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Abstract: In this article, we will pay attention to the visible examples of the 

influence of some families of "western" origin according to the epigraphic 

documentation in the lands of the two Moesian provinces, Upper and Lower Moesia, 

focusing mainly on the regions where the inscriptions show us a more stable picture of 

established family networks of influence, as well as the changing circumstances in 

which these families (especially that of T. Iulius Saturninus) lost their importance in 

these lands. The study, made on the basis of epigraphic data and based above all on a 

prosopographic method, shows that the families involved in the purchase of the 

collection of customs fees (portorium) had serious client and family ties with wealthy 

families from Italy, Spain and the Danube provinces of the empire. In the article is 

offered a chronological sequence of the involvement and dominance of different 

families in the affairs of the tax-lease system in Moesia and, on the basis of a new 

reading of an inscription from the region of Storgozia shows the involvement of elites 

from the eminent North-Italian city of Aquileia in the administrative regulation of tax 

and customs organization in the province of Lower Moesia. The re-reading of the 

inscription provides an additional glimpse to the emergence of the elevated strata from 

this city coincided in time with the distribution of territories to the legion camps and 

the municipal territories and with the entrustment of the collection of these fees to the 

central administration, so it can be assumed that the two phenomena are connected. 
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В настоящата статия ще обърнем внимание на видимите според епиграфс-

ката документация примери за влияние на фамилии със „западен” произход в зе-

мите на двете мизийски провинции, Горна и Долна Мизия, съсредоточавайки се 



14 

върху регионите, където надписите ни показват по-стабилна картина за създали 

се фамилни мрежи на влияние, както и на променящите се обстоятелства, при 

които тези фамилии загубили влиянието си. Тези региони са североизточните 

части на Горна Мизия (дн. северозападна България) и централният дунавски хин-

терланд на Долна Мизия. Това са граничните на бившето Тракийско царство 

земи,1 където представители на по-заможните прослойки от западните и дунавс-

ките провинции се ангажират с прекупване на събирането на митническите такси 

по границите на тази бивша държава и отвъддунавските територии на barbaricum 

(Gerov, 1980a, p. 119). Реката, римските колонии и крайлагерни селища по нея, са 

първата артерия, по която може да се говори за видимо влияние на западните 

елити. В тях връзка със западните провинции се долавя по засиленото влияние на 

някои фамилии като Titii, Iulii, Antonii, Sabinii. 

Iulii-те, особено известният T. Iulius Saturninus, са емблемата на влиянието на 

западните елити в Горна и Долна Мизия (Gerov, 1980a). Те са особено влиятелни в 

Рациария, където е имало солиден брой освобожденци или наследници на такива. 

Oще поне двама представители (T. Iulius Palethus: Corpus inscriptionum latinarum, 

vol. III, Nos. 8089; T. Iulius Optatus) на тази влиятелна фамилия са засвидетелствани 

в тази колония, съответно като augustalis и надзорник по митото ‘circitor’ (за 

Optatus вж. Šašel, 1984, p. 77).2 Твърде възможно е със Saturnini-те да е обвързан и 

засвидетелстваният в един надпис C. Iulius Saturninus (Karadimitrova, 2010, с. 180), 

който носи типичен за наследниците на Saturninus praenomen Caius, въпреки че 

името на баща му изглежда нетипичния за семейството Tiberius (C. Iulius Tib. Filius 

Saturninus, вж. също по-долу).3  

Генезисът на влиянието на Юлиите Сатурнини е интересен проблем. Дости-

гането до високи постове в градското управление или финансовата администрация 

често става чрез лични връзки със сенаторските фамилии или със самия импера-

тор.4 Изглежда тук случаят е бил такъв, тъй като според епиграфската 

                                                
1  За последната независима Тракийска държава и превръщането ѝ в римска провинция: 

Tacheva 2000; Tacheva, 1997. 
2  Подобен случай е безспорен в друго семейство на влиятелни предприемачи: T. Iulii 

Saturnini, при което синът на Сатурнин, T. Iulius Capito е бил цирцитор в Монтана (АЕ 
1996, 1341 = Velkov, & Aleksandrov, 1994, 21 = Tacheva, 2000, pp. 79–80), преди да бъде 
почетен с почетни отличия от куриите на шест римски града, включително с тези на 
дуумвир и августал в Ескус (Inscriptiones latinae in Bulgaria repertae, No. 20). 

3  Семействата на Iulii и Titii изглеждат свързани в един надпис от Виминациум, Горна 
Мизия (IMS II 188). 

4  В много случаи такива позиции заемат бивши роби или освобожденци, като специално 
за градовете, такива хора често стават августали (augustales) – бивши роби, обединени 
в съвет с бенефакторски или религиозни функции, много от които дължат богатството 
си на търговски дейности (Ross Taylor, 1914). 
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документация, споменаваща Titi Iulii, се намират примери за патронатни и осво-

божденски връзки с родовете на императорите Антонин Пий и Марк Аврелий (CIL, 

vol. XIII 2094; CIL, vol. II, 4496a; CIL, vol. III, 6126). Така аргументирано можем да 

предположим, че Т. Юлий Сатурнин, издънка на испанските Т. Юлии и по-късно 

неговият син и наследник Т. Юлий Капитон, са получили концесии за цялата тър-

говия по границите на бившата ripa Danubii, трансформирала се в средата на II в. 

в portorium Illyrici, по северните граници на Тракийско царство, благодарение на 

връзките на испанските търговски и освобожденчески слоеве с фамилиите, близки 

до римските императори. Тези връзки, впрочем, може да са играли роля и по-рано, 

тъй като отново от Барсино произхожда М. Лициний Сура, дясната ръка на импе-

ратор Траян, владетелят, с който започва урбанизацията на мизийските земи.5 

По подобен начин свързанността на заможни семейства от Запад влияе на 

връзките на Юлиите с други фамилии по Долен Дунав. Показателен е надписът 

на един M. Iulius Eutyches, освобожденец, награден с почетните знаци на 

декурионата на Рациария. Неговaта възстановима семейна история предлага 

връзка с Юлиите Сатурнини и един род Антонии, свързан с друг прекупвач на 

порториума M. Antonius Rufus (Ørsted, 1987, p. 316; Gerov, 1980a, p. 127; Stoev, 

2014, p. 261).  

Следователно към 160 г. Antonii и Iulii на мизийска почва имат общи 

дейности и вероятно семейни връзки и заемат сходни почетни длъжности в 

мизийското общество.6 Antonii – тe изглежда са последната фамилия от западен 

произход, която играе важна роля в провинциалния живот, благодарение на 

дейността си като прекупвачи. Затова и в началото на III в. се осъществява 

трансформацията на икономическия им статут в обществено-политически. Към 

този период някои от тях са засвидетелствани в Монтанския регион (Manov, & 

Markov, 2016), рудодобивен и зърнодобивен район за римска Мизия (а и също в 

Тракия: Gerov, 1980, p. 129), където проникват и в цивилното управление. Това 

става вече след намесата на големите фамилии на Аквилея (вж. по-долу), към 

началото на III в., тъй като в името на декуриона T. Flavius Antonius (Manov, & 

Markov, 2016) е видно, че Antonius е запазено като „втори номен”, а основният е 

свидетелстващият за военна романизация Flavius, т.е. произходът му е свързан и 

с вече налагащото се в началото на III в. доминиране на военните слоеве в 

провинцията. Подобна практика се наблюдава и в територията на Ескус, където 

                                                
5  Връзката на Сатурнините с Марк Аврелий и испанските и галските провинции вж. у 

(Stoev 2017a, pp. 162–163); За Licinius Sura и неговата дейност в Дунавските провинции 
вж. (Rodà, 2014, pp. 21–23).  

6  „Колега“ на M. Antonius Ianuarius (Conrad 2004, No. 491), също е награден с ornamenta 
decurionalia, но от колонията Ескус (Stoev, 2014, p. 262). 
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е открит надпис (Stoev, 2017b, pp. 319–323), споменаващ C. Annius Chrestus, 

освободен роб, награден с почетни орнаменти, който полага паметник за баща и 

син Ulpii Iulii. Тук като втори „номен” е запазено фамилното име на Сатурнин, а 

в името на Annius Chrestus личи фамилията на предците на Марк Аврелий Annii. 

Че Annii в Мизия са били клиенти на Юлиите личи от надпис от Дуросторум (CIL, 

vol. III, 6126: …T(itus) Annius Superstes… T(itus) Iul(ius) Kapito, c(onductor) 

p(ortorii) p(ublici) et Iulia Cynegis, here(des), clienti f(aciendum) c(uraverunt)) 

 Възможно е италийски да е и произходът на Sabinii - те. Q. Sabinius Vitalis 

е заемал поста на августал в Рациария (CIL, vol. III, 8081) и с него очевидно е 

свързан Q. Sabinius Veranus, отбелязан погрешно като duumvir primus в 

епиграфските корпуси (Velkov & Aleksandrov, 1994, Nо. 12; Stoev, 2016). Трябва 

обаче също да се подчертае, че Vitalis е засвидетелстван с пост в колонията – primus 

augustalium. Едва ли може да има съмнение, че става въпрос за обвързаност с 

фамилията на известния норикски прекупвач на митото в среднодунавските 

провинции, а може би и на илирийския порториум Quintus Sabinius Veranus (за него 

вж. Alföldy, 1974, pp. 116, 254). Вече е изказвано мнение, че Sabinus от Монтана е 

син или освобожденец на предприемача от Норик Q. Sabinius Veranus (Ørested, 

1986, p. 327; Tacheva, 2000, p. 86). По-вероятно е първото предположение, заради 

пълната хомонимия и при трите имена на двамата. Причината за епиграфското 

изразяване на почит към Q. Sabinius Veranus в Монтана, освен тесните логистични 

и икономически връзки между двата града, трябва да се търси в евентуална 

субординация към резидиращия в Норик Вeран от страна на монтанския му 

съименик (Q. Sabinius вероятно е осиновен oт норикския предприемач така да е 

заел позицията на негов заместник – vicarius – в Монтана), което показва, че 

Сабиниите са доминирали като прекупвачи на митото преди Юлиите. Затова 

възходът на Sabinii-те трябва да се датира приблизително малко по-рано от 

масираното епиграфско присъствие на последните в Мизия. Допълнителен 

агумент за това е фактът, че горномизийската колония Рациария изглежда все още 

е важно пристанище за Монтана по тяхно време, което може бавно да е започнало 

да се променя след окончателното установяване на границата, оставяйки Алмус 

(дн. Лом) в Долна Мизия и така давайки нови възможности за износ (Tacheva, 2000, 

p. 88). Ако primus augustalium трябва да се тълкува в хронологичен смисъл като 

първи, избран за augustalis, това също може да говори в полза на по-ранна 

датировка, първите августали в областта (вероятно Хадрианово време) са свързани 

с императорската освобожденска фамилия (IMS, vol. III.2. 24), следователно 

Сабиниите са наложили позициите си веднага след тях. 

Titii-те изглежда са били фамилия, издигнала се покрай връзките с някои от 

споменатите по-горе фамилии. Засвидетелстваният в Рациария T. Titius 
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Herculanus, augustalis (Inscriptiones latinae in Bulgaria repertae, No. 16), носи 

преномена Titus, въпреки че родовото първо име на семействата Titii, разселили 

се по Дунавските провинции от Италия, чрез Панония и Далмация (вж. например 

CIL, vol. III, 14288), е било традиционно Lucius, Caius или Marcus (Gabričević, 

1987, pp. 158–159; Alföldy 1969, p. 127; Tansey, 2008, pp. 62–75), което е 

показателно за това, че този августал произхожда oт семейство Titii, сродило се с 

други фамилии, за които споменатият преномен е бил доста характерен и е твърде 

вероятно това да са Iulii Saturnini, чийто семеен преномен е бил Titus или Caius 

(срвн. Karadimitrova, 2010, p. 180). Възходът на T. Titius Herculanus трябва да се 

датира след появата на Сатурнините на „голямата сцена” в Дунавските 

провинции, а също и поне едно поколение след появата на първите Titii в Горна 

Мизия, с други думи към 60-те или 70-те години на II в. 

Надписите от Ескус, провинция Долна Мизия, споменаващи Titii също водят 

до интересни заключения. От петимата засвидетелствани тук Тиции, по-

забележителен случай е M. Titius Maximus, достигнал върховете в йерархията на 

колонията, започвайки направо от длъжността на duumvir, без да заема по-

малките длъжности или съвета на декурионите в града. Това показва, че е налице 

особено признание. Това, заедно с преномена и номена му, както и очевидно 

високото му социално положение не оставят съмнение, че става въпрос за лице, 

свързано с влиятелната фамилия на италийските Marci Titii (срвн. CIL V 15), но 

липсата на характерния преномен Titus показва по-скоро липса на връзка на тази 

фамилия със Сатурнин. 

По-сетнешната липса на паметници, свързани с влиянието на тези фамилии 

показва, че залезът на Юлиите и свързаните с тях Тиции и Сабините идва към 

края на управлението на Марк Аврелий. Податките за западни икономически 

елити от по-късно време са особено красноречиви за настъпили политически и 

административни промени. Те съвпадат по време разширяването и пълното раз-

пределение на земите в Мизия и Тракия на муниципални (градски) и военни те-

ритории и пълното инкорпориране на мизийския хинтерланд към администраци-

ята на провинцията. Изглежда двете явления вървят ръка за ръка.  

Един днес изгубен надпис от Сторгозия, т.е. територията между земите на 

градовете Ескус (дн. с. Гиген), Никополис ад Иструм (дн. с. Никюп) и Нове (дн. 

Свищов), показва по-нататъшното развитие на тази административно-финансова 

система. Надписът представлява полузапазена надгробна плоча. Лявата част на 

паметника липсва напълно (Kovacheva, Gerasimova-Tomova, 1983, pp. 109–111). 

Върху камъка личат следните остатъчни букви: 1. [] / 2. []RISCVS / 3. []SPL 

VECT / 4. [] CI LIB / 5. []N AVGG / 6. []R OO II VIR / 7. [A]QVILEIA / 8. []OS LX 

/ 9. [] XPILO/ []/ 10. []. Според предложеното от T. Ковачева и Герасимова-Томова 
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четене, надписът е надгробна стела на Priscus, заемал длъжността conductor или 

прекупвач на т. нар. илирийското мито (vectigal Illyrici: за терминологията вж. 

Tacheva, 2000, p. 79) и е поставен по времето на съвместното управление на им-

ператор Септимий Север и синовете му Каракала и Гета (последният само с тит-

лата Caesar).7 За по-пълна и подходяща възстановка на текста, следва да има 

предвид възможността LIB от 4 ред да не значи libertus на някого: [Pris]ci като 

предложена възстановка не звучи като реална възможност за libertinatio, т.е. за 

означението като роб на определен човек, а очевидно високият пост на почетения 

едва ли може да се свърже с освобожденски статут към частно лице. Освен това 

се налага и корекция на разчитането на OO като ornatus ornamentis. Като по-ве-

роятно се налага четенето QQ (‘quinquagesimae’), названието за митнически 

такси, възлизащи на 1/15 (срвн. АЕ, 1934, 234; Hirschfeld 1963, pp. 79–80). Това 

се подкрепя и от факта, че Аквилея не е имала IIviri, a IVviri8 (CIL V 930; 

Inscriptiones latinae selectae, No. 3952), също и от факта, че почетните знаци 

(ornamenta) трябва да са дарени от Съвета на града (ordo), а не от общината 

(civitas), при който случай формата би била Aquileiae, Aquileiensium. Това ни кара 

да отхвърлим наличието на словосъчетанието ornatus ornamentis върху камъка. 

Следователно възможността е Аквилея да е разполагала с IV viri, двама от които 

са iure dicundo и именно такъв пост да е отбелязан тук, което отхвърля възмож-

ността да става въпрос за четене ornatus ornamentis duumviralis. Тъй като предло-

женото ex Aquileia, както казахме, не отива на такъв надпис, който освен погре-

бален, има и по-представителни характеристики на cursus honorum, с няколко 

много съществени поста на лицето, трябва да предположим, че Аквилея е мяс-

тото, където Priscus е изпълнявало част от своите муниципални длъжности. 

Това ни дава основание да предложим следното четене: [---P]riscus/ 

[procurator] spl(endissimi) vect(igalis) / [et XX (vicesimae) fis]ci lib(ertatis),/ et 

pec(uliorum) [DD(ominorum) N]N(ostrorum) Augg(ustorum) / [ser(vus) vil(icus), 

p]r(aepositus) q(uin)q(uagessimae), II vir / [in civ(itate)? A]quileia. / [Vixit ann]os LX 

/ []PILO 

Други свидетелства от региона (Малчика), т.е. в земите, където във времето 

на Марк Аврелий е почитан епиграфски T. Iulius Saturninus (ILB, 441), са 

                                                
7 Kovacheva, Gerasimova-Tomova 1983, с. 111; Цялостното четене на авторките: 1. 

[…P]riscus / 2. [conductor p(ublicum) p(ortorii) et] spl(endissimi) vect (igalis) / 3. [Illyrici 
… Pris] ci lib(ertus) / 4. [a dominis nostris Sev(ero) et Antoni] no augustis / 5. [et Geta Caesa] 
r(e) o(rnatus) o(rnamentis) duumviralis / 6. […ex] Aquileia / 7. […vixit ann]os LX/ 8. 
[…P]ublio/ 9. […]. Надписът се датира от авторите в 198 – 209.  

8  Колегията от quattuorviri iure dicundo е висшата изпълнителна институция в италий-
ските муниципии, която, естествено, е била привилегия на свободно родени граждани 
(Abbot, & Johnson, 1968, pp. 11–59).  
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откривани свидетелства за procurator на vectigal Avianus Bellicus (ILB, 442, от  

182 г.), които показват, че администрацията, а не частните предприемачи, при 

това именно от богатия търговски център на областта Венетия, Северна Италия, 

са поели събирането на таксите на вектигала, т.е. на общия за провинциите кос-

вен данък (Cagnat, 1880, pp. 2–3; Ørsted, 1985, p. 260; Radulova, 2016, p. 1), вече 

като официална държавна прокуратура (хипотезите за това „одържавяване”: 

Radulova, 2021, p. 302). Този данък обхваща преди всичко различни администра-

тивните „услуги” за римски граждани, като например използването на пътищата, 

за държавните пощи, а в случая (fisci libertatis), данък за наследство и освобож-

даване на робите (Hirschfeld, 1963, pp. 97–106.).  

Показателно e, че военната власт също започва да администрира тези земи 

към края на II – началото на III в. от н.е. Освен данъчни станции (Сторгозия – 

Пелишат – Малчика: ILB, 237, 442), по същата линия се откриват и известните 

досега от надписи постове на военни надзорни офицери – бенефициарии и други 

(Левски –Павликени – Еница – Вълчитрън – Монтана – Градешница: ILB 446, 

425, 152, 236). Това обстоятелство вероятно е имало отношение към политиката 

на отграничаване на военните територии от муниципалните9, съдейки по факта, 

че Priscus може да е бил императорски servus vilicus.  

С окрупняването на илирийския бряг в нарочна прокуратура за косвения да-

нък (vectigal) в края на II – началото на III в. от н. е., настъпва заник за големите 

освобожденски фамилии – прекупвачи (Hirschfeld, 1963, p. 91), както и хроноло-

гическият край на проследимата документация за тези от тях, занимаващи се с 

подобен род икономическа активност в мизийските земи. Към средата на III в. 

провинциалната система изобщо рухва с кризата на III в. и варварските нашест-

вия, „епиграфският навик” драстично намалява, а заедно с него и възможностите 

ни да проследим фамилни и други мрежи. 
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