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Правната история и римското право са обект на изучаване и 

изследване от повече от двадесет века, като традицията в това изучаване 

е непрекъсната – от римските юристи до модерните учени. Тъй като 

характерно за римската култура е значимите текстове да се изписват 

върху твърд материал, през целия период на научен интерес към 

римската правна система един от основните извори за проучването ѝ 

остават неизменно епиграфските паметници.  

Вниманието към латинските надписи с правно съдържание се 

засилва особено в последните десетилетия във връзка с постоянното 

откриване на нови текстове, които хвърлят светлина върху непознати 

аспекти на римската култура. Съвременните проучвания обаче се 

концентрират предимно върху генералните изводи относно правната 

система в Рим, които могат да се направят на базата на епиграфските 

текстове, или пък поставят акцента върху стойността на тези надписи 

като исторически извор за общите тенденции в империята. По този 

начин често встрани от научния интерес остават въпросите, свързани с 

развитието на юридическата епиграфика, която свидетелства за 

особеностите на правния език, за проникването и разпространението на 

римското право в провинциите и за неговите локални особености в тези 

странични райони. Именно на тези въпроси е посветена настоящата 

работа. 

 

1. Обект на изследването. 

Обект на дисертационния труд са 58 епиграфски паметника с 

правно съдържание от провинция Долна Мизия, подбрани на базата на 

езикови, хронологични, географски и тематични критерии.  
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Водещ е тематичният критерий, който за по-голяма яснота се 

нуждае от уточнение. Понятието “епиграфски паметник с правно 

съдържание” предполага по-широко разбиране и значение, т.е. става 

дума за надписи, в които се съдържат правни и/или правнорелевантни 

обстоятелства и факти. В представеното изследване обаче понятието се 

използва в неговия по-тесен смисъл, а именно анализират се само 

надписите, съдържащи целия текст или част от текста на официален 

документ, който е юридически акт на римските власти или на частно 

лице. 

Що се отнася до езиковия критерий, в дисертационния труд се 

изследват само латинските и двуезичните надписи, като паралели със 

старогръцките паметници от района се правят единствено, когато това е 

необходимо за получаване на по-пълна картина на разглежданите 

явления.  

Фактът, че изследването се фокусира върху проникването и 

разпространението на римското право в Долна Мизия, определя и 

хронологичните рамки на настоящата работа – проучени са документите 

от периода между първото пристигане на римляните на Балканите (ІІ в. 

пр.Хр.) и залеза на империята (476 г. сл.Хр.).  

 Географският критерий за подбор на разглежданите текстове на 

пръв поглед е ясен – в дисертационния труд се включват надписите от 

римската провинция Долна Мизия. В действителност обаче този 

критерий се оказва до известна степен проблематичен. Първата трудност 

при следването му произтича от факта, че римското присъствие в 

изследвания район датира от ІІ-І в. пр.Хр., докато римска провинция се 

основава доста по-късно, а с течение на вековете границите и точните й 

имена се променят многократно. Втората трудност е свързана с 
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несигурната датировка на част от разглежданите надписи, която 

обезсмисля опитите да се проследяват детайлно промените в имената и 

граничната линия на Долна Мизия. Затова в рамките на настоящата 

работа под “Долна Мизия” се има предвид максималният териториален 

обхват на провинцията, независимо от официалното й име към момента, 

като в неясните случаи се следват авторитетни издания като Année 

épigraphique и Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.  

   

Така подбраните 58 надписа са публикувани и преди, но 

съществуващите публикации оставят незасегнати различни проблеми. 

Многобройни изследвания се занимават с актовете на римските власти, 

открити в Долна Мизия, но се концентрират предимно върху 

историческите им аспекти, пренебрегвайки въпросите за техните 

типологически, епиграфски и езикови особености. На голямо внимание 

се радват и военните дипломи, при които обаче научният интерес е 

съсредоточен предимно върху връзката им с военното дело. Така 

повечето проучвания на военните дипломи от Долна Мизия са 

посветени на дислокацията на военните части, на техния етнически 

състав и на заселването на ветераните в местните общности след края на 

военната служба. Встрани от вниманието на изследователите остава 

фактът, че военните дипломи представляват извадка от императорска 

конституция, в която се използва повече или по-малко специална 

лексика, както и въпросът за юридическите последици, до които водят 

тези документи. Що се отнася до надписите за iura sepulcrorum, 

съществуващите им публикации ги третират единствено като надгробни 

надписи, изцяло пренебрегвайки факта, че в тях се съдържа оригиналът 

на правен документ.  
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Така в съществуващите изследвания върху надписите с правно 

съдържание от Долна Мизия се откриват следните празноти: 1) повечето 

от тях не са снабдени с изчерпателен коментар на техните епиграфски, 

езикови, типологични и  правни особености и 2) тези паметници не сe 

разглеждат като едно цяло и не се търсят вътрешните им взаимовръзки с 

цел да се допълни картината на проникването и установяването на 

римското право в провинцията Долна Мизия, както и на особеностите на 

юридическата епиграфика в района.  

 

2. Цели на изследването. 

С дисертационния труд се преследват следните цели: 

1. Да се състави корпус на латинските и двуезичните 

надписи с правно съдържание от Долна Мизия, като  

всеки отделен документ се снабди с исторически, 

епиграфски и правнолингвистичен коментар. 

2. Да се организират сходните надписи в отделни тематични 

групи, като се проучат вътрешните им връзки и прилики, 

за да се проследят някои конкретни аспекти, свързани с 

римското право в Долна Мизия. 

3. Да се потърсят връзките между различните тематични 

групи надписи, за да бъде създадена обща картина на 

юридическата епиграфика на Долна Мизия. 

4. Да се установи какви типове документи с правно 

съдържание се откриват в Долна Мизия, кой ги съставя и 

публикува, какви проблеми засягат,  и да се направят 

някои по-общи заключения относно надписите. 
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3. Структура  на изследването 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

индекси на личните имена и на правните термини, библиография и 

изображения, а общият обем на работата е 416 страници. Централната 

част на изследването се базира на моделите на изследванията на D’Ors и 

Gonzalez, като организира материала според типологически критерий и 

посвещава на всяка група надписи отделна глава. Всяка от така 

получените три глави се състои от каталог, в който се излага основната 

информация за разглежданите надписи, и от коментарна част, в която се 

прави анализ както на съдържанието на текстовете, подчертавайки 

връзката им с римската правна система, така и на формалните им 

особености, съсредоточавайки се върху езиковия и комуникативния 

аспект на надписите. Поради типологическите разлики между трите 

групи надписи, отделните глави имат различна структура, обусловена от 

особеностите на документите, които съдържат. Все пак всяка глава 

съдържа, в различна форма, преглед на историята на изследванията, 

анализ на типологията на документите и тяхното съдържание, на 

историческия контекст, към който принадлежат, на тяхната 

комуникативна функция и езикови особености, като акцентът пада 

върху придържането към класическата езикова норма на фонетично, 

морфологично и синтактично ниво, както и върху семантиката на 

правните термини на лексикално ниво.  

 

4. Съдържание на изследването. 

4.1. Увод 

Уводът (с. 7–13) се състои от 4 части. В първата се дефинира 

обектът на изследването, както и критериите, използвани при подбора 
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на разглеждания материал. Следва кратък преглед на съществуващите 

публикации на проучваните надписи, който има за цел да обобщи 

посоките на научните изследвания и да определи мястото на 

преставената работа в общия научен дебат. В третата част се излагат 

целите на изследването, а в четвъртата се прави представяне на 

структурата на дисертационния труд. 

 

4.2. Глава І. Foedera, constitutiones principum, acta magistratuum. 

Първата глава (с. 14–144) е посветена на актовете, издадени от 

римските власти, и обхваща осем надписа, които съдържат 15 документа 

от различен тип – 3 императорски епистули (A3 a, b, A4 и може би A8), 

6 писма на магистрати (A3 c, A5–A6 и може би A8), една petitio (А7), 

една subscriptio (А7), един edictum (А2 и може би А8), един foedus (А1) и 

една horothesia (А5–А6). Тъй като разглежданите надписи са доста 

дълги и сложни, на всеки от тях се посвещава отделна подглава, 

следваща една и съща четириделна структура: 1) описателна лема, 

съдържаща информация за вида, материала, размерите и състоянието на 

паметника, както и за неговите място на откриване и място на 

съхранение; 2) списък на основната библиография, свързана с надписа; 

3) препис на текста на надписа и 4) превод на документа на италиански 

език. Следва коментарната част, която се съсредоточава върху анализ на 

типологията и съдържанието на документа, преглед на историческия 

контекст и изследване на комуникативната функция и езиковите 

особености на надписа. Документите са подредени не според 

хронологичния ред на съставянето си, а във връзка с типологическите си 

особености. 
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Първият анализиран надпис е мирният договор от Калатис от ІІ-І в. 

пр.Хр. (с. 15–33) Текстът му е доста увреден, но е възможно да се 

установи, че принадлежи към общата категория на foedera и по-

конкретно към т.нар. foedera aequa, при които се договарят еднакви 

права и задължения и за двете страни по договора. Запазени са повечето 

клаузи на договора, от които става ясно, че документът представлява 

societas, т.е. мирен договор, при който двете страни се споразумяват не 

само относно спазването на пасивен неутралитет и ненападение, а и 

обещават активна военна помощ в случай, че съюзникът бъде нападнат. 

Впечатление прави голямата детайлност на отделните клаузи, имаща за 

цел да попречи на евентуални свободни тълкувания на договора.  

Foedus-ът от Калатис е пряко свързан с процеса на проникване на 

римляните на Балканите. Той е сключен в периода, в който силите на 

Рим и на Понтийското царство на Митридат влизат в контакт именно в 

североизточния район на полуострова, като крайбрежните гръцки 

колонии остават притиснати между двете велики сили и са принудени да 

изберат страната на едната от тях. 

С контакта между римската и старогръцката култура са свързани и 

епиграфските особености на документа. Текстът съдържа 

разпореждания договорът да бъде изписан върху бронзова плочка и да 

бъде изложен на публично място в близост до храма на Юпитер 

Капитолийски в Рим и до храма на Конкордия в Калатис. Копието, което 

е достигнало до нас обаче е изписано върху камък. Наред с актуалната 

хипотеза на Аврам за изписването на каменното копие в по-късен 

момент, във връзка с предполагаемото подновяване на договора през 3-2 

г. пр.Хр., в настоящия труд се представя и по-икономична 

интерпретация, базирана върху различните епиграфски навици на двете 
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култури, както и върху символичната функция на надписите, 

съдържащи правен документ.  

Специално внимание се обръща на езиковите особености на 

текста, отразяващи архаизиращия стил на правните текстове през 

републиканския период. Анализират се детайлно и ключовите термини 

societas, populus и voluntas.  

След мирния договор от Калатис се разглеждат група 

императорски конституции – един едикт и три императорски епистули.  

Едиктът (с. 34–49) е копие от прочутият едикт за цените на 

Диоклециан, от 301 г. сл.Хр., открит в Одесос. Надписът е доста 

фрагментарен, като от огромния текст, познат от многобройните копия 

от други провинции, са запазени едва няколко реда, посветени на цените 

на зърнените храни. Както е добре известно, едиктът фиксира таван на 

цените на почти всички значими стоки и услуги, като има за цел да 

предложи мерки за борба с финансовата криза и девалвацията на 

валутата в края на ІІІ и началото на ІV в. сл.Хр. В изследването накратко 

се разсъждава върху все още неразрешимия проблем за отношението 

между зададените цени и реалните цени на пазара, както и за 

пространствения обхват на едикта.  

Анализът на историческия контекст на едикта за цените на 

Диоклециан се съсредоточава не толкова върху проблема за причините и 

проявите на финансовата криза, които са разглеждани многократно от 

специалисти по икономическа история на античността, колкото върху 

идеята за директна намеса и регулиране на финансите на империята 

посредством императорска конституция и върху нейните прецеденти.  

Споменатият проблем за пространствения обхват на едикта е 

свързан и с особеностите на копието от Одесос. Много изследователи 
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настояват, че актът е насочен само към четирите източни провинции 

Египет, Фригия-Кария, Крит-Кирена и Ахея, а единствените три копия 

от едикта, открити извън тези провинции, в Петторано, Самос и Одесос, 

са пренесени там в по-късен момент. Внимателният анализ на контекста 

на откриване на копието от Одесос обаче показва, че хипотезата за 

пренасяне на фрагмента от Мала Азия през ХІХ в. е малко вероятна.  

Към друг подвид на императорските конституции спадат двете 

императорските писма или епистули, запазени в досието от Тира от 201 

г. сл.Хр. наред с една епистула от провинциалния управител до 

градските власти. (с. 50–71) Писмата са посветени на искането на града 

да запази данъчните привилегии, свързани с косвените данъци върху 

циркулирането на стоки, предназначени за пазара. От надписа става 

ясно, че градът претендира за правото гражданите му да не плащат 

portorium върху стоките, които внасят и изнасят с търговска цел, но не 

може да представи документи за основанието на тази претенция. Така 

възниква конфликт между Тира и римската данъчна администрация, във 

връзка с който служител на въпросната администрация се обръща към 

императора с молба да се произнесе по случая.  

Данъчният проблем на Тира води до създаването на серия от 

писма. Първото е адресирано от императора до служителя на данъчната 

администрация и съдържа решението на поставения въпрос. Второто 

представлява придружително писмо от императорската канцелария до 

провинциалния управител на Долна Мизия, към което е приложено 

копие от отговора до данъчната администрация. Автор на третия текст е 

провинциалният управител, който препраща двете императорски писма 

до градските власти на Тира.  
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Тази активна кореспонденция е свързана с реформата на данъчната 

система по времето на Северите, заради която се преразглеждат 

съществуващите данъчни привилегии, както и с тенденцията към 

засилване на централизираността и ограничаване на местната 

самостоятелност. Задълбоченият анализ на досието от Тира показва, че, 

макар и на пръв поглед императорът да се произнася за запазването на 

съществуващите данъчни привилегии, независимо от тяхната 

необоснованост, всъщност нареждайки всеки нов гражданин на града да 

бъде одобряван от римската провинциална администрация, той отнема 

възможността на града да взема автономни решения относно даването 

на граждански права.  

Към категорията на императорските епистули принадлежи и 

новооткрит надпис от Дуросторум (с. 72–90), който съдържа копие от 

писмо на Лициний до военните командири от 311 г. сл.Хр., известно от 

друг надпис от Бригециум, Унгария. Документът представлява 

разпореждане, с което императорът предоставя на войниците и 

ветераните от армията си определени привилегии - облекчения в 

данъчното облагане на действащите и бившите войници и техните 

семейства, а също така въвежда административни реформи, имащи за 

цел да осигурят на ветераните начин да докажат статуса си. От една 

страна, отпускането на тези привилегии вероятно е свързано с 

данъчните реформи на Диоклециан от 287–290 г. сл.Хр. и 

възстановяването на процедурата на census. От друга страна, писмото на 

Лициний е създадено в навечерието на гражданската война между 

претендентите за императорския трон, когато за него е жизненоважно да 

си осигури верността на армията си. 
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Писмото на Лициний е особено интересно с факта, че е познато в 

две копия – включеното в настоящата работа новооткрито копие от 

Дуросторум и известното от около век копие от Бригециум. Това дава 

възможност да се опознае по-добре процедурата по създаване, 

изпращане и публикуване на императорските писма. От сравнението 

между двата надписа става ясно, че разпорежданията на императора по 

въпроси, касаещи армията, могат да приемат формата не само на едикт 

или декрет с общовалидно значение, а и на epistula, адресирана лично до 

всеки отделен главнокомандващ. В такъв случай за всеки получател се 

изготвя отделно копие на текста върху мек материал с идентичен текст, 

но различни начални поздравителни формули, прибавени лично от 

ръката на императора. Посредством системата на държавната поща 

cursus publicus писмата стигат до получателите си и едва там биват 

изписани върху бронз, съгласно изричните разпореждания за начина на 

публикуване, съдържащи се в края на императорското разпореждане. 

Анализът на правописните особености на двете копия показва, че 

вероятно процесът на изписване върху твърд материал включва устна 

диктовка, при която някои от особеностите на късния латински език 

намират отражение в официалния текст. Впечатление прави също, че в 

двата текста се откриват някои дребни разлики (липса на 

поздравителната формула и на някои маловажни вметнати части), което 

свидетелства за неочаквано голяма свобода на гравьора, който си 

позволява да редактира текста на императорския акт, пропускайки някои 

от второстепенните пояснения.  

След императорските епистули в дисертационния труд се 

представят писмата на римски магистрати, класифицирани като вид acta 

magistratuum. Два надписа-близнаци от Истрия съдържат досие от цели 
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пет писма от провинциални управители, придружени от едно решение 

по съдебен спор и една horothesia (с. 91–122). Всички тези текстове 

съставляват документацията по съдебен спор между градските власти на 

Истрия и римската данъчна администрация, много подобен на този, 

отразен в споменатите писма от Тира. И в надписите от Истрия става 

дума за плащането на косвен данък върху вноса и износа на стоки 

(осолена риба и дървен материал за направата на факли), като градската 

управа настоява приходите от portorium-а върху тези стоки да се 

насочват към градските каси, а не към хазната на римската данъчна 

администрация.  

Хронологията на документите, събрани в двата надписа от Истрия, 

показва, че конфликтът съществува постоянно в продължение поне на 

50 години, като вероятно е отключен от промените на границите на 

провинциите Мизия и Тракия, както и на данъчната област Ripa 

Thraciae, в средата на І в. сл.Хр. Така в периода между 50 и 100 г. сл.Хр. 

градът е принуден да изпраща до всеки нов провинциален управител 

специално пратеничество с молба да бъдат потвърдени съществуващите 

данъчни привилегии, оспорвани от conductores portorii ripae Thraciae. 

Напрежението ескалира при управлението на Лаберий Максим, когато 

данъчният администратор на района завежда дело срещу Истрия пред 

провинциалния управител; съдебното решение отново е в полза на 

града.  

Поради важността си досието от Истрия е обект на множество 

изследвания, като повечето от тях се съсредоточават върху плащането 

на косвените данъци, третирайки въпросите за солената риба и дървения 

материал като реализации на един и същи проблем. След задълбочен 

анализ на текстовете обаче в настоящия дисертационен труд се предлага 
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едно важно разграничение. Portorium-ът всъщност е данък върху 

циркулирането на стоки, предназначени за продажба (res promercales), 

който се плаща както, ако се внася чуждестранен продукт, така и ако се 

изнася местен продукт; от плащането са освободени вещите за лична 

употреба (res usuariae). Що се отнася до солената риба на Истрия, 

пояснението, че тя е “единствен източник на доходи за града”, 

свидетелства недвусмислено, че става дума за една res promercalis, за 

която градът би дължал на римската данъчна администрация плащането 

на portorium, освен ако не се ползва от специален данъчен имунитет. 

Трябва да се подчертае, че наличието на подобен имунитет не означава, 

че търговията със солена риба не се облага с данъци, а само, че 

приходите от тези данъци са насочени към градската хазна, а не към 

касите на conductores portorii. Следователно проблемът с износа на 

солена риба се отнася до това коя институция да бъде бенефициер на 

приходите. Що се отнася до дървения материал обаче в досието от 

Истрия не се обсъжда проблемът, в чия полза да бъдат насочени 

приходите от косвените данъци върху износа му, а се поставя под 

въпрос изобщо необходимостта да се плащат налози върху добива и 

транспортирането му в рамките на chora-та на града. Следователно в 

случая с дървения материал проблемът е свързан с точното определяне 

на границите на данъчните области, а не с отпускането и 

потвърждаването на дадени привилегии.  

Още едно досие на кореспонденция между местна общност от 

Долна Мизия и провинциалната управа се открива в надписа от Дагис от 

160 г. сл.Хр. (с. 123–136). Той съдържа двойка petitio и subscriptio – 

жанр на acta magistratuum, запазен за комуникацията между частни лица 

или малки общности и императорската администрация, който се 
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характеризира с изписването на отговора на петицията върху същия 

лист папирус. Текстовете от Дагис отново са посветени на данъчни 

проблеми, като в тях се поставя въпросът за финансирането и 

извършването на munera и angariae, свързани с поддръжката на 

имперската пътна мрежа и пощенска система. Тъй като става дума за 

сериозна финансова тежест, общността се обръща към провинциалния 

управител с молба тази тежест да бъде облекчена, като основава 

искането си върху малко по-ранен прецедент, при който подобно искане 

на съседна общност бива уважено.  

Проблемът на Дагис се заражда във връзка с реформите на cursus 

publicus, проведени от Хадриан, вследствие на които генералната 

отговорност за поддръжката на пътната мрежа и пощенската система се 

сваля от големите градски общности и се преразпределя, разделена на 

части, върху малките селски общности, разположени покрай пътя. По 

този начин финансовата тежест върху малките общности се увеличава 

значително и те са принудени да молят за облекчения. В случая с Дагис, 

позовавайки се на прецедента със съседната общност, провинциалният 

управител разрешава исканото облекчение при същите условия. 

Последният документ, разгледан в първата глава, е един силно 

фрагментарен текст от Одесос, чиято типология остава неясна (с. 137–

144). Все пак от малкото, което е запазено от текста, се разбира, че е 

налице комуникация между римските власти и местна общност 

(вероятно град Одесос), при която с императивен тон се издават 

разпореждания по даден проблем. Въпреки сериозните лакуни е 

възможно да се установи, че е налице конфликт между една общност 

(Одесос?) и друга нисшестояща спрямо нея общност или група лица, 

свързан с определянето и изплащането на цени при покупко-продажба. 
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Що се отнася до жанра на текста, фрагментарните следи от диалогична 

форма подсказват, че е вероятно да става дума за писмо (императорско 

или на магистрат) или едикт (императорски или на магистрат). 

 

4.3. Глава ІІ.  Diplomata militaria. 

Втората глава на настоящата работа (с. 145–266) е посветена на 

военните дипломи. Доколкото представляват извадка от императорска 

конституция, формално те също биха могли да бъдат причислени към 

групата на constitutiones principum, разгледана в първата глава. Все пак, 

тъй като става дума за една особена група конституции, 

характеризираща се с голямата си текстуална хомогенност, особената 

процедура на издаване и специфичния физически облик, в рамките на 

представения дисертационен труд на военните дипломи се посвещава 

отделна глава. Тя се състои от каталожна част, обхващаща 42 документа, 

които са подредени хронологично, и коментарна част.  

В каталожната част (с. 146–221) надписите са представени чрез 

описателна лема, съдържаща информация за паметника и за неговите 

място на откриване и място на съхранение, списък на основната 

библиография, препис и превод на текста на надписа и кратък коментар 

на всеки отделен документ.  

Коментарната част предлага анализ на корпуса от военни дипломи, 

концентрирайки се върху някои основни проблеми. Отправна точка на 

коментара е кратката история на изследванията (с. 222–227), посветени 

на военните дипломи, която няма за цел да обобщи изчерпателно всички 

съществуващи трудове (задача, която би била невъзможна), а предимно 

да маркира основните насоки на научен интерес, като споменава само 

основните и най-новите проучвания в областта.  
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Същинският анализ на военните дипломи от Долна Мизия започва 

с въпроса за тяхната типологическа принадлежност (с. 228–231), която 

се оказва по-проблемна, отколкото изглежда на пръв поглед. Някои 

автори я причисляват към групата на leges datae, т.е. на законите, 

издадени еднолично от императора или от магистрат в рамките на 

сферата на неговата компетентност. Повечето изследователи, от друга 

страна, се обединяват около идеята, че става дума за вид императорска 

конституция, без обаче да навлизат в повече подробности. 

Анализирайки формалната страна на текстовете на военните дипломи от 

Долна Мизия, в настоящата работа се изказват собствени 

предположения относно типа императорска конституция, извадка от 

която са дипломите.  

Що се отнася до дипломите за ветерани от флотата или помощните 

части, фактът, че текстът има за основен подлог императора, поставен в 

трето лице, приближава тези актове до категорията на декретите. 

Донякъде изненадваща е връзката между военните дипломи и 

императорския декрет, като се има предвид, че този тип императорска 

конституция служи да изрази решението на императора по конкретни 

проблеми и се основава върху правото на императора да дава iudicium 

при граждански или наказателни спорове. Обяснение може да се открие 

в процедурата по оттегляне от военна служба в римската армия и 

предоставяне на определени привилегии на ветераните. Изненадващо се 

оказва, че тези важни въпроси не са регулирани a priori от римското 

законодателство, а се основават единствено на традицията и 

хуманността на императора. Доколкото в по-общ смисъл декретът е 

форма, с която императорът изразява становището си по въпроси, които 

са представени на неговото внимание (cognoscere), изборът на този жанр 
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за военните дипломи на флотата и помощните войски предполага, че 

процедурата по освобождаване от служба на войниците от този вид 

военни части преминава през доклад / молба от страна на техния 

командир, предложена на вниманието на императора и отговор от 

страна на императора във вид на декрет. 

Военните дипломи за ветерани от преторианската гвардия, от 

друга страна, следват различна схема. При тях е налице друг вид 

формула, в която императорът говори от първо лице, възпроизвеждаща 

формалните белези на едикта. За разлика от декрета, този вид 

императорска конституция е свързан с ius edicendi и отразява правото на 

императора да взема еднолични решения по въпроси, по които не е 

предварително сезиран. Вероятно изборът на жанра на едикта за 

преторианските дипломи е свързан с привилегированото им положение 

и с особеностите на процедурата по освобождаването им от военна 

служба, но засега точният механизъм остава неясен.  

След разсъжденията относно типологията на императорските 

конституции, отразени във военните дипломи, вниманието се 

съсредоточава върху физическия аспект на дипломите и върху 

процедурата за тяхното издаване (с. 232–235). Водещ е въпросът, дали 

военните дипломи се издават автоматично или по молба на ветерана, 

както и за чия сметка са разходите по изготвянето на бронзовото копие. 

До известна степен се приема хипотезата на Роксан, че ветераните 

трябва сами да заплатят дипломата си и, във връзка с високата цена на 

бронза, често решават да се въздържат, ако преценят, че не им е 

необходима. Неубедителна обаче изглежда идеята на Роксан за 

съществуването на “скъпи” бронзови дипломи и “икономични” 

удостоверения, изписани върху мек материал или дърво, доколкото 
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изворите показват, че преписът от императорска конституция за honesta 

missio, направен върху дървена табличка, няма правна стойност.  

Във връзка с темата на дисертационния труд, посветен на 

надписите с правно съдържание от Долна Мизия, особено внимание се 

обръща на различните привилегии, предоставянето на които се 

документира посредством военните дипломи, като акцент се поставя 

върху правните последици за ветераните и техните семейства и 

наследници.  

Що се отнася до гражданските права на ветераните (с. 236–241), 

даването на civitas Romana се основава върху правото на императора да 

дава гражданство на отделни лица (viritim) или на цели групи хора; 

доколкото всички бенефициери на привилегията се изброяват поименно, 

при военните дипломи е налице процедура от типа viritim. Подобна 

привилегия е запазена само за ветераните от помощните войски и 

флотата и е пряко свързана с наборните практики, които първоначално 

допускат приемането само на перегрини в тези военни части. Войниците 

от преторианските и градските кохорти, от друга страна, са 

задължително римски граждани, така че на веретаните от този тип 

войски не е необходимо да се отпуска civitas Romana. Все пак, някои от 

дипломите от Долна Мизия свидетелстват, че тези на пръв поглед 

прости принципи при даването на граждански права всъщност имат по-

сложно действие. Оказва се, че във връзка с постоянно увеличаващата се 

степен на романизиране на жителите на провинциите, помощните 

войски и флотата започват да допускат набирането и на римски 

граждани. Естествено е да се очаква, че притежаването на civitas Romana 

още преди зачисляването на служба обезсмисля даването на тази 

привилегия; все пак в дипломите на римските граждани, служили в 
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помощните войски (в Долна Мизия са известни поне пет такива случая), 

стандартната формула за даване на римско гражданство продължава да е 

налице. Край на тази формална неуредица се поставя едва след 140г. 

сл.Хр., когато към въпросната формула се добавя уточнението, че civitas 

Romana  се дава само на ветераните, които не са граждани към момента 

на уволнението.  

Наред с римското гражданство привилегиите, предоставяни на 

ветераните и отразени във военните дипломи от Долна Мизия, включват 

и даването на conubium (с. 242–245). В случая става дума не просто за 

правото на сключване на matrimonium iustum с жени, които от своя 

страна също притежават право на conubium, доколкото то се съдържа 

автоматично във вече предоставената civitas Romana, а за разширяване 

на това право, разрешавайки на ветераните да сключват законен брак и с 

жени-перегрини.  

Ветераните от флота и помощните войски обаче не получават 

абсолютна свобода при избора на бъдещата си съпруга - в техните 

дипломи е налице фраза, която ги задължава да сключат брак с жените, с 

които са имали връзка в момента на оттеглянето си от военна служба. 

Става дума за мярка, свързана с практиката на фактическо съжителство 

на войниците с жени от местното население, независимо от официалната 

забрана да сключват законен брак. В документите от Долна Мизия тази 

практика се отразява във включването като бенефициер на военната 

диплома на съпругата на един от ветераните и на децата на шест други 

бивши военни. Задължението ветераните да сключват брак с жената, с 

която съжителстват, се корени в същността на римското схващане за 

matrimonium. Според римското право бракът не е свързан с конкретна 

церемония, а се състои единствено от желанието за брак (affectio 
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maritalis) и правото на законен брак (conubium); тъй като фактическото 

съжителство на войниците може да се приеме за израз на affectio 

maritalis, придобиването на conubium трансформира автоматично 

съществуващата връзка в законен брак.  

Ветераните от преторианската гвардия също получават право на 

законен брак с жени с перегрински статус, но това право е ограничено 

само до първата съпруга, с която се свържат след уволнението си. 

Подобна мярка изглежда има за цел да предотврати безконтролното 

увеличаване на броя на римски граждани в Империята. Усилия в тази 

посока прозират и от промените в някои от формулите за предоставяне 

на conubium на ветерани от флота и помощните войски – след 140 г. 

сл.Хр. правото на брак се ограничава само до една жена, а задължението 

това да бъде партньорката в момента на оттегляне от военна служба 

отпада.  

 След анализа на същността на привилегиите, предоставяни на 

ветераните чрез военните дипломи от Долна Мизия, се обръща 

внимание и на техния обхват, доколкото този въпрос е от изключително 

значение за жителите на провинцията, свързани с ветераните (с. 246–

253). 

 Що се отнася до съпругите на бившите военни, те не се ползват 

пряко от никоя от отпуснатите привилегии - не получават граждански 

права, нито право на законен брак, освен във връзка с брака с ветерана. 

В този случай носител на правото на conubium е именно съпругът, 

докато партньорката му е само косвено облагодетелствана.  

По отношение на децата и потомците на ветераните съществуват 

различни практики, които варират в зависимост от различните периоди 

и различните типове военни части. Така преди 140 г. сл.Хр. дипломите 
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на ветераните от помощните войски и на equites singulares съдържат 

формула, с която обхватът на отпуснатите привилегии се разширява и 

включва и потомците на ветераните, т.е. привилегиите стават 

наследими. След средата на ІІв. сл.Хр., във връзка с вече споменатото 

желание да се ограничи увеличаването на броя на римските граждани, 

тази формула отпада, като по този начин привилегиите се запазват само 

лично за ветерана. Подобна практика се открива и в дипломите за 

войниците, оттеглили се от флота, като при тях преди 140 г. сл.Хр. 

привилегиите също се дават и на децата и наследниците на ветерана, а 

след реформите се ограничават само до децата му. Единствено в 

дипломите за преторианската гвардия civitas и conubium се дават лично 

на ветераните и никога не обхващат техните наследници.  

Неясен остава въпросът за правилното интерпретиране на 

формулата ipsis liberis posterisque eorum...dedit; някои изследователи 

смятат, че тя се отнася единствено до децата, родени в законен брак след 

оттеглянето от военна служба, докато други оспорват, че, бидейки 

родени като римски граждани, те нямат необходимост от отпуснатите 

привилегии. Дипломите от Долна Мизия са в подкрепа по-скоро на 

обратната хипотеза – доколкото в шест от тях като бенефициери на 

привилегиите са споменати поименно не само ветераните, а и техните 

синове и дъщери, очевидно родени преди момента на оттегляне от 

военна служба и следователно плод на matrimonium iniustum, изглежда 

по-вероятно формулата ipsis liberis posterisque eorum...dedit да се отнася 

и за децата на ветерана, родени преди неговата honesta missio. 

Главата, посветена на военните дипломи от Долна Мизия, 

завършва с езиков анализ на текстовете (с. 254–266), съсредоточен върху 
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въпроса доколко съответстват на нормите на класическия латински език, 

както и върху особеностите на термините, които се използват.  

 

4.4. Iura sepulcrorum. 

Третата глава на дисертацията (с. 267–301) е посветена на 

надписите, отнасящи се до iura sepulcrorum. Тя се състои от каталожна част 

(с. 268–273), обхващаща 8 документа, подредени тематично, и 

коментарна част. Надписите в каталога са представени чрез описателна 

лема, в която се излага информацията за паметника, за неговите място 

на откриване и място на съхранение, основната библиография към 

надписа, препис и превод на текста и кратък коментар. Следвайки 

формулираните в увода езикови критерии, от каталога са изключени 

надписите на старогръцки език, които обаче присъстват в коментара, за 

да може да се изгради по-пълна картина на явлението. 

Отправна точка на коментарната част е кратката история на 

изследванията (с. 274–279), посветени на гробните права, която има за 

цел да маркира основните насоки на научен интерес, както и главните 

линии на интерпретация на различните проблеми. 

Анализът на документите от Долна Мизия започва с надписите, 

съдържащи формулата Hoc monumentum heredem non sequetur. Поставя 

се въпросът за точното значение на тази формула, като след преглед на 

изворите се достига до заключението, че тя се отнася не до 

собствеността върху вещ (гроба), а до притежаването на право (ius 

sepulcri). Това право спада към групата на наследяемите права, които 

автоматично се прехвърлят на наследниците след смъртта на титуляра. 

Функцията на разглежданата формула е да изключи, по експлицитно 

заявената воля на титуляра, правото на погребване от групата на 
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автоматично наследяемите права и да го прехвърли към изрично 

посочени лица. В Долна Мизия формулата Hoc monumentum heredem non 

sequetur е запазена в едва четири надписа, в единия от които е налице 

неин превод на старогръцки. В текстовете от Нове и Монтана 

въпросната формула служи, за да превърне гроба от sepulcrum 

hereditarium в sepulcrum personale, запазвайки правото на погребване 

само за титуляра и неговата съпруга. Надписът от Троезмис отразява 

обявяването на гроба за sepulcrum individuale, докато при този от Томи 

лакуните пречат да се установи към кой тип спада гробът след 

освобождаването на ius sepulcri от наследяемостта.  

Друг вид формули, регулиращи правото на погребване, са т.нар. 

exceptiones. За разлика от Hoc monumentum heredem non sequetur, при 

която изрично се посочват лицата, които могат да бъдат погребани в 

гроба, при формулите за изключване обикновено се посочват поименно 

лицата, които не могат да бъдат погребани, като най-често се използва 

абсолютна конструкция, съставена от excepto и лично име. В Долна 

Мизия обаче се открива особена употреба на една формула за 

изключване, непозната от други надписи, която гласи: Нoc 

monum(entum) / ab her(ede) excipitur. От контекста става ясно, че се има 

предвид наследник, чужд на семейството, така че формулата има за цел 

да превърне гробницата от sepulcrum hereditarium в sepulcrum familiare. 

Следователно в разглеждания надпис е налице особен хибрид между 

формата на формулите за изключване и съдържанието на Hoc 

monumentum heredem non sequetur. 

Останалите надписи, разглеждани в третата глава, са насочени към 

защитата на гроба от оскверняване. Става дума за група документи, чрез 

които се определя парична глоба за осквернителите на гробницата, като 
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се уточняват и условията за нейното изплащане. Анализът започва с 

преглед на действията, които се забраняват  изрично от надгробния 

надпис. Дефинират се три основни групи забрани, съобразно тяхното 

съдържание и насоченост. В първата влизат забраните за продажба, 

дарение, еманципация и всякакъв вид отчуждаване на гроба, насочени 

към наследниците на титуляра и имащи за цел да ограничат частично 

тяхното ius sepulcri. В Долна Мизия са известни само два надписа от 

този тип, един на латински и един на старогръцки език. Към втората 

група спадат надписите, забраняващи неразрешеното погребване на 

лица, които не принадлежат към семейството; в този случай забраната е 

насочена не срещу наследниците, а срещу външни лица, като целта 

отново е да се предпази ius sepulcri. В Долна Мизия решително 

преобладават документите от тази група – цели десет. Третият вид 

забрана се отнася до оскверняването, отварянето и разрушаването на 

гроба, както и на всякакви неразрешени действия с трупа и надгробния 

паметник. Тук отново забраните са насочени срещу външни лица 

(евентуалните осквернители), като в Долна Мизия към този тип спадат 

едва три надписа.  

Дефинирането на забранените действия естествено е съпроводено 

от определянето на санкции. С религиозната сфера е свързан само един 

текст от Нове, призоваващ върху нарушителя да се стовари гневът на 

боговете. Ясно преобладава предпочитанието към паричните глоби. 

Тяхната стойност варира между 1000 и 5000 сестерции, като по този 

начин се изравнява с глобите, засвидетелствани в Мала Азия, но остава 

много под стойността на глобите, разпространени в Рим в същия период, 

които достигат понякога до 50 000, 100 000 и дори 1 200 000 сестерции. 

Доколкото глобата има за цел да накаже нарушението, а не да обезщети 
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потърпевшите за претърпените материални щети, не е изненадващо, че 

не се открива връзка между вида на нарушението и размера на 

паричната санкция.  

Получатели на паричните глоби са институции, които биха имали 

полза от събирането на сумите и следователно биха били по-внимателни 

в опазването на гроба. От голямо значение е и техният авторитет, 

доколкото е определящ за реалната им възможност да изискат 

плащането на глобата. В надписите от Долна Мизия получатели на 

глобите са само две институции – императорският фиск и градската 

хазна. Нерядко глобите са насочени едновременно към две институции, 

с цел да се получи двойна сигурност за опазването на гроба. В такива 

случаи сумите за двете институции обикновено са или еднакви, или тази 

за императорският фиск е по-висока.  

 

 4.5. Заключение.  

Заключението на дисертационния труд  (с.  302–321) се състои от 

две части. В първата се обобщават основните наблюдения върху 

типологията, съдържанието, историческия контекст, комуникативната 

функция и публикуването и езиковите особености на разглежданите 

надписи, като този път се търсят връзките между различните групи 

текстове и се достига до по-общи заключения, обобщаващи 

резултатите от изследванията, проведени в предходните три глави. 

Целта на този общ преглед е да се състави цялостна картина на 

юридическата епиграфика в Долна Мизия, като чрез нея се направят 

изводи и за начините на проникване и функциониране на римското 

право в района. Във втората част се правят финални изводи относно 

спецификите на юридическата епиграфика в Долна Мизия и някои 
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аспекти от функционирането на римското право в провинцията. 

 

 4.5.1. Основни наблюдения върху особеностите на надписите с 

правно съдържание от Долна Мизия.  

4.5.1.1. Типологически особености. 

  Що се отнася до типологията на надписите, обект на настоящия 

дисертационен труд, става ясно, че те принадлежат към три големи 

групи, отговарящи на трите глави на изследването. От тях количествено 

преобладават военните дипломи (42), които спадат към категорията на 

императорските конституции, като най-разпространени са дипломите за 

ветерани от флота и от помощните части. Както вече беше изяснено, те 

имат формата на декрети, тъй като процедурата по издаването им е 

свързана с подаването на доклад / молба до императора от страна на 

военните командири. В този смисъл по-голямата част от военните 

дипломи от Долна Мизия представляват реакция на определен 

административен проблем, предложен на вниманието на императора от 

негов служител.  

Подобен механизъм на реакция към вече възникнал проблем се 

наблюдава и при документите, които спадат към групата на актовете на 

римските власти. Тази група се състои от 3 императорски епистули (A3 

a, b, A4 и може би A8), 6 писма на магистрати (A3 c, A5–A6 и може би 

A8), една petitio (А7), една subscriptio (А7), един edictum (А2 и може би 

А8), един foedus (А1) и една horothesia (А5–А6), които бяха представени 

накратко по-горе. Относно епистулите те се причисляват към 

категорията на рескриптите, които обикновено представляват отговор на 

писмен въпрос, поставен от високопоставен служител на римската 

администрация или от важна общност. Разбира се, възможно е едно 
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писмо да бъде създадено и по инициатива на императора или 

магистрата, а не като отговор на друго писмо. Все пак подобна 

инициатива е свързана с появата на проблем, който трябва да бъде 

разрешен.  

Към категорията на рескриптите спада също и двойката petitio – 

subscriptio,  при която отново се търси решение на вече възникнал 

конкретен проблем. Реакция ad hoc се забелязва също и в случая на 

horothesia- та, тъй като, както става ясно от придружаващото я досие, 

издаването на този документ е пряко свързано с възникването на 

съдебен спор относно границите на данъчните зони. Същото 

наблюдение се отнася и за присъдата на Лаберий Максим, която 

представлява отговор на въпрос, повдигнат от местния данъчен 

администратор. Подобен механизъм може да бъде открит и при мирния 

доковор от Калатис, в чийто случай актът е пряко следствие от 

възникнала политическа ситуация.  

Единствено едиктът на Диоклециан принадлежи към типология, за 

която е характерен друг модел. Императорският едикт е наследник на 

edictum praetoris, който в определен смисъл представлява програмен 

документ, оповестяващ a priori нормите, към които преторът 

възнамерява да се придържа при изпълняването на своята дейност. 

Следователно както преторският, така и императорският едикт 

съответстват на едно общо намерение да се предложат норми, насочени 

към бъдещето, а не са свързани с реакция на съществуващ проблем.  

Третата група надписи, свързани с iura sepulcrorum, е 

единствената, която съдържа актове на частното право, създадени ad 

singulorum utilitatem. Въпреки че типологията на този тип документи все 

още не е изяснена, все пак става ясно, че текстовете са свързани с 
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правото на всяко лице да се разполага с вещите и правата, които му 

принадлежат. Налице е отново индивидуална реакция към конкретен 

проблем. 

Изводите от типологичния анализ на разгледаните надписи от 

Долна Мизия могат да бъдат обобщени така:  

1. Откриват се документи както на публичното, така и на частното 

право, като публичните, разгледани в първата и втората глава, 

решително преобладават.  

2. По-голямата част от разгледаните документи принадлежат към 

жанрове, които нямат обща програмна функция, а са насочени към 

предлагането на решения на вече възникнали проблеми. Преобладава 

моделът на реакцията ad hoc на съществуващи обстоятелства, а не 

желанието да се предвидят възможни бъдещи проблеми, на които a 

priori да се предложи решение.  

 

 4.5.1.2. Особености на съдържанието. 

Анализът на съдържанието на надписите от Долна Мизия показва, 

че при него се открива силна тематична хомогенност, съответстваща до 

голяма степен на трите типа документи, споменати по-горе.  

Военните дипломи възпроизвеждат един модел на императорска 

конституция, чрез който на ветераните се дават определени права – 

civitas и conubium. Естествено подобен акт засяга пряко само определен 

кръг лица. За тях тези привилегии са от голямо значение, тъй като се 

отразяват върху законността на брака и на децата им, върху patria 

potestas, върху правото да се прави завещание и да се приема 

наследство, върху данъчното облагане и върху почти всички аспекти на 

живота на ветерана и на тези, които го заобикалят.  
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С определени права на частни лица са свързани и надписите за iura 

sepulcrorum, които имат за цел да регулират прехвърлянето на едно 

право, принадлежащо на основателя на гроба (ius sepulcri в широк 

смисъл), на други лица след неговата смърт, или пък просто да защитят 

същото право от нарушители. Следователно функцията на тези 

документи е да предпазят правата на основателя върху гроба.  

Би било логично да се предположи, че надписите от групата на 

актовете на римските власти засягат различни проблеми от общ 

характер. Оказва се обаче, че повечето от тях се съсредоточават върху 

въпроси на данъчното облагане и на търговията. Цели 10 документа, 

събрани в досиетата от Тира и Истрия, са посветени на косвения данък 

portorium, свързан с вноса и износа на стоки. Важно е да се отбележи, че 

тези текстове не третират общите въпроси на този вид данък, а само 

отделни частни случаи. Така в досието от Тира се обсъжда основанието 

и точните условия на данъчната immunitas на общността, докато 

документите от Истрия се съсредоточават върху точните граници на 

данъчните области и стоките, подлежащи на облагане с portorium. 

За друг вид налог, насочен към поддръжката на пътната мрежа и 

пощенската система, се отнасят двата документа от Дагис. И тук не се 

наблюдава общо излагане на нормите за съответния данък, а се отправя 

конкретна молба за предоставяне на immunitas от тежкото финансово 

бреме.  

Отново за освобождаване от данък, този път от пряк данък, става 

дума и в писмото на Лициний, чрез което се отпускат определени 

данъчни привилегии на войниците и ветераните под негово командване, 

като се определят различни условия за различните типове missio.  
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Понякога текстовете, посветени на данъчни проблеми, съдържат 

параграфи, които засягат определени административни въпроси. 

Забелязва се, че тези административни въпроси са в пряка връзка с 

данъчните проблеми, представени в съшия документ. Така в досието от 

Истрия се включва и една horothesia, която не просто определя 

границите на територията на града, а и служи като потвърждение на 

решението на съдебния спор относно границите на данъчните области, 

издадено от провинциалния управител. В случая на писмото на 

Лициний, от друга страна, даването на immunitas от поголовния данък е 

придружено от реформа на процедурата за издаване на удостоверения за 

honesta missio, чиято цел е да даде на ветераните средство, с което да 

докажат своите привилегии.  

Особено внимание заслужава едиктът за цените на Диоклециан, 

свързан също с финансовата сфера. Единствено при него не се 

наблюдава намеса на властите ad hoc за разрешаване на проблеми на 

местно ниво, а израз на финансова политика с голям размах, част от 

система от мерки, насочени към преодоляване на икономическата криза 

в ІVв. сл.Хр.  

На базата на анализираните особености на съдържанието на 

надписите, обект на настоящата работа, могат да се направят следните 

изводи:  

1. Преобладава вниманието към правата на отделни лица и малки 

общности. То е концентрирано предимно във военните дипломи и 

надписите за iura sepulcrorum.  

2. Различните видове актове на римските власти също съдържат 

разпореждания с ограничен обхват, съсредоточени отново върху правата 

на отделни лица или малки общности. Доминират финансовите въпроси 
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(предимно данъчни), както и някои административни проблеми, 

свързани с тях.  

 

4.5.1.3. Историческа обусловеност. 

Наличието на връзка между историческия контекст и 

разглежданите текстове естествено не е изненадващо. Все пак, анализът 

на надписите с правно съдържание от Долна Мизия показва до каква 

степен всеки отделен документ е пряко следствие от историческите 

обстоятелства в момента на създаването му.  

Още най-ранното присъствие на римляните в района на Мизия е 

отразено в най-стария документ от разглежданото досие – мирният 

договор от Калатис от 106–101 г. пр.Хр. Сключен в момент на борба 

между Понтийското царство и Рим за влияние върху Балканите, той 

пряко отразява политическата ситуация на момента – съюзът с гръцките 

градове от Черноморското крайбрежие би бил от полза и за двете 

съперничещи си страни, особено за Рим, докато, съюзявайки се 

изгряващата сила на римляните, гръцките полиси получават възможност 

да претендират за по-добри условия на мирния договор. Така се стига до 

сключването на един foedus aequum, предлагащ равнопоставеност между 

Рим и Калатис.  

Няколко десетилетия по-късно, през 70-те години на Ів. пр.Хр. се 

провежда първата активна военна кампания на Марк Теренций Варон 

Лукул в района, който по-късно ще бъде наречен Долна Мизия. При нея 

в орбитата на Рим попадат единствено гръцките полиси от 

крайбрежието, докато подчиняването на местните тракийски племена се 

отлага за кампанията на Марк Лициний Крас от 29-28 г. пр.Хр. До 

официално основаване на praefectura Moesia се стига през 6 г. сл.Хр., а 



  33 

за провинция започва да се говори едва през 12 г. сл.Хр. Границите на 

тази провинция обаче не съвпадат с района, обект на настоящето 

изследване. Той попада, разделен, в източната част на провинция Мизия 

и в североизточната част на формално самостоятелното тракийско 

царство, сред което гръцките понтийски градове остават остров на 

римско влияние. Едва към средата на Ів. сл.Хр. земите на тракийското 

царство биват официално присъединени към Рим, като така се 

предизвикват немалко административни проблеми.  

От този период датира най-ранното писмо от досието от Истрия 

(50-53 г. сл.Хр.), свързано с промяната на границите на данъчните 

области и на статуса на понтийските градове. Редовната кореспонденция 

на града с римския управител на провинция Мизия продължава до 69 г. 

сл.Хр., когато започва да се засилва напрежението между Рим и 

местните дакийски племена. Конфликтът с даките води до създаването 

на провинция Moesia Inferior през 85 г. сл.Хр. 

Победите на Траян в дакийските войни полагат началото на нов 

период на просперитет за местните общности. Към този период на 

спокойствие и процъфтяване се датират някои от надписите за iura 

sepulcrorum, чието създаване несъмнено е свързано с факта, че жителите 

на Долна Мизия вече могат да се съсредоточат върху проблеми, 

различни от обикновеното оцеляване. С общия разцвет на империята по 

времето на Траян може да се свържат и реформите на режима на 

откупуване на косвените данъци, които императорът провежда в края на 

Ів. сл.Хр. Скоро след това новите conductores завеждат дело пред 

провинциалния управител, оспорвайки данъчния имунитет на Истрия.  

Отново с мира и разцвета, даващи възможност за провеждане на 

мирни реформи, се свързва и преустройството на системата на cursus 
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publicus, извършено от Хадриан. Пряко следствие от тази реформа е 

увеличаването на финансовата тежест върху малките общности, довела 

до създаването на двойката petitio-subscriptio от Дагис.  

През третата четвърт на ІІв. сл.Хр. чумната епидемия и 

варварските нашествия водят до тежка криза, продължила няколко 

десетилетия. До втора aurea aetas се стига едва с династията на 

Северите. Забелязва се как под тяхното управление отново става 

възможно вниманието на властите и на отделни лица да се обърне към 

второстепенни проблеми. Към този период се датират повечето надписи 

за iura sepulcrorum, зад които прозира и надеждата и убеждението на 

отделните граждани, че техните права могат да бъдат опазени от 

властите.   

В същото време се провежда и реорганизация на данъчната 

система, придружена от преразглеждане на съществуващите immunitates. 

Свидетелство за нея са писмата от Тира, в които се поставя проблемът 

именно за доказването на основанието на претенциите на града за 

определени данъчни облекчения. Косвена връзка с данъчните реформи 

на Северите се открива и в досието от Истрия. Независимо, че 

включените в него документи са от Ів. сл.Хр., самият надпис бива 

изготвен по времето на Северите, от което става ясно, че в този период 

данъчните проблеми на Истрия отново стават предмет на интерес.  

Периодът на мир и внимание към вътрешните проблеми на 

империята продължава до средата на ІІІв. сл.Хр., когато се възобновяват 

варварските нашествия. Те имат особено силно отражение върху района 

на Долна Мизия, който се намира в близост до външните граници на 

империята, а след загубата на провинция Дакия остава открит към 

атаките на варварските племена. В този период част от западните 
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територии на Долна Мизия се прехвърлят към новооснованата 

провинция Аврелианова Дакия. 

 Едва след установяването на Тетрархията в края на ІІІв. сл.Хр. в 

надписите с правно съдържание от Долна Мизия започват да се откриват 

следи от опитите на римските власти да реформират империята, 

реагирайки на новите политически, икономически и социални 

обстоятелства. От особено значение в тази връзка е копието от едикта за 

цените на Диоклециан, открито в Одесос, което свидетелства, че 

районът на Долна Мизия също е засегнат от финансовите реформи от 

301 г. сл.Хр. Същият император провежда и административни реформи, 

вследствие от които провинция Moesia Inferior бива разделена на Moesia 

Secunda и Scythia Minor.  

 Отново с реформите на тетрарсите, насочени към възстановяване 

на  финансовата стабилност на империята, е свързано и писмото на 

Лициний от 311 г. сл.Хр., което дава на войниците и ветераните 

специални данъчни привилегии, както и освобождаване от ценза. Трябва 

да се отбележи също, че този акт съвпада и с периода на нарастващо 

напрежение между претендентите за трона, последвал абдикацията на 

Диоклециан, когато за Лициний е изключително необходимо да си 

осигури верността на армията.  

 За разлика от актовете на римските власти и надписите за iura 

sepulcrorum, които бяха поставени в техния исторически контекст, 

военните дипломи следват своя собствена вътрешна логика, която все 

пак е пряко свързана с политическите и социални тенденции в 

империята. Всъщност хронологията на голяма част от дипломите, 

открити в Долна Мизия, е обусловена от наборните практики на 

римската армия и от дислокацията на военните части във връзка с 
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водените кампании. 

 Изводите от хронологичния анализ на изследваните надписи от 

Долна Мизия могат да се обобщят така:  

1. Надписите са пряко свързани с историческия контекст, в който 

са създадени.  

2. Хронологията на военните дипломи отразява социалните 

динамики в империята, както и развитието на военното дело.  

3. Хронологията на надписите за iura sepulcrorum е свързана с 

периодите на стабилност и просперитет, когато вниманието се обръща 

към защитата на второстепенни права.  

4. Актовете на римските власти са пряко следствие от общите 

политически и социални тенденции към момента на създаването им, 

като едновременно с това са и опит да се разрешат различни проблеми, 

възникнали именно вследствие на историческите динамики на епохата.  

 

4.5.1.4. Особености на комуникативния процес и на процедурите 

по изписване и публикуване на текстовете. 

Разликите между типа, съдържанието и историческия контекст на 

отделните надписи с правно съдържание обуславят разликите и в 

начина, по който протича комуникативният процес, както и в 

механизмите на изписване на текста върху твърд материал.  

Що се отнася до военните дипломи, възможно е да се забележи, че 

при тях е налице един особено усложнен комуникативен процес. 

Адресант е лично императорът, въпреки че реално вероятно 

императорските конституции се съставят от служители на канцеларията. 

Адресат, разбира се, е ветеранът-титуляр на дипломата, а понякога и 

цялото му семейство. Едновременно с това обаче косвен адресат на 
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същия документ се явяват също и римските власти, доколкото 

функцията на военната диплома е да докаже правото на ветерана на 

привилегии именно пред императорската администрация. Налице е един 

сложен комуникативен модел, при който първият адресат служи за 

канал на предаване на съобщението на втория адресат. По-сложен е 

проблемът с изписването на извадки от императорските конституции 

върху бронзови таблички. Неизяснени остават въпросите дали всеки 

ветеран, който има право на военна диплома, получава такава, както и за 

чия сметка се изготвя тя. Все пак, ако се приеме хипотезата на Роксан, 

изглежда, че бронзовите военни дипломи се изготвят по инициатива и за 

сметка на ветераните. Изборът на латинския език за императорската 

конституция, изписана върху дипломите, изглежда съвсем естествен, 

при положение че става дума за официален документ, при това свързан с 

римската армия.  

При надписите за iura sepulcrorum е налице съвършено различен 

комуникативен модел. Адресанти са обикновени жители на Долна 

Мизия, които действат в качеството си на частни лица. Адресатът 

отново е двоен – на първо място съобщението е предназначено за 

наследниците или за евентуалните осквернители на гроба, но 

едновременно с това негови получатели са и институциите, които трябва 

да се погрижат за опазването на гроба. Що се отнася до изписването на 

документа върху твърд материал, то е плод на инициатива на частни 

лица и се реализира на разноски отново на частни лица. Донякъде 

проблематичен е изборът на езика, на който да се съставят надписите, 

касаещи гробните права. Както стана ясно, тези надписи са свързани с 

дълбоко римски понятия като ius sepulcri,наследяемостта на гроба и 

глобите при оскверняване на гроб. Би било логично да се очаква, че 
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приемайки тези римски идеи, жителите на Долна Мизия се придържат 

към техния език, терминология и установени формули. Оказва се, че по-

голямата част от надписите са съставени на старогръцки език, докато 

дори в латинските текстове се откриват отклонения от традиционната 

терминология.  

Що се отнася до актовете на римските власти, при тях се 

наблюдава отново усложнен комуникативен модел. Ключово за 

осмислянето му е разбирането на механизмите за публикуване на 

разглежданите документи. Решението един акт да бъде изписан върху 

твърд материал може да бъде взето от неговия автор, или от получателя. 

Повечето от надписите от Долна Мизия спадат към втората категория и 

са изготвени по инициатива на адресатите. Причините за подобно 

решение трябва да се търсят едновременно във функцията на твърдия 

материал като начин за увековечаване на документа, в неговата 

символична стойност и във възможността текстът, изписан върху него, 

да служи като необоримо доказателство пред властите. Относно 

създаването на текста, адресант се явява най-често императорът или 

някой магистрат, а адресати са мизийските градове и малки общности 

или други магистрати. Изписването на текста върху твърд материал 

обаче дава началото на паралелен комуникативен процес, при който 

ролите се обръщат - адресант са местните общности, решили да 

прехвърлят текста върху камък или бронз, а адресат са римските власти.  

Особено внимание заслужава и въпросът за избора на езика, на 

който да се съставят актовете на императора или неговите магистрати. 

Забелязва се, че те могат да бъдат както на латински, така и на 

старогръцки, като комбинирането им в досиета, посветени на даден 

проблем, често води до създаването на двуезични надписи. Изглежда, че 
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старогръцкият се предпочита за епистуларното общуване между 

провинциалните управители на Долна Мизия и местните гръкоезични 

общности. Вероятно става дума за жест на учтивост, още повече че 

жанрът epistulae позволява свобода в избора на език. При създаването на 

текстове от жанровете на decretum, horothesia и subscriptio същите 

провинциални управители се придържат към употребата на латинския 

език, който придава и по-официално (и императивно) звучене на 

документа. Отново на латински се развива и комуникацията между 

императора и неговите магистрати или местните общности – решение, 

което вероятно има и символичната функция да подчертае 

върховенството на римската власт.  

Наблюденията върху особеностите на комуникативния процес, 

както и на механизмите за публикуване на надписите с правно 

съдържание от Долна Мизия, могат да бъдат обобщени така:  

1. Ясно преобладават текстовете, при които адресанти са римските 

власти (императорът или някой магистрат), докато текстовете, 

създадени от частни лица са доста редки и са ограничени само до 

сферата на iura sepulcrorum. 

 2. При почти всички разгледани надписи е налице усложнен 

комуникативен модел, при който римските власти се явяват винаги като 

един от адресатите.  

3. Инициативата за изписването на текстовете върху твърд 

материал почти винаги принадлежи на лицата или общностите, които са 

първите адресати на съобщението, а не на адресанта. Следователно 

досието от надписи с правно съдържание от Долна Мизия, което е обект 

на настоящето изследване, е формирано на базата на това, което 
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обитателите на провинцията са преценили, че искат да бъде увековечено 

върху твърд материал.  

 

4.5.1.5. Езикови особености. 

Езиковият анализ на надписите от Долна Мизия е усложнен от 

факта, че разглежданите тук текстове покриват един период от почти 

пет века, от ІІ-Ів. пр.Хр. до началото на ІVв. сл.Хр., като илюстрират 

различни етапи в развитието на латинския език, тръгвайки от 

републиканския латински и стигайки до езика на късната античност. 

Освен това документите, обект на настоящото изследване, са съставени 

в различни езикови контексти – в Рим, в романизираните центрове на 

Долна Мизия и в гръкоезичните общности на провинцията. От голямо 

значение е също така фактът, че разглежданите текстове спадат към 

различни типове актове и документи и имат различни автори – 

императорската канцелария, местни магистрати, мизийски общности 

или частни лица. Би било логично да се предположи, че тези 

хронологически, географски и типологически разлики между надписите 

с правно съдържание от Долна Мизия, намират отражение и върху езика 

на надписите.  

От проведения анализ става ясно, че в разглежданите епиграфски 

паметници се откриват немалко езикови особености. Става дума 

предимно за фонетични явления, свързани с естественото развитие на 

латинския език, като преобладават тенденциите към монофтонгизиране 

на дифтонгите, отваряне на кратките гласни, синкопа и отслабване на 

съгласните в крайна позиция. Що се отнася до морфологичните и 

синтактичните аспекти, се забелязва едно доста високо ниво на 

придържане към класическата норма, освен в някои случаи на несигурна 
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употреба на предлози, използвани с неочакван падеж. Особено 

внимание заслужава специфичната лексика, използвана в разглежданите 

текстове. Забелязва се употребата на различни лексеми, от които някои 

могат да се дефинират като правни термини в тесен смисъл, т.е. имащи 

техническо значение, свързано с правото, докато други имат широк кръг 

от значения, които придобиват особена терминологична стойност, 

попадайки в правен контекст. Преобладават лексемите, свързани със 

status personae, със сферата на данъчното облагане и с гробното право.  

Връщайки се към проблема за хронологическите разлики между 

надписите, би било логично да се очаква, че повечето езикови 

особености са концентрирани в надписите от ІІІ-ІVв. сл.Хр. 

Проведеният анализ обаче показва изненадваща хомогенност в нивото 

на придържане към класическата норма, като текстовете от І-ІІв. сл.Хр. 

не са по-близки до нея от по-късните документи. Неочаквана е както 

ранната поява на явления, характерни за следкласическия латински, в 

официални правни текстове, така и поддържането на високо ниво на 

езикова култура в късноантичните документи.  

Що се отнася до типологическите разлики между надписите, 

естествено е да се предположи, че актовете на римските власти, 

съставени от императорската канцелария или от секретарите на 

провинциалния управител, имат по-високо ниво на близост с 

класическата норма, за разлика от частните надписи, създадени в 

гръкоезичните общности на Долна Мизия. Оказва се, че в частните 

надписи се открива едно доста високо ниво на езикова култура, докато 

при официалните документи (особено при военните дипломи) е налице 

доста невнимателно отношение към езика. Следователно е трудно да се 
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говори еднозначно за връзка между езиковата коректност на текста и 

неговата типология и контекст на създаване.  

Изводите от проведения езиков анализ на надписите, обект на 

настоящата работа, са следните:  

1. Отклоненията от класическата норма се отнасят предимно 

до фонетиката и ортографията, в която се отразяват 

тенденциите на късния латински. В морфологично и 

синтактично отношение надписите са доста правилни.  

2. Относно лексиката, преобладава употребата на 

специфични лексеми, от които някои представляват 

термини, свързани само със сферата на правото, докато 

други придобиват терминологично значение само в 

рамките на определен юридически контекст.  

3. Налице е известна връзка между придържането към 

класическата норма и хронологията на текстовете, но все 

пак езикът на късните остава доста правилен.  

4. Няма категорични данни за пряка връзка между езиковата 

коректност на надписите с правно съдържание и типа на 

текста или от контекста, в който той е създаден. 

 

4.5.2. Финални изводи. 

 Проведеното изследване на надписите с правно съдържание от 

Долна Мизия показа, че болшинството от тях принадлежат към 

категории текстове, в които няма програмни намерения, а по-скоро се 

предлагат решения на вече възникнали проблеми. Текстовете съдържат 

разпореждания с ограничен обхват, отнасящи се до конкретни права на 

лица или малки общности и биват увековечени върху твърд материал 
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почти винаги по инициатива на лицата или общностите, за чиито права 

става дума. 

 Първият важен въпрос относно разгледаното досие е какво е 

мястото му в общия контекст на правните документи от Долна Мизия и 

дали надписите върху камък и метал, достигнали до нас, могат да се 

разглеждат като представителна извадка на съществувалите в района 

актове на римските власти и на частни лица. Що се отнася до частното 

право, налице са косвени литературни и епиграфски доказателства за 

съществуването на различни типове документи като завещания, актове 

за покупко-продажба и различни договори, чиито текстове не са 

запазени, тъй като вероятно са били изписани върху мек материал. 

Прегледът на Corpus iuris civilis и Codex Theodosianus също показва 

ясно, че в периода между І и ІІІв. сл.Хр. са издадени множество актове 

на римските власти, засягащи проблеми от общ характер. Тъй като тези 

текстове се отнасят също и до Долна Мизия, е логично да се 

предположи, че копия от тях са били в обръщение поне сред 

провинциалната администрация. Става ясно, че досието от епиграфски 

паметници с правно съдържание от Долна Мизия, обект на настоящата 

работа, със сигурност не представлява представителна извадка на 

всички правни текстове, които са били налице в провинцията, а съдържа 

само някои от тях, посветени на отделни аспекти от римското право.  

 Вторият важен въпрос е по какъв начин е образувано разгледаното 

тук досие. Разбира се, напълно възможно е анализираните тук надписи 

да са достигнали до нас поради чиста случайност, докато множество 

други текстове с правно съдържание са били изгубени. Все пак, поради 

голямата типологична, тематична и езикова хомогенност на 

разглежданото досие, трудно би могло да се приеме, че то е оформено на 
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случаен принцип. По-вероятно е то да е плод на “епиграфските навици” 

в областта, определящи кой текст се преценява за достатъчно значим, за 

да бъде увековечен върху твърд материал. Изглежда, че в Долна Мизия 

при вземането на решение кои текстове да бъдат изписани върху камък 

или бронз, се предпочитат тези, които засягат отделни права на частни 

лица или малки общности.  

 Направеното наблюдение хвърля светлина и върху някои моменти 

от функционирането на римското право в района. Изглежда, че тук 

актовете на римските власти, които засягат въпроси от общо значение и 

имат програмен характер, както и завещанията и договорите за покупко-

продажба по-скоро се съхраняват в архиви, изписани върху папирус или 

пергамент, а практиката да бъдат изписвани върху твърд материал и 

излагани на публично място не е широко разпространена. Тази 

особеност на “епиграфските навици” в провинцията вероятно е свързана 

с дефинираната още от Момзен устна природа на римското право, в 

рамките на което публикуването на един текст не е задължително, за да 

бъде той валиден. Хипотезата за липса на традиция актовете на 

римските власти да бъдат излагани на публично място е в съзвучие също 

и с един от основните принципи на римското право - Ignoratio legis non 

excusat, според който гражданите трябва сами да се информират за 

съществуващите разпореждания, а не да разчитат на активна 

информационна кампания от страна на властите.  

 Става ясно също така, че задължението да докажат претенциите си 

за дадено право, както и да поддържат архив на документите, които го 

доказват, пада върху отделните лица или малките общности. Именно по 

тази причина те вземат решението да съхранят тези документи, 

изписвайки ги върху камък или бронз.  
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Справка за приносните моменти в изследването 
 
 
1. За пръв път се съставя корпус на латинските и двуезични надписи с 

правно съдържание от Долна Мизия, който съдържа осъвременени 

и допълнени коментари и предлага нови интерпретации на някои от 

текстовете. Това е едно от първите подобни изследвания, доколкото 

към момента корпуси  на надписи с правно съдържание 

съществуват само за латинските надписи от Испания и за 

старогръцките надписи от Сицилия.  

 

2. Проследяват се връзките между надписи, които досега са били 

разглеждани поотделно, благодарение на което става възможно по-

задълбоченото осмисляне на някои явления и процеси.  

 

3. Правят се изводи относно епиграфските навици в областта, 

процедурите по изписването на правните текстове върху твърд 

материал и особеностите на комуникативната функция на 

надписите. 

 

4. Анализира се общоупотребяваният език в надписите, като се 

акцентира и върху специалната фразеология и правна лексика. 

 

5. Предлага се нов поглед към някои моменти от функционирането на 

римското право в Долна Мизия. 

 

6. Благодарение на интердисциплинарната си и осъвременена 

библиография, изследването може да бъде отправна точка за 
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бъдещи проучвания в тази област от страна на специалисти по 

класическа филология, история, археология, римска култура и 

римско право. 

 

7. Дисертационният труд предлага съобразен с международните 

стандарти модел за анализ на надписите с правно съдържание, 

които ще се откриват в бъдеще. 
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