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Въведение 

 

Избраната тема „Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” 

обхваща епохата на управлението на първия римски император Октавиан Август. Това 

задава на изследването сериозна историческа посока. Времето на Октавиан се 

характеризира с динамични политически и социални промени. Проведените от него 

реформите в държавата обясняват прославата на времето му и оставената следа в 

историята, като време на изключителна консолидация на нацията. Историческата 

популярност на епохата може да се коментира и интерпретира през различни данни или 

следи, имащи документална стойност за времето на Август. Римските календари се 

явяват точно такава среда, в която документално се пресичат: политика, религия и 

социо-културна действителност. 

 

1. Обща характеристика на дисертацията и избраната тема 

Работата върху календара не е тясно историческа, а може да предложи 

препрочитането на римската култура чрез празниците, фестивалите, игрите и 

честванията. Календарните дати са изпълнени със съдържание. То не служи единствено 

за отмерване на астрономическото време, а представя подредена схематична картина на 

живота на градския човек и неговия културен свят. Четенето и интерпретацията на 

календара може да доведе до асоциативни открития, с които историографията не може да 

се снабди от други извори.  

Думите на М. Робинсън1
, че календарът в много отношения е сърцето на Рим 

(„calendar is the heart of Rome”), са напълно обективни, защото той наистина е 

конструкция, съдържаща огромен информативен материал за политическата и социалната 

сфера на римския живот. В древността каменните календари са наричани fasti, защото 

терминът „календар” (calendarium) започва по-късно да се употребява със съвременното 

си значение. Каменните fasti интригуват голяма част от сериозно развълнуваните от 

античността учени. 

 Основният източник, който всеки един анализатор на римския календар ползва, е 

изчерпателният епиграфски труд на Атилио Деграси “Inscriptiones Italiae”
2
. Корпусът 

представлява най-съдържателната филологическа работа, включваща публикации на 

                                                             
1
 Robinson., Matthew, 2011: A Commentory on Ovid’s Fasti, Book 2, OUP  

2
 Degrassi., Attilio 1936: Inscrptiones Italiae, Vol. 13 (Fasti et Elogia), Fasc. 2. Fasti Anni Numani et Iuliani. 
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всички намерени паметници, коментар и съпоставка с литературни източници от епохата, 

и илюстративен материал в отделен свитък. Изданието на италианския лингвист и 

епиграф, бележи началото на изследванията върху римския календар. Деграси извършва 

първоначалната систематизация и най-тежка структурираща работа върху календарите. В 

колосалния му труд се предлага четене и коментар към всяка дата от намерените 

четиридесет и три календарни fasti; съпоставени са отделните дати в табличен и 

аналитичен вид, и в подкрепа на тези данни са цитирани всички антични автори, които по 

един или друг повод коментират значението на празниците, имената на месеците, 

годишнините, свързани с апотеоз на владетелите, и всички други детайли, свързани с 

отражението на гражданския живот през годината в календара. Деграси не пропуска да 

приведе и исторически материал, познавайки в детайли античната история и култура, 

което допълнително обогатява и структурира труда върху каменните fasti.  

Най-пряк литературен източник за цитиране и съпоставка с календарните 

вписвания, се явява произведението на Овидий, наречено също „Фасти”. Овидиевите 

„Фасти” са поетично представяне на календарите и тяхното съдържание. Освен 

безспорната литературна стойност на произведението, не по-малко съществена е  

възможността за етиологически анализ на честваните дати, и на всички вписвания в 

календара. Овидий съставя поема за първите шест месеца от годината и не пропуска нито 

един детайл, който да е записан и разчетен в намерените фрагменти от каменните fasti. 

Всеки ред от поемата може да се потвърди със записите от запазените календарни 

свидетелства. Съвпаденията са с най-голяма точност при онези  паметници, датирани от 

Августовата епоха. Навлизането в темата за римския календар и задълбочаването в 

изследванията на отделни учени, неизбежно стига до равносметката, че нито един 

коментатор или анализатор не интерпретира темата, без да подкрепя твърденията си с 

цитати едновременно от каменните fasti и от произведението на Овидий. Двете 

свидетелства не могат да се разглеждат разграничено поради същностната им връзка. 

Интересен е фактът, че учени от различи области, макар и да насочват изследванията си 

върху календара в най-разнообразни посоки, винаги се обосновават в тълкуванията и 

интерпретациите си, посочвайки двата основни източника. Дори едно самостоятелно 

изследване, само върху литературното произведение на Овидий или превод от латински, 

не биха били издържани, без споменаването на епиграфските свидетелства и обратното. 

 Настоящата работа също по неизбежен начин осъществява непрекъснат преход от 

каменните надписи към поетичната форма на Овидиевия „календар”, и също така ползва 
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второстепенни източници, отново литературни и епиграфски, в подкрепа на изложените 

твърдения. 

 Произведението, което осъществява религиозен етиологически анализ на поемата 

Fasti e работата на Даниел Порт “L’étiologie réligieuse dans les Fastes d’Ovide”
3
. Подходът 

на изследване е филологически и търсенето на смисъл преминава през семантични 

интерпретации и посочване на възможно най-голям брой езикови обяснения. Те могат да 

дешифрират до пълна изчерпателност поетичните послания на казаното за календара от 

Овидий.  Изследването й не се разграничава от други подобни, които цитират разнообразни 

исторически факти, други автори и литературни произведения от римската литература като 

Вергилий, Хораций, Варон, Макробий. Римските историографи, записали епохата на 

владетеля Август, също са богато цитирани в изследванията на филолози, историци и 

културни антрополози.  

Всичко това говори за интердисциплинарността на темата макар и тя да касае строго 

определена историческа епоха, стояща твърде дистанцирана от модерната и съвременна 

гледна точка. Въпреки това е невъзможно темата за Августовия календар да бъде изчерпана 

само от историческа гледна точка, но както бе посочено и филологическите интерпретации 

стигат до историографските източници, защото се сблъскват с тезисен дефицит и анализите 

звучат твърде еднозначно. Това позволява да наречем темата богата на възможни жанрове 

и гледни точки – факт, предразполагащ към непрекъснато преинтерпретиране на 

засичащите се данни и оглеждането им от различни страни.  

Целта е да се разгледа римският сакрален календар като „конституция ” на градския, 

социален живот в Рим. Това прави възможно разглеждането на обновения от Август 

календар като културна среда, обединяваща политика, религия и законодателство в едно 

време и пространство. Представянето на календара като определящ функциите на 

социалния живот фактор е приносният момент на работата. 

 Авторът, чийто дългогодишни занимания са посветени на календара, е 

немският историк Йорг Рюпке. Изследванията му върху римския календар са най-

същественото надграждане върху работата на Деграси. Въпреки това Рюпке се 

интересува от това да стигне възможно най-далече, търсейки основателни исторически 

истини за календара и това е разбираемо предвид професионалните му занимания със 

стара история. В произведенията му, например това, посветено4
 на римската религия, 

                                                             
3
 Porte.,Danielle 1985: “L’étiologie réligieuse dans les Fastes d’Ovide”

3
, Paris. 

4
 Rüpke., J. 2007: Religion of the Romans, tr. R. Gordon. 
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той поднася своята гледна точка за смисъла на религиозните римски практики и ритуал, 

като се опитва да вплете социалните особености и координацията на време и календар, 

като основно същностно изображение на ранната имперска епоха. Рюпке говори 

поотделно за категорията „време” и за феномена календар и представя координацията 

между тях, осъществена най-пълно в календарните fasti. Независимо от многобройните 

други източници, които цитира, Рюпке е убеден, че календарът е неизменна функция на 

развитието и промените в римската религиозна система. Промяната на съдържанието му 

е резултат от държавни решения, които засягат цялостното разбиране за религия в 

античността. 

Обзорните коментари върху отделни книги от произведението „Фасти” дължим на 

няколко английски и американски автори. Стивън Грийн5
 прави коментар върху всеки ред 

от първа книга с позовавания на други антични автори и препратки към календарните fasti. 

Във въведението преди коментираните стихове, Грийн ни представя своята гледна точка за 

цялото произведение на Овидий. Анализът му е в две части. В първата представя поета 

през самата поема – авторът Овидий според книга първа на „Фасти”. Става ясно, че според 

Грийн, там ни се разкрива един „очакващ” и „преоценяващ” себе си и дарбата си поет6
. 

Авторът на „Фасти” решава да прослави календара, което е ново предизвикателство за 

таланта му и така, дистанциран от любовната поезия, да бъде помилван, и да се сложи край 

на дългото изгнание далече от Рим. Втората част на анализа няма толкова биографичен 

поглед, а се съсредоточава върху текстуалното съдържание и темпоралността, представени 

в първа книга на поемата.  

Коментарът на Р. Джой Литълууд7
 обръща повече внимание на историческия 

контекст на произведението и на римската топография, споменавана от Овидий. 

Произведението „Фасти ” според Литълууд е диахрония – символика на календара и 

символика на пространството. Също така според нея, календарът е и една „разходка в Рим” 

и поради това дава богата интерпретация и историческа аргументация на конкретните 

архитектурни паметници от поемата.  

Матю Робинсън е коментатор на книга втора от „Фасти”. Това е и най-скорошният 

анализ върху произведението, излязъл от печат през 2011 г. Подходът на Робинсън е повече 

културно-исторически, макар и да не ни лишава от свръх изчерпателност в коментара си. 

На места анализът на стиховете е прекъснат от въвеждането на дискурсивни интерпретации 

                                                             
5
 Green., Steven J. 2004: “Ovide, Fasti I”. Brill, 2004.  

6
 Заглавието на първата част от въведението е: “Expectatin and Re-Evaluation in Ovid, Fasti I”. Втората е озаглавена 

“Textual and Temporal in Fasti I”.  
7
 Littlewood., Joy R. 2006: “Ovid’s Fasti, Book 6”. OUP. Oxford, 2006. 
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с отделни заглавия, обясняващи с повече пространност идеи, свързани с идеологически 

елементи от епохата на Август – иконографски или литературни. Робинсън прави най-

мащабния анализ и засяга заедно с коментара си всички теми, които произведението 

„Фасти” поставя пред изследователите на античната литература. Този подход най-много се 

приближава до отнасянето на Овидиевата поема към един по-широк културен контекст.  

Френскоезичният изследовател Джон Шайд се занимава отчасти с римския 

календар, защото полето на изследванията му се отнася предимно до Рим от имперския 

период. Шайд има редица трудове8
 върху религията на римляните и в анализите си дава 

съществени предположения за това, каква е била връзката на календара и култовата 

практика от епохата на принципата. Възгледите на Шайд доста се доближават до тези на 

учителя му Робърт Шийлинг. На Шийлинг дължим един от най-качествените коментари на 

„Фасти”, издадени от Les Belles Lettres. Другият преводач на поемата е Анри ле Бониек, 

чийто превод е съпроводен от чудесния анализ на Аугусто Фраскети9
.  Фраскети е автор на 

книгата Roma e il principe10
, представяща управлението на Октавиан Август не само 

исторически, но и с много литературни препратки, даващи пълноценна представа за 

епохата.  

В англоезичната традиция работата на Ан и Питър Вайсман11
 са изключително 

разясняващи трудове, посветени на Овидиевите „Фасти”. Коментарът им доста се 

отдалечава от емблематичния превод Джеймс Фрейзър, поставил началото на традицията в 

английските изследвания.   

Две съществени произведения, до които успях да достигна, сериозно маркираха 

гледната точка и посоката на работата ми. Това са книгите на Дж. Берт Лот. Първата е най-

стойностното издание с анализ, стоящ на прага между археологическа и филологическа 

интерпретация. В книгата си The Neighborhoods in Augustan Rome12 авторът обяснява и 

интерпретира цялата реформаторска политика на Август с реорганизацията на градското 

пространство. Понеже календарите са намерени в отделните vici (квартали), които Лот 

мащабно коментира, интерпретацията на съдържанието им е осъществено през реформите 

на Август, засягащи градския живот.  

                                                             
8
 Най-популярните от тях са Sheid.,J: Quand faire, c'est croire, Paris, Editions Aubier:2005., Pouvoir et religion à Rome, 

Paris, Pluriel,  2011. 
9
 Ovide. Les Fastes. Trad. Henri le Bonniec. Ed. Les Belles Lettres : 1990. 

10
 Fraschetti.,Augusto 2005 : Roma e il principe. Ed. Laterza:2005. 

11
 Ovid. Fasti. Tr.: Anne and Peter Wiseman. OUP: 2013. 

12
 Lott., J. Bert 2004: The Neighborhoods in Augustan Rome. CUP: 2004. 
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Другото произведение на Лот може да се твърди, че е най-скорошната работа, 

появила се в света на изследванията за Августовото време. Книгата му Death and Dinasty 

in Early Imperial Rome13 съдържа съществен епиграфски анализ и коментар на два 

използвани в настоящата работа каменни надписа – Tabula Hebana и Tabula Siarensis. 

Двата документа регламентират изпълнението на ритуалната дейност в памет на мъртви 

членове от императорското семейство. Информацията от тях се засича със съдържанието 

на по-късни fasti и идва в подкрепа на много от твърденията в настоящата работа. 

 Второто произведение на Й. Рюпке е опит да се интерпретира римската 

религия през съдържанието на календарите, и да ги представи като артефакт на 

гражданската памет за традиция и вярвания. Посоката на настоящата работа е сходна, 

защото заключенията следват подобен модел – от писмените свидетелства да се 

направят заключения, които са валидни за цялата епоха. Допълващото тук е, че темата 

не се разглежда в тясно исторически контекст, защото това не би позволило един по-общ 

поглед на религията, преди всичко като културна връзка между социум и 

административни държавни задължения. Настоящото изследване се съобразява със 

сериозната историческа рамка, влизаща в обхвата на темата, но стига по-далеч в 

обобщенията, защото поставя под въпрос не само съдържанието на календарите, а 

самото наличие на „календарно време”. То не е астрономическо и представянето му в 

градския живот се идентифицира  много повече с ритмичност на държавните действия, 

засягащи цялото общество. Тези дейности са политически, религиозни и юридически. 

Поставена в такъв контекст римската религия е разгледана като поделяща си времевата 

територия с държавните дела, като и двете се вписват хармонично в общата рамка на 

календара, чиято структура най-вече ги пази от противоречие. Именно вписването и 

вместването в календара е бил актът в Августовата епоха, задаващ един нов държавен 

ред, в който аспектите на ежедневието се събират и структурират действителността на 

римския гражданин. Точно тези изводи не биха могли да се осъществят при 

разглеждането на темата само в историческа или само в лингвистична посока. 

 

2. Метод на работа 

Най-добрата интерпретация винаги се осъществява при срещата на два жанра, 

когато има пресечна точка на две диференцирани области на знанието. Съчетаването на 

римския календар като епиграфски паметник с Овидиевите литературни „Фасти”, 

                                                             
13

 Lott., J. Bert 2012: Death and Dinasty in Early Imperial Rome. CUP: 2012. 
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осъществяват такъв пренос на смисли, който осигурява богати възможности за 

интерпретация. Произведението на Овидий е поетичен коментар на римския календар и 

в крайна сметка и каменните документи и поетичното произведение ни говорят за едно и 

също. Въпросите, които повдига календарът могат да бъдат двупластови – да засягат 

историческата достоверност и точността на прочита, или да се отнасят до по-широката 

област за обсъждане, касаеща календара в неговия херменевтичен контекст, чрез 

проблемните области, към които се отнася, и благодарение на това променя гледната 

точка към установените стойности от историята. С други думи, календарът е нещо 

повече от документирана история. Той е още свидетелство за установен ред и ритъм, 

влизал в частния живот на всеки гражданин. Поражда проблеми за структурна 

интерпретация и рефлексия, римската действителност. Проблематизирайки календара 

можем да разделим проблема на три подобласти: 

1. Календар и архитектура: градската среда и нейната символна 

топография. 

2. Календар и литература: всички антични автори, които 

фрагментарно обясняват и интерпретират календарните дни. 

3. Календар и религия: схемата на календарните празници като 

огледало на римското разбиране за „религиозно”. 

4. Календар и политика: календарът, като политически и идеен 

инструмент за  налагане на новата форма на държавно устройство. 

 

Така очертани проблемните области могат да бъдат още по-обобщено съотнесени 

като индивидуални съответствия в един общ културологичен контекст: 

Религия – Политика 

Архитектура – Градоустройство 

Литература – Извори 

 

Всяка от тези връзки функционира не на принципа на противопоставянето, а на 

плавния преход от едната област в другата; именно такава възможност за проследяване 

на подобен пренос, дава контекстът на календара. Ако разгледаме първата връзка 

религия-политика по отношение на календара, веднага ще очертаем едно смислово ядро 

от примери, показващи как и по отношение на какво календарът изразява тази връзка. 

Това са разделянето на дните на fasti и nefasti и тяхното разпределяне съобразно 
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останалите норми и задължения в държавата, осигуряването на време за култова дейност 

и държавни дела, подреждането и систематичното редуване на празнични и 

административно „ангажирани дни”. Календарът прави видна политическата мисъл през 

тази епоха и водещия й принцип непрестанно да „подрежда” дейностите в държавата и 

да осъществява баланс между тях. Структурата на календара е структура на 

държавните дейности и приоритети; те се променят с времето и това се 

документира от вписванията към годишните дни. 

  Архитектурата като планировка на градската среда по времето на 

Август е може би най-предизвикателната тема, обединяваща с общ интерес специалисти 

от многобройни области. Градската среда на Рим и плановите изменения, които Градът 

претърпява тогава, са гръбнакът на Августовото управление. И тук идеята за 

„подреждането”, но този път на градската среда и всички нейни елементи, е изведено до 

знак. Подобна знаковост откриваме в политическата идеология и властовата стратегия 

на императора.  

 Настоящата работа използва сравнителен подход между два основни паметника – 

епиграфски и литературен. Стихове от поемата на Овидий са цитирани във всички глави 

на дисертацията, защото те илюстрират много точно това, което каменните fasti дават в 

схематичен вид. Основните епиграфски паметници, с които работя са: 

 

1. Fasti Maffeiani 

2. Fasti Caeretani 

3. Fasti Oppiani 

4. Fasti Praenestini 

5. Fasti Cuprenses 

6. Fasti Magistrorum Vici 

7. Fasti Ostienses 

8. Fasti Tusculani 

9. Fasti Esquilini 

10.  Fasti Venusini 

11. Fasti Lateranses 

12.  Fasti Pinciani 

13. Fasti Valenses 

14. Fasti Nolani 

15. Fasti Fratrum Arvalium 
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16. Fasti Manfredo Fanti 

17. Fasti Sabini 

18. Fasti Paulini 

19. Tabula Hebana 

20. Tabula Siarensis  

Избраните fasti са датирани от епохата на Октавиан Август или малко след 

смъртта му при управлението на Тиберий. От това може да се приеме, че календарът е 

останал непроменен като основно съдържание и само е бил дописван през първите 

години след Август. 

В Приложение 1 са направени таблици за всеки един месец от годината и 

сравнение на изброените fasti според това какъв брой дни са Fastus, Nefastus, ex senatus 

consulto, Calendae, Nonae, Idus, Comitialis и дали тяхното съдържание включва друго 

съдържание освен характеристиката на деня. В някои таблиците, имената на дадени 

паметници не фигурират, защото няма запазени фрагменти от тях за конкретния месец. 

Представянето на датите в такъв табличен вид е ценно, понеже така много ясно се отсява 

засичащата се информация в отделните fasti; илюстрира се как направените промени в 

римското политическо, обществено, социокултурно и религиозно устройство, 

инициирани от Август, са имали своето поетапно отразяване в календарите. 

В Приложение 2 са дадени изображения на повечето архитектурни паметници 

споменати в текста, топографски план и изображения на каменните надписи. 

 В първата част на работата се обяснява функцията на римския календар на базата 

на неговата структура и съобразно това се оформят, изводи засягащи едновременно 

реформирането на календара и религиозните промени в държавата. Втората част обръща 

внимание на празници и специални чествания, ново въведени в календара или 

възстановени с намерението да се обясни ситуацията на държавната политика на базата 

на тези дати. При разглеждането на традицията, почитаща паметта на предците, правя 

екскурс към Вергилиевата „Енеида”. Разглежданият пасаж е доста образен и разказва за 

почитта към мъртвия владетел. Съществено е да се обърне внимание на обичая, защото в 

по-късни времена отдаването на почит към мъртвите владетели става част от йерархията 

при императорския култ. Именно при Август се полага началото на тази традиция. Не 

може да се избегне и специално отношение към личността на Август и онзи Рим, често 

пъти идентифициран с неговото управление. Именно към този Рим принадлежат 
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календарите, новият градоустройствен план, подновените чествания и новите вписвания, 

представляващи отражение на държавните реформи. 

 

I. Функция на римския календар по време на ранния принципат 

Римският календар от късния републикански период ни представя не само модел за 

разпределяне на годишното време на месеци и дни, но също така e и регистър на 

общественото време, наситен с религиозни и социални аспекти. Това е отправна точка, 

която прави самите артефакти-римски календари безкрайно интригуващ феномен за 

историци, археолози и класически филолози. Ако допуснем, че всеки предмет разказва 

своя история и е податка за историческа реконструкция на времето, към което 

принадлежи, то римският календар от края на републиканския и началото на имперския 

период е най-точно казано „сърцевината” на Рим. За Римската идентичност по 

отношение на религия, история и традиция календарът е онзи паметник, даващ 

информация повече от всеки друг, за социалната и политическа организация на живота 

на социума като обща конструкция. 

Месеците са подредени в последователни колонки като всеки един съдържа три 

отделни вътрешни колонки със следната последователност: в първата е поредицата на 

дните, маркирани с латинските букви от A до H, което съставлява така наречената 

„нундинална ” седмица. Броят на дните A-H е осем, но поради инклузивното броене 

седмицата е деветдневна – „нундинална”. Следва колонката, в която са посочени трите 

опорни точки за всеки месец: календи (Calendae) – първи ден от месеца, нони (Nonae) – 

пети или седми ден от месеца и иди (Idus) – тринадесети или петнадесети ден от месеца. 

През месеците март, май, юли и октомври идите и ноните са съответно на седмия и 

петнадесетия ден от месеца, а във всички останали месеци се падали на петия и 

тринадесетия ден. Спрямо тези три опорни точки може да се изчисли или съобщи всяка 

дата от даден месец, като денят се изчислява спрямо най-близката опорната точка, която 

стои след него. Това е важен детайл, показващ, че броенето е винаги напред. 

Следващото по ред отбелязване в календара е колоната на дните fasti или nefasti и след 

това е порядъкът на отбелязваните празнични и други важни дати в календара, които 

най-общо могат да бъден определени като „чествани” дни – dies festi. Действителният 

регистър на градското време – римският календар изграден като всички останали на 

базата на ритъма на универсума, съдържа и още един свойствен аспект, свързан с всички 

обществени дейности. На първо място това са дейностите на преторите, които въздават 
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справедливост спрямо това дали денят е „позволен”, „непозволен” или „наполовина-и-от 

двете”. Какво собствено означава това разпределение? Всички дни от годината в 

римския календар се поделят на: 

  

1. Структура 

F (dies fasti) приемаме да бъде „позволен”. Това е  денят, в който преторът е 

официално оторизиран да произнесе „ритуалните” думи: do, dico, addico, (давам, 

постановявам, присъждам) формулата, служеща за откриване на всеки съдебен процес. 

Накратко позволеният ден е такъв, защото позволява да се водят съдебни дела. 

N (dies nefasti) са дни когато в този ден има възбрана да се водят съдебни дела. 

EN (endotercisi или intercisi) дни, в които времето принадлежи по равно на 

сакралното и профанното - до обед възлияния и сакрални ритуали към боговете, 

следобед – частни съдебни дела. 

C (comitiales) дните, в които се свиква comitia, т.е. денят е посветен на 

законодателни и политически дела. 

Това разделение на дните, може да бъде определено като окачествяване или 

остойностяване на всеки един ден от годината с белег, определящ на какво ще бъде 

посветен денят. От тук може да се направят първите най-общи изводи за преживяването 

на времето в контекста на римския живот. 

1. Позволеното и непозволеното се редуват според принципа на религиозната 

възбрана. 

2. Самото време е частна собственост, стриктно поделена между боговете и 

хората. 

3. Човешките дела и задълженията към боговете структурират публичния 

живот и задават неговия ритъм, вплетен в годишен цикъл. 

Много важно пояснение при първоначалното обяснение на елементите от календара 

е напомнянето, че понятието nefastus не бива да се оприличава на понятието religiosus като 

смисъл. Религиозната възбрана в деня N (nefastus) е ограничаваща норма за публичните 

дела, но не с намерението да накара гражданите да посветят собственото си време на 

боговете или ритуалът към тях, а да подчертае именно собствеността върху времето в 

определени дни или част от един и същи ден като запазена територия на боговете. 

Ритуалната дейност и почитта се е извършвала от упълномощените за това жреци, но 

самият смисъл на разделението на времето е да не се смесва времевата територия на 
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заниманията – човешки (държавни) и божествени (религиозни). Тук не става дума за 

религиозност в термините на набожността, а за практично спазване до педантичност в 

изпълнението на ритуала според предписанията. Така формулирана религията откриваме 

при Цицерон, който я определя като „religionem, quae deorum cultu pio continetur”
14

 и 

„religion id est cultu deorum”
15

. По някакъв начин самият ритуал и стриктното спазване на 

предписанията за изпълнението му изчерпват съдържанието на термина религия; 

религиозната система съдържа точни предписани действия с ритуален характер. 

Съществуват още три по-рядко срещащи се епиграфски сигли, върху каменните 

фасти: 

NP – nefastus (feriae)  publicae; 

FP – публични празници festi publici, споменават се във Fasti Antiates Maiores, 

Maffeiani и Amiternini; 

Q.R.C.F. – Quando Rex Comitiauit Fas; 

Q.St.D.F. – Quando Stercus Delatum Fas.  

Други две категории дни, отбелязани в колоната на dies fasti и dies nefasti са дните 

„мрачни” и „нерадостни” dies atri
16

, които са възпоменателни за пораженията на Рим и се 

появяват непосредствено след трите опорни точки в месеца. Дните наречени dies 

vitiosus, „опетнени” са определени така, защото отбелязват дата, която е „петно ” за 

римската история. Например като такава се определя 14 януари вписана във Fasti 

Verulani, защото тогава е рождената дата на Марк Антоний и по решение на сената (ex 

senatus consulto) този ден влиза в календара като vitiosus. 

 

II. Произведението „Фасти” на Овидий 

Едно литературно произведение представлява нещо като прочит на календарните 

дати, чествани през различните месеци. Това е поемата „Фасти ” на римския поет 

Овидий роден в Рим през 43 г. пр. Хр., годината на смъртта на Юлий Цезар, живял в 

Града до 7 г. пр. Хр., когато е изпратен в изгнание в Томи (на територията на днешна 

Румъния това е град Констанца на брега на Черно море), откъдето повече не се завръща 

в Рим. До смъртта си се надява да бъде помилван от новия император, наследник и внук 

на Цезар – Германик, но тази „добра съдба” не спохожда поета. Литературният принос 

към римския календар на Овидий е очевиден, защото поемата освен безспорната си 
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 Cic. Nat.deor. 1,117. 
15

 Cic. Nat.deor. 2,8. 
16

 Ovid, Fasti, I, 57-58 “omnibus istis … proximus ater erit” 
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литературна прелест има документална, функционална и обяснителна стойност. 

Произведението се състои от шест книги, като всяка една се отнася за един от месеците 

от януари до юни. Въпросът за незавършеността на произведението е спорен от гледна 

точка на това, че известните преводачи и коментатори на Овидий17
 не излизат с взаимна 

позиция по въпроса дали останалите шест месеца от „Фасти” – от месец юли до 

декември – са написани и загубени или поетът не е осъществил написването им, поради 

застигналата го смърт. 

Каменните фасти от епохата на Октавиан Август образно наподобяват големи 

каменни стели. Често пъти материалът, от който са изработвани през този период е 

мрамор (като мраморният Рим, който Август построява!)и изсечените месеци върху тях 

са били публична информация. Публичността на календара е първият инструмент за 

разбиране на функцията му. Той е общовалиден за гражданите и изисква съобразяване и 

разпределяне на градския живот с информацията по дати вложена в него. Непрекъснато 

ни убягват някой важни основни детайли от живота в античните общества, които са 

били същностни за обществено политическата живост. На първо място фактът, че 

античността се управлява и на ръководни длъжности в държавата стоят много по-млади 

по възраст хора, спрямо днешните ни разбирания за управници. Поради разликата в  

продължителността на живот на тогавашния и сегашния човек властта в античния свят е 

била в ръцете на доста по-млади хора. Като добавим към този факт, че религиозно и 

политическо винаги са вървели ръка за ръка в държавата, то управлението на античното 

общество се оказва едни труден баланс на рационалност и ирационалност, който трудно 

е бил удържан. Съсредоточаването на религиозната и държавническата власт в една 

личност е един опит да се постигне по-трайно равновесие между двете – религия 

политика, респективно ирационално и рационално. Важно е самата епоха да се мисли 

като напрежение между двете и когато то липсва или е в по-ниска степен, управлението 

е успешно, синхронично и подредено. Изработването на календара всяка година е 

представлявало едно подреждане на света, баланс на дните в годината, разпределени 

между принципите на рационалното и ирационалното. Поделено време между 

необходимото и дължимото. И все пак обединението на двете инстанции религиозна и 

политическа означава, че рационалното взема връх в управлението на живота. 

Обсебването на сакралната власт е вид рационализъм, но все пак двата елемента остават 

така свързани взаимозависими, че не може да се извърши промяна в държавата, без да се 

                                                             
17

 Стивън Грийн, 2004; Матю Робинсън 2011; Р. Джой Литълууд 2006; Робърт Шийлинг 2003. 
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намеси религиозното. Дадена религиозна реформа има и своя политически контекст. 

Обществото в античността се стреми да запази точно това равновесие на рационално и 

ирационално в структурирането на времето, т.е. в календара. 

Друга важна особеност е, че държавата или империята в сърцевината си е 

изключително много форма на „церемониал”. Императорът на първо място е обществена 

личност, а после семейна и най-накрая гражданин. Неговата роля е 

структурообразуваща, балансираща и разпределяща –  доста подобна на функцията на 

календара. Както императорът, така и календарът трябва да демонстрират отношение 

към всички слоеве на обществото и да задават ритъм на живота. Чисто хронологичният 

ритъм се насища непрекъснато със социално съдържание, което трябва да бъде 

подредено в колонките на каменните фасти. Календарът е „конституция ” на градския 

живот. Прочитът на фастите от Августовата епоха, наричана златен век за римския 

народ, минава през съобразяването с казаното по-горе. 

Социалният живот в общността изисква структуриране на времето и 

пространството. Ефектът от това е да се легитимират и опростяват случайните 

обстоятелства и установени практики. При календара е трудно да се разграничи 

религиозна история и техническа намеса в паметниците. Последното е видно както от 

епиграфските свидетелства, така и от поезията посветена на календарното време. 

Какво е календарът тогава, след като думата назоваваща римския календар, е 

fasti, което ще рече “списък на съдебните заседания “. Латинската дума calendarium от 

друга страна означава регистър на дълговете, защото се отнася до kalendae/calendae – 

първият ден на месеца, когато са се давали заемите и са погасявани предишни парични 

задължения. Едва през средните векове Изидор от Севиля употребява думата календар в 

нейното съвременно значение “calendarium”, но нито един от двата латински термина не 

се отнася до изчисляване на времето, погледнато теоретично. Календарът е документ, 

графично изображение, текст с конкретна функция, значение и външен вид. 

Отмерването на времето е само един аспект в системата на календара, нуждаещ се от 

непрекъснато доуточняване и наместване. Повечето запазени налични календари 

съдържат поправки, допълнения и отпаднала информация. И днес повечето календари се 

произвеждат по начин, чиято форма позволява промени, въвеждане на 

индивидуализирани моменти в него. Но по-важното е, че въвежданата информация в 

календара променя лицето на цялото. Дава повод за коментар и интерпретация; в 

изследването на тези засичащи се жанрове в календара се състои и изследването на 

тяхната комуникативна функция и социални обстоятелства на създаването им. В това се 
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крие очарованието присъщо на календара и историите, които разказва, и 

предизвикателството да се анализира календара. По думите на Емил Дюркем 

категорията време трябва да се разбира като социален, а не астрономически конструкт. 

Да се разбира не в съдържателен, а в социален и качествен смисъл. Системите за 

измерване на времето, сред които са и календарите, са създадени за координиране на 

социалния опит във времето, тъй като той става все по-разнообразен. Затова не е 

учудващо, че календарите се появяват по местата, където има социален живот - 

селищата и градовете. Религиозните фестивали са просто още един от елементите,  

вписани в системите на календара. Социалното време се характеризира с липсва на 

хомогенност: неговия континуитет е прекъсван от сигнификативни интервали, чиято 

идентификация като еднакви съдържания изглежда условна; разнообразни акценти 

обикновено са давани на периоди от време с еднаква дължина. Времето е социален 

конструкт с координираща, но и интегрираща функция. Физическото време се появява 

на доста по-късен етап от социалното развитие и то е резултатът от този процес на 

разграничаване, където лежи основният интерес към календара. Историята на календара 

е свързана по специфичен начин с историята на измерването на времето чрез 

наблюдаването на естествените обекти и от схващането за времето, която изплува от 

този процес. 

 

III. Насочващи детайли към разбирането на същността на римския 

календар 

Съдържанието на самите календари не е толкова унифицирано, ако трябва да се 

определи единна графична система при изписването им. Основните съкращения за 

поредността на дните, опорните точки и статусът на дните са в повечето случаи еднакви, 

но допълнителната информация за празничните дни, безспорно най-интересната част от 

съдържанието на всички календари, е дадена в съкратен вид, но по различен начин в 

отделните паметници. Тук се налага да се направи заключението, че не може да се 

подходи към изследването на каменните fasti, както при ръкописите, проследявайки една 

традиция. За каменарите трудно може да бъде потърсен архетип и да се изработи стема. 

Интересен е фактът, че съдържанието на честваните дни и освещаването и издигането на 

храмове се отнася изключително за светилища, намиращи се в град Рим или в близката 

околност. Даже календари намерени в колониите, какъвто е примерът в Сицилия, 

съдържа същите дни, божества, храмове, които се намират в Рим, и често пъти култовата 
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дейност към тях поради своята специфика може да се извърши като честване само в 

самия град. Тогава възниква въпросът защо местните календари, намерени в отдалечени 

от столицата места, се отнасят за сакралната топография на столицата и каква точно е 

била тяхната функция? 

Възможно разрешение на въпроса според Йорг Рюпке е да се разглеждат самите fasti, 

отделно от тяхното съдържание, което е строго календарно. Тогава историята на 

възникването им и концентрацията им във времето са едно поле на изследване, а самото 

съдържание на dies religiosus или feriae в тях –  съвсем отделно. 

 

IV. Епохата на Октавиан Август или как да мислим (разбираме) календара 

Периодът на управление на Август се свързва с разцвет и преход от република към 

империя. Също така е популярен и с религиозната реставрация, представяща част от 

идеологическата му пропаганда за консолидация на римското общество. Всъщност този 

религиозен „патос” на императора може да бъде разбран най-правилно чрез коректния 

прочит на каменните календари. Отразените в тях чествания на празници, посвещавания 

и издигания на храмове, са посветени на конкретни божества и присъстват като вписана 

информация в отделните календарни дни. Но най-правилното разбиране на самия 

календар тръгва все пак от тук: един календар е бил употребяван многократно, допълван 

и променян, в рамките на няколко години, чийто брой не можем да предположим. 

Единствената промяна е била тази на пазарния ден през поредната година и този ден е 

бил преизчисляван и обявяван гласно и публично. Схемата е следната: ако 

предположим, че  пазарният ден е както твърди Овидий „Всеки девети по ред”
18

 и 

започнем броенето от ден А до ден Н, до тук всичко е ясно – денят за пазар е ден Н, но 

понеже всяка нова година първи януари трябва да е задължително ден А, независимо с 

коя поредна буква е завършвала предходната година, то единствено поредността на 

пазарния ден се преизчислява спрямо предишното броене, така че от ден Н да се отброят 

отново 9 дни. И ако отминалата година завършва с ден С, а той е трети по ред спрямо 

пазарния девети ден Н, тогава през новата година, започваща задължително с ден  А и 

спазвайки поредността на дните от предишната завършила с ден С, то новият пазарен 

ден ще се пада да е ден F. В това се е състояла основната разлика между всяка следваща 

година. От тези детайли може да се направи едно допускане, засягащо целия живот в 
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 F I, 54: est quoque, qui nono semper ab orbe redit. 
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Рим по време на управлението на даден владетел. Когато се изработва нов календар има 

промяна в живота на Града. Времето на държавните и публичните дела се променя, 

следователно има промяна и на гражданското календарно време. Това е най-ключовият 

момент, благодарение на който можем да мислим календара правилно. Причината за 

изработването му, както и промените на съдържанието му, нанасяни на фона на 

непроменливата астрономическа рамка, са промени случващи се в държавата, засягащи 

живота на цялата общност. Тогава е необходимо да се каже, че римският календар е 

преди всичко политически и юридически, а за неговата религиозна стойност си 

заслужава да се помисли с оглед на обществено-политическата значимост на празничния 

ден и на правилното разпределяне на времето през годината, така че то да обслужва 

гражданските и божествените дела, без да се смесват двете занимания, а оттам и двата 

свята. 

 

 

V. Празниците в чест на „една личност” 

Големите Цезарови победи, които са вмъкнати в календара като ”feriae publicae” 

по-късно от Октавиан Август и от Тиберий, съвсем очевидно показват, че това е паметна 

дата в чест на една личност. Тук може да се разгърне мащабната тема за императорския 

култ, но дори само споменати, тези дати сами говорят, че са били от поредицата 

празници в чест на императора. Честванията на императорските празници, като част от 

култа към него, се разпространяват все повече и повече дори в провинциите на по-

късната империя. За това има многобройни свидетелства в римските провинции, където 

пред обществените сгради са стоели статуи на императора, имащи не само 

орнаментална, но и култова функция. 

Тук се сблъскваме с тема, която не бива да се смята за второстепенна, особено по 

отношение на това докъде се простира сакралната стойност и докъде общественото 

значение на празника. Сблъскваме се и с мисловните операции, действащи в един 

календар и управляващи състоянието му. Действията на Август ни предлагат 

многобройни свидетелства за това. 

Игрите в чест на обожествения император започват да се честват след смъртта му и 

същевременно той е споменат като завръщащ се бог победител. Очевидно е, че така 

наречената деефикация на владетеля не се споменава в календара като специална дата. 

Винаги определението divi съпровожда името на мъртвия император по някакъв повод – 
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възпоменателна триумфална дата, игри, победа, издигане на храм и др. Но никъде името 

на императора Август и определението divi не се отбелязват в календара като 

самостоятелно честване на обожествения. Това е сериозен факт, който красноречиво 

говори за стойността на деефикацията. Дава се, сякаш добавена към името на владетеля 

и свързаните с него паметни дати, които и преди това допълнение, са чествани. Разбира 

се, традицията се създава от Октавиан Август с религиозната реставрация, която не само 

възстановява републиканските ценности и неглижирани култове, но тя дава начало на 

нов обичай за специфично отдаване на почит и пазене на паметта на предците. По-късно 

неговите наследници обогатяват календара, следвайки модела на Август. 

 

VI. Празници на Града и празници на владетеля 

„Семейните празници ваши” (festa domestica vobis) са тържествата, описани от  Овидий 

за Германик, посветени на  членовете на Domus Augusta. Това са истинските „семейни 

празници” (festa domestica) в императорския дом.  Поради вписването на новите 

празници в календара, Германик ще трябва често да прочита, включително и в 

посветените му  "Фасти", имената на баща си Тиберий и на дядо си Август (вече 

обожествен). Овидий cпоменава накрая praemia (наградите), с които ще се сдобие 

Германик и брат му Друз Цезар в „рисуваните фасти”. Рисуваните календари, „picti”са се 

запазили до нас в доста оскъден брой.  

В рамките на препратките към членовете на „ domus Augusta”, откриваме много 

алюзии относно съпругата на Август Ливия. Например, по случай “dies natalis” на храма 

на Bona Dea, реставриран от нея, или също по повод годишнината от освещаването на 

храма на Concordia
19

. 

Овидий се изразява открито и с възторг за битката при Филипи, която Проперций 

квалифицира като “civili busta” (гроб на гражданите), и я включва в честванията на 

Мартенските иди, отбелязващи годишнината от смъртта на Цезар. Представя я 

уподобена с други епизоди от гражданските войни. Битката при Филипи, в която 

рухнали надеждите на убийците на Цезар, е била според него точното наказание за 

техните nefas; действие на светотатство извършено срещу върховния pontifex. 

Божествената намеса на Веста, според Овидий, не закъснява. Богинята сродница на 
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 Овидий.Фасти: V, 157-158. 
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Цезар (и съответно на Август), го изтръгнала от ръцете на убийците, оставяйки в 

курията на Помпей, само едно неговото подобие20
. 

Споменаването на Цезар като pontifex maximus е наистина важно. В разбирането на 

Овидий така се посочва обхвата на свещенодействието; Идеята, че pontifex maximus по-

късно е станал свещеник на Веста, е указание, което ни препраща към представянето и 

практикуването на свещенодействието и от Август. За по-модерните части Овидиевите 

„Фасти”, отнасящи се до нововъведените възпоменания влезли в календара в чест на 

принцепса и дома му, се налага нов по-подробен преглед. Важно е да се съсредоточи 

вниманието в разглеждането на комбинацията на интерференции между старите и 

новите празници. В календарите от епохата на Август и Тиберий, когато две вписвания – 

едното свързано със старите празници sacra, а другото с новите festa – попадат в един и 

същи ден, те били просто поставяни съвместно, добавяйки новото след старото. 

Двата типа празници се съпоставят в някакви „конкурентни” отношения. Първият 

тип се изявява чрез просто над-вписване на двете възпоменания вътре в календара, 

когато едно старо и едно ново попадат в един и същи ден. Вторият тип конкуренция, със 

сигурност по-прикрит и по-сложен, е резултат от въвеждането в календара на нови 

празници и нови култове, които изглежда, че изместват по важност старите от 

републиканския град на втори план, и даже започват да ги заместват. 

 

VII. Преразпределяне на градското пространство 

Преразпределянето на градското пространство на Рим, всъщност е преподреждане на 

интериора като екстериор. Градът се превръща в „дом”, приютил храмове, квартали, 

улици, където хората са обитатели. Те не просто съществуват, а обитават своя свят на 

традиции, празници, игри и задължения. Възможността да се балансира подобна система 

е резултат от преподреждане на градската планировка и реставрация на публичните 

сгради. Фактът, че една част са домове на божества още по-добре спомага да 

функционира системата – домовете на гражданите и домовете на божествата 

съществуват заедно и си поделят пространството на града така, както календара 

разпределя общото им време.    

                                                             
20

 В стихове III, 700 -705, Овидий разказва как Веста е спасила служителя на култа ѝ като  оставя на убийците му 

само едно негово подобие, без съдържание: „simulacra nuda reliqui”. След това Цезар заел мястото си сред 

божествата. 
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През 8 г. пр. Хр. Август разделя Рим на 14 района (regiones) и на 265 vici 

(квартали), които включват улици, блокове, квартали. Всеки квартал имал на главното 

си кръстовище по една статуя на Лар. Със сигурност някои от кварталите споделяли 

култа към Ларите с почитта към гениуса на Август. 

1. Почитане на мъртвите 

Празниците Паренталии (Parentalia) и отдаваните почестите към починалите 

владетели. 

Пета книга на „Енеида”
21

 започва с описание на възпоменанието за годишнината 

от смъртта на Анхиз. Една година след смъртта на Анхиз, бащата на Еней, троянците се 

връщат в Сицилия и честват parentatio в негова чест. Те започват чрез пренасяне на 

жертва. Появата на змия, прекъсва церемонията и Еней се пита какво конкретно 

представлява тази змия. Дали е genius loci (духът на мястото) или слуга на Анхиз. 

Чудото и несигурността на знамението, относно природата на змията, го карат да 

започне отново жертвоприношението, и придружаващите го вземат участие в него. Осем 

дни по-късно са чествани най-сетне погребални игри, според омировия модел. 

Историята може да се счита за действие на годишнините Паренталии (Parentalia) според 

разбирането на Овидий: 

 

Est honor et tumulis, animas placare paternas, 

     parvaque in exstructas munera ferre pyras. 

 

Оказва се почит пред гробовете също, да се почетат душите на предците. И 

скромни дарове да се донесат при кладите.22
 

Опирайки се на надписите (inscriptionеs), предписващи почестите на починалите 

Цезари, може да покажем, че описанието на Вергилий съответства много точно на 

публичния ритуал на parentatio и че този ритуал показва имплицитно, че представите, 

които ръководят погребалния култ през Августовата епоха, изобщо не съответстват на 

постулата формулиран от Байе. 

 

VIII. Рим на Август  

След смъртта на своя осиновител Юлий Цезар, Октавиан Август се заема да реформира 

държавността – функционално и стратегически. Възобновяването на републиканските 

                                                             
21

 Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Енеида. Прев. от лат. Г. Батаклиев. София, 1980.  
22

 Овидий. Фасти: II, 533-534 
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ценности в изтощения от граждански войни и диктатура Рим, след смъртта на Цезар, е 

средство за създаването на нов политически режим и едновременно с това, за 

консолидиране на римските граждани. Политиката, с която се заема Август, може да 

бъде определена от максимата битуваща в историческата наука, че държавната политика 

в даден момент е еманация на онова, което народът очаква да види като действие на 

държавника, в конкретния исторически момент. Така външната и вътрешната политика 

могат да бъдат разбрани според дефицита от норми и ценности, породен в държавата 

след изтощителните за народа граждански войни. Октавиан наследява държава, 

нуждаеща се от възраждане на няколко нива: 1) политическо – консолидиране на 

държавните функции и плавното преминаване от републикански към имперски начин на 

управление. В твърденията си, че възражда републиката, които срещаме не само в 

сведенията от римските историци като Светоний, Дион Касий, Тацит, но и в Res Gestae 

като лично твърдение от името на императора, всъщност се крие стратегията да се 

утвърди империята като модел на управление. 2) Религиозно – аспект, илюстриращ 

цялата реставрация на храмове и култове, и възобновяване на неглижираните практики. 

3) Градоустройствено – обновяването на градската среда и преразпределянето на 

пространството в Рим. 

 

1. Религиозните реформи на Август 

Наименованието „религиозни реформи”, по отношение на управлението на 

Октавиан Август, по-често се определя като „религиозна реставрация”. Понеже 

възвръщането на забравеното минало е акцентът, движещ реформирането на 

гражданските практики в сферата на сакралното.  Последното определение е доста по-

точно, защото реформирането на сакралната част от живота, в която Август се намесва, 

в действителност е поредица от предприети действия за обновяване, разширяване и 

извеждане на по-предни позиции това, което в столетията преди него е позабравено и 

пренебрегвано. Възстановяването на култовата и ритуална практика от Август са актове, 

създаващи условия, посредством които религиозните практики от миналото да 

функционират наново. 

Религиозната реставрация на Август се развива в няколко направения: 

1. Възстановяване на позабравените и пренебрегнати култове, и 

фестивали; осигуряване на средства за провеждането им. 

2. Деификацията на императора, даваща началото на императорския 

култ. 
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3. Обновяване на старите храмове и създаване на нови с лично 

участие, или финансирани от неговите протагонисти. 

4. Умножаването на жреческите колегии и отделяне на средства за 

създаване на нови длъжности за магистрати и едили, които се грижат за 

култовата дейност по места в: кварталите, инсулите и кръстовищата. 

5. Получаването на длъжността „pontifex maximus” от императора и 

почетната титла „Augustus”. 

6. Установява култа към императорското семейство и дома на Август 

като самостоятелни чествания в календара. 

7. „Прекрояване” на градския римски план на квартали от Август – 

„spatium urbis divisit”. 

Самата реформа на Август представлява триумф по отношение на това, че той 

задава един стил на епохата от типови сгради и градска организация, която се 

популяризира в цялата империя. Може да се състави цял „речник на монументите” (Дж. 

Лот: 2004) на Август – арки, портици, fora, пазари, олтари, храмове в публичната сфера, 

и домове и гробове в частната. Ето това е разбирането за Romanitas, зададено от  

Августовото управление в малките квартални общности, административно свързани с 

държавните институции, упражняващи контрол върху тях. Виталността, която се 

появява към религията по онова време, се обяснява изцяло с послания от 

републиканското минало,  получило силен акцент.  Действията на  Август не са 

еднотипни. В никакъв случай не можем да приравним паметниците, свързани с 

императорското семейство, до локалните олтари в отделните квартали. Но това, което е 

съществувало между тях със сигурност е било диалог, свързан с лоялност към 

императора. Всяка една сакрална конструкция от местен характер е съблюдавала същата 

лоялност. Местните свещенослужители magistri vicorum и издиганите от тях паметници 

по места не са били просто отзвук от идеологията на религиозната реформа на Август. 

Те също така са били демонстрация на местна идентичност и амбиции, заедно с 

лоялността към императора. Религиозната реформа на Август е диференцирана. От една 

страна са кварталите и новата планировка, а от другата – императорският дом и датите, 

свързани със семейството му, възстановяването и довършването на сакралните 

постройки, обожествяването и почитта към предците. Затова реформата може да се 

определи като двустранна. Физическа, включваща цялата реставрация на сгради, 

сакрални места и градоустройство, и идеологическа, която се проявява езиково с новите 

формулировки на празничността, честванията и имената на сградите. Тук се включват 
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Lares Augusti, Divus Iulius, Forum Augusti; всички наименования на съоръжения от 

римската инфраструктура, които носят имена на членове на императорското семейство: 

Porticus Liviae, Domus Liviae, Vila Liviae  при Prima Porta, Columbarium Liviae, Rostara 

Augustae, Cuniculus Augusti, Pacis Augustae, Statae Fortunae Augustae, Aquae Augustae. 

Благодарение на такава двупластова реализация на реформата, сакралното придобива 

публичност -  нещо типично за римската религия, и успява да се настани в бита и 

навиците на гражданите.  

 

Заключение 

1. Календарните дати-културологична перспектива 

Календарите са най-важните инструменти, с които обществото организира 

собствените си дела по отношение на времето. Времето е измерението, вместващо 

човешките дела. Писмените календари изобразяват вписването на дейност на хората, не 

само в рамката на държавното устройство, но и в измерението време. Записани в него, те  

достигат до нас като свидетелство за това какви приоритети и нужди са управлявали 

съдбата на хората преди две хиляди години. Подобно съзвучие на време и човешки 

дейности, разбира се, първоначално изисква техническа организация на разпределяне на 

календарните дни. След като веднъж рамката е зададен видяхме, че съдържанието е 

вариативно. И тази вариативност ни позволява да се забележат многобройните 

приоритети, сили и менящи се мотивации, които са движели човешката дейност в онази 

епоха. Предвид всичко това, календарът може да бъде определен като схема на 

социалното време. Той в никакъв случай не е само инструмент с астрономическа цел, а 

даже може да се каже, че това е само детайл от множеството аспекти, които представя. 

Тези аспекти бяха потърсени в настоящата работа. Беше потърсен отговор на въпроса 

какво друго освен модел за изброяване на дните е календарът и как многократно 

разискваните религиозни реформи, могат да бъдат интерпретирани чрез него. 

Календарните fasti ни предлагат откъс от времето на дадена епоха, която може да се 

реконструира частично на базата на един документ. На тази основа се осъществяват 

взаимовръзките между календарни празници, делниците и опорните точки. Всеки детайл 

от римския календар разказва историята на своето време така, както жителите на града 

са я съзнавали и приемали. 

Поемата „Фасти” е поетичен коментар на сакралния календар. На фона на общия 

исторически и културен план те, все пак остават доста по-камерен жанр и не могат да 
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стоят в основата на обхватно проучване на календара, а само допълват знанието за 

отделните дни. 

Опорните точки в календара присъстват във всички фасти и това се вижда от 

сравнението на паметниците (прил.1). Останалото съдържание се изменя частично и 

именно в наблюдаването на връзката съхранено- изменено, се разбира новата концепция 

за държавност и реформиране, която се ражда при управлението на Август. Разбира се 

някои дати получават по-големи акценти, което означава, че на социално и обществено 

ниво към тях е имало завишен интерес и уважение. Акцента върху датите е направен от 

политическа позиция,за да се наложи и изтъкне  в общественото съзнание  новото място 

и роля на „дома на Август”. 

Почестите и сакралните дни към владетелите, което е съдържанието на частта за 

празниците, почитащи една личност, показват как календарът свидетелства за 

измененията и обогатяване на разбирането за религията и мястото, което и се отрежда в 

плавното преминаване от република към автократична държава. Обожествяването на 

императора, заложено от управлението на Август и неговата реформа, се превръща в 

разпространена практика векове след това не само в Рим, но и в провинциите. Няма град 

принадлежал към римските провинции, в който съвременната археология да не е 

открила свидетелства от тази традиция, на която слага началото Октавиан Август. 

Практиката на императорския култ е свързана със създаване на обществени сгради, 

статуи и храмове в чест на императора. Естествено, на местно ниво в провинциите 

нещата са били нюансирани и смесени с местната традиция, но важното е, че тази 

практика се превръща в нещо общовалидно за територията на империята. Навярно това е 

и едно от качествата на римската религия, заради което не спира да бъде интригуваща. 

Възможността ѝ  да бъде допълвана и обогатявана, да приема нови нюанси и въпреки 

това да удържа традициите в себе си. 

Календарните дати по времето на Октавиан се изпълват със съдържание. Техният 

смисъл като регистър на градското време показа границата между сакрално, юридическо 

и гражданско. Отново откриваме структурното деление на Дюмезил23
 власт-религия-

общество и в календара, но тази трипертитност тук е нюансирана от празничните дни 

във фастите. Освен чествания, решения на сената, персонажи от митологията и богове, в 

римския календар се срещат и голям брой имена на обществени сгради, храмове и 

сакрални постройки. Това дава основание да видим Августовите реформи като цялостен 
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 Dumézil :1966.,La Religion romaine archaïque, avec un appendice sur la religion des Étrusques. 
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акт на сближаване на трите елемента власт-религия-общество, за да се създаде синхрон 

между тях, защото целта на всяка власт и всяка реформа е да удържа държавните 

функции без напрежение между тях. 

По отношение на римската религия освен обожествяването на мъртвия владетел и 

неговия genius, които дават началото на императорския култ, не могат да не бъдат 

посочени множеството архитектурни и планови реконструкции, които Август 

предприема като резултат от религиозната реформа. Намерението му да опази града от 

пожари, въвеждането на нови строителни технологии, дострояването на сградите, които 

преди това е започнал неговият баща-осиновител, са други следствия от религиозната 

реставрация. В действителност религиозната реформа, подновяването на култа към 

позабравените божества, и напомнянето за почитта към тях чрез вписването им 

календара, са елементи, водещи началото си от възстановяването на републиканските 

ценности и отдаването на почит към предците. Така самият император става герой и жив 

участник в митовете, и засвидетелства божественият си произход. Не случайно Август е 

считан за син на Веста и Марс. Две божества, на които поднася щедри24
 дарове в 

храмовете им. Всички тези събития са отразени на конкретните календарни дати. 

Действията в държавата се записват в календара и затова можем да твърдим, че 

календарът е конституция на Августовите реформи. Разбира се култът към мъртвите 

присъства заедно с празничните дати и почетните годишнини, защото той е именно 

почитане на предците и техните ценности. Обожествяването на предците и култът към 

мъртвите се оказват доста близки религиозни практики, които заедно оформят не съвсем 

ясната идея на римляните за отвъдното и пребиваването в смъртта. 

 

2. Календарът – функция на пространството 

Разбирането за Рим като едно одухотворено същество е често употребявана 

персонификация на града както в литературата, така и в митологията. Рим е бил мислен 

като живо същество и неговите гори, улици, сгради са уподобявани на частите на тялото 

на това същество. Когато градът се персонифицира при Овидий, много често в стиховете 

му се противопоставя състоянието на града преди реорганизацията на Август и видът на 

                                                             
24

 RG, 21.1: Dona ex manibiis in Capitolio et in aede divi Iuli et in aede Apollinis et in aede Vestae et in templo Martis 

Ultoris consacravi, quae mihi constiterunt HS circiter milliens. (Аз поднесох дарове от плячката в Капитолия 

и в храма на божествения Юлий, и в храма на Аполон, и в храма на Веста, и в храма на Марс 

Отмъстител, които ми струваха около 100 милиона сестерции). 
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Рим след това. Разбира се представен е като едно величествено същество, което само е 

спечелило от намесата на своя управник. 

В действителност строителната намеса на Август в много случаи е довършителна, 

например: довършването на Basilica Julia, която е започната от Цезар през 54 г. пр. Хр. 

и посветена през 46 от Август, но едва след тази дата е завършило строителството ѝ. 

Също такава е съдбата и на Curia Julia – завършена от Август през 29 г.пр. Хр. Храмът 

на Pietas е посветен от Август през 11 г.пр. Хр., но строителството е започнато от Цезар 

през 44 г. пр. Хр. Да се доведе строителството до край и да се довърши започнатото не 

е факт за подценяване разбира се, но Августовата реставрация, по отношение на 

храмовете, може съвсем точно да бъде определена като обновяване (защото върху 

старата тухлена конструкция се поставя облицовка от мрамор) и завършване на 

„започнатото”, което все пак е било първоначално замислено от неговия осиновител. 

Така стоят нещата физически, но в календара се вписват датите на посвещаването и 

реставрирането като специални чествания. Никъде не е вписано, че Август довърша 

строителната работа по дадена сграда, а напротив, всички глаголи употребени в 

календара (“restituere”, “dedicare”) са свързани със самия princeps. Благоустройството на 

града фигурира в календара като действия на императора, предприети от него. 

Останалите действия, осъществени от Август като почит към мъртвия владетел, пак се 

вписват за негов актив, например: издигането на храм на божествения Юлий на Форума 

от Октавиан през 29 г. пр. Хр. До 28 г. пр. Хр. осемдесет и два храма в града са 

възстановени от Август. 

След това, през 26 г. пр. Хр. Октавиан получава титлата „Augustus” и продължа 

строителната си дейност свързана с градоустройството на Рим. В това число освен 

преразпределяне на кварталите и инженерни съоръжения, продължават да се строят 

паметници и сгради със сакрален и комеморативен характер: триумфална арка на Divus 

Iulius през 19 г.пр. Хр., олтар на Fortuna Redux същата година при Porta Capena, храм на 

Jupiter Tonans  през 22 г.пр. Хр., Пантеона и храма на Bonus Eventus през 25 г. пр. Хр., 

храма на Квирин на хълма Квиринал и храма на Iuventas през 16 г.пр. Хр. През 13 г. 

Август издига и посвещава Ara Pacis (Олтара на Мира) и една година след това става 

pontifex maximus. След като се ангажира с религиозни функции Август разширява 

обхвата на своята дейност свързана със символите на Рим. Издига статуи на Salus 

Publica, Concordia и Pax през11 г. В годината на неговата смърт четири храма са в 

строителен процес – на Flora, Janus, Spes и храм на Liber, Libera et Ceres. До 17 г. 

храмовете са завършени и посветени от Тиберий, без този на Spes, който посвещава 
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Германик. Тази внушителна работа за града Рим остава вписана в календара. Не е чудно 

тогава, че календарите са предимно от Августовата епоха, защото този процес променял 

градската среда и нейната организация, е породил необходимостта от подобен регистър, 

запечатващ дата по дата дейността на владетеля. Календарите дати не са само 

„празнувани”, а също и припомнящи; те съвсем ясно показват направленията на 

религиозната реставрация – строителна, посветителска, отдаване на почит към предците 

и съхраняване на паметта за римската слава.  

В последните стихове от Овидий се чете един нескрит апотеоз към Август и неговите 

наследници, които се очаква да управляват Рим, като довършват и умножават величието 

на града по модела зададен от Август. Това не се случва след смъртта му, но календарът 

остава. И така календарът се превръща в подобно напомняне за делата на Август, защото 

вписаното от него не се заличава след смъртта му, което означава, че подновените 

празници и нововъведените feriae и ludi остават, за да бъдат чествани. Религиозните 

реформи на Август установяват една традиция посредством календара. 
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Обобщение и принос на работата 

Настоящата дисертация е опит да се направи интерпретация на религиозните 

реформи на Август посредством календара. В повечето известни анализи, календарните 

fasti са употребени в качеството им на допълващ интерпретациите извор. Приносният 

елемент в работата е съпоставката на римски историографи и литература с откритите и 

разчетени каменни календарни fasti. Историческите факти, които са известни за епохата не 

са малко и една част от тях бяха споменати в подкрепа на интерпретацията на 

календарните вписвания. Същностно тази работа не е историческа и не търси да доказва 

факти от античната история. Търсеното в работата е да направи взаимовръзка между 

паметниците fasti, Августовата поезия (предимно тази на Овидий), и да се оформят изводи 

за мотивациите при моделирането на структурата и съдържанието на календара. 

Основното внимание при коментара на календарите е, че те се явяват образ, 

следствие на държавни дейности и културно развитие, които информират за много 

аспекти от градския живот и действията на владетеля. Отвъд това регистриране на 

дейностите може да се направи равносметка за социалната страна на времето, за 

разделянето на времето като частна собственост между боговете и хората, за стойността 

на сакралното в Рим. Календарът е база за множество изводи свързани с топографията и 

реорганизацията на града. 

Работата представя схематичността на календара като функция на градския 

живот. Настоящото изследване всъщност показва какво друго освен регистър на 

времето са каменните fasti и така се стига до тезата, че календарът е конституиращ 

фактор в Рим. Каменните fasti са конституцията на държавата по отношение на 

религиозно и социално. Затова реформирането на религията първо се вписва в 

календара, защото там се прави преразпределението на значението и смисъла на дните 

така, както градската среда се преразпределя на regiones и vici. 

   Приложените исторически факти в работата са в подкрепа на тезата, че 

социалният живот в общността изисква структуриране на времето и пространството. 

Легитимирането на дните улеснява ритъма, поддържа нещата в равновесие. При 

календара е трудно да се отдели религиозната и технологичната - “инструментална“ 

история. Това съчетаване прави възможна гледната точка към римската религия през 

календарното време. 

Календарът се разбира не в съдържателен, а в социален и качествен смисъл. 

Системите за измерване на времето, сред които са и календарите, са създадени за 

координиране на социалния опит във времето, тъй като той става все по-разнообразен. 
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Местата със социален живот, са места имащи нужда от календар. Каква е тази 

необходимост от точно такъв календар, е въпрос разискван в настоящата работа 

Религиозните фестивали, сакралната дейност, почитането на личностите са 

просто един от елементите, които са вписвани в системата на календара. Социалното 

време е характерно с това, че при него липсва хомогенност: неговият континуитет е 

прекъсван от сигнификативни интервали, чиято идентификация като еднакви 

съдържания изглежда условна. Времето е социален конструкт с координираща, но и 

интегрираща функция.  

Времето вече не се възприема като последователност от събития, а като линейна 

последователност от моменти, която посредничи между значение и очакване на базата 

на физически явления. Само така календарите свързани с тази нова постановка на 

времето могат да отговорят на многопластовите обществени потребности за 

синхронизиране и управление на очакванията 

При управлението на Август връзката между публичната сфера и автономията на 

фастите придобива ново измерение. Изсечените върху камък календари се изпълват с 

„имперски” фестивали и посвещения, придобиват ново измерение и се превръщат във 

fasti Augusti. Без значение дали са разположени в Рим или извън него, информацията в 

тях се отнася пак за Града. Това символизира един consensus omnium постигнат чрез 

религиозните институции на Рим в техните традиционни и обновени форми. 

Едновременно с това въвличат лоялност към принцепса, която застава в центъра на този 

консенсус. Календарните фасти са част от трансформацията на религията в имперски 

култ, както и началото на новата традиция да се пишат коментари към тях. 

Календарът остава форма на градския живот, изобразяваща модела на 

пребиваване в битието, създаден от необходимостта да се разпределя времето. 

Промяната на модела не означава нищо друго, освен че започва да се живее по нов 

начин, различен от предишните вписвания. Всичко това е съвсем естествено, защото 

календарът не е даденост. Той се оформя като процес отразяващ динамичните социални 

религиозни и политически промени в Рим от времето на Август. Един улеснен начин за 

проследяването му е вглеждането в съдържанието на отделните дати.  
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