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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание на 

Катедра Археология при Исторически факултет на Софийски университет “Св. Климент 

Охридски” на 16.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

В структурно отношение дисертацията се състои от две части – текст и каталог, 

включващ 471 каталожни номера и приложения (таблици, карти, илюстративен материал), 

съдържащи общо 758 страници. Текстът се състои от увод, три глави, заключение, списък на 

цитираната литература и използваните съкращения (492 страници). 

 

 

 

Бих искала да изкажа своята искрена благодарност на научния ми ръководител доц. д-р 

Людмил Вагалински, чиито съвети и напътствия ми помогнаха изключително много при 

работата ми върху тази тема. За успешното завършване на настоящия дисертационен труд съм 

признателна и за помощта на доц. д-р Костадин Рабаджиев (СУ, Катедра Археология), доц. 

д.и.н. Диляна Ботева (СУ, Стара история, тракология и средновековна история), доц. д-р Майя 

Василева (Институт по тракология - БАН), ас. Николай Шаранков (СУ, Катедра Класическа 

филология), проф. Kevin Clinton (ARCS), д-р Никола Теодосиев, проф. Mustafa Sayar (İstanbul 

Üniversitesi), проф. Oğuz Tekin (İstanbul Üniversitesi), Angela Anderson. Изказвам своите 

специални благодарности на Американския изследователски център в София (The American 

Research Center in Sofia). Като стипендиант по програмата The America for Bulgaria Foundation 

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 получих възможността за специализация 

в Истанбул в периода 1 април – 1 май 2010 г. в The American Research Institute in Turkey – 

Istanbul и в Das Deutsche Archäologische Institut – Abteilung Istanbul. Това ми даде възможност и 

за провеждането на консултации със специалисти, които познават добре паметниците от 

територията на турска Тракия, касаещи темата на настоящия дисертационен труд.   
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Увод 

В съвременната българска историография липсва цялостно и задълбочено изследване 

върху празниците в римската провинция Тракия за периода I-III в., което очертава темата на 

настоящата дисертация. Изследванията до този момент са по-скоро откъслечни и 

едностранчиви, като акцентират преди всичко на отделни аспекти на празниците в 

провинцията. От териториална гледна точка досегашните проучвания не обхващат цялата 

територия на провинцията, а се ограничават само в тази нейна част, която попада в рамките на 

днешна България. Досега обстоятелствата около времето на основаване и провеждане на 

празниците в отделните градове на провинцията не са разглеждани подробно, както и въпросът 

как това е кореспондирало между отделните градове в рамките на провинцията.  

Идеята за разработването на тази тема е породена от няколко проблемни линии. 

Комплексният поглед върху специализираната литература показва остарели, проблемни или 

труднодостъпни публикации, което създава значителни трудности при работата върху тази 

проблематика. До този момент липсва и цялостна концепция за проучването на празниците в 

провинция Тракия. Досега данните за тях са анализирани основно в контекста на градския 

живот. Липсата на анализ, който се основава на синхронното разглеждане на сведенията за 

празници от цялата провинция през посочения период, е станало причина за съществуването на 

непълни и неточни изводи по темата. Съществуват и редица пропуски при публикуването на 

паметници, свидетелстващи за провеждането на празници в провинцията. Настоящата 

дисертация е възможност да се доразвият, отхвърлят или уточнят досегашни становища и 

хипотези по избраната проблематика.   

Цели и задачи 

Основна цел на дисертационния труд е събирането и анализирането на паметници, 

които свидетелстват за провеждането на празници в римската провинция Тракия през периода 

I-III в., с което да бъде изградена цялостна картина върху тази сфера от живота на провинцията. 

С настоящата дисертация се поставят следните приоритетни задачи на изследването: 

- да се изработи каталог на всички публикувани до този момент паметници от цялата 

територия на провинция Тракия, свидетелстващи за провеждането на празници;  

- да се направи подробен анализ на данните от епиграфските и нумизматичните 

паметници, касаещи празниците в провинция Тракия; да се направи иконографски анализ на 

паметниците свързани с празници на територията на провинцията;  
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- данните от тези паметници да бъдат анализирани заедно със свидетелствата от 

античните автори като единна изворова база; въз основа на тях и с помощта на изворовия 

анализ да бъде дадена коректна датировка на празниците, за провеждането на които 

съществуват неоспорими свидетелства и по този начин да бъде изяснена тяхната хронология;  

- да се направи опит за историческа реконструкция; 

- да се очертаят политическите, социалните, религиозните и икономическите аспекти на 

живота в провинция Тракия през посочения период, пречупени през призмата на празниците;  

- да се направи анализ на социалната среда в градовете на провинция Тракия, както и на 

културния обмен в провинцията; да бъде изяснено до каква степен празниците в провинция 

Тракия отразяват процеса на романизация през този период. 

Именно на основната цел са подчинени структурата на дисертацията и избраните 

методи за постигането ù. Изворовата база включва основно епиграфски и нумизматични 

паметници, както и сведенията от античните автори. Изследването разглежда паметници, 

произхождащи от цялата територия на провинция Тракия. В методично отношение са засегнати 

няколко линии на анализ: 1) анализ на данните от епиграфските паметници, монетните надписи 

и монетните изображения; 2) иконографски анализ; 3) сравнителен метод и комплексен подход 

към всички данни; 4) синхронен и диахронен анализ на нумизматичния и епиграфския 

материал.  

Териториален обхват 

 

Териториалният обхват включва цялата територия на римската провинция Тракия. Този 

избор е наложен от нуждата да се изгради цялостна картина на празниците, която да 

кореспондира с живота в рамките на една провинция. Отделянето само на базата на 

съвременните държавни граници или на чисто географски принцип не би било коректно, тъй 

като това няма да даде пълна и точна представа за живота в провинцията и по този начин 

информацията и съответно направените изводи биха останали непълни. Още повече столицата 

на провинцията – Перинт – се намира извън територията на днешната българска държава.   

Другият основен довод за този териториален обхват е породен от факта, че имперските 

граници са единствената политическа линия, която може да бъде определена основно на базата 

на наличния епиграфски материал и данните от античните извори. Така проблематиката може 

да бъде разгледана в рамките на една римска провинция, която е: 1) вътрешна провинция; 2) 

създадена като provincia inermis; 3) има запазени силни елинистически традиции, което 

позволява разглеждането на проблематиката да бъде поставено в сравнение с новата ситуация 
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по времето на Принципата, както и в сравнение с данните от другите източни провинции на 

империята.    

В настоящото изследване подробно са разгледани съществуващите проблемни моменти 

около границите на провинция Тракия през посочения период. За темата на настоящата 

дисертация е важно да бъдат проследени не само границите на провинцията, но също и 

промените, които настъпват по тяхното трасе по времето на Принципата. Промяната на 

провинциалните граници е определяща при избора на паметници за използването им в анализа 

на работата и за извеждането на изводи, свързани с празниците, организирани в рамките на 

провинция Тракия. Уточняването на точните граници на провинцията, респ. уточняването на 

това кои градове с техните територии са били разположени в нейните рамки, е важно от гледна 

точка на това до каква степен може да се наблюдава или не някаква зависимост или 

съгласуваност между отделните градове.  

Проследяването на границите е важно и за изграждането на по-точна картина на живота 

в провинцията от икономическа гледна точка, което безспорно е пряко свързано с въпроса за 

организирането на празници.  

Анализът на настоящия дисертационен труд се придържа строго както към 

териториалния обхват, отчитайки настъпилите промени в територията на провинцията в 

периода I-III в., така и към хронологичeския обхват.  

 

Хронологически обхват 

Долната хронологическа граница се определя от датата на създаване на провинция 

Тракия – 45/46 г. Горната хронологическа граница е поставена при управлението на император 

Диоклециан (284-305). Тя се обуславя от края на епохата на Принципата, когато са извършени 

административно-военни реформи, след които по отношение на римската провинция Тракия 

настъпват сериозни промени както в териториално, така и в административно отношение. 

 

Празници, организирани от τὸ κοινὸν τῶν Θρᾳκῶν 

Ἀλεξάνδρια Πύθια 

Монетните легенди KOINON ΘRAKΩN ALEΞANDRIA PΥΘIA EN FILIPPOPOLI на 

филипополски емисии от времето на самостоятелното управление на император Каракала 

свидетелстват, че от името на тракийския койнон във Филипопол са били организирани 

Питийски игри с епитет ALEΞANDRIA. В историографията е възприето мнението, че епитетът 
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ALEΞANDRIA е бил добавен към по-старите Питийски игри, които Филипопол е организирал. 

До този момент обаче не разполагаме със сигурни свидетелства за провеждането на Питийски 

игри в града в периода преди Северите. Важно е да се обърне внимание на това, че върху 

монетните реверси името на игрите се среща заедно с изображение само на една призова 

корона. Считам, че епитетът Пития в името на празника трябва да се тълкува не като име на по-

стар празник, към което по-късно е бил добавен друг епитет, а като означение, че игрите 

Александрея, проведени по времето на Каракала, са били исопитийски, т.е. организирани по 

модела на Питийските игри в Делфи.   

В реверсните надписи на монетите, емитирани от филипополската монетарница по 

повод на игрите Ἀλεξάνδρια Πύθια, се изписва името на койнона – ΚΟΙΝΟΝ ΘΡΑΚΩΝ, името на 

игрите, а Филипопол е посочен само като място на тяхното провеждане – ΕΝ  ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙ. 

Тракийският койнон не е споменат само в няколко монетни емисии, но причината за това може 

да се търси в по-малкия им номинал. За разлика от монетните емисии за игрите Ἀλεξάνδρια 

Πύθια, в реверсните надписи на тези, емитирани по повод на игрите Κενδρείσια Πύθια, 

тракийският койнон не е споменат нито веднъж. От това може да се направи извода, че в 

организацията на Κενδρείσια Πύθια взима участие не тракийският койнон, а само Филипопол.    

Организирането на игрите Ἀλεξάνδρια Πύθια от тракийския койнон се доказва и по 

епиграфски път. Надпис от Филипопол (кат. № 337) свидетелства, че те са били проведени от 

името на тракийския койнон и освен това са били исопитийски. Почетеният в надписа тракарх е 

посочен и като агонотет τοῦ κοινοῦ [τ]ῶν Θρᾳκῶν πενταετηρικοῦ ἀγῶνος.  

Въпреки общоприетото досега мнение, че датата на тези игри е 214 г., смятам, че 

годината на тяхното провеждане е 215 г. Аргументите ми за приемането на тази година са 

подробно разгледани в тази част от дисертационния труд, в която е анализиран празника 

Κενδρείσια Πύθια. Приемам също така, че игрите са били свързани с посещение на император 

Каракала в Тракия, респ. във Филипопол, през 215 г. Това би могло да обясни и по-бляскавото 

им провеждане, за което свидетелства количеството отсечени по този повод монетни емисии.  

 

Други празници, организирани от τὸ κοινὸν τῶν Θρᾳκῶν 

Гладиаторските битки най-често се определят като явление, което е типично за цялата 

Римска империя. Счита се, че градовете в провинциите са организирали по римски обичай 

гладиаторски битки и ловни зрелища основно във връзка с императорските празници. Анализът 

на гладиаторските надписи, публикувани в корпуса на Louis Robert през 1940 г., показва, че 

тези римски зрелища били провеждани редовно в гръцкия свят като част от празника на 

императорския култ, както и че повечето от лицата, които осигурявали средствата за тяхното 

провеждане, били жреци на императорския култ. Основната причина за голямото им 
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разпространение бил именно фактът, че те станали неизменна част от честването на 

императорския култ.    

В провинция Тракия гладиаторските битки също са били свързани с честването на този 

култ. Епиграфски данни от провинцията свидетелстват, че такива кървави зрелища са били 

организирани и от името на целия κοινὸν τῶν Θρᾳκῶν. Надпис от Филипопол (кат. № 341), 

който се датира в хронологическите граници 222-231 г., е поставен в чест на император Север 

Александър от ἡ λαµπροτάτη Θρᾳκῶν µητρόπολις Φιλιππόπολις νεοκόρος (sic). Надписът е 

поставен по времето, когато Τ(ίτος) Φλ(άβιος) Πρεισκιανός е бил πρῶτος ἄρχων на града. Освен 

тази длъжност, от текста на надписа научаваме, че той е изпълнявал и длъжностите θρᾳκάρχης и 

ἀρχιερεὺς δι’ὅπλων. Разполагаме и с втори надпис, издигнат от Филипопол в чест на Τ(ίτος) 

Φλ(άβιος) Πρεισκιανός, който свидетелства за издигането на негова статуя, вероятно заради 

негови специални заслуги към града. Счита се, че датата на втория надпис е малко по-ранна, 

макар и двата надписа да са били поставени много скоро един след друг, което се аргументира с 

факта, че и в двата Τ(ίτος) Φλ(άβιος) Πρεισκιανός е споменат като πρῶτος ἄρχων на Филипопол. 

Като причина за по-ранното датиране на втория надпис обикновено се сочи обстоятелството, че 

в него Τ(ίτος) Φλ(άβιος) Πρεισκιανός е споменат само като ἀρχιερεύς, докато в другия той е 

посочен с титлите θρᾳκάρχης и ἀρχιερεὺς δι’ὅπλων. С оглед на това, че организирането на 

гладиаторски битки от първожреца на императорския култ е литургия, свързана с 

изпълняването на неговата длъжност, мнението на изследователите е, че тя би трябвало да бъде 

посочена като нещо допълнително, т.е. би трябвало да се очаква, че Присциан първо ще бъде 

посочен като първожрец, а след това и като ἀρχιερεὺς δι’ὅπλων. Смятам обаче, че датировката на 

двата надписа трябва да бъде в обратна последователност – по-ранен като датировка е 

надписът, поставен в чест на император Север Александър. Аргумент за тази хронологична 

последователност е посочената титулатура на града в двата надписа. Считам, че именно тя 

трябва да бъдат определяща за датирането на надписите. В надписа, който досега е считан за 

по-ранен, Филипопол е наречен само µητρόπολις, докато в другия, посветен на Север 

Александър, градът носи титлата неокорос. И двата надписа са официални, поставени върху 

бази на статуи, което означава, че при изписването им се е съблюдавала точната титулатура на 

града. Уточнението, че Присциан е бил пръв архонт на Филипопол по време на управлението 

на Север Александър е важно с оглед на обстоятелството, че Филипопол е загубил неокорската 

си титла именно при този император. Фактът, че в единия надпис тази титла присъства, а в 

другия – не, би трябвало да „маркира” времето, през което неокорията на Филипопол е била 

отнета от императора. В надписа, поставен в чест на Север Александър, за Присциан е 

посочено, че е изпълнявал и длъжност на тракарх, което добре кореспондира с титулатурата на 

Филипопол в същия надпис – ἡ λαµπροτάτη Θρᾳκῶν µητρόπολις Φιλιππόπολις νεοκόρος. Ето защо 
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считам, че тук става въпрос за първожрец на императорския култ, чието задължение да се 

грижи за честването на този култ, вкл. и да организира гладиаторски битки, е включвало не 

само града, но и целия тракийски койнон. Основание за такова предположение дава не само 

обстоятелството, че Филипопол е бил метрополията на койнона, но също и изричното 

споменаване, че Присциан е изпълнявал двете длъжности θρᾳκάρχης и ἀρχιερεὺς δι’ὅπλων.     

Формулата в друг посветителен надпис (кат. № 340) от Филипопол подсказва, че е била 

издигната статуя на провинциалния управител Quintus Sicinius Clarus. За това свидетелства и 

правоъгълното врязване в горната плоскост на мраморния блок. Глаголната форма 

ἡγεµονεύσαντα показва, че във времето на издигане на паметника, Quintus Sicinius Clarus вече не 

е бил провинциален управител на Тракия, т.е. статуята е била поставена след приключване на 

мандата му. Надписът в негова чест е поставен от лице, което е било ἀρχιερεὺς δι’ὅπλων. Важно 

е също така да се отбележи, че Quintus Sicinius Clarus е посочен като негов εὐεργέτης 

(благодетел). Това дава основание за допускането, че в случая статуята е издигната от 

първожрец на цялата провинция Тракия. Това от своя страна означава, че организираните от 

него гладиаторски битки са били за цялата провинция.  

Празници на муниципално ниво 

Ἀσκληπίεια 

Единственото епиграфско свидетелство за празник с такова име в Перинт е един надпис 

от Абидос (на малоазийския бряг, срещу Койла на Тракийски Херсонес) (кат. № 342), в който 

той е посочен като един от празниците, в който Пергамос, син на Пергамос, е завоювал победа. 

Целият надпис представлява стандартен списък с победите на атлета в различни състезания. От 

текста на надписа става ясно, че той се е състезавал не в една, а в три дисциплини – παγκράτιον, 

πάλη, πυγµή.  Доколкото ми е известно засега няма други данни (епиграфски, нумизматични или 

от антични извори), свидетелстващи за организирането на празник Ἀσκληπίεια в Перинт. От 

времето на управление на Септимий Север разполагаме с нумизматични и епиграфски 

паметници, които свидетелстват за организирането на Σεβηρεῖα, Ἄκτια, Πύθια и Φιλαδέλφεια в 

Перинт. Празниците, които продължават да бъдат чествани в града след това, са Ἄκτια и Πύθια. 

Въз основа на датата на надписа от Абидос бихме могли да направим някои предположения 

относно провеждането на празника Ἀσκληπίεια в столицата на провинция Тракия. Z. Taşlıklıoğlu 

датира надписа във II в., P.Gouw предлага по-широки хронологични граници – втората 

половина на II или III в. От това следват две възможни хипотези: или 1) градът е спрял да 

организира този празник непосредствено във времето преди Северите, или 2) той продължава 

да бъде организиран и по време на тяхното управление, но името му вече е било променено.   
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Въз основа на примери от източните провинции на империята бихме могли да 

допуснем, че ако този празник е продължил да бъде организиран в Перинт и през III в., той вече 

е имал друго име и то най-вероятно е било Πύθια. Разбира се, само препратките не са 

достатъчни, за да подкрепят една подобна хипотеза, но засега липсват други свидетелства за 

честването на този празник в Перинт през III в. 

Неокорията и връзката ù с празниците в провинция Тракия 

Важна отправна точка в анализа на празниците в градовете на провинция Тракия, е 

въпросът за получената от тях неокория. Причините за това са следните:   

1) Получаването на неокорска титла е било свързано с провеждането на конкретен 

празник по този повод; 

2) Разглеждането на празниците в пряка връзка с получаването на неокория от 

императора би могло да прецизира тяхната датировка; за последното би помогнал и 

синхронният анализ на данните за провежданите празници в неокорските градове на 

провинцията;  

3) Това би дало възможност празниците да бъдат поставени в контекста на една 

конкретна политическа ситуация, т.е. да бъде разгледано отношението на 

императорската власт към съответния град в провинцията, както и да се направят 

изводи за отношенията между самите градовете в нея;  

4) През римския императорски период неокорията носи по-различен смисъл в 

сравнение с предходната епоха и както показва направеният анализ, стремежът за 

получаването ù често е ставал повод за съперничество между градовете. Това не само 

формирало определени взаимоотношения между градовете в една провинция, но 

показвало доколко силен и влиятелен е бил даден град и до каква степен се е ползвал с 

благосклонността на императора.  

5) Не по-малко важен е и въпросът за това кои градове в провинция Тракия 

действително са били неокорски. Анализът в тази част от дисертационния труд има за 

задача да разгледа всички налични епиграфски и нумизматични данни, които 

свидетелстват за неокории, дадени на градове в провинция Тракия. За по-цялостен и 

коректен анализ на отделните свидетелства (разбира се само там, където датировката на 

паметниците позволява това), данните са разгледани синхронно.  

 



9 

 

Κενδρείσεια Πύθια 

Празникът Κενδρείσεια Πύθια е бил организиран от Филипопол. Важно е да бъде отбелязано, че 

той има пряка връзка с неокорската титла на града, дадена от император Елагабал. Всички 

монети, отсечени по повод на тези игри имат реверсни надписи, в които е посочена тази титла. 

Най-убедителният аргумент за връзката между празника и получената неокория са медальоните 

с неокорска сцена (кат. № 43 и 44) – под храма, който държат заедно Аполон и Елагабал, е 

изобразена призова корона, символизираща организирания в града празник.  

В историографията вече е изказана хипотезата, че култът на Аполон е проникнал във 

Филипопол в неговия гръцки аспект като покровител на игрите. Както подсказва самото име на 

празника обаче, негово божество-патрон е бил Аполон Кендрисос, а наличните свидетелства за 

почитането му във Филипопол в никакъв случай не позволяват да се говори за гръцки аспект на 

този култ. В случая има ясни податки за синкретизъм между Аполон и божеството Кендрисос. 

Самият празник е бил свързан с честването на неговия храм, който при император Елагабал 

получава статут на неокорски. За пряката връзка на Кендрисея Пития с дадената неокория на 

Филипопол могат да бъдат посочени и емисиите, при които в реверсните надписи е изписано 

името на празника и неокорската титла, а изображението представлява храм. Това е храмът, 

заради който Филипопол получава титла νεωκόρος (кат. № 47-52). За получената неокория 

свидетелства и изображението на Градската богиня, която държи храм (кат. № 45). Надписът 

върху реверса подсказва, че богинята държи именно неокорския храм на града. 

Върху всички монети, отсечени от филипополската монетарница по повод на този 

празник, е изписана титлата νεωκόρος. Това не позволява датирането на игрите преди даването 

на самата неокория, т.е. тяхната дата и тази на дадената титла би следвало да бъде една и съща. 

Оттук следва логичният извод, че бихме могли да прецизираме датата на ΚΕΝ∆ΡΕΙΣEIA 

ΠΥΘΙΑ само, ако не отделяме празника от историческия му контекст и поставим провеждането 

му в пряка връзка със събитията в този конкретен период. 

До този момент изследователите са единни в мнението си, че през 214 г. във Филипопол 

са били проведени игрите Александрея Пития, а 4 години по-късно – в 218 г., са организирани и 

игрите Кендрисея Пития. Първите са били в чест на император Каракала, а вторите – в чест на 

Елагабал. Двата празника са били исопитийски, т.е. като модел за провеждането и 

организацията им са ползвани Питийските игри в Делфи. Обикновено като основен аргумент за 

датиране на игрите Кендрисея Пития в 218 г. се използва датата на игрите Александрея Пития, 

214 г., както и обстоятелството, че между двете издания на игрите трябва да има 

четиригодишен интервал. При така изградената хипотеза обаче, не се вземат под внимание 

някои много важни подробности, касаещи повода, по който е организиран самият празник. На 9 
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юни 218 г. Елагабал пристига в Антиохия и след като прекарва няколко месеца там, се отправя 

към Витиния. Елагабал прекарва зимата на 218/219 г. в Никомедия. След това по пътя си към 

Рим, той преминава през Тракия, Мизия, Горна и Долна Панония. Пристигането му в Рим 

според H.Halfmann e през юли/август 219 г., а M.Lambertz е още по-конкретен като посочва 

първата половина на юли 219 г. Хронологията на пътуването на Елагабал налага извода, че 

императорът е бил в Тракия най-рано през пролетта на 219 г. Следователно, ако приемем, че 

минавайки през Тракия, императорът е минал и през Филипопол, според сведенията от 

историческите извори, това трябва да е станало най-рано през първата половина на 219 г. Ако 

игрите са били организирани в 218 г., императорът не е присъствал лично при тяхното 

провеждане, както се допуска в историографията. Разбира се, императорското присъствие не е 

било необходимо условие за провеждането на игрите, но едно друго обстоятелство налага 

личната намеса, а вероятно и личното присъствие на императора в града.  

Съществуват два основателни аргумента, които подкрепят хипотезата, че празникът е 

бил проведен в 219 г., респ. когато е била дадена неокорията на града. Реверсът на кат. № 46 

свидетелства, че Елагабал е минал през Филипопол. Основание за това дава реверсното 

изображение на една топографска реалия, която виждаме и върху друга монетна емисия, 

отсечена при Каракала (кат. № 4) по повод на организираните във Филипопол игри 

Александрея Пития. Другият аргумент е свързан с наблюдението на В. Burrell, която, след 

направените наблюдения върху неокориите, дадени от Елагабал на някои градове в източните 

провинции на империята в началото на неговото управление, стига до извода, че императорът 

дава неокория на градове, които са били разположени по маршрута на пътя му към Рим. Това 

означава, че Филипопол е получил своята неокорска титла през 219 г. От друга страна може да 

бъде изказано твърдението, че между игрите Кендрисея Пития и дадената неокорска титла 

съществува пряка връзка, за което свидетелства нумизматичният материал от града. 

Следователно празникът и неокорията трябва да бъдат разглеждани заедно, а не отделно един 

от друг. Това означава, че игрите Кендрисея Пития са били организирани във времето, когато 

Филипопол вече е получил неокорската си титла, а не по-рано. Както вече беше отбелязано, 

най-ранната възможна дата за получената неокорска титла на Филипопол е началото на 219 г. 

Това следва да бъде и terminus post quem за провеждането на игрите. Допускането, че игрите са 

били проведени в 218 г., не би могло да обясни факта, че при всички монети името на игрите е 

изписано заедно с титлата неокорос.  

От друга страна би могъл да бъде определен и terminus ante quem за провеждането на 

Кендрисея Пития – средата на 219 г. Потвърждение на тази датировка се открива в 

наблюдението, че монетите и медальоните, отсечени по повод на тези игри, носят образа само 

на Елагабал, но не и този на съпругата му Корнелия Паула. Това означава, че те са емитирани 
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преди средата на 219 г., т.е. преди официално тя да стане част от императорското семейство. В 

надписите на монетите на Корнелия Паула името на игрите Кендрисея Пития липсва, но 

присъства титлата неокорос на града.   

Може да бъде направено заключението, че игрите Кендрисея Пития са били проведени 

във Филипопол в първата половина на 219 г. и най-вероятно през пролетта, с оглед на времето, 

през което Елагабал преминава през провинция Тракия. Оттук следва изводът, че датата на 

предишните игри, проведени във Филипопол, а именно Александрея Пития, би трябвало да 

бъде 215 г. Тя се определя въз основа на четиригодишния интервал между отделните издания 

на тези исопитийски игри. 

Σεβηρεῖα и Ἄκτια Πύθια Φιλαδέλφεια 

Първият засвидетелстван по нумизматичен път празник в Перинт е СΕΒΗΡΕΙΑ. 

Празникът е пряко свързан с неокорската титла, която Септимий Север дава на града. 

Монетните емисии, отсечени по този повод обаче показват, че името на празника се среща в 

реверсните надписи както заедно с титлата неокорос на града (кат. № 73), така и без нея (кат. № 

71, 72). Това не позволява да бъде допуснато, че празникът е бил основан едновременно с 

дадената неокория. Основание за такъв извод дават и отнесените към честването на СΕΒΗΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΑ монети с агонска тематика без посочено име на празника в реверсната легенда, при 

които също липсва неокорската титла на града (кат. № 68, 69, 70). Следва логичният извод, че 

празникът СΕΒΗΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑ е предшествал като дата получаването на титлата „неокорос”. 

Монетните емисии на града наистина свидетелстват, че Перинт получава неокория при 

второто посещение на Север в града. Доказателство за това са реверсните надписи, при които 

неокорската титла е придружена с етникон и надпис ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ Β ΣΕΥΗΡΟΥ, както и 

реверсните изображения, които „свързват” посещението на Септимий Север с неокорския храм 

в града. Второто посещение в Перинт е било осъществено след края на обсадата на Бизантион. 

Предвид това, че организирането на празника СΕΒΗΡΕΙΑ е било свързано с 

официалното получаване на неокорската титла, респ. с второто посещение на Север в Перинт, е 

изключително важно да бъдат посочени хронологичните рамки на това второ посещение. 

Д.Ботева изрично подчертава, че второто посещение на императора в града може да бъде 

датирано не в 196 г., а около и след средата на 195 г. С оглед на вече посочената връзка 

императорско посещение – неокория – празник, този извод датира и игрите СΕΒΗΡΕΙΑ. 

Склонна съм да приема именно 195 г. като дата за провеждането на този празник, респ. за 

получаването на неокорската титла от Перинт. Датирането на СΕΒΗΡΕΙΑ в 195 г. кореспондира 
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и с цялостната схема на провеждане на празниците в града до управлението на император 

Гордиан ІІІ, при която се съблюдава четиригодишен интервал между отделните издания.  

Една единствена монета на Луций Гета-цезар свидетелства за следващото издание на 

празника в Перинт (кат. № 76). С оглед на установената дата на предходното издание на 

празника и отчитането на четиригодишния интервал между отделните издания, би могло да се 

допусне, че в този хронологичен период празникът е бил проведен в 199 г.  

За следващото провеждане на празника в Перинт, вече под  друго име – ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙА 

ΑΚΤΙΑ ΠΥΘΙΑ, също е спазена схемата на четиригодишен интервал между отделните издания.  

При едно по-прецизно разглеждане на монетите, отсечени по повод на двете издания на 

ΑΚΤΙΑ ΠΥΘΙΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, се забелязва една важна разлика – второто издание на 

празника е свързано с емитирането на монетни емисии, при които се наблюдава изобразяването 

на втори храм върху реверсите. Двата храма са изобразени върху медальони на Септимий 

Север (кат. № 96-99) и на Гета-август (кат. 127). Това води до заключението, че второто 

издание на празника е било свързано с построяването на втори императорски храм в града. 

Вероятно този втори храм е бил за култа на двамата братя Каракала и Гета. Титулуването на 

Гета като август върху монетите, отсечени по повод на това издание, както и появата на два 

храма върху монетните реверси, налагат извода, че вторият храм е бил посветен на двамата 

братя, когато те са били „изравнени” по титла. 

Изобразяването на два храма, две призови корони и надпис ΑΚΤΙΑ ΠΥΘΙΑ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ върху медальони на Септимий Север и на Гета-август, подкрепя тезата, че 

второто издание на празника е било организирано преди смъртта на Север, т.е. преди февруари 

211 г. И въпреки че надписите върху монетите, както и текстовете на епиграфските паметници, 

датиращи от времето на Северите, не титулуват града като ∆ΙΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ, смятам, че градът 

получава своята втора неокория именно в този период заради втория императорски храм. 

Изобразяването на два храма върху монетните реверси не е единственото основание за 

допускането, че поводът за второто честване на ΑΚΤΙΑ ΠΥΘΙΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ е било 

даването на втора неокорска титла на града. Важно е да бъде отбелязано, че именно при 

управлението на Елагабал настъпва промяна в изписването на титлата на града, която вече е 

∆ΙΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ. Монетните изображения обаче остават без съществена промяна от 

предходния период. Тема на монетните реверси отново са двата храма, изобразявани по 

познатия вече начин – един срещу друг в перспектива, над тях две призови корони, както и 

изображение на Градската богиня, седнала, наляво, с два храма в ръцете си. Ако приемем, че 

Елагабал е дал неокория на Перинт, това би означавало, че култът, почитан в един от двата вече 

съществуващи храма, е бил сменен с този на Елагабал. Но направеният анализ показва, че 
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вторият неокорски храм продължава да бъде изобразяван върху монетните реверси и след 

damnatio memoriae на Елагабал. Важно е да се отбележи мнението на B.Pick, според когото 

Елагабал не е дал втора неокория на Перинт, а само официално е разрешил, заради двата вече 

построени императорски храма, неокориите на града официално да бъдат считани за две. Може 

да бъде направен изводът, че началото на изписването на титлата ∆ΙΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ върху 

перинтските емисии е свързано с пряката намеса на императора, респ. това се е случило след 

неговото лично одобрение. Ето защо разсъжденията относно датата на получeната неокорска 

титла от Филипопол, са в сила и за Перинт – най-ранната възможна дата за това събитие е 

пролетта на 219 г., когато Елагабал преминал от Мала Азия на европейска земя на път за Рим. 

Това уточнение е важно с оглед на направения извод за пряката намеса на императора във 

връзка с изписването на титлата ∆ΙΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ и факта, че тази титла се среща в монетните 

легенди на всички емисии, отсечени по повод провеждането на игрите ΑΚΤΙΑ ΠVΘΙΑ. Това ми 

дава основание да смятам, че това издание на игрите в Перинт следва да се датира в 219 г. 

Аргументите за тази дата се потвърждават и от гледна точка на четиригодишния интервал 

между отделните издания на празника в Перинт. Още повече бихме могли да дадем и terminus 

ante quem на това издание, а именно времето преди пристигането на Елагабал в Рим, т.е. 

юли/август 219 г. Основание за това дава фактът, че в реверсния надпис на монетите на Юлия 

Паула не присъства името на празника, а само етникон и титлата на града – ΠΕΡΙΝΘΙΩΝ ∆ΙС 

ΝΕΩΚΟΡΩΝ.   

Следващите три издания на празника в Перинт датират от управлението на Север 

Александър. Годините на тяхното провеждане, предвид четиригодишния интервал между 

изданията, са 223 г., 227 г. и 231 г. Емисиите, отсечени по повод на трите издания са 

разграничени въз основа на потретите на императора.  

На база на портретите на Гордиан ІІІ върху аверса на монетите с агонска тематика, 

могат да бъдат датирани още две издания на игрите в Перинт – в 239 г. и 243 г., като бъде 

спазен четиригодишния интервал между тяхното провеждане.  

От управлението на император Галиен са и последните монетни емисии с агонска 

тематика, които отсича монетарницата на Перинт. Надписите върху реверсите съдържат само 

етникон и титлата ∆ΙΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ, но в нито един не е изписано името на празника. Дали 

отново празникът е честван под името ΑΚΤΙΑ ΠVΘΙΑ остава само в сферата на 

предположенията.  

Въз основа на направения анализ приемам, че игрите в Перинт са се провели в следните 

години: 
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-195 г. (управление на Септимий Север, Каракала-цезар (?)) 

-199 г. (управление на Септимий Север, Каракала-август, Луций Гета-цезар) 

-207 г. (управление на Септимий Север, Каракала-август, Публий Гета-цезар) 

-211 г. (управление на Септимий Север, Каракала-август, Гета-август) 

-215 г. (управление на Каракала) 

-219 г. (управление на Елагабал) 

-223 г. (управление на Север Александър) 

-227 г. (управление на Север Александър) 

-231 г. (управление на Север Александър) 

-239 г. (управление на Гордиан III) 

-243 г. (управление на Гордиан III) 

 

Ἀντωνείνια Σεβαστά и Σεβαστά 

Schönert-Geiss констатира, че първите монетни емисии с агонска тематика в Бизантион 

са отсечени по времето на епонимния магистрат Capitolinus, като датата на тези емисии е 

между 209 и 212 г. Епитетът Ἀντωνείνια в името на празника се обяснява с това, че Каракала се 

застъпил пред баща си за съдбата на града след края на войната с Песцений Нигер, след което 

Септимий Север върнал градския статут на Бизантион. Изворите съобщават, че в чест на 

император Каракала градът бил наречен Αντωνίνια. Тези сведения обаче не са подкрепени нито 

с нумизматични, нито с епиграфски данни. Schönert-Geiss не е категорична относно годината на 

провеждане на първото издание на празника Ἀντωνείνια Σεβαστά, като посочва две възможни 

дати за него – 211/212 г. За по-точното датиране на това издание на празника е важно да се 

обърне внимание на следното: 1) празникът е организиран по времето, когато Гета вече е 

получил титлата август; 2) точното датиране на мандата на Capitolinus като епонимен 

магистрат; 3) датата на посещението на Каракала в Бизантион и неговия личен патронаж на 

игрите.  

Наличието на монети на Гета-август, върху чиито реверси е посочено името на празника 

Ἀντωνείνια Σεβαστά, поставя окт./ноем. 210 – дек. 211 г. като възможна дата за неговото 

провеждане. Хронологичните рамки за датирането на това издание се стесняват още повече, 
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когато бъде взето предвид обстоятелството, че името на празника се среща единствено върху 

емисии на Каракала-август и на Гета-август, но не и върху такива на баща им Септимий Север, 

което позволява датирането му в периода февруари 211 – декември 211 г. 

Тази дата намира своето потвърждение и от гледна точка на периода, през който Titus 

Aelius Capitolinus е бил епонимен магистрат на Бизантион. Неговата магистратура се датира в 

рамките на 209 – 212 г. Важно е наблюдението, че името на този епонимен магистрат присъства 

върху монетни емисии единствено на Каракала-август и на Гета-август. Името му върху монети 

на Септимий Север не се среща, което датира неговата магистратура след февруари 211 г. 

Името на Capitolinus е изписано и върху реверси на монети, които монетарницата на Бизантион 

отсича по повод организирането на празника Ἀντωνείνια Σεβαστά. Това отново показва, че  

провеждането на това издание трябва да се постави след февруари 211 г. Тази дата намира 

своето потвърждение и в предполагаемото императорско посещение в Бизантион. 

Нумизматичните данни дават основание да се допусне, че в периода февруари – декември 211 г. 

Каракала (може би заедно с Гета (?)) е посетил Бизантион.  

Следващото издание на празника се датира по времето на епонимния магистрат Aelius 

Ponticus, чиято магистратура се поставя в хронологичните граници 212 – 217 г. С оглед на 

датата на първото издание на Ἀντωνείνια Σεβαστά, датирам това издание на празника в 215 г. В 

анализа относно филипополските празници Александрея Пития и Кендрисея Пития, беше 

аргументирана хипотезата, че Каракала е посетил Тракия не в 214 г., а в 215 г. Предполага се, 

че празникът, организиран по времето на Aelius Ponticus, не е бил съпроводен с лично 

императорско посещение в града. Предвид посочената дата за неговото провеждане – 215 г., 

може да бъде направен изводът, че все пак това издание на Ἀντωνείνια Σεβαστά е било 

реализирано в година, когато е имало императорско присъствие в провинция Тракия.  

Времето на епонимния магистрат Aurelius Tatianus се свързва със следващото издание 

на празника Ἀντωνείνια Σεβαστά. Датата на неговата магистратура се поставя в рамките на 

219/220 г. Предвид четиригодишния интервал между отделните издания на празника, датирам 

това издание в 219 г. Така поставената дата се подкрепя и от портретните изображения на 

императора върху монетните аверси. Schönert-Geiss различава в аверсните печати на монетните 

емисии за Елагабал портрети на императора от два различни възрастови периода.  Именно към 

по-ранния период принадлежат аверсните печати, с които са отсечени и монетите с агонска 

тематика. Смятам, че съществува пряка връзка между това издание на празника и 

преминаването на императора през града по пътя му към Рим в същата 219 г. Както вече беше 

изрично посочено, Елагабал е бил на европейска земя най-рано през пролетта на 219 г. Бих 

конкретизирала още повече датата на това издание, поставяйки като terminus ante quem 
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пристигането на императора в Рим – юли/август 219 г. Основание за това ми дава липсата на 

монетни емисии на Юлия Паула с агонска тематика. Монетарницата на Бизантион отсича 

монети на Юлия Паула, но нито реверсните изображения, нито монетните надписи подсказват 

наличието на някаква връзка с Ἀντωνείνια Σεβαστά. Допускам, че организирането на това 

издание на празника е било свързано с императорско присъствие в града. Бизантион е почел 

новия император с празника, носещ неговото име, като е имало и конкретен повод за 

почитането на неговия императорски култ – преминаването на Елагабал през града.  

От направения дотук анализ, може да бъде направен следният извод за хронологията на 

отделните издания на празника Ἀντωνείνια Σεβαστά: 211 г., 215 г. и 219 г.   

Както свидетелстват епиграфските и нумизматичните данни от времето на император 

Север Александър, името на празника в Бизантион е било променено, като епитетът Ἀντωνείνια 

е отпаднал. Това се обяснява с damnatio memoriae на Елагабал и съответно с това, че всичко, 

свързано по някакъв начин с отдаването на определена почит към култа на Елагабал, е трябвало 

да бъде премахнато и заличено. Монетните емисии с агонска тематика, които монетарницата на 

Бизантион отсича при Север Александър, свидетелстват, че по време на неговото управление 

празникът в Бизантион е имал две издания. Важно е да бъде отбелязано, че името на празника 

при тези две негови издания не е едно и също. Промяната, засвидетелствана както по 

епиграфски, така и по нумизматичен път, се състои в отпадането на епитета Ἀντωνείνια. Докато 

Ἀντωνείνια Σεβαστά е името на първото издание на празника през този период, то за второто 

нумизматичните свидетелства сочат, че то е само Σεβαστά. Тази промяна се обяснява с 

предприетото от Север Александър заличаване на името и култа на неговия предшественик.  

Промяната на името на празника в Бизантион не е осъществена в първите години от 

управлението на Север Александър. Монетните емисии, емитирани по повод на двете издания 

на празника, се датират по времето на двама епонимни магистрати на града – Aemilimus Severus 

и M. Aurelius Fronto. Двамата изпълняват тази магистратура един след друг по време на 

управлението на Север Александър, т.е. едното издание на празника е проведено при Aemilimus 

Severus, а другото – при M. Aurelius Fronto. Докато при Aemilimus Severus обаче празникът все 

още носи името Ἀντωνείνια Σεβαστά, то при M. Aurelius Fronto то е само Σεβαστά. Това означава, 

че промяната е настъпила по времето, когато M. Aurelius Fronto е изпълнявал тази 

магистратура. Ако бъде взет предвид четиригодишния интервал между отделните издания на 

празника, първото му провеждане само под името Σεβαστά би следвало да се датира в 231 г. 

Schönert-Geiss е склонна да свърже това издание на игрите с императорско посещение в града, 

по време на преминаването на Север Александър през Бизантион на път към Мала Азия. От 

друга страна, датирането на отделните издания на празника е и хронологически репер за 
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определяне на датите на магистратурите на Aemilimus Severus и M. Aurelius Fronto. Предвид 

четиригодишния интервал между отделните издания, може да бъде направен изводът, че при 

епонимния магистрат Aemilimus Severus празникът се датира в 227 г. Определянето на 231 г. 

като дата на промяна на името на празника, кореспондира с наблюдението, че окончателното 

отпадане на неокориите, дадени от Елагабал, е станало до началото на военната кампания на 

Север Александър срещу персите. Както показва и случаят с името на празника в Бизантион, 

всичко свързано с личността и култа на Елагабал е било окончателно заличено и премахнато до 

тази дата.  

Като свидетелство за настъпилата промяна в името на празника на Бизантион могат да 

бъдат посочени и изводите, направени на база на сравнение между два епиграфски паметника – 

списъците с победи на двамата херолди Οὐαλέριος Ἔκλεκτος и Σεπτίµιος Αὐρηλιανός.  

Една единствена монета от седми номинал доказва провеждането на агони в Бизантион 

при управлението на Maximinus/Maximus. Следващото издание на празника в Бизантион е 

засвидетелствано по монети на Гордиан ІІІ от осми номинал. Също както при реверсния надпис 

на монетата на Максим-цезар, името на празника не е посочено. Монета на Волусиан от шести 

номинал свидетелства за следващо издание на празника Σεβαστά (?) в града. Тук отново трябва 

да бъде направено уточнението, че в реверсния надпис името на игрите не е посочено. Времето 

на съвместно управление на Валериан и Галиен бележи последните монетни емисии на 

Бизантион с агонска тематика.   

С оглед на направения анализ на монетите с агонска тематика от Бизантион, датите на 

отделните издания на празника на града трябва да бъдат следните:  

-211 г. (управление на Каракара-август и Гета-август) 

-215 г. (управление на Каракала) 

-219 г. (управление на Елагабал) 

-227 г. (управление на Север Александър) 

-231 г. (управление на Север Александър) 

-235 г. (управление на Максимин І/ Максим) 

-239 г. или 243 г. (управление на Гордиан ІІІ) 

-251 г. (управление на Волусиан) 

-255 г. (управление на Валериан/Галиен) 
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Свидетелство за организирането на празници в Бизантион и след средата на III в. е един 

надпис от Смирна (кат. № 471), с който е почетен атлета Αὐρ. Ἀπολλινάριος, за когото е 

посочено, че е бил δολιχαδρόµος. В надписа е отбелязано, че той е получил гражданство и от 

Бизантион. От текста в края на надписа разбираме още, че Αὐρ. Ἀπολλινάριος е бил удостен от 

императорите Валериан и Галиен с честта да бъде ксистарх на Бизантион.  

Празник в Анхиало  

В литературата е изказано мнението, че игрите СΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ в Анхиало са 

старите игри в чест на култа на нимфите, съчетани с честването на новия императорски култ на 

Северите. Смята се, че името ΝΥΜΦΙΑ показва, че в града е съществувал култ към нимфите, 

като игрите първоначално са били основани в тяхна чест, а епитетът СΕΒΗΡΙΑ показва, че по 

времето на Северите те са били свързани с императорския култ. Общоприето е мнението, че 

култът на нимфите е бил свързан с минералните извори на Анхиало. Често пъти към по-стари 

празници на градовете са били добавяни елементи от императорския култ и по този начин 

статутът им е бил издиган. Поради оскъдните сведения, с които разполагаме, е много трудно да 

се каже дали тези игри в Анхиало са били провеждани през две- или през четиригодишен 

интервал от време. Приема се, че поводът за организирането им под името СΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ, 

не е билo императорско посещение в града. Липсата на повече данни за този празник не 

позволяват да бъдат изказвани категорични хипотези относно неговия статут – дали игрите са 

били θεµατικoί или ἱεροί, дали празникът е бил само местен или е било допуснато и участие на 

чужди атлети. На този етап не разполагаме и със свидетелства относно програмата на празника 

– включените дисциплини, възрастовите категории, наградите.   

През разглеждания период Анхиало е бил град с доста добре развита икономика. От 

времето на Траян насетне, когато получава епитета Ulpia, градът се е радвал на 

благосклонността на императорите, не само заради своето разположение, но и заради своите 

термални извори. В литературата се приема, че западнопонтийските градове били включени в 

т.нар. Понтийска лига. Основание за такова твърдение дава наличието на метрична буква в 

полето на монетните реверси, която според всеобщо приетото мнение, свидетелства за 

уеднаквяването или деноминацията на въпросните емисии на тези градове. М. Тачева не 

приема съществуването на такъв съюз, като основание за тази хипотеза ù дава факта, че 

„градовете от Олбия до Анхиало, т.е. с изключение на Месамбрия, започват да поставят не 

едновременно и не върху всички емисии метрична буква”. Тя подкрепя становището, че 

причина за подобно контрамаркиране на монетните емисии е станало „развитието на 

международната търговия в рамките на общоимперския пазар”. Наблюденията върху наличния 

монетен материал от римска Тракия не подкрепят тезата за съществуването на Понтийска лига. 
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По времето на управлението на Северите Анхиало също поставя деноминационни контрамарки 

върху свои монетни емисии. Фактът, че и Анхиало предприема такова контрамаркиране, най-

вероятно свидетелства за развитието на международната търговия в града през този период. 

Икономическата сила на града е намерила израз и в организирането на празник именно по 

времето на Северите. Градът поставя метрична буква и в полето на монетните реверси на 

емисии, отсечени по повод на празника СΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ. С името на тези игри в реверсната 

легенда монетарницата на Анхиало емитира емисии на Септимий Север (кат. № 248, 249, 250), 

на Каракала-август (кат. № 251, 252, 253, 254) и на Гета-август (кат. № 255). Името на 

провинциалния управител не е посочено в нито един реверсен надпис. Както подчертава Г. 

Михайлов, датирането на тези монети с едни и същи реверсни изображения и тематика, може 

да стане на база на монетите на Гета-август. Има монети, отсечени по повод на СΕΒΗΡΙΑ 

ΝΥΜΦΙΑ както с, така и без нумерална буква. По-голямата част от монетите на Гета-август, 

които отсича монетарницата на Анхиало, имат нумерална буква. Според Д. Ботева, наличието 

на нумерална буква върху монетите на Септимий Север и Каракала, е сигурен критерий за 

датирането им във времето след обявяването на Гета за август през октомври/ноември 210 г. 

Тези наблюдения водят до извода, че нумерална буква върху монетите на Анхиало се среща 

след обявяването на Гета за август. Монетата на Гета-август с изображение на агонска маса и 

надпис СΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ има нумерална буква (кат. № 255). Това наблюдение, както и 

обстоятелството, че агонската тематика при монетите на Гета-август с нумерална буква намира 

аналог единствено при емисии на Каракала-август (също с нумерална буква, което очертава 

датировката им в месеците между февруари и декември 211 г.) води до извода, че празникът 

СΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ е бил организиран в периода февруари-декември 211 г. Това е и 

единствената по-точна датировка на издание на този празник в Анхиало.      

Ако приемем, че монетните емисии на Септимий Север и Каракала-август с агонска 

тематика и без нумерална буква са по-ранни като датировка, бихме могли да допуснем 

провеждането на поне още едно издание на този празник в периода 203/204 г. – 

октомври/ноември 210 г. (без да бъде посочена по-точна дата). 

След времето на Северите следващото издание на празника, което може да се 

засвидетелства в Анхиало по нумизматичен път, датира от управлението на Гордиан ІІІ. Не 

бихме могли да твърдим обаче, че това са същите игри СΕΒΗΡΙΑ ΝΥΜΦΙΑ, тъй като върху 

реверсните надписи на монетите от това време не е посочено изрично тяхното име. 

Питийски игри в Сердика  

Надпис от Сердика свидетелства за провеждането на игри от πρώτη τετραετηρίς (кат. № 

359). В началото надписът е фрагментиран и не става ясно дали проведените игри са били част 
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от празника Πύθια или преди генитивната форма Πυθίων празникът е носел и друго име, т.е. не 

може да се определи със сигурност дали Πυθίων е само означение за исопитийския статут на 

празника.  

Изводите, на които се крепи хипотезата, че това са били сердикийски игри, могат да 

бъдат обобщени по следния начин: 1) надписът е открит в Сердика; 2) споменатите в надписа 

агонотети са били сердикийски граждани, за което говори и фактът, че един от тях е получил 

длъжността пръв архонт на Сердика по времето на император Север Александър и 3) 

почетеният атлет-победител е бил сердикийски гражданин.  

Въз основа на приетия terminus ante quem за организирането на тези исопитийски игри и 

в подкрепа на тезата, че те са били проведени в Сердика, а не във Филипопол, може да се 

направи едно интересно сравнение между сердикийския надпис и един епиграфски паметник, 

открит в метрополията на тракийския койнон. В случая е важно да се подчертае фактът, че в 

сердикийския надпис се говори за Питийски игри τῆς πρώτης τετραετηρίδος. В епиграфския 

паметник от Филипопол (кат. № 338) е споменат P. Virdius Iulianus, който е бил агонотет на 

πρώτη (?) τετραετηρὶς τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος. Допуска се, че във въпросния  надпис се имат предвид 

игрите Александрея Пития, организирани във Филипопол по времето на император Каракала. С 

оглед на това, че този надпис е доста фрагментиран, предположението, че Александрийските 

игри не са от първото, а от третото, четвъртото и т.н. четиригодие, засега остава само в сферата 

на хипотезите. Засега не разполагаме със сигурни данни за провеждането на Питийски игри във 

Филипопол преди Александрийските, пък било то и със статут на „свещени”. В заключение 

трябва да се каже, че ако бъде приета тезата, че в кат. № 338 се имат предвид именно 

Александрийските игри, организирани във Филипопол в първото (?) четиригодие, това би било 

доказателство, че Питийските игри от сердикийския надпис не биха могли да бъдат 

организирани във Филипопол, тъй като те също са били проведени в първото четиригодие. 

Важно е обстоятелството, че надписът от Сердика е с доста по-ранна дата от датата на 

филипополските Александрийски игри. Бихме могли да заключим, че въпросните Питийски 

игри от сердикийския надпис, които са били проведени за първи път, не са били организирани 

от Филипопол. Това са били игри, организирани от Сердика. Изричното посочване в надписа, 

че почетеният атлет е бил победител именно при провеждането на игрите в тяхната първа 

тетраетерида, индиректно свидетелства за това, че провеждането им явно е продължило и след 

това (или се е очаквало да продължи). Това означава, че първите Питийски игри в Сердика са с 

по-ранна дата от тази на исопитийските игри в метрополията на тракийския койнон. Въпреки 

това, предвид факта, че сердикийските игри са били посветени на Аполон, смущава 

наблюдението, че неговият култ не е много ясно изразен в епиграфските паметници от самата 

Сердика.  
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Ἱεροὶ ἀγῶνες  

За по-пълния анализ на празниците в провинция Тракия е важно да бъде разгледан и 

техният статут, което дава възможност да се направи извод за мястото им в йерархията на 

празниците в източните провинции на империята. За статута на празниците извор от 

първостепенно значение са надписите със списъци на победи на атлетите. Тези списъци 

„описват” кариерата на атлети и артисти, изброявайки едно след друго имената на празниците и 

градовете, в които са спечелени победите. Често пъти начинът, по който са организирани тези 

списъци, съблюдава степента на престижност на празниците. Статутът на празниците, в които 

се е предвиждало провеждането на агони с парични награди, е бил много по-ниско в 

йерархията в сравнение с другата голяма група агони през римския императорски период – тази 

на ἀγῶνες ἱεροὶ καὶ στεφάνιται. В тази част на дисертационния труд са разгледани всички 

налични епиграфски данни за статута на празниците в провинция Тракия. С такива данни 

разполагаме за празниците във Филипопол, Перинт и Бизантион. В няколко епиграфски 

паметника, в които са споменати победи на атлети и в Перинт и Бизантион, статутът на 

празниците не е споменат изрично. В началото на тези надписи е използвана стандартната 

формула νεικήσας ἀγῶνας τοὺ(ς ὑπ)ογεγραµµένους. Важно е да се направи уточнението, че в тези 

случаи отсъствието на епитета ἱεροὺς не бива да се използва като аргумент за това, че победите 

на атлетите не са били в „свещени” агони. Против една подобна хипотеза може да бъде 

посочено обстоятелството, че в същите тези списъци са посочени и празници, за които със 

сигурност се знае, че са имали такъв висок статут.   

 

В тази част от анализа е направен опит да бъде определена по-точно датата, когато 

празниците в Перинт и Бизантион са получили статут на „свещени”. За тази цел подробно е 

разгледан текстът на надпис от Сарди, поставен в чест на известния атлет Marcus Aurelius 

Damas. Това, което касае празниците в провинция Тракия, е текст В. Според направените от J.-

Y. Strasser наблюдения върху текста, на р. 13 трябва да се възстанови името на Бизантион, а на 

р. 14 – това на Перинт. Текст В от надписа представя списък на победите на атлета в αγῶνες 

θεµατικοί. В същото време за празниците и в двата града е направено уточнението, че те са νῦν 

ἱερός. Това е много важно, тъй като касае техния статут, който явно във времето е станал по-

висок.  

Видове агони, включени в програмата на градските празници 

Спортни агони  

Нумизматичните и епиграфските данни, с помощта на които бихме могли да установим 

какви атлетически агони са се провеждали в рамките на провинция Тракия, не са много. 
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Установено е включването на следните дисциплини в празниците от провинция Тракия: 

пентатлон (във Филипопол, Перинт и Бизантион), борба (във Филипопол и Перинт), 

панкратион (във Филипопол, Перинт и Бизантион), бокс (във Филипопол); най-вероятно бягане 

в трите дистанции стадион, диалос и долихос (във Филипопол). 

Музикални и театрални агони  

По епиграфски и нумизматични данни, както и по сведения от антични извори, в 

програмата на празниците във Филипопол, Перинт и Бизантион е било включено състезание на 

херолди; състезание на тръбачи и на китареди (в Перинт), на поети (във Филипопол и 

Бизантион), на актьори (в Перинт), състезание διὰ πάντων (в Перинт и Бизантион).   

Възрастови категории  

Единствено епиграфските данни доказват наличието на възрастовите категории в 

празниците на градовете в провинция Тракия. Такава категория е παῖδες Ἰσθµικοί, която е 

засвидетелствана за Актийските игри в Перинт. Възрастовата категория παῖδες от Актийските 

игри в Никополис е копирана и в други градове, като това може да бъде констатирано и за 

игрите в Перинт. Освен наличието на възрастови категории в Актийските игри в Перинт, 

разполагаме с епиграфско свидетелство (кат. № 349), което доказва, че такива е имало и в 

Питийските игри на града. Атлетът Αὐρήλιος Μητρόδωρος Κυζικηνός има две победи в 

дисциплината пентатлон, като от надписа се разбира, че той е бил победител в категорията 

ἄνδρες. Това показва, че игрите действително са копирали Питийските игри в Делфи. Същият 

извод може да бъде направен и за исопитийските игри във Филипопол, за които надпис с кат. № 

344 категорично свидетелства, че са имали същите възрастовите категории, каквито са били 

предвидени и в първите Питийски игри от ἀρχαία περίοδος.   

Съществуване на агонски цикъл в провинция Тракия? 

Основните аргументи, които ми дават основание за допускането, че между градовете на 

провинция Тракия е съществувала определена съгласуваност при основаването на техните 

празници, с което е бил създаден един провинциален агонски цикъл, спазван от гледна точка на 

датата за провеждането им и времевия интервал между отделните издания, са: 1) датата на 

монетните емисии, отсечени от монетарниците на Филипопол, Перинт, Бизантион и Анхиало 

по повод на празниците, организирани в тези градове и 2) данните от надписи на атлети, в 

чиито списъци с победи в различни агони са включени и тези от провинция Тракия.  

Установените дати на отделните издания на празниците в градовете на провинция 

Тракия са представени в хронологична таблица. От изготвената сравнителна таблица става 
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ясно, че в едни и същи години в няколко града на провинцията са били организирани агони. 

Във Филипопол, Перинт и Бизантион празниците са били провеждани на всеки четири години. 

Такъв вероятно е бил и този в Анхиало. Това позволява да се изгради хипотезата за 

съществуването на определен „календар” на агоните, организирани в провинцията.  

Епиграфските паметници свидетелстват, че в провежданите състезания в провинция 

Тракия са взели участие и респ. имат победи и чужди атлети. Това обстоятелство налагало 

изготвянето на календар на агоните в провинцията, тъй като професионалните атлети участвали 

в агони на различни градове, което налагало честото им пътуване до различни провинции. Ето 

защо, както би могло да се очаква, програмата им с участия в различни празници обикновено 

била организирана на географски принцип. По този начин в римските провинции се оформили 

определни „агонски цикли”, какъвто според мен може да се предположи и за провинция 

Тракия.  

Друг важен извод, който може да се направи е, че оформянето на определен агонски 

цикъл в провинцията се наблюдава едва от началото на III в. нататък. Монетните емисии 

потвърждават наличието му поне до втората половина на III в. Макар епиграфските паметници 

да свидетелстват, че до началото на III в. в провинция Тракия е имало агони, които може да са 

били част от по-големи празници, преди тази дата нито нумизматичните, нито епиграфските 

данни дават някакви индикации за това, че празниците в отделните градове на провинцията са 

били провеждани по определена схема. Какви може да са причините за това? 

1) Това са били празници в чест на императорския култ. Основаването им е 

било възможно едва след личното разрешение на императора. Разглеждането на 

празниците в съответния исторически контекст показва, че в провинция Тракия това 

обикновено е ставало след императорско посещение. 

2) Личното императорско разрешение за основаването на празниците личи 

и от техния статут. Във Филипопол, Перинт и Бизантион те са „свещени” – титла, която 

можела да бъде получена само от императора. 

3) С течение на времето и особено през третото столетие постепенно се 

затвърдила тенденцията даването или отнемането на празници да бъде използвано като 

политическо средство за управление по отношение на градовете в източните 

провинции. Така самите празници се превърнали в ясен „знак” за това кои от градовете 

са се ползвали с императорското благоволение и кои не. Последното засилило 

съревнованието между тях, както и стремежа им да получават от императора престижни 

титли като организират все по-бляскави празници, които да се ползват с все по-голяма 

популярност. 
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4) Епиграфските паметници, датиращи след началото на III в., 

свидетелстват за участие и на чужди атлети в спортните празници в провинция Тракия.  

 

От направения анализ може да направи следното обобщение по отношение на датите на 

празниците в провинция Тракия и съответно на датите, свидетелстващи за съществуването на 

агонски цикъл в провинцията: 

- 211 г. – празници в Перинт, Бизантион и Анхиало; възможна хипотеза за празник и 

във Филипопол (?) 

- 215 г. – празници в Перинт, Бизантион и Филипопол 

- 219 г. – празници в Перинт, Бизантион и Филипопол 

- 223 г. – празници в Перинти и Филипопол (?) 

- 227 г. – празници в Перинт, Бизантион и Филипопол (?) 

- 231 г. – празници в Перинт, Бизантион и Филипопол (?) 

- 235 г. – празник в Бизантион 

- 239 г. – празници в Перинти и Бизантион (?) 

 

Жертвоприношението в празниците   

Жертвоприношенията са заемали централно място в провеждането на даден празник. 

Придържайки се към направената още в увода на дисертацията уговорка, че анализът и 

изводите за празниците в провинция Тракия са направени основно на базата на наличните 

епиграфски и нумизматични данни от посочената територия, може да бъде направена 

констатацията, че данните, които пряко свидетелстват за извършването на жертвоприношения 

по време на празници в рамките на провинция Тракия, са изключително малко. Това, разбира 

се, не намалява тяхната информационна стойност, а напротив – изисква да се направи по-

подробен анализ в контекста на празниците, в които са засвидетелствани.       

От Филипопол разполагаме с нумизматични данни за жертвоприношения на бик/вол, 

извършени по време на празниците Александрея Пития и Кендрисея Пития. В центъра и на 

двата празника е било поставено честването на императорския култ. Важно е да бъде 

отбелязано, че в надписи от източните провинции на империята касаещи празници, в които 
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честването на императорския култ заема централно място, изрично са посочени извършените 

жертвоприношения за дадено божество, но не е споменато, че такива са предвидени и за 

императора. Епиграфските данни от източните провинции показват, че това е било обичайната 

практика – да бъдат правени жертвоприношения за божеството, но не и за императора, въпреки 

че императорският култ е присъствал във всички ритуали по време на провеждането на 

празника. Това означава, че независимо от основното място, което императорският култ е 

заемал по време на култовите ритуали, той не е бил почитан наравно с култа на божествата. 

Извършваните жертвоприношения представляват ясна индикация за разликата в почитането на 

боговете и на императорите. Данните от Филипопол позволяват да бъде направен същият извод 

и за почитането на императорския култ по време на празниците Александрея Пития и 

Кендрисея Пития. 

Императорският култ на Елагабал е заемал централно място в празника Кендрисея 

Пития, но неговото почитане и това на култа на Аполон Кендрисос по никакъв начин не може 

да бъде считано за еднакво, дори с оглед на това, че двата култа са били почитани в един и 

същи храм – този на божеството-патрон на града. Изображението върху реверса на 

филипополска монета, представящо императора, извършващ жертвоприношение за Аполон, е 

ясна индикация за разликата между двата култа, както и за ролята им в самия празник (кат. № 

46). Съществуват основания да се счита, че реверсното изображение на хълма върху тази 

монета е географска реалия. Именно това, че императорът извършва жертвоприношение за 

божеството, поставя ясната граница в почитането на двата култа. Същият коментар може да 

бъде направен и за изображение върху реверса на монета на Каракала, отсечена също от 

филипополската монетарница. Представената сцена е еднотипна – император Каракала принася 

жертвоприношение на Аполон Кендрисос (кат. № 4). Монетата е емитирана по повод 

организирането на празника Александрея Пития, което ясно се вижда от реверсната легенда 

ΚΟΙΝΟΝ ΘΡΑΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΠΥΘΙΑ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠ.   

От Пауталия има надпис, в чийто текст е казано, че колегия на епимелети e 

организирала гимнастически състезания и конни надбягвания (кат. № 367). От надписа се 

разбира още, че тези игри са били посветени на Зевс и Хера, на които епимелетите са 

направили жертвоприношение „от (със) средствата на града” (ἐκ τῶν τῆς πόλεως). Анализът, 

направен основно на базата на местонамирането на този епиграфски паметник, показва, че той 

най-вероятно произлиза от светилище на Зевс и Хера. Съществуващото досега мнение в 

литературата, че епимелетите в този надпис отговарят на curatores ludorum в градовете с 

римско административно устройство, не намира своето основание, преди всичко с оглед на 

обстоятелството, че Пауталия не е била град с римско административно устройство. Б. Геров 

изрично подчертава, че Пауталия е била организирана като гръцки град с малоазийски облик, 
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каквито са били и другите градове в провинция Тракия. Индикация за това са и имената на 

посочените в надписа епимелети: преобладават лицата с гръцки произход. Ето защо смятам, че 

в този случай едно сравнение с градовете с римско административно устройство не би било 

коректно. Съответно такова би следвало да бъде направено с градове, които имат подобна на 

пауталийската административна уредба. Местонамирането на надписа е основателен аргумент 

тези епимелети да бъдат свързани със светилището и респ. с храма, локализирани на хълма 

Хисарлъка, т.е. те не са имали само задачата да организират въпросните игри, а са били 

назначени към това светилище, за да помагат за неговото по-добро функциониране. Подобни 

примери, подкрепени с епиграфски данни, има както от съседната провинция Македония, така 

и от източните провинции на империята.  

Свидетелства за процесии като част от празници   

Процесиите са заемали важна част в един празник. Надпис от Перинт, изписан върху 

три отделни фрагмента от архитрав, свидетелства за построяването на храм в чест на император 

Хадриан и съпругата му Сабина (кат. № 369). Този надпис е изключително интересен от гледна 

точка на почитания в града императорски култ. За по-точното датиране на надписа, както и за 

неговата по-коректна интерпретация, е важно обстоятелството, че Хадриан е наречен Ζεὺς 

Ὀλύµπιος, а определението ἡ νεώτερα ∆ηµήτηρ е добавено към името на Сабина. В надписа е 

казано, че Λαρκία Γηπαιπυρις, дъщеря на Λάρκιος Ἀσιατικός, издигнала τὸ [ἱερὸν σὺν τῇ εἰκόνι Θεοῦ 

Καίσ]αρ[ος κα]ὶ τοῖς ἄλλοις ἀγάλµασιν τοῖς ἀνακειµένοις ἐν αὐτῷ. Формулата, която е използвана, 

подсказва, че този епиграфски паметник може да бъде посочен като свидетелство за 

провеждането на императорски празници и различни чествания, свързани (вероятно) с цялата 

domus imperatoriа. Извършваните във връзка с тях ритуали се предполагат не само заради 

наличието на храмова сграда в града, посветена на императорския култ, но също и заради 

изричното споменаване в надписа на εἰκῶν Θεοῦ Καίσαρος и ἄλλοι ἀγάλµατες. Носенето на 

императорските образи е заемало основна част от празниците, организирани в чест на 

принцепса. Обикновено те били носени в процесия и поставяни на специално място съгласно 

ритуалите, които спазвали жреците на императорския култ. Пред императорския образ били 

извършвани също и жертвоприношения. Именно той е бил в центъра на много от провежданите 

по време на празника ритуали. Постепенно носенето на образите на императорите в процесия 

се превърнало в най-важния ритуал от почитането на императорския култ. 

Според интерпретацията на E.Kalinka, посоченият надпис от Перинт е строителен и в 

него се споменава построяването на храм, посветен на Хадриан и Сабина. Тази хипотеза, както 

и неговото разчитане на надписа, се приемат и от M.Sayar. G.Seure оспорва тази интерпретация 

на паметника. Като аргумент против нея той посочва, че ако бъде премахната частта от 
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надписа, разчетена като τῇ εἰκόνι Θεοῦ Καίσ]αρ[ος, то ще отпадне и един от основните доводи в 

полза на твърдението, че надписът касае строеж на храм на Хадриан. Предвид дължината на 

лакуната, Seure смята, че думата ἱερόν е прекалено кратка за нея. Вместо тази дума, той 

предлага да се възстанови думата προσκήνιον, което от своя страна свързва въпросния надпис с 

театъра на Перинт. Хипотетичната възможност за отнасянето на този епиграфски паметник към 

театъра на града обаче, не променя направения извод на база на използваните формули в него 

за провеждането на процесии в града по време на празници, в които се е носел императорският 

образ. Като аргумент от първостепенно значение по този въпрос може да бъде посочен 

известният надпис на Salutaris от Ефес.  

Празници и φιλοτιµία 

В тази част от дисертацията са разгледани епиграфските данни за онези хора от 

градовете на провинция Тракия, за които изрично е посочено, че са осигурили средства за 

организирането на агони или гладиаторски битки. Акцентът е поставен върху въпроса за 

тяхната φιλοτιµία, заради която градовете са поставили почетни надписи на своите благодетели. 

Въпросът е пряко свързан с тенденцията, която се наблюдава в цялата Източна Римска 

империя, хора от градския елит да подпомагат организирането на спортни празници и на 

скъпоструващите гладиаторски битки и ловни зрелища. Ето защо в тази част са направени 

много препратки към сведения от източните провинции на империята, базирани основно на 

епиграфски паметници, които биха допълнили или изяснили този въпрос в провинция Тракия.   

Devotio за императора? 

Няколко надписа, открити на територията на провинция Тракия и свързани с 

организирането на гладиаторски и ловни игри, позволяват да се наблюдава съчетаването на 

старите елинистически традиции с новите римски порядки. Това са тези, които представляват 

покана за предстоящи гладиаторски и ловни зрелища (т.нар. invitatio ad munera). Такива 

надписи има от Филипопол, Сердика и Никополис ад Иструм. Обикновено гладиаторските и 

ловните игри са били част от една и съща програма. Подобни програми много рядко са били 

организирани от частно лице. С тази литургия са били натоварени жреците на императорския 

култ, независимо дали са изпълнявали тази длъжност за цяла провинция или само в рамките на 

даден град. Смятам, че въпросните надписи от провинция Тракия биха могли да бъдат 

свидетелство, че в тези случаи causa muneris би могла да се разглежда в контекста на devotio за 

императора, императорския дом и римския народ. 

Извършването на жертвоприношение заради войската и името на ритуала, който го е 

съпровождал – devotio, се коренят в римската републиканска религия. Изворите сочат, че 
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практиката за devotio, както доброволно, така и не дотам доброволно, продължавала през 

епохата на Принципата, като принасянето в жертва на живота на някой било вече не заради 

успеха на армията, а заради здравето и благополучието на императора. Освен това има много 

епиграфски свидетелства, датиращи от този период във връзка с това, че понякога munus и 

venatio са били давани “pro salute imperatoris”, а понякога и за цялата domus imperatoria. 

Епиграфски данни за химноди 

Епиграфски данни от провинция Тракия доказват съществуването на колегии на 

химноди. Химнодите са били включени в празненствата, организирани в чест на императорския 

култ. При анализа на надписите трябва да се обърне внимание на два много важни момента: 1) 

местата, където са намерени и 2) времето, когато са били поставени.  

В цялата провинция Тракия има само два града, където са открити епиграфски 

паметници, свидетелстващи за наличието на химноди. Това са Перинт и Никополис ад Иструм. 

Три надписа от Никополис ад Иструм представляват посвещения на Капитолийската Триада, 

докато в един единствен погребален надпис от Перинт е казано, че покойната ∆εκνία Κουκία 

Μαρκιανὴ е била дъщеря на химнод. Прави впечатление, че и четирите надписа са поставени 

приблизително по едно и също време – надписите от Никополис ад Иструм се датират в края на 

II в., а този от Перинт е с дата след 212 г., т.е. времето на Северите. Във връзка с колегиите на 

химнодите трябва да се вземе предвид това, че 1) те водят своето начало и традиции от Мала 

Азия и 2) култът, почитан от тези колегии, е бил фокусиран върху императора, т.е. най-

вероятно става въпрос за официално почитане на императорския култ в Перинт и Никополис ад 

Иструм.  

Времето на поставяне на тези надписи би могло да бъде тълкувано по два начина. От 

една страна присъствието на Северите в провинция Тракия, както и последвалите събития, 

обясняват засиленото почитане на императорския култ в провинцията през този период. Но 

свидетелствата за колегии на химноди в Никополис ад Иструм и в Перинт именно през този 

период, би могло да бъде обяснено и от гледна точка на социалния и икономическия живот в 

тези два града. Епиграфските данни за наличието на занаятчийски колегии в Никополис ад 

Иструм свидетелстват за участието на малоазийци в икономическия живот на града. Повечето 

от тези данни датират от края на II в. и със сигурност не могат да бъдат свързани с първите 

заселници при основаването на града. Наблюдението на М. Тачева относно надписите, 

поставени от частни лица в Никополис ад Иструм, показва, че повече от половината от 

епиграфските паметници, които биха могли да бъдат датирани, са поставени по времето на 

Северите. Това й дава основание да счита, че през този период в града е имало второ масово 

заселване на хора от източните провинции. Ето защо едно възможно обяснение за появата на 
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химноди едва в края на II в. би могло да бъде именно предположението, че те се появяват с тази 

втора вълна на преселение. Смятам обаче, че е възможна и една друга хипотеза, която се 

основава на вероятността появата на химнодите да е отражение на засилилата се икономическа 

роля на източните заселници, което постепенно е намерило израз както в навлизането им в 

управлението на града, така и в неговия религиозен живот. От Никополис ад Иструм липсват 

напълно епиграфски данни за траки занаятчии, което се обяснява с постоянната конкуренция от 

страна на колегиите от източни преселници, които им осигурявали икономическо първенство. 

Освен това големият процент източни преселници, които са засвидетелствани в епиграфските 

паметници, говори за численото им превъзходство, както и за силното влияние върху 

религиозните и културни традиции на местното население. Допускам, че обяснението за 

липсата на по-ранни епиграфски свидетелства за химноди в Никополис ад Иструм, може да 

бъде открито именно в участието на източните заселници в политическия и икономическия 

живот на града. В периода от основаването на града в началото на II в. до края на същия II в. 

(до времето на административното присъединяване на града към провинция Долна Мизия), 

когато се датират и надписите за химнодите, участието на източните заселници в живота на 

града се увеличило и техните позиции в Никополис ад Иструм са ставали все по-стабилни. При 

първата вълна на източни преселници в града нямаме епиграфски свидетелства за тяхно силно 

икономическо присъствие, както липсват и свидетелства за присъствието им в 

административния живот на града. Както подчертава и М. Тачева, икономическата сила 

осигурявала вход в административното управление на града. Това от своя страна е намерило 

отражение и в религиозния живот на Никополис ад Иструм и по-специално по отношение на 

официалното почитане на императорския култ. Именно в края на II – началото на III в. градът 

достига икономическия си разцвет. Със сигурност може да се направи изводът, че 

новооснованият и бързо развиващ се град Никополис ад Иструм привлякъл източните 

заселници посредством благоприятните условия и възможности за печалба. 

Смятам, че изводите относно засилената позиция на източните преселници в градския 

живот на Никополис ад Иструм са в сила и за Перинт – другият град в провинцията, за който 

може по епиграфски път да се констатира присъствието на химноди. За силните позиции на 

източните преселници свидетелства епиграфският архив от града. От надпис научаваме за 

съществуването на синедрион на „обичащите Апамея” (τὸ συνέδρ[ιον] τῶν Φιλαπαµέω[ν]) (кат. 

№ 409), които играят важна роля в живота на Перинт – те поставят олтар на богинята Хомоноя, 

което символизира сключването на ὁµόνοια между Перинт и Апамея (Витиния). Поводът за 

поставянето на надписа явно е бил много важен за живота за града, тъй като надписът е датиран 

по името на провинциалния управител Statilius Barbarus. Едновременно с името на 
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провинциалния управител в текста се споменават имената на градския управител, архимиста и 

жреца на сдружението. 

Нумизматични данни за честване на ὁµόνοια 

Монетните типове “ὁµόνοια” документирали съюзните връзки между различни, а не 

рядко и отдалечени един от друг градове. Важно е уточнението, че тези емисии отразявали 

съюзяването (побратимяването) на градовете, като по този случай били организирани 

съвместни празници. Върху реверсите на този тип монети били изобразявани главните 

божества на градовете, които си подават ръце или заедно извършват жертвоприношения. 

Характерът на този вид съюзи все още не е напълно ясен, но изследователите са единни в 

мнението си, че сключването му е било отбелязвано с провеждането на празник в съответните 

градове. При тези празници градовете затвърждавали вече съществуващо приятелство или 

изглаждали стари конфликти.  

В провинция Тракия монетарниците само на три града секат емисии по повод честване 

на ὁµόνοια – Перинт, Бизантион и Бизия. Монетарницата на Перинт отсича емисии по повод 

сключването на ὁµόνοια с четири града – Ефес, Кизик, Никомедия и Смирна (кат. № 264, 266-

269). Засега няма никакви нумизматични свидетелства за съюзно монетосечене на Перинт с 

друг град от провинция Тракия. Отсичането на такъв тип монетни емисии в Перинт започва 

доста късно, като при това е ограничено само в рамките на управлението на Гордиан III. В 

реверсните надписи на тези монети са изписани два етникона свързани със съюза ΚΑΙ, т.е. 

посочени са имената на двата града, между които е сключена ὁµόνοια. В тези надписи изрично 

присъства и думата ΟΜΟΝΟΙΑ, която ясно свидетелства за причината за емитирането на тези 

монети. При този тип монетосечене обикновено емисиите са отсечени в този град, чието име е 

посочено първо (т.е. отляво) в реверсната легенда, след което се изписва и името на съюзния 

град. Това означава, че посочените монети са били отсечени в монетарницата на Перинт. В 

техните монетни легенди Перинт е титулуван като ∆ΙС ΝΕΩΚΟΡΩΝ. От градовете, с които 

Перинт има сключен такъв съюз, само монетарницата на Смирна сече също монети за 

сключената ὁµόνοια с Перинт, които се датират през третата фаза на съюзното монетосечене на 

Смирна (управление на Гордиан III (238-244)).    

D. Klose отбелязва, че монетите, отсечени от Перинт по повод на сключена ὁµόνοια, 

едва ли са били много в количествено отношение. Въпреки това е важно да се подчертае, че 

това са монети от висок номинал: монетите за ὁµόνοια с Ефес са от шести номинал (кат. № 266, 

267), а по повод на ὁµόνοια със Смирна (кат. № 264), Кизик (кат. № 268) и Никомедия (кат. № 

269) перинтската монетарница отсича медальони. Това ясно показва, че те са били емитирани 

по повод на специално честване в града.  
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Бизантион сключва ὁµόνοια с два града – с Никея (Витиния) и Бизия. Както 

монетарницата на Бизантион, така и тази на Никея секат емисии по този повод. Би могло да се 

допусне, че причините за честването на ὁµόνοια между Бизантион и Никея не са били само 

икономически. Основания за разсъждения в тази посока дава сравнението между съюзните 

монетосечения на Перинт и на Бизантион, респ. избора им с кои градове да сключат такъв 

съюз. Това сравнение показва, че в основата на този съюз може да се окаже и общата 

политическа съдба на градовете. Никея сключва ὁµόνοια с Бизантион, но не и с разположения 

между тях голям град Никомедия. Липсата на такъв съюз между Никея и Никомедия се 

обяснява с постоянното им съперничество за първенство в рамките на провинция Витиния. По 

време на войната между Септимий Север и Песцений Нигер двата града избират да застанат на 

противоположни страни, съответно Никомедия става съюзник на Север, докато Никея избира 

страната на Нигер. Подобна е ситуацията и в провинция Тракия по отношение на Перинт и 

Бизантион. Наблюдението върху нумизматичните данни позволява изграждането на хипотеза за 

съществуване на съюзно монетосечене между градовете, които имат еднаква съдба след края на 

войната между Север и Нигер. 

Епиграфски данни за честване на ὁµόνοια 

Освен нумизматични данни за съществуването на ὁµόνοια между градове от провинция 

Тракия и други градове от източните провинции на Римската империя, съществуването на 

такъв съюз се доказва и по епиграфски път. Надпис от Перинт свидетелства за сключването на 

ὁµόνοια с Кизик (кат. № 408). Датировката на надписа е сигурна по името на legatus Augusti pro 

praetore на провинция Тракия Marcus Ulpius Senecio Saturninus. За нея трябва да бъде взето 

предвид още едно важно сведение, което е посочено в самия надпис, а именно, че титулатурата 

на Кизик гласи ἡ λαµπροτάτη µητρόπολις τῆς Ἀσίας νεωκόρος Κυζικηνῶν πόλις. Кизик получава 

втората си неокория по времето на Север Александър. В този период монетарницата на Перинт 

не отсича емисии по повод на сключената ὁµόνοια с този град. Както показват монетните 

емисии, това става по-късно – по времето на Горидан III. Предполага се, че основните причини 

за сключването на тази ὁµόνοια са били икономически. Кизик е изнасял основно зехтин и жито. 

Би могло да се отбележи също, че разполагаме с епиграфски свидетелства за участието на 

атлети, родом от Кизик, в празници, организирани в Перинт (кат. № 349).   

Друг надпис от Перинт свидетелства, че синедрионът на сдружение на апамейци 

(Апамея във Витиния) е издигнал олтар в чест на богинята Хомоноя (кат. № 409). Изворите 

свидетелстват, че след отстраняването на различни конфликти градовете издигали олтар, който 

бил посвещаван на богинята. Причините и за тази ὁµόνοια обикновено се обясняват с 

икономическите интереси на двата града. Апамея използвала приходите си от зехтин, риболов 

и морска търговия, за да плаща с тях за житото, което внасяла от Перинт.   
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Един много фрагментиран епиграфски паметник от Перинт (кат. № 410) свидетелства за 

организирането на πανήγυρις в града. С уговорката, че запазената част от надписа не дава 

възможност да бъдат направени сигурни изводи, касаещи характера и съдържанието на текста, 

M. Sayar предполага, че това би могло да бъде писмо-декрет на провинциалния управител или 

на самия император Антонин Пий, чието име може със сигурност да се допълни на р. 15 от 

надписа. Мнението му, че надписът касае уреждането на някакви взаимоотношения между два 

града, се основава на запазената формула πόλιν ἐκ πόλεως, като в надписа вероятно е направена 

препратка към някакво минало разпореждане на император Хадриан, чието име е споменато на 

р. 5 като θεοῦ  Ἁδριανοῦ. Посоченият в надписа πανήγυρις се тълкува като организиране на 

празничен пазар (панаир). Основното значение на πανήγυρις в класическия гръцки език е по-

скоро „празнично събиране” или „(религиозен) празник”, отколкото само „голямо събиране, 

събрание”, като от това основно значение могат да бъдат обяснени всички останали значения, 

както на самата дума, така и на нейните производни. Πανήγυρις се употребява преди всичко за 

четирите големи панелински игри – Олимпийски, Питийски, Истмийски и Немейски. Вероятно 

свързването на πανήγυρις с провеждането на търговски пазар, панаир, както и многото 

посетители на тези игри, е причината Цицерон да говори за Олимпийските игри като за един 

mercatus, qui haberetur maximo ludorum apparatu totius Graeciae celebritate. По този начин са 

били наричани и други празници, чиято програма включвала провеждането на агони, тъй като 

те привличали много посетители, което можело да направи един празник πανήγυρις. Допуска се, 

че в текста на надписа от Перинт вероятно става въпрос за честването на ὁµόνοια между два 

града. В действителност поради фрагментарното състояние на текста, имената на самите 

градове не са известни. M. Sayar допуска, че единият град, за който става дума в надписа, е 

Перинт, предвид факта, че той е най-близко разположеният античен град до мястото на 

намиране на надписа (на около 22 км северозападно от Перинт). Организирането на общ 

празник по повод честването на ὁµόνοια между Перинт и друг град би могло да бъде едно 

логично обяснение при тълкуването на този надпис. Споменаването на два града в него, както и 

допускането за чествана ὁµόνοια, дават основание в употребата на πανήγυρις да се види 

означение за провеждането на празничен пазар и оттук да се направи предположението, че 

надписът касае уреждането на такъв пазар. Това би могло да включва облекчаване или 

освобождаване от някакви такси. Подобна хипотеза отново предполага търсенето на 

икономически интереси при сключването на този вид съюз.  

По епиграфски данни е известна ὁµόνοια, сключена между Филипопол и Перинт. Тя 

датира от 110-120 г. (кат. № 412). Допускането, че сключването на тази ὁµόνοια между двата 

града е вследствие на съперничество между тях, има своите основания. Получаването на титли 

и привилегии от даден град за сметка на друг в същата провинция можело да стане причина за 

сериозни конфликти. Подобно съперничество можело да приключи с обявяването на ὁµόνοια и 
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да бъде ознаменувано с провеждането на общ празник. По този повод в двата града били 

поставяни статуи и отсичани монети.   

От Филипопол има и друг надпис, в който се споменава поставянето на олтар от баща и 

син ἐκ τῶν ἰδίων в чест на ὁµόνοια за императорския дом, римския Сенат, римския народ, булето 

и демоса на Филипопол, богиня Деметра и нейната дъщеря Кора, както и за приятелите (кат. № 

413). Направената аналогия с монети от Перинт позволява да бъде допусната хипотезата за 

организиране на празник във Филипопол в чест на богиня Деметра.   

В доста фрагментиран надпис от Бизия (кат. № 411) възстановката на думата ὁµόνοια е 

твърде несигурна, за да могат да бъдат правени някакви изводи само и единствено въз основа 

на нея. Предвид наличните нумизматични данни за сключена ὁµόνοια между Бизия и 

Бизантион, не изключвам възможността този надпис да свидетелства именно за нея. Още 

повече надписът е официален, което личи от датирането му по имената на римските консули. 

 

Частни празници 

Rosalia 

В специализираната литература се подчертава, че празникът Rosalia е римски по своя 

произход, като първоначално не е бил свързан с култа на мъртвите, а е имал характер на 

пролетен празник на цветята. Във връзка с този празник в провинция Тракия съществуват три 

проблемни линии:  

1) Засега разполагаме само с едно епиграфско свидетелство за честването на този 

празник в провинция Тракия (кат. № 414). Не намирам основание в твърдението, че „още по-

разпространени били розалиите в Тракия.” (мнение, изказано от Янко Тодоров). 

2) Въпросният надпис е доста фрагментиран, което прави изводите по отношение на 

текста му твърде несигурни, въпреки че τῷ ῥοδισµῷ се разчита съвсем ясно. Янко Тодоров 

подчертава, че „в нашите надписи той (празникът – бел. моя) се нарича dies rosaliorum, 

ῥοδισµός, rosalia. Изобщо в надписите от Балканския полуостров и Италия най-често се среща 

името Rosalia.” 

3) В науката все още не съществува единно мнение за това как този празник прониква 

на Балканите и дали той не е ясен индикатор за една засилена романизация в тези земи или 

разпространението му се дължи по-скоро на това, че е бил свързан с култа на Дионис-Либер 

Патер. Другият въпрос, който може да бъде поставен, е защо празникът в този регион прониква 

свързан с култа на мъртвите?   
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Не бихме могли да бъдем категорични в изводите си относно характера на посочения 

надпис от провинция Тракия. В него отсъстват каквито и да било податки за връзката на 

празника с култа на Дионис. Със сигурност може да се констатира само фунералния характер 

на Rosalia в този надпис. Както беше посочено обаче, поради изключително фрагментарното 

състояние на надписа и малкото възстановени букви и думи от него, извеждането на каквито и 

да било категорични изводи би било по-скоро спекулативно и не би имало сериозна 

аргументация. Честването на Rosalia в провинция Тракия може да бъде разглеждано и като знак 

за романизацията в провинцията в периода I-III в.   

Епиграфски данни за празници на религиозни сдружения 

В анализа на празниците на религиозни сдружения е важно да бъде направено 

уточнението, че в някои култови общества е имало и лица, които са изпълнявали длъжността на 

агонотети. Най-вероятно те са организирали както „вътрешни” за сдруженията състезания, така 

и участието на техни членове в подобни прояви, провеждани от градовете. По епиграфски път 

се доказва и наличието на гимназиарси в култови сдружения през разглеждания период.  

Разполагаме с епиграфски данни от Бизантион за съществуването на религиозни 

сдружения, в рамките на които са били организирали празници с агони. Някои от тези надписи 

са открити в Rhegion, който се е намирал на територията на Бизантион. Това са почетни 

надписи, поставени от мистите на ∆ιονύσος Κάλλων. Надписите са в чест на Σωτήριχος  

Ἀρίστωνος и Σέµνος, роби (или либертини) на Λολλίας Κατύλλης (кат. № 431), които са били 

агонотети и гимназиарси; на гимназиарсите Ῥοῦφος ∆ιοδώρος Φιλοκτερήας (кат. № 428), 

Κρισπεῖνα Αἰσχύλου (кат. № 429), както и в чест на ∆ιόδωρος Κοΐντο[υ] и на неговата съпруга 

Σταλλία Πρεῖµα, за които също изрично е посочено, че са изпълнявали длъжността на агонотети 

и гимназиарси (кат. № 430). Обстоятелството, че към това култово сдружение е имало и 

агонотет, и гимназиарх, показва колко влиятелно е било то в Бизантион. Предположението, че 

тези агонотети и гимназиарси са били част от религиозното сдружение, а не са били назначени 

от града Бизантион, намира своето потвърждение в надпис с кат. № 430, в който изрично е 

посочено, че мистите на ∆ιονύσος Κάλλων ἐτείµησαν τὸν ἀγωνοθέτην ἑαυτῶν καὶ γυµνασίαρχον 

∆ιόδωρον Κοΐντο[υ]. Друг надпис съобщава за тиаси от култовото сдружение на ∆ιονύσος 

Παραβόλος, които поставят почетен надпис на гимназиарха Ποτάµονος Μηνοδότου (кат. № 432).  

Прави впечатление, че всички посочени епиграфски паметници имат официален 

характер. Това личи от формулите, които са изписани в началото на надписите. Всички те са 

датирани по името на хиеромнемона на Бизантион. Като изпълняващи длъжността на 

хиеромнемони срещаме също и имена на божества (кат. № 431, 429, 430), както и на някои 

императори (кат. № 432, 428).  
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В изворите липсват сведения за изпълнението на Lex Iulia в източните провинции на 

империята. Известно е римското недоверие по отношение на някои колегии и сдружения. 

Освен това не разполагаме с епиграфски данни от източните провинции за някакви законови 

мерки, предприети срещу collegia. В литературата е изказано съмнение дали наистина 

римляните са се страхували от тях, като дори се стига до извода, че генерална забрана върху 

съществуването на колегиите и сдруженията никога не е била налагана. Най-вероятно е имало 

само временни рестрикции по отношение на техните дейности. Van Nijf доказва, че практиката 

на някои професионални колегии да почитат видни членове на местния градски елит 

осигурявало мястото им в рамките на общественото пространство. Това бил начин, по който 

колегиите показвали, че споделяли господстващата система от ценности и принципи и се 

съобразявали с установения социално-политически ред. Това може да се наблюдава и в 

Бизантион, тъй като с посочените надписи култовото сдружение почита управляващия 

император и видни граждани на Бизантион, които били част от управляващата върхушка.   

Заключение  

Времето на провеждане на празниците в римската провинция Тракия през разглеждания 

от дисертацията период на провинциално и на муниципално ниво ясно показва, че те винаги са 

били в пряка връзка с конкретната политическа обстановка в империята. Организирането им се 

дължи не толкова на възраждането на някакви стари традиции в рамките на 

провинцията/градовете, колкото е съгласувано с реалностите през съответния исторически 

период. Както основаването, така и отмирането на някои празници в градовете на провинция 

Тракия, е отражение на политически и икономически фактори. Те са функция на провежданата 

в провинцията императорска пропаганда.  

Изводите относно празниците в провинция Тракия в периода I-III в., могат да се 

обобщят около няколко опорни точки: 

1) Императорският култ – разпространението на гладиаторските битки (нещо, което е 

римска традиция) върви редом с разпространението на празниците в чест на императорския 

култ. При последните се забелязва, че с течение на времето стават акцент в живота на 

градовете. 

2) В провинция Тракия се забелязва стремежът на градовете да организират празници с 

все по-престижни титли и по-голяма популярност. В това отношение провинцията не се 

различава от другите източни провинции на империята.  

3) Същата тенденция се наблюдава и по отношение на връзката между градските 

празници и получаването на правото на градовете да имат неокорски храм. И в двата неокорски 
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града на провинцията – Перинт и Филипопол – съществува пряка връзка между дадената 

неокория и организирането на празник по този повод, т.е. налице е връзката неокория – храм 

– празник. Епиграфските данни от провинцията дават и някои индикации за съществуването на 

съперничество между градовете за получаването на тази титла и респ. за получаване на правото 

да организират празник в чест на императорския култ. 

4) В провинция Тракия данните за организиране на празници от градовете 

преобладават в сравнение с тези, които са били организирани от цялата провинция. С 

изключение на празника Александрея Пития и малкото епиграфски данни за гладиаторски 

битки, проведени от тракийския койнон, всички останали свидетелства се отнасят за празници 

на муниципално и частно ниво.  

5) Организирането на празници на императорския култ на муниципално ниво е 

изисквало да бъдат отделени огромни средства от градския фиск. Още повече целта на 

градовете е била тези празници да получат „свещен” статут, да стават все по-популярни, да 

привличат повече посетители и в тях да взимат участие известни чужди атлети и артисти. Само 

три града в провинция Тракия са можели финансово да си позволят организирането на големи 

празници: Перинт, Бизантион и Филипопол (два богати пристанищни града и метрополията на 

тракийския койнон). В Анхиало също е бил организиран празник на императорския култ, но 

най-вероятно той не е бил много популярен, а е имал само локално значение. Що се отнася до 

Питийските игри, организирани от Сердика, данните са твърде малко, за да позволят 

извеждането на по-категорични изводи за тях. Все още липсата на други епиграфски и/или 

нумизматични свидетелства за тези игри позволява да бъде направено дори предположението 

за тяхно еднократно провеждане. 

6) Направеният анализ води до заключението, че получаването на неокория и 

организираният в тази връзка императорски празник, винаги са били свързани с императорско 

посещение в градовете на провинцията. Именно този извод позволява да бъде прецизирана и 

датата на самите празници. Смятам, че дълго лансираните в литературата дати на Александрея 

Пития и Кендрисея Пития трябва да бъдат преразгледани. След направения анализ на 

епиграфските и нумизматичните данни за тези празници следва да се приеме датата 215 г. за 

провеждането на празника Александрея Пития и съответно 219 г. – за Кендрисея Пития. 

7) Направената корекция и допълване на датите на празниците във Филипопол, Перинт 

и Бизантион позволява да се изгради тезата за съществуването на провинциален агонски 

цикъл, който започва от началото на управлението на Северите до средата на III в., когато е 

нарушeн. Прекратяването на дейността на градските монетарници в провинция Тракия по това 



37 

 

време, също възпрепятства определянето на най-късната дата, когато организирането на агони в 

отделните градове е съблюдавало една установена схема.  

8) Само богатите градове в провинцията – Перинт и Бизантион – са можели да си 

позволят организирането на празници в чест на сключването на ὁµόνοια с богати градове от 

източните провинции на империята. Като мотив за сключването на такъв вид съюз се сочат 

обикновено икономически причини, но анализът на монетосеченето показва, че е възможна 

хипотезата за историческото минало като мотивация при избора на градовете, с които да бъде 

сключена ὁµόνοια. Третият град, който има такъв вид монетосечене – Бизия, не е богат, но 

неговата монетарница сече такъв тип монети, за разлика от тази на Бизантион, който е другият 

град в този съюз. Причината е, че тази ὁµόνοια се сключва по време, когато монетарницата на 

Бизантион не е била активна. 

9) Във връзка с почитането на императорския култ и с празниците, които се организират 

в негова чест, трябва да бъде отбелязано и влиянието на източните заселници. Епиграфските 

свидетелства за химноди в два от градовете на провинцията (Перинт и Никополис ад Иструм) 

са неоспорими свидетелства за това. 

10) Трябва да бъде посочено, че както за останалите източни римски провинции, така и 

за провинция Тракия може да се направи извод, че с организирането на празниците е бил 

ангажиран единствено градския елит, най-богатите хора от градовете.  
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Автосправка за научните приноси на дисертационния труд: 

1) С настоящия дисертационен труд е направен първи цялостен опит за събиране, анализиране 

и обобщаване на наличния изворов материал (епиграфски и нумизматичен) за празниците в 

римската провинция Тракия в периода I-III в. 

2) Празниците са разгледани на три основни нива: на ниво „провинция”, на муниципално ниво 

и на частно ниво. 

3) В анализа на празниците данните от наличния нумизматичен и епиграфски материал са 

разгледани в пряка връзка със сведенията от античните извори. Получените изводи са 

поставени в сравнителен контекст с цел по-пълно и коректно датиране на празниците. 

4) Празниците от провинция Тракия са разгледани в контекста на данните от източните римски 

провинции, с които са направени множество аналогии и препратки. 

5) Празниците са разгледани в пряка връзка с получаването на неокория. Приведени са 

аргументи в полза на твърдението, че получаването на неокорска титла винаги е било повод за 

организирането на празник в градовете. По нумизматичен и епиграфски път се доказва, че само 

два града в провинцията, Перинт и Филипопол, имат празници, свързани с получаването на 

тази титла. Предложени са аргументи за отхвърлянето на застъпената от някои автори теза 

относно Августа Траяна като трети неокорски град в провинцията. 

6) Отхвърлено е съществуващото до този момент мнение за дадена втора неокорска титла на 

Перинт от император Елагабал.  

7) В анализа на дисертационния труд се доказва, че Филипопол е загубил неокорската си титла 

по времето на император Север Александър, когато главен архонт на града е Τ(ίτος) Φλ(άβιος) 

Πρεισκιανός.  

8) Предложена е нова датировка на празници в провинцията, свързани с честването на 

императорския култ. За Александрея Пития е аргументирана датировката 215 г., а за Кендрисея 

Пития – 219 г. Допълнена и коригирана е датировката на празниците в Перинт и Бизантион.  

9) Коригирани са датировката и описанието на редица обнародвани паметници, свидетелстващи 

за организирането на празници в провинция Тракия. 

10) На дискусия е поставен въпросът за ролята на култа на Аполон Кендрисос в живота на 

Филипопол и връзката му с празниците, за чието организиране има преки свидетелства по 

епиграфски и нумизматичен път. 



39 

 

11) Предложена е нова интерпретация на изображенията на гладиатори от провинцията, като с 

помощта на иконографския анализ е направен опит да бъде определена по-точно тяхната 

категория. 

12) Организирането на празници в провинция Тракия е разгледано от гледна точка на 

социалния и икономически живот в провинцията, респ. от гледна точка на социалния статус на 

хората, които са ги организирали.  

13) Разгледано е влиянието на източните преселници в провинция Тракия от гледна точка на 

организираните празници.  

14) Изградена е хипотеза за съществуването на агонски цикъл в рамките на провинция Тракия, 

който би могъл да се наблюдава от началото на III в. до втората половина на III в. 

15) Направен е опит за тълкуване на сключената ὁµόνοια между градове от провинция Тракия и 

други градове от източните провинции на империята не само от икономическа, но и от 

историческа гледна точка. Разгледани са спорни моменти в реверсните изображения на този 

тип монети.  
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