представляват 
интересен източник на информация за управлението, особено с оглед на ограничената 
информация от наративните извори. 

Законите се вписват в тенденцията забелязана още при рескриптите на Филип Араб и 
неговия син. И там основната група закони са от семейното право. Това може да се тълкува 
като ясна индикация, че въпреки трудностите в периода се обръща специално внимание на 
семейните взаимоотношения. Ясната им регламентация изглежда е важна част от политиката 
на владетелите. Идеята за въвеждане на ред в основната единица на обществото – семейството – 
изглежда логична. Това важи с особена сила в периода на силни сътресения, в който се намира 
империята още от последните години на управлението на династията на Северите. Вероятно 
идва и да покаже осъзнаването на необходимостта от реформи в имперската система. Въпреки 
това търсенето на много дълбок, освен очевидния, смисъл в двата запазени закона би довело 
до безкрайно и опасно теоретизиране. Те биха могли да дадат само някои вероятни насоки за 
мислене и да бъдат в помощ на анализа на останалия изворов материал.

Двата закона засягат конкретно правните отношения между братя и сестри. Единият се 
отнася до правата на двама братя при делба на имущество,81 като специално подчертава, 
че липсата на писмен запис на договорката постигната от двамата в такава връзка не я прави 
несъстоятелна. Другият закон урежда правата при финансови взаимоотношения между брат 
и сестра.82 Регламентира се правото на братът, заплатил определена сума вместо сестра си, да 
потърси и получи парите, ако успее да докаже заплащането на съответните средства. 

Това е и най-сигурната информация, която двата закона носят – наличието на конкретни 
правни проблеми и взетите решения, които са се превърнали в устойчиви законови норми поне 
до времето на Codex Iustinianus. 

1.4. Монетосеченето при управлението на Требониан Гал
Анализът на емисиите на двамата императори има потенциала да детайлизира представата 

за периода. Централното монетосечене на Рим е добре засвидетелствано. Там се емитират всички 
златни, медни и част от сребърните монети.83 Нововъведението от това управление е златна 
монета с по-високо тегло, но не достатъчно, за да е двоен ауреус. Тежи 5,75 гр. и е монета от висок 
теглови стандарт. Изчезват двойният сестерций и медният семис. Антонинианите намаляват 
теглото си и съдържанието си на ценен метал.84 

Част от антонинианите на Требониан и Волузиан не са сечени в Рим, а в Милано. Те се 
отличават със собствена аверсна легенда IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS. AVG.; IMP. C. C. VIB. 
VOLVSIANVS AVG и със специфични реверси – четири за Требониан и два за Волузиан. Все 
пак по стил и основни характеристики тези емисии не са съществено различни от римските. 
Наблюдават се сходства с монети на Деций и Валериан, които са отнесени към монетосеченето 
на Милано. Организацията му ясно се различава от тази на Рим, извършва се в три официни, от 
които за Требониан работят две.85    

79  Hanslik 1958: 1990. Виж Част I, 2.6.
80  Виж Приложение ІІ T1; T2.
81  Виж Приложение ІІ T1.
82  Виж Приложение ІІ T2.
83  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151.
84  Carson 1990: 88.
85  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151, 157-158.



127

В монетосеченето се откриват и ясни свидетелства за присъствието на Херения Етрусцила и 
Хостилиан във властта. След смъртта на Деций емитирането за съпругата и сина му продължава 
без прекъсване както в Рим, така и в Антиохия. Постепенно се прелива в новата ситуация на 
разбирателство с Требониан Гал и Волузиан. До смъртта на младия август в Рим за него и 
майка му емитират общо три официни. От засвидетелстваните четири емисии, емитирани в 
столицата през управлението на Требониан Гал, за живите членове на Дециевото семейство 
има типове само от първата. Въпреки краткотрайността ѝ, тя е красноречива за отношенията 
в императорския двор или поне за официалната им изява. Характерни за всички участници 
във властта са типове като Pietas augg, Concordia augg, Securitas augg, Providentia augg, Pax augg. В 
монетните изображения ясно се вижда идеята за мир и разбирателство в централната власт. 
Налага се усещането за плавен преход и стабилност в императорската институция. Типът Prin-
ceps iuventutis, характерен и за двамата млади владетели Хостилиан и Волузиан, идва отново да 
покаже, че и двамата са определяни като важна част от настоящето и бъдещето на имперското 
управление.86 Общото внушение от типовете монети на централното монетосечене е идеята 
за стабилност и спокойствие, с подчертан плавен преход в централната власт. Демонстрира 
се разбирателството между членовете на семействата на Деций и Гал, които, благодарение на 
политиката на последния, фактически са се слели в една династия. Затова отчитането на липса 
на типове, където Требониан, Хостилиан и Волузиан да се появяват заедно, и разглеждането 
на тази липса като доказателство за неразбирателство между тримата,87 изглежда недостатъчно 
обосновано.88

Типовете, внушаващи идеята за мир и разбирателство, продължават по време на цялото 
управление на Гал и сина му. Към тях в по-късните емисии се прибавят Aequitas augg, Annona 
augg. В постоянни атрибути на Гал се превръщат Aeternitas augg и Victoria augg. При Волузиан се 
появява тип Virtus augg, който внушава добродетелност, смелост, вярност. Типът вероятно идва 
да напомни за тези качества на новите владетели на фона на изявено миротворческите внушения, 
преобладаващи в монетосеченето им. Болшинството от легендите целят да подчертаят именно 
този характер на управлението на Требониан, дори в контраст с това на Деций.89 Тенденцията 
изглежда особено впечатляваща при монетосеченето от Милано, което носи същото внушение 
като това в Рим, макар според изследователите то да е предназначено да подсигурява финансовите 
нужди на легионите, разположени в Северна Италия.90 Затова би могло да се обмисли дали 
неясният тип с Юнона Марсийска не съдържа известен военен смисъл, който днес убягва на 
изследователите. Същите тенденции се наблюдават и в Антиохия. 

Прави впечатление и рязката промяна от силно военизираното по същност и внушение 
управление на Деций, към по-цивилното, уравновесено и миротворно насочено управление 
на Требониан Гал и Волузиан. Очевидно двамата владетели се опитват да сменят акцента на 
имперската политика.91

В монетосеченето, както вече беше отбелязано, е отразена и унищожителната чума. На 
помощ срещу нея в монетите се призовават целебните сили на Apollо salutari. Сходна функция в 
тази връзка вероятно има и типът Pietas augg, който внушава религиозна чистота.92 

86  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 152-156.
87  Huttner (2008: 213) подчертава, че тримата владетели не се появяват заедно нито върху надписи, нито 

върху монети и тълкува това като доказателство за нестабилността на постигнатото статукво.
88  Трябва да се отбележи, че Требониан и Хостилиан имат общи паметници като равноправни августи 

(виж Beszédes – Mráv – Tóth 2003: 112-114, Nr. 8; Abb. 8 (Foto u. Zeichnung).
89  Hanslik 1958: 1990; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 156-158.
90  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 157-158.
91  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 157.
92  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 156.
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1.5. Краят на управлението на Требониан Гал и Волузиан 
Ситуацията в империята е напрегната през цялото около двегодишно управление на 

Требониан и Волузиан.93 Чумата в столицата и инвазията на Сасанидите в източните провинции 
нанасят сътресения на държавната система и централната власт, които са почти непоправими. 
Въпреки това съдбата на двамата императори отново се решава от процесите и събитията, които 
се развиват в Долнодунавските провинции. 

Според изворите94 готите също подновяват офанзивите си като техните набези разширяват 
обхвата си.95 Опустошителните им походи навлизат все по-навътре в Римската империя и 
достигат до териториите на Италия, Македония, Тесалия, Гърция и дори Мала Азия.96 В тази 
ситуация изглежда решението на двамата владетели да не присъстват лично на дунавския фронт 
едва ли е продиктувано от това, че „... Гал управлява нехайно държавата...”.97 Малко вероятно е 
и да е заради некомпетентността на бащата император, който несправедливо е определян 
като пример за това „как един войник се оказва неадекватен и неуспешен” в управлението.98 Това 
твърдение е спорно дори само заради наблягането на факта, че е войник. Изворите свидетелстват 
за неговия благороден произход.99 Той самият има опит в управлението и принадлежи към 
ordo senatorius преди да поеме върховната власт в империята.100 Причината за предприетата 
политика би могла да се търси в моментната ситуация. Столицата е обхваната от чумната 
епидемия и присъствието на императора е наложително. Източните провинции са в сериозна 
опасност заради действията на Сасанидската държава и, както сочат основно нумизматичните 
извори, изглежда Волузиан изпратен да се ангажира пряко с този фронт. Требониан вероятно, 
имайки предвид постигнатите определени договорености на Дунавския лимес и установения 
там ред, изпраща като свой представител на този фронт мавританеца Емилий Емилиан (М. Ae-
milius Aemilianus).101 

Независимо от намеренията на централната власт, дунавските войски вероятно отдавна 
очакват своя реванш срещу готите и липсата на действия от страна на Гал намалява верността на и без 
това непостоянните легиони.102 Това обстоятелство, както и прекъсването на плащанията за готите, 
които Емилиан вероятно е пренасочил към войниците,103 води до нови сблъсъци с отвъддунавските 
племена. Той успява да спечели победи срещу тях104 и дори да ги преследва през реката.105 

93  Писмените свидетелства остават несигурни по отношение на точната продължителност на властта 
им, въпреки че дават сравнително прецизни датировки – Eutr. 9, 5; Iord. Get. 106, Iord. Rom. 285; Zon. 12. 21; 
Chron. 354 дори конкретизира периода от 2 г. 4 м. 9 д.

94  Zos. 1, 26-28; Zon. 12, 21. 
95  Todd (2004: 140) защитава тезата, че при Требониан Гал готите и съпътстващите ги племена се 

прехвърлят на бреговете на Мала Азия. Gerov 1977: 140.
96  Hanslik (1958: 1992) смята, че съобщеното от изворите достигане до малоазийските брегове се отнася 

за управлението на Валериан, т.е. за по-късен период.
97  Zos. 1, 26. = ГИБИ 1, 155 (превод В. Бешевлиев).
98  Grant 1999: 10-11: …One can now see the imperial rulership at its worst: in the hands of a soldier, who proved 

inadequate and unsuccessful. ... 
99 Hanslik (1958: 1985) обвързва семейството му с colonia Vibia Augusta (CIL XI 1930-1931), където неговите 

предци вероятно се преселват след основаването ѝ при Август. Според CIL XI 1926 предците му (в лицето 
на прадядо му C. Vibius C. f. L. n. Gallus Proculeianus) участват в управлението на родния му град Перузия. 
Баща му C. Vibius Veldumnianus носи етруски когномен и вероятно е свързан с етруското благородничество.

100  Според Hanslik (1958: 1985) Зонара (Zon. 12, 20) и Георги Синкел (Synk. p. 207D) черпят сведения от 
Дексип. Вероятно Гал е сonsul suffectus ок. 245 г. На база Dexipp.22 (FHrG II 1, 465) авторът стига до извода, че 
250-251 г. е също така legatus Augusti pro praetorе в мизийските провинции. Gerhardt – Hartmann (2008: 1063) не 
отразяват консулския мандат на Требониан Гал. Sharankov 2016: 349, бел. 94 прави корекции в разчитането 
на AE 2006: 1249-1250 = SEG 57: 628-629 и предлага като възможна идентификацията на назования в тях 
провинциален управител с C. Vibius Gallus, бъдещия император Требониан Гал.

101  Виж Част ІV, 1.6.
102  Drinkwater 2005: 41-42.
103  Zon. 12, 21.
104  Zos. 1, 28; Zon. 12, 21; Jord. Get. 105; Joh. Ant. Fr. 150 (FHG IV 598).
105  Božkova 1998: 141-142.
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Новият герой на Дунавските легиони бързо печели изменчивата им вярност, акламиран е за 
император и се отправя към Рим.106 Гал изпраща сенатора Валериан (Publius Licinius Valerianus)107 
да доведе подкрепления от Рейн и Горен Дунав. Преди да ги дочакат,108 на път към сблъсъка с 
Емилиан, двамата действащи императори са убити от собствените си войници,109 които минават 
на противниковата страна. Смъртта им настъпва при Interamna110 или малко по на север на Forum 
Flaminii.111 Изследователите датират тези събития112 в края на юли113 докъм средата на август.114

Управлението на Требониан Гал и Волузиан завършва по характерен за епохата начин. 
Обстоятелствата правят явен паралела със събитията при Филип Араб и сина му Филип Млади 
и дори налагат усещането за определена цикличност в периода 244-253 г. Етапите в нея са с 
различна продължителност, но събитията, които я изграждат, имат сходен контекст.

1.6. Емилий Емилиан (М. Aemilius Aemilianus) (253 г.)
Представата за личността на узурпатора и император за кратко115 Емилий Емилиан116 е набор 

от спорни идеи, което превръща и него в типичен представител на периода на войнишките 
императори. 

Малко се знае за корените на Емилиан. Смята се, че е от африканските провинции с 
мавритански произход, вероятно от остров Гирба.117 Вариантите за потеклото му варират от 
нисше118 до царско.119 На базата на епиграфски120 и нумизматичен121 материал122 изследователите 
идентифицират съпругата му като Гая Корнелия (Gaia Cornelia Supera).123

Требониан назначава Емилиан за управител на мизийските124 и панонските125 провинции, като 
го изпраща с допълнителни сили, за да умиротвори положението там. Конкретното назначение 

106  Iord. Get. 105.
107  Zos. 1, 28; Goltz – Hartmann 2008.
108  Southern (2001: 78) допуска, че Валериан е преценил ситуацията и е предпочел да не се ангажира с 

военни действия в подкрепа на император, губещ контрола над империята.
109  Zos. 1, 28 казва, че не се стига до сражение между двете войски, докато Zon. 12, 21 споменава за 

битка, но и двамата са единодушни, че войници на Требониан и Волузиан ги убиват. 
110  Aur. Vict. Caes. 31, 2; Еpit. de Ceas. 31, 1; Eutr. 9, 5.
111  Iord. Rom. 285; Hieron. Chron. Ol. 285 p. 219.
112  Заради малобройното монетосечене на Требониан и Волузиан от последната им централна емисия 

Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 154, 190) предлагат датиране на бунта и победата на Емилиан не 
много по-късно от април 253 г.

113  Peachin 1990: 36.
114  Rathbone 1986: 115. Най-късната египетска дата за Требониан и Волузиан е в P.Oxy. VIII 1119.30 (= 

WChr 397) (Приложение І) (информация се съдържа и в раздел 10–15), от година 3, Mesore 29 = 22 август 
253 г. От това следва, че в Arsinoite около 18 август 253 г. двамата са все още признати като действащите 
владетели, докато Емилиан е признат там около 28 август 253 г. Авторът допуска, че е възможно новината 
за новото управление да е закъсняла и събитията да са се развили малко преди началото на август.

115  Aur. Vict. Caes. 31, 3 (три месеца); Epit de Caes 31, 2 (умира в четвъртия месец на управлението си); 
Eutr. 9, 6 (три месеца); Geor. Cedr. Hist. Compend (Bonn) p. 454 (една година); Zonar 12, 22 (почти четири 
месеца); Chron. 354 (ed. Mommsen) p. 148 (88 дни).

116  Kienast – Eck – Heil 2017: 203; Hostein – Mairat – Levante 2016: 3; Huttner 2008: 215-218; Klebs 1894: 545-
546.

117  Epit. de Caes. 31, 1-2.
118  Eutr. 9, 6.
119  Iohn. Ant. Fr. 150.
120  Stein 1931: 924-925.
121  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 190-193.
122  Необходимо е все пак да се отбележи, че въпросните материали, както изследователите им 

подчертават, имат спорен и несигурен характер.
123  Kienast – Eck – Heil 2017: 204; Hostein – Mairat – Levante 2016: 3.
124  Eutr. 9, 5; Zon. 12, 21.
125  Zos. 1, 28.
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на новия провинциален управител представлява проблем заради неяснотата на изворите.126 
Управлението на няколко провинции в периода не е прецедент. В случая по-скоро назначението 
на Емилиан е в мизийските територии, вероятно с център Долна Мизия, където всъщност са 
насочени готските нашествия още от 248 г. Там са съсредоточени и основните римски войски в 
региона, с чиято помощ той постига успехите си. Връзката му с Панония изглежда е по-скоро с 
конкретно военен характер,127 тъй като сведението на Зосим, свързващо го с тези територии, го 
определя като „legionum Pannoniae dux”.128 

По време на мандата си в долнодунавските територии Емилий Емилиан съумява да постигне 
успехи срещу нахлуващите племена. Това бързо му печели лоялността на легионите. Скоро 
успява да завземе властта след като още преди прекия сблъсък двамата августи (баща и син) са 
отстранени. След тези събития Емилиан получава признание от сената,129 вероятно в края на 
юли – началото на август 253 г.130 В изворите е отразено и неговото желание да управлява заедно 
със сенаторите. За себе си той запазвал само военната власт, а цивилните дела предоставял на 
тях.131

Достигналите до нас монети от централното монетосечене на Емилиан са само от Рим. 
Изглежда в Милано и Антиохия емитирането за Гал е директно наследено от това за Валериан. 
В двете си емисии Емилиан използва много типове с божества като Аполон, Диана, Херкулес и 
Марс, които, освен като подбор, са силно нетипични и с епитетите, които носят особено в първата 
емисия. Налице са подбор и формулировки, в които изследователите виждат провинциално 
влияние обвързано с военните части. Появяват се и по-традиционни легенди като Roma aeter-
na.132 Засвидетелствани са и екземпляри, които трудно могат да бъдат съотнесени към конкретна 
монетарница. Сред тях има специфични типове като Paxs,133 окрилена Немезида134 като победен 
тип и Херкулес като тип Virtus. Към тях принадлежи и типа Iunoni aug, приписван на съпругата 
му. Единственият сигурен тип за нея от Рим е с Веста. Монетосеченето на новия император залага 
на божества, обвързани основно с военното дело, и изглежда цели да внуши сила и стабилност.135

Отново с нумизматичните данни е свързана теория, която Harold Mattingly защитава в 
няколко свои изследвания.136 На база монетосеченето от Александрия, Дакия и Виминациум137 
авторът настоява, че управлението на Емилиан е много по-продължително. В александрийските 
емисии на Требониан и Волузиан има данни само за една година (само Г). Това води автора до 
извода, че в Египет Емилиан е признат още през 252 г. Mattingly стига също така до заключението, 
че и Валериан е бил провъзгласен за император през същата 252 г., като първо е признат в 
Реция, а след това и в Египет, където първата му емисия е от 252-253 г. Тази теория намира ред 
опоненти. Xavier Loriot е категоричен, че предложената от Mattingly хронология на управлението 

126  Проблемът за назначението на Емилиан остава дискусионен в изследванията по темата. Теориите 
варират от това да е управител на една от провинциите, до възможността да управлява едновременно 
всички. Виж Huttner 2008: 216; Thomasson 1984: col. 107, 118, 129-130, 145.

127  Huttner 2008: 216.
128  Връзката на Емилиан с двете Панонии е засвидетелствана само при Zos. 1, 28.
129  Aur. Vict. Caes. 31, 3.
130  Поради краткото властване на Емилиан основните ориентири за неговото начало и край се търсят 

в сведенията за Требониан Гал и Волузиан, и тези за Валериан – виж Peachin 1990: 36; Rathbone 1986: 115. 
131  Zon. 12, 22.
132  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 193-193.
133  Mattingly – Sydenham – Sutherland (1949: 193) отбелязват, че при монетосеченето на Емилиан се 

среща специфичен начин на изписване на Pax, а именно – Paxs.
134  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 190-193.
135  Huttner 2008: 217-218.
136  Mattingly 1935: 55-58; Mattingly 1927: 14-18. 
137  Жеков – Христова 2004.
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на Гал, Емилиан и Валериан спрямо александрийските монети е грешна.138 Изследователят 
отбелязва, че наличната лакуна в монетосеченето на Гал не се наблюдава при другите типове 
извори – епиграфски и папирусни, които ясно засвидетелстват три александрийски години в 
управлението на този император.139 Arthur Stein също изказва несъгласие с теорията на Matting-
ly140 и оспорва ранното признаване на Емилиан и Валериан в Египет. Според него няма никакви 
доказателства за такива събития преди средата на 253 г. 

В резултат на критиките Mattingly внася известни изменения в идеята си.141 Предполага, че 
Емилиан се е вдигнал на бунт още август 252 г., като е увлякъл Египет и част от Изтока. Гал е 
изпратил Валериан да доведе на помощ войските от Реция и Германия. Нито Валериан, нито 
Емилий Емилиан се връщат в Рим до края на 252 г. В началото на 253 г. Емилиан победил Гал. 
Последвала е малка пауза и вероятно преговори, за да се стигне в крайна сметка до победата на 
Валериан над Емилиан. Това значи, че последният вероятно управлява от края на март до края 
на юни 253 г.  

В повечето изследвания се налага идеята, че Емилиан управлява само три-четири месеца.142 
Краят на краткото му властване се датира около средата на септември.143 При новината за смъртта 
на Требониан Гал и Волузиан, Валериан бива провъзгласен от легионите си за император и тръгва 
към Рим. Той и Емилий Емилиан така и не успяват да се изправят един срещу друг. Последният, 
поел трона едва преди няколко месеца, е сполетян от съдбата на предшествениците си – убит 
е от собствените си войници. Той посреща смъртта на via Flaminia, близо до Spolentium, на мост 
между Narnia и Ocriculum.144 

През тези динамични месеци за кратко се появява още една енигматична фигура – IMP MAR 
SILBANNACVS AVGVSTVS, който е засвидетелстван засега единствено чрез два антониниана, 
отсечени в Рим. Типологично те са много подобни на тези на Емилиан. Неясно остава дали е 
наследник на Емилий Емилиан, издигнат от съмишлениците му след като последният вече е бил 
убит, или е негов конкурент. С овластяването на Валериан няма повече сведения за Silbannacus .145

При управлението на Емилиан ситуацията на Изток продължава да се утежнява. Поради 
политическите сътресения в Рим инициативата по защита на провинциалните територии започва 
да преминава в ръцете на местното население. Жителите на Емеса, които се противопоставят 
на Шапур І със самоорганизирана местна милиция, са показателен и характерен за периода 
пример. Вероятно именно сега, а не по-рано, начело на войската е Sampsigeramus – висш жрец на 
местното божество Елагабал. Той удържа победа над части от сасанидската войска при Ефрат. 
Поради успехите му и липсата на реакция от Рим е обявен за император и сече монети. В тях 
той демонстративно набляга на връзката си с династията на Северите и се нарича Lucius Aurelius 
Sulpicius Severus Uranius Antoninus. Не се знае кога точно Рим си връща контрола върху Сирия и 
унищожава този режим, но е сигурно, че негови монети се емитират до 254.146

138  Loriot 1997.
139  Loriot (1997: 54-58) твърди, че има ясни доказателства за три египетски години за управлението на 

Требониан Гал и отбелязва броя на изворите предоставящи данни за съответните години: 
1 (А) юни? – август 251 г. (2 извора)
2 (В) август 251 – август 252 г. (8 извора) 
3 (Г) август 252 – юни / юли 253 г. (7 извора) 
140  Mattingly 1927; Mattingly 1935.
141  Stein – Mattingly 1928: 19.
142  Huttner 2008: 215-218; Sommer 2004: 46; Brauer 1975: 67.
143  Peachin1990: 37. Rathbone (1986: 115-117) поставя края на управлението му между около 24 септември 

253 и около 26 октомври 253 г. на база последните свидетелства за Емилиан и първите за Валериан от 
Египет.

144  Epit. de Caes. 31, 2.
145  Huttner 2008: 217-218.
146  Sommer 2004: 252-253; Peachin 1990: 37.
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Така изглежда обобщения наратив за управлението на Емилиан. Тъй като повечето от 
елементите в тази представа са проблемни, в изследванията неговото присъствие във властта е 
предадено съвсем накратко, често само с по едно-две изречения.147

1.7. Обобщение
Възстановимата от писмените изворите представа за управлението на Требониан и 

Волузиан е прекалено несигурна и спорна. Често противоречиви, те дават оскъдна информация 
за няколко събития. Всъщност детайлите остават скрити, а многобройните въпроси, които се 
появяват, трябва да търсят отговор в друга насока. Такава възможност предоставя работата с 
нумизматичните и епиграфски материали, както и с папирусите. 

Въз основа на наративите, изследователите често изграждат силно отрицателна представа 
за управлението на Требониан Гал. Обвиняван е в некомпетентност и нехайство.148 Конкретните 
прояви на властта му под формата на епиграфски и нумизматични паметници разкриват друга 
реалност като свидетелстват за управление, което се опитва да се справи с множество проблеми 
едновременно. Голямото количество милиарни колони поставя под въпрос традиционно 
приеманата инертност на централната власт, чиито представители не се отделят от столицата. 
Внушенията, предавани от монетосеченето, също говорят за политика, която внимателно 
подбира символиката си, за да намали напрежението в обществото. 

Освен изтъкнатите аргументи впечатление прави още едно важно обстоятелство: 
отрицателният образ на Требониан се изгражда от сведенията на Зосим, който изглежда е 
положително настроен към Деций. След като въвежда идеята за смъртта на последния в резултат 
от заговор на Гал, Зосим продължава да критикува и демонизира новия владетел. Отрицателно 
отношение се открива и в 13-тата от Сибилинските книги. Трябва все пак да се отбележи, че 
сведенията, които предава профетичният текст, са силно объркани. Ред изследователи смятат, 
че самият автор на пророчеството е с източен произход.149 Това би обяснило отрицателното 
внушение на текста, вероятно създаден от жител на страдащите от сасанидското нашествие 
територии, които централната власт не успява да защити.

Така поставени, основните въпроси за периода налагат преразглеждане на проблематиката 
в светлината на разнородните изворови материали.

2. Свидетелствата за управлението на Требониан Гал и 
Волузиан в провинциите на империята

Публикуваните до момента изследвания по темата показват, че двамата императори и 
особено Волузиан са сравнително добре засвидетелствани в епиграфските150 и нумизматични 
данни от провинции и региони като Италия, Норик, Далмация, Горна Мизия,151 Дакия, Сирия,152 
Киликия153, Фригия154 и Лидия.155 Независимо от краткото си и напрегнато управление, те 
изглежда водят активна и адекватна на ситуацията политика, която няма нищо общо с усещането 
за бездействие, което писмените извори налагат. Достигналите до нас паметници доказват, че в 
лицето на Волузиан централната власт присъства и в провинциите. Отново се прилага практиката 

147  Drinkwater 2005: 42; Sommer 2004: 46; Christ 1988: 663; Brauer 1975: 67.
148  Grant 1999: 10-11; Potter 1990: 45, 319; Grant 1985: 161; Mather 1905. 
149  Körner 2002: 5-8; Potter 1990: 284.
150  Hanslik 1958a: 1997.
151  Poole 1963.
152  Wroth 1899.
153  Hill 1900.
154  Head 1906.
155  Head 1901.
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характерна още от времето на Септимий Север – централната власт се споделя с цел физически 
да присъства на няколко фронта.156 В случая Требониан се грижи за стабилизиране положението 
в центъра на империята – Рим, докато синът му пътува в провинциалните територии. 

Особено важно е да се изясни състоянието в тракийските провинции на империята и 
проявите на централната власт там. Долна Мизия и Тракия дълго са третирани от отделни 
изследователи като територии, които практически не произвеждат никакви ценни суровини 
за останалите провинции. Велков обаче се позовава на конкретни изследвания, които ясно 
показват, че именно тези територии са един от основните центрове на добив на ценни метали 
за империята. Също са и важен, и добре развит център за керамични изделия. От 40те г. на ІІІ в. 
именно тези територии се превръщат в основен обект на нападения за следващите 30 г. Там се 
водят битки, решаващи за политическото и икономическо развитие на империята.157 В годините 
на войнишките императори там масово навлизат различни племена, сред които карпи, тайфали, 
готи,158 вандали и др. Това прави възможно смяната на всички императори в периода 244-253г. да 
се извърши под натиска именно на долнодунавските легиони.159

Нападенията на готите и техните съюзници при управлението на Требониан Гал и сина 
му Волузиан се превръщат в катализатор на бързата смяна в централната власт. Именно през 
Балканските провинции те започват да навлизат все по-дълбоко в имперските територии и 
достигат до малоазийските брегове. На изток Сасанидите също са много активни. Близките 
до сърцето на империята Балкани и източните провинции са поставени в сходна позиция под 
натиска на външни сили. Важно за възстановяването на историческата действителност от това 
време е да се проследи взаимното влияние на случващото се на тези два фронта на империята. 
Дефинирането на тяхното значение за политиката на августите би могло да даде отговори на 
някои от нерешените въпроси, или поне да посочи нова насока за размисли. 

2.1. Нумизматичните свидетелства от Долна Мизия и Тракия за периода 
юни 251 – юни/средата на август 253 г.

действия, спортни игри, императорски посещения в даден град.160 Те носят послания на 
централната и локална власт към населението. Не на последно място монетите помагат образа 
на определен император да е разпознаваем за поданиците на империята, което е особено важно 
за периода. 

Прави впечатление, че в Долна Мизия при управлението на Требониан Гал и Волузиан няма 
свидетелства засега някоя от провинциалните монетарници да е функционирала. 

156  Boteva 1998.
157  Velkov 1981: 473-483.
158  Иванов 2008: 111-112; Boteva 2001; Božkova 1998; Gerov 1977; Gerov 1963; Dimitrov 2005.
159  Huttner 2008: 161-221; Filow 1906: 81.
160  Ботева 1997: 40-41. 
161  Thomasson 1984: col. 145.

Липсата на долномизийски монети за Требониан и Волузиан изглежда необичаен факт, тъй 
като Требониан Гал има дълъг период на влияние в региона. Той е провинциален управител 
на Долна Мизия,161 а неговите успешните действия срещу готите именно там му подсигуряват 
трона. Вероятно причината за липсата на такива емисии се крие в напрегнатото състоянието 

Както вече бе отбелязано, нумизматичният материал е първокласен извор. Монетосеченето 
на една провинция може да носи много конкретна информация за местната и централна власт. 
В легендата на монетите се съдържат важни опорни точки за възстановяване на хронологията 
на едно управление. Изображенията биха могли да подсказват исторически събития – военни 

Поради липсата на по-пространен исторически наратив за състоянието на балканските 
територии, вглеждането в нумизматичния и епиграфски материал във връзка с този от другите 
провинции би могло да допълни познанието за периода.
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на провинцията. Тя е под постоянни нападения от страна на отвъддунавските племена още от 
248 г.162 Сведенията на писмените извори163 и нумизматичните материали от Долна Мизия164 за 
едва двугодишното управление свидетелстват, че готските набези са продължили. Мирът, който 
Требониан сключва с готите в началото на своята власт, не просъществува дълго заради намесата 
на Емилиан. В провинция, чиито земи в продължение на няколко години почти без прекъсване 
са разграбвани, монетосеченето вероятно е било невъзможно. 

Липсата на активни монетарници в провинцията би могло да е индикация и за по-слабото 
присъствие там на централната власт в лицето на двамата императори. Това може да е една от 
причините Емилий Емилиан да добие сериозно влияние над дунавските легиони. Той прекъсва 
плащанията към готите и ги напада северно от реката. Това му печели верността на войниците, но 
напълно противоречи на политиката на Требониан Гал и Волузиан. Така се стига и до характерна 
за периода поредна смяна на императорите.   

 
***

При управлението на Филип Араб (244-249 г.) и на Траян Деций (249-251 г.) провинция 
Тракия напълно споделя съдбата на Долна Мизия. Свидетелствата от това време говорят, че 
двете провинции страдат еднакво от нападенията на трансдунавските племена. При Требониан 
и Волузиан изглежда основната тежест пада върху Долна Мизия. Въпреки засвидетелстваното 
навлизане на готите дълбоко в империята до гръцките територии, изворите от това време, 
включително нумизматичните, не свидетелстват земите на Тракия да са силно засегнати.165 
Провинцията определено не се радва на пълно спокойствие, но положението изглежда е 
достатъчно стабилно, което позволява там да има активни провинциални монетарници. До 
момента безспорни свидетелства за такива емисии има единствено от Маронея, Бизантион и 
Койла на Тракийския Херсонес.166 Прави впечатление, че това са градове, разположени в най-
южните части на Тракия, максимално отдалечени от лимеса в Долна Мизия.

Маронея

С кратки прекъсвания монетарницата на Маронея емитира до средата на ІІІ в.167 
Монетосеченето на императорите Требониан Гал и Волузиан е последният период на активност 
на тази градска монетарница. В корпуса на маронейските емисии на Е. Schönert-Geiss ясно се 
вижда, че със значително повече типове е представен Волузиан (№ 1726-1735)168 в сравнение с 
баща си (№ 1721-1725)169. Основните изображения са на Дионис, Хермес и Хомоноя. 
   

162  Dimitrov 2005; Boteva 2001; Gerov 1977.
163  Zos. 1, 26-28; Zon. 12, 21.
164  Теодосиев 2017; Varbanov 2012; Touratsoglou 2006: 195-197.
165  Теодосиев 2017; Varbanov 2012; Touratsoglou 2006: 197-198.
166  Мушмов (1912: 266) съобщава за съществуването на поне на един тип монети на Требониан Гал с 

реверс, с изображение на Аполон (№ 4711) от Перинт. Въпреки това Poole 1963 не публикува сведения за 
такива монети. Според Schönert-Geiss 1965 в Перинт липсват данни за емисии с имената на Требониан Гал 
и Волузиан.

167  Schönert-Geiss 1987: 85-88.
168  Schönert-Geiss 1987: 218-219.
169  Schönert-Geiss 1987: 218; Poole (196: 131) съобщава само един тип (№ 90) и той е на Волузиан. Мушмов 

(1912: 223) отчита два типа, по един за всеки император (№ 3972, 3973). Специално внимание заслужава 
този на Волузиан определен като медальон. Ако е така, това би могло да предположи присъствието или 
очакването на младия император в Маронея. Schönert-Geiss, 1987 не съобщава медальони за Волузиан.
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Волузиан (251-253 г.)
Maroneia CNT_7608170

Бизантион171

След последния връх на монетосеченето в града при управлението на Александър Север (222-
235 г.) емитирането на монети постепенно намалява. Монетарницата на града не функционира 
при Филип Араб и Деций. Дейността ѝ е възстановена при управлението на Требониан и 
Волузиан. В корпуса на Е. Schönert-Geiss за монетосеченето на Бизатион са отчетени монети само 
за Волузиан, емитирани в града.172 

Интересен етап от дейността на тази градска монетарница, който има пряко отношение 
към управлението на Требониан Гал и Волузиан, са съвместните емисии на Бизантион и 
Никея с основен реверсен образ Хомоноя. От периода 251-253 г. са засвидетелствани монети на 
Бизантион и Никея. Пълният смисъл на това договорно монетосечене остава скрит за учените, но 
определено отразява икономическата обвързаност на въпросните градове.173 Прави впечатление, 
че при съвместните монети на Бизантион и Никея Требониан е представен по-добре (№ 1836-
1849) от сина си (№ 1850). 

    

Требониан Гал (251-253 г.)
Byzantion (Nikaia) CNT_1127174

Койла

Н. Мушмов175 и R. Poole176 отчитат монетосечене за Требониан Гал и Волузиан в Койла на 
западното крайбрежие на Тракийския Херсонес. Монетните типове не се отклоняват от типичния

170  Maroneia CNT_7608, in: Corpus Nummorum Thracorum, http://www.corpus-nummorum.eu/CNT_7608 
[Last downloaded: 2018/08/15]. Изображението е с мащаб 1:1.

171  Poole (1963: 108) отбелязва само типове на Требониан от съвместното монетосечене на Бизантион и 
Никея (№ 1-3). В изследването на Мушмов (1912: 191) и двамата императори са засвидетелствани с по два 
монетни типа (№ 3423, 3424, 3425, 3426). Всъщност, от реверса на монетите на Требониан става ясно, че са 
от съвместното монетосечене с Никея, въпреки че авторът не е уточнил този факт (№ 3423, 3424).

172  Schönert-Geiss 1972: 118 (№ 1808-1811).
173  Schönert-Geiss 1972: 21-23. При Hostein – Mairat – Levante 2016: 82 е подчертан и фактът, че 

монетосеченето е свързано с организацията на игрите на Antoneinia Sebasta в Бизантион проведени през 
252/3 г.

174  Byzantion (Nikaia) CNT_1127, in: Corpus Nummorum Thracorum, http://www.corpus-nummorum.eu/
CNT_1127 [Last downloaded: 2018/08/15]. Изображението е с мащаб 1:1.

175  Мушмов 1912: 320. Требониан Гал (№ 5588-5590); Волузиан (№ 5591-5594).
176  Poole 1963: 192-193. Требониан Гал (№ 10-11); Волузиан (№ 12).
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за периода иконографски репертоар и не свидетелстват пряко за присъствието на двамата 
императори в крайбрежния град. В случая по-специален интерес заслужава монетосеченето 
на Волузиан, тъй като той е представен с титлата цезар. Това предполага, че монетите в Койла 
трябва да са отсечени съвсем скоро след идването на Требониан и сина му на власт, тъй като 
вероятно още есента на 251 г.177 младият владетел е обявен за август.    

При монетите емитирани в провинция Тракия, Волузиан е засвидетелстван предимно с 
титлата август, с изключение на монетите от Койла, които изглежда са съвсем ранни. Той не само 
се явява като равнопоставен владетел с Требониан, но изглежда има и по-богато монетосечене 
в региона. Реверсните типове, характерни за провинцията, не нарушават тона, заложен от 
централната монетарница в Рим – те използват и напълно се вписват в типичната за младия 
владетел символика.

2.2. Епиграфските сведения от тракийските провинции за периода юни 
251 – юни/средата на август 253 г.

От територията на провинциите Долна Мизия и Тракия не са публикувани епиграфски 
паметници, свързани с управлението на императорите Требониан Гал и Волузиан.178 Този факт 
предполага няколко допустими обяснения. Възможно е в периода да няма конкретни поводи, 
налагащи поставяне на съответни надписи. Отсъствието на строителни надписи и милиарни 
колони от името на Требониан Гал и Волузиан, каквито са засвидетелствани от това време в 
западните и източните провинции, би могло да отразява липсата на тяхна активност в тази насока 
в Долна Мизия и Тракия. Не по-малко вероятно е местната власт да не е имала възможност 
да изпълнява епиграфските си ангажименти поради напрегната обстановка във въпросните 
провинции. Както вече беше отбелязано, с едно сравнително кратко прекъсване те са постоянен 
обект на набезите на отвъддунавските племена. Тази ситуация би ограничила и всякаква 
ремонтна и строителна дейност в съответните територии. Остава естествено и възможността 
такива паметници тепърва да бъдат открити. 

2.3. Обобщение на епиграфските и нумизматични сведения от 
провинциите Долна Мизия и Тракия

Въпреки ограничения си характер нумизматичните сведения от балканските територии 
носят информация за възможни прояви на централната власт там. Тракийското монетосечене 
свидетелства за водещата роля на Волузиан като представител на императорската институция в 
района. Въпреки явните проблеми в провинциите, в монетосеченето се запазват внушенията за 
хармония и спокойствие.

Липсата на активни монетарници в Долна Мизия, както и на епиграфски паметници от 
двете провинции, също има информативна стойност. От една страна, може да свидетелства 
за несигурността в региона, където емитирането и строежите се оказват невъзможни към 
момента. Тя би могла да индикира и идеята, че двамата владетели са предоставили контрола 
над териториите на друг представител на властта. Това вероятно става още преди готските 
набези отново да се засилят, когато владетелите са постигнали определено статукво в областта 
и положението там не изисква личното им присъствие. Именно в този контекст се изявява и 
личността на Емилий Емилиан. Неговата активност в региона е безспорно засвидетелствана 
от изворите. По тази причина трябва да се отбележи, че и за Емилиан също няма епиграфски 
паметници и не емитира в двете тракийски провинции в периода след въздигането си за 
август от легионите. Този факт още повече усилва усещането за динамичност и нестабилност в 
състоянието на въпросните територии.

177  Виж Част ІV, 1.2.
178  Срв. IGBulg I-V; ILBulg; ISM I, II, V както и Kolendo – Božilova 1997 и Loukoupoulou 2005.
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2.4. Нумизматични извори за активността на Требониан и Волузиан в 
провинциите179

Нумизматичните материали180 от управлението на Требониан Гал и Волузиан предоставят 
допълнителни сведения за тяхната политическа активност в различните имперски райони. 
Особен интерес в това отношение представлява източното императорско монетосечене с 
централна монетарница в Антиохия.181 През разглеждания период се наблюдава емитиране 
на монети, особено за Волузиан.182 Забелязва се и голямо разнообразие на типовете, отсичани 
за двамата владетели. Това подсказва, че освен в централната антиохийска монетарница, 
активно емитиране има и в съседните територии.183 В Сирия184 за двамата императори работят 
монетарници и в други два града с централно за провинцията значение – Laodicea ad Mare185 и 
Damascus.186 

В малоазийските територии емитиране за Волузиан и Требониан е засвидетелствано в 
значителен за краткото им управление брой градове.187 Сред монетарниците, които работят за 
тях, са тези в лидийските градове Blaundus188 и Hermocapelia.189 В монетите на владетелите и от двата 
града са засвидетелствани имената на магистратите. Титулатурите на двамата императори не се 
различават, което говори, че монетосеченето тук е извършвано след въздигането на Волузиан 
за август. Типовете не свидетелстват директно за присъствието на владетелите или за някаква 
конкретна тяхна активност. Появяват се предимно изображения на различни богове като Roma, 
Херакъл, Хермес и конник държащ двойна брадва в ръка.  

Същите тенденции се наблюдават и във Фригия, където двамата императори са 
засвидетелствани още по-добре. За тях секат Acmoneia,190 Aezanis,191 Apameia,192 Cadi,193 Eucarpeia,194 
Eumenia,195 Hadrianopolis – Sebaste,196 Peltae.197 Основните монетни типове изобразяват божества, 
сред които Тюхе и Асклепий, както и някои местни богове. Интерес представлява типът, 
засвидетелстван за Волузиан като цезар в Cadi. Той говори за ранното емитиране в града, а 
вероятно и в района, на монети за младия император, още преди въздигането му за август.

179  Hostein – Mairat – Levante 2016.
180  За имперското монетосечене от периода виж Robertson 1977: 103-108; Mattingly – Sydenham – Suther-

land 1949: 151-189.
181  Wroth 1899: LVIII-LXIII, 226-230 Требониан Гал (№ 630–655) и Волузиан (№664–665); общи (№ 656-

657).
182  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 158.
183  При Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151, 158.
184  Wroth 1899.
185  Wroth 1899: LХVІ-LХVІІІ, 263 Требониан (№ 114-115). 
186  Wroth 1899: LХХІV-LХХV, 287-288 Требониан Гал (№ 28–31) и Волузиан (№ 32).
187  Imhoof-Blumer 1901-1902.
188  Head (1902: XL-XLIII, 56-57) отчита три монетни типа за Требониан Гал (№ 89-91) и два за Волузиан 

(№ 92-93).
189  Head 1901: LVI-LVII, 101 Требониан Гал (№ 19).
190  Head 1906: XXI-XXIV, 20-21 Требониан (№ 101-104), Волузиан (№ 105-108).
191  Head 1906: XXIV-XXVI, 42 Требониан Гал (№ 131).
192  Head 1906: XXXI-XL, 104 Волузиан (№193).
193  Head 1906: XXIІ-XXIV, 125-126 Требониан (№43-47) и Волузиан Цезар (№48). 
194  Head 1906: LVІІІ-LХ, 209-210 Требониан (№29-30) и Волузиан (№31-33).
195  Head 1906: LХ-LХІІ, 221 Волузиан (№ 63).
196  Head 1906: LХІV-LХV, 227 Требониан Гал (№ 13).
197  Head 1906: LXXXII-LXXXIII, 352 Требониан Гал (№32) и Волузиан (№33).
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В провинция Киликия198 сред активните през периода монетарници са Adana,199 Anazarbus,200 
Anemurium,201 Augusta,202 Seleucia203 и Syedra.204 Характерните за района типове с различни божества, 
като Хермес, Аполон и Тюхе са факт и при тези градове. 

Интерес представлява монетосеченето на Augusta, където за двамата императори се появяват 
типове с нетипична за района и периода иконография: за Требониан Гал тип с изображение на 
императора, а при Волузиан – с Нике. Тематиката на това монетосечене би могла да се свърже с 
назряващия сблъсък със Сасанидите, тъй като провинцията е в пряко съседство с най-засегнатите 
при нахлуването на вражеските войски земи. Възможно е също така засиленото монетосечене в 
района да е свързано с подготовката на империята за предстоящите бойни действия на източния 
фронт, както предполагат някои съвременни изследователи.205  

При емисиите от Киликия прави впечатление и преимущественото емитиране за Волузиан, 
което подкрепя по-общото наблюдение, че в източните територии неговото монетосечене е по-
богато от това на бащата Требониан като количество, а и като разнообразие. Налага се също и 
усещането за активната обвързаност на младия император с подготовката на Рим за сблъсъка със 
Сасанидите.

В европейските територии на империята, наред с централните монетарници в Рим и в 
Милано,206 активно емитират и монетарниците в Горна Мизия (Виминациум),207 както и в 
Дакия.208 

В Александрия се извършва основното монетосечене за региона на Египет. Емисиите на 
града имат важно значение при изясняването на хронологията на императорските управления 
по принцип, както и конкретно на Требониан Гал и Волузиан. За тези двама августи е 
засвидетелствана само една година според местното летоброене.209 

2.5. Епиграфски сведения за политиката на Требониан и Волузиан по 
отношение на провинциите210

Епиграфските паметници носят информация за активността както на централната власт и 
нейните институции, така и на отделните личности. Наличието на надписи в чест на императора, 
често – но не задължително – може да бъде индикация за присъствието на съответния владетел. 
В рамките на ІІІ в. сл. Хр. милиарните колони се тълкуват по сходен начин.211 Въпреки известната 

198  Hill 1900.
199  Hill 1900: ХСVІІІ-С; 18 Волузиан (№ 20).
200  Hill 1900: СІІ-СVІІ, 38-39 Волузиан (№ 37-38).
201  Hill 1900: ХL-ХLІ, 43 Волузиан (№ 10).
202  Hill 1900: СVІІІ-СІХ, 46 Требониан Гал (№ 12-13) и Волузиан (№ 14).
203  Hill 1900: LХІV-LХVІІ, 140-141 Требониан Гал (№ 51-53) и Волузиан (№ 54).
204  Hill 1900: ХХХVІ, 159 Волузиан (№ 11).
205  Huttner 2008: 214-215; Potter 1990: 295-296; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151.
206  Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 151, 155.
207  Жеков – Христова 2004; Stein – Mattingly 1928: 17-18; Mattingly 1927: 16-17.
208  Stein – Mattingly 1928: 17; Mattingly 1927: 16.
209  Loriot 1997; Mattingly 1935: 55-58; Mattingly 1927: 16.
210  Важно е да се подчертае изключително динамичния характер на проучването и публикуването 

на епиграфски материали. Сериозното развитие и интензификация на археологическите проучвания, 
дигиталните технологии и проекти променят представата и знанието за количеството, състоянието и 
съдържанието на епиграфските обекти на ежедневна основа. В настоящото изследване е включена една 
представителна извадка от епиграфски монументи, която да позволи пълноценен и детайлен анализ на 
подбраните теми. Изграждането на епиграфски корпус на всички известни типове такива паметници от 
периода 251-253 г. би следвало да е обект на самостоятелно изследване и не е цел на настоящата работа.

211  Sotgiu 1975: 800.
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несигурност на тези паметници като доказателство за императорско присъствие, в комбинация 
с други типове извори тълкуването им в тази насока се превръща в изключително плодотворен 
подход за изследване на политиката и личната активност на владетелите в различните имперски 
територии.212 Броят и видът на паметниците, които са резултат от действията на властващите, 
могат да посочат важни характеристики на съответното управление.

Времето на Требониан Гал и Волузиан (251-253 г.) е маркирано от представата за статичност и 
незаинтересованост, създадена за него в историческите наративи213 и пренесена в изследванията.214 
Още Rudolf Hanslik в основополагащите си статии за двамата императори от средата на миналия 
век, говори за някои аспекти на политиката им, които противоречат на така създадената 
представа. 215 Той отбелязва например факта, че владетелите са добре представени от епиграфски 
паметници, които далеч не произлизат само от Рим. Говори за активна политика на строителни 
и възстановителни работи по пътната система на империята на базата на милиарните колони.216 
Hanslik прави също така наблюдението, че в провинциалните територии синът Волузиан е дори 
по-добре засвидетелстван от бащата. Това се тълкува като знак, че младият владетел прекарва в 
провинциите повече време от баща си и има известна ограничена независимост в политическата 
си дейност. Множеството почетни надписи от 252 г. за Волузиан говорят, че той вероятно 
предприема през тази година пътешествие през Италия и някои провинции, което вероятно 
идва да уравновеси факта, че баща му не напуска Рим.217 Надписи само с името на Волузиан се 
откриват дори в Британия218 и Африка.219 

Несъмнено епиграфските паметници от Рим, издигнати за двамата августи баща и син 
заедно,220 или отделно,221 или пък за Требониан заедно с Хостилиан,222 са от голямо значение при 
разглеждането на периода. Тук са подбрани паметници, чрез които да се опита по-детайлно 
проследяване на активността на Требониан и Волузиан извън столицата. Те биха очертали нов 
път на разсъждения за политиката на новите августи и особено на бащата-император след 
заставането начело на империята. 

Бетика

  1. AE 1997, 0839 (близо до Ategua – Córdoba, Испания)223 

[Imp(erator) Caes]ar
   [C(aius) Vibius T]rebon(ianus)
   [Gallu]s P(ius) F(elix) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus)
   [tr(ibunicia) p(otestate)] co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul)
   [et Im]p(erator) Caesar C(aius) Vib(ius)

212  Ботева (1997) и Peachin (1991) предоставят два красноречиви примера за плодотворността при 
налагането на този подход в историческите изследвания съответно на долнодунавските тракийски 
провинции и на тези, разположени в най-източните части на империята. 

213  Zos. 1, 25.
214  Drinkwater 2005: 41; Brauer 1975: 60.
215  Hanslik 1958: 1984-1994; Hanslik 1958a: 1996-1997. Също и по-късните кратки справки Hanslik 1975: 

934-935; Hanslik 1972: 1250.
216  Hanslik 1958: 1988-1989.
217  Hanslik 1958a: 1997.
218  AE 1982, 0654.
219  CIL 8, 21829.
220  CIL 06, 40699.
221  CIL 06, 41237; CIL 06, 40700;
222  Beszédes – Mráv – Tóth 2003: 112-114. Nr. 8; Abb. 8 (Foto u. Zeichnung).
223  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD049393 (letzte Änderungen: 3. Juni 2014) 

(13/08/2018).
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   [Afinius Ga]llus
   [Veldumnian]us
   [Volusianus P(ius) F(elix)]
   [Aug(ustus) ---

Милиарната колона е от региона на Ategua в провинция Бетика. Издигната е от името на 
император Требониан Гал и сина му Волузиан. Титулатурата на бащата-император позволява 
надписът да бъде датиран през 252 г. Синът е представен като август, което може да е допълнителна 
индикация, че паметникът е от периода на съвместното управление на двамата владетели след 
смъртта на Хостилиан.

2. AE 2005, 0820 (Astigi - Écija, Испания)224 

   [Imp(eratori) Caes(ari) C(aio) Vibi]o
   [Afinio Ga]llo
   [Veldumni]ano
   [Volusi]ano 
   [Pio Feli]ci Aug(usto)
   [pont(ifici)] maximo 
   [trib(unicia) p]otest(ate)
   [co(n)s(uli)] p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)
   [pr]ov(incia) immunis 
   [d]evota numini
   maiestatique
   eius       

Почетният паметник е издигнат в чест на император Волузиан. Намерен е на територията 
на град Astigi (Écija в област Севиля). Титулатурата на владетеля датира надписа в 252 – края на 
юли/средата на август 253 г.    

Близка Испания (провинция Тараконска Испания) 

     1. Pros 1992: 126-127, Nr. 123225 (от територията на съвременния град Carcastillo, Испания)226 

   [Imp(eratori) Cae]s(ari) C(aio) Vibio [Trebon]iano 
   [Gallo I]nvicto 
   [Aug(usto) Pi]o Fel(ici) pont(ifici) 
   [max(imo) tri]b(unicia) pot(estate) III 
   [p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) II pro]c(onsuli) et Imp(eratori) 
   [Caes(ari) C(aio) Vi]bio Afenio 
   [Gallo Ve]ldumiano
   [Volusi]ano Invicto 
   [Aug(usto) Pio] Fel(ici) pont(ifici) 
   [max(imo) t]rib(unicia) pot(estate) 
   [III co(n)s(uli) II] 
   [---  

224  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD054296 (last update: 2 February 2009) 
(14/08/2018).

225  Pros 1992: lám. 71 (Foto).
226  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD041555 (letzte Änderungen: 10. Mai 2006, Gar-

cia) (13/08/2018).
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Милиарната колона e от територията на провинция Близка Испания. Поставена е от името 
на двамата съимператори Требониан и Волузиан. Вижда се, че голяма част от текста е допълнена. 
Оригинално запазената трета трибунска власт в титулатурата на бащата позволява датировка 
през 253 г. При анализа на така предложената възстановка на текста и датирането му, трябва 
да се вземе предвид отбелязания вече няколкократно въпрос за трудностите при изграждането 
на пълноценна и ясна хронология на трибунската власт при двамата владетели. В този текст 
представлява проблем и еднаквата консулска власт, предложена за бащата и сина co(n)s(uli) II. 
Причината е, че Требониан вече веднъж е бил консул когато става владетел и затова през 252 г. 
консул за втори път, а Волузиан е консул за първи път през същата година. При него COS ІІ се 
среща едва на следващата 253 г. когато той е консул, но не и баща му.227

    2. AE 1974, 0413 (дн. Castiliscar, Испания)228 

   [Imp(eratori)] Cae[s(ari)]
   G(aio) [V]ibi[o]
   Treb[oniano]
   Gal[lo Invicto] P(io) F(elici)
   Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) [pot(estate) --- p(atri) p(atriae)] 
   co(n)s(uli) II proc(onsuli) 
   et Imp(eratori) Caes(ari)
   G(aio) Vib[io Afenio Gallo]
   Veldumian[o]
   Volusiano
   [Invicto P(io)] F(elici) Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) 
   [t(ribunicia) pot(estate) --- co(n)s(uli) II]

Подобно на предходния паметник и този е милиарна колона. Двата надписа са открити в 
един регион и са издигнати от името на император Требониан Гал и Волузиан. Съхранената 
тук част от титулатурата на двамата съвладетели не позволява по-точно датиране на надписа 
вътре в общите хронологични граници юни 251 – края на юли/средата на август 253 г. И тук важи 
необходимостта от предпазливост при възприемането на предложеното от издателя на надписа 
възстановяване на титулатурата на сина. 

     3. Pros 1992: 124-125, Nr. 121229 (дн. Layana, Испания)230 

    Imp(erator) [Cae]s(ari)
   G(aio) Vib[i]o
   Trebo[niano]
   [Gallo Invicto P(io) F(elici) Aug(usto) pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) III  
   p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) II proc(onsuli) et Imp(eratori) Caes(ari) G(aio) Vibio Afenio   
   Gallo Veldumiano Volusiano Invicto P(io) F(elici) Aug(usto) pont(ifici) max(imo) 
   trib(unicia) pot(estate) III co(n)s(uli)]
   [--- 

227  Gerhardt – Hartmann 2008: 1063; Mattingly – Sydenham – Sutherland 1949: 152. 
228  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD011100 (letzte Änderungen: 28. April 2010) 

(13/08/2018).
229  Pros 1992: fig. 69 (Zeichnung), lám. 70 (Foto).  
230  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD041554 (letzte Änderungen: 3. Mai 2007) 

(13/08/2018).
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.

Трябва да се отбележи, че това е текст, който в голямата си част не е в оригинал. Това прави 
датировката му несигурна. И тази милиарна колона е от същия район в съвременна Испания 
като предишните две. Паметникът носи имената на император Требониан Гал и сина му. Въз 
основа на предложеното от издателя възстановяване на надписа се оформя датировка към 252 
г. Тогава най-вероятно за Требониан е била валидна титулатура включваща tribunicia potestate III 
patri patriae consuli II proconsuli, а за Волузиан – tribunicia potestate III consuli. 

4. Pros 1992: 123-124, Nr. 120231 (дн. Chilches, Испания)232 

   [Imp(eratori)] Caes(ari) 
   [G(aio) Vibi]o Treboniano
   [Gallo] Invicto P(io) F(elici) Aug(usto)
   [pon]t(ifici) max(imo) 
   [tri]b(unicia) potest(ate) II p(atri) p(atriae)
   [co(n)s(uli) II p]roco(n)s(uli) [et Imp(eratori)] 
   [Caes(ari) Vibio Afenio] 
   [Volusiano Invicto]
   [P(io) F(elici) Aug(usto) pont(ifici) max(imo)] 
   [trib(unicia) potest(ate) II co(n)s(uli)]
   [---

Четвъртият паметник от провинция Испания Цитериор също е милиарна колона. Намерена 
е на испанското средиземноморско крайбрежие. Надписът съдържа имената на двамата владели. 
Името и титлата на бащата император са запазени по-добре. Спрямо тях паметникът може да се 
датира в 252 г. Частта от надписа с името и титулатурата на сина е силно разрушена.

Лугдунска Галия 

     1. AE 1991, 1239 (Noviodunum Diablintum – Jublains, Франция)233 

   Impp(eratoribus) dd(ominis)
   nn(ostris) Gallo II
   et Volusi
   ano Augg(ustis)
   co(n)s(ulibus)

Милиарната колона е поставена от името на императорите Требониан Гал и Волузиан. 
Заради посоченото тяхно общо консулство (consulibus), паметникът може да се датира в 252 г., 
когато те споделят тази власт.

231  Pros 1992: fig. 68 (Zeichnung), lám. 69 (Foto).
232  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD041553 (letzte Änderungen: 10. Mai 2006, Gar-

cia) (14/08/2018).
233  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD055348 (letzte Änderungen: 5. August 2010) 

(14/08/2018).
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Долна Германия

1. AE 1997, 1148a (дн. Elsdorf-Esch, Германия)234 
   [Impp(eratoribus) Caesaribus]
   [dd(ominis) nn(ostris) C(aio) Vibio Treboniano]
   
   [Gallo et Vibio] A<f>inio
   [Veldumni]ano
   [Volusia]no Augg(ustis)
   [po(ntificibus) m(aximis) co(n)s(ulibus)] trib(unicia)
   [pot(estate) p(atribus) p(atriae) p(roconsulibus)] a Col(onia)
   [leug(as) XI]II

Паметникът от територията на провинция Долна Германия е милиарна колона, поставена 
по волята на съимператорите Требониан Гал и Волузиан. Текстът е силно повреден. Според 
предложеното четене надписът трябва да е от годината на общото консулство на двамата 
владетели – 252 г.

Норик

     1. CIL 03, 11317 (Neviodunum, bei – Krško, Словения)235 

   Imp(eratori) C[aesar(i) C(aio) Vi]bio [Treboniano]  
   Gal<l>[o et Volusiano Au]gg(ustis) [---]  
   [------

Частично съхраненият надпис вероятно е милиарна колона. Според предложеното четене 
съдържа имената на Требониан и Волузиан. Силно фрагментираният характер на надписа не 
позволява по-конкретна датировка от периода на управление на двамата владетели юни 251 – 
края на юли/средата на август 253 г.

  2. CIL 03, 05729 (близо до Municipium Claudium Virunum – Straßburg/Kärnten, Австрия)236 

   Imp(erator) Caesar
   [C(aius) Vibius] Tre
   [bonianus Ga]llus 
   [P(ius) F(elix) Inv(ictus) Aug(ustus) pont(ifex)] max(imus) 
   [trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ul) II proco(n)s(ul) p(ater) p(atriae)] et 
   [Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Vib(ius)] 
   [Afinius Gallus] 
   [Veldumnianus] 
   [Volusianus] 
   [P(ius) F(elix) Aug(ustus) pont(ifex) max(imus)] 
   

234  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD049700 (letzte Änderungen: 16. Juni 2008) 
(14/08/2018).

235  ttp://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD039630 (letzte Änderungen: 10. Dezember 2014, 
Gräf) (14/08/2018).

236  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD039640 (letzte Änderungen: 19. Mai 2014, Fe-
raudi) (14/08/2018).
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   [tr]ib(unicia) pot(estate) p(ater) p(atriae) 
   [---

И вторият паметник от провинция Норик е милиарен знак. Вижда се, че голяма част от 
текста е сериозно повредена. Въз основа на предложената възстановка може да се предположи, 
че милиарната колона е от началото на управлението на поставилите я императори Требониан 
и Волузиан. 

3. CIL 03, 04741 (близо до Teurnia – Millstatt/See, Австрия)237 

   Imp(eratori) Caes(ari)
   C(aio) Vibio
   Afinio
   Gallo
   Veldum(n)i(a)no 
   Volusiano 
   P(io) F(elici) Invi(cto) Aug(usto) 
   ordo Teur(niensium) 
   devotus 
   numini maies
   tatique eius

Почетен надпис, посветен на император Волузиан. Владетелят е засвидетелстван като август, 
което говори, че паметникът е издигнат най-вероятно след смъртта на Хостилиан края на юни/
юли 251 г238. Паметникът не съдържа други датиращи елементи.

Горна Панония

1. CIL 03, 04270 (Brigetio – Komárom, Унгария)239 

   Imp(eratori) Caes(ari) C(aio)  
   Vibio Treb[o]
   niano Ga[llo]  
   P(io) F(elici) Invicto  
   A[ug(usto) p]ont(ifici) m
   aximo trib(unicia)  
   potest(ate) [I]I co(n)s(uli)  
   p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) eqq(uites)  
   alae III Aug(ustae) Th
   racum Gallia
   n(a)e Volusianae  
   devoti numini m[ai]
   [es]tatique eor[um](!)

237  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD056906 (last update: 28 November 2013, Gräf) 
(14/08/2018).

238  Предположенията за датата на смъртта варират от края на юни/юли, средата на август до ноември 
251 г. Виж тук Част ІV, 1.2. 

239  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD038149 (last update: 28 April 2017, Gräf) 
(13/08/2018).
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Почетен надпис от територията на военния лагер Brigetio в чест на Требониан Гал. Заради 
предположението, че в текста титулатурата на владетеля е включвала tribunicia potestate II, 
паметникът се датира през 252 г., което едва ли може да бъде напълно сигурно. Поставен е от 
членовете на alae III Augustae Thracum, която вече е получила титлата Gallianae Volusianae. Тази 
титла говори за военната ангажираност на ІІІ Тракийска ала със сина Волузиан. Jези промени 
в наименованието на военните части някои автори свързват с тава, че частта е създадена от 
съответния владетел, или като извънреден знак за верността на военното формирование към 
императора.240 

Долна Панония

1. AE 1971, 0335 (Intercisa - Dunaújváros, Унгария)241 
        
    Sanctissimo  
    ac super om
    nes principes 
    clementissimo 
    Imp(eratori) Caes(ari) G(aio) Vibio  
    Treboniano 
    Gallo P(io) F(elici) Invic
    to Aug(usto) pontif(ici) 
    max(imo) trib(unicia) pot(estate) [II?]  
    co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) [pro]
    co(n)s(uli) coh(ors) [I |(miliaria)]  
    Hemes(enorum) ma[ies]
    tati eorum  
    devotissi[ma]

Текстът е от почетен надпис, издигнат за бащата-император. Несигурното възстановяване 
на титулатурата не позволява по-конкретно датиране от началото на 252 – края на юли/средата 
август 253 г. Надписът е от Intercisa в провинция Долна Панония. Издигнат е от cohors I miliaria 
Hemesenorum. Прави впечатление, че тази военна част не е отличена с титла, която би я обвързала 
тясно с един от двамата августи.

  2. AE 1990, 0824 (Lussonium – Dunakömlőd, Унгария)242 

Imp(eratori) Caes(ari) [C(aio)]  
[Vibio] Afinio  
[G]a[ll]o Veld(umniano)  
[Vo]lusia[no]  
[Pio Fel(ici) I]nvic
to [Aug(usto) po]nt(ifici)  
[max(imo) tri]b(unicia) pot(estate)  
[--- co(n)s(uli) --- pro]co(n)s(uli)  
[p(atri) p(atriae)] coh(ors) [I] Alp(inorum) eq(uitata)  
[Ga]ll[ia]na Volu

240  Gilliver 2007: 193.
241  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD011554 (last update: 5 December 2016, Feraudi) 

(13/08/2018).
242  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD024867 (last update: 25 November 2016, Fe-

raudi) (14/08/2018).
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[sia]na devot
i[ssi]ma num
ini eorum

Почетен надпис, издигнат в прослава на младия владетел Волузиан. Посвещението е от cohors 
I Alpinorum equitata, който носи титлата Galliana Volusiana. Този факт говори за военната политика 
на младия август и неговото значение редом до баща си в областта. Възможното датиране на 
паметника е към 252 – края на юли/средата на август 253 г. 

Далмация

1. CIL 03, 03122 (Arba – Rab, Хърватия)243

   Imp(eratori) Caes(ari)
   C(aio) Vibio
   Treboni
   ano Gallo
   [Pi]o [Fe]l(ici) A[u]g(usto) 
   d(ecreto) d(ecurionum)

Почетният паметник за император Требониан Гал е намерен в Arba. Подобно на предходния 
паметник, този също не съдържа хронологични ориентири и датировката му остава най-общо в 
периода юни 251 – края на юли/началото на август 253 г. И тук надписът е резултат от инициатива 
на декурионите. 

2. ILJug 2996 (Clissa (Klis), Хърватия)244 

     [Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Vibius Trebonianus]
     Gall[us] P(ius) F(elix) Aug(ustus)
     p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) p(otestate) p(ater) p(atriae) co(n)s(ul)
     proc(onsul)
     cur(ante) Aelio Flo
     rian[o leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)]

Надписът е върху милиарна колона поставена от името на император Требониан Гал. 
Текстът съдържа титлата на владетеля, в която и трибунската власт, и консулството са без 
изрични означения, което би могло (но не е задължително) да означава, че индикират първите му 
съответни правомощия. В такъв случай милиарната колона би трябвало да се свърже с първата 
година от управлението на Требониан Гал. Към това време трябва да се отнесе и мандатът на 
императорския легат Aelius Florianus,245 който е съобщен в надписа като отговорен за поставянето 
на милиарната колона. Този текст е едно от малкото свидетелства за неговия мандат в провинция 
Далмация. 

243  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD058002 (last update: 28 October 2009, Gräf) 
(13/08/2018).

244  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD035373 (letzte Änderungen: 28. Oktober 2013, 
Feraudi) (13/08/2018).

245  Gerhardt – Hartmann 2008: 1119; Thomasson 1984: 95; Jagenteufel 1958: 58-59.
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3. CIL 03, 12687 (Doclea - Podgorica, Черна гора)246 

   [[Imp(eratori)]]
   [[Caes(ari)]] 
   [[C(aio) Vibio]] 
   [[Gallo]] 
   Pio Fel(ici)
   Aug(usto)
   [[pont(ifici) max(imo)]] 
   [[p(atri) p(atriae) tr(ibunicia) pot(estate)]]
   co(n)s(uli) II r(es) p(ublica)
   Docl(eatium) 
   d(ecreto) d(ecurionum)

Почетният надпис е издигнат по нареждане на декурионите на град Doclea. Голяма част 
от текста е в лошо състояние, което прави четенето му несигурно. Авторите предлагат да 
се възстанови името на император Требониан Гал. В такъв случай, заради означената втора 
консулска власт, е възможно датиране през 252 г.

4. CIL 03, 12688 (Doclea – Podgorica, Черна гора)247 

   [[Imp(eratori)]] 
   [[Caes(ari)]] 
   [[C(aio) Vibio]]
   [[Volusi]]
   [[ano Pi]]
   [[o Fel(ici)]]
   [[Aug(usto)]]
   [[pont(ifici) max(imo)]]
   [[p(atri) p(atriae) tr(ibunicia) pot(estate)]]
   [[co(n)s(uli) II r(es) p(ublica)]]
   [[{r}Docl(eatium)]]
   [[d(ecreto)]] d(ecurionum)  

Почетен надпис за император Волузиан, издигнат по решение на декурионите на град Do-
clea в провинция Далмация. Текстът е достигнал до нас в много лошо състояние, което прави 
цялостната му интерпретация силно хипотетична и във всеки случай несигурна. Предположената 
втора консулска власт датира паметника в 253 г.248

  5. CIL 03, 13316 (дн. Milići, Босна и Херцеговина)249 

   [I]mp(eratori) [C(aesari)]  
   Volus
   

246  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD054805 (letzte Änderungen: 19. Februar 2009, 
Feraudi) (13/08/2018).

247  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD054806 (last update: 10 October 2011, Feraudi) 
(14/08/2018).

248  В CIL се допуска като възможна датировка на паметника и 252 г., което се дължи на отчитане на 
евентуален вариант, при който надписът не съдържа този номер на консулската власт.

249  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD057720 (last update: 25 September 2014, Gräf) 
(14/08/2018).
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  [i]ano [P(io) F(elici)] 
   Aug(usto)

Милиарна колона с името на император Волузиан, който е представен като август. Това 
поставя изграждането на паметника след края на управлението на Хостилиан, в периода края на 
юни/юли 251 – края на юли/средата на август 253 г.

   6. CIL 03, 13307 (дн. Sokolac, Босна и Херцеговина)250

   Imp(eratori) [C]
   aes(ari) Vol
   usia
   no Au
   g(usto)      

Настоящият надпис също е от милиарна колона. Името на император Волузиан е добре 
съхранено. Титлата му и тук е август. Дори да се допусне, че паметникът е резултат от активност 
на императора, синхронна с тази, отразена в предходния епиграфски обект, датирането остава в 
общите хронологични граници края на юни/юли 251 – края на юли/средата на август 253 г.

7. CIL 03, 12728 (Domavium – Srebrenica, Босна и Херцеговина)251 

   Imp(eratori) C(aesari)
   G(aio) Vibio
   Traebo
   niano(!) 
   Gallo P(io)
   F(elici) Inv(icto) Aug(usto)
   ordo dec(urionum)
   col(oniae) m(etallae) D(omavianae)

Паметникът представлява почтен надпис в чест на Требониан Гал. Липсата на по-конкретни 
хронологични ориентири не позволява прецизиране на неговата датировка, която остава в целия 
период на управление на императора юни 251 – края на юли/началото на август 253 г. Издигнат 
е от декурионите на далматинската колония Domavium. 

   8. CIL 03, 12729 (Domavium – Srebrenica, Босна и Херцеговина)252

   Imp(eratori) C(aesari)
   G(aio) Vibio
   Traebon(iano)(!)
   Veldum(niano)
   Volusi
   ano P(io) F(elici)
   Inv(icto) Aug(usto)
   

250  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD057705 (last update: 25 September 2014, Gräf) 
(14/08/2018).

251  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD055815 (last update: 24 March 2009, Gräf) 
(13/08/2018).

252  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD055822 (last update: 19 October 2009, Gräf) 
(14/08/2018).
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   ord(o) dec(urionum)
   col(oniae) m(etallae) D(omavianae)

Почетен надпис в чест на император Волузиан, издигнат от декурионите на колонията 
Домавиум. Името на младия август е изписано с всичките му елементи. Въпреки това текстът 
не предлага по-конкретни хронологически ориентири освен самата титла „август”. Възможната 
датировка на паметника остава в периода вероятно края на юни/юли 251 – края на юли/средата 
на август 253 г. 

9. ILJug 2965 (Domavium – близо до Srebrenica, Босна и Херцеговина)253

   Imp(eratori) C(aesari) C(aio) Vi 
   vio(!) Traebo
   niano(!) Gallo  
   et Imp(eratori) C(aesari) G(aio) Vi
   vio(!) Atinio(!) 
   Veldum(n)ia
   no Volusia
   no Augg(ustis) 

Милиарна колона, поставена от императорите Требониан Гал и Волузиан. Надписът съдържа 
имената им, но не и по-конкретен датиращ елемент. От текста става ясно, че и двамата са августи, 
което говори, че паметникът вероятно е издигнат след смъртта на Хостилиан.  

  10. ILJug 0947 (близо до Bigeste – Ljubuški, Босна и Херцеговина)254 

   Impp(eratoribus) Ca[ess(aribus)]  
   C(aio) Vibio G[allo] 
   et C(aio) Vibio Vol[u]
   siano Pii(s) Fel(icibus)  
   Augg(ustis) [------

И този надпис от провинция Далмация е милиарна колона. Съобщени са само имената на 
императорите Требониан и Волузиан, поради което не може да се датира по-точно от юни 251 
– края на юли/средата на август 253 г. И тук титлата на младия владетел е август, което отнася 
надписа след смъртта на Хостилиан.

 Горна Мизия

1. AE 1976, 0597 (между Naissus и Timacum Maius – Svrljig, Сърбия)255 

   Imp(eratori) Caes(ari) C(aio)
   Vibio Trebo
   niano Gallo
   P(io) F(elici) Invicto Aug(usto)

253  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD035331 (letzte Änderungen: 22. Mai 2018, Fe-
raudi) (14/08/2018).

254  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD034599 (letzte Änderungen: 25. September 2014, 
Gräf) (14/08/2018).

255  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD012528 (last update: 12 December 2011, Gräf) 
(14/08/2018).
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   et C(aio) Vibio Anifi
   no(!) Volumni
   ano(!) Volusi
   ano Aug(usto)

Милиарна колона, открита между Naissus и Timacum Maius. Добре са запазени имената на 
император Требониан Гал и сина му, вече август. Надписът не носи по-конкретна датираща 
информация.

Дакия

  1. AE 2004, 1050 (Micia – Veţel, Румъния)256

   Imp(eratore) C(aesare) Caio Vi
   vio(!) Trabonia
   no(!) Gallo P(io) F(elici) 
   Aug(usto) p(atre) [p(atriae)] et 
   Imp(eratore) C(aesare) C(aio) Vivio(!)  
   Afinio Gallo  
   Ve[l]dominia
   no(!)  
   Vol[usi]an[o] 
   Aug(usto) p(atre) p(atriae)  
   ab Apu[l(o) m(ilia)] p(assuum)  
   XLV

Милиарна колона от територията на провинция Дакия, поставена от императорите 
Требониан Гал и Волузиан. Отбелязва разстоянието спрямо град Apulum. Надписът не носи 
информация, която да го датира по-точно в периода на управлението на двамата владетели юни 
251 – края на юли/средата на август 253 г.

     2. AE 1989, 0628 (Apulum - Alba Iulia, Румъния)257  

   Imp(eratori) Caes(ari) C(aio) Vibio
   Afinio Gallo Vel
   dumiano Volu
   siano P(io) F(elici) Aug(usto) pon
   tif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate)
   II patr[i pa]triae
   co(n)s(uli) II proco(n)s(uli)
   ordo col(oniae) Aur(eliae) Ap(ulensis) Chr
   ysop(olis) numini eius
   d(edicavit)

Почетен надпис, издигнат от колония Apulum в чест на император Волузиан. Името му е 
изписано с пълна форма. Титулатурата му също е подробно разгърната, но създава проблеми 
при датирането, които са характерни и за монетосеченето. Според съобщената втора консулска 

256  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD044979 (last update: 27 October 2015, Feraudi) 
(14/08/2018).

257  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD018375 (last update: 21 June 2013, Gräf) 
(14/08/2018).
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власт надписът би трябвало да се датира през 253 г., когато Волузиан, но не и баща му, е 
консул. Трибунската власт в случая е по-несигурния белег за датировка, тъй като за периода на 
управлението на Требониан Гал и Волузиан е трудно да ѝ бъде направена ясна хронология.258 

Битиния и Понт

1. AE 2000, 1362 (Kios – Gemlik, Турция)259 

   B(onae) F(ortunae) 
   Imp(eratori) Caes(ari) [Au]g(usto) Vibio  
   Treboni[o G]allo et  
   G(aio) Vibio [Af]in(i)o Gallo 
   Veld[u]mniano  
   Vo[lu]ssiano P(io) F(elici) Aug(usto)  
   a Cio mil(le) I ἀπὸ Κίου αʹ

Милиарната колона е от управлението на императорите Требониан Гал и Волузиан. Поставена 
е да отбелязва разстоянието до град Киос. Изписани са имената на двамата императори. Волузиан 
също е представен като август, което поставя издигането на паметника вероятно след смъртта на 
последния представител на Дециевата династия – Хостилиан.

Фригия (провинция Азия)

1. IGR 4, 626 (Traianopolis)260

   
Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος 
Τραιανοπολειτῶν Α[ὐ]τ[ο]κράτ[ορα Καίσαρα
Γ. Οὐίβιον Γάλλον
Σεβας]τὸν γῆς καὶ θαλά[σ]
σης δεσπότην,
τῆς ἀναστάσεως
ἐπιμεληθέντων
Μενάνδρου Κελέρο[υ]
καὶ Φιλίππου Εὐόδου
καὶ Αἰλιανοῦ Ουἀλερίου
ἀρχόντων καὶ τοῦ γραμ
ματέως Γαίου Ὀνησίμου,
λογιστεύοντος Φλ. Πρείσκου, ἔτους σπβ΄ 

Почетният надпис е издигнат от град Траянополис във Фригия в чест на император Требониан 
Гал. Макар текстът с името на императора да е дамниран, в литературата се приема, че на това 
място трябва да се чете името на Требониан Гал. Надписът завършва с дата, която е определена 
като anno 282 aerae Actianae = AD 251/252. 

258  Виж Част ІV, 1.2.
259  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD051473 (last update: 10 November 2011) 

(14/08/2018).
260  Hanslik 1958: 1988.
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2. IGR 4, 534 (Sarison)261

   Οὐειβ[ίου]
   Τρεβωνια
   νοῦ Γάλλυο
   καὶ Οὐειβίου
   Γάλλου Οὐ
   λοσσιανοῦ
   Σεββ.
   Μ(ίλια) ιβ΄.

Милиарният камък е от via Dorylaeum – Amorium и е издигнат от името на императорите 
Требониан Гал и Волузиан. Представени са като августи, което свидетелства, че паметникът най-
вероятно е от периода на съвместно им управление, започнало през есента на 251 и завършило в 
края на юли/средата на август 253 г.

Лидия (провинция Азия)

1. IGR 4, 1487 (Hyrcanis)262 

   [Αὐτοκράτορι] Καίσα[ρ]ι Βειβίῳ
   [Τρεβωνιανῷ] Γάλλῳ Εὐσεβεῖ [Εὐτυχεῖ Σεβαστῷ
   καὶ] Αὐτοκράτορι [Καίσαρι Βειβίῳ]
   Οὐολουσιανῷ ..
   [Εὐσεβ]ε[ῖ] Εὐτυχεῖ Σεβ[αστῷ]
   Ὑρκανῶν πόλις ἐπεσκεύασεν
   ..........ς ἐκ τοῦ κατ... ....
   ... ....τυο ......

Паметникът вероятно е почетен надпис, издигнат от град Hyrcanis в чест на императорите 
Требониан и Волузиан. Представени са като равноправни владетели, но няма по-точни 
индикации, които да конкретизират датирането на паметника в периода на съвместното им 
управление.  

Галатия

1. AE 1985, 0814 (край дн. Hacilarhani, Турция)263 

   Imp(eratori) Ca(e)s(ari) Tr
   eboni<an>o Gallo
   [I]nvicto Aug(usto) OI p(atri) p(atriae) constr(uxit)
   ST  

Паметникът представлява милиарна колона от територията на провинция Галатия. Името 
на император Требониан Гал е добре съхранено, но текстът не предоставя други хронологически 
ориентири.

261  Hanslik 1958: 1989.
262  Hanslik 1958: 1988.
263  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD002409 (letzte Änderungen: 10. Dezember 2015) 

(13/08/2018).
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2.5.1. Надгробни надписи от провинция Сирия

Следващата група епиграфски паметници включва текстовете върху шест гробни стели. 
Надписите от този тип по принцип не съдържат информация пряко засягаща централната власт, 
тъй като имат личен характер. В конкретния случай паметниците могат да бъдат разглеждани 
като индикация за политиката и вероятните намерения на Требониан Гал и Волузиан в източните 
провинции пред лицето на сасанидската заплаха. В тази насока анализът им като група е по-
ценен и информативен от данните, които носят за индивидите, чиято памет почитат. По тази 
причина надписите ще бъдат коментирани заедно, а не след всеки отделен текст. 

1. AE 1993, 1589 (Apamea – до Hama, Сирия)264 

   D(is) M(anibus) 
   Iulius Valerianus 
   eques alae I Ulp(iae) con
   tariorum stip(endiorum) XXIII 
   vixit annis XXXXVI 
   Ulp(ius) Ingenus dupl(icarius) 
   alae eiusdem here
   s posuit b(ene) m(erenti)

2. AE 1993, 1590 (Apamea – до Hama, Сирия)265

   [D(is)] M(anibus) 
   Aurel(ius) Dolens dupl(icarius) 
   al(a)e contar(iorum) stip(endiorum) XXVI 
   ann(orum) L hopitus(!) domo 
   T(h)racia memoriam in
   stituer(unt) Iul(ius) Avitianus 
   dupl(icarius) et Aurel(ius) Robus
   tianus dupl(icarius) here
   des

3. AE 1993, 1591 (Apamea – до Hama, Сирия)266

   D(is) M(anibus) 
   Atil(ius) Crispi
   nianus du
   plic(arius) al(a)e I U[l]
   p(iae) cont(ariorum) sti
   p(endiorum) XXII Cl(audius) Vi
   ator dup
   [li]c(arius) [---] 

264  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053019 (last update: 2 December 2008) 
(14/08/2018).

265  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053020 (last update: 2 December 2008) 
(15/08/2018).

266  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053021 (last update: 2 December 2008) 
(15/08/2018).
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4. AE 1993, 1593 (Apamea – до Hama, Сирия)267

   D(is) M(anibus) 
   Ignius Viatori
   anus stator a(l)ae I Ul
   p(iae) contariorum DICT
   ANE annorum XXXXI m
   ilitavit anno(s) XXII(?) 
   positrunt(!) Cl(audius) Varus(?) 
   M(arcus) Aelius Crescentinu
   s Avius(?) Iunianus 
   contubernali

5. AE 1993, 1594 (Apamea – до Hama, Сирия)268 

   Aur(elius) Mucatralis tu
   bice(n) al(a)e Brittan(n)ic(a)e 
   Dionis st(i)pendior
   u(m) dece(m) felicissima i
   n espeditone(!) hori
   [e]ntalem(!) rebo(?) nat
   ura(e) solvit annos 
   vicsit(!) trigi(n)ta 
   et cinqu(e!) Aur(elius) Pas
   ser cornice(n) collega 
   memoria(m) possit(!) 
   Mucatrali colle
   gi(!) posuit

6. AE 1993, 1595 (Apamea – до Hama, Сирия)269

   Aurelius Disas co
   rnicen al(a)e I Flavi
   (a)e Brittan(n)ic(a)e stip(endiorum)  
   XI vixit annis  
   XXXII Aurelius  
   Roimeta<l>ca secu
   ndus heres eius  
   titulum posuit  
   collag(a)e suo

Тези шест паметника принадлежат на военни, които са членове на помощни войски, 
предимно от ala I Ulpia и ala (I Flavia) Brittannica. Паметниците са от провинция Сирия, от района 
на град Апамеа. Изследователите ги датират през 252 г. Това говори, че надгробията вероятно 
принадлежат към голямата група сходни надписи, коментирани в изследванията за периода, 

267  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053023 (last update: 2 December 2008) 
(15/08/2018).

268  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053024 (last update: 2 December 2008) 
(15/08/2018).

269  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053025 (last update: 16 July 2010) (15/08/2018).
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чиято датировка е на базата на един от паметниците, който е от 21 април 252 г.270 Надгробните 
стели се разглеждат като доказателство за съобщената от триезичния надпис на цар Шапур 
І271 битка при Барбалисос,272 в която са убити голям брой римски войници. Изследователите 
тълкуват тези паметници не просто като потвърждение за битката, сведения за която не се 
откриват в други извори. В тях се търси и доказателство за подготовката, която Требониан Гал и 
Волузиан извършват в източните територии.273 Очевидно там има сериозно струпване на римски 
легиони274 и помощни войски, което обяснява броя на жертвите, дори те да са преувеличени в 
RGDS. Подготовката е прекъсната вероятно именно от неочакваното нападение, което Сасанидите 
предприемат изпреварващо срещу течението на реката, завършило с разгром на римското 
оръжие. Все пак наличието на тази военна активност по източната граница носи информация за 
управлението на Требониан и сина му и техните грижи за осигуряване на защита в критичните 
зони. Двамата августи очевидно са запознати със сериозността на Сасанидските претенции и още 
преди формалния повод за начало на сблъсъците, бягството на Тиридат ІІ в Рим, те извършват 
приготовления за укрепване на границите на източните провинции. Това противоречи на 
твърденията за небрежното и неосъзнато управление на двамата владетели, налагани от някои 
анализатори на периода 251-253 г.275 Склонна съм по-скоро да приема, че още с встъпването на 
Требониан и Волузиан във властта те имат ясна стратегия за Изтока. Датировката на паметниците 
и сблъсъците, резултат от които вероятно са надгробията през 252 г., предполага започване на 
подготвителната дейност сравнително скоро след идването им на власт около средата на 251 г. 
Вглеждането в надписите (виж конкретно № 2, 5 и 6) представя още един интересен проблем 
свързан с организацията на отбраната срещу Сасанидите. Разкрива се, изглежда, сериозното 
присъствие на военни с тракийски произход (Aurel(ius) Dolens, Aur(elius) Mucatralis, Aurelius Disas) 
в армейските части съсредоточени в района на Среден Ефрат. Това несъмнено свидетелства за 
обвързаността на тракийските провинции с подготовката за военните действия на изток.  

2.6. Обобщение на нумизматични и епиграфските сведения от 
имперските провинции

Нумизматичните данни от провинциите говорят, че императорите провеждат активно 
монетосечене в цялата империя. Тази тенденция е особено силно засвидетелствана в източните 
територии. Комбинацията от назряваща външна опасност и засилено емитиране говорят за 
целенасочената подготовка на императорите за сблъсък със Сасанидите. 

Анализът на епиграфските паметници оставя впечатление за едно динамично управление, 
което противоречи на наложената в изследванията представа за него. Дори ако надписите не се 
възприемат като доказателство за евентуално императорско присъствие в съответните райони, 
то количеството им е ясен признак за активната ангажираност на двамата августи с проблеми в 
различните провинции. 

Надписите от името на Волузиан (или в негова чест) и тяхната датировка подкрепят 
предложената в литературата идея, че той е деен в провинциите и вероятно е предприел пътуване 
през 252 г. Във връзка с тази му роля прави впечатление, че в двете Панонии паметниците и 
за двамата съимператори са издигнати от военни части, които по този начин засвидетелстват 

270  Potter 1990: 295-296.
271  Dignas – Winter 2007: 57; Dodgeon – Lieu 1994: 43.
272  RGDS – mp. 6-11, pa. 4-9, gr. 10-19.
273  Huttner 2008: 214-215; Potter 1990: 295-296.
274  Potter (1990, 294) изброява легионите, за които има сведения, че се намират на източната граница на 

Римската империя в средата ІІІ век: IV Scythica в Zeugma или Cyrrhus, или Oresa; XVI Flavia Firma в Samosata 
или Soura; III Gallica в Danaba; XV Apollinaris в Satala; I Parthica в Singara и III Parthica в Rhesaena.

275  Grant 1999: 10-11; Grant 1985: 161; Mather 1905. Макар и да смята, че подготовка на изток се извършва, 
Potter (1990: 45, 319) настоява, че Orac. Sybill. 13 отразява отрицателното отношение на хората от онова 
време към двамата императори, чието управление се оказва пагубно за империята.
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верността си към властващите. Присъствието на Волузиан в имената на две от частите идва да 
покаже така важната за периода неговата лична връзка с войските в среднодунавските провинции.

Количеството надписи с името на Требониан, които произхождат извън италийските 
територии, дават основание за съмнение в битуващата в изследванията идеята, че веднъж върнал 
се в Рим и взел властта, той не напуска повече града. 

2.7. Обобщение на данните за периода юни 251 – юни/средата на август 
253 г.  

Комбинираните свидетелства от нумизматичния и епиграфски материал от отделните 
провинции на империята налагат определена представа за управлението на Требониан Гал и 
Волузиан. Тя се различава от разпространената клиширана теза за ролята им в римската история. 
Значителният брой активни монетарници, особено на Изток, и сериозното количество епиграфски 
паметници, част от които с характера си биха могли да свидетелстват дори за присъствието на 
владетелите в провинциалните територии, определено говорят за инициативността на баща и 
син императори. 

Източният фронт и подготовката му за сблъсъка със Сасанидите традиционно се свързва с 
личността на младия владетел Волузиан, именно на база характеристиките на монетосеченето 
му там. Нумизматичните материали от територията на Тракия също подчертават водещата роля 
на Волузиан. Тя, като част от балканските земи на империята, служи като мост между Запада 
и Изтока. Отчетеното присъствие на войници с тракийски произход в римските армейски 
части засвидетелствани по Среден Ефрат, индикира убедително обвързаността на Тракия с 
подготовката на военните действия на Изток.   

Съчетаните данни правят възможна идеята, че заетостта на младия представител на новата 
династия с източния фронт е основната му задача в периода. Именно там Рим е изправен пред 
равностоен, а в момента дори превъзхождащ го противник в лицето на Сасанидската империя.

3. Опит за реконструиране на историческата събитийност 
през периода от лятото на 251 г. до есента на 253 г.

След смъртта на Деций и Херений при Абритус, долнодунавските легиони издигат за 
владетел Требониан Гал, който единствен удържа трайни победи над готите на Книва. Заедно 
с него войските вероятно издигат за владетел и сина му Волузиан с титлата цезар. Новият 
император сключва договор с готите като им обещава годишен трибут и правото да запазят 
плячката и пленниците срещу условието да напуснат римските територии. В момент, когато Рим 
претърпява нечувано поражение и за пръв път губи на бойното поле двама владетели, символи 
на имперската мощ, тази цена изглежда приемлива, за да се осигури известна стабилност на 
държавата. 

След като се справя с пограничната ситуация по Долен Дунав, Требониан отива в столицата. 
Там осиновява все още живия наследник на Деций, Хостилиан и скоро след това го въздига в 
август и съимператор. Собствения си син първоначално оставя с титлата цезар. Зачита също 
правата на Херения като августа и обожествява Деций. Тези актове очертават една основна 
линия в политиката на новия владетел. Той държи да наложи усещането за непрекъснатост и 
стабилност в централната власт. Тенденцията е ясно представена и в централното монетосечене 
на императора. Това не спасява Требониан от така популярните за периода обвинения към всеки 
нов владетел за участие в кончината на предшественика му. Към края на лятото или есента на 
251 г. Хостилиан вероятно става жертва на чумната епидемия, вилнееща в империята. На негово 
място като съвладетел с титлата август е въздигнат Волузиан.
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Основен проблем в периода на съвместното управление на двамата нови императори 
е върлуващата чумна епидемия. Както различните извори свидетелстват тя взима жертви, 
колкото и войните, които тогава императорите водят.276 Опустошава с особена сила самата 
столица, вечният град Рим. Във време, когато със смъртта на Деций на бойното поле митът за 
непобедимостта на римляните е разклатен, Требониан не може да си позволи да напусне за дълго 
столицата. Именно с чумата вероятно е свързана и политиката му на търсене на религиозна 
реформа и чистота, която го завръща към действия, подобни на Дециевия религиозен едикт. 
Дейността на Требониан в тази насока е ограничена и не оставя трайни последствия, както 
по времето на Деций. Пак в този смисъл се тълкуват и типовете Apollо salutari и Pietas augg в 
централното монетосечене. Тази му политика съсредоточава присъствието му в столицата, но не 
води до игнориране на останалите подвластни му територии. 

Наличните изворови данни свидетелстват, че пълноправен и деен представител на 
императорската колегия в провинциите е Волузиан. Нумизматичните сведения от периода 
говорят, че той и баща му имат ясна представа за опасността, която Сасанидите представляват за 
империята. Те са в непрекъснат възход още от управлението на Ардашир І (224-241 г.)277 и ясно 
заявяват претенциите си към римски територии като наследници на Ахеменидите.278 Двамата 
императори вероятно провеждат мащабна подготовка за очевидно предстоящия сблъсък със 
Сасанидите. С това както изглежда е свързан и основният ангажимент на Волузиан. Владетелите 
все пак не успяват да завършат започнатото, защото понасят изненадващ и разрушителен удар 
от Сасанидите при Барбалисос.279 

Предприетите действия срещу чумата и Сасанидите изискват личната заетост на 
императорите в периода. Именно в това може да се търси обяснението на политиката им по 
Дунавския лимес. След постигнатата договореност с готите на Книва, този фронт изглежда е 
по-спокоен в сравнение с описаните вече опасности. Императорите все пак имат съзнанието, 
че въпросните територии не са напълно умиротворени. Затова говори фактът, че специално 
изпращат там представител на властта, който да контролира положението. Въпреки неяснотите 
около назначението на Емилий Емилиан, очевидно е, че той се ползва с широки правомощия 
в нестабилния район на Долнодунавските провинции. Необходими на по-горещи фронтове 
в периода, съвладетелите не оставят Дунавския лимес незащитен. Активизацията по тази 
граница вероятно нараства след идването на Емилиан. Именно неговата дейност се превръща 
в катализатор на недоволството на отвъддунавските племена, плащанията към които според 
изворите Емилиан спира. 

Политиката на Требониан и Волузиан изглежда адекватна и с правилни приоритети. 
Динамиката на периода от своя страна налага друга логика на събитията. Водещото влияние 
на легионите превръща отсъствието на императорите на фронта срещу готите решаващо за 
тяхната съдбата. Именно там новият избраник на войниците Емилиян е обявен за император и 
се насочва към Рим. Изменчивата лоялност на войските се проявява и когато, преди да изчакат 
помощта на Валериан, на път да се изправят срещу узурпатора, Требониан Гал и неговият син са 
убити от своите войници при Interamna280 или малко по на север на Forum Flaminii.281

Определенията за втората половина на ІІІ в. сл. Хр. варират от време на хаос и упадък до етап 
на ускорено развитие и метаморфоза на имперския организъм. Затова е необходимо вглеждане 
в детайлите на периода, останали извън историческите наративи. 

Прави впечатление, че управлението на Требониан Гал и Волузиан е време, в което 
централната власт залага на символите на плавния преход и стабилността. Поема се в посока на 

276  Zos. 1, 26.
277  Wiesehöfer 2008: 531-569; Potter 2004: 220.
278  Dignas – Winter 2007: 55-58.
279  RGDS – mp. 6-11, pa. 4-9, gr. 10-19.
280  Aur. Vict. Caes. 31, 2; Еpit. de Ceas. 31, 1; Eutr. 9, 5.
281  Iord. Rom. 285; Hieron. Chron. Ol. 285 p. 219.
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демилитаризиране на самото общество, за да се свали натрупалото се напрежение. Това далеч не 
изглежда да е с цел владетелите просто да си подсигурят властта, тъй като при силното влияние 
на армията, а и според писмените извори, това е непопулярна политика. По-скоро вероятно е 
стремеж за решаване на проблемите в посока отвътре навън. Въпреки това критичната ситуация 
в провинциалните територии се оказва нерешим в условията проблем. За пореден път в периода 
244-253 г. от тракийските провинции на империята се надига вълната на военното недоволство, 
която преобръща статуквото в централната власт и поставя нов владетел в Рим. 
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Заключение

Изследването на управлението на императори като Филип Араб (244-249 г.), Траян Деций 
(249-251 г.), Требониан Гал (251-253 г.) и Емилий Емилиан (253 г.) предоставя възможност, а и 
изисква работа с разнороден изворов материал. Този подход свидетелства, че в нумизматичните, 
епиграфски, папирусни, юридически и археологически източници се крие не по-малко и по-
малоценна информация, отколкото в наративните. За разглеждания деветгодишен период 
всеки анализ, игнориращ която и да е от тези категории извори рискува да остане непълноценен, 
заради непълния характер на отделните сведения. А това води до изкривяване на историческата 
картина. 

Подбраните четири управленски кратковременни периода биха могли да се разглеждат като 
логически обединен етап в зараждането и развитието на процесите, характеризиращи втората 
половина на ІІІ в. В т.нар. време на войнишките императори, правят впечатление няколко общи 
тенденции, които се забелязват при властването и на четиримата. 

Несъмнено на първо място трябва да се постави основната роля на легионите в тяхното 
въздигане. Независимо от обвиненията или реабилитиращите твърдения, които се появяват в 
наративите, единственият неоспорим елемент около идването и падането на всеки от четиримата 
владетели е намесата на военните. Трябва да се подчертае, че не може да се говори за войската 
като единно цяло с ясно изразени цели и идеали. Сложността и несигурността на вътрешната 
ситуация през тези години в голяма степен е породена именно от липсата на общо начало в 
интересите на отделните армейски части. Този факт обуславя едновременната поява на няколко 
кандидати за централната власт, издигнати и поддържани от легиони разположени в различни 
райони. Мотивацията за акламирането на определен избраник изглежда не е свързана до толкова 
с неговите лични управленски качества, морал и политически опит. Бъдещите императори се 
забелязват основно благодарение на военните им успехи. Все пак това остава само повода за 
вниманието към тях. Истински важно за войниците е човекът начело на империята да познава 
техните конкретни нужди и да е готов да се съобразява с тях. Верността на легионите винаги е на 
страната на по-силния, което прави практически невъзможно за някой от владетелите да успее 
да стабилизира властта си без да бъде предприета кардинална промяна на системата.

Обща характеристика на четиримата владетели от периода 244-253 г. е, че имат опит на пост 
свързан с управлението на империята и преди възкачването им на трона. Вероятно именно това 
е причината политическите програми на Филип Араб, Траян Деций и Требониан Гал да са ясно 
заявени и проследими още от самото начало на властта им. Реформите и законодателството, които 
могат да бъдат възстановени за периода, показват желание за въвеждане на ред в обществото. 
Като се започне със запазените правни регламентации на взаимоотношенията в семейството и 
се стигне до реформите, организиращи поведението на цялото население на империята, ясно се 
отличава политиката насочена към стабилизиране и приобщаване на населението към идеята за 
единна общност. 

Открояваща се черта на политиката от подбрания период несъмнено е и желанието за 
придържане към традицията. Управленията на Филип Араб, Траян Деций и Требониан Гал се 
явяват пряко продължение на основните тенденции наложени от Септимий Север (193-211 г.) и 
неговата династията. Това особено ясно се вижда в областта на правораздаването. Неизменно те 
го следват и в отношението към военните като към основна сила в държавата, на която разчитат и 
с която се съобразяват. Изглежда този елемент е по-скоро последствие от вече наложено статукво, 
отколкото от личното желание и разбиране на владетелите. Все пак, при императорите обект на 
настоящото изследване се наблюдава и едно отклонение от държавническите насоки, заложени 
от Септимий Север. При Филип, Деций, Требониан и Емилиан се отчита завръщане към 
традиционната идея за управление съвместно със сената. Естествено, последният вече не е важната 
и политически мощна републиканска институция. Все пак и четиримата търсят санкцията му 
при идването си на власт и се допитват до него в определени моменти. Сенаторската прослойка 
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излъчва личности, които стигат до върховната власт, макар и като фактически избраници на 
военните. На това се дължат и опитите да се въведе работеща система, в която решенията да се 
взимат и балансират между няколко властови институции. 

Нов аспект се налага и при легитимирането на новите владетели, които не търсят 
несъществуващи генеалогични връзки като основание за тяхното право да са на престола. Сега 
акцентите са други: Филип обожествява баща си; Деций почита ред деифицирани императори, 
заявявайки желанието си да се присъедини към общността на „добрите императори”; Требониан 
осиновява Хостилиан и на практика слива собствената си династия с тази на Деций, който вече 
е divus.1

Основен елемент, който Филип Араб, Траян Деций и Требониан Гал възприемат и развиват, 
е ролята на владетелското семейство в императорската институция. Въздигането на неговите 
членове в регламентирано овластени представители на тази институция става още по-бързо при 
владетелите от 244-253 г. Подобни решения са сред първите инициативи на новите венценосци. 
Забавяне с около година има само при Деций, но белезите на тази политика се забелязват още от 
началото на властта му. Личността на силната августа, крепител и пазител не само на собственото 
си семейство, но и на цялата империя, е един от ключовите елементи в тази политика. Такава 
липсва само при Требониан, но по това време Дециевата съпруга Херения все още изпълнява поне 
за кратко тази роля. В турбулентното време, в което тези императори се възкачват на престола, 
бързото налагане на собствена династия със силна императорска двойка и наследници, които 
са част от управлението от самото начало, е заявка за оставане във властта. Съвсем различен, 
естествено, е въпросът до колко тази заявка се оказва изпълнима. 

Ролята на синовете съимператори изглежда отива отвъд простото подсигуряване на пряк 
наследник, който да е познат на народа. Две основни и взаимно обвързани причини правят 
тяхното съществуване логично и необходимо. Империята се изправя пред все по-организирани 
и опасни противници по границите си и активността на различните фронтове често съвпада. В 
период, когато войските непрестанно издигат своите пълководци за владетели, политиката на 
централната власт да подсигури присъствието на пълноправен свой представител на всяка от 
горещите граници, изглежда особено адекватна. Нуждата от пряк контрол върху легионите е 
очевидна. Единственият сигурен начин за постигането му е присъствието на императора начело 
на военните сили. Това става възможно чрез въздигането дори на все още прекалено младите 
синове на управляващите владетели първо в цезари, а в последствие – в августи. Крехката им 
възраст изглежда не ги оставя само фиктивни държатели на имперската мощ и задължения. 
Нумизматичните и епиграфски свидетелства от целия период 244-253 г. категорично свидетелстват 
за личното присъствие в определени райони на младите владетели и тяхната ангажираност с 
военните сблъсъци на Рим.

Сходства между ситуациите, в които се намират и действат Филип Араб, Траян Деций, 
Требониан Гал и Емилий Емилиан, се откриват не само във вътрешното състояние на държавата, 
но и във външнополитическото ѝ положение. Рим има проблеми почти на всички граници 
с различни по тип и възможности противници, но двама от тях се открояват до степен да се 
превърнат в решаващ фактор за развитието на империята. 

На изток протичат първите същински сблъсъци с новата възходяща сила, Сасанидската 
империя, начело с царя на царете Шапур І. На този фронт Рим е изправен пред опасен и в 
много отношения равностоен враг. Претенциите към ахеменидското наследство превръщат 
двете империи в преки съперници за териториите в източните римски провинции. Постоянната 
заплаха от тази страна изисква съсредоточаването на сериозен ресурс в региона, което е осъзнато 
от управляващите семейства на Филип, Деций и Требониан.

1  Корените на подобна позиция спрямо предходните владетели може да се търсят още в периода на 
адоптираните императори. Harvey (2004: 56-58) е на мнение, че при тях обожествяването на предшественика 
се приема като доказателство за собствената им благочестивост и качества, както и за тяхната pietas. 
Показателен пример в тази насока е отношението на император Траян към осиновилия го император 
Нерва.
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Изглежда все пак, че Дунавската граница води в надпреварата за вниманието и на четиримата 
императори от периода 244-253 г. Сблъсъците с готските и различни други отвъддунавски 
племена се превръщат в най-ясно проследимия и на практика непрекъснат процес по времето на 
четирите управления. Макар и далеч не така добре организирани и мощни като Сасанидските, 
нападенията на готите заедно със съпътстващите ги карпи и други племена от отвъддунавските 
територии постигат нещо немислимо до момента. Те пренасят бойното поле във вътрешността 
на империята. Тракийските провинции Долна Мизия и Тракия, често оставащи вън от 
разказите за периода като периферни през въпросните девет години всъщност са превърнати в 
център на империята. По Долнодунавския лимес се издигат и сменят императори; там Рим губи 
двама владетели. Катализатор за всичко това са готските нашествия, които достигат своя връх 
под предводителството на Книва през 251 г. Римската империя се оказва неспособна да се справи 
с противник, чието обществено развитие е несравнимо с римското. Това само идва да покаже 
нуждата от ускорено коренно преобразуване на държавното управление. 

Заключението, което естествено се налага при изследването на времето на Филип Араб 
и Филип-син (244-249 г.), Траян Деций с Херений и Хостилиан (249-251 г.), Требониан Гал с 
Хостилиан и Волузиан, а след това и само с Волузиан (251-253 г.), изключва даването на крайни 
определения за това дали са добри или лоши владетели. Анализът на властването им в контекста 
на динамиката на това време свидетелства, че макар и да са издигнати от легионите, които в 
периода са реалният хегемон на властта, те са с достатъчно политически опит, за да виждат 
опасностите, които крие състоянието на империята. По всичко изглежда, че те са способни да 
взимат бързи и адекватни решения, дори и с ясното съзнание, че те биха могли да повлияят 
негативно на тяхната популярност. 

Настоящият труд не цели налагането на определено разбиране за историческата 
действителност в средата на трети век, а предлага една от възможните реконструкции на периода 
244-253 г.; на това кои са и как действат римските императори, които се изправят срещу готите по 
Дунавския лимес и срещу Сасанидите на източната граница; как защитават имперската цялост и 
бъдеще не само на военните, но и на вътрешно-политическия фронт. 
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Abstract
The current monograph is the logical development of my MA thesis „Lower Moesia and Thrace under 

the Rule of Emperor Philip the Arab (AD 244-249)”, defended in 2008 at the Department of Ancient His-
tory, Thracian Studies and Medieval History, Faculty of History, “St. Kliment Ohridski” University of 
Sofia. This topic later grew into my dissertation thesis “The Roman Emperors against the Goths of Cniva: 
Political Mythology, Historical Documents, and Retrievable Reality“. Under the tutorship of Prof. Dilyana 
Boteva, I successfully defended the work in 2012 at the ”St. Kliment Ohridski” University of Sofia. Soon 
after, I received the great opportunity to make a Postdoc within the frames of the project “(B-4-2) Re-
gion and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins“; Excellence Cluster Topoi, 
Berlin, under the scientific advisory of Dr. Ulrike Peter (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and 
Humanities) and to become part of the development of the online numismatic platform https://www.
corpus-nummorum.eu – endeavors which are of a great importance for my professional development, 
but also became one of the reasons for the delay of the publication of my PhD thesis on the period of 
the soldier emperors. 

After the defense of my dissertation the scientific interest toward the period of the second part of 
the 3rd c. AD was strongly revived by the discovery of a new narrative concerning the period.1 

Hence the publication of the research is in accordance with the renewed research interests toward 
the topic. The present text aims to retrieve further elements from the historical reality of the period 
based on an interdisciplinary approach. Thus it attempts to present a different evaluation angle on the 
otherwise problematic sources of the time, namely as materials with high research potential, instead of 
perceiving them as a hindering obstacle. 

With some additions reflecting the new theories, source materials, and literature, the main struc-
ture and content of the text based on my Ph.D. research are kept. 

The time of the soldier emperors is one of the most controversially evaluated periods in the history 
of the Roman Empire. The commonly accepted chronological frames of the period are the years from 
the end of the rule of the Severan dynasty (AD 193-235) till the beginning of that of Diocletian (AD 284-
305). The tendency of the growing political importance of the military forces set in the time of Septimius 
Severus (AD 193-211) is out of control already by the final years of his dynasty. The legions seem to 
actually dominate the central government. The emperors, from able to control and decide the fate of the 
soldiers, become dependent on the interests and wishes of the army. The Augusti have no choice, but to 
lead the legions personally in the military clashes, as the soldiers seem to easily redirect their allegiance. 
The senate rapidly loses its political role. Italy gets deprived of its privileges and its key importance 
in the imperial provincial system. The regionalism enhances. The origin is no more a deciding factor 
for the personal development in the society, as literally, anyone could become Emperor. The legions 
constantly raise their favorites for rulers and they tend to stay in power for relatively short periods. The 
economic system of the Empire endures serious reforms, not all of which lead to stability. The religious 
life is also affected by the changes. Christianity subsequently acquires more power, a tendency that has 
its political consequences. 

Not less important than the development of the internal processes is the activation of the external 
enemies of the Empire. In the East, the Sasanian State is in upsurge and starts to claim Roman territo-
ries. Simultaneously the problems of Rome with the Transdanubian tribes are becoming more frequent. 
They constantly threaten the Danubian limes and raid the imperial territories. At the same time, there 

1  Researched by the project “Scythica Vindobonensia (FWF Project P 28112-G25: 01.08.2015 – 31.12.2019)” 
https://www.oeaw.ac.at/en/byzantine-research/language-text-and-script/book-culture-palaeography-and-pa-
limpsests/scythica-vindobonensia/; Grusková, 2010; Grusková, 2012; Grusková – Martin, 2017; Martin – Grusková, 
2014; Martin – Grusková, 2014a. The topic is explored also by the bilateral project of the Sofia and Vienna Univer-
sities “The Scythica Vindobonensia and the Gothic raids of the mid-third century AD in the territory of modern 
Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 / Проект № ДНТС / Австрия 01/11).
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are also issues with the Alemanni on the Rhein border and with local tribes in the African provinces. 
The constant military stress on several remotely situated fronts exhausts the Empire.

The current work is devoted to nine years from the described above period, namely AD 244-
253, seemingly a negligibly short period, when compared to other eras of the history of the Roman 
Empire. Nevertheless, in these few years the entire rule of three emperors Philip the Arab (M. Iulius 
Philippus) (AD 244-249), Decius (Gaius Messius Quintus Decius) (AD 249-251), Trebonianus Gallus (Gaius 
Vibius Trebonianus Gallus) (AD 251-253) and their co-emperors is to be dated. Included are also the few 
months of the reign of Aemilius Aemilianus (М. Aemilius Aemilianus) (AD 253) with whom the number 
of the Augusti turns to eight. The period presents the opportunity to examine processes at the dawn of 
their development. They are going to dominate the imperial life throughout the entire age of the soldier 
emperors. One could also observe tendencies that irreversibly lead to the new stage of the imperial state 
evolution – the Dominate.

The period of the enlisted emperors is homogenized not just by the internal issues of the imperial 
system, but also by the activation of two main external factors. The Sasanian incursions into the eastern 
provinces of the Empire permanently redefine its borders in the region. The Balkan provinces, on the 
other hand, are under the constant attacks of the Gothic and other Transdanubian tribes.2 Their suc-
cessful raids, especially under the leadership of Cniva, turn them into an actual catalyst for the changes 
of the central government and the system of the Principate. The transition in the ruling from Philip to 
Decius, Trebonianus and Aemilius Aemilianus, happens exactly in the course of the clashes of the Em-
pire with the Gothic tribes, culminating under Cniva’s lead.

The main characteristics, common for the entire period under discussion (AD 244-253), is the strong-
ly attested political mythology. It affects the sources and consequently also the studies focused on this 
time. The mythologizing (even the demonization) of the rulers is based mainly on the controversy of 
the ancient authors’ evidence. This fact does not reduce the analysis possibilities, on the contrary – it 
adds new research aspects. The contradictory narratives are a reality that cannot be neglected or easily 
overcome. Hence, especially important for the extensive research of the topic are the primary sources – 
numismatic, epigraphic, papyri, juridical and archaeological.

The numismatic and epigraphic sources present the opportunity to include in the study materials 
from the region of the Balkans, more precisely the provinces of Lower Moesia and Thrace. Thus, acquir-
ing a more precise understanding of the historical reality in the Thracian territories, where practically 
the faith of the Empire has been decided during the period of interest. 

The questions concerning the Goths, their origin and history are not being studied in the frames 
of the current work. Roman-Gothic relations are one of the decisive factors for the development of the 
Empire. In the clashes of Rome with the Transdanubian tribes, separate waves of the incursions could 
be differentiated. One such period finds its culmination under the leadership of Cniva. The years from 
AD 248 till AD 251 are the timeframe of a crucial confrontation of the Empire with the forces of the 
Gothic and other tribes. These years include several consequent incursions that logically and factually 
link the government of the emperors Philip the Arab, Decius and Trebonianus Gallus, their co-rulers 
and Aemilius Aemilianus. Exactly these Augusti, their rule and identity are the objects of the current 
study. In the frames of the current work, the Goths of Cniva are not going to be researched regarding 
their historical development. They are analyzed mainly as a factor that influences the development of 
the imperial government in the particular historical period. They turn to be one of the main external 
forces to catalyze the internal changes of the Roman state system. 

Alongside being a temporal indicator, the name of the Gothic leader Cniva marks also the territory 
where the main events and the attention of the government are concentrated at the moment. The lands 

2  In the period under scrutiny the Goths are a leading force of the united Transdanubian tribes attacking the 
Roman territories. Hence, within the current work the formulation Gothic incursions and its versions are going to 
be applied in accordance with the established in the scientific literature use of the term. It is important to clarify, 
that this way military forces are indicated, that do not entirely consist of Goths, but in which they do have a key 
role.
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that suffer the most from the incursions of the Transdanubian tribes during the period AD 248-251 are 
Lower Moesia and Thrace. 

Main aspect of the problematic is the discrepancy between the attested by the narrative sources 
notion of the emperors in question and the historical reconstruction that seems very probable when 
working with the numismatic and epigraphic materials, as well as the juridical, and papyrological 
documents. This distortion, transferred into some modern studies on the subject, is connected to the 
politics of the Empire during the period in question and the years that follow. The preserved coins, 
inscriptions, papyri and laws are direct testimonies of the state government, and because of them, 
being produced by the political activity of the respective ruler, some already imposed political myths 
should be debunked. 

The searched “retrievable reality”, despite sounding bold within the frames of historical research, 
actually does not state the intention of discovering the irrefutable and correct reality of the studied peri-
od. This phrase envisions the opportunity to propose a possible reconstruction of the studied time. The 
retrieved picture will not of course lack all the conditionality of any type of recovery of the past, but it 
will take into account all the data revealed by various sources.

Part I
Introduction into the Research Topic

1. Main issues concerning the study of the period

This chapter focuses on the issues, methods, and approaches, analyzed and applied in the following 
parts of the work. It is emphasized that the years from AD 244 till AD 253 are not randomly chosen and 
perceived as a sub-period. This concept allows sufficient observation of the forming and imposition of 
main tendencies, which are going to develop in the next 40 years. The nine-years-long period includes 
governments with similar characteristics and historical circumstances at their beginning and end. No-
ticeable are common features of the political behavior and decisions of the Augusti. Hence, they could 
be recognized as indicative of the main problems of the Empire. Exactly during these years the main 
external threats to the existence of the Roman state also take clear form. The Northern and the Eastern 
borders turn to be the two main military fronts, where the possibility of enemy incursions is constantly 
open. The way Rome is perceived by its adversaries also changes. The years AD 244-253 share a com-
mon feature, even in the fact, that exactly the biographies of the three leading Augusti, Philip the Arab, 
Decius, and Trebonianus Gallus, were not preserved in the text of Historia Augusta. 

A further issue discussed in the initial part of the work is the meaning of the key notion crisis with-
in the frames of the chosen time. It should be understood as a condition, in which the political, social, 
military and economic processes become too intensive and surpass the pace of the development of the 
state system itself. Hence the central government is forced to make reforms in different areas of the 
imperial state, without being capable of applying integrative measures. The crisis in the 3rd c. AD man-
ifests in the form of collapses of separate elements of the imperial structure. Nevertheless, the Empire 
itself does not just survive but develops further. The serious issues Rome struggles with in the period, 
are an irrefutable fact, but they do not seem to actually cause a total decay. They, on the contrary, bring 
to intensified progress – an observation that does not exclude the failure of some reforms. To define the 
crisis in the period as complete and omnipresent would be incorrect. The specifics of the imperial state 
system present further support for this theory, as it does not suppose unity of the development of the 
different imperial regions. 
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2. Sources for the period AD 244-253 

Chapter two is dealing with the state of the sources. Most of the researchers underline the fact that 
there is a feasible lack of narratives about the period and further argue that due to that it is very much 
unsuitable for historical research. Accordingly, this part of the text concentrates on the informative ca-
pacity also of the other types of sources. Thus the short review on the main narratives is combined with 
such of the main numismatic, epigraphic, papyrological, archaeological and juridical materials, their 
informative potential and importance for the reconstruction of the analyzed time. 

Part II
The Rule of Philip the Arab (AD 244-249)

1. Retrievable reality in the light of the complex source data

Characteristic for the person and rule of emperor Philip I is the polarity of the opinions and the 
evaluations that one finds, not only in the sources but in the scientific studies as well. The chapter fo-
cuses exactly on the problematic topics and historical paradoxes in the existing reconstructions of this 
reign. Commented are subjects as: the supposed active role of Philip the Arab in the murder of Gordian 
III; the peace treaty with the Sasanians; the route back to Rome, after being proclaimed an emperor in 
the Eastern provinces; the time, reasoning and the actual role of the promotion of his young son Philip 
II to a co-ruler; the role of his wife Otacilia Severa in the government of the Empire; the religious affilia-
tion of Philip I; the meaning and impact of the festivities for the 1000 anniversary of Rome; the possible 
reasons for the political mythologizing of his image, his intentional demonization; the pretenders to the 
throne; the reforms; the political notions and tendencies set by the emperor, especially in the light of the 
known juridical sources and imperial coin issues. 

The selection of laws of the period preserved in Codex Iustinianus and Codex Gregorianus indicates 
the commitment of the imperial office to the regulation of the basic relations in the society. The notion 
created by the juridical documents for the time AD 244-249 is one of a conscious and adequate rule. 
Under Philip’s government, the classical Roman jurisprudence is not in crisis or decay, on the contrary 
– it is developed further. 

The study of the imperial coin issues from the time of Philip the Arab reveals that he is mediating 
the notion of stability and security in the central government and the new dynasty. Based on his appre-
ciation and knowledge of the needs and interests of the main social groups, the civil population and 
military forces, he tries to accurately formulate, and disperse those notions. 

One of the characteristic features of the third century AD is the actual physical annihilation of the 
ruler by the new pretender to the throne. In fact, the accusation against Philip the Arab, that he killed 
Gordian III, is a key part of his negative usurper’s image. Though this question is an object of polemics, 
Philip himself became a victim of exactly the same fate.

The stepping of Decius in power (AD 249-251), as a result of the murder of Philip the Arab and Phil-
ip II, is not subjected to doubt in the scientific literature. Nevertheless, there are some unclear aspects 
that actively occupy the attention of scholars. Open for discussion is the precise place of the death of 
Philip and his son, as well as the factual role of Decius in these events. Currently, the prevailing thesis 
is that the death of Philip, as well as that of his son, must have occurred after the 29th August 249, prob-
ably around the mid-September 249.

The main conclusion to be drawn based on the state of the knowledge for the time of Philip is the need 
for further analysis of the different types of sources to get a clearer view of the so far vague historical picture. 
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2. The Balkan provinces of Lower Moesia and Thrace
under the rule of Philip the Arab and his son Philip II

The external threat is one of the main factors, determining the development of the Empire in the 
period AD 244-249. Philip manages to put under control the Sasanian danger at the beginning of his 
rule and stabilizes, at least for the time being, the eastern front. Following AD 245, the main front to 
be defended is the Lower-Danubian Limes. The incursions of the Transdanubian tribes resume in AD 
248 and turn Lower Moesia and Thrace in a battlefield and the actual events center of the Empire. In 
this year a cycle of incursions in the two Thracian provinces begins. It extends throughout the entire 
period AD 248-251 and threatens the mere existence of the Roman Empire. Without overexposing the 
importance of the Thracian provinces to Rome, exactly there the legions name several candidates for 
the throne in the period of interest (AD 244-253) and three of them (Decius, Trebonianus Gallus, and 
Aemilius Aemilianus) manage to acquire it. The invasions of the Transdanubian tribes turn into the 
fuel, setting these events in motion. The ability or inability of the emperors to deal with this particular 
threat seems to decide their fate. Philip the Arab and his son are the first victims of this tendency. 

The second chapter of part II is divided into nine sub-themes and is devoted to the reconstruction 
of the development of the two provinces of interest. As a main source of information, the epigraphic 
and numismatic evidence from the region are interpreted. 

The materials from Lower Moesia allow several observations. There are just a few mints in the 
province that issued under Philip the Arab. They are mainly situated on the Black sea coast and in the 
immediate hinterland. In the period AD 245-247 on the Lower Danubian border are attested clashes 
with the Carpi. Notably, in the coinages of Tomis and Marcianopolis, the issues for Philip II are prevail-
ing and have rich type variety. This presents additional aspects of the reconstruction of the events. 
The titles of his parents indicate mostly early issues for them. The appearance of the Augustus title of 
Philip II, implies later issues, in the period after the mid AD 247, when he most probably receives the 
full imperial authority. Despite the lack of types indicating the presence of the young emperor in Tomis 
and Marcianopolis, the fact that the numismatic evidence seems indicative for his key role in the region 
is hard to ignore. The young ruler is probably personally obligated to the defense of the most eastern 
parts of the Lower-Danubian Limes. Thus the promotion of Philip son first to Caesar and then to Augus-
tus acquires a more pragmatic meaning. It seems connected not just to the striving of Philip the Arab 
to stabilize his new dynasty. This act aims most probably to guarantee the imperial presence on more 
than one front, thus creating and sustaining a strong connection with the armies in order to assure their 
loyalty. By the naming of Philip II for a co-emperor, it becomes possible for the imperial authority to be 
physically present on two different fronts simultaneously.

Preserved epigraphic monuments from the region seem to be also indicative in this direction, as 
they attest the activity of the son. Most significantly, he is being honored by military units separately 
from his father (see inscription no. 2). His title in these inscriptions indicates that his presence in the 
region could be connected with the evens in the period AD 245-247 and the clash with the Carpi. Ac-
cording to Christian Körner, the title mater castrorum is given to Otacilia Severa, because she accom-
panies her husband, Philip the Arab, in the military actions against the Carpi. However, the evidence 
from Lower Moesia implies a different possibility, as the presence of Otacilia in the region seems to be 
connected with the actions of her son.

The issues of Philip the Arab are very well attested in the coin hoards of the period. Being indicative 
of the political situation, they also attest specific features of the monetary situation in the period on the 
imperial and local level. 
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The data from the active mints in Thrace and the epigraphic monuments connected with Philip the 
Arab and his son Philip II allow presuming the presence of the imperial family in the province, before 
the end of the summer of AD 247.

Inscriptions indicate the possibility, that after visiting Mesembria, Deultum, and Byzie the emperor 
chooses the main road in the region – via Diagonalis, to pass through Thrace. Most of the monuments for 
Philip the Arab and Otacilia are situated along its roadbed. The complex epigraphic and numismatic 
data allows the localization of a further possible stop of Philip the Arab on his way through the Balkans, 
namely Coela; it seems that the city is one of the harbors visited by the newly announced emperor. Such 
reconstruction could explain the absence of Philip II from the monuments honoring both his father and 
mother; when they are being erected the young heir is still not a factor in the imperial government. 
This would also mean that the official inauguration of Philip II and his active role in the rule does not 
happen before Philip the Arab returns Rome.

One further important issue should be discussed – the date of the tenure of the provincial gov-
ernor Sextus Furnius Publianus, whose name appears on most of the analyzed here inscriptions and 
milestones. In the literature, for a long time, his tenure was fixed to AD 247-249, though the dating is 
perceived as uncertain. The present analysis connects the respective epigraphic monuments with the 
itinerary of Philip the Arab back to Rome immediately after his inauguration, thus dating Furnius Pub-
lianus’ tenure in Trace in an earlier period, which includes at least a part of AD 244.3

3. Retrieving the period between February/ 
the beginning of March AD 244 and September AD 249

The rule of Philip the Arab (AD 244-249) has been viewed by the researchers as known enough. It 
has been connected to the idea of the bad ruler who comes to power as a usurper. He is also considered 
to be a weak emperor who governs shortly due to his inability to gain command over the Empire. Such 
an image could relatively easily be connected to the idea for the 3rd c. AD, mostly described as a total 
crisis. 

Only in the last decades, the researchers started to account for some inconsistencies in these neg-
ative reconstructions, thus making the reinterpretation of the period inevitable. The numismatic and 
epigraphic data indicates serious shortages in the knowledge concerning the rule of Philip the Arab. 
Little is also known about the identity and the historical role of his wife Otacilia Severa and his son 
Philip II. The complex analysis of the diverse sources for the time of Philip the Arab imposes the notion 
that it is just beginning to reveal its historical aspects. 

It seems that Philip I comes to power with the support and approval of the legions after the death of 
Gordian III in the course of his Persian campaign. The new ruler concludes the peace with the rapidly 
gaining strength Sasanians in a moment when the Empire needed it urgently. After securing the eastern 
territories of Rome, he empowers his brother Priscus with the government of the region and leaves for 
the capital. He later chooses the same approach when arranging the administration of the Danubian 
region, where he gives  control to his father (or brother) in law Severianus. On the way back to Rome, 
Philip the Arab chooses a rout e through the imperial territories not just aiming the direct and express 
arrival at the capital. He is willing to visit as many as possible provincial cities. This itinerary while 
heading to the capital could be interpreted as an attempt at gaining personal support in the respective 
Roman territories, as the visual recognition of the emperor, in this period of constant changes in the 
central government, is an important element to stabilize the new emperor’s place in the power.

After he is acknowledged by the senate in Rome, Philip the Arab arranges the deification of Gor-
dian III. This admiration toward the previous ruler is often viewed as an attempt of Philip to absolve 

3  Recently Sharankov 2018 offered further intriguing and important details on the subject. The author also 
suggests earlier dating for this provincial governor - ca. 245 – (shortly) after July/August 247 г. 
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himself of the guilt for the death of the beloved, according to the sources, Gordian III. In fact, this is 
probably not necessary, as the acquisition of the imperial power through violence is not an isolated 
precedent in the discussed period. Furthermore, the deification of Gordian comes after Philip’s recog-
nition as an Emperor. Accordingly, it could  be regarded as an attempt to highlight the lack of hostility 
between the two rulers. 

The strengthening of the central government turns to be the main goal of Philip. He is well aware of 
the need for the personal presence of the emperor ahead of the weary legions. With several active fronts 
to handle, it would be possible only if the emperor’s post acquires collective form, instead of the non-
functional at the moment, individual one. Within this context probably ca.  mid-August 244 AD Philip 
the Arab makes his son a co-ruler with the title of Caesar; ca. July 247 AD Philip II is being promoted to 
Augustus, probably done  to prepare the future easy transition of the power from the father to the son. 
The imperial issues attest Philip’s efforts to create a notion of a strong and stable dynasty. The emperor 
deifies his father and rebuilds his native city. He intentionally searches connection to traditional prac-
tices. Philip the Arab tries to utilize the traditionally stabilizing effect of the strong domus Augusta. He 
successfully applies symbolism in his politics. Thus despite the crisis, he organizes splendid festivities 
for the thousand anniversary of Rome in AD 248, meant as a symbol of the new beginning, as a new 
era for the Empire.       

Preserved juridical documents indicate that Philip I has a clear and adequate idea for the condition 
of the ruled territories. His decrees indicate striving to implement stable social regulation on the ba-
sic level, i.e. the family relations. Philip seems to realize the need for reforms on multiple levels of the 
imperial state system. 

Philip’s politics of reforms is attested also by the changes in the administrative and provincial 
structures of Egypt and the eastern provinces, as the important new regulation in Egypt concerning 
the public leitourgia. He also conducts different construction and renovation activities on the road infra-
structure throughout the entire Empire, and especially the Thracian provinces. 

Philip the Arab is doomed to rule in time of complicated foreign hardships for the Empire. On the 
one hand, there is the constantly growing threat to the east, at least temporary, he successfully manages 
it at the beginning of his rule. On the other hand, there is a permanent threat due to the incursions of 
the Transdanubian tribes. The victory titles of the emperor (Germanicus maximus and Carpicus maximus)4 
indicate that at least temporary he manages to repulse them. His clash with the Carpi in AD 2475 is per-
ceived as successful for the emperor. Despite it, Rome faces a new enemy – the Goths, precisely under 
his rule. This new enemy will influence the fate of the Empire in the decades to come. Philip ceases 
the payments for the Gothic tribes and this unleashes their discontent and aggression; as a result, they 
literally flood and demolish the territories of Lower Moesia and Thrace. Diverse sources unanimously 
indicate that the main forces of the Gothic incursions were concentrated in the two Thracian provinces. 
With the attacks of AD 248, the internal territories of the Empire become an arena for foreign aggression 
and lengthy military actions.

Despite the strive of Philip the Arab toward stabilization, the ruler is not able to eradicate one of 
the main crisis elements – the excessive power of the army and its interferences in political life. This is 
the reason for the constant new contenders for the throne raised by their troops, as Pacatianus on the 
Danubian Limes and Iotapianus in the eastern territories. This threat to the central power is directly 
connected to the new activation of the Transdanubian (incl. Gothic) tribes in AD 248 and the new edi-
tion of the known scenario: Decius, sent by Philip the Arab to stabilize the Lower-Danubian provinces, 
is proclaimed emperor by the legions. In the clash to follow Philip and his son are killed (ca. mid-Sep-
tember 249 AD) and the power transfers to the new favorite of the soldiers. 

4  Körner (2002: 150-152) considers the possibility that the title Germanicus maximus is acquired due to a victo-
ry against the Quadi. Another option in his opinion is that the title is part of the imperial propaganda aiming to 
stress on the military might of the two Augusti.

5  Piso 2005 insists that the date of the clash has to be at the end of AD 247 г. or the beginning of AD 248. 
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This possible reconstruction presents the time of Philip the Arab is stripped from the overwhelm-
ing negative evaluation of his political activity. The sources do seem to indicate that in many directions 
he conducts an adequate and complex politics. Needless to say, this reinterpretation is not trying to 
present him as an ideal or non-erroneous ruler.

Part III
The Rule of Trajan Decius (AD 249-251)

The third part of the text analyzes the time of Emperor Trajan Decius (C. Messius Quintus Traianus 
Decius) and reasons a possible reinterpretation of his rule. 

1. Retrievable condition of the Empire

The first chapter interprets the main issues of the rule of Decius and his family. Reviewed are his 
origin and career before becoming emperor; the chronology of the entry in power of his sons and their 
obligations as co-emperors; the role and engagement of his wife Herennina Etruscilla in the rule; the 
political concept of Decius and the reasoning for the undertaken reforms (especially the one concerning 
the religious system); the complete image of the princeps and his rule. 

In the absence of enough narrative evidence for the rule of Decius, the few juridical documents 
from the period are especially interesting. Eight laws are preserved in Codex Iustinianus. The dated 
legislative documents are issued in the period November 249 – December 250. Most of them date from 
the time of the sole rule of Decius. The last two legislative acts dated June – December 250 are issued 
alongside with Herennius and Hostilianus. This makes them important landmarks in the attempts to 
reconstruct the chronology of the rule of Decius and his family. 

The preserved legislation concerns the monetary and property relations in society. This could in-
dicate the will of the emperor and his administration to set order in the financial system in a time 
characterized by the unstable economic situation. The few known rescripts do not allow generalized 
conclusions but still could indicate which aspects of the jurisprudence of the period were most effec-
tively developed. 

The imperial coinage of Emperor Trajan Decius and his domus Augusta clearly reflects his political 
program. In the period there is worsening of the quality of the coinage. Hence, probably to stabilize the 
system two new denominations are introduced – double sestertius and semis. Types, implying abun-
dance and stability are struck, common for all the members of the domus Augusta. There is also a recog-
nizable presence of army focused types and such promoting his strong connection to the provinces as 
the characteristic types Genius exercitиs illуriciani and Dacia. 

Different reconstructions of the Gothic invasions in the period AD 248-251 are reasoned in the lit-
erature. A widely accepted theory sees two stages of the incursions. According to it, the Goths led by 
Cniva are active in Lower Moesia and Thrace in AD 250 and AD 251. Despite the strong presence of this 
reconstruction in the scientific literature, the deeper analysis of the sources leaves some questions open. 
A continuous, for over half a year, the presence of the Goths in the imperial territory is being supposed. 
Nevertheless, the entire activity of both sides of the conflict according to the reconstruction is concen-
trated in a short period in the beginning. Even though that the winter starts, the lack of actions in the 
following months till April – May 251 does seem peculiar. The question remains how exactly the Goths 
spend the winter months on Roman territory. Moreover, there is no evidence in the sources for such a 
presence. The presumed remaining in Philippopolis is connected to several unclear aspects. The sourc-
es testify for the total devastation of the city, the slaying of its population and the taking as captives of 
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those remaining alive. This would mean, that the Goths spend the winter in a destructed city, on enemy 
territory, controlling a great number of prisoners. Furthermore, during the entire period, the Roman 
military forces seem to detain themselves from any action. Bizarre is also the total lack of information 
about the activity of Herennius. The researchers suppose that he is sent with serious military forces in 
the problematic region of the Balkan territories at the begging of the conflict in AD 250. A mystery re-
mains also why the young Caesar receives the title of Augustus in the middle of AD 251, shortly before 
the final clashes. Moreover, he receives it after he supposedly had no military success against the Goths 
for already more than half a year, at that time.            

Another chronology is also to be found in the literature. According to it within the period AD 248-
251 there are three separate incursion waves in the Thracian territories of the Empire, in AD 248, AD 
250, AD 251. The first is in the time of Philip the Arab, while the second and third are at the beginning 
of the 250s, and they actually decide the fate of the rule of Decius. Close to the mid AD 250, the Empire 
is invaded by the Goths, Carpi, Taifals, Astrings, and Peuki. The third wave of “barbarian” incursions 
according to this alternative chronology takes place in AD 251, and exactly this is the period of Cniva’s 
activity. The final battle is mostly dated by the researchers in June 251. The clash near Abrittus (modern 
Razgrad) ends with the death of two Roman emperors, Decius and his son Herennius. In the Thracian 
territories, the Empire suffers blows of irreversible consequences. The state loses not just two emperors; 
the myth of its might is destroyed.

2. The Balkan provinces of Lower Moesia
and Thrace under the rule of Decius

Under the rule of Decius, the importance for Rome of both Lower Moesia and Thrace is evident. 
The intensity of the Gothic incursions and the events following, place them in the center of the research 
interests of the scholars working on the subject. Still, the reconstruction remains concentrated on the 
battles chronology and the discussions concerning the stages of the incursions AD 248-251. The knowl-
edge for the rule of Decius and his sons, who are his co-Augusti, lacks completeness and details. 

The huge number of coin hoards from the period does seem to be indicative of the tensed political 
situation, despite the complex issues concerning this material as a source for the incursions. The two 
provinces turn into the main stage where most of the activity of Decius is concentrated. His presence 
there is relatively good attested, but more details concerning his undertakings in the region could be 
retrieved by the provincial coinage. The lack of issues for Decius, his co-rulers and sons Herennius 
Etruscus and Hostilianus, as well as for his wife Herennia Etruscilla, could be equally informative. 
Exactly such is the situation in Lower Moesia and Thrace where under the rule of the Decius’ dynasty, 
not a single issuing mint is attested so far. It is very probable that the Transdanubian incursions in the 
period AD 248-251 lead to cesure in the minting. 

Most probably the lack of provincial coinage is the reason for the appearance of the huge coin 
hoards of antoniniani like the find from v. Reka Devnya (Marcianopolis), and the notably smaller in 
quantity but still impressive finds from Pleven, Sofia, etc. It is very probable also that they are connect-
ed to the concentration of military forces in the region. 

Four inscriptions on milestones with uncertain dating are known from Lower Moesia; all of them 
seem to belong to the earliest period of the rule of Decius, who appears there as a sole ruler. This fact 
could indicate his engagement with these territories, taking special care for the reconstruction of the 
road system in the region. These activities are to be expected before the beginning of the new wave of 
Gothic incursions in AD 250.

So far only two inscriptions from Thrace are attested. They cannot provide a stable basis for con-
clusions but still allow some suppositions. Notably, both monuments are from the northwestern part of 
the province. They seem also to be indicative of the importance of the Augusta Herennia Etruscilla in the 
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region. Her name is attested not only alongside that of her husband but also independently. She is pre-
sented with the title of mater castrorum, following with the tradition established in the second half of the 
2nd c. AD, suggesting her engagement with the military activity of her husband. It seems probable that 
Etruscilla is in Thrace exactly in connection to the clashes with the Transdanubian tribes in 250 – June 
251, where Decius and from certain moment also her son Herennius Etruscus are actively occupied.   

Important for the reconstruction of the period is also the numismatic and epigraphic data from the 
neighboring provinces Dacia, Upper Moesia, and Lower Pannonia. The issues from Dacia and Vimi-
nacium in Upper Moesia indicate the immense importance of these provinces. They are also affected by 
the Gothic invasions (especially Dacia) but are far from the epicenter of most destructive campaigns of 
the transdanubian tribes.

The appearance of personifications of Upper Moesia and Dacia and the symbols of prosperity and 
stability connected with them are in contrast to the otherwise military notions that seem to be more 
common for the imperial coinage. No doubt, the issues with the personifications of the provinces, indi-
cate Decius’ engagement to these territories. 

The inscriptions from these provinces are also indicative. Notable is the care for the road infrastruc-
ture, attested by the respective milestones. Furthermore, the personal presence of the members of do-
mus Augusta in the provinces of Dacia, Upper Moesia, and Lower Pannonia seems very probable. Hon-
orary inscriptions and milestones are set up not only in the name of Decius, but also his wife Herennia 
Etruscilla, and their older son – Herennius Etruscus. The young Caesar and his mother are honored by 
military units also separately. The entire imperial family seems actively engaged in the government. 
The activity of Herennius Etruscus immediately after his acclamation as Caesar seems to be connected 
initially with the province of Lower Pannonia. Aurelius Victor indicates that Herennius is sent to the 
problematic territories with the military forces that raised his father to the throne. Identifiable are at 
least two stages of such activity on his side, as the epigraphic evidence from Lower Pannonia seems to 
attest the presence of the young Caesar alongside the loyal local troops. The second stage of the political 
activity of Herennius Etruscus is probably connected to the turbulent events in the Lower-Moesian and 
Thracian territories, where he operates with his father. 

3. An attempt at a historical retrieving of the period from
the mid-September 249 till June 251

Decius receives the assignment by Philip the Arab in the region of the Lower-Danubian territories 
due to the growing unrest there. Probably he is sent with wide prerogatives and mandate to admin-
istrate simultaneously several problematic provinces, or at the least, he has the command over their 
military forces. The idea for his concurrent appointment to govern several provinces in the region of 
the Lower Danube, is in fact, no precedent in Roman history. The phenomenon is known since the sec-
ond half of the 2nd c. AD but in the period AD 244-249 it seems to be set as a practice – in the turbulent 
regions is appointed a person, who consolidates the military and administrative control over the entire 
affected territory, even though it is comprised of different provinces.

After Decius accepts the assignment and arrives in the Lower-Danubian lands he is acclaimed for 
emperor by the troops. This act on its own is no surprise. The main criterion for the legions to raise 
the pretenders for the power is if the person understands and sympathizes with their specific needs. 
Accordingly after the elimination of Pacatianus Decius becomes so to say a catalyst for the repeated up-
rising of the Lower-Danubian legions. He is born in Lower Pannonia. The epigraphic data attests him 
as governor of Lower Moesia in AD 234, which makes him more than suitable, according to the criteria 
of the soldiers. It is highly probable that this development is predictable for Decius and Philip the Arab 
himself. The question, why the acting emperor still meets this dangerous decision, remains. The answer 
should probably be searched in the circumstances and multiple issues that Philip is facing – to the east 
with the Sasanians, to the north with the Goths and their allies, the unrest in Alexandria and not least 
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important – the raging plague in Rome. The questionable moment in his political behavior is not the 
decision to send a representative of the government in the turbulent region, but particularly the choice 
of the person.    

The sources insist on the reluctance of Decius to accept the assignment and imperial power. Nev-
ertheless, his actions seem to indicate that he is prepared for what happened. If the sources reflect an 
actual demonstration on the part of Decuis, it seems likely that this is a ritual gesture, of the recusatio 
imperii type. It is also probable that his alleged hesitation to accept the offered power is based on the 
fact that he realized the big responsibility he would thus be taking upon himself. After he removes his 
predecessors, probably sometime around the end of September 249 he is acknowledged by the senate. 
Similarly to his forerunner, he is already part of the government before personally taking control over it 
and has a clear idea of the condition of the state. Exactly this experience allows him even in the late AD 
249 to conduct aware and deliberate reforms in many directions of the imperial life – administrative, 
economic and religious. The religious edict issued probably in the same year testifies for his political 
and administrative skills. Despite the negative consequence of the persecution of the Christians that 
follows, the reform seems to aim a unification act, very much administrative by its implementation but 
religious in its core. The idea for unification in the imperial religion is clearly formulated for the first 
time and its social aspect is an important element of the concept of community and loyalty to the state. 

One of the first decisions of the new emperor is to accept the cognomen Traianus, thus declaring his 
political program. Through this cognomen, Decius points to the moral principles and qualities that he 
is going to follow. Thus he legitimizes his power without claiming to have a genealogical connection 
with the successful emperor Trajan. 

Decius is aware of the constant external threat and conducts reconstructions and reinforcements 
on the road and defense infrastructure on the borders of the Empire. They are in constant danger from 
the North because of the Goths and their allies, in the East – of the Sasanian Empire. The sources report 
also for unrest in Africa and the Germanic provinces. 

The tensed situation in the Empire and the need to stabilize the central government give Decius 
ground to begin establishing his dynasty. The epigraphic and numismatic data indicate that the Au-
gusta Herennia Etruscilla has an active role in the government since the coming of Decius in power. In 
AD 250 both of their sons are included in the rule with the title of Caesar. The combined data from the 
epigraphic, numismatic, juridical and papyri sources indicate the possibility that this happened either 
simultaneously or with a small time difference. As possible dating for these events, the researchers pro-
pose September 250 AD in connection with the dies imperii of the father Decius.

Approximately in this time, the Empire clashes with the Goths, who will literally decide its fate 
during the period AD 250-251. It seems that due to the invasions of the Goths led by Cniva, the young 
Caesar Herennius is sent in the Lower-Moesian and Thracian territories. In this period he receives the ti-
tle of Augustus attested in the imperial coinage. Decius is in the problematic provinces as well. Initially, 
the Goths suffer defeat by the emperor and his legatus Trebonianus Gallus at Euscia (Novae or Oescus) 
and Nicopolis ad Istrum. The Gothic forces are most probably divided into two parts even before the 
battle at Nicopolis. One part of them devastates Lower Moesia and enters Thrace, sieging Philippopo-
lis.6 The other part led most probably by Cniva clashes with Decius near Beroe and wins the important 
battle for the first time, which gives them an advantage in the conflict. The emperor retreats to regroup 
his forces probably on the Lower-Danubian Limes, while Cniva joins the siege of Philippopolis. Priscus 
is acclaimed by the defenders of the city for emperor, following that the polis is surrendered to the 
enemy forces. This allows the Goths to devastate and plunder Philippopolis and to capture a serious 
amount of bounty and many captives. At the same time in Rome, there is another short-lived uprising 
led by Valens. This act becomes possible probably due to the absence of the imperial family from the 
capital. There is ground to presume that even Hostilianus is missing from Rome for a short period, 
although it seems that exactly he is the acting representative of the domus Augusta in the capital, while 
his father and brother are fighting against the Goths in the Balkans.

6 On the reconstruction of the events of the period see the new interpretations of Mitthof (in print) and Boteva 
(in print).
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In the mid-May/ early June 251 Decius manages to apprehend the retreating Gothic forces in the 
northeastern part of Lower Moesia near Abritus (modern-day Razgrad, Bulgaria). There happens the 
final battle in which the unthinkable occurs – Decius and his son Herennius Etruscus perish on the 
battlefield. Rome loses two emperors. The troops quickly choose the new emperor, the successful com-
mander Trebonianus Gallus, but the myth of the invincible Roman army is crushed. 

The general picture of the rule of Decius is very similarly reconstructed by the scholars despite the 
differences in some specific details. Strongly present is the idea for a time full of attempts for internal 
reforms influenced and dominated by external factors. The deeper look in the details seems to put the 
actual initiative for the processes within the activity of the central government and its internal politics. 
The Goths are the indisputable catalyst of the situation. Still, the reforms of Decius do not seem to be 
just reactions to unexpected circumstances. Characteristic for the time of the soldier emperors, espe-
cially for the 240s – 250s is that the rulers do not have the time and option to get acquainted with the 
political reality after receiving the imperial power. This observation seems to be valid for Decius as 
well. When he is inaugurated, he already appears to have had concrete ideas, concerning what had to 
be changed and where from comes the main threat for the Roman Empire. 

Part IV
The rule of Trebonianus Gallus (AD 251-253)

The fourth part of the current work is devoted to the rule of Trebonianus Gallus (AD 251-253). It 
specifically aims to examine whether the widely accepted notion of a detached rule of this emperor is 
supported or contradicted by the sources.

1. Basic features of the historical reality of the period

Despite its short duration the rule of Trebonianus and his son Volusianus confronts the researches 
with multiple questions concerning the beginning of the rule and the alleged role of Trebonianus in the 
peril of Decius; the peace with the Goths; the internal chronology of this government; the titles of the 
rulers; the attitude of Trebonianus towards the family of Decius and especially his son Hostillianus; the 
idea that the death of Hostillianus is caused by the new emperor; the measures undertaken by Trebo-
nianus and Volusianus; the theory about the prepared offensive against the Sasanians and the crash of 
these preventive efforts; the end of the rule of the two emperors. It is noticeable that even in the works 
presenting a relatively full historical reconstruction of the period, a deeper look in the Balkan provinces 
of Lower Moesia and Thrace lacks, although they are the actual arena of the main events. 

The data in the sources numismatic, epigraphic and papyri can precise further the existing notion 
of the emperors, based so far mainly on the historical narratives. Important evidence for the rule of Tre-
bonianus Gallus and Volusianus is preserved in the Codex Iustinianus. One could notice the tendency al-
ready registered in the rescripts of Philip the Arab and his son, where the largest group preserved laws 
concerns the family life regulations. This could serve as an indication that despite the tensed period, 
special attention was still paid to the family relations. Of course, the search for a deeper interpretation, 
in the two preserved legislative acts, except the obvious would lead to dangerous theorization. 

In the coinage, there is certain evidence for the presence of Herennia Etruscilla and Hostilianus in 
the government of the Empire, even after the death of Decius. The issues of the central coinage for his 
wife and son continue without interruption in Rome and Antiochia. They seem to indicate the unprob-
lematic incorporation of the two into the rule of the new imperial family. Types indicating peace and 
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concordia continue throughout the entire period of the reign of Gallus and his son. Noticeable is also 
the change from the strongly militarized by content and notion types during the rule of Decius, to the 
more civil and peace orientated ones of Trebonianus Gallus and Volusianus; mirrored by the coinage 
is also the devastating plague. 

The rule of Trebonianus Gallus and Volusianus ends in a typical for the period way. The circum-
stances make the parallel with the events from the end of Philip the Arab and his son Philip II logical; 
they even evoke the feeling of reoccurrence in the period AD 244-253. The stages of the cycle are with 
different duration, but the events that form them have similar contexts. 

Special attention in the frames of the current topic must be paid also to the usurper emperor Ae-
milius Aemilianus. The historical reconstruction of his persona contents multiple controversial ele-
ments, still he could be counted as a typical representative of the period of the soldier emperors. Little 
is known for his origin, and the theories vary from low to royal descent. Based on the epigraphic and 
numismatic data the researchers identify his wife as Gaia Cornelia (Gaia Cornelia Supera).

Trebonianus appoints Aemilianus as governor of the Moesian and Pannonian provinces. The em-
peror sends him there with additional forces to pacify the situation. The details of his mandate are 
problematic as the sources lack information on the subject. The simultaneous government of several 
provinces would not be a precedent in the period. It seems that Aemilianus is sent in the Moesian ter-
ritories with a center in Lower Moesia, where the main force of the incursions of the Transdanubian 
tribes is concentrated since AD 248. His connection to Pannonia seems to have an only military charac-
ter as the text of Zosimus attesting it, presents him as “legionum Pannoniae dux”.

During his mandate in the Lower-Danubian territories, Aemilius Aemilianus achieves victories 
against the attacking tribes, which swiftly wins him the loyalty of the legions. He receives soon the 
imperial power, as the acting emperors Trebonianus Gallus and Volusianus are killed by their soldiers 
soon thereafter. Aemilianus is acknowledged by the senate probably at the end of July – the beginning 
of August 253. The sources specifically mention his statement that he will govern alongside with the 
senate. For himself, he would keep only the military power, and leave the civil matters to them. 

It is mostly presumed that Aemilinus rules only three to four months and the end of his reign is 
traditionally set around the middle of September 253. He also shares the fate of his predecessors and is 
killed by his troops on via Flaminia, nearby Spolentium. 

Based on the narrative sources the researchers often reconstruct the rule of Trebonianus Gallus in 
a very negative way. He is accused of incompetence and neglectfulness. On the other hand, the direct 
remains of his activity – the epigraphic and numismatic evidence – indicate different historical reality. 
They seem to attest government that is trying to adequately manage multiple simultaneous problem-
atic situations. The large quantity of milestones with his name questions the otherwise widely spread 
notion of the two emperors as inactive and not leaving the capital. The coinage indicates aware politics 
with carefully chosen notions, meant to decrease the tension in society. 

Furthermore, the negative idea of Trebonianus seems to be based on the evidence provided by 
Zosimus, who possibly has a positive attitude toward Decius. After introducing the idea for the peril 
of this emperor as a result of a conspiracy organized by Gallus, Zosimus continues by criticizing and 
demonizing the new ruler. The negative attitude toward him is noticeable also in the 13th Sibylline 
book. It must be noted that the evidence of this prophetic text itself is highly problematic. Some of the 
researchers stress that the author of the prophecy is of eastern origin, which would explain the negative 
notions of the text, created by an inhabitant of the territories suffering from the Sasanian incursions, 
region that the central government proved unable to protect. 
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2. The evidence for the rule of Trebonianus Gallus and Volusianus
from the provinces throughout the Empire

This part of the work deals with the analysis of the data that could be retrieved from the numis-
matic and epigraphic monuments, of the provinces strongly affected by the incursions of the Sasani-
ans and the Transdanubian tribes. Now it is clear that both emperors, and especially Volusianus, are 
comparatively well attested by the epigraphic and numismatic data from provinces and regions as 
Noricum, Dalmatia, Upper Moesia, Dacia, Syria, Cilicia, Phrygia, and Lydia. Despite their short reign 
and tensed rule, they seem to conduct active and adequate to the situation politics, which has nothing 
to do with the notion of inactivity, imposed by the narratives. The recovered source data indicates that 
the central government is well represented in the provinces by Volusianus. An old practice, well-at-
tested ever since Marcus Aurelius and Lucius Verus and especially during the Severan time, could be 
observed. The obligations of the imperial government are distributed so that the physical presence of 
the members of domus Augusta on several fronts to be possible. In this case, it seems that Trebonianus is 
taking care of the stabilization of the center of the Empire – Rome, while his son seems to travel in the 
provinces, where the presence of the imperial institution is also needed. 

The attacks of the Goths and their allies in the Thracian provinces turn into the catalyst for the new 
prompt change of the Augusti. Exactly through Lower Moesia and Thrace they enter into the imperial 
territories and reach the Asia Minor shores. The Sasanians are also very active in the East. In the period 
of interest the Balkan territories, situated close to the heart of the Empire, and the eastern provinces are 
under external pressure. Important for the reconstruction of the historical reality is the mutual influ-
ence of the events on the two fronts. 

The numismatic data indicates active minting, especially in the eastern provinces. The combination 
of the growing external danger and the enhanced issuing could be indicative of possible preparation 
for the clash with the Sasanians.

The epigraphic monuments also testify for a dynamic rule. Even if the inscriptions are revoked as 
proof for the presence of the emperor in a particular region, their quantity is still a clear indicator of the 
active politics of the two Augusti. The inscriptions in the name of Volusianus and his honor support the 
idea that he is operating in the provinces and probably undertook a journey in AD 252. In this connec-
tion, it is noticeable that in the two Pannoniae the inscriptions for both father and son are erected by 
military troops. The fact that ala III Thracum (Upper Pannonia) and Cohors I Alpinorum equitata (Lower 
Pannonia) bare the name of Volusianus, could imply a strong connection of the young emperor with 
the armies and probably his engagement to the Pannonian provinces. The minting of the Thracian cit-
ies though limited in quantity testifies for the leading role in Thrace of Volusianus, as representative 
of the imperial institution. The lack of issues from the towns in Lower Moesia and of epigraphic data 
from both of Lower Moesia and Thrace is also informative. The explanation of the phenomenon could 
be searched in the instability of the region, where the minting and the construction works turn to be 
impossible at this moment.    

It seems that the engagement of the young emperor on the eastern front is his main task. Exactly 
there Rome faces equal and even superior adversary, the Sasanian Empire. The leading role of Volu-
sianus is indicated by the data from Thrace, territories that are the bridge between the West and the 
East. The attested presence of persons with Thracian origin in the Roman military troops on the Middle 
Euphrates convincingly hints the connection of the province of Thrace with the preparation for the 
military clash in the East.
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3. An attempt at a retrieving of the historical reality in the period 
from the summer of AD 251 till the autumn of AD 253 

After the death of Decius and Herennius Etruscus at Abritus, the Lower-Danubian legions choose 
for emperor Trebonianus Gallus – the only commander with victories against the Goths of Cniva. 
Alongside with him, they probably acclaimed emperor also his son Volusianus with the title of Caesar. 
The new emperor signs a peace treaty with the Goths. He guarantees them yearly payment and the 
right to keep their booty and captives on the condition to leave the Roman territories. In a moment 
when Rome suffers incomparable defeat and loses on the battlefield its rulers and symbols of imperial 
power, this treaty seems like a reasonable price for achieving certain stability of the state. 

After managing the situation on the Lower Danube, Trebonianus travels to the capital. There he 
adopts the living heir of Decius, Hostilianus and names him Augustus and co-emperor. His son is ini-
tially left with the title of Caesar. He also honors the rights of Herennia as Augusta and deifies Decius. 
These acts mark specific and central aspects of the politics of the new ruler, as he wants to set the no-
tion of the uninterrupted and stable central government, which is attested also in the imperial issues. 
Despite all of this, Trebonianus is accused of being participant in the demise of his predecessor, accu-
sations so typical for the period under discussion. Around the end of the summer or in the autumn of 
AD 251 Hostillianus probably becomes a victim of the plague raging in Rome. In his place for a co-ruler 
with the title of Augustus is announced Volusianus. 

The central problem of the joint rule of the two new emperors is the devastating plague. The sourc-
es indicate that it takes as many victims as the military conflicts of the period. Rome is particularly af-
fected. At a time when the myth of the invincible Roman power is destroyed due to the death of Decius, 
Trebonianus cannot leave the capital for long. Probably because of the plague, Trebonianus undertakes 
religious reform, similar to the religious decree of Decius.   

In the provinces the active representative of the imperial institution is Volusianus. The numismatic 
evidence indicate that he and his father have a clear idea for the danger that the Sasanians pose for the 
Empire. The latter are in constant upsurge ever since the rule of Ardashir I (AD 224-241) and as 
heirs of the Achaemenides, they state openly their claims toward Roman territories. The two emperors 
most probably conduct massive preparations for the forthcoming clash with the Sasanians and it seems 
that this was Volusianus’ main task. However, the rulers could not succeed in finishing the started – 
they are outpaced by the devastating Sasanian attack at Barbalisos. 

The measures against the Sasanians and the plague in Rome seem to have predominantly occu-
pied the attention of the two emperors, which could explain their politics on the Lower-Danubian 
limes. After the peace with Cniva, this military front seems relatively stable when compared to the 
other dangers. Possibly, the emperors are aware that these territories are not completely pacified. This 
presumption is supported by the fact that they send in the region representative of the central govern-
ment to control the situation. Despite the problematic and unclear mandate of Aemilius Aemilianus, 
it is obvious that he has broad prerogatives in the problematic region of the Lower-Danubian prov-
inces. Thus, in time when the two emperors are needed in more tensed regions, they do not leave the 
Danubian limes unprotected. The situation on this border most probably worsened after the arrival of 
Aemilianus, who becomes the catalyst for the discontent of the Transdanubian tribes, whose payments 
are interrupted by Aemilianus. 

The rule of Trebonianus and Volusianus appears to be adequate and well prioritized. The decisive 
role of the legions makes the absence of the emperors from the “Gothic front” crucial for their fate. Ex-
actly there the new chosen one, Aemilianus, is proclaimed emperor and starts his movement towards 
Rome. The inconstant loyalty of the legions manifests again: while waiting for help from Valerianus 
against the usurper, Trebonianus Gallus and his son are killed by their troops near Interamna or Forum 
Flaminii.    
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The definitions for the second half of the 3rd c. vary from time of chaos and decay to the stage of 
accelerated development and transformation of the Roman imperial system. Hence a more precise look 
upon the details of the period is needed. The rule of Trebonianus Gallus and Volusianus is a time when 
the central government uses symbols of easy transition and stability, choosing a direction of demili-
tarization of the society to reduce the compiled tension. The tendency suggests an attempt of solving 
the issues of the Empire from the inside out. Despite that, the critical situation in the provinces turns 
to be unresolvable at this point. A new wave of military discontent raises in the Thracian provinces of 
the Empire and it changes the status quo of the central government and places a new emperor in Rome. 

Conclusion
The study of the rules of the emperors Philip the Arab (AD 244-249), Decius (AD 249-251), Tre-

bonianus Gallus (AD 251-253) and Aemilius Aemilianus (AD 253) presents an opportunity for and 
requires the work with diverse materials. This approach demonstrates that the numismatic, epigraphic, 
papyri, juridical and archaeological sources contain information, which is not of inferior value when 
compared to the relevant narrative texts. If the analysis of the nine years of interest ignores any of the 
enlisted types of sources, it risks being inadequate, due to the insufficient character of any of the indi-
vidual type of sources and leads to distortion of the historical reconstruction. 

The four reigns could be studied as a logically integrative stage of the development of the processes 
characterizing the second half of the 3rd c. AD. The period allows the observation of tendencies deter-
mining the time of the soldier emperors. Doubtlessly first to be mentioned is the role of the legions in 
the elevation to the throne. Regardless of the accusations or rehabilitative explanations contained in the 
narratives, the only certain fact connected to the raising and fall of the four emperors is the role of the 
military. It must be noted that the army cannot be defined as a unified organization with common and 
clear goals and ideals. The complexity and uncertainty of the internal situation throughout these years 
is mostly caused exactly by the lack of common ground in the interests of the separate military troops. 
This leads to the simultaneous appearance of several pretenders for the throne, raised and supported 
by legions stationed in different regions. The motivation behind the acclamation of the chosen person 
seems to be connected not so much to his own personal and leadership qualities, morals and political 
experience. The future emperors are being recognized based on their military success. Nevertheless, 
this is just the reason why they managed to draw attention to themselves. Actually, important for the 
soldiers is that the person in charge of the Empire is capable of recognizing their needs and ready to act 
according to them. The loyalty of the legions is always on the side of the stronger. That makes it impos-
sible for the ruler to stabilize his power without conducting a cardinal change of the system. 

Common characteristics of the four main emperors of the period AD 244-253 is that they have ex-
perience with the government of the Empire before coming in power. Probably this is the reason why 
the political programs of Philip the Arab, Decius, and Trebonianus Gallus are clearly stated and trace-
able from the beginning of their rule. The reforms and legislation that could be reconstructed from the 
period indicate the will for stabilization and regulation of the society. Beginning with the preserved 
regulations of the family relations and reaching to the reforms organizing the behavior of the entire 
population of the Empire, it is easy to recognize the politics aiming to unify the imperial community. 

A defining characteristic of the period is also the will to follow the traditions. The rules of Philip 
the Arab, Decius, and Trebonianus Gallus seem to be in continuation of the tendencies set by Septimius 
Severus (AD 193-211) and his dynasty. This is especially visible in the area of jurisprudence. These 
rulers follow Septimius also in the matter concerning the treatment of the army as a central power in 
the government of the state, they count on it and act according to its needs. Nevertheless, it seems that 
this aspect is more a result of already implied principle than the personal understanding and will of 
the Augusti. Still exactly under the emperors of interest, one could also register a deviation from the 
governing principles set by Septimius Severus. Under Philip I, Decius, Trebonianus, and Aemilianus 
there is returning to the traditional idea of ruling the Empire in cooperation with the senate. Naturally, 
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at this stage, the senate is no more the important and powerful republican institution. Despite that, all 
four of them seek its sanction, in the moment of their accession to the throne, and its consult in specific 
situations. The senatorial stratum emits individuals that manage to acquire the imperial power, though 
as actually supported and chosen by the soldiers. This explains the attempts to introduce a functioning 
system, where the decisions are taken and balanced between several empowered institutions. 

One could outline a new political aspect also in connection with the recognition of the new rulers 
on the throne. They no longer present fabricated genealogical connections as a basis of their right to 
govern. New practices are implied: Philip deifies his father; Decius honors through his coin issues list 
of deified emperors, stating his intention to join the group of the “good emperors”; Trebonianus adopts 
Hostillianus and virtually merges his dynasty with the dynasty of Decius, who is proclaimed divus.

A central aspect that Philip the Arab, Decius, and Trebonianus imply and develop further concerns 
the important role of domus Augusta for the imperial institution. The raising of its members to the rank 
of official and fully empowered representatives of the imperial central government happens even more 
promptly under the rule of the emperors in the period AD 244-253. These decisions are now practical-
ly amongst the first of the new Augusti. There is a delay of almost a year in this direction only under 
Decius, but even then some aspects of this politics are to be observed since the beginning of his rule. 
The identity of the strong Augusta, pillar, and protector not only of the imperial family but of the en-
tire Empire is a key aspect of this politics. Such seems to be missing only in the family of Trebonianus 
Gallus, but then the wife of Decius Herennia is still active in this role at least for a while. It the turbu-
lent time of their ascension the swift legitimation of the own dynasty with strong imperial couple and 
heirs, included in the government since the beginning, is a statement of the will to stay and stabilize 
the central imperial power. Of course, it is a matter of different question, whether such statement was 
achievable and realistic at all. 

The role of the sons co-emperors seems to has a meaning beyond merely being heirs to the throne 
recognizable for the people. Two main and connected reasons make their existence logical and nec-
essary. The Empire faces well organized and dangerous adversaries on its borders. Their activity on 
different fronts often coincides. In a period when the soldiers constantly elevate their commanders to 
the throne, the politics of the imperial institution to secure the presence of a fully empowered imperial 
representative on each active front seems especially adequate. The need to closely control the legions 
is obvious. The only certain way of achieving that is the presence of the emperor, leading the military 
forces. This becomes possible through the raising of the sometimes too young sons of the rulers, first to 
the rank of Caesar, then to that of Augustus. Their tender age does not seem to leave them as just nominal 
representatives of the imperial power and obligations. The numismatic and epigraphic evidence from 
the entire period AD 244-253 strongly indicates the personal presence of the young rulers in certain 
regions and their obligations in connection with the military clashes of Rome. 

One could find similarities in the situations in which Philip the Arab, Decius, Trebonianus Gallus, 
and Aemilius Aemilianus develop and act not just concerning the internal condition of the state but 
also in its external politics. Rome has issues on almost all borders with enemies of different type and 
potential. Two of them stand out so much that they turn into factors decisive for the development of 
the Empire. On the one hand are the clashes with the new rising power, the Sasanian Empire led by the 
King of kings Shapur I. On this front Rome faces dangerous, and in many ways equal adversary. The 
claim on the Achaemenid heritage turns the two empires into rivals for the territories of the eastern Ro-
man provinces. The constant threat on this front requires the concentration of serious resources in the 
region, a need adequately recognized by the ruling families of Philip, Decius and Trebonianus. 

It seems that the Lower-Danubian border leads in the contest for the attention of all four emperors 
from the period of AD 244-253. The clashes with the Transdanubian tribes are in fact uninterrupted 
during the time of the four rules. Though not so well organized and powerful as the Sasanians, the 
incursions of the Goths and their allies, the Carpi, and other Transdanubian tribes, achieve something 
unimaginable till the moment: they move the battlefield on the territory of the Empire. The provinces 
of Lower Moesia and Thrace, though often left out of the narrations on the period, turn actually into 



180

the center of the Empire during the nine years under discussion here. On the Lower-Danubian limes 
emperors are being raised and replaced; it is there that Rome loses two rulers. A catalyst of all these 
events are the incursions that reached their peak in the period under the lead of Cniva AD (250 –) 251. 
The Roman Empire proves incapable of dealing with an enemy on a much lower social and political 
stage of development. This only confirms the need for swift and deep reform of the imperial system.

The conclusion that naturally dominates when studying the time of Philip the Arab and Philip II 
(AD 244-249), Decius with Herennius and Hostillianus (AD 249-251), Trebonianus Gallus, Hostillianus, 
and Volusianus, and later only with Volusianus (AD 251-253) excludes the option to determine them 
as bad or good emperors. The analysis of their rules in the context of the dynamics of this time testi-
fies, that though chosen by the legions, they have enough political experience to recognize the dangers 
confronting the Empire. Everything indicates that they are capable of making prompt and adequate 
decisions, even with the clear knowledge that they could be harmful to their popularity. 

The present work does not aim for the creation of a certain perception of the historical reality of the 
mid-3rd c. AD. It presents just one possible reconstruction of the period AD 244- 253 concerning certain 
questions, e.g. who are the emperors and how do they act against the Transdanubian invaders on the 
Danubian limes, and the Sasanians on the eastern borders; how do they manage to protect the imperial 
integrity and future, both on the external and internal political fronts.
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AD 244 ? 
FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1[ -ca.?- τ]ῷ καὶ Ἀμυντιανῷ ἱερῖ(*) ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν 
[χρηματιστῶν καὶ τ]ῶν ἄλ[λων κριτηρίων -ca.?- ] 
FrB
[τῆς προειμέν]ης μοι δ̣ι̣[σσ]ῆς ἀσφαλίας(*) σὺν τῇ ὑπὸ αὐτὴν ὑ̣π̣ο̣γ̣ρ̣α̣φ̣ῇ̣ [ἀντίγραφον ὑπόκειται.] 
[Αὐρηλία Σινθ]ῶνις Ἡγουμένου μητρὸς Τνεφερσόιτος ἀπὸ κώμης Τα̣μά̣εως, μ[ετὰ κυρίου τοῦ] 
5[ -ca.?- δεδομένου] μοι κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθη Αὐρηλίου Βερενικέως τοῦ καὶ Ὡρίωνος Νερου[ϊα-] 
[νείου τοῦ κ]αὶ Προπατορείου καὶ ὡς χρηματείζει(*) Ἀντινοέως, Αὐρηλίῳ Σαραπίωνι Ἀππιανοῦ 
[ -ca.?- τοῦ καὶ] Θώνιος ἀπὸ Ὀξυρύγχων πόλεως χαίρειν. ὁμολογῶ ἀπεσχηκέναι παρά σου ἃς 
ἐδάν̣ε̣[ι-] 
[σά σοι -ca.?- ] κατὰ συνχώρησιν τελιωθεῖσαν διὰ τοῦ καταλογείου τῷ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ̣[τε]ι θεοῦ Σ̣ε̣ουήρου 
[Ἀλε-] 
[ξάνδρου, -ca.?- ] Μεχείρ, ἐπὶ ὑποθήκῃ τῶν διʼ αὐτῆς δηλουμένων ὑπαρχόντων σου ἀργυρίου 
δραχμ[ὰς] 
10[ -ca.?- χιλίας] τετρακοσίας κεφαλαίου καὶ τοὺς τούτων λοιποὺς ὀφιλο̣μ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ς̣(*) δραχμιαίους 
τόκ[ους] 
[τοὺς καὶ] π̣ροαποδοθέντας(*) οὐχ ὑπερέροντας(*) τὸ κεφ̣ά̣λ̣α̣ιον   ̣  ̣  ̣  ̣γρα  ̣  ̣  ̣  ̣ξενικ  ̣  ̣  ̣  ̣ 
[ -ca.?- ] πρακτορικὰ καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας, καὶ μηδ̣ὲ̣ν̣ ἐ̣ν̣κ̣α̣λ̣εῖν μηδὲ ἐνκαλ[έσειν] 
[μηδὲ ἐπελε]ύσεσθαι μήτε περὶ τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου μήτε περὶ τόκ̣ω̣ν̣ αὐτοῦ μηδὲ περὶ ἄλλου 
[μηδενὸς ἁπλ]ῶ̣ς μέχρει(*) τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας· ἄκυρόν τε εἶναι τὴν δηλουμένην τοῦ δανείου 
[συν-] 
15[χώρ(?)]ησιν καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν γενομένην διὰ τοῦ τῶν ἐγτήσεων βιβλιοφυλακίου τῶν̣ 
[διʼ ὑποθή]κης ὑπαρχόντων κατοχήν, ἔτι δὲ καὶ ἣν ἐπόρισα ἐνεχυρασίαν καὶ τὴν ταύ[της] 
[δημοσ]ίω̣σιν καὶ τὰ ἑξῆς ἐπηκολουθηκότα νόμιμα μέχρις ἐμβαδίας̣(*)   ̣  ̣  ̣δι  ̣  ̣ 
[ -ca.?- ]κ̣ης. κυρία ἡ ἀποχὴ δισσὴ γραφεῖσα, ἣν ὁπηνίκ[α ἐὰν] αἱρῇ δημωσιώσις(*) διὰ τοῦ κ[α-] 
[ταλογείο]υ οὐ προσδεόμενος μεταλήμψεώς μου διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν μ̣ε̣ τῇ ἐ̣σ̣ο̣μ̣έ̣νῃ 
20[δημοσι]ώ̣σι(*). περὶ δὲ τοῦ τα(*) ὀρθῶς καλῶς γίνεσθαι ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα. ἔτους α̣ 
[Αὐτοκρ]ά̣τορος Καίσαρος Μάρκου Ἰουλίου Φιλίππου εὐσεβοῦς εὐτυχοῦς σεβαστοῦ, Φαρμοῦθι   ̣  ̣ 
[Αὐρηλία Σι]ν̣θῶνις Ἡγουμένου ἀπέσχον παρὰ τοῦ Αὐρηλίου Σαραπίωνος τὸ προκείμενον κεφά- 
[λαιον καὶ] τοὺς λοιποὺς τόκους καὶ ἃ διέγραψα τέλη καὶ πρακτορικὰ καὶ τὰ ἄλλα δ̣α̣π̣α̣ν̣ή̣μ̣α̣τ̣α̣ 
[καὶ οὐδὲν ἐ]γκαλῶ περὶ οὐδενὸς ἁπλῶς ὡς πρόκειται. καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα. 
25[Αὐρήλιος Βερε]νικεὺς ὁ καὶ Ὡρίων̣ ἐπιγέγραμμαι αὐτῆς κύριος δοθεὶς αὐτῇ καὶ ἔγραψα ὑπὲρ 
[ -ca.?- μὴ εἰδ]υίης γράμματα. 
[ -ca.?- ]  ̣ς βούλομαι ἀπὸ τῆς δισσῆς ἀσφαλείας μονανὴν(*) ἐν δημοσίῳ γενέσθαι διδο̣[ὺς] 
[τῇ] π̣όλε̣ι̣ ὑπὲρ μοναχοῦ τὰς ὁρισθείσας δραχμὰς δεκαδύο καὶ τοῦ τιμήματος τέλ̣[ος· καὶ] 
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ἀξιῶ ἀναλαβόντας αὐτὴν παρʼ ἐμοῦ ὑπογεγραμμένην ὑπʼ ἐμοῦ περὶ τοῦ εἶναι τὴν ὑπὸ 
30τὴν ἀσφάλειαν ὑπογραφὴν ἰδιόγραφον τοῦ ἐπιγραφομένου αὐτῆς(*) κυρίου Αὐρη- 
λίου Βερενικέως γράφοντος ὑπὲρ \α/ὐ\τῆς/(*) γράμματα μὴ εἰδυίης συνκαταχωρίσ̣α̣ι̣ α̣ὐ̣[τὴν] 
τῷδε τῷ ὑπομνήματι εἰς τὴν Ἁδριανὴν βιβλιοθήκην, τὸ δὲ ἴσον εἰς τὴν 
τοῦ Ναναίου, πρὸς τὸ μένειν μοι τὰ ἀπʼ αὐτῆς δίκαια ὡς ἀπὸ δησίου(*) χρηματισμοῦ, 
ἕνεκα τοῦ καὶ παροῦσαν τὴν Αὐρηλίαν Σινθῶνιν Ἡγουμένου εὐδοκεῖν 
35τῇ τη(*) δημωσιώσει(*) ἀσφαλεια(*) 
(hand 2) ὁ πρὸς τῇ διαλογῇ τῆς πόλ(εως) Δ Traces 
(ἔτους) β Μάρκου Ἰουλίου Φιλίππου Καίσαρος 
τοῦ κυρίου, Θὼθ ε. 
 
Apparatus: 
^ FrA.1. l. ἱερ<ε>ῖ 
^ FrB.3. l. ἀσφαλείας 
^ FrB.6. l. χρηματίζει 
^ FrB.10. l. ὀφειλομένους 
^ FrB.11. corr. ex π̣ροαπο⟦ο⟧δοθεντας 
^ FrB.11. l. ὑπεραίροντας 
^ FrB.14. l. μέχρι 
^ FrB.17. l. ἐμβαδείας 
^ FrB.18. l. δημοσιώσ<ε>ις 
^ FrB.20. l. [δημοσι]ώσ<ε>ι 
^ FrB.20. l. <ταῦ>τα 
^ FrB.27. l. μοναχὴν 
^ FrB.30. corr. ex μου 
^ FrB.31. corr. ex ⟦μο⟧υ 
^ FrB.33. l. δη<μο>σίου 
^ FrB.35. l. τῆς 
^ FrB.35. l. δημοσιώσει 
^ FrB.35. l. ἀσφαλείας

2. P. Stras. 3 144.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 22–26 (= 21–22)
Заглавие: Продажба на земя (Vente de terrain) 
Произход: Hermopolites, Египет  
Дата: след 245 г. 
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.stras;3;144 (03/08/2018)

AD 245- ?  
[Reprinted from: sb.5.8259] SB5,8259 
1
(hand 3) [ -ca.?- ]  ̣υ(*) 
[ -ca.?- ]ριτου 
[ -ca.?- ]υπ̣ο 
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ι 
5[ -ca.?- ]υ  ̣  ̣ου 
[ -ca.?- ]  ̣ς(*) 
[ -ca.?- ]ου 
2
(hand 1) Αὐρήλιο[ς]   ̣α[  ̣  ̣  ̣ω]ν̣ Κοπρ̣έο[υ τοῦ καὶ Ἀμφίονος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣ [ -35-45- (?)] 
του Αὐρηλίᾳ Τα  ̣[  ̣]  ̣ῶνι(*) Ἀμμων[- ca.9 -]  ̣της [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣[- ca.22 -] μετὰ συνεσ[τῶτος] 
Αὐρηλίου Ἑρμοδώρου Διοσκό[ρ]ου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως [ -ca.?- ὁμολογ]ῶ ἑκ[ο]υσίως(*) 
πεπρακέναι σοι [ἀπὸ τοῦ] 
νῦν [ἐ]πὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχον μοι περὶ Τισεῖχιν ἐκ [τοῦ - ca.10 - κ]λήρ̣ο̣υ ἀπ̣ὸ 
κ̣ατοικικῆ̣[ς] ἀρ̣[ούρης] 
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5μιᾶς γῆς κατοικικῆς ἀναιτήτου ἀρούρης ἥμισυ , ὅπ̣ερ [π]αραδώ̣[σω κα]τʼ ἀ̣γρὸ[ν σπ]όρ̣ι̣μον 
πλῆρες(*) τῷ τῆς κατοικία[ς δικαίῳ] 
σχοινίῳ καθαρὸν ἀπὸ β[ασ]ι̣λικῆ̣ς̣ καὶ παντὸς ἴδου̣ς(*) ἁ̣[πλῶς], ο̣ῦ̣ [γεί]τ̣ο̣νε̣[ς] β[ορρ]ᾶ Ἑρμείνου 
τοῦ καὶ Διδύμου [ -ca.?- ] 
χ  ̣  ̣(*) νότου καὶ ἀπηλιώτου κληρονομίας Ἀχιλλ[έ]ως Ἀχιλλ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣[  ̣]ρ̣ιο̣υ 
κλήρ̣ο̣υ, τιμῆς τῆς πρ[ὸς ἀλλή-] 
λους συμπεφωνημένης ἀργυρίου δραχμάς(*) δι[σχιλ]ί[ων](*) (γίνονται) ἀργ̣(υρίου) [(δραχμαὶ) ]
[Β(?)]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]πέσχ[ον] παρὰ σοῦ διὰ χι[ρὸς](*) 
ἐκ πλήρους, καὶ εἶναι περὶ σ̣ὲ [κ]α̣ὶ̣ τοὺς παρὰ σοῦ τὴν τοῦ [πεπραμέν]ο̣υ ὡς̣ π[ρό]κ̣ε̣[ι]τα̣ι 
κατοικικοῦ ἀρο̣ύ̣[ρ]ης [ἡμίσους ] 
10κυ[ρία]ν καὶ κράτησιν χρωμ[έν]ους κα[ὶ] οἰκο̣νομοῦν[τ]α̣ς̣ [περὶ αὐτοῦ κ]α̣θ̣ʼ ὃ̣[ν ἐὰν] α̣ἱ̣ρ̣[ῶν]ται 
τρόπον καὶ καρπου[μένους] 
κ[αὶ δι]αμισθ̣ο̣ῦντας κ[αὶ] ἀ[ποφερ]ο̣μένους τὰ ἐξ αὐτο[ῦ κατʼ ἔτος γενή]ματα κ̣αὶ [π]ε̣ρ̣ι̣[ε]
σ̣όμε[να] π̣άντα εἰς τὸ ἴδιο[ν ἀπὸ τοῦ] 
ν̣ῦ̣ν [ἐπ]ὶ τὸν ἅπαντα χρόνον, [τῶ]ν τούτου(*) δημοσίω[ν καὶ ἐπιμερι]σμῶν(*) πάν̣τ̣ω̣ν̣ τῶν μ̣ὲ̣ν 
ἔμπροσθ[εν χρό-] 
νων μέχρι τοῦ διελθόντ̣ο̣ς̣ α (ἔτους) καὶ αὐτοῦ τοῦ α (ἔτους) [ὄντων πρὸς] ἐ̣μ̣ὲ̣ τὸν πωλοῦντα τῶν 
δὲ ἀπὸ το[ῦ ἐνεστῶ-] 
τος β (ἔτους) ὄντων πρὸς σὲ τὴν ὠνουμένην, [τ]ῆς βε[βα]ι̣[ώσε]ω̣ς διὰ παν[τ]ὸς πρὸς πᾶσαν 
βεβαίωσιν̣ [ἐξακο-] 
15λουθούσης μοι τῷ πωλοῦ[ν]τι, καὶ μὴ ἐ̣π̣ε[λε]ύσεσθαί μ[ε μηδὲ] ἄ̣λ̣λ[ο]ν [ὑπ]ὲρ ἐμοῦ ἐπ[ὶ] σὲ 
τὴν ὠνουμ[ένην μηδὲ] 
ἐπὶ τοὺς παρὰ σοῦ περὶ μηδενὸς τῆσδ[ε τῆ]ς̣ πράσεω[ς τρόπῳ μη]δε̣ν̣ί̣· ἐ̣ὰν δ[ὲ ἐ]π̣έλθω ἢ μὴ 
βεβαιῶ, ἥ τʼ ἔ[φοδος] <ἄκυρος> 
ἔστω καὶ προσαποτείσω ἢ ὁ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπ̣ελευσόμ[ενός σοι τῇ ὠνουμένῃ] ἢ τοῖς παρὰ σοῦ τά τε 
βλάβ[η καὶ δα-] 
πανήματα καὶ ἐπιτίμου ὡς̣ ἴδιον χρέος διπλῆν [τὴν τιμὴν καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὴ]ν̣ ἴ̣σην, καὶ μηδὲν 
[ἧσσον] 
ἡ πρᾶσις κυρία ὡς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ κατακ[ε]χ̣[ωρισμένη ἣν καὶ δισσή]ν σοι ἐξεδόμην 
καθαρ[ὰν ἀπὸ] 
20ἐπιγραφῆς καὶ χαράξεως, καὶ [ε]ὐδοκῶ τῇ [ἐ]σομένῃ δ̣η[μοσιώσει - ca.10 - κα]ὶ̣ ἐ̣π̣ερωτηθε[ὶ]ς 
ὡμ[ολόγησα]. 
ἔτους β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Ἰουλίου Φιλίππου Εὐσ[εβοῦς Εὐτυ]χ[ο]ῦς καὶ Μάρκου 
Ἰουλίου [Φιλίππου] 
γενναιοτάτου Καίσαρος Σεβασ̣τ[ῶν] Φ̣αῶφι ι̣ϛ Αὐρήλ(ιος) Ἐρ[  ̣  ̣]ς(*) ὁ καὶ Μελί[τ]ων(*) ἔγρ(αψα)
(*) τ  ̣  ̣  ̣  ̣ (hand 2) Αὐρήλι[ος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] 
ων Κοπρέου τοῦ καὶ Ἀμφίο̣ν̣ος πέπρακα καὶ ἀπέσχον [τὴ]ν τιμὴν̣ καὶ βεβαίωσ[α ὡς] 
πρόκειται καὶ εὐδοκῶ τῇ ἐσομένῃ δ[η]μοσ[  ̣  ̣]  ̣εσι[  ̣  ̣]  ̣(*) 
-ca.?- 

Apparatus: 
^ 1.1.   ̣  ̣ prev. ed. 
^ 1.6.   ̣  ̣ prev. ed. 
^ 2.2. l. Ταπ̣ο̣υῶνι 
^ 2.3. [- ca.13 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] prev. ed. 
^ 2.5. πληρ̣  ̣  ̣ prev. ed. 
^ 2.6. l. εἴδους 
^ 2.7. l. χων 
^ 2.8. l. δραχμῶν 
^ 2.8. δι[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] prev. ed. 
^ 2.8. l. χε[ιρὸς] 
^ 2.12.   ̣  ̣υτ  ̣  ̣ prev. ed. 
^ 2.12. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ων prev. ed. 
^ 2.22. Ἐ̣ρ̣[  ̣  ̣] prev. ed. 
^ 2.22.   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ων̣ prev. ed. 
^ 2.22. ἔγρα̣ψ̣(α) prev. ed. 
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^ 2.24. δ[η]μ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ς̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.

3. P.Harr. (1) 80.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 39–41.
Заглавие: Наемане на земя (Lease of Land)
Произход: Oxyrhynchites, Египет 
Дата: 22 септември 249 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.harr;1;80 (03/08/2018)

AD 250 Oxyrhynchite 
Traces 7 lines 
8[ -ca.?- ὥστε σπεῖ-] 
ραι καὶ ξυλ[α]μῆσαι πυρῷ μὲν ἀρούρας πέντε ἥμισ[υ , καὶ ἀ-] 
10ρούρας δύο ἥμισυ λαχανοσπέρμῳ ἄρουραν μίαν [ -ca.?- ] 
καὶ ι ((unintelligible )) πυρῷ ἄρουραν, εἰς ἥμισυ χλωροῖς, ἄρουρα[ν μίαν , καὶ εἰς ἥ-] 
μισυ λαχανοσπέρμῳ, ἄρουραν μίαν , ἐκφορίου κ[αὶ φόρου κα-] 
τʼ ἔτος κατʼ ἄ[ρ]ουραν τῶν μὲν ἐν πυρῷ ἀνὰ πυρ[οῦ ἀρτάβας] 
ὀκτώ , τῶν δὲ ἐν χλωροῖς ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας [  ̣  ̣, τῶν δὲ ἐν] 
15λαχάνῳ λαχανοσπέρμου ἀρταβῶν(*) τριων(*)   ̣[ -ca.?- ] 
ὑδρευ[μ  ̣  ̣  ̣]ν κατα  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣κας  ̣  ̣[ -ca.?- ] 
τα σε ἡμίσεος μέρους   ̣[ -ca.?- ]ας   ̣ο̣υ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣νων ἐκ σοῦ π[α-] 
ρασχεῖν μοι εἰς κοπὴν ἀπὸ τῶν ἐπὶ τοῖς ὑδρεύμασι ἀκανθ[ῶν] 
ἄκανθαν μίαν εἰς κατασκευὴν ἁψεῖδος(*), καὶ ταύτην [  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ] 
20σαι διδόντα   ̣  ̣ο̣φλ̣η̣ν [τ]οῦ μισθ[οῦ] το[  ̣] ἐκ το[ῦ -ca.?- λαμ-] 
βάνοντα παρʼ ὑμῶν   ̣  ̣  ̣  ̣σαν π[ -ca.?- ] 
οἱ ἦλοι χωρήσουσιν ἐ[κ τ]ῆς κατασκε[υ]αζ[ομένης -ca.?- ] 
ἐκ καινῆς   ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ουσης πατ  ̣εινα[ -ca.?- ] 
νων ὑδρευμ[άτ]ων καὶ   ̣οτριαν  ̣  ̣  ̣μ[ -ca.?- ] 
25τι τὴν περὶ [ -ca.?- ]  ̣ ὑδροφυλίων τῶν [ -ca.?- ]σ̣ίους χω- 
μάτων καὶ σπ̣ε̣ρβιω[ν] ὄντων πρὸς ἐμὲ ἀκίνδυνα πάντα 
παντὸς κινδύν[ου]. ἐὰν δʼ, ὃ μὴ εἴη, ἄβροχος γένηται, παραδε- 
χθήσεταί μοι, τῶν τῆς γῆς κατʼ ἔ[τος δ]ημοσίων ὄντων 
πρὸς σὲ τὴν γεοῦχον, κυριεύουσαν τ[ῶν] καρπ[ῶ]ν ἕως τὰ ὀφ̣ε̣ι̣- 
30λόμενα ἀπολάβῃς· ἅπερ βεβαιου[μέ]νης [μοι τῆς ἐπιδο-] 
χῆς ἀποδώ[σω]   ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῷ Παῦνι μηνὶ τ[οῦ ἐνεστῶτος (?)  ̣ (ἔτους) ἐφʼ ἅλω] 
τοῦ Ἐπισήμου νέα καθαρὰ ἄδολα ἄβ[ωλα] κεκοσκιν[ευμένα,] 
τὸν μὲν πυρὸν καὶ ἀκοιθ̣ον μέτ[ρῳ τετραχοι]νικείῳ [σοῦ τῆς] 
γεούχου, τὸ δὲ λαχανόσπερμον ἀπα[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ [μέτρῳ] 
35ἐλαιουργικῷ τῶν γω̣ν[ -ca.?- ]  ̣ρούντων καὶ ς[ -ca.?- ] 
παραδώσω τὴν ἁψεῖδ[α](*) [καὶ ὅσ]α ἐὰν ἄλλα παραλ[άβω σὺν τῇ] 
μηχανῇ συνηγ̣μ̣[ένα ἄνευ ἐκλ]είψεως   ̣  ̣  ̣νομ̣εν̣[ -ca.?- ] 
ὡς καθήκει. ἡ [ἐπιδοχὴ] κυρία, καὶ ἐπερωτη[θεὶς ὡμολόγη-] 
σα. (ἔτους) ζ αὐτοκρ[ατόρω]ν Καισάρων Μάρκ[ων Ἰουλίων] 
40Φιλίππων Καρπικῶν [μ]εγίστων Γερμαν[ικῶν μεγίστων] 
εὐσεβῶν εὐτυχῶν σεβα[στῶ]ν Θὼθ κε. 
(hand 2) Αὐρήλιος Ἄυ(*)σις Ὥρου ἐπεδεξάμην εἰ[ς μίσ]θωσι[ν ἐπὶ] 
ἔτη τέσσαρα , καὶ ἀποδώσω τὰ ἐκφόρι[α ἀνυπερθέ(?)]τω[ς(?)] 
καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔγραψα] 
45ὑπὲρ αὐτοῦ φαμένου μὴ εἰδέναι γράμματα. 
 
Apparatus: 
^ 15. l. ἀρτάβας 
^ 15. l. τρεῖς 
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^ 19. l. ἁψῖδος 
^ 36. l. ἁψῖδα 
^ 42. αϋσισ papyrus

ІІ. Император Траян Деций, Херений Етруск и Хостилиан (249-251 г.)

1. P. Oxy.  14 1636.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 39–41.
Заглавие: Отстъпване на земя (Cession of Land)
Произход: Oxyrhynchos, Египет
Дата: 27 ноември 249 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;14;1636 (03/08/2018)

AD 249 Oxyrhynchos 
[Αὐρήλιος] Σερῆνος ὁ καὶ Σαραπίων Ἀγαθείνου 
[μητρὸς Τ]αποσειριάδος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως 
[Αὐρηλί]ῳ̣ Π̣α̣νεσνεῖ Πτόλ[λι]δος μητρὸς Ἀν- 
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἀπὸ κώμης Σερύφεως χαίρειν. 
5[ὁμολογῶ] παρακεχωρηκέναι ἀπὸ τοῦ νῦν 
[εἰς τὸν ἀεὶ] χρόνον ἀπὸ τοῦ ὑπάρξαντός μοι ἀγορα- 
[στικῷ δικ]αίῳ περὶ [τ]ὴν αὐτὴν Σερῦφιν ἐκ τοῦ 
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ κλήρου διμοίρου μέρους σειτικῆς(*) 
[ἀρούρης μ]ιᾶς ἐ[ν θ]ρύοις μεθʼ ὃ ἀ[πε]δόμην υἱοῖς 
10[Αὐρηλ(ίου) Σ]ω̣τίω[νο]ς̣ γυμνασιαρχ(ήσαντος) τ[ῆ]ς αὐτῆς πόλεως 
[καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣μ̣ι Στε̣[φά]ν̣ο̣υ γυμνασιαρ[χ(ήσαντος)] τῆς αὐτῆς πό(λεως) 
[τρίτον μ]έρος τὸ λ̣[ο]ι̣π̣[ὸ]ν τρίτον μέρος πρότερον 
[Κατιλλιανο]ῦ τοῦ καὶ Οὐάρου, ἧς ὅλης γείτονες νότου 
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣,] βορρᾶ γύης, ἀπηλιώτου ἑτέρων ἰδιωτική, 
15[λι]β[ὸ]ς̣ [σοῦ το]ῦ παραχωρουμένου, τὰς δὲ συμπεφω- 
[ν]ημένα[ς πρ]ὸς ἀλλήλους ὑπὲρ παρα[χ]ωρητικοῦ 
τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐτ̣[οῦ μ]έ̣[ρο]υ̣ς̣ τρίτου ἀ[ργ]υρίο[υ Σ]εβαστοῦ νομίσ- 
[μ]ατος δ[ραχ]μὰς τετρακο[σ]ία[ς] αὐ[τό]θι ἀπέσχον 
[π]αρὰ σοῦ παραχρῆμα διὰ χ[ειρ]ός, καὶ ἐπαγκες(*) 
20παρέξο[μαί σο]ι κ[αὶ ἐ]κγόνοις [κ]αὶ τοῖς παρὰ σοῦ μετα- 
[λ]ημψομένοις τ[ὸ τ]ῆς ἀρούρης τρίτον β[έ]βαιον 
[ἀ]πὸ τοῦ ἐμοῦ ὀνό[μα]τος καὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐξ ὀ- 
[ν]όματός μου ἐπελε[υσο]μένου σοι, ἀρκουμένου σοι(*) 
τῇ εἴς με ἀπὸ τ[οῦ] προτεταγμένο[υ] μου προκτήτο- 
25[ρ]ος {μου} Κατιλλια[νο]ῦ τοῦ καὶ Οὐάρου τ[ο]ῦ αὐτοῦ ἀρού- 
[ρ]ης τρίτου βεβ[αι]ώσει, ὅπερ καὶ παρέξομαί σοι 
[ἀ]πὸ τῶν ὑπὲρ αὐτ[ο]ῦ τελουμένων δημοσίω(ν) 
καὶ ἐπιμε[ρ]ισμῶν παντοίων τῶν μέχρι τοῦ 
διελθ[όντος] ϛ̣ (ἔτους) καὶ α[ὐτ]οῦ τοῦ διελθόντος ϛ (ἔτους) διὰ τὸ 
30τὰ ἀπὸ το[ῦ ἐ]νεστῶ[τ]ος α (ἔτους) τ̣ο̣ύ̣του πρ̣ό̣σ̣φ̣ο̣ρ̣α̣ εἶναι 
σοῦ τοῦ παραχω[ρ]ουμένου, πρὸς ὃν καὶ ε[ἶ]να[ι] 
τὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ α (ἔτους) δημόσια παντοῖα. κυρία 
[ἡ π]αραχώρησις [δ]ισσὴ γραφεῖσα, ἣν ὁπηνίκα 
ἐὰν αἱρῇ δημοσιώσεις δι[ὰ] τοῦ καταλογείου, οὐ 
35προσδεόμενος μεταλήμψεως μου διὰ τὸ ἐν- 
τεῦθεν ε[ὐ]δοκεῖν με τῇ ἐσομένῃ ὑπὸ σοῦ 
δημοσιώσει, περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρθῶς 
καλῶς γενέσθαι ἐπερωτηθεὶς ὑπὸ σοῦ ὡμολόγησα. 
(ἔτους) α Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γαί[ο]υ Μεσσίου 
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40Κυίντο[υ] Δεκίου Τραιανοῦ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς 
Σεβαστοῦ Χοίακ α.  
——  
(hand 2) [Αὐρ]ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ Π̣ανεσνεὺς Πτόλλιδος ἔσχον τὴν κα- 
[ταγραφὴ]ν ὡς πρόκειται, καὶ ἐπερωτηθεὶς 
[ὡμολόγησ]α. Αὐρήλιος Θέων ὁ καὶ Ἀσκληπιά- 
45[δης ἐπικαλ]ούμενος Ζωί(*)λος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ 
[μὴ εἰδότος γ]ράμματα. 
 
Apparatus:
^ 8. l. σιτικῆς 
^ 19. l. ἐπά<να>γκες 
^ 23. l. σου 
^ 45. ζωϊλοσ papyrus

2. P.Oxy. 51 3608. 
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 1–7.  
Заглавие: Фрагмент от официален документ (Fragment of a Date-Clause)
Произход: Oxyrhynchos, Египет
Дата: 16 септември 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;51;3608 (03/08/2018)

AD 250 Oxyrhynchos 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1[(ἔτους) β Αὐτοκρ]άτορος Κ̣αί[σ]α̣ρ̣[ος] 
[Γαΐου Μεσσίο]υ Κυΐντου Τραϊ(*)ανοῦ 
[Δεκίου Εὐσεβ]ο̣ῦς Εὐτυχοῦς 
[Σεβαστοῦ καὶ Κ]υΐντου Ἑρεννίου 
5[Ἐτρούσκου Μεσ]σ̣ίου Δεκίου 
[τοῦ σεβασμιω]τάτου Καίσαρος 
[Σεβαστῶν.] vac. ? Θὼθ ιθ. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
Apparatus: 
^ 2. τραϊανου papyrus

3. P.Oxy. 44 3180.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 1–2.
Заглавие: Разписка за Φόροι, Διδραχμία и Zευγματικά (Receipt for Φόροι, Διδραχμία, and 
Zευγματικά)
Произход: Oxyrhynchites, Египет 
Дата: 4 август 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;44;3180 (03/08/2018)

AD 250 Oxyrhynchos 
α (ἔτους) Γαίου Μεσσίου Κυίντου Τραιανοῦ 
Δεκίου Καίσαρ[ο]ς τοῦ κυρίου, Μεσορὴ ια. 
διέγ(ραψεν) Αὐρη(λίῳ) Διονυσίῳ τῷ κ(αὶ) Απολλωνίῳ 
δεκαπρώτῳ Ἀπη(λιώτου) τοπ(αρχίας) Αὐρή(λιος) Ἀμμωνᾶ- 
5ρος Πανάρους φόρων καὶ (διδραχμίας) καὶ ζευγ(ματικῶν) λή(μματος) 
τοῦ ἐνε[σ]τῶτ(ος) α (ἔτους) δραχ(μὰς) εἴκοσι ὀκτώ, 
(γίνονται) (δραχμαὶ) κη. Αὐρή(λιος) Λεωνίδης σεση(μείωμαι). 

4. P.Oxy. 36 2795. 
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 30–38.
Заглавие: Наемане на земя (Lease of Land)
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Произход: Oxyrhynchos, Египет
Дата: 11 октомври 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;36;2795 (03/08/2018)

AD 250 Oxyrhynchos 
ἐμίσθωσεν Αὐρήλιος Σαραπίω(ν) 
ὁ καὶ Διονυσοθέων γυμνασιαρχή- 
σας βουλευτὴς τῆς Ὀξυρυγχειτῶ(ν) 
πόλεως Αὐρηλιοις(*) Κορνηλίῳ 
5⟦καὶ⟧ Κολλούθω(*) μητρὸς Τανεσνέω[ς] 
ἀπὸ τοῦ Πλεροῦτος ἐποικίου πρὸ[ς] 
μόνον τὸ ἐνεστὸς β (ἔτος) τὰς ὑπαρχού- 
σας αὐτῷ περὶ κώμην Θῶσβιν πρ[ο-] 
γεωργουμένας ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ με- 
10μισθωμένου ἀρούρας πέντε , 
ὥστε σπεῖραι πυρῷ ἐκφορίου ἀπο- 
τάκτου πυροῦ ἀρταβῶν(*) εἴκοσι μιᾶς  
ἀκινδύνου παντὸς κινδύνου, 
τῶν τῆς γῆς δημοσίων ὄντω(ν) 
15πρὸς τὸν γεοῦχον κυριεύοντα 
τῶν καρπῶν ἕως τὸν(*) πυρὸν 
κομιση(*). ὅνπερ βαιβαιουμένης(*) 
τῆς μισθώσεως μετρίτω(*) ὁ με- 
μισθωμένος εἰς δημόσιον θη- 
20σαυρὸν εἰδίαις(*) ἑαυτοῦ δαπάναις καὶ ἀν- 
αλώμασι πᾶσι, οὗ καὶ θέμα καθα- 
ρὸν ἀπὸ πάντων ἀναδότω 
ὑ(*)πὸ τὴν πρώτην τοῦ ἐνεστῶτος 
ἔτους μέτρησιν ἀνυπερθέ- 
25τως, γεινομένης τῆς πράξ[εως] 
παρά τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ 
ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντω(ν). 
κ̣[υ]ρία ἡ μίσθωσις, καὶ̣ ἐπερωτη[θεὶς] 
[ὁ μ]εμισθωμένος ὡμολόγη- 
30[σε]ν. (ἔτους) β Αὐτοκράτορος 
[Καί]σαρος Γαίου Μεσσίου Κυίν̣[του] 
[Τρα]ιανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς [Ε]ὐ̣[τυχοῦς] 
[κα]ὶ̣ [Κ]υίντου Ἑρεννίου Ἐ̣[τρ]ο̣ύ̣[σκου] 
Μεσσίου Δεκίου καὶ Γαίου 
35Οὐάλεντος Ὁστιλλιανοῦ(*) 
Μεσσίου Κυίντου τῶν 
σεβασμ̣ι̣ωτάτων Καισάρων 
Σεβασ[τῶ]ν Φαῶφι ιδ. 

Apparatus: 
^ 4. l. Αὐρηλίῳ 
^ 5. l. Κολλούθου 
^ 12. corr. ex αρτωβων 
^ 16. corr. ex ταν 
^ 17. l. κομίση<ται> 
^ 17. l. βεβαιουμένης 
^ 18. l. μετρείτω 
^ 20. l. ἰδίαις 
^ 23. ϋπο papyrus 
^ 35. l. Ὁστιλιανοῦ
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5. P.Oxy. 51 3609.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 11–15.
Заглавие: Receipt for Inheritance Tax
Произход: Oxyrhynchos, Египет
Дата: 30 септември 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;51;3609 (03/08/2018)

AD 250 Oxyrhynchos 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1[- ca.12 -]  ̣ι̣τη[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ] 
[- ca.12 -]  ̣ καὶ χρημ(  ) το  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] 
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δρ]α̣χ(μ ) τεσσαράκοντα ἑπτά, (γίνονται) (δραχμαὶ) μζ [  ̣  ̣] 
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σύ]μβολον ἔσχον. vac. ? 
5[καὶ ὀμνύ]ω τὴν Γαΐου Μεσσίου Κυΐντου Τραϊανοῦ 
[Δεκίου] Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ καὶ Κυΐντο[υ] 
[Ἑρε]ν̣[νίο]υ̣ Ἐ̣τ̣ρ̣ο̣ύ̣σ̣κου Μεσσίου Δεκίου τοῦ σεβασμιωτ[άτου] 
[Κα]ίσαρος Σεβαστῶν τύχην μηδὲν ἕτερον κατα- 
[λε]λεῖφθαί μοι ὑπὸ τοῦ δηλουμένου μου ἀδελ(φοῦ) ἀνῆκο̣ν̣ 
10[τ]ῷ τέλει ἢ ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ καὶ ἐπερ[ω]τηθ(εὶς) 
ὡμολόγησα. (ἔτους) β̣ Αὐτοκράτορος Καίσ̣[αρ]ος 
[Γαΐου Μεσσίου Κυ]ΐντου Τραϊανοῦ Δεκίο[υ] Εὐσεβοῦς 
[Εὐτυχοῦς Σε]βα[στ]οῦ καὶ ⟦γα⟧ Κυΐντου Ἑρεννίου 
[Ἐτρούσκο]υ Μεσσίου Δεκίου τοῦ σεβασμιωτάτου 
15[Καίσαρος] Σεβαστῶν, Φαῶφι γ. (hand 2) Μᾶρκος Οὐαλέριος 
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ διέγραψα καὶ ἔσχον τὸ σύμβολον καὶ ὤμα- 
[σα](*)[ τὸν ὅρ]κον ὡς πρόκιτε(*) καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμο- 
[λόγησ]α̣. vac. ? 
[ -ca.?- ] vac. ? 
(hand 3?) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) α κολ̣(λημ ) λζ [ -ca.?- ] 
20(hand 4?) [- ca.20 -]μαρκιω(  ) χρ̣[ -ca.?- ] 
[- ca.20 -]ζ vac. ? [ -ca.?- ] 
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ] 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Apparatus: 
^ 16-17. l. ὤμο|[σα] 
^ 17. l. πρόκειται

6. O.Bodl. 2 1633. 
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 1–3.
Заглавие: няма
Произход: Thebes, Египет 
Дата: 30 юни 251 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/o.bodl;2;1633 (03/08/2018)

AD 251 Thebes 
μέτρημα θη(σαυροῦ) μητροπόλ(εως) γε̣ν̣ή(ματος) β (ἔτους) τ̣[ῶν] 
κυρίων ἡμῶν Δεκίων καὶ Κυ̣ί̣ντο̣υ(*) 
Σεβαστῶν Ἐπεὶφ ϛ Χ(άρακος) γ Ψεναμοῦνις 
Ψενχών̣σιος πυροῦ εἴκοσι δύο (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ. 
5Ὡρίων δεκ(άπρωτος) σε(σημείωμαι) καὶ τὸν ὀβολ(όν). 

Apparatus: 
^ 2. l. Κουίντου
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Либели:

7. PSI 7 778. 
Заглавие: Фрагмент от либел от преследването на християни при Деций (Frammento di Libellus 
della persecuzione Deciana)
Произход: Arsinoites(?), Египет 
Дата: 26 юни 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/psi.com;12;7 (03/08/2018)

AD 250 Arsinoites?  
[Reprinted from: psi.7.778] PSI 7 778 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1  ̣  ̣[ -ca.?- ] 
τι  ̣[ -ca.?- ] 
σιος  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] 
ν  ̣τος τη̣[ -ca.?- ] 
5μι  ̣ και   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- τοῦ-] 
το ἀξιῶ{ν} ὑ[μᾶς ὑποσημειώσα-] 
σθα̣ί μοι. (ἔτους) α Αὐτ̣ο̣κ̣[ράτορος] 
Κα̣ίσαρος Γαί(*)ου Μεσσίο[υ Κυΐντου] 
Τρ̣αι(*)ανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς] 
10Σεβαστοῦ, Ἐπεὶφ β.  
—— 
Αὐρηλίαι Ταπεκῦσις καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] 
ἐπιδεδώκαμεν. Αὐρήλιος Διο- 
νύσιος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ ε̣ἰ̣- 
δ̣ό̣των(*) γράμματα. 

Apparatus: 
^ 8. γαϊου papyrus 
^ 9. τρ̣αϊανου papyrus 
^ 13-14. l. εἰ|δυιῶν

8. SB 6 9084. 
Заглавие: Либел от преследването на християни при Деций (Ein libellus aus der dezianischen 
Christenverfolgung)
Произход: Theadelphia, Arsinoites, Египет
Дата: 17 юни 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/sb;6;9084 (03/08/2018)

AD 250 Theadelphia? 
[νῦν] ἐ̣πὶ παρό̣[ντων] 
[ὑμῶ]ν̣ κατὰ τ̣ὰ [προσ-] 
[ταχθ]έ̣ντα ἔθ[υσα καὶ] 
[ἔσπει]σα κα̣ὶ [τῶν ἱε-] 
5[ρείων ἐ]γ̣ευσάμ̣[ην καὶ] 
[ἀξι]ῶ ὑμ[ᾶς ὑποσημει-] 
[ώσ]ασθαι [ -ca.?- ] 
Ταῆσις [ -ca.?- ] 
  ̣  ̣  ̣ / 
10(hand 2) [Α]ὐρήλιος Ἥρων̣ εἶδόν σε 
[θ]ύουσαν. 
(hand 1) (ἔτους) α Αὐτοκράτ[ο]ρος 
[Κα]ίσαρος Γαίου Μεσ̣σίου 
[Κυ]ίντου Τραιανοῦ 
15[Δε]κ̣ίου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς 
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[Σ]εβαστοῦ Παῦνι κγ. 

9. P. Oxy. 41 2990.
Заглавие: според Rives, J. 1999. 136 (бел. 4) настоящия текст е от либел издаден по време на 
дециевите преследвания на християните
Произход: Oxyrhynchos, Египет
Дата: вер. 250 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;41;2990 (03/08/2018)

3 c. AD Oxyrhynchos 
[Α]ὐρ(ήλιος) Ἡρακ̣λ̣[ε]ί̣δ̣η̣[ς] 
εἶδον ὑμᾶς θύοντας 
κ̣α̣ὶ̣ γευομέ̣νους. 
(hand 2) Μ(άρκος) Αὐ(ρήλιος) Σεσονγῶσις 
5καὶ ὡς χρηματίζω εἶδον 
ὑμᾶς θύοντας καὶ {γε} 
γευσαμένους 
τῶν ἱ(*)ερείων. 

Apparatus: 
^ 8. ϊερειων. papyrus

ІІІ. Император Требониан Гал и Волузиан (251-253 г.)

1. P.Oxy. 51 3610.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 6.
Заглавие: приложение на заповед за притежание (Application for an Order to Possess)
Произход: Oxyrhynchos, Египет
Дата: преди 30 август 251 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;51;3610 (03/08/2018)

AD 251 Oxyrhynchos 
[ -ca.?- ]ωι διαδεχομένωι στρατηγίαν Ὀξυρυγχ(ίτου) 
[παρὰ -ca.?- ]απίωνος Θέωνος τοῦ Διογένους μητρὸς Σαραποῦ- 
[τος -ca.?- π]ό̣λεως. οὗ ἐπόρισα ἐ\κ/ τοῦ καταλογείου χρηματισμοῦ ἐμ- 
[βαδείας -ca.?- ] Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος ὁ καὶ Διονύσιος ὁ ἱερεὺς καὶ ἀρχι- 
5[δικαστὴς -ca.?- Ὀξυρυγ]χ̣είτου χαίρειν. τῆς τετελειμένης(*) ἐμβαδείας ἀν- 
[τίγραφον -ca.?- ἔρρ]ω̣σ̣ο. (ἔτους) α Τρ[εβωνι]α̣νοῦ Γάλλου τοῦ κυρίου   ̣[  ̣  ̣]  ̣των 
[ -ca.?- ]  ̣ [σε]σημ(είωμαι). (ἔτους) α̣ Αὐτοκ̣ρ̣[άτορο]ς̣ Κ̣α̣ί̣σαρος 
[ -ca.?- ]  ̣ 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Apparatus: 
^ 5. l. τετελει<ω>μένης

2. P.Oxy. 12 1554.
Редове съдържащи името, титулатурата и поредната година от управлението: 11–16.
Заглавие: Декларация за залог/сигурност/гаранция на кораб – собственик (Declaration of Surety 
for a Ship – owner)
Произход: Oxyrhynchites, Египет
Дата: 4 декември 251 г.
Canonical URI: http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;12;1554 (03/08/2018)

AD 251 Oxyrhynchos 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1[Ἀ]φινί[ου Γάλλου Οὐελδουμνιανοῦ] 
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Οὐολου[σιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν] 
Σεβαστῶ̣ν̣ τ̣ύ̣[χην ἑκουσίως καὶ αὐθαι-] 
ρέτως ἐγ’γυᾶσθαι Αὐρήλ[ιον Πετόσι-] 
5ρ̣ι̣ν̣ Ὀννώφριος μητρὸς Τισόιτος ἀπὸ 
κώμης Σέσφθα κυβερνήτην πλοί- 
ου ἰδίου σκαφοπάκτωνος ἐμφανῆ ὄντα, ὃν καὶ παραστήσω σοι ὁπόταν 
ἐπιζητηθῇ, ἢ ἐγὼ αὐτὸς ὑ(*)φέξομαι 
τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λόγον, ἢ ἔνοχος εἴην 
10τῷ ὅρκῳ. (ἔτους) β Αὐτοκρατόρων 
Καισάρων Γαίου Οὐιβίου Τρεβ[ωνιανοῦ] 
Γάλλου καὶ Γαίου Οὐιβίου Ἀφ[ινίου] 
Γάλλου Οὐελδουμνιανοῦ Οὐολ[ουσιανοῦ] 
Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν [μηνὸς] 
15Χ[ο]ίακ ζ. 
[Αὐ]ρ̣ήλιος Κάσσι̣ο̣ς̣ Ἀπολλ[ωνίου] 
Traces 2 lines 

Apparatus: 
^ 8. ϋφεξομαι papyrus

3. P.Oxy. VIII 1119. 
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Произход: Oxyrhynchos, Египет
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AD 253 Oxy<Antinoopolis  
[Reprinted from: chr.wilck.397] WChr397 
κη. 
[ -ca.?- στρατηγὸς Ὀξυρυγχείτου] Αὐρηλίῳ Ἡρᾷ φυλάρχ(ῳ) τοῦ εἰσιόντος δ (ἔτους). 
[ἐπιστέλλεταί σοι τὸ βιβλίδιον Αὐρηλίων Θέωνος καὶ Ἀρσινόο]υ ἀμφοτέρων Θέωνος Σεβαστείων 
τῶν καὶ Διοσκουρείων \Ἀντινοέων/, ἐντεταγμένων καὶ ἀντιγράφων ἐπιστολῶν δύο , τὴν(*) μὲν 
γρα(φείσης) 
[ὑπὸ τῆς κρατίστης Ἀντινοέων βουλῆς Ἀντωνίῳ Ἀλεξάνδρῳ τῷ κρα(τίστῳ) ἐπιστρα(τήγῳ)], 
τὴν(*) δὲ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπιστρα(τήγου) τῷ τότε γι(νομένῳ) στρα(τηγῷ), ἀλλὰ καὶ τῆς γενομένης 
προσφωνήσεως(*) ὑπὸ τοῦ τότε ἀμφοδογραμματέως. 
5[(ἔτους) γ Αὐτοκρατόρων Καισάρων Γαΐου Οὐιβίου Τρεβωνιανοῦ Γάλλου καὶ Γαΐου Οὐιβίο]υ 
Ἀφινίου Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν (hand 2) Μεσορὴ 
κγ. 
(hand 3) [  ̣  ̣  ̣  ̣ στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου παρὰ Αὐρηλίων Θέωνος καὶ Ἀρσινόου Θέωνος 
Σεβαστείων τῶ]ν καὶ Διοσκουρείων Ἀντινοέων. ἐπεὶ τῇ πρὸ ταύτης περιόδῳ τῶν μελλόντων 
λειτουργεῖν τοῖς ἐνταῦθα ἀμφόδοις ὁ τότε γενόμενος ἀμφοδογραμματεὺς 
[Αὐρήλιος Σαραπίων - ca.40 - εἰσήγ]γειλεν ἡμᾶς διὰ τῆς καταχ\ω/ρισθείσης(*) ὑπʼ αὐτοῦ γραφῆς 
λειτουργιῶν εἰς πρακτορίαν ἀργυρικῶν τῆς μητροπόλεως, αὐτοί τε εὐθέως περιηχηθέντες ἐκεῖσε 
[- ca.51 - οὐχ ἡσυχάσα]μεν, ἀλλὰ προσήλθομεν τῇ κρατίστῃ βουλῇ ὑφηγησάμενοι τὴν τόλμαν 
καὶ τὴν παρανομίαν τοῦ αὐτοῦ ἀμφοδογραμματέως, ἥτις ἀγανακτήσασα ἐπέστειλεν τῷ 
[κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ Ἀντωνίῳ Ἀλεξάνδρῳ, ὃς τὸν νοῦν προσέχων δικαίοις τοῖ]ς μάλιστα 
δεδο̣μ̣έ̣ν̣οις τῇ ἡμετέρᾳ πατρίδι ἐπέστειλεν τῷ τότε στρατηγῷ Αὐρηλίῳ Δείῳ τῷ καὶ Περτίνακι 
κελεύσας αὐτὸν ἐπαναγκασθῆναι ἢ προχειρίσασθαι 
10[ἑτέρους ἀνθʼ ἡμῶν εἰς τὴν λειτουργίαν ἢ - ca.29 -] τὰ τῆς παρανομίας, ὅ τε στρατηγὸς πάντα 
ἐπέστειλεν τῷ ἀμφοδογραμματεῖ, ἐκεῖνός τε εὐλαβῶς ἔχων τὸν ἐπηρτημένον αὐτῷ ἐκ τοῦ 
παρανομήματος κίνδυνον 
[- ca.36 - αὐτὸς ὑπέσχετο ἀντὶ τῆς ἁμα]ρτίας, ἀγνοίας π̣ρ̣[ό]φ̣α̣σιν ὑποτειμησάμενος(*), ὑ(*)
ποστήσεσθαι τ̣ὸ̣ [με]τὰ τοῦτ̣ο τὰς λειτουργίας. ὅθεν καὶ νῦν ὑπὲρ τοῦ μὴ καὶ τὸν νυνεὶ(*) 
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φύλαρχον δοκεῖν ἀγνοεῖν αὐτὰ ταῦτα 
[- ca.39 - διὰ τὸ τὸν ἕτερον ἡμῶν Αὐ]ρήλιον Θέωνα ἐκεῖ ἐν τῇ πατρίδι εἶναι προσευκαιροῦντα 
ταῖς(*) λειτουργίαις εἰς ἃ[ς] προεχειρίσθημεν τοῦ στοίχου καταλαβόντος τὴν ἡμετέραν βουλὴν 
τῷ ἐνεστῶ- 
[τι ἔτει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπιδίδομέν σοι τὰ ὑποκείμενα ἀντίγραφα ἀξιοῦντες αὐ]τὰ ταῦτα φανερὰ γενέσθαι 
διʼ ἑνὸς τῶν περὶ σὲ ὑπηρετῶν τῷ τῶν μελλόντων λειτουργεῖν ἀμφόδων φυλάρχῳ Αὐρηλίῳ Ἡρᾷ 
ἵ(*)νʼ εἰδῇ. (ἔτους) γ Αὐτοκρατόρων Καισάρων 
[Γαΐου Οὐιβίου Τρεβωνιανοῦ Γάλλου καὶ Γαΐου Οὐιβίου Ἀφινίου Γάλλο]υ̣ Οὐελδουμιανοῦ 
Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν (hand 2) Μεσορή. (hand 3) ἔστι δὲ τὰ ἀντίγραφα· 
Ἀντινοέων νέων Ἑλλήνων τῆς λαμπρᾶς πόλεως οἱ ἄρχοντες καὶ ἡ βουλὴ 
15[Ἀντωνίῳ Ἀλεξάνδρῳ τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ χα]ί̣ρ̣ε̣ι̣[ν. ο]ῖ̣ ̣̓σ̣θ̣, κράτιστε τῶν ἐπιτρόπων, τῷ 
χρόνῳ τῆς ἐπιτροπῆς εἰ καί τις ἕτερος πλήρης γεγονὸς(*) τῶν ἐξαιρέτων τῆς ἡμετέρας πατρίδος 
δικαιωμάτων, ὅτι πρῶτον μὲν θεὸς Ἁδριανὸς 
[- ca.33 - ἀπῴκισε]ν̣ εἰς̣(*) αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ πόλεων ἐνομοθέτησεν σαφῶς παρὰ 
νόμοις(*) μὲν ἡμεῖν(*) ἄρχειν καὶ λειτουργεῖν, πασῶν δὲ ἀπηλλάχθη τῶν παρʼ ἄλλοις ἀρχῶν τε 
καὶ λειτουργιῶν, ἔπειτα δὲ 
[- ca.31 - διαδεξάμ]ενοι τὴν βασιλείαν τὴν ὑπάρχου[σ]αν ἡμεῖν(*) καὶ ἐν τούτου(*) ἄδιαν(*) ἐ[βεβ]
α̣ίωσαν πολλάκις, οἷς ἑπόμενοι εὐσεβῶς καὶ οἱ κατὰ καιρ[ὸ]ν ἡγησάμενοι τοῦ ἔθνους(*) καὶ ὑ(*)
μεῖς οἱ κράτιστοι οὐ μόνον ἀφίεται(*) 
[ἡμᾶς πασῶν τῶν παρʼ ἄλλοις ἀρχῶν τε καὶ λειτουργιῶ]ν̣ ἀλλὰ καὶ δίκην ἀπ̣[α]ι̣[τ]ε̣ῖ̣ται(*) τῆς 
παρανομίας παρὰ τῶν πλημ̣[μελ]εῖν ἐπιχειρούντων εἴς τε τὰς θείας νομοθεσίας κα[ὶ] τὰς τῶν 
ἡγεμόνων κρίσις(*). ἐπεὶ οὖν Αὐρήλιοι Θέων καὶ Ἀρσίνοος παρʼ ἡ- 
[μῖν (?)- ca.36 -συμ]πολεῖται(*) ἡμέτεροι προσῆλθον ἡμεῖν(*) διὰ βιβλειδίων(*) αἰτιώμενοι 
Σαραπίωνα ἀμφοδογραμματέα τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως ὡς ἀμφοτέρους αὐτοὺς εἰς 
πρακτορίαν μητροπολειτικῶν(*) 
20[λημμάτων(*) ἀναδεδωκότα - ca.23 - ἐπ]ι̣[δίδο]μεν σοι(*) τῇ ἐπιμελείᾳ ὅπως κελεύσῃς [τ]ῷ 
στρατηγῷ τοῦ αὐτοῦ νομοῦ δυοῖν θάτερον γενέσθαι, τὸν ἀμφοδογραμματέα γνωσιμαχήσαντα 
ἑτέρους ἀντʼ αὐτῶν ἀναδοῦναι 
[εἰς τὴν λειτουργίαν ἢ - ca.16 - ἀπαντῆσαι] πρὸς τὴν ε[ὐ]τυχῶς ἐσομένην σου ἐπιδημίαν εἵνα(*) 
κατὰ το[ὺ]ς πατρίους τῆς ἡμετέρας πολειτίας(*) νόμους λόγον ὑπόσχῃ τ[ῆ]ς τε τῶν θείων νόμων 
καὶ τῶν ἡγεμο[ν]ικῶν κρίσεων 
[ὕβρεως - ca.18 - ἐρρῶσθαί σε εὐχόμεθα]. (ἔτους) β Μάρκων Ἰ(*)ουλίων Ἁθὺρ λ̣. ἀντίγραφον 
ἐπισ[το]λῆς· Ἀντώνιος Ἀλέξανδρος στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου χαίρειν. τίνα μοι ἐπέστειλαν 
Ἀντινοέων νέων Ἑλλήνων λαμ- 
[πρᾶς πόλεως οἱ ἄρχοντες καὶ ἡ βουλὴ ὅπως εἰδῇς το]ύ̣τ[οις] μου τοῖς γράμμασι ὑπ[ο]ταγῆν[α]
ι ἐκέλευσά σοι. φρόντι[σο]ν τὸν ἀμφοδογραμματέα ὣν(*) αἰτιῶνται τῇ ἑαυτῶν πολειτίᾳ(*) 
προσήκοντας ἀναδεδωκέν[α]ι εἰς πρακτορίαν παρεῖναι 
[- ca.17 - λόγον ὑποσχήσοντα ὧν ἔπραξεν παρὰ τὰ νενομ]οθετημένα, εἰ ἔτι α[ὐ]τοὺς ὡς 
προσήκοντας αὐτ[ῷ] ὑ̣παγαγεῖν ἐπιχειροίη τῇ λειτουργίᾳ. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι. (ἔτους) β 
Μάρκων Ἰ(*)ουλίων Μεχεὶρ γ. τῆς δὲ προσφωνήσεως· 
25[Αὐρηλίῳ Δείῳ τῷ καὶ Περτίνακι στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου παρ]ὰ Αὐρηλίου Σαραπίωνος 
ἀμφοδογραμματέως τῆς Ὀξυρυγχ[ε]ιτῶν πόλεως. ἐπεστάλην ὑπὸ [σο]ῦ τῇ α τοῦ Φαμενὼθ μηνὸς 
ἐπίσταλμα ᾧ ἐντέτακται ἀντίγραφον 
[ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης σοι ὑπὸ Ἀντωνίου Ἀλεξάνδρου τοῦ κρατίσ]τ̣[ο]υ ἐπιστρατήγου, 
ὑποτεταγμένων αὐτῇ καὶ [τ]ῶν ἀνεν̣[ε]χ̣θ̣[έντων αὐ]τῷ ὑπὸ τῆς κρατίσ[τ]ης τῶν Ἀντινοέων 
βουλῆς ἕνεκεν Αὐρηλίων Θέωνος καὶ Ἀρσινόου διδυμα- 
[γενῶν - ca.17 - ἀναδοθέντων ὑπʼ ἐμοῦ εἰς πρακτορίαν ἀργυ]ρικῶν μητροπόλεως, ὧν τὸν ἕτε̣ρ̣[ο]ν̣ 
Ἀρσίνοον ὡς Πατερμ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, ὅπω]ς τὴν κάθοδον ποιήσομαι πρὸς τὸν κράτιστον ἐπιστράτ[ηγον] 
ἐὰν ἔτι αὐτοὺς ὡς προσήκοντας 
[ἡμῖν ὑπαγαγεῖν ἐπιχειρῶ τῇ λειτουργίᾳ. ἐπισκεψάμενος οὖν εὗρον αὐ]τοὺς ἔχειν δίκαια 
Ἀντινοειτικὰ ἐκ πατρό[ς], ὡ̣ς καὶ ἔκτοτε μαθ̣[ὼν ὑπέστ]η̣ν τὴν ὑπὲρ αὐτῶν λειτουργίαν· ἅπερ 
προσφωνῶ. (ἔτους) β Μάρκων Ἰουλίων Φαρμοῦθι(*) ιγ. 
(hand 4) [Αὐρήλιοι Θέων καὶ Ἀρσίνοος Θέωνος ἐπ]ιδεδώκαμεν. 
30(hand 5) [ -ca.?- ] ἐπήνεγκα. (hand 6?) (ἔτους) γ Μεσορὴ κθ. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣(  ) κολ(λήματα) κε κζ. 
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Apparatus: 
^ 3. l. τῆς 
^ 4. l. τῆς 
^ 4. corr. ex προσφων  ̣  ̣  ̣ως 
^ 7. corr. ex καταχ⟦ο⟧ρισθεισης 
^ 11. l. ὑποτιμησάμενος 
^ 11. ϋποστησεσθαι papyrus 
^ 11. l. νυνὶ 
^ 12. corr. ex τ  ̣ις 
^ 13. ϊνʼ papyrus 
^ 15. l. γεγονὼς 
^ 16. BL 8.241 : [- ca.40 -]  ̣εις̣ prev. ed. 
^ 16. l. μόνοις 
^ 16. l. ἡμῖν 
^ 17. l. ἡμῖν 
^ 17. l. τούτῳ 
^ 17. l. ἄδειαν 
^ 17. corr. ex εθοους 
^ 17. ϋμεισ papyrus 
^ 17. l. ἀφίετε 
^ 18. l. ἀπ[α]ι[τ]εῖτε 
^ 18. l. κρίσεις 
^ 19. l. [συμ]πολῖται 
^ 19. l. ἡμῖν 
^ 19. l. βιβλιδίων 
^ 19. l. μητροπολιτικῶν 
^ 20. [ἀργυρικῶν] prev. ed. 
^ 20. l. σοῦ, corr. ex οοι 
^ 21. l. ἵνα 
^ 21. l. πολιτείας 
^ 22. ϊουλιων papyrus 
^ 23. l. ὃν 
^ 23. l. πολιτείᾳ 
^ 24. ϊουλιων papyrus 
^ 28. corr. ex φαροουθι
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Каталог на юридическите текстове
запазени в Codex Iustinianus (CI)

(Цитатите са по изданието Codex Iustinianus. Recognovit et retract-
avit Paulus Krueger. Corpus Iuris Civilis. Editio stereotype octava. 

Volumen secundum. Apud Weidmannos, Berolini 1906).

Филип Араб и Филип II (244–249) – общо 78 разпоредби: Ph 1- Ph 78

a. 244: Ti. Pollenius Armenius Peregrinus et Fulvius Aemilianus conss.

Ph 1 = CI 3.42.6: Imp. Philippus A. Polemonidi. Instrumenta ad ius tuum pertinentia partem diversam 
invasisse adseverans, si quidem crimen intendis, sollemnibus accusationibus impletis fidem adsever-
ationi tuae fac, sin vero ad exhibendum intendis, iudiciorum more experire. PP II id. Mart. Peregrino et 
Aemiliano conss.[ a. 244]

Ph 2 = CI 2.4.10: Imp. Philippus A. Apollophaniae. Fratris tui filiis de paterna successione ac statu 
etiam nunc contra fidem sanguinis itemque placitorum quaestionem inferre parum probe postulas. 
Nullus etenim erit litium finis, si a transactionibus bona fide interpositis coeperit facile discedi. PP. prid. 
k. April. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 3 = CI 6.20.6: Idem A. Claudio. Ea demum ab emancipatis fratribus his qui manserunt in potestate 
conferri consueverunt, quae in bonis eorum fuerunt eo tempore, quo pater fati munus implevit, excep-
tis videlicet quae ab ipsis aliis debentur. D. VII k. Mai. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244] 

Ph 4 = CI 9.34.4: Imp. Philippus A. Euprepeti. Ignorantia creditoris, cui res pridem apud alios obliga-
tae pignoris seu hypothecae iure obligantur, non sine periculo capi consuevit. Etenim eiusmodi fraudes 
ad extraordinariam criminis exsecutionem spectare ac stellionatus commissum severissime esse vindi-
candum saepe rescriptum est.

1. Proinde sive ignorantiam tuam debitor circumvenire temptaverit, seu obligatione rite perfecta 
participato fraudis consilio per subiectam quasi anteriorem personam dispendium tuum ad occultum 
compendium suum pertemptat, adire suum iudicem potes congruentem iuri ac debitae religioni sen-
tentiam relaturum. PP. VI id. Mai. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 5 = CI 1.18.3: Imp. Philippus A. Marcellae. Si emancipata a patre intra annum bonorum possessio-
nem petere cessasti, praetendere iuris ignorantiam nullis rationibus potes. PP. XVI k. Iul. Peregrino et 
Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 6 = CI 3.44.8: Imp. Philippus A. Iuliae. Ius familiarium sepulchrorum ad adfines seu proximos 
cognatos non heredes constitutos minime pertinet. PP XVI k. Iul. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 7 = CI 9.1.11: Imperator Philippus A. et Philipp. C. Saturnino. Data opera partis adversae res vestras 
incendio exarsas esse adseverantes crimen Corneliae de sicariis exsequi potestis. PP. XIII k. Iul. Peregri-
no et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 8 = CI 2.43.3: Imp. Philippus A. et Philipp. C. Aniciae. In una eademque causa iteratum in integrum 
restitutionis auxilium non iure, nisi novae defensiones praetendantur, posci saepe rescriptum est.  PP. 
II k. Iul. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 9 = CI 5.34.3: Imp. Philippus A. Dolenti. Luminibus captum curatorem habere falso tibi persua-
sum est. PP. XIII k. Aug. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]
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Ph 10 = CI 5.34.4: Imp. Philippus A. Emerito militi. Armatae militae muneribus occupatus neque 
si legitimus sit neque si ex testamento datus fuerit nec alio modo, etsi voluerit, tutor aut curator fieri 
potest: sed si errore ductus res administraverit, negotiorum gestorum actione convenitur.  PP. X k. Aug. 
Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 11 = CI 5.62.16: Imp. Philippus A. Theodoto. Si, ut adlegas, his tutor datus es, cum quibus discep-
tationem hereditatis tibi esse proponis, et tempora antiquitus excusationibus praestituta etiam nunc 
opitulantur, adire praesidem provinciae potes, formae super ea re statutorum principalium obtemper-
ari pro sua gravitate iussurum. PP. X k. Aug. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 12 = CI 8.42.7: Imp. Philippus A. et Philippus. C. Antiocho. Eius quantitatis, cuius petitionem ratio 
compensationis excludit, usuram non posse reposci manifestum est. PP. VI k. Aug. Peregrino et Aemiliano 
conss. [a. 244]

Ph 13 = CI 8.40.18: Imp. Philippus A. et Philippus C. Smyrnae. Si, ut proponis, fundum ob debitum ob-
ligatum non iusto pretio vendidisti, residuam quantitatem, quam ex pretio eiusdem servare potuisses, 
refundi tibi a fideiussore non iure poscis. PP. V k. Aug. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244] 

Ph 14 = CI 4.65.11: Imp. Philippus A. Aurelio Theodoro. Invitos conductores seu heredes eorum post 
tempora locationis impleta non esse retinendos saepe rescriptum est. PP. VI id. Aug. Peregrino et Aemilia-
no conss. [a. 244]

Ph 15 = CI 4.29.10: Imp. Philippus A. et Philippus C. Tryphaenae. Si adversarius tuus non cum marito 
tuo, sed tecum negotium gessit, reliqua conductionis, quae dicis esse contracta, obtentu eiusmodi ob-
ligationum non potes recusare. Enimvero si, cum eosdem fundos non tibi, sed marito tuo locaret, per-
sonam tuam ut idoneam secutus est, beneficio amplissimi ordinis, quod est factum de intercessionibus 
feminarum, te tueri potes. PP. XVIII k. Sept. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 16 = CI 4.29.11: Imp. Philippus A. Theodorae. Etiam constante matrimonio ius hypothecarum seu 
pignorum marito remitti posse exploarati iuris est. PP VIII k. Oct. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 17 = CI 7.43.4: Imp. Philippus A. Domitio. Si, ut proponis, pars diversa die feriato absente et igno-
rante te ab iudice dato sententiam pro partibus suis, quasi contumaciter deesses, impetravit, non im-
merito praeses denuo negotium alterius iudicis notioni terminandum commisit. PP. V id. Oct. Peregrino 
et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 18 = CI 6.36.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Asclepiodotae. Hereditatem quidem neque dari 
neque adimi codicillis posse manifestum est: verbis tamen precariis per huiuscemodi etiam novissimi 
iudicii ordinationem iura non faciunt irritas voluntates. 

1 . Unde inefficaciter te codicillis rogatam esse, ut quibusdam rebus contenta portionem quam 
testamento fueras consecuta aliis restitueres, falso tibi persuasum est. PP. id. Oct. Peregrino et Aemiliano 
conss. [a. 244]

Ph 19 = CI 6.42.12: Imp. Philippus A. et Philippus C. Rufino. Post mortem suam rogatam restituere 
hereditatem defuncti iudicio et antequam fati munus impleat posse satisfacere (id est restituere he-
reditatem) quarta parte vel retenta vel omissa, si voluerit, explorati iuris est. PP. id. Oct. Peregrino et 
Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 20 = CI 6.49.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Iuliano. Ad eum, cui ex Trebelliano senatus consul-
to pars hereditatis restituitur, successionis onera seu legatorum praestationem pro competenti portione 
spectare indubitati iuris est. PP. XVIII k. Nov. Peregrino et Aemiliano conss. [a. 244]

Ph 21 = CI 5.43.8: Imp. Philippus A. et Philippus C. Proculo. Si non suspectum contutorem tuum 
postulare ac removere ab administratione bonorum pupilli curaveris, admitti nequaquam potest ratio 
desiderii tui iam nunc postulantis tutelam tibi nomine eiusdem pupilli restitui. PP. XIII k. Nov. Peregrino 
et Aemiliano conss. [a. 244]
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a. 245: Imp. Caes. M. Iulius Philippus Aug. et C. Maesius Titianus conss.

Ph 22 = CI 6.39.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Victoriae. Eum, qui, cum testamento posset obtine-
re hereditatem, ab intestato ius successionis voluit amplecti, libertatibus eodem testamento datis obesse 
non posse iam pridem placuit. 

1. Quod si, cum neque adiri ex testamento hereditas neque bonorum possessio peti possit, iudi-
cium defuncti non usurpabitur, sed ad irritum iuris ratione vocatum est, petitio relictorum nullo iure 
procedit. 

2. Sin vero iure facto testamento cessante herede scripto alter ab intestato adiit hereditatem, neque 
libertates neque legata ex testamento posse praestari manifestum est. PP. k. Ian. Philippo A. et Titiano 
conss. [a. 245]

Ph 23 = CI 7.71.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Abascanto. Si quantitatem, quam (licet rei publicae) 
condemnatus debebas, inferre paratus es, frustra vereris, ne verbum bonorum cessionis temere a te 
prolatum privare te necdum distractis facultatibus iuris rationibus possit. PP. XVI k. Febr. Philippo A. et 
Titiano conss. [a. 245]

Ph 24 = CI 9.32.5: Imp. Philippus A. et Philippus C. Sulpicio. Obtentu expilatae hereditatis emolumen-
tum legatorum, maxime suspensa cognitione, legatariis isdemque libertis defuncti auferri non oportet. 
PP. XV k. Febr. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 25 = CI 4.28.6: Imp. Philippus A. et Philippus C. Theopompo. Si filius tuus in potestate tua agens 
contra senatus consultum Macedonianum mutuam sumpsit pecuniam, actio de peculio adversus te eo 
nomine efficaciter dirigi nequaquam potest. 

1. Quod senatus consulti auxilium, licet filii familias meminit, ad nepotes et ad pronepotes porrig-
itur. PP. VI non. Mart. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 26 = CI 9.22.6: Imp. Philippus A. et Philippus C. Ulpio. Qui falsas tabulas dixerit nec tenuerit, ad 
defuncti iudicium adspirare non potest. PP. XV k. April. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 27 = CI 8.10.4: Imp. Philippus A. et Philippus C. Victori. Si, ut proponis, socius aedificii ad refectio-
nem eius sumptus conferre detractat, non necessarie extra ordinem tibi subveniri desideras. Etenim si 
solus aedificaveris nec intra quattuor mensuum tempora cum centesimis nummus pro portione socii 
erogatus restitutus fuerit vel, quominus id fieret, per socium id stetisse constiterit, ius dominii pro so-
lido vindicare vel obtinere iuxta placitum antiquitus poteris. PP. IIII k. April. Philippo A. et Titiano conss. 
[a. 245] 

Ph 28 = CI 5.38.3: Imp. Philippus A. et Philippus C. Gratiano. Si res pupillares, quas horreo conditas 
habere aut etiam venumdare debuisti, in hospitio tuo, ut adseveras, vi ignis absumptae sunt, culpam 
seu segnitiam tuam non ad tuum damnum, sed ad pupilli tui spectare dispendium minus probabili 
ratione deposcis. PP. III k. April.Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 29 = CI 4.19.5: Imp. Philippus A. et Philippus C. Sertorio. Instrumenta domestica seu privata testatio 
seu adnotatio, si non aliis quoque adminiculis adiuventur, ad probationem sola non sufficiunt. PP. VII 
id. April. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 30 = CI 8.42.8: Imp. Philippus A. et Philippus C. Rufo. Usuras, quae quotannis in urbe numerandae 
sunt, promittere alio loco dependi nisi ex iusta causa exempli ratio minime sinit. PP. V id. Mai. Philippo 
A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 31 = CI 4.19.6: Imp. Philippus A. et C. Romulo. Rationes defuncti, quae in bonis eius inveniuntur, 
ad probationem sibi debitae quantitatis solas sufficere non posse saepe rescriptum est. 

1. Eiusdem iuris est et si in ultima voluntate defunctus certam pecuniae quantitatem aut etiam res 
certas deberi sibi significaverit. PP. id. Mai. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245] 

Ph 32 = CI 5.63.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Auluzano. Tutores, quos postea quam bona pu-
pillorum administraverunt a praeside provinciae quasi re integra excusari se impetrasse adseveras, 



220

periculum administrationis evitare minime posse manifestum est. PP. XIIII k. Iun. Philippo A. et Titiano 
conss. [a. 245]

Ph 33 = CI 3.28.15: Imp. Philippus A. et Philippus. C. Aphrodisiae. Filiam praeteritam a matre ad suc-
cessionem eius citra inofficiosi querellam adspirare non posse explorati iuris est. PP. V k. Aug.Philippo 
A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 34 = CI 8.44.15: Imp. Philippus A. et Philippus C. Menandro. Si non iniuria iudicantis, sed iuris 
ratione superatus es, pignus ob evictionem acceptum sollemniter persequi potes. PP. k. Aug.Philippo A. 
et Titiano conss. [a. 245]

Ph 35 = CI 5.37.14: Imp. Philippus A. et Philippus C. Clementi. Rationes curae administratae ante im-
pletum vicesimum et quintum annum durante officio posci iure non posse manifestum est. PP. prid. 
non. Aug. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 36 = CI 5.6.5: Imp. Philippus A. et Philippus C. Apuleio. Curatorem adulto suo filiam suam nuptui 
collocare non posse falso tibi persuasum est. PP. XV k. Sept. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 37 = CI 3.29.1: Imp. Philippus A. Nicanori et Papinianae. Si, ut adlegatis, mater vestra ad delu-
dendam inofficiosi querellam paene universas facultates suas, dum ageret in rebus humanis, factis 
donationibus sive in quosdam liberos sive in extraneos exhausit ac postea vos ex duabus unciis fecit 
heredes easque legatis et fideicommissis exinanire gestivit, non iniuria iuxta formam super inofficioso 
testamento constitutorum subveniri vobis utpote quartam partem non habentibus desideratis. PP. XIIII 
k. Sept. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245] 

Ph 38 = CI 5.38.4: Imp. Philippus A. et C. Floro. Tutoribus seu curatoribus fortuitos casus, adversus 
quos caveri non potuit, imputari non oportere saepe rescriptum est. PP XII k. Sept. Philippo A. et Titiano 
conss. [a. 245] 

Ph 39 = CI 2.26.3: Imp. Philippus A. et Philippus C. Aelianae. Adversus sententiam eius, qui tunc vice 
principis iudicavit, in integrum restitutionis auxilium apud praetorem seu praesidem provinciae clar-
issimum virum flagitare nequaquam potes: nam adversus eius sententiam, qui vice principis cognovit, 
solus princeps restituet. PP. XVIII k. Nov. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 40 = CI 3.32.7: Imp. Philippus A. et Philippus C. Aurelio Antonio. Partum ancillae matris sequi 
condicionem nec statum in hac specie patris considerari explorati iuris est. PP. XIIII k. Nov. Philippo A. 
et Titiano conss. [a. 245] 

Ph 41 = CI 5.48.1: Imp. Philippus A. Dextro. Tutores, qui necdum administrationis rationem ad cura-
tores transtulerunt, defensioni causarum pupillarium adsistere oportere saepe rescriptum est. 

1. Et ideo, si (ut proponis) instrumenta, quibus adseri possunt causae provocationis, etiam nunc hi 
quorum meministi apud se detinent, aditus praeses provinciae periculi sui eos admoneri praecipiet. A 
245 PP. XII k. Nov. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245]

Ph 42 = CI 4.65.12: Imp. Philippus A. et Philippus C. Aurelio Nicae. Damnum, quod per adgressuram 
latronum in possessionibus locatis rei tuae illatum esse proponis, a domina earundem possessionum, 
quam nullius criminis ream facere te dicis, sarciri nulla ratione desideras. PP. IIII k. Nov. Philippo A. et 
Titiano conss. [a. 245]

Ph 43 = CI 3.44.9: Imp. Philippus A. et Philippus C. Faustinae. Locum quidem religiosum distrahi 
non posse manifestum est. Verum agrum purum monumento cohaerentem profani iuris esse ideoque 
efficaciter venumdari non est opinionis incertae. PP. VI k. Dec. Philippo A. et Titiano conss. [a. 245] 

a. 246: C. Bruttius Praesens et C. All[…] Albinus conss.

Ph 44 = CI 3.34.5: Imp. Philippus A. et Philippus C. Luciano militi. Si quid pars diversa contra servi-
tutem aedibus tuis debitam iniuriose extruxit, praeses provinciae revocare ad pristinam formam, dam-
ni etiam ratione habita, pro sua gravitate curabit. PP. k. Febr. Praesente et Albino conss. [a. 246]
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Ph 45 = CI 4.2.4: Imp. Philippus A. et Philippus C. Maximo. Si absentis pecuniam nomine eius fenori 
dedisti ac reprobato nomine mandatis actionibus experiris, praeses provinciae iurisdictionem suam 
praebebit.

1. Idem, si cessare mandatum animadverterit, utilem tibi adversus debitorem eo nomine actionem 
competere non negabit. PP. XV k. Mart. Praesente et Albino conss. [a. 246]

Ph 46 = CI 6.24.6: Imp. Philippus A. et Philippus C. Antonio. Si compensandi debiti gratia uxor mari-
tum fecit heredem, desiderio tuo praeter portionem hereditatis debitum quoque restitui postulantis 
non tantum iuris severitas, verum etiam defunctae voluntas refragatur. PP. XII k. Mart. Praesente et 
Albino conss. [a. 246]

Ph 47 = CI 4.24.8: Imp. Philippus A. et Philippus C. Saturnino. Si nulla culpa seu segnitia creditori im-
putari potest, pignorum amissorum dispendium ad periculum eius minime pertinet. Sane si simulata 
amissione etiam nunc eadem pignora, ut adseveras, a parte diversa possidentur, adversus eum experiri 
potes. PP. VIII k. Mart. Praesente et Albino conss. [a. 246]

Ph 48 = CI 6.42.13: Imp. Philippus A. et C. Sempronio. Quotiens principali loco heres institutus testato-
ri succedit, legata seu fideicommissa a substituto data posci iure non possunt. PP. VIII k. Mart. Praesente 
et Albino conss. [a. 246] 

Ph 49 = CI 3.32.8: Imp. Philippus A. et C. Philippo militi. Si, ut proponis, pars diversa pecunia tua 
quaedam nomine suo comparavit, praeses provinciae utilem vindicationem obtentu militiae tibi eo no-
mine impertiri desideranti partes aequitatis non negabit. Idem mandati quoque seu negotiorum gesto-
rum actionem inferenti tibi iurisdictionem praebebit. PP. II non. Mart. Praesente et Albino conss. [a. 246]  

Ph 50 = CI 5.67.1: Imp. Philippus A. et Philippus C. Severo. Pater tuus si maior est annis septuaginta, ad 
tutelam seu curam devocatus excusare se sollemniter potest. PP. XIII k. April. Praesente et Albino conss. 
[a. 246]

Ph 51 = CI 6.20.7: Imp. Philippus A. Tyranniae. Filiam testamento patris institutam heredem fratri-
bus isdemque coheredibus dotem conferre non oportere, nisi pater hoc ipsum specialiter designavit, 
explorati iuris est. PP. VI k. Mai. Praesente et Albino conss. [a. 246] 

Ph 52 = CI 6.21.10: Imp. Philippus A. et Philippus C. Iustino militi. Si, cum vel in utero haberetur filia 
inscio patre milite, ab eo praeterita sit, vel cum in rebus humanis eam non esse falso rumore prolato 
pater putavit, nullam eius testamento fecit mentionem, silentium huiusmodi exheredationis notam 
nequaquam infligit. 

1. Is autem miles, qui testamento filiam appellavit eique legatum dedit, non instituendo eam here-
dem exheredavit. PP. XII k. Iun. Praesente et Albino conss. [a. 246]

Ph 53 = CI 6.21.11: Imp. Philippus A. et C. Aemilio militi. Captatorias institutiones et in militis testa-
mento nullius esse momenti manifestum est. PP. VII k. Iul. Praesente et Albino conss. [a. 246] 

Ph 54 = CI 6.21.12: Imp. Philippus A. et Philippus C. Domitiae. In testamento militis legem falcidiam et 
in legatis et in fideicommissis cessare explorati iuris est. Sane si quid ultra vires patrimonii postulatur, 
competenti defensione tueri te potes. PP. VI non. Iul. Praesente et Albino conss. [a. 246]

Ph 55 = CI 5.46.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Asclepiadi et Menandro. Quaedam pupillorum ves-
trorum a matre itemque avo paterno administrata eorumque nomine indemnitatem vobis promissam 
esse adseveratis. Quae si ita sunt et idem pupilli legitimae aetatis effecti non adversus matrem suam 
itemque avum, sed contra vos congredi malunt, non immerito indemnitatem ab his praestari desid-
erabitis, quos et administrationem suo periculo pridem suscepisse proponitis. PP. IIII id. Iul. Praesente 
et Albino conss. [a. 246] 
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a. 249: Fulvius Aemilianus II et L. Naevius Aquilinus conss.

Ph 56 = CI 9.32.6: Imp. Philippus A. et C.Basiliae. Expilatae hereditatis crimen loco deficientis actionis 
intendi consuevisse non est iuris ambigui. PP. X k. Mart. Aemiliano et Aquilino conss. [a. 249]

Ph 57 = CI 8.55.1: Imp. Philippus A. Agilio Cosmiano. Etsi perfectis donationibus in possessionem in-
ductus libertus quantolibet tempore ea quae sibi donata sunt pleno iure ut dominus possederit, tamen, 
si ingratus sit, omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit. 

1. Quod observabitur et circa ea, quae libertorum nomine, pecunia tamen patronorum et beneficio 
comparata sunt. 

2. Nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt, non sunt digni, qui eam ret-
ineant, cum coeperint obsequia neglegere, cum magis in eos collata liberalitas ad obsequium inclinare 
debet quam ad insolentiam erigere.

3. Hoc tamen ius stabit intra ipsos tantum, qui liberalitatem dederunt. Ceterum neque filii eorum 
neque successores ad hoc beneficium pertinebunt: neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, 
quas is qui donaverat in diem vitae suae non retractavit. D XV k. Iul. Aemiliano et Aquilino conss. [a. 249] 

a.244-249: sine conss.

Ph 58 = CI 3.36.11: Imperator Philippus A. et  Philippus C. Antoniae. Inter filios ac filias bona intestato-
rum parentium pro virilibus portionibus aequo iure dividi oportere explorati iuris est. PP. XVI k. Mart... 
conss.

Ph 59 = CI 4.32.17: Imp. Philippus A. et Philippus C. Aurelio Euxeno. Si ea lege possessionem mater tua 
apud creditorem tuum obligavit, ut fructus in vicem usurarum consequeretur, obtentu maioris percepti 
emolumenti propter incertum fructuum eventum rescindi placita non possunt.

Ph 60 = CI 5.6.4: Imp. Philippus. A. Hygiae. Libertinum, qui filio suo naturali, quem in servitute sus-
ceperat, postea manumisso pupillam suam eandemque patroni sui filiam in matrimonio collocavit, ad 
sententiam amplissimi ordinis, qui huiusmodi nuptiis interdicendum putavit, pertinere dubitari non 
oportet. 

Ph 61 = CI 5.63.3: Imp. Philippus A. et C. Otani. Si, ut proponis, pars diversa administratione tutelae 
seu curae tuae itemque fratris tui ambitione potius quam iuris ratione se excusavit, periculo iniuncti 
muneris minime liberatus est. Sine die et consule.

Ph 62 = CI 7.2.8: Imp. Philippus A. et Philippus C. Gemello. Cum testator libertatem tempore nup-
tiarum filii sui vel filiae servo dari iussit, non tempus praestandae libertati praestituit, sed potius condi-
cioni locum fecit, ut non insecutis nuptiis libertas iure posci non possit.  

Ph 63 = CI 7.14.3: Imp. Philippus A. Felicissimo. Si aviam tuam manumissam postea ingenuam sol-
lemniter constitit statumque eius iustae sententiae tuetur auctoritas, filios eius quamvis ante senten-
tiam susceptos ingenuam libertatem non immerito flagitare, si cum peritioribus tractatum habuisses, 
facile cognosceres. 

Ph 64 = CI 7.26.6: Imp. Philippus A. cum consili collocutus dixit. Cum sit probatum rem pignori fuisse 
obligatam et postea a debitore distractam, palam est non potuisse eam quasi furtivam usucapi. Sine die 
et consule.

Ph 65 = CI 7.43.5: Imp.Philippus A. et Philippus C. Longino. Si, ut proponis, praeses provinciae, cum 
certum locum causae cognoscendae dedisset, alibi per obreptionem aditus sententiam adversus te ab-
sentem protulit, quod ita gestum est, ad effectum iuris spectare minime oportet.

Ph 66 = CI 7.45.5: Imp. Philippus A. et Philippus C. Montano. Cum eorum, qui principaliter fisco tene-
bantur, bona ea lege fideiussoribus procurator tradi iusserit, ut ipsi indemnitatem fisco praestarent, nec 
a sententia eius intercesserit provocatio, consequens est datae formae obtemperari.
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Ph 67 = CJ 7.53.6: Imp. Philippus A. et Philippus. C. Titiano. Si, ut proponis, rerum iudicatarum ex-
secutor datus partes sibi iudicis vindicavit et contra ea, quae pridem pro partibus tuis fuerunt statuta, 
aliquid pronuntiandum putavit, sententia ab eo dicta vim rei iudicatae obtinere nequaquam potest. 

Ph 68 = CI 7.57.61: Imp. Philippus A. et Philippus C. Cassiano. Programma, si quod a praeside proposi-
tum est, vim rei iudicatae nequaquam potest obtinere. Nec comminationem vim rei iudicatae continere 
manifestum est.  PP X k.April. ... conss.

Ph 69 = CI 7.62.4: Imp. Philippus et Philippus C. Probo. Si ad scribatum nominatus non provocasti, 
convelli statuta non possunt. 

Ph 70 = CI 9.49.5: Imp.Philippus A. et Philippus. C. Arruntiano. Si, ut proponis, bona eius, qui tutelam 
tuam administravit, sententiam passi ad fiscum sunt devoluta, procuratorem nostrum adire cura, qui, 
si quid iure posci animadverterit, non negabit. 

Ph 71 = CI 9.51.7: Imp. Philippus A. et Philippus C. Cassio. Generalis indulgentia nostra reditum ex-
sulibus seu deportatis tribuit, non etiam loca militiae pridem adempta concessit neque integram atque 
illibatam existimationem reservavit. 

Ph 72 = CI 10.39.3: Imp. Philippus A. Patroclo. Filios apud originem patris, non in materna civitate, 
etsi ibi nati sunt, si modo non domiciliis retineantur, ad honores seu munera posse compelli explorati 
iuris est. 

Ph 73 = CI 10.52.2: Imp. Philippus A. et Philippus. C. Severino. Filium ab hostibus captum ac necdum 
reversum ad excusationem munerum personalium patri proficere non posse magis placuit. 

Ph 74 = CI 10.52.3: Imp. Philippus A. et C. Nonno. Nepotes in locum parentum succedentes vice eo-
rum prodesse consueverunt. 

1. Et ideo si quinque numerus liberorum ex amissorum filiorum nepotibus suppletur, a muneribus 
personalibus is, quem patrem tuum esse dicis, iuxta constituta excusatur. 

Ph 75 = CI 10.53.3: Imp. Philippus A. et Philippus C. Ulpiano. Poetae nulla immunitatis praerogativa 
iuvantur. 

Ph 76 = CI 10.64.1: Imp. Philippus A. Claudio. Malchaeam, quae aliunde oriunda alibi nupta est, si 
non in urbe Roma maritus eius consistat, non apud originem suam, sed apud incolatum mariti ad hon-
ores seu munera, quae personis cohaerent quorumque is sexus capax esse potest, compelli posse saepe 
rescriptum est. Patrimonii vero munera necesse est mulieres in his locis in quibus possident sustinere. 

Ph 77 = CI 11.31.1: Imp. Philippus A. Crescentiae. Fundum vectigalem, si suis quibusque temporibus 
debitae quantitates inferantur, invito possessore auferri non posse manifestum est. 

Ph 78 = CI 12.35.8: Imp. Philippus A. et Philippus C. Maccio. Causaria missus nulla existimationis 
macula adspergitur. 

1  В изднанието Codex Iustinianus 1906, 320 бел. 2 е направено предположение, че законът вероятно е 
издаден през 246 г. 
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Траян Деций, Херений Етруск и Хостилиан (249–251) – общо 8 
разпоредби: D1 – D8

a. 249: Fulvius Aemilianus II et L. Naevius Aquilinus conss.

D1 = CI 10.16.3: Imp. Decius A. Citicio. Indictiones non personis, sed rebus indici solent: et ideo, ne 
ultra modum earundem possessionum quas possides conveniaris, praeses provinciae prospiciet. PP. 
XVII k. Nov. Aemiliano et Aquilino conss. [a. 249]

D2 = CI 4.16.2: Imp. Decius A. Telemachae. Pro hereditariis partibus heredes onera hereditaria agno-
scere etiam in fisci rationibus placuit, nisi intercedat pignus vel hypotheca: tunc enim possessor obliga-
tae rei conveniendus est. PP XIIII k. Nov. Aemiliano et Aquilino conss. [a. 249]

a. 250: Imp. Caes. C. Messius Quintus Traianus Decius Aug. II et Vettius Gratus conss.

D3 = CI 6.30.4: Imp. Decius A. Athenaidi. Filio familias delata hereditate si pater pro herede volun-
tate filii gessit, sollemnitati iuris satisfactum videri saepe rescriptum est. PP. X k. Mart. Decio A. et Grato 
conss. [a. 250]

D4 = CI 8.53.3: Imp. Decius Marcellino. Spem futurae actionis plena intercedente donatoris voluntate 
posse transferri non immerito placuit. PP. non. Mart. Decio A. II et Grato conss. [a. 250]

D5 = CI 7.32.3: Imp. Decius A. Rufo. Donatarum rerum a quacumque persona infanti vacua posses-
sio tradita corpore quaeritur. Quamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes, tamen consultius 
videtur interim, licet animi plenus non fuisset adfectus, possessionem per traditionem esse quaesitam: 
alioquin, sicuti viri consultissimi Papiniani responso continetur, ne quidem per tutorem possessio in-
fanti poterit adquiri. PP V k. April. Decio A. II et Grato conss. [a. 250]

D6 = CI 5.12.9: Imp. Decius A. et Decius C. Urbicanae. Dotis tuae potiorem causam magis esse conve-
nit quam rei publicae, cui postea idem maritus obnoxius factus est. PP. VI id. Iun. Decio A. et Grato conss. 
[a. 250]

D7 = CI 3.22.2: Imp. Decius A. et Decius et Quintus CC. Felici. Procuratores nostros status causas ex-
aminare non posse omnibus notum est. PP. k. Dec. Decio A. II et Grato conss. [a. 250]

D8 = CI 6.58.3: Imp. Decius. A. Asclepiodotae. Consanguinitatis iure et feminas ad intestatorum suc-
cessionem admitti posse explorati iuris est. 

1. Proinde cum fratris tui intestato mortui ad te consanguinitatis iure hereditas pertineat, nulla 
ratione alterius fratris tui filii ad eandem successionem adspirare desiderant: nam et cessante iure ag-
nationis in persona omnium praetorii iuris beneficio ad te potius, quae secundum gradum obtines, 
hereditas pertinet quam ad fratris tui filios, qui tertio gradu constituti sunt. PP. II non Dec. Decio A. et 
Grato conss. [a. 250]
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Требониан Гал и Волузиан (251–253) –  общо 2 разпоредби: T 1 – T 2

a. 252: Imp. Caes. C. Vibius Trebonianus Gallus Aug. II et Imp. Caes. C. Vibius (Afinius Gallus 
Veldumnianus) Volusianus Aug. conss.

T1 = CI 3.36.12: Imp. Gallus et Volusianus AA. Rufo. Non ideo divisio inter te ac fratrem tuum, ut 
proponis, facta irrita habenda est, quod eam scriptura secuta non est, cum fides rei gestae ratam divi-
sionem satis adfirmet. PP. prid. id. Mart. Gallo A. II et Volusiano conss. [a. 252] 

T2 = CI 2.18.16: Impp. Gallus et Volusianus AA. Eutychiano. Si negotium sororis tuae gerens pro ea 
tributa solvisti, vel mandante ea vel rogante id fecisti, negotiorum gestorum actione vel mandati id, 
quod solvisse te constiterit, recipere poteris. PP. XI k. Mai. Gallo et Volusiano conss. [a. 252]
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Карти / Maps

1. Филип Араб (244–249) / Philip The Arab (244–249)
1.1 Eпиграфските паметници (♦) и активните монетарници (●) 

в Долна Мизия и Тракия / The epigraphic monuments (♦) and active mints (●) 
in Lower Moesia and Thrace

1.2. Епиграфските паметници от провинция Долна Мизия датирани 
в периода 244–247 г. / The epigraphic monumets from Lower Moesia dated in the period 

AD 244–247
1.3. Епиграфските паметници от провинция Тракия от мандата 

на провинциалния управител Sextus Furnius Publianus / The epigraphic monuments from the 
province of Thrace dated during the mandate of Sextus Furnius Publianus 1

1.4. Активни монетарници в Долна Мизия и Тракия (244–249) / 
Active mints in Lower Moesia and Thrace (244–249)

2. Траян Деций (249–251) / Decius (249–251)
2.1. Епиграфски паметници от Долна Мизия и Тракия / 
The epigraphic monuments from Lower Moesia and Thrace

2.2. Епиграфски паметници от Долна Мизия датирани през 249–250 г. / 
The epigraphic monuments from Lower Moesia dated in the period AD 249–250

2.3. Епиграфски паметници от Долна Мизия и Тракия без конкретизиращ хронологически 
ориентир (249–251 г.) / The epigraphic monuments from Lower Moesia and Thrace containing no 

dating information

3. Требониан Гал (251–253) / Threbonianus Gallus (251–253)
3.1. Активни монетарници в периода в тракийските провинции / 

Active mints from the period in the Thracian provinces 

1 Географската реконструкция на пътната инфраструктура е базирана на данните със свободен достъп на 
DARMC Scholarly Data Series Citation: McCormick, M. et al. 2013. “Roman Road Network (version 2008),” DARMC 
Scholarly Data Series, Data Contribution Series #2013-5. DARMC, Center for Geographic Analysis, Harvard Universi-
ty, Cambridge MA 02138. 
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1.4. Активни монетарници в Долна Мизия и Тракия (244–249)
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3. Требониан Гал (251–253)

3.1. Активни монетарници в периода в тракийските провинции
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А
Абритус / Abritus 56, 95, 97, 100, 

117, 119, 120, 156, 174, 177
Августа Траяна  71, 72, 73, 74, 77, 95
Аврелий Виктор / Sextus Aurelius 

Victor   23, 32, 33, 35, 36, 43, 
47, 79, 83, 85, 86, 87, 95, 97, 
103, 106, 115, 122, 123, 129, 
130, 157

Азия  35, 86, 151, 152
Александрия / Alexandria 39, 116, 

130, 138, 172
Амиан Марцелин / Ammianus 

Marcellinus 24, 33, 34, 95, 97
Антиохия  44, 45, 46, 125, 127, 130, 

137
Аргаит  96, 109
Афиния  122

Б
Барбалисос  125, 155, 157
Бероя / Beroe 48, 76, 95, 96, 97, 117,   

173
Бетика  139, 140
Бизантион  63, 66, 134, 135
Бизия / Byzie 62, 63, 76, 77, 168
Битиния и Понт  151

В
Валенс / Valens  86, 87, 106, 117, 173
Валериан / Valerianus 40, 85, 86, 

126, 128, 129, 130, 131, 153, 
157, 177

   
Верона  47, 48
Виминациум / Viminacium    46, 76, 

83, 93, 104, 107, 114, 117, 121, 
130, 138, 172

Волузиан / Volusianus 15, 106, 108, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 
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156, 157, 161  120, 140, 143, 
174, 175, 176, 177, 178, 180

Г
Галатия  86, 152
Гая Корнелия / Gaia Cornelia  129, 

175
Гордиан III  31, 32, 33, 34, 40, 43, 45, 

52, 54, 62, 78

Горна Мизия / Upper Moesia  35, 
46, 56, 82, 83, 104, 106, 108, 
110, 112, 114, 132, 138, 149, 
172, 176

Горна Панония / Upper Pannonia 
46, 144, 176

Гунтерик  96, 109

Д
Дакия / Dacia  61, 93, 94, 93, 96, 104, 

105, 107, 108, 109, 110, 114, 
124, 130, 132, 138, 150, 170, 
172, 176

Далмация / Dalmatia  124, 132, 146, 
147, 149, 176

Дексип / Dexippus  21, 22, 48, 95, 
120, 128

Деултум / Deultum  64, 65, 74, 75, 
76, 77, 168

Диоклетиан / Diocletian 13, 18, 24, 
81, 163

Дискодуратера  74
Долна Германия  84, 143
Долна Мизия / Lower Moesia 15, 

16, 17, 29, 32, 43, 46, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 78, 79, 
81, 82, 83, 84, 85, 94, 95, 98, 99, 
100, 101, 102, 104, 107, 108, 
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133, 134, 136, 161, 163, 164, 
165, 167, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 179

Долна Панония / Lower Pannonia 
23, 35, 82, 83, 97, 108, 113, 114, 
115, 145, 172, 176

Е
Евсебий / Eusebios 23, 36, 37, 38, 85, 

88, 125
Евтропий / Eutropius 23, 33, 32, 34, 

36, 47, 83, 85, 86, 87, 116, 120, 
122, 128, 129, 157

Емилиан  14, 15, 16, 17, 18, 29, 49, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 
136, 157, 159, 160

Емилий Емилиан / Aemilius Aemil-
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121, 122, 123, 124, 125, 128, 
129, 130, 132, 134, 139, 157, 175

И
Истрия / Istria / Histria  58, 59, 102

Й
Йоан Антиохийски / Ioannes 
Antioсhenus 25, 34, 47, 48, 63, 84
Йоан Зонара / Ioannes Zonaras  25, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 
49, 51, 82, 84, 86, 88, 95, 97, 
115, 116, 120, 121, 122, 125, 
128, 129, 130, 134

Йорданес / Iordanes 22, 25, 38, 39, 
46, 50, 60, 83, 95, 96, 97, 101, 
120, 121, 128, 129, 157

Йотапиан / Iotapianus  46, 47, 87, 
169
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Калатис  54, 55, 62
Киприан / Cyprian 22, 88, 89, 97, 
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177, 180
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Лактанций 23, 96
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Марцианополис / Marcianopolis  
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