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Summary: After a collecting of all epigraphic records about the religious offices connected with the 
emperor’s cult in the roman provinces of Moesia Superior and Moesia Inferior, the author formulated some 
observations about this problematic. The most important of them is that there are some variations about these 
offices in the different towns. The full group of priests is only for two towns in the provinces presented: Vimina-
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С императорския култ в двете Мизии били свързани следните видове жреци: 

augustales, pontifices, augures и flamines
1
. 

1. Augustales. До голяма степен за жреците на императорския култ, августа-

лите, не се откриват достатъчно данни в произведенията на античните писате- 

ли
2
.  Приема се, че институцията на августала не е била предназначена само за 

освобожденци, понеже според някои статистически пресмятания (на Р. Дъти) 

между 85 – 95 % от августалите били освободени роби, които получили това 

звание благодарение на придобитото от тях парично състояние
3
. Основната им 

дейност била поддържането на култа към имп. Август, с който се асоциирали 

неговите наследници на императорския престол, но позицията им притежавала 

много повече от религиозна власт. Те образували специална колегия (collegium 

Augustalium), чието място в обществото се определя като звено между декурио-

ните и градското население
4
.  

Организацията на августалите се възстановява по епиграфски данни, като 

един от най-авторитетните изследователи на августалите в Римската империя, 

споменатият вече Р. Дъти, обособява информациите за вътрешната организация 

на колегията в три групи: за seviri augustales, augustales и magistri augustales
5
. 

Забелязано е, че в някои градове на Империята се откриват или само seviri, или 

само augustales, ако не са представени и двата вида. Различията между тях не      
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са уточнени. Според някои хипотези севирите били шестимата главни членове    

на колегията, докато според други те трябвало да уреждат жертвоприношения в 

продължение на 1 година, след изтичането на която били вписвани като пожиз-

нени членове на колегията под названието августали
6
; според съвременни авто-  

ри обаче в Италия терминът севир се срещал в надписи от ранния императорски 

период и по-късно бил заменен от августал
7
. 

Успоредно с изпълняването на религиозните си задължения (най-вече жерт-

воприношения) августалите със свои средства поставяли статуи, олтари, попра-

вяли (а нерядко и издигали из основи) храмове, организирали игри и финанси-

рали други обществени прояви
8
. 

1.1. Scupi. В най-старата колония на територията на Горна Мизия, Скупи, 

августалите са засвидетелствани едва от ІІ в., в границите на който се вместват 

всички открити надписи
9
. Известните августали към днешна дата са девет. От   

тях петима са отбелязани като seviri augustales
10

, а четирима – като augustales
11

.  

Имената на августалите са типично римски, като четири от тях предизвикв-

ат по-специално внимание, тъй като в разглеждания ареал се откриват сравни-

телно по-рядко от обичайните императорски. Това са гентилициумите: Atilius
12

, 

Sentius
13

, Publicius
14

 и Ellius
15

. Първите трима са означени като севири, а по-

следният – като августал. Към тях може да се прибави още едно рядко среща-     

но гентилно име, съкратено като Lib.
16

, чието допълване е неизвестно, а самото 

лице било августал. Два пъти
17

 се наблюдава необичайната комбинация от рядко 

срещано римско гентилно име с типично гръци когномен. 

Обща характеристика на всичките 9 лица, е липсата в техните паметници на 

достатъчно персонални данни за запознаването със социалното им положение.  

От повечето надписи личи, че обикновено те били жители на Скупи, доколкото 

може да се съди по надгробните надписи на част от тях, или по данните за тех-

ните близки. Интересен в тази връзка е един от надписите
18

, поставен за Iulia 

Victorina още приживе от нея самата и от синовете ѝ: C. Val(erius) Pudens, ве-

теран и преторианец, C. Iul(ius) Celer, също преторианец. Посветител в същия 

паметник е и августалът C. Val(erius) Maximus, означен като техен роднина. 

Наличните данни позволяват да се мисли, че службата на августала не се 

предавала по наследство. Най-младият известен августал на Скупи, означен и 

като севир, е живял 35 години, но баща му, известен от още един надпис, не е 

означен дори като августал
19

. 

1.2. Ratiaria. В епиграфските паметници от Рациария засега са известни 

общо 9 августали
20

. Документирани са поне три варианта при заемането на раз-

глежданите длъжности: пръв августал
21

, августал и почетен декурион едновре-

менно
22

 и само августал
23

. Едно лице е отбелязано във фрагментиран надпис   

като декурион и може би августал (?) на колонията
24

. За разлика от Скупи, в 

Рациария има няколко случая, при които августали били и орнати
25

. 

Повечето от имената са изцяло римски, като по-редки за двете Мизии са ге-

нтилициумите Anatinus, Sab(inus), Grat(tius) и именното съчетание Sex. Val(erius).  
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Част от когномените указват за евентуален гръцки произход на някои от августа-

лите, напр. Palethus
26

, Epistratus
27

 и Hilarus
28

, а в един случай гръцкият когномен 

се предхожда от рядко за разглеждания ареал римско гентилно име
29

. Двама от 

августалите
30

 били освободени роби на едно и също лице: Sex(tus) Valerius
31

. 

Посвещение на Плутон и Прозерпина
32

 е дело на Q. Sab(inius) Vitalis, озна-

чен като pr(imus?) augustalium. Тази длъжност за разглеждания ареал е засви-

детелствана само в този случай. Въз основа на преномена и гентилното име на 

августала, които се срещат доста рядко в Горна и Долна Мизия, той е свързан с 

документираните в няколко надписа Sabinii, които били известни функционери 

на Portorium Illyricum
33

. 

Възможност да се твърди установяването на императорския култ в Рациария 

още с основаването на колонията предоставя надписът на декуриона и августал 

(?) M. Cocceius Valens
34

. Името му свидетелства за романизация при имп. Не-    

рва. 

При публикацията на един надпис В. Велков
35

 предполага, че въпреки ха-

рактерните източни имена, фигуриращите в него лица не били пристигнали в Ра-

циария директно от източните провинции, а през Италия. Това обаче е само един 

от възможните варианти за интерпретация на редките римски имена с прибавен 

към тях гръцки когномен. 

Друг интересен надпис
36

 е открит при кастела Timacum Minus. Касае се за 

надгробие на P. Ael(ius) Aprionus, императорски освободен роб и августал в Ра-

циария. Името му свидетелства, че той най-вероятно е бил освободен от имп. 

Хадриан. Двама от синовете му били редовни декуриони в същия град. 

1.3. Margum. В епиграфското наследство на Маргум се открива само един 

августал
37

. Когноменът, срещащ се често в гръкоезичните провинции, е рядък за 

Горна Мизия. 

1.4. Viminacium. От муниципиум Виминациум засега са известни едва два-

ма августали
38

, а един
39

 не е посочил в кой град е изпълнявал задълженията си. 

Имената и на тримата са сравнително редки за разглеждания ареaл. 

И от тук се откриват данни, според които институцията на августала не се е 

предавала по наследство. Надписът за единия от августалите
40

 е поставен от    

сина му, за който не е посочена никаква персонална информация. 

Допълването на фрагментарния надпис
41

 е крайно несигурно, още повече     

че самият паметник днес е загубен. Според наличните букви в препис от ХІХ в. 

по-възможно е четенето D[e]c. IIvir. 

От колония Виминациум е известен само един анонимен августал
42

, чиито 

надпис само показва наличието на августали и в колонията. 

1.5. Oescus. Засвидетелстваните епиграфски августали от Ескус са едва пет 

на брой
43

, което е твърде малко в сравнение с представените вече данни за дру-

гите две колонии в разглеждания ареал, Скупи и Рациария. 

И четирите запазени имена съдържат някои особености, макар и да са спо-

ред римския начин за номиниране. Когномените на двама от августалите
44

 са 
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типично гръцки. Сравнително рядко срещан е и гентилициумът на едно от ли-

цата
45

.  

Най-ранният точно датиран паметник е посвещението за прочутия функци-

онер на Илирийското мито T. Iul(ius) Capito, засвидетелстван и в други надпи-   

си, който бил патрон на августалите в Ескус и наред с това почетен декурион в 

няколко града от различни провинции на Долния Дунав
46

. Уважението към него 

било демонстрирано (съгласно декурионски декрет) със статуя от мед и чрез 

предоставянето на отличителните белези на декурионата, дуумвирата и на орна-

ментите на жреците в този град. Само тук в двете провинции е засвидетелствана 

длъжността „патрон на августалите”. 

1.6. Novae. От Нове
47

 е известен само един августал
48

, означен като: augustalis 

m. N. 

Забелязва се, че августалите са доста повече в Горна Мизия, както в коли-

чествено отношение, така и по териториално разпределение, в сравнение с тези   

от Долна Мизия. В първата провинция най-голям брой августали са документи- 

рани в Рациария и Скупи, но такива се откриват и в някои от останалите градове  

с по-късен статут на муниципиуми: Виминациум, Сингидунум, Маргум, Улпи-

анум и Наисус. Различна по този аспект е ситуацията в Долна Мизия, откъдето 

има повече данни за Ескус и само един августал от Нове (?), т. е. общо шестима 

августали за цялата провинция. При съвременното състояние на проучванията 

върху историята на двете провинции е трудно да се потърси обяснение на този 

факт. 

Необходимата възраст за причисляването в състава на августалите засега     

не може да се определи със сигурност; най-младият известен августал е живял    

35 г. 

Епиграфските данни позволяват да се твърди липсата на предаване по на-

следство на статута на августала, тъй като подобен случай в наличните надписи 

не е документиран нито веднъж. 

Севири августали са засвидетелствани единствено в най-ранната колония      

– Скупи. Само от Рациария е известен един първи (primus?) августал, а патрон на 

августалите – само от Ескус.  

2. Pontifices. Понтифексите били най-високопоставени в иерархията на    

римските жреци и образували колегия, чиято дейност се изразявала във вър-

ховното управление на всички свързани с религиозното дело неща (ius divinum, 

pontificium). В колегията на понтифексите членували най-изтъкнатите римски 

граждани, но принципът на избор на нейните членове все още е неясен, тъй       

като е бил различен през отделните периоди на римската история. Те били ръ-

ководени пряко от pontifex maximus, т. е. – от римския император, който бил и 

председател на колегията им. Сред по-важните им задължения били: свикването 

на декурионите и ръководенето на техните събрания, управлението на имотите   

на светилищата, регулирането на календара и др.
49
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Понтифекси се срещат сравнително рядко в двете Мизии. По двама от тези 

жреци са известни в надписи от Скупи
50

 и от Рациария
51

, а един, фрагментиран, 

от Виминациум
52

. Извън градовете е открит само един посветителен надпис
53

; 

предполага се, че лицето е било понтифекс в Улпианум, тъй като това е най-близ-

кият град. Според родовото име Catius този понтифекс може да бъде свързан с 

Catia Secunda, съпруга на M. Octavius Valens, понтифекс на Скупи
54

. Възможно     

е също и просто да става въпрос за съвпадение, тъй като в надписа на първия не     

е отбелязано да има дъщеря. 

Епиграфските данни за понтифекси от Долна Мизия се ограничават до ин-

формация за по двама жреци от Ескус
55

 и Трезмис
56

. Наличните паметници по-

казват, че за избирането на определено лице за понтифекс не е било необходимо 

то да притежава муниципална кариера. 

3. Augures. Дейността на авгурите била по-ограничена от гадаенето на бъ-  

дещето и се изразявала в определяне на отношението на боговете към конкретно 

действие, което се планувало или било в ход. Членството в тяхната колегия било 

винаги високо ценено; по традиция още от републиканската епоха за авгури    

били определяни най-бележитите римски граждани
57

. 

В Горна Мизия този вид жреци е документиран по веднъж за Скупи
58

 и за 

Виминациум
59

. Към тях може да се прибави и надпис от Тимакум Минус
60

, в 

който се споменава L. Vecilius Modestus, направил впечатляваща кариера в род-

ния си град, colonia Hispellum (дн. Спело) в Умбрия (Италия), като е заемал всич-

ки по-важни магистратури. В Тимакум Минус той е пребивавал в качеството       

си на префект на coh(ortis) I Thrac(um) Syr(iaca), която е засвидетелствана чрез 

военна диплома (от 100 г.) в Горна Мизия
61

. 

В Долна Мизия авгури са известни за Ескус
62

, само един в надпис от хин-

терланда на колонията, и за Трезмис
63

, от три паметника, сред които един е от 

Томис. 

По отношение на авгурите се забелязва интересната закономерност, според 

която и в двете провинции този вид жреци се откриват в по една колония и му-

ниципиум. За Горна Мизия това са съответно: Скупи и Виминациум, а за Долна 

Мизия – Ескус и Трезмис. 

4. Flamines. Фламен бил наричан всеки римски жрец, който служел само на    

един определен бог. След обожествяването на институцията на императора били 

назначени фламини, които се грижели за извършване на жертвоприношенията.   

Те обаче доста се различавали от августалите. Съвършено различна била тяхна-   

та организация – те не образували специална колегия, тъй като всеки фламен бил 

директно подчинен на главния понтифекс, т. е. на императора. Съществувало и 

изискване кандидатът за фламен да е пълноправен римски гражданин, докато та-

кова липсвало за кандидат-августалите. Освен това те имали право на политиче-

ска кариера, въпреки че през принципата тази възможност била по-ограничена в 

сравнение с републиканската епоха. Задълженията им се състояли в извършване 

на жертвоприношения, съветване на жреците по отношение на свещените мо-
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литви и формули и др. Имали право да участват в заседанията на колегията на 

понтифексите
64

. 

За Горна Мизия са документирани едва двама фламини, като само един от 

тях със сигурност е изпълнявал задълженията си в границите на провинцията        

– M. Anton(ius) Ponticus от Виминациум
65

. Вторият е известен от надпис, открит 

при Кладово
66

, поставен от C. Iul(ius) Sabinus, два пъти дуумвир и патрон на 

m(unicipium) H(adriani) D(robeta), в чест на фламинството на неговия внук, C. 

Iul(ius) Naesuius. 

Четирима са засега известните фламини от Долна Мизия, като паметниците 

на трима от тях произлизат от Ескус
67

, а само един – от Трезмис
68

. 

Разпределението на фламините в Долна Мизия в същите два града, Ескус и 

Трезмис, както авгурите, позволява да се мисли за съответствие в разпростране-

нието на същите религиозни длъжности и в Горна Мизия. Това обаче ще пока-

жат вероятно бъдещите епиграфски открития, защото засега липсват фламини     

от Скупи
69

. 

* 

Направеният преглед на епиграфските данни показва, че пълният набор от 

жреци е документиран само за два града в двете провинции: горномизийския 

Виминациум и долномизийския Ескус. По три вида жреци са известни също в 

само по един град от всяка провинция – Скупи и Трезмис. В тези последните 

обаче са засвидетелствани единствените за двете Мизии длъжности, съответно   

на севирите августали и на провинциалните жреци. 

Според зависимостта на връзката в надписите августал – почетен декури-   

он, в двете Мизии се наблюдават два варианта. В единия, характерен за: Скупи, 

Маргум, Виминациум, Улпианум, Наисус и Нове, августалите не се посочват        

и като получатели на отличителните белези на декурионата, макар и в Скупи и 

Маргум да са засвидетелствани и двете звания, а в останалите градове – само     

по едно от тях. Вторият вариант, отнасящ се до Рациария, Сингидунум и Ескус, 

показва възможността за получаване и на двете звания от едно лице. В послед-

ните три града надписите на лицата, носители и на двете звания, се откриват в 

развалините на градовете. 

Магистратите в Трезмис могли да заемат и висши религиозни длъжности, 

като за фламен най-ниската документирана магистратура е квестор, а за главен 

жрец и провинциален жрец – дуумвир. Важно е обаче да се подчертае, че в града 

се срещат както лица, които били квестори, дуумвири или квинквенали без да са 

изпълнявали и религиозна служба, така и главни
70

 или провинциални жреци
71

, 

които не били магистрати. 
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