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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание на 
Катедра Археология в Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ на 15.02.2013 г. 

 

Дисертацията се състои от две части –  I. Текст и приложения; II. Каталог. Част I 
съдържа Текст с въведение, четири глави, заключение, списък на съкращенията и 
използваната литература (259 страници). Приложенията включват три карти, две 
хистограми и четиринадесет синоптични таблици (45 страници). Част II представлява 
Каталог от епиграфски данни, организирани по географски признак (159 страници).  
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Въведение 

 

Неизчерпаемият интерес към привлекателната тема за обожествяването на 

римския император се дължи от една страна на идеологическия й потенциал, а от друга 

– на многобройните извори, които позволяват периодичното обогатяване и 

преосмисляне на информацията за нея. Разпространен на цялата територия на 

империята, култът към владетеля е важен за анализа на отношенията между 

централната власт и провинциите. Тракия, една от малкото провинции, които до този 

момент остават изолирани от интереса на научната литература към този проблем, е 

обект на изследване в настоящата дисертация.  

 

Тематичен обхват 

Терминът императорски култ е непознат за Античността. Той се използва от 

съвременната научна литература, за да обозначи характерно за римската история 

явление, което се заражда в края на Късната република под влияние на 

елинистическите владетелски култове и впоследствие се превръща в задължителна част 

от държавния религиозен живот. Вече повече от столетие това понятие обединява 

голям брой разнообразни практики, свързани с демонстрацията на религиозно 

отношение към: персонификацията на римския народ – богинята Рома; управляващия 

император, някои членове на семейството му и част от мъртвите му 

предшественици (divi);. почитане на Гения на владетеля и персонификации на 

императорски качества; почитане на Капитолийската Триада.   

Предмет на този труд са конкретните прояви на императорския култ в 

провинция Тракия от средата на Iв. до последната четвърт на III в. Основните посоки на 

търсене са: 

1) оформлението на градското архитектурно пространство за нуждите на култа. 

2)  наличието на институции и лица на градско и провинциално ниво, 

ангажирани с почитането на владетеля. 

3)  разпространението на императорския образ и отношението към него. 

4)  ролята на императорския култ в календара от обществени събития. 

 

 

 



Териториален обхват 

За да се обхване пълно проблематиката на едно явление с религиозен и 

политически характер, какъвто е официалният императорски култ, необходимо е да се 

разгледат възможно най-много сведения за него. По тази причина подходящи за 

настоящата тема изглеждат границите на провинцията в края управлението на 

династията на Антонините. Това е времето на максимално разширение на Тракия, 

когато тя включва най-голям брой градове и градски територии, които могат да бъдат 

обект на изследване (Карта 1). 

Не всички градове, включени в този териториален обхват, принадлежат 

административно към провинцията през целия разглеждан отрязък от време. Селища, 

които не се намират в Тракия постоянно, са: Месамбрия, Бизантион, Никополис ад 

Иструм, Марцианопол, Сердика, Пауталия, Германия, Монтана. Тези особености не ги 

изключват от темата. В дисертацията са разгледани всички онези центрове, които 

някога  са влизали в границите на провинция Тракия. Чрез анализ на проявите на 

императорския култ именно в градове с променлива провинциална принадлежност 

могат да се постигнат важни резултати за изследването.  

 

Хронологичен обхват 

Тъй като императорският култ е държавен и свързан с политическия живот на 

империята, хронологичните граници на дисертацията са съобразени със събития от 

административен характер. Началото на разглеждания период е поставено от 

създаването на провинцията през 44-46 г. с включването на тракийските земи в 

римската управленска система и произтичащото от това официално установяване на 

императорския култ в тях. За горна хронологична граница са избрани реформите на 

Диоклециан през 284 г. Това е обосновано от новото административно деление на 

империята, според което територията на провинция Тракия е преобразувана в няколко 

по-малки провинции, чиято площ не съответства напълно на по-ранната.  

 

 

 

 

 

 



Цел и задачи на дисертацията: 

Основната цел на дисертацията е да реконструира, доколкото е възможно, 

картината на честването на култа към императора в римската провинция Тракия в 

периода от средата на I до последната четвърт на III в. 

 

 Изпълнението на следните задачи би спомогнало за нейното постигане: 

- събиране и анализ на наличните доказателства за култа – исторически, 

археологически, епиграфски, нумизматични, паметници на скулптурната пластика и 

ювелирството. 

- изследване на проявите на култа в няколко основни посоки: в архитектурното 

пространство, в ритуалните практики (статуи, посвещения, лица и институции, 

ангажирани с организацията), в отношението към императорския образ, в 

традиционния религиозен живот. 

- очертаване на разпространението на култа в провинцията. 

- съпоставка между култа в различните исторически периоди и градове. 

 

Извори и граници на интерпретацията 

Епиграфските данни съставляват основната част от изворите за 

практикуването на императорския култ в Тракия. Над 300 надписа от всички градове в 

провинцията дават информация за различни негови аспекти.  

Археологическите данни разкриват организацията на архитектурното 

пространство и интеграцията на владетелското почитане в него. Макар и по-рядко, 

данните от проучвания на некрополи също дават информация по някои въпроси и 

особено за евентуалното практикуване на личен култ към императора.  Към момента 

състоянието на проучванията на градовете на територията на провинцията е различно – 

има добре проучени градове като Никополис ад Иструм, Филипопол, Августа Траяна, 

Сердика, Тасос, но повечето от тях остават слабо или едва частично изследвани – 

например столицата Перинт и римските колонии Апри и Деултум.  

Императорските портрети свидетелстват пряко за особено характерна 

проява на култа – издигането на императорски статуи. Любопитна група паметници с 

владетелски портрети са малките лични вещи, които разкриват възможна връзка с 

почитането на императора в частното пространство. 

Нумизаматичните данни могат да дадат важна информация за наличието на 

определени сгради (храмове или други), както и за провеждането на спортни празници 



в чест на императора. Монетосеченето би могло да се използва предпазливо и като 

показател за августейши посещения, извънредни  събития или получаването на 

привилегии от градовете. 

Античните писмени извори са първостепенният източник на информация при 

възстановяването на контекста на императорския култ. Дисертацията се позовава на 

съчинения на историци, официални и лични писма, правни документи и антична 

художествена литература. 

 

 

Глава I 
 

Императорският култ и градското пространство в Тракия 
 

I. Архитектурата на култа към владетеля: разположение, форми, 

характеристики 

 

Императорският култ естествено намира отражение в архитектурния облик на 

градовете, като това представлява най-видимата и най-трайната от проявите му. 

Градските центрове в империята, и особено източните, са така устроени, че да осигурят 

подходящо пространство и обстановка за честванията, като така се подчертават ролите 

на двете ангажирани страни: на почитания и почитащите.  

Според паралелите от по-добре проучените провинции архитектурните 

паметници за почитане на императора се разполагат на централно и видимо място (или 

няколко такива), най-представителното в конкретните условия за града – агора, 

акропол, важен път, пристанище, зрелищна сграда и пр. Анализът на сигурно 

идентифицираните места за почитане на императора показва, че те не се отличават със 

специфичност на оформлението спрямо останалите елементи на обществена 

архитектура. Един възможен подход към очертаването на техните характеристики, 

който може да се приложи и при изследването им в Тракия, е да се вземе под внимание 

не тяхната форма, а степента на обособеност на култовата дейност.  

При изследването на императорския култ в провинцията, в научната 

литература обикновено се забелязва стремеж да се търси непременно „Храм на 

императорския култ“, като до голяма степен се пренебрегват другите възможности за 

помещаване на култа в архитектурното пространство на града. Архитектурата на 



императорския култ често се разглежда като статично явление, без да се взима под 

внимание факта, че античните градовете разполагат с повече от едно място за отдаване 

на почит към римския господар. Пространствата за честване в даден град се подвластни 

на различни фактори: променят се заедно с динамиката на самата урбанистика, както и 

според икономическата и политическата обстановка. Засега доказателства за храмове 

или други сгради, свързани основно с почитане на култа към владетеля, имаме от 

Тасос, Филипопол, Никополис ад Иструм, Августа Траяна, Перинт и Деултум. Ако 

обаче разширим фокуса на внимание и включим и другите елементи на градското 

пространство, в които е съчетано почитането на императора, към тях могат да се 

прибавят и данните от други градове – Пауталия, Сердика, Бизия, Бизантион, 

Марцианопол. 

 

II. Императорският култ и отражението му в градския облик в Тракия  

 

II. 1. Сгради и пространства, специално отредени за честване на 

императора в Тракия 

 

Сградата с параскении, разположена в североизточната част на ареята на 

тасоската агора, по всяка вероятност обслужва честването на култа към Октавиан 

Август и/или този на Клавдий. Първоначалното й изграждане е в елинистическата 

епоха, а в началото на I в. тя е преустроена. Освен подходящото разположение и нивото 

на представителност, аргумент в полза на интерпретацията е и епиграфският материал, 

откриван в самата сградата и наоколо. Най-близкият паралел на тази постройка е стоата 

на Зевс Елевтериос в Атина, в която също се предполага, че се помещава култът към 

Август. На агората в Тасос се намира предполагаем хероон или друго съоръжение с 

мемориален характер, издигнато за Луций Цезар, покойния внук на Октавиан Август 

(Кат. ТН 15). Недалеч е открит и портрет на самия Луций Цезар (Таблица 1, no. 1). По 

епиграфски данни от града са известни още неидентифициран храм на Рома и Август 

(Кат.TH 1) и все още неоткрити „храмове на Августите“ (Кат. TH 9), в които по 

всяка вероятност се почитат членове от семейството на Октавиан или пък различни 

императори от Юлиево-Клавдивеата династия. Може да се предполага, че в Тасос 

функционира и храм на Клавдий, тъй като имаме данни за  жрец на този император и 

на божествения Август (Кат. ΤΗ 17).  



Правоъгълната едноделна сграда, разположена северно от пропилеите на 

агората на Николопис ад Иструм, или т. нар. булевтерион, по всяка вероятност 

помещава култа към императора и неговото семейство в града от края на II - началото 

на III в. Като аргумент служат голямото количество бази за императорски статуи на 

членовете от семейството на Септимий Север, открити в нея – част от тях 

предназначени за вграждане в ниши, както и паралелите на сходно оформеното 

вътрешно пространство на Августеума в Нарона, Метроона в Олимпия и 

императорския храм в Деултум. Сградата е приспособявана за целта по времето на 

Северите и няма храмова планировка. Възможен повод за тази „спешна“ проява на 

почит би могло да бъде императорско посещение.  

Храмът на императорския култ в Деултум е засега единствената безспорна 

постройка с такова предназначение в Тракия, но все още известна само по 

предварителни съобщения. Сградата е с правоъгълен план, оформена като класически 

ναός. Има данни за наличието на фронтон на фасадата, както и за изключително 

представителна вътрешна декорация на сградата. В интериора са открити фрагменти от 

бронзова статуя на Септимий Север (и на поне още един член от семейството му), над 

човешки ръст. Намерени са също така общо пет непрецизно изработени бази за статуи 

за Филип Араб и Отацилия Севера (Кат. DE 1, 2), като причината за едновременното 

посвещаване на статуарната група в храма би могла да бъде присъствието на 

императорската фамилия в района. И в Деултум постаментите са били аранжирани 

покрай стените или вградени в ниши и едикули, подобно на Никополис ад Иструм. 

Култовата постройка функционира от началото до средата на III в., когато загива от 

пожар по време на нашествие. 

Най-проучваният град в провинция Тракия – Филипопол – разбираемо 

предлага различни възможности за идентификация на архитектурна структура, 

свързана с императорския култ. В литературата съществува устойчива хипотеза за 

локализация на предполагаем храм върху ареята на агората, в който според различни 

мнения се практикува култът на Веспасиан, Домициан или Хадриан. Засега  обаче 

липсват сигурни археологически данни за подобно тълкуване. Концентрацията на 

находки, които имат отношение към почитането на императора, около Източна порта 

навеждат на мисълта за важната роля на това място за официалния култ в града, но до 

момента няма основания за локализирането на императорски храм в района. 

Получаването на титлата неокор от страна на Филипопол по времето на император 



Елагабал означава, че в града със сигурност съществува култова постройка на този 

владетел, при това с провинциално значение. Обикновено се приема, че неокорният 

храм се помещава в проученото светилище върху Джендем тепе в Пловдив, където 

императорът се е почитал в съвместен култ като σύνναος θεός заедно с божеството-

покровител на града Аполон Кендрисос. Тъй като възвишението се намира на не твърде 

подходящо място извън крепостните стени, би могло да се предположи, че 

императорско почитане се извършва върху друг от хълмовете на града, вероятно 

Джамбаз тепе или Таксим тепе, заради по-благоприятното им разположение и близост 

до градския площад. Последните проучвания на Филипопол показват, че изключително 

представителната сграда при северния вход на агората би могла да се интерпретира 

като място за честване на култа към римския владетел, поне по времето на император 

Комод, чиято статуя над човешки ръст е била вградена в ниша на фасадата (Кат. РН 

72). 

Двата неокорни храма на Перинт, построени в началото на III в. и известни 

само от епиграфски и нумизматични данни, все още остават неразкрити по 

археологически път. Предполагаем район за локализацията на подобна структура е 

западното подножие на акропола, заради удобното разположение, подходящо за начало 

на шествия, и визуалния контакт със залива на античното пристанище. Това донякъде е 

подсказано и от реверсните изображения на един от ранните неокорни монетни типове 

на Перинт, а от друга страна – от високата концентрация на преизползвани паметници, 

свързани с култа. Възможно допълване на един надпис от града би могло да сочи и 

наличието на храм на Хадриан и Сабина (Кат. PR 10) в същия ареал, но засега това 

остава недоказана хипотеза.  

В Августа Траяна е открит единственият засега в Тракия епиграфски паметник, 

споменаващ Августеум – Augustium (sic) според латинския надпис, отбелязващ 

неговото издигане (Кат. АТ 53). Предполагаемата култова сграда (или по-голям 

архитектурен комплекс) е посветена на император Александър Север и майка му Юлия 

Мамея на 13 ноември 233 г. от страна на veterani consistentes. В по-късен етап имената  

на Север и Мамея са подложени на заличаване, но не е ясно дали това води до 

прекъсване на функциите на самия Августеум. Засега в града не е проучена 

археологически подобна структура.  

 

 



II. 2. Култът към императора в обществените сгради 

 

Понякога чествания на римския владетел се провеждат и в градските 

обществени постройки с административен, развлекателен или друг характер, чрез 

обособяването на специални пространства за тази цел в тях. 

В южния ъгъл на агората на Тасос е идентифицарна апсидална зала, която 

недвусмислено се свързва с практикуването на императорския култ. В нея е открита in 

situ мраморна статуя над човешки ръст на император Хадриан, представен във военна 

иконография (Таблица 1, no. 6). 

Част от оформлението на филипополския булевтерион също показва 

специално отношение към римския владетел – статуи на Елагабал украсяват scaenae 

frons на сградата. Градският театър несъмнено трябва да се свърже с честването на 

култа към императора в града поне от началото на II в. насетне. Топографските му 

особености го превръщат в много подходяща точка за приключване на процесии и 

събиране на голямо множество хора. В тази сграда заседава тракийското провинциално 

събрание. Не липсват доказателства и за провеждането на кървави зрелища в чест на 

императора на това място. Стадионът на Филипопол, чието построяване се отнася 

към 30-те години на II в., е разположен на изключително подходящо място и вероятно е 

включен в маршрута на процесии от агората към Трихълмието. В него са провеждани 

важни спортни събития, включително игри в памет на Хадриановия любимец Антиной, 

както и изопитийски игри в чест на императорите Каракала и Елагабал. 

Подобно на Филипопол, и в Перинт градските стадион и театър играят 

важна роля в практиките по почитане на императора, но степента на проучване на 

столицата не позволява по-задълбочени наблюдения върху тези сгради. Други 

зрелищни сгради от провинцията, за които има недвусмислени данни за провеждане на 

култови практики и особено munera за императора, са театърът в Маронея и 

амфитеатърът в Марцианопол.  

По примера на Мала Азия, в Тракия са особено харесвани обществени сгради, 

оформени с колонади. В тях често се помещават култови зони, посветени на 

владетелското почитане. От епиграфски паметници научаваме за различните начини, по 

които тези светски сгради се свързват с религиозното отношение към римския господар 

- в тях има статуарна украса, изобразяваща императорската фамилия; самите постройки 

носят посвещение на владетел; лица-поддръжници на императорската пропаганда често 

са отговорни за построяването им. Сред тези сгради трябва да откроим базиликата в 



Пауталия (Кат. РА 7), термите и няколкото на брой стои в Августа Траяна ( Кат. АТ 

43, 46-49).  

 

II. 3. Култът в откритите градски пространства  

 

В Тасос е проучена почетна арка с посвещение на император Каракала (Кат. 

ТН 3). Тя не е входна, но несъмнено е използва като част от маршрути за процесии. В 

подножието й, от страната към агората, са издигнати статуи и почетни надписи в чест 

на две първожрици на императорския култ (Кат. TH 6, 7).  

Античният Филипопол разполага с архитектурен комплекс, съчетаващ градска 

порта и арка – в югоизточното подножие на Трихълмието. През 30-те години на II в. 

на това място се издига почетна арка, която е възможно да се свърже с посещение на 

император Хадриан. Възможно е Източната порта на Филипопол да е отправна точка за 

процесии, а декуманусът да извежда шествията до самия център на града – между 

комплекса на агората и стадиона. Представителни входни порти, с данни за украса от 

статуарни императорски изображения, са познати още от Марцианопол и Бизия (по 

нумизматични данни), от Маронея и евентуално от Августа Траяна (по археологически 

данни).  

Откритите пространства на градските площади са предпочитано място за 

празнични прояви в Античността. От проучените градове във вътрешна Тракия, 

Никополис ад Иструм дава най-пълна представа за организацията на самата арея, върху 

която се разполага конна императорска статуя от времето на Ранните Антонони; 

обособени са кътове за жертвоприношения; обиколните сгради и структури съдържат 

посвещения на императорския дом и статуарни изображения. Един любопитен 

паметник, несъмнено свързан с почитането на императора на откритите пространства, а 

твърде възможно върху ареята на агората, е слънчевият часовник от Пауталия (Кат. 

РА 15). Върху него е запазен надпис, според който съоръжението е посветено на οἴκῳ 

θείῳ и на града. 

Пристанищата също са използвани в императорските чествания на открито в 

провинция Тракия. Засега можем да предполагаме особената им роля при императорски 

посрещания и като отправна точка на процесии в Тасос и Перинт. В градовете с 

интересна топография, например естествени възвишения, акрополите обикновено се 

използват като краен пункт в маршрута на шествията. 



 

 

Глава II 

 

Лица и институции, ангажирани с императорския култ в Тракия 
 

 
 
I. На градско ниво 
 
I.1. Градски жреци 
 
a. Жреци на богинята Рома 
 

В Тракия култ към Dea Roma е засвидетелстван в Маронея, Абдера, Енос, 

Тасос, Августа Траяна, Никополис ад Иструм, и с известна вероятност още в Пауталия, 

Мацианопол и Перинт (Карта 2). Известен е най-вече по епиграфски данни, които са 

сравнително оскъдни и дават сведения за жреците, но твърде малко за организацията на 

самия култ. 

Почитането на Рома е засилено по егейското тракийско крайбрежие, където 

очакването на политическа благосклонност от страна на Рим има предпровинциални 

корени – Маронея, а вероятно Абдера и Енос, възприемат тенденцията от останалия 

елинистически  свят. Само в два от новооснованите градове във вътрешността на 

провинцията богинята се почита със сигурност – Августа Траяна и Никополис ад 

Иструм, и то едва през III в., може би заради по-силната романизация на тези центрове. 

Нямаме пряка информация за връзката между култа на Рома и присъствието на 

ветерани в провинцията. Прави впечатление липсата на такъв култ във Филипопол, 

Пауталия и Сердика, където според досегашните извори богинята остава чужда на 

местното население. С известна предпазливост може да се предположи наличието на 

култа в столицата Перинт. 

Засега са известни само градски жреци на богинята в Тракия. Наличните данни 

показват, че почитането й в провинцията е регионално. Единствено в Тасос е сигурно 

наличието на храм на богинята Рома, при това в съвместен култ с Август.  

Данните за произхода, социално положение и обществена кариера на жреците 

на Рома са обобщени  в Таблица 13. Лицата, които изпълняват тази длъжност, са само 

мъже. Те изглежда разполагат със значителни средства. В Тасос и Абдера култът към 

Рома е съвместен с по още един такъв, а в Маронея – с още три. Това предполага, че 



жреците са сред заможните хора в града, които биха могли да си  позволят разходите по 

заемането на тези длъжности. 

 

b. Жреци на Капитолийската Триада 

Официалният в империята култ към Юпитер, Юнона и Минерва се 

разпространява и в Тракия, където по силата на interpretatio graeca тази триада се 

почита с местните еквиваленти на имената:  Зевс, Хера, Атина. Трите главни римски 

божества се почитат заедно само в Никополис ад Иструм, и то в техния гръцки вариант. 

Употребата на гръцки епитети издава, че култът не е възприет в своята същност, а само 

чрез уподобяване с традиционните фигури в местната религия. В провинцията по-

разпространен е отделният култ към Зевс Капитолийски, като най-трайно изглежда 

неговото влияние в Августа Траяна. По егейското крайбрежие съществува традицията 

за свързването на Зевс с официалния култ, но това може да се обясни с главната му 

роля в религиозния живот, а не с влиянието на римския култ към Юпитер 

Капитолийски. Разполагаме с много малко данни за самите жреци на Юпитер, Юнона и 

Минерва и не бихме могли да направим изводи за произхода и социално положение на 

тези длъжностни лица. 

c. Химнопевци, цезаролюбци, августолюбци 

В някои градове от източната част на империята, в това число и Тракия, са 

документирани групи хора (колегии?), свързани с почитането на императорския култ и 

наричащи себе си „химнопевци“ - ὑμνῳδοί. Забелязва се и съществуването на отделни 

лица или цели организации, кичещи се с епитети като φιλόκαισαρ (καὶ φιλόπατρις) и 

φιλοσεβάστος, в това число и споменатите химнопевци. Данни за такива в провинция 

Тракия засега се срещат в Никополис ад Иструм, Перинт, Тасос и Филипопол. 

Те са с много ограничена поява, която обикновено се тълкува като влияние от 

Мала Азия. Цезаролюбци са засвидетелствани в Тасос от началото на I в. и във 

Филипопол от ранния II в., но засега не е ясно под каква форма тези личности изразяват 

обичта си към императора. По-конкретна е дейността на „августолюбивите 

химнопевци“ от Никополис ад Иструм, чиито музикални изпълнения в чест на 

владетеля им отреждат победи в „свещени игри“. 

 

 

 



d. Градски жреци на императора: ἀρχιερεύς, ἀρχιερεὺς δι’ ὅπλων  

 

Императорският култ изисква добра организация както на градско, така и на 

провинциално ниво. В градовете той се обслужва от специални жреци на владетеля. В 

Тракия информацията за тях е изцяло по епиграфски данни. Градският първожрец 

понякога се нарича ἱερεύς, след което е уточнено името на даден император, но много 

по-често в изворите се изполва терминът ἀρχιερεύς. Известно е, че тази титла се среща 

и на надградско ниво – така се нарича един от висшите постове в провинциалните 

събрания. Много рядко в надписите присъства уточнение за кое равнище се отнасят 

пълномощията на дадено лице. От наличните данни за архиереи в провинция Тракия, 

едва в три случая са посочени изрично първожреци на провинцията (Кат. РН 7, 68; АТ 

42), а само в два – на определен град (Кат. NI 41; РН 40). Изводите върху всички 

останали сведения трябва да се правят с голяма предпазливост, тъй като 

муниципалното или провинциално значение на длъжността не е напълно сигурно.  От 

изворите е известна длъжността и титла  ἀρχιερεὺς  δι’  ὅπλων, която е доживотна и 

означава жрец, ангажиран с организацията на гладиаторски игри във връзка с 

честванията на императорския култ. Тази длъжност се появява по-късно в епиграфските 

сведения. Дейността на лице с тази титла се тълкува като на munerarius. 

Възможни градски жреци на култа (при които не е упомената връзка с цялата 

провинция или нейното общо събрание), както и жреци-организатори на зрелища, се 

срещат в няколко надписа от Абдера, Августа Траяна, Никополис ад Иструм, Пауталия, 

Тасос, Филипопол, Перинт (Таблици 10 и 11). 

В предпровинциалната история на Тракия жреци на императора са известни 

единствено от Тасос, където имаме сигурни такива данни за култовете на Октавиан 

Август и Клавдий. След включването на тракийските земи в рамките на Римската 

империя, сведения за първожречество се появяват към края на I в. – от Перинт, от 

ранния II в. – в Тасос и Филипопол, и масово в цялата провинция от времето на 

Късните Антонини и Северите. Остава нерешен въпросът дали преди основаването на 

койнона съществува първожрец за цялата провинция. 

Длъжността на градския първожрец в Тракия е мандатна, както разбираме от 

сведенията за наличието на „бивши“ такива, най-вече от Никополис ад Иструм (Кат. NI 

28, 29, 35, 37, 39, 58). Това личи и от надписа на Пир от Филипопол, който е отбелязан 

като пръв архонт, „след като беше архиерей” - ἀπὸ  ἀρχιερωσύνης (Кат. РН 49). 



Показателна за това е и информацията за неколкократно заемане на поста от едно и 

също лице. 

За функциите на жреците имаме преки доказателства – предимно за дейността 

им като епимелети по издигането на императорски статуи. По-рядко са  

засвидетелствани благоустройствени кампании в градовете под формата на различни 

строежи (Кат. ТН 1, АТ 43 и може би PR 10). В Никополис ад Иструм градските 

първожреци организаират и зрелища, без да е указано изрично тези лица да са и „ди 

хоплон“ (Кат. NI 41). 

В Тракия е разпространено и заемането на поста от жени, като титлата в този 

случай гласи ἀρχιέρεια. 

Някои от лицата изпълняват или са изпълнявали и други важни градски и 

провинциални  длъжности (Таблица 10) – пръв архонт, тракарх, логист, член на 

култови организации. Освен в администрацията и религиозния живот, първожреците 

развиват кариера и в други поприща – като например лекарят Парамон от Тасос и 

военният Тит Флавий Микалус от Перинт. Прави впечатление, че първожречеството 

често е споделено от няколко члена на едно семейство – съпрузи, родители и деца. 

Както може да се очаква, първожреците са заможни хора. Това личи от надгробния 

паметник на Тит Флавий Микалус (Кат. PR 14), както и от данните за 

благоустройствени начинания като строежите на обществени сгради и съоръжения, 

даването на зрелища, епимелетството по поставянето на императорски статуи. 

Длъжността (ἀρχιερεὺς)  δι’  ὅπλων  (Таблица 11) е документирана с най-

многобройни епиграфски паметници в Августа Траяна. Архиереус ди хоплон също 

често се оказва споделено задължение в рамките на едно семейство. 

Функцията на тези жреци е ясно засвидетелствана в изворите, но тя не се 

ограничава единствено до организацията на зрелища. Тези заможни лица оставят 

впечатляващи архитектурни паметници в градовете си, като най-ярък пример за това е 

Марк Аврелий Азиатик от Августа Траяна (Kат. АТ 46-49; DI 8). 

 

 

I. 2. Герусии 

 

Герусията през римската епоха е характерно явление за гръкоговорящите 

градове на империята, където основните управляващи органи са градският съвет и 



демосът. Тя представлява вид организация, тясно свързана с почитането на един или 

повече култове, като в много случаи е ангажирана и с този към императора. В Тракия 

герусии са засвидетелствани във Филипопол, Енос, Пауталия, Сердика, Августа Траяна, 

Никоплис ад Иструм, Тасос и Маронея (Таблица 14), като първите три са наричани 

„свещени”. С известна доза съмнение може да се предположи наличието на герусии 

(неизвестно от кой вид) в Месамбрия. От наличните доказателства за институцията в 

Тракия засега не могат да се доловят съществени разлики между трите „свещени” 

герусии и останалите, които не се определят с такъв епитет. 

По вътрешната си структура тези организации изглеждат сходни, устроени са 

като едноименните такива в Мала Азия. Има известни различия при избора на 

епонимен магистрат. Редовите членове и председателите на герусиите (когато са 

упоменати такива) се наричат по подобен начин. 

В социално отношение също не се долавя съществена разлика между членовете 

на институцията в различните градове (Таблица 14). Герусиастите в Тракия като цяло 

отговарят на общото впечатление за заможност на тези хора, доловено и в други 

провинции. Произходът им невинаги е висок, понякога те не са римски граждани, в 

някои случаи дори не са особено грамотни личности, но това изглежда се компенсира 

от тяхното материално положение. В почти всички градове, в които има достатъчно 

сведения за това, се вижда активно участие в обществения живот на герусиастите и 

особено във връзка с императорския култ. Под формата на строежи или чрез издигане 

на статуи, герусията е съпричастна към почестите, които градовете отдават на 

владетелите, поемайки част от финансовата тежест. Само в Пауталия и Сердика (т.е. 

при една „свещена“ и една „несвещена“ герусия) няма паметник, който да ги свързва 

изрично с култа към императора, но по аналог с всички останали, едва ли можем да се 

съмняваме в тази им дейност. 

В няколко случая е демонстрирана тясната връзка между герусията и други 

официални римски култове: в Енос институцията е отговорна за издигане на статуя на 

жрец на Зевс и богинята Рома (Кат. AI 1), а в Августа Траяна самият герусиаст е и 

жрец на Зевс Капитолийски (Кат. АТ 25). В Тасос институцията почита две градски 

първожрици, наречени „майки” на герусията, а един мъж е означен в надгробния си 

надпис като неин „син” (Кат. ТН 6, 7, 8). Има много податки за сътрудничество между 

герусиите и тракийския койнон. В Никополис ад Иструм срещаме случай на герусиарх, 

който е и филотимос ди хоплон (Кат. NI 52). От Филипопол произхожда база за статуя, 



в която почетеният е наречен тракарх от предците си и герусиарх, а почитащият е лице-

неокор (Кат. PH 60). 

 

 

II. На провинциално ниво  

 

II.1.Провинциално събрание – тракийски койнон 

 

Характерно явление в историята на Римската империя е наличието на 

провинциални събрания, които се наричат concilia в западната част и κοινά в 

източната. В Тракия е документиран такъв койнон, който представлява институция, 

силно свързана с почитането на владетелския култ на провинциално ниво. Койнонът в 

Тракия е засвидетелстван в един исторически документ от императорската канцелария, 

в нумизматични извори и в голямо количество епиграфски материал от няколко града в 

провинцията. Името на организацията се споменава в рескрипт от писмо на император 

Антонин Пий – πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Θρᾳκῶν (Dig. 49.1.1.1). То е документирано и в 

монетните типове, издадени по случай провеждането на Александрови Питийски игри 

във Филипопол, като в надписите върху реверсите се чете ΚΟΙΝΟΝ ΘΡΑΚΩΝ. 

Наименованието на провинциалното събрание се среща и в няколко епиграфски 

паметника от Филипопол и един от Августа Траяна (Kат. РН 4, 72, 73, 79; АТ 42).  

Тракийският койнон съществува със сигурност в началото на управлението на 

Траян, като не е изключено да функционира и от времето на Флавиите.  

Известните засега висши постове в провинциалното събрание са тези на 

първожрец и тракарх. По-рано засвидетелстваната длъжност в епиграфските извори за 

Тракия е тази на първожреца – отначало в смисъла на градски жрец през I в. в Тасос и 

Перинт (Кат. ТН 1, PR 14), а от времето на Траян или скоро преди това – със сигурност 

като длъжностно лице с провинциални пълномощия (Кат. PH 68). Тракарх се появява 

за първи път в надписи от Филипи, от времето на Марк Аврелий, датирани около 161-

180 г. В по-късните надписи, когато вече длъжността тракарх е регистрирана в 

изворите, става ясно, че той е епонимният магистрат на институцията, който се 

споменава в смисъл на ръководител, председател на провинциалното събрание. Най-

многобройни са епиграфските данни за длъжността θρᾳκάρχης (виж Таблица 12). От 

Филипопол и територията му те са най-много на брой – 15, докато от останалите 



градове обикновено е познат само по един представител. Подобно на епиграфските 

паметници, които документират длъжностите архиереус и архиереус ди хоплон в 

тракийското провинциално събрание, сведенията за тракарсите също са в 

преобладаващата си част с почетен характер. В епиграфските данни не се среща термин 

„бивш тракарх”. 

Подобно на другите провинциални събрания в империята, дейността на 

койнона е свързана най-вече с практикуването на императорския култ, както се доказва 

от многобройни свидетелства из цялата провинция. Ролята на койнона е най-вече 

репрезентативна. Той е официален представител на Тракия в империята. Конкретните 

прояви, с които се свързва койнонът, са издигане на статуи, организация на игри, 

отсичане на монети. Местните първожреци, които сигурно също членуват в него, се 

грижат за благоустройството на градовете и провеждането на гладиаторски игри.  

Лицата, членуващи в койнона, са с впечатляващо обществено положение 

независимо дали става дума за първожреци или тракарси (Таблици 10-12). За 

провинциалните първожреци имаме малко конкретни сведения – постът може да се 

заема и от жени, а службата е изключително престижна. Тракарсите най-често носят 

римски номен и тракийски или гръцки когномен, а някои са известни само с по едно 

име. Що се отнася до техния cursus honorum, когато паметниците не са твърде 

фрагментирани, почти винаги са съобщени и други длъжности като архиереус, архереус 

ди хоплон, пръв архонт, агонотет, неокор, дукенарий и пр. Тракарсите са лица с много 

високо обществено положение и притежават голям авторитет не само в отделните 

градове, но и в цялата провинция. 

 

II.2. Лица-неокори 

На различни места в Тракия са засвидетелствани лица, определени като 

неокори, между които и такъв „на провинцията“ (Кат. РН 30). Данните за тях са изцяло 

епиграфски. От тях разбираме, че тази не особено ясна като съдържание служба (или 

титла) демонстрира известна връзка с прояви, характерни за императорския култ, при 

това поне в горецитирания случай – на провинциално ниво. Личности-неокори са 

познати от териториите на Филипопол, Августа Траяна, Пауталия (Кат. РН 30, 39, 60; 

АТ 18, 37; PA 9). 

Изворите оставят впечатлението за поне две равнища на действие на лицата-

неокори. Едната група паметници ни информират за кратковременна, но много 

престижна служба, свързана с организацията на императорския култ (Кат. РН 30, 39, 



60). Конкретното им задължение може би се състои в събиране на средства за 

финансиране на проявите на култа, поне в случая на дукенария Лупус. Другата група 

неокори в провинцията изглежда има по-изразени религиозни функции, близки до 

оригиналното значение на думата като „пазител на храма“. Кат. АТ 18, 37; PA 9. 

Прави впечатление високият обществен статут на част от неокорите и връзката 

им с висши постове в провинциалната администрация или тракийския койнон. Те 

сътрудничат и с други лица и институции, заети с организирането и поддържането на 

императорския култ. Почетният надпис от Филипопол Кат. РН 60 за първи път 

засвидетелства заедно титлите неокор (на почитащия), герусиарх и тракарх (на 

почетения). 

 

 

Глава III 
 

Императорският образ в Тракия 
 
 
 

I. Образът на владетеля в Тракия. Разпространение 
 

I.1. Култови аспекти на императорския образ 
 

Императорският образ е на практика вездесъщ, а немалко извори сочат, че е 

възприеман от съвременниците си и за свещен. В какъвто и да е формат, и където и да е 

разположен, той може да бъде обект на култ. Тракия не прави изключение от общата 

картина на практикуване на официалната религия в империята. И тук изображенията на 

цялата императорска фамилия имат своя култов аспект.  

 

I.2. Разпространение 

 

Таблици 1 и 2 представят откритите до момента императорски изображения в 

Тракия – в кръгла скулптура и релеф. Към тях трябва да прибавим и епиграфските 

данни, които често са единствен извор за наличието на императорски изображения в 

даден град. Особено важни са почетните надписи върху бази за статуи, които пряко 

свидетелстват за наличието на владетелския образ в градската среда (Таблици 3-7). 

Съотношението между откритите императорски портрети и почетните надписи, 

вероятно придружаващи издигането на статуи, е отразено в Хистограма 1. 



Под влияние на наследени елинистически прояви и зараждащия се 

императорски култ, в Тракия се появява и практиката за честване на образа на римския 

владетел. Най-ранните примери за императорска пропаганда се виждат още преди 

създаването на провинцията, предимно в гръцките полиси по крайбрежията и в малкото 

урбанизирани центрове във вътрешните територии. Запазените от това време портрети 

представляват около една четвърт от общия намерен брой през разглеждания период. 

С установяване на провинциалната власт и създаването на нови градове, 

нараства броят на откриваните паметници. Количественото и териториалното 

разпределение на портретите и почетните надписи в Тракия не е изненадващо. Водещо 

място имат големите градове, особено Никополис ад Иструм, Филипопол и Августа 

Траяна. При други, като Перинт, липсата на достатъчно данни се дължи на проблеми на 

проучванията. Портретите на владетелите и членовете на техните семейства се 

утвърждават в своя култов аспект и се използват по време на ритуалите по почитане на 

култа – възлияния, процесии и пр. В хронологично отношение паметниците на 

римската официална пластика от I в. са рядко срещани в провинцията. Броят им 

очаквано нараства от времето на Антонините насетне, а от управлението на Северите са 

запазени най-много епиграфски доказателства за издигането на императорски статуи. 

 

 

I.3. Производство и материал на изработка. Поръчители и изпълнители. 

 

Първоначално императорският лик присъства в Тракия най-вече като вносно 

изделие. Единствено в Тасос имаме данни за скулптурни традиции и ателиета от 

времето преди създаването на провинцията. Местното производство се развива след 

средата на II в. заради засилената урбанизация, но внос продължава да се осъществява. 

Продукцията на тракийските ателиета често показва отклонения от официалните 

типове.  Това затруднява сигурната идентификация и води до съмнения в атрибуцията и 

различни интерпретации от  авторите. Тракия показва разнообразие по отношение на 

използваните материали – преобладава каменната пластика, но е засвидетелствана 

засилена употреба на бронз през III в., както и на благородни метали, като златния 

бюст на Септимий Север от Плотинопол и позлатената статуя на Балбин в Паремболе. 

Срещат се както малоформатни изделия, така и в естествен и в надчовешки размер. 

Поръчители на издигането на императорски статуи в преобладаващата част от 

случаите (около 86 % от епиграфските данни, в които подобна информация е посочена) 



са градските управи, на което особено се акцентира в надписите от III в. Голям дял във 

финансирането на такива действия има и тракийският койнон. Тези две обстоятелства 

водят до по-висока концентрация на императорски статуи във Филипопол, където е 

седалището на провинциалното събрание поне от II в. насетне. Градските управи на 

Никополис ад Иструм и Августа Траяна са особено активни в издигането на статуи по 

времето на Северите. Сред най-дейните епимелети, отговорни за самото поставяне на 

паметниците, са отявлени функционери на императорския култ като тракарсите и 

първожреците. Те изпълняват това не само в рамките на служебните си задължения, а 

често и извън тях. В единични случаи като поръчители и отговорници са регистрирани 

частни или военни лица. 

 

II. Контекст и отношение към императорския образ в Тракия 

 

II.1. Императорският портрет в официален контекст 

 

Много рядко императорско изображение или постамент за статуя се откриват 

in situ. Това често затрудянва интерпретацията на оригиналния контекст на намираните 

паметници. В Тракия, въпреки оскъдното количество портрети, разполагаме с 

информация за употребата на част от тях, тъй като са открити на място.  

В Тасос се среща и един от много редките случаи на откриване в оригиналната 

среда на статуя над човешки ръст, при това в интериор: тази на император Хадриан 

от апсидалната зала в южния ъгъл на агората. Статуята е доминирала вътрешността на 

тази приспособена зала. Тя естествено е била обърната на север, към ареята на агората, 

откъдето е и единственият вход за помещението.  Може да се предполага, че общото 

внушение на залата със статуята на Хадриан в Тасос е като на подобната апсидална 

конструкция от II в. в базиликата в Типаса. Надписът от арката на Каракала в града ни 

дава основание да смятаме, че този архитектурен паметник е увенчан със статуи на 

императорското семейство –  скулптурна група на открито.  

В монетосеченето на Бизия и Марцианопол също виждаме податки за 

употреба на династична група, разположена върху архитектурен паметник на 

открито. 

Представителната сграда северно от ареята на агората във Филипопол показва  

друг любопитен пример. В нейната фасада е вграден полукръгъл постамент за статуя на 

император Комод. Може да се предполага, че тя е над човешки ръст. Императорската 



статуя стои в ниша на фасадата от едната страна на входа. Има податки, че 

симетрично на нея е била разположена още една такава – на същия владетел, или на 

друг член от семейството, може би съпругата му Криспина.  

От Никополис ад Иструм са единствените сигурни данни в разглеждания 

период за оригинален контекст на конна статуя на император върху ареята на агората. 

Запазена е единствено базата, като възможната датировка на паметника е от времето на 

Ранните Антонини. Деултум от своя страна предлага другия известен случай от Тракия 

на императорска статуя над човешки ръст, разположена в затворено помещение, а 

именно – на Септимий Север в храма на императорския култ. Сградите за почитане на 

култа в тези два града (съответно т. нар. булевтерион и императорския храм), показват 

общи черти в организацията на интериора си и особено по отношение на третиране на 

императорския образ. И на двете места се забелязва тенденцията да се групират заедно 

статуи на цяло семейство (на Септимий Север и на Филип Араб), като се допуска и 

дублиране на статуите на един и същи член от него. И тук са разпространени 

полукръглите бази, които предполагат вграждане в ниши в интериор.  

 

 

II.2. Императорският образ в частното пространство: личен култ? 

 

Идеята за евентуален личен култ към владетеля дълго е пренебрегвана с 

предварителната нагласа, че почитането на императора е изцяло политическо явление и 

един индивид не би могъл да възприема владетеля си както традиционните богове. 

В Тракия се срещат преносими лични принадлежности с императорски образ, 

което би могло да издава специално отношение от страна на индивида. Тези предмети 

са често откривани в гробен контекст, или в друг вид частна среда. Известните такива 

вещи от провинцията са обобщени в Таблица 2.  

Част от тези предмети са накити или други принадлежности, някои от които 

пазени поколения наред, като например бронзовото огледало-кутийка с лика на Нерон 

от Августа Траяна (Таблица 2, no. 1). Особена група са предметите с образ на 

Хадриановия любимец Антиной (Таблица 2, nos. 2-6). Неговият портрет е популярен 

през Античността, а Тракия очевидно не прави изключение от античните модни 

тенденции. Внимание заслужава и месинговата апликация за колесница, открита in situ 

в гроб от западния некропол на Филипопол, заедно със самата колесница (Таблица 2, 

no. 10). Тя представя в релеф бюст на император Каракала, загърнат около раменете със 



слонска кожа. Насреща му  стои друг бюст – този на Херакъл, в традиционната му 

иконография с лъвска кожа и кривак. До момента релефът от Филипопол е 

единственият известен иконографски паметник за уподобяването на императора с 

Александър-Дионис, описано в Cass. Dio 78.7.4. Изглежда твърде възможно 

апликацията да е местно производство, именно заради това безпрецедентно 

изображение. Би могло да се допусне, че колесницата е подготвена специално за 

церемонията по тържествено влизане на Каракала по време на игрите в негова чест във 

Филипопол.  Навярно покойният, погребан с нея, е деец на императорския култ в града, 

може би дори член на тракийския койнон, който е целял да впечатли императора по 

време на неговия престой. 

 

II.3. Иконография и възприятие 

 

При повечето известни портрети от Тракия са запазени единствено главите и не 

може да се направи извод за първоначалния цялостен вид на изображението. Според 

паметниците в Тракия, при които е възможно да се определи иконографския тип, най-

разпространен е императорът с военно облекло, особено в броня – като воин и 

триумфатор. Единствената запазена в цял ръст статуя от провинцията - тази на Хадриан 

от Тасос (Таблица 1, no. 6), е представена именно по този начин. Златният портрет от 

Плотинопол (Таблица 1, no. 16) също е с броня, което би могло да се обясни с 

употребата му като преносим стандарт. По-рядък случай на военна икография се вижда 

при портрета на Клавдий от Тасос. Императорът е представен с corona civica с камея в 

средата (Таблица 1, no. 4). Този атрибут го отличава като спасител на гражданите. 

Божествената иконография също е застъпена в Тракия, макар и значително по-

рядко. В тези случаи членове на императорското семейство са изобразени със 

съответните божествени атрибути. Запазените примери от провинцията са на 

императрици. Два от дамските императорски портрети в Тракия подсказват за такава 

иконография – Сабина с луновидна диадема от Филипопол и предполагаемата глава на 

Фаустина Младата от Деултум в ролята й на градска богиня с крепостна корона 

(Таблица 1, nos. 8, 13). Месинговата апликация от Филипопол с бюст на Каракала, 

наметнат със слонска кожа (Таблица 2, no. 10), представлява изключително интересен 

паметник без паралел. Проявата на imitatio Alexandri (Dionysi) в случая също би 

трябвало да се причисли като вид божествена иконография, заради животинската кожа 

като атрибут на Дионис. 



 

II.4. Damnatio memoriae в Тракия 

 

Старанието, с което градовете в империята изпълняват или не изпълняват едно 

„заличаване на паметта“ (по указ или по самоинициатива), е показателно за 

отношението към императорския образ и личност, също колкото и издигането на 

статуи. Понякога актът на дамниране се извършва в знак на лоялност към следващия 

владетел, а в други случаи „пощадяването“ на паметта може да бъде  обяснено със 

специална лична връзка между император и град. Ето защо при изследването на култа в 

Тракия е необходимо да разгледаме и случаите на заличаване на императорите. 

От запазените портрети в провинцията, три са подлагани без съмнение на 

вредителство – Агрипина Младата от Топир; Плавтила/Корнелия Паула от Филипопол; 

Гордиан III от Никополис ад Иструм (Таблица 1, nos. 5, 17, 18). Епиграфските данни, 

от друга страна, са многобройни и могат да дадат добра основа за съставянето на 

изводи за това явление в Тракия. За целта на изследването е наложително да се разгледа 

съотношението между общия брой споменавания на определен наказан със забрава 

владетел, и броя на ефективно приложените заличавания. Хистограма 2 показва 

резултатите от тази съпоставка. 

Едва ли са изненадващи близките до 100 % резултати на откровено 

непопулярни владетели като Нерон, Елагабал, Максимин Тракиец. В Тракия обаче 

наблюдаваме и интересни резултати при съпоставката на данните. Забележително е 

отсъствието на вредителство спрямо „лошия“ император Домициан, официално 

подложен на damnatio и от сената. Особен случай е и Комод. В периода на масовото му 

заличаване веднага след смъртта му, наказанието не е изпълнявано навсякъде в Тракия, 

като се срещат и двете отношения от страна на един и същи град, при това в официални 

паметници. Във Филипопол са издигнати приживе поне две статуи на този владетел, с 

почетни надписи от името на града (около 186 г.) и на тракийския койнон (187 г.), като 

в единия случай името е изтрито, а в другия – не (Кат. РН 3, 72).  

Заличаването на Филип Араб и Филип Младши е пример за регионално 

ограничено явление. То се проявява най-пълно в Деултум, и почти не е извършено 

другаде в провинцията. Това навярно е израз на подкрепа и лоялност към намиращия се 

в района следващ владетел – Деций Траян. Случаят с Гордиан III също е любопитен. 

Младият император не е подлаган на сенатско решение за такова наказание. Той не е 

заличаван изобщо в надписи от Тракия, докато портретът му от територията на 



Никополис ад Иструм е изключително пострадал. Това вероятно се дължи на много по-

късно вредителство (от християни?), но не и от съвременници на смяната на 

императора.  

 

 

Глава IV 

Императорският култ в календара 

 

I. Регулярни чествания 

Няма запазен календар от Тракия, който пряко да свидетелства колко често и 

как се провеждат регулярните тържества в името на императорския дом. Подобно на 

останалите римски провинции, и тук по-добре са документирани не ежегодните, а 

изключителните събития от рода на победи и други благополучия на владетелското 

семейството. Самото протичане на редовен празничен живот в Тракия може да се 

допусне по паралели с други места в империята. Разполагаме и с достатъчно непреки 

свидетелства за такъв: градовете имат подходяща инфраструктура; жреци и институции 

се грижат за организацията на култа; императорският лик е разпространен навсякъде. 

Ежемесечните чествания са трудно проследими, но от наличните косвени доказателства 

можем да заключим за част от елементите, които те съдържат – възлияния и 

жертвоприношения, шествия, кървави зрелища.  

II. Извънредни чествания 

II.1. Императорски посещения 

Императорските посещения са непланирани от града събития, които се случват 

с непредсказуема честота и по различен повод. Това е рядка възможност за личен 

контакт с владетеля, който иначе е обект на почти ежедневен култ. Някои от най-

впечатляващите извънредни прояви на императорския култ в Тракия са свързани с 

евентуални престои на владетеля в градовете. С най-голямо влияние за градовете на 

провинцията са пътуванията на император Хадриан, честите посещения на семейството 

на Септимий Север, както и отделни посещения на част от „войнишките“ императори. 

 



II.2. Поводи за извънредни чествания, свързани с императорска намеса: 

получени привилегии, разрешени конфликти, промяна на статут 

 

Различни фактори могат да предизвикат извънредни прояви в чест на 

императора. Най-често това се оказва личното присъствие на самия владетел в даден 

регион. Разполагаме с информация за много императорски маршрути през градовете в 

Тракия. Най-много пътува Хадриан, който посещава провинцията вероятно два пъти, и 

Септимий Север и синовете му, които осъществяват многократни и продължителни 

престои в градовете. Тези срещи имат обикновено положителни последици за 

градовете, особено във връзка с разрешаване на териториални конфликти, като 

показателен пример е загрижеността на Хадриан за Абдера. На посещението на същия 

владетел във Филипопол вероятно се дължат редица архитектурни благоустройства, 

както и разпространяването на култ към Антиной и възможно провеждане на игри в 

негова памет.  

Друг основен повод за изразяване на извънредна почит е императорска намеса 

в промяната на статута на селището и получаването на привилегии – това е видимо в 

Маронея и Тасос по времето на Клавдий, запазили привилегиите си на civitates liberae.  

Най-много информация имаме за процесите, които се случват през III в. – от 

една страна заради изобилието на сведения, от друга – заради усложняването на 

практиките и механизмите за честване на владетеля, от трета – заради честото 

присъствие на императорското семейство в Тракия. 

 

II.3. Даряване на неокория 

Νεωκόρος през римската епоха представлява почетна титла със значение 

„пазител на императорския  култ”. Тя се дарява лично от императора на град, който е 

засвидетелствал почитта си чрез специален храм за честване на култа към владетеля. 

Неокорията може да се получи повече от веднъж и да се отнеме или поднови от по-

късен император. В епиграфски паметници и върху реверси на монети от провинцията 

неокор със сигурност се наричат два града – Перинт и Филипопол. Столицата получава 

такава титла първа, по времето на Септимий Север, а Филипопол – при Елагабал. В 

неизвестен период от време, но вероятно в началото на управлението на Елагабал, 

Перинт става двукратен неокор, а Филипопол губи своята титла при следващия 



владетел. Тези събития са особено показателни за характерното съперничество между 

източните градове и използването на отношенията с императора за това съревнование. 

 

II.4. Игри за императора 

Спортните фестивали в Тракия, които недвусмислено могат да се свържат с 

честването на императора са: (1) такива, в чиято номенклатура се съдържа като епитет 

име или титла на императора; (2) такива, които са кръстени на божество, 

персонификация, герой и пр., но за които връзката с императора е засвидетелствана 

категорично от исторически, епиграфски или нумизматични данни. 

От провинция Тракия разполагаме с нумизматична и епиграфска информация 

за четири града, в които се провеждат спортни празници, посветени на императора: 

Перинт, Филипопол, Анхиало, Бизантион.  

В столицата на провинцията се провеждат няколко спортни фестивали, чиито 

имена се свързват с честването на императора. В монетосеченето на Перинт от 

управлението на Септимий Север са засвидетелствани два епитета на игри, които могат 

да се свържат с императорски чествания за него и синовете му: Σεβήρεια и 

Φιλαδέλφεια. Понякога те са придружени от название на вида агон –  Ἄκτια и/или 

Πύθια. Твърде е вероятно фестивалите да се дължат на получената неокория на града 

от този владетел. 

Имаме податки за провеждането на едно особено спортно събитие във 

Филипопол по времето на император Хадриан. Оброчен релеф (Таблица 2, no. 3) с 

посветителен надпис за хероизирания Антиной, императорския фаворит, е открит при 

северния вход на градския стадион. Релефът би могъл да се датира в периода 130-138 г. 

Той представя красивия младеж гол, с наметало и държащ копие в ръка. Паметникът 

навежда на мисълта за възможни игри, състояли се в памет на хероя – филипополски 

агон от около 131 г. с предполагаемото име Ἀντινόεια, по паралел с други такива 

турнири, проведени из империята.  

Имаме данни за още два специални агона, проведени във Филипопол, но този 

път в чест на управляващия император. За фестивала Ἀλεξάνδρια Πύθια съществуват 

почти изключително нумизматични сведения. Върху медальони и монети, сечени при 

Каракала, се среща името на спортното събитие, очевидно състояло се в негова чест и 



именувано на Александър Велики, комуто императорът подражава. Събитието е статут 

на международни свещени игри и е отразено в извори не само от територията на 

провинцията. Организатор на фестивала според монетосеченето е тракийският койнон. 

Повечето изследователи предполагат лично присъствие на Каракала по време на 

игрите, а провеждането им се отнася традиционно към 214 г., с тенденция за 

преразглеждане на тази дата и предлагане на 215 г. като по-вероятна. Още един 

императорски изопитийски агон – Κενδρείσεια  Πύθια представляват най-добре 

документираният в епиграфско отношение фестивал в Тракия. Този път игрите са в 

чест на император Елагабал и във връзка с получената неокория от владетеля. 

Организатор на събитието е Филипопол. Отново се предполага лично присъствие на 

императора, а датировката е 218 или 219 г.  

Единствено нумизматични данни до момента информират за провеждането на 

специален фестивал в чест на императора в Анхиало, на име Σεβήρεια Νύμφια, върху 

монети с аверси на Септимий Север, Каракала или Гета. 

Бизантион организира агон в за Каракала около десетилетие след 

възстановяване на градския си статут, вероятно от благодарност за застъпничеството на 

по-големия Северов син. И тук спортният фестивал е отразен само в монетосеченето на 

града. Празникът се нарича Ἀντωνείνια Σεβαστά. Игри в Бизантион се състоят и през 

управлението на другите представители на Северите. При Елагабал се провежда още 

едно издание на Ἀντωνείνια, а при Север Александър отново се състои 

„императорски“ фестивал, този път  на име Σεβαστά. 

 

III. Императорът като религиозна фигура 

Античните повествователи са особено двусмислени по въпроса за 

божествеността на владетеля, а това се отразява и на световната историография по 

въпроса вече повече от век. Когато разглеждаме доказателствата в Тракия, също не 

могат да се изведат общовалидни принципи за всички владетели, градове или групи от 

население. Като цяло, повечето владетели се разграничават от боговете, когато става 

въпрос за тяхната официална гледна точка.  

От перспективата на почитащите обаче, картината е значително по-неясна. 



Ако изберем предпоставената теза за един „неистински“ култ, то бихме 

открили остатъчно доказателства за това в Тракия -  повечето надписи са формулирани 

във винителен падеж и следователно имат по-скоро почетен характер; проявите на 

привързаност към императора са само в градовете и винаги в отговор на посещения или 

дадени привилегии; ангажираните жреци са често и политически фигури. Ако 

разгледаме малките, неофициални форми на частен култ – появата на императорски лик 

върху лични вещи и в гробен инвентар, на посвещения от името на отделни инидвиди, а 

не целия град – бихме могли да видим и в Тракия различни степени на сакралност в 

отношението към владетеля, които могат да го представят и като свръхчовек, и като 

бог. Ако потърсим индивидуалното за провинцията под формата на паметници, 

необичайни за други места – като милиарните колони с посвещения в дателен падеж 

или апликацията за колесница с божествена иконография на Каракала от Филипопол – 

бихме могли да заключим, че населението в Тракия има свое разбиране за култа и 

следователно сравненията с явлението на други места трябва да се извършват 

предпазливо. 

Императорският култ е комплексен проблем, но може би най-трудната задача 

при изследването му е определянето на позицията на владетеля в рамките на 

традиционната религия. Трябва да се има предвид, че този култ не е статично явление и 

естествено претърпява развитие с появата и смъртта на всеки един император. 

Провинция Тракия предлага сложен фон за тези процеси – градове със сложна история, 

население с пъстър етнически произход. Разнообразните подходи, които могат да се 

приложат при анализа на тези практики, биха довели до различен краен резултат. 

Проявите на императорския култ в тези земи засега не дават категоричен отговор на 

въпроса за мястото на владетеля в пантеона.  

 

 

 

 

Заключение 

 



I. Императорите и градовете в Тракия: хронологична перспектива 

Т. нар. императорски култ, който номинално се свързва с управлението на 

първия император от Принципата, но чиито корени трябва да се търсят много по-рано в 

елинистическия свят, е разпространен в някои части на Тракия още с неговото 

зараждане. В гръцките civitates liberae по егейското крайбрежие и срещулежащите 

острови е разпространен култът към богинята Рома, дълго преди включването им в 

бъдещата провинция, заради политическите контакти с Рим.  Най-ранните прояви на 

религиозно отношение към императора в тракийските земи се забелязват в 

урбанизираните  центрове Бизия и Филипопол. Носители на новите тенденции в тях са 

преди всичко самите царски семейства – последните тракийски престолонаследници са 

римски възпитаници, свързани в династични бракове с други представители на 

елинистически царства.  

Със създаването на провинция Тракия в нея са включени територии с различна 

степен на урбанизация и социално-икономическа история. Присъединяването към 

Римската империя води до официално въвеждане на култа към владетеля на цялата й 

територия. Първоначално той има за свои опорни точки вече съществуващите градове, 

в някои от които почитането на римски управници е традиция от почти половин век, а 

на божествената персонификация Рома – от близо столетие. По време на първата 

императорска династия култът все още е най-силно засвидетелстван в гръцките полиси. 

Епиграфските и нумизматични извори от времето на Флавиите документират 

известни административни и икономически промени в провинцията, чиято същност 

обаче не е напълно изяснена в научната литература. От края на I в. от Перинт са  

първите данни за наличието на титлата ἀρχιερεύς в провинцията след времето на 

нейното основаване. До този момент такава е засвидетелствана единствено в Тасос по 

времето на Октавиан. В края на I в. жречески институции са създадени и в другите 

градове на провинцията. Все още не е напълно изяснен въпросът дали в този период 

постът има регионален смисъл, или в Тракия официалният култ е регулиран на 

провинциално ниво. 

С времето на Антонините значително се променя количеството информация за 

честването на императора в Тракия, много по-доловимо в този период. Видими са 

елементите на физическото пространство, където той се практикува; известни са и все 

повече лица, ангажирани с него. Основен фактор за това се явява урбанизацията в 

началото на II в. и административните реформи, проведени от Траян и Хадриан. Новите 



градове имат органи на самоуправление, които оставят документални свидетелства; 

икономическото развитие на центровете позволява появата на нови архитектурни 

паметници, обвързани с императорските чествания. Владетелският портрет се 

разпространява значително, като за това допринася и разработването на местни 

скулптурни ателиета. По това време са осъществени първите императорски посещения 

в провинцията с влияние върху културния и икономическия живот. По времето на 

Ранните Антонини вече със сигурност съществува тракийският койнон. Той заседава 

във Филипопол, в него участват представители от различни градове. В третата четвърт 

на II в. събранието изживява вътрешна реорганизация, което личи в учредяването на 

нови длъжности в него – тракарх и архиереус ди хоплон, към вече съществуващите 

първожреци. 

При династията на Северите се наблюдава най-интензивно лично присъствие 

от страна на императорите в Тракия. Това е съпроводено с динамични политически 

събития. В икономическо отношение, краят на II - първата половина на III в. е време на 

просперитет за градовете във вътрешната част на провинцията и сравнителен спад за 

някои от тези по крайбрежията. Разцветът на градския живот довежда до нарастване на 

броя на епиграфски и нумизматични паметници. Важна за провинцията е промяната на 

северната й граница – два от градовете, Никополис ад Иструм и Марцианопол, 

преминават към съседната провинция Долна Мизия. Нуждата да се почитат повече 

членове от семейството и честото преминаване на фамилията през тази част на 

империята водят до увеличен брой прояви от страна на градовете. От своя страна,  в 

общоимперски аспект самият императорски култ навлиза в една нова фаза. Характерен 

момент в този период е злоупотребата с механизмите на обожествяването на мъртвите 

или решенията за заличаване на тяхната памет. В стремежа си да изпъкнат в 

съревнование, градовете не щадят средства. Появяват се нови ангажирани с култа 

заможни лица, които изпълняват литургии, а регулярните тържества включват все по-

често скъпи кървави зрелища. В този период се провеждат и големи извънредни 

спортни празници в чест на императора, всички от които възникват при династията на 

Северите. Повечето данни за сгради и пространства на владетелския култ, известни от 

различен тип извори, също датират от този период – т. нар. „булевтерион“ в Никополис 

ад Иструм, храмът в Деултум, арката на Каракала в Тасос, неокорните храмове на 

Перинт и Филипопол, Августеумът в Августа Траяна.  

През епохата на  „войнишките императори“ продължават само част от 

тенденциите, проявени през първата половина на III в. От една страна, продължават да 



функционират вече утвърдените градски пространства и повечето от жреческите 

длъжности и други организации. Кризата в империята и честите варварски нападения 

от друга страна се отразяват значително на интензивността на честванията. Селищата 

все по-рядко могат да си позволят старите прояви, а и на общия фон от несигурност не 

могат да преценят доколко трябва да проявят лоялност към даден владетел. Все така 

градската управа и тракийският койнон са активна страна при издигането на 

владетелски статуи. В този период вече не се организират големи „императорски“ 

спортни фестивали. 

 

II. Градовете и императорите: териториална перспектива 

Императорският култ има обединяващ ефект върху ралзичните градове в 

Тракия, доколкото той представлява задължителен елемент от официалната религия на 

провинцията. Въпреки това, те показват известни различия по отношение на проявите 

за почитане на римския владетел. Карти 2 и 3 отразяват географското разпределение на 

проявите в Тракия в периода I-III в. 

Поради ниската степен на проученост на столицата Перинт все още има 

големи празнини в познанието ни за практикуването на императорския култ в него. 

Повратен момент в историята на града е войната между Септимий Север и Песцений 

Нигер, което представлява и най-добре документираният период в историята на 

столицата. Север престоява дълго в града, което се отразява в установяването на 

особена връзка между тях, изразена в получаването на неокорна титла и провеждането 

на спортните фестивали Северия и Филаделфия.  

Гръцките апойкии по крайбрежията рано възприемат религиозно отношение 

към богинята Рома и императорите, далеч преди официалното установяване на римска 

власт. Тасос, Абдера, Маронея, Енос познават елинистическите традиции на 

владетелски култове. От тях най-добре документиран е Тасос, в който имаме засилено 

почитане на Октавиан Август, изразено в специална архитектурна среда за целта и 

жречески институции. След първоначалната водеща роля на civitates liberae в 

отношенията с ранните императори (и най-вече с Клавдий), през II-III в. тези градове 

постепенно отстъпват по значимост на икономически процъфтяващите новоосновани 

градове във вътрешната част на провинцията. С изключение на Тасос, за нито един от 

тези градове не разполагаме с информация за архитектурното пространство, в което се 

почита култът; нямаме и данни за разпространението на императорския образ. 



Значително по-малко се знае за западнопонтийските колонии. Анхиало, след дълъг 

период  отсъствие в изворите, се проявява особено силно през III в. Според монетните 

емисии от града, от времето на император Септимий Север там се провежда спортният 

празник Северия, който се състои в няколко издания. Особен случай в тази група 

градове е Бизантион. Неговата провинциална принадлежност преди управлението на 

Септимий Север не е напълно ясна. Различните явления в него преди и след този 

момент биха могли с известна предпазливост да послужат за съпоставка между 

характерните процеси в Тракия и Витиния.  

Бизия и Филипопол са единствените градове във вътрешността на провинция 

Тракия, които показват топографска и функционална приемственост с предримски 

градски центрове. Връзката им с тракийската аристокрация води до ранно опознаване 

на владетелския култ в тях. От Бизия разполагаме с данни за подобни 

предпровинциални прояви, като особено красноречива в това отношение е база за 

статуи с божествени почести за Котис. Не знаем къде е основното място за чествания в 

града, но топографските особености на старата тракийска столица предразполагат 

използването на пространствата върху акропола и в неговото подножие. Филипопол от 

своя страна е най-проученият град в провинцията. В него римското влияние е осезаемо 

още в самото начало на Принципата – императорите се появяват върху монетосеченето 

заедно с тракийските царе, имаме данни и за разпространението на ранни императорски 

портрети. Градът става метрополия в неизвестен момент през I в. и е седалище на 

тракийския койнон поне от началото на II в. Тези два взаимосвързани факта са причина 

той да заеме водеща роля в честванията  на императорския култ в провинцията. 

Възходът му се засилва през времето на Антонините и особено в епохата на Северите, 

което съответства на постепенното западане на градовете по крайбрежията. След 

готската обсада и опустошението в средата на III в. значително намаляват сведенията за 

прояви на императорския култ. По отношение на архитектурните прояви на култа, 

първите сигурни признаци за трансформация на градското пространство в името на 

владетеля е построената почетна арка, навярно по повод Хадрианово посещение. 

Северната част на агората е обособена за „императорски“ прояви вероятно по времето 

на Комод. При Елагабал култът към императора се помещава в неокорен храм, който 

според повечето изследователи е този на божеството-патрон на града, Аполон 

Кендрисос, но не е изключено такова култово място да се локализира и върху друг от 

хълмовете на града. Различните зрелищни сгради също се използват при масовите 

прояви, а може би и като част от маршрута на процесии. Филипопол демонстрира 



многообразие от организации и индивиди, ангажирани с императорския култ. Градски 

и провинциални първожреци са регистрирани от самото начало на II в., но би трябвало 

да очакваме и по-ранна тяхна поява. Имаме също така данни за наличието на свещена 

герусия, която активно участва в благоустройствени мероприятия и сътрудничи с други 

дейци на култа. Във Филипопол са проведени няколко извънредни спортни събития, 

свързани с императорския дом – първият такъв случай навярно са възпоминателни игри 

за хероизирания Антиной. По времето на Северите се състоят два скъпи императорски 

спортни фестивала – Александрови и Кендрисийски Питийски игри, по всяка 

вероятност в присъствие съответно на императорите Каракала и Елагабал. 

Новооснованите римски градове в Тракия представляват най-голяма група в 

разглеждания хронологичен и териториален обхват. Тяхното възникване се приписва на 

урбанизаторски иницитиви от страна на императорите Траян и Хадриан. Малко от тези 

центрове са проучени цялостно, като най-пълни са сведенията от Никополис ад Иструм, 

Августа Траяна, Пауталия, Сердика. В тях данните за религиозно отношение към 

императора разбираемо датират едва от времето на Антонините насетне, а с най-много 

информация разполагаме за първата половина на III в. Като новоосновани селища, 

може да се очаква, че в градоустройството им е заложена пространствена концепция за 

честване на императора. Имаме епиграфско свидетелство за построяването на все още 

нелокализиран Августеум в Августа Траяна по времето на император Север 

Александър. За тези градове разполагаме с изобилна информация по отношение на 

жреческите длъжности. От Августа Траяна и Никополис ад Иструм произхождат 

повече от половината сведения за архиереи и пръвожреци-организатори на кървави 

зрелища в провинцията въобще. От епиграфските паметници научаваме, че тези лица 

често са в роднинска връзка помежду си. В тези два града забелязваме и по-отчетливи 

белези на романизация, като в тях са разпространени култът към богинята Рома и 

частично към Капитолийската триада. В повечето от новооснованите градове 

съществува герусия, като тази в Пауталия се нарича свещена. Не разполагаме с данни 

за провеждане на извънредни императорски чествания под формата на спортни 

състезания в  новооснованите римски центрове. Има отделни нумизматични 

доказателства за посещения по времето на Ранните Севери, но твърде малко е известно 

за евентуалните празници, проведени по този повод. Понякога тези градове устройват 

благодарствени тържества във връзка с териториално обогатяване, какъвто е случаят с 

Никополис ад Иструм в края на II в.  



Сред градовете с променлива провинциална принадлежност, единствено 

Никополис ад Иструм предлага достатъчно сведения, които позволяват да проследим 

процесите преди и след администрирането му в Тракия. Особено благоприятно за целта 

е и обстоятелството, че териториалната реформа от 193 г. се извършва приблизително в 

средата на периода на съществуване на града в рамките на хронологичния обхват на 

дисертацията, т.е. можем да очакваме статистическа представителност от наличния 

материал. И по времето на Антонините, и по времето на Северите градът демонстрира 

значително старание в издигането на императорски статуи. Първожреците са дейни 

участници в обществения живот и техни прояви във връзка с култа са често 

засвидетелствани, дори и след изтичането на мандата на техните длъжности. 

Епиграфският и нумизматичният материал от времето на Северите (т.е. вече в 

пределите на Долна Мизия) е повече в количествено отношение, но тази закономерност 

важи за почти всички достатъчно проучени градове в провинцията по същото време и 

не може да бъде решаващ критерий. Трябва да отбележим, че свидетелствата за прояви 

в Никополис ад Иструм след промяната на провинциалната граница датират в тесен 

хронологичен отрязък – а именно, управлението на Септимий Север. Това означава, че 

изобилието от епиграфски паметници е свързано с конкретния повод на преминаване в 

друга провинция. Извън това управление не бихме могли да очертаем нови или 

необичайни прояви в честването на култа в Никополис ад Иструм. Институциите и 

дейците запазват същите наименования, а по всичко личи – и същите функции. Разлика 

с предходния период може да се види в появата на ново място за честване на култа към 

императорите, и по-специално конкретно на Септимиевото семейство, в т. нар. 

„булевтерион“. Друга новост за Никополис ад Иструм, която с известни колебания 

може да се датира във времето след териториалната реформа, е появата на колегията от 

„химнопевци“ в града. Тяхното име обаче подсказва един източен, вероятно 

малоазийски, произход и регистрирането им в епиграфските паметници трябва да се 

свърже с присъствието на преселници, а не с принадлежността към нова провинция. С 

други думи, преминаването на Никополис ад Иструм в рамките на Долна Мизия не 

променя същността на проявите по честванията на императора.  

В провинцията има и няколко селища с военно население. Две римски колонии, 

Апри и Деултум, са основани в Тракия още през I в. За съжаление, степента на 

проученост не позволява да направим каквито и да е изводи за почитането на 

императорския култ в първата и едва частични за втората. Деултум предлага ценна, но 



твърде ограничена във времево отношение информация. В града е проучен 

единственият досега безспорен императорски храм в провинцията. Той функционира 

кратко, едва в първата половина на III в. Неговото създаване и тук се свързва със 

семейството на Септимий Север, а аранжирането на интериора навярно не е по-

различно от това на „булевтериона“ в Никополис ад Иструм. Оскъдна информация за 

честването на култа се вижда и в лагерите на помощни военни части – Кабиле и 

Монтана. От първия произхождат няколко свидетелства за религиозния живот на 

кохортата, като много малка част от тях са свързани с официалния култ. Очаквано, тук 

е почитан Iuppiter Optimus Maximus. Подобно на Деултум, и тук се наблюдава 

елинизация в езика на надписите под влияние на цивилното население в съседство. 

Значително повече сведения за участието на военните в религиозния живот на 

провинция Тракия имаме от градовете, край които са заселени ветерани, като например 

Филипопол и Августа Траяна. На тези места забелязваме употребата на стандартни 

посветителни формули на латински език в епиграфските паметници. В Августа Траяна 

именно на военните лица се дължи изграждането на единствения засега известен 

Августеум от провинцията.  

 

III. Резултати и приноси 

Разнообразната картина на прояви, разгледана дотук, обуславя основните 

характеристики на императорския култ в Тракия: 1) В провинцията така и не се 

разпространяват някои от италийските елементи на официалния култ – религиозно 

отношение към Гения на владетеля и негови персонификации; 2) Почитането на 

Капитолийската Триада е ограничено регионално, понякога се среща култ към Юпитер 

Капитолийски, почти винаги в неговия гръцки аспект; 3) Богинята Рома е обект на 

релизиозно отношение още преди създаването на провинцията в някои от гръцките 

апойкии по егейското крайбрежие и в Тасос. Във вътрешността на провинцията този 

култ прониква късно и само на отделни места – Августа Траяна и Никополис ад 

Иструм, в качеството си на съпътстващи почести към събитията в името на императора; 

3) Култовите прояви са отправени предимно към живия владетел, който се нарича с 

божествени епитети и понякога се изобразява с божествена иконография. Мъртвите 

императори, обявени за divi, са коректно споменавани като такива в надписите, но 

специални изяви в тяхна чест не се срещат. Единственият известен случай е жрецът на 



Божествения Август от Тасос, изпълняващ тази длъжност в средата на  I в.; 4) Езикът 

на религиозните прояви е гръцки, жреческите постове и институциите в градовете са по 

източен образец, под силно малоазийско влияние. В Тракия се забелязва тенденция за 

използването на формули от религиозния живот в надписи с практично 

предназначение, каквито са особените милиарни колони с посвещения на императора в 

дателен падеж. Преминаването на градове към по-силно романизираната провинция 

Долна Мизия не променя източния характер на култа в тях. Срещат се спорадични 

прояви на италийски култови практики само там, където е регистрирано 

латиноговорящо население – военни лица или представители на централната 

администрация; 5) Култът към императора в Тракия е преди всичко градско явление и 

не е засвидетелстван в териториите; 6) Предпочитани места за честване са площадите и 

естествените възвишения, но цялото градско пространство се използва по различни 

начини като декор на явлението; 7) Императорският образ обикновено е почитан във 

военна иконография, най-често на открити площади. Срещат се и цели династични 

скулптурни групи в интериор и екстериор. Damnatio memoriae се прилага в 

съответствие със сенатските решения, но има случаи и на регионално неизпълнение 

или престараване. Възможно е да има и личен култ към владетеля, тъй като 

императорският лик е разпространен и в частното пространство; 8) Календарът е тясно 

обвързан с редовните чествания на императорския култ. Извънредните такива се 

случват най-вече във връзка с получени привилегии и титли, в по-малка степен заради 

посещения. Достатъчно заможните градове като Перинт, Филипопол, Анхиало и 

Бизантион организират големи спортни фестивали в името на императора. Тези 

събития са характерни само за времето на Северите и изчезват от културния календар 

след това. 9) Организацията на култовите практики се дължи най-вече на градските 

управи. Почти липсват данни за пряко участие и самоинициатива на провинциалния 

управител в нея, макар че името му почти неизменно присъства в голяма част от 

почетните и строителни надписи; 10) В ранните периоди на съществуване на 

провинцията се забелязват големи регионални различия по отношение на жреческите 

длъжности и институции. Честването на императора се координира на провиницално 

ниво в сравнително късен етап, след създаването на тракийския койнон в началото на II 

в. Това събитие отрежда на Филипопол водеща роля в култовите прояви през II и III в. 

В провинцията често са регистрирани и самоинициативни изяви на почит от страна на 

отделни индивиди и организации, търсещи обществен престиж – най-често това се 



изразява в издигане на статуи и благоустройства. По този начин заможните лица с 

разнообразен произход намират социална изява и кариерно развитие.  

 

Приноси на дисертацията: 

- Направен е пръв опит за разглеждане на императорския култ в провинция 

Тракия в нейната териториална цялост.  

- Материал с различен характер от територията на цялата провинция е събран и 

обработен статистически. 

- Разпространението на проявите на императорския култ е отразено в две карти. 

- Изследван е за първи път цялостния архитектурен контекст на практиките за 

почитане на римския владетел в провинцията, като са взети под внимание различни 

части на градското пространство. Предложена е локализация на сгради за честване на 

култа във Филипопол и Перинт.  

- Анализирани са функциите на лицата и институциите, обвързани с 

владетелското почитане в провинцията. Резултатите са обобщени в пет синоптични 

таблици. 

- Направен е опит за реконструкция на употребата на императорския образ в 

неговия официален и частен контекст, като е обърнато специално внимание на 

отношението към образа. За пръв път е изследван проблемът за проявите на личен култ 

към императора в Тракия.  

- Разгледани са възможните поводи за извънредни императорски чествания в 

провинцията.  
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