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Биографията не е лесен жанр и поставя автора пред предизвикателства от 
най-различно естество. Най-трудното от тях, впрочем, се корени в изкон-
ния за историците методологически проблем, а именно, в каква степен по-
ведението на личността е детерминирано от нейната епоха, среда, съсловие 
и обстоятелства, и в каква степен личността е определила тях. Този проблем 
е труден, дори що се отнася до личността на Максимин Тракиеца – владетел 
управлявал сравнително кратко (235–238 г.). Съотнесен към Максимин, 
горният въпрос се трансформира в търсене на мотивацията на тракийския 
император и може да се формулира по следния начин: доколко действията 
на Максимин са целенасочен стремеж към промяна на съществуващия ред? 
Или може би това са просто несвързани действия на случайно озовал се на 
трона „варварин“, чиято политика е израз на отчаяна жестокост в борбата 
му за оцеляване срещу същинските господари на Рим – сенаторския ноби-
литет? 

Пишейки биографията на Тракиеца ние си поставяме задача, с класи-
ческата за историческата наука цел, от една страна, да изследваме дълбин-
ните причини и политическите процеси, довели до трансформацията на 
римския свят, а от друга, да намерим „политическото“, което е оформило не 
само неговата съдба, но и качествата му на владетел на Римската империя. 

Животът на Максимин предлага достатъчно материал, за да го разглеж-
даме като инкарнация на историческа съдбовност: той е считан за първия 
„варварин“ на римския трон. Историческите източници му приписват ни-
сък произход – от гот и аланка, живеещи по границите на античния свят. 
Започнал от най-ниските стъпала в римската армия и достигнал до команд-
ването на армейски обединения и управлението на провинции, Максимин, 
в крайна сметка, организира заговор срещу покровителя си – император 
Север Александър, за да стане император. Управлението му е белязано поч-
ти изцяло от войни навън и жестоки рестрикции в страната – вследствие 
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на което избухва една нестандартна за римската история гражданска рево-
люция в Африка и в Рим, която в крайна сметка го принуждава да обърне 
армиите си към Италия. Походът му забоксува с една проточила се обсада 
на Аквилея, пред стените на която вечно склонната към метежи римска ар-
мия го убива. В неговата история е лесно да се припознаят големите про-
блеми на римския III в. – нарасналата роля на армията, упадъкът на старата 
аристокрация и свързаната с тях поява на „войнишките“ императори. Това 
неминуемо повлиява и на начина на възприемане на Максимин. 

Биографски погледнато, веднага трябва да кажем, че досегашните мо-
нографични изследвания за Тракиеца1 го разглеждат именно от гледна точ-
ка на необичайността на живота и кариерата му и трудно се отдалечават от 
стереотипа на „човека-вододел“ в римската история. Именно в специално 
посветените нему изследвания, въпросите за ролята на личността и нейно-
то оформяне са оставени на заден план, за сметка на изясняването на оп-
ределени проблеми от историята и управлението му2. Излизането от това 
стереотипно концептуализиране е сред основните предизвикателства при 
писането на биография на Максимин. Въпреки изключителната степен на 
монографично изясняване на определени моменти от управлението му – 
напр. отношенията със Сената или пътно-строителната програма на им-
ператора – въпросите продължават да са повече от отговорите, а фигурата 
му продължава да е неясна. По-сериозна оценъчна трактовка на Максимин, 
парадоксално, намираме в общи съчинения по история на Римската импе-
рия, но и там той винаги носи печата на „човека-вододел“, без значение дали 
личността му е оценявана отрицателно както в по-старата литература, или 
по-безпристрастно3.  

1 Като монография за Тракиеца с биографичен характер могат да се определят 
единствено тези на Белеза (Belezza 1964) и научно-популярната на Пиарсън (Pearson 
2016). По-скоро трактати, посветени на Тракиеца или на неговата власт, са Lohrer 
1883; Balil 1965: 83–171; Bersenetti 1965; Loriot 1975, 657–787; Dietz, K1980. На 
български вж Иванов 1982: 156–169.

2 Що се отнася до изследванията по антична история, отдалечеността на събитията 
предизвиква в много по-голяма степен дискурсен (в т.ч. що се отнася до изясняване 
на хронологията на събитията), отколкото чисто биографичен подход – недостатък 
на биографичния жанр, съпоставен към Античността, който за съжаление не може да 
бъде преодолян напълно и тук. Изглежда съществува негласно споразумение научната 
биография да отстъпва правото на по-съществени общо исторически анализи за 
личността на по-лекия, научно-популярен документален жанр. 

3 Силният негативизъм започва от времето на Едуард Гибън (Гибън 1999: 93 сл.; 
също Burckhardt 1954). По-скоро положително за императора, се изказва Ростовцев 
(Ростовцев 2000: 151), докато автори като Нийбур (Niebuhr 1844–1845) виждат в 
него съзнателен революционер, целящ промяна на съществуващия ред – съвсем 
очаквано предвид настроенията в Европа в средата на ХІХ в.; определена лаудация 
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Произходът на Максимин може да се определи, ако не като най-интригу-
ващият, то поне като най-наситеният с определени очаквания проблем. 
Трябва обаче да кажем, че етничността в случая е по-състоятелен въпрос за 
нас, отколкото за съвременниците на императора. В съвременността, етнич-
ността често се изследва като част от проблемния кръг на идентичностите и 
самоидентификацията, което ѝ придава определен динамичен характер1. Тя 
е сложно понятие – най-често се търси в съзнанието на определена общност 
за общ произход (колективен мит), език, народностно име, отличителна 
обща култура, уседналост или асоциация с определена територия, усещане 
за солидарност2. Такива разсъждения са по-скоро прекалено софистицира-
ни за съвременниците на Максимин, и най-вече за Херодиан, които пози-
цонират произхода му в черно-бялата гама, т.е. в статиката на типичното за 
гръко-римския свят противопоставяне между варварщина и цивилизация3. 
Затова и пейоративността на изворите, базирана на произхода на Макси-
мин, е непоклатим стереотип и съпътства описанието на живота му в тях. 
Това е достатъчно и за по-ранните изследвания на новото време, за да изко-
ват споменатата от нас шаблонна представа за човека-разура, първият вар-
варин на римския трон4. 

За нас, етничността на Максимин е важна по две причини. Първата е 
свързана със споменатото свърхсъсредоточаване на античната традиция, 
и по-скоро на Херодиан, върху „варварщината“ на Тракиеца. Това 
съсредоточаване напоследък е индулгенцията на Максимин в съвременната 

1 Siapkas 2014: 66–81.
2 Smith 1986. За поглед върху Античността вж. у Laurence 1998; Chaniotis  2003.  

Етническата идентичност във „варварския“ свят е подробно обсъдена у Wenskus 1961.
3 Разбира се, това е относително опростяване на народите и народността в гръко-

римското възприятие: за варвари и елини вж. класическото произведение Jüthner 
1923.

4 Вж. по-долу, бел. 5. 

Глава първа
Двата живота на Тракиеца: 

Vitae и произходът на Максимин
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Едно от малкото неща, които можем да доловим за „политическия“ произход 
на Тракиеца и в което може да сме абсолютно сигурни, е принадлежността 
му към хората, покровителствани и назначавани на високи длъжности от 
Северите. Последните са може би най-спорната римска династия, която от 
една страна е дала на Рим мъдри администратори и велики завоеватели, а от 
друга – чудовища с одиозна слава. Дори един повърхностен поглед показва, 
че именно смъртта (но и животът) на Каракала дава началото на дълъг 
период на турбуленции в Римската империя1: на военно неподчинение, 
изострено противопоставяне на Сената на армията и императора, 
нова вълна от екстравагантности и жестокости в императорския дом. 
Изключвайки Септимий Север, при когото Максимин е имал вероятно 
съвсем незначителни позиции, Каракала е най-ярката и най-драматичната 
фигура от тази династия. Няма да е пресилено да кажем, че времето на 
Каракала задава основните антагонизми, които ще видим и в следващите 
десетилетия. Няма и начин Максимин да не е имал отношение към товa; 
без Северите войникът, офицерът и императорът Максимин нямаше да 
бъде възможен. Именно роденият в Африка император Септимий Север 
разпуска старата преторианска гвардия и започва масово да включва лица 
от панонските и тракийските земи в преторианските кохорти, където 
това население е имало възможност да преследва престижна кариера във 
военното командване и военната администрация на империята.

Не само императорите от тази династия, но и политическите и 
социално икономическите условия на балканските провинции на римската 
империя и най-вече на родната за Максимин Мизия, обуславят неговото 
развитие като лидер и владетел. Най-подробният ни източник за живота 
на Тракиеца, HA, е категоричен, че началото на кариерата му е свързано 
със схватки срещу скитащи разбойници. Едва ли в Хисторията може 
да се намери нещо по-достоверно. Стереотипите за балканските земи 

1 Историографията не е далеч от възгледа, че на практика именно Северите са първата 
„военна“ династия, a епохата на „войнишките“ императори се ражда върху руините на 
Северовата империя: Andrews 2019: 1–2; Potter 2004: 125 сл.

Глава втора
Войник на Северите
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Изворите ни съобщават, че във времето на кратко управлявалия император 
Макрин (април 217 – юни 218 г.), Максимин се е оттеглил от военна служба 
и се е установил в близост до Дунавския лимес: HA, Max. Duo, IV, 4: Sub 
Macrino, quod eum, qui imperatoris sui filium occiderat, vehementer odisset, a 
militia desiit et in Thracia in vico, ubi genitus fuerat, possessiones conparavit ac 
semper cum Gothis commercia exercuit. Amatus est autem unice a Getis quasi 
eorum civis. 5 Halani quicumque ad ripam venerunt, amicum eum donis vissim 
recurrentibus adprobabant.

Сведението е любопитно и звучи твърде категорично, но и предизвик-
ва съмнения от различно естество1. Идентификация на историческите тра-
диции, на които HA и Йорданес дължат информацията си, е наложителна, 
за да разберем истинската му стойност. Внимателният поглед разкрива две 
оттегляния на Максимин от военната кариера – във времето на Елагабал 
(налично само в HA) – за срок от три години (т.е. за периода на неговия 
трибунат): Sed occiso Macrino cum filio suo, ubi Heliogabalum quasi Antonini 
filium impera[to]re conperit, iam maturae aetatis ad eum venit petitque, ut quod 
avus eius Severus iudicii circa se habuerat, et ipse haberet... Tum ille ubi vidit infa-
mem principem sic exorsum, a militia discessit. 9 Et tamen retentus est per amicos 
Haliogabali, ne hoc quoque illius famae accederet, quod virum temporis sui fortis-
simum et quem alii Herculem, alii Achillem, alii Hectorem, Aiacem alii vocabant, 
a suo exercitu dimoveret. V. 1 Fuit igitur sub homine inpurissimo tantum honore 
tribunatus, sed numquam ad manum eius accesit, numquam illum salutavit, per 
totum triennium huc atque illuc discurrens); и преди това при Макрин (засви-
детелствано и в HA), както видяхме по-горе, и в Йорданес: Macrino tamen 
postea in regno ingresso recusavit militiam pene triennio, tribunatusque habens 
honore numquam se oculis Macrini optulit, indignum ducens eius imperium, qui 
perpetrato facinus fuerat adquisitum (Get., XV, 87). 

Сведението на Йорданес събира двете оттегляния, като според него 
това във времето на Макрин е имало тригодишен срок, което, разбира 

1 Срвн. Dietz 1980: 333, според когото то е historisch wertlos. Мнението е прието от А. 
Липолд, (Lippold 1991: 208). Доверие на сведението се оказва от Belezza 1964: 44; 
без конкретен коментар остава у Loriot 1975:  668 и у Huttner 2008: 162–163.

Глава трета
Максимин и „трибалите“
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Управлението на Макрин се оказва само кратка интерлюдия, развиваща 
се насред продължаващия конфликт с партите, както и недоверието, и 
неувереността сред по-голяма част от войниците, които са разположени на 
зимни лагери край големите градове Антиохия и Емеса (дн. Хомс, Сирия). 
До последния град се намира лагерът на legio III Gallica при Raphanaea, 
чийто войници понякога с интерес наблюдават екзотичните ритуали, които 
Варий Авит, младият пра-племенник на бившата императрица Юлия Домна, 
често извършва в чест на финикийското слънчево божество Ел-Габал. Това е 
добре дошло за бабата на Авит и сестра на Домна Юлия Меса, която започва 
да убеждава войниците, че всъщност синът ѝ е син на Каракала. Името на 
убития Антонин и богатството ѝ привличат голяма част от легионерите на 
нейна страна и една нощ тя и синът ѝ са приети в лагера на легиона, а Авит, 
бъдещият император Елагабал, е приветстван като син на Каракала1.

В началото конспирацията изглежда съвсем ограничена и е подкрепена 
само от местната знат и, разбира се, от финансовите средства на Меса. 
Макрин обаче е направил фаталната грешка да държи много войски в 
Сирия, без да остави близо до себе си тези, които действително биха му били 
верни. Неговият мавърски отряд е подчинен на преторианския префект 
и, след едно прибързано нападение над лагера в Рафанеа, преминава на 
страната на противника. Улпий Юлиан, префектът, е убит, а главата му е 
изпратена на императора увита в парцали. Макрин е толкова уплашен, че 
се отказва от опитите си да привлече на своя страна „албанците“, т.е. legio 
II Parthica, заради което той специално е пренесъл двора си от Антиохия 
в Апамеа. Успявайки набързо да събере останалите му верни войски, 
чието ядро съставлявала преторианската гвардия, той дава сражение 
на метежниците край Антиохия. В битката преторианската гвардия на 
Макрин е по-мобилизирана и вдъхновена и има определено превъзходство 
над разколебаните легиони, чието бягство Меса и Соемия едвам успяват да 
предотвратят. Макрин обаче не се оказва на висотата на войниците и бяга 
от полесражението. Той се опитва да се измъкне на север, където, докато се 
1 По Herod. 5.3.9.–5.3.12. В изложението на Херодиан, Авит е наречен Басиан, по 

третото си име (когномен?). 

Глава четвърта
Четвъртият легион
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Ако Индия е била перлата в короната на Британската империя, то  
Германия е най-ценното завоевание на Римската. Германия е основният 
източник на победи и триумфи за Августовия дом – а също и арена на 
най-горчивото му поражение (при Тевтобургската гора). В началото на 
Принципата германската войска е най-силната в империята. Капризите 
на германските военни и офицерство неведнъж са причина за смяната 
на императорската власт в Рим. През 69 г. германските легиони издигат 
на престола Вителий, а трийсетина години по-късно, в Агрипинската 
колония (дн. Кьолн), долногерманската войска избира за император Траян. 
От тези славни времена насетне римското общество и армия са особено 
чувствителна към всичко, което се случва в Германиите (Горна и Долна). 
Погледнато в чисто практически смисъл, всяка турболенция в германските 
или илирийските провинции носи неизмеримо по-голяма опасност за Рим, 
отколкото сравнително отдалечените източни провинции. Затова и когато 
Север Александър научава от „илирийските управители“ за събитията по 
Дунавската и Рейнската граница, той бърза да изостави намеренията си 
за втори персийски поход и се насочва към Европа, където германите са 
прехвърлили големите реки и нападнали лежащите на тях римски военни 
лагери, градове и села (Herod., VІ,7,1 и сл.). Херодиан подчертава, че 
мероприятието е належащо не само поради нуждата императора лично 
да посети засегнатите земи и да се заеме със защитата им, а и заради 
натиска, оказан от илирийските войници в римската армия, които не 
само се натъкнали на редица трудности по време на Персийския поход, 
но и научили, че семействата им били избивани от германците (Herod. 
VІ.7.5.). Изглежда Север Александър е обречен да изпита на гърба си най-
опасните недъзи на провинциалното общество и защитата на провинциите 
в късния Принципат – необходимостта от Kaisernähe, личното присъствие 
на императора на застрашената граница, извор на редица проблеми, 
междуособици и узурпации; и локалният рекрут на легионите, който оказва 
все по-голямо влияние върху военната и външната политика на римските 
владетели1.
1 За Kaisernähe: Körner 2001: 301.

Глава пета
Ex Germania Imperator
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Историческите разкази, с които разполагаме за живота на Максимин 
до времето на гражданската война от 238 г., са грубо обобщение на 
отделни негови мероприятия и инцидентни признаци на недоволство 
срещу управлението му. Нещата стават още по-сложни ако, с оглед на 
целите на едно биографично описание, се опитаме да открием личностни 
убеждения, които да стоят в основата на една планирано провеждана 
държавна политика. Гласът на Максимин чуваме само по повод речта 
му пред войниците при новините за бунта срещу него. Тя е представена 
най-добре в Херодиановото изложение (HA, Max. duo, XVIII.1.; Herod. 
VII.8.4.-VII.8.8.). Пасажът е цветист израз на най-лошите и враждебни ха-
рактеристики на Максимин като император от „границата“, питаещ нищо 
повече от злоба и презение към Италия, столицата и останалите провин-
ции на Римската империя. Подобно отношение не може да бъде прието 
за напълно достоверно; може би черните краски са сгъстени – нито 
омразата и презрението на Максимин към Африка, нито към Италия 
са логични с оглед видимата грижа на Тракиеца (макар и с цел може би 
императорска пропаганда), положена за Италия (особено за Аквилея) и 
провинция Африка (напр. ILAfr 664a, ILAfr 664h). Речта му е вид отговор 
на екстремизма на ситуацията – Максимин не е могъл да наложи особена 
политика, защото е може би единственият император в римската история, 
който е бил постоянно бламиран от другите „конституционни сили“ в 
държавата.

Разказът за управлението на Тракиеца, макар и значително по-
достоверен от този за ранния му живот, задължително изисква 
тексткритически интерпретации. Модерното изследване трябва да се 
съобразява с големи хронологически непоследователности, обединяване 
по „теми“ на случили се в различно време събития – това важи и за 
Херодиан, и за HA. В това отношение любопитните сведения в HA трябва 
да бъдат обсъждани с голяма предпазливост. Самата традиция на НА за 
пореден път признава за липсата на адекватни сведения: веднага след 

Глава шеста
Власт и война
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Въпреки многократно изразеният скептицизъм към Херодиан като 
скрупульозен историк, както на страниците на тази книга, така и в научната 
литература, никой не може да отрече дарбата му да очертава с няколко фрази 
важни характеристики на историческото развитие – и тук личи школата 
на поколения елиноезични историци, от Херодот до Дион Касий. Затова 
трябва да се замислим върху рефрена му, че, както става с повечето тирани, 
не някакво грандиозно събитие, а на пръв поглед незначителна случка 
предизвиква края на Максимин. Наистина, големите революции често 
започват с произшествие, което може да изненада със своята дребнавост, 
но в случая ние не искаме да намерим в тези събития повод за изследвано 
на корелацията причина-следствие по примера на Максиминовия крах. 
Истината е, че нито събитието е дребнаво, нито трябва да бъде разглеждана 
само като повод. В случая Херодиан е по-драматичен, отколкото трябва. 
Понякога недоволството от тиранията не може да се изрази без някакви 
събития да се възползват от „система в системата“, т.е. организация, мето-
ди, идеология, инфраструктура, която господстващият ред е безсилен или 
незаинтересован да промени. За първи път в римската история, открита и 
в известна степен успешна революция, започва от едно „движение“, в кое-
то гражданските елементи преобладавали над „военните“. „Тривиалното“ 
събитие, което извиква на повърхността отдавна стаените сили на това 
движение нито е тривиално, нито е просто отделно събитие, а следствие от 
пренатегнатата пружина  на „военната монархия“, която лекомислено – ма-
кар и с най-добри, „патриотични“ чувства, се опитал да установи Максимин. 

Кавалкадата от неудържими събития започва в провинция Африка, в 
началото на 238 г.1, когато един от представителите на може би най-мразено-
то съсловие в Римската империя2 по времето на Максимин, прокураторите, 

1 Според Херодиан във времето когато наближил краят на третата година на Макси-
мин (VII, 3, 4). Точната датировката е проблематична не само заради изворовата 
база, но и заради неяснотата, царяща около датата на възкачването на Максимин на 
престола (т.е. от убийството на Александър). Приетата дата за началото на бунта е към 
края на март 236 г. (Whittaker 1970: 174; Townsend : 23–38).

2 Много показателен е пасажът в HA, според който Север Александър гледал да сменя 

Глава седма
238 г.
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Смъртта на Гордианите не означавала край на надеждите на Сената за 
победа над Максимин. Patres нямали никакво намерение да се предават, 
напротив – те направили още по-решителни крачки в посока доминация 
в диархията с императорската институция. Свободата от военната автокра-
ция (последната започналa не просто при Максимин, а още при Септимий 
Север) била нещо прекалено хубаво, за да бъде изоставено след смъртта 
на първите от десетилетия „цивилни императори“. Двамата Гордиани са 
обожествени, а следващите решения на Сената продължават политиката на 
частично възстановяване на републиканските порядки – според Херодиан 
именно Сенатът, заседавайки в храма на Юпитер Капитолийски, а не в 
курията, както обикновено (символ, че върховната власт вече принадлежаща 
на Сената1), избира двама общи императори, създавайки двоен прецедент – 
от една страна, сенатски избор на императори, а от друга наличие на двама 
императори с еднакви правомощия. Но Херодиан избързва със събития-
та. Към този момент управлението на империята е в ръцете на колегиално 
тяло, vigintiviri ex senatus consulto rei publicae curandae (или „двадесет мъже, 
избрани по сенатско решение за управлението на Републиката“). Както е ви-
дно по надписа на L. Caesonius Lucillus Macer Rufinianus, членовете на тази 
институция имали изрядна сенаторска кариера и представлявали идеална 
извадка за антимаксиминовата и антимонархическата опозиция2. Въпре-

1 Символното значение е било много силно – последното заседание на Сената в този 
храм е било след убийството на друг „тиранин“ – Гай Калигула (Whittaker 1970: 224, 
n. 2).

2 CIL ХІV. 3902: L(ucius) Caesonius C(ai) fil(ius) Quir(ina) Lucillus / Macer Rufinianus 
co(n)s(ul) frater Arvalis / praef(ectus) urbi electus ad cognoscendas vice Caesaris / 
cognitiones proco(n)s(ul) prov(inciae) Africae XXviros ex senatus / consulto r(ei) p(ublicae) 
curandae curator aquarum et Miniciae / cur(ator) al<v=B>ei Tiberis et cloacarum urbis 
leg(atus) prov(inciae) / Africae eodem tempore vice proconsulis cur(ator) r(ei) p(ublicae) / 
Puteolanorum cur(ator) r(ei) p(ublicae) Suessanorum / praetor <c=K>andidat(us) quaestor 
<c=K>andidat(us) / electus in familiam patriciam Xvir / stlitibus iudicandis; институцията 
е засвидетелствана също по монети: RIC IV, 2, Pupienus, No. 11. Друго епиграфско 
свидетелство за институцията споменава името на L. Valerius Acilius Priscilianus (...
inter XX...co(n)s(ulares)...) – Domazsewski 1902: 538 сл.

Глава осма
Аквилея
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Литературният Максимин се ражда в Рим през последната година на неговото 
управлението, когато неясните слухове за жестокостите на императора в 
Панония хиперболизират до крайност плашещите обстоятелства около 
раждането му – неримски, „варварски“ произход, връзките с „варварите“, 
преданността към военните порядки. Херодиан с удоволствие използва 
тези слухове за подправки на творбата си, които слива с действителните 
сведения от Максиминовия лагер. Така се ражда Vita 0. В късния IV в. тези 
слухове намират потвърждение в откъслечна бележка на атинянина Дексип 
за месторождението му и вдъхновяват идентификацията му с готите, за да 
създадат Vita 01. 

Тези Vitae са почти всичко, което знаем за императора, затова особената 
задача на тази книга бе да ги анализира до такава степен (и с помощта на друг 
материал), че да отдели „литературния“ Максимин от истинския. Изводът 
от казаното досега не е помпозен – изглежда зад клишетата на изворите 
и желанието на историографията да подчертае изключителното (в случая 
чудовищното), Максимин всъщност е съвсем обикновен, дори стандартен 
римски император от типа, който е зададен от Север и Каракала. Нека 
такова заключение не е разочароващо за читателя, който неизбежно ще 
наблюдава личността му от гледна точка на роден в българските земи римски 
владетел. Това играе своята роля – видяхме, че „литературният“ Максимин 
е определен изцяло от парадокса на неговия произход и той завинаги ще 
остане първият „варварин“ на римския трон. Но и от гледна точка на сухата 
и безпристрастна историография, обстоятелствата на произхода му създават 
лъжлива емоция – този път от гледна точка на човек, разглеждащ историята 
на Римската империя в парадигмата на прогреса и регреса. От тази 
перспектива, лесно бихме могли да кажем, че при Максимин отрицателното 
надделява над положително, доколкото той очевидно е контрапункт на 
класическата средиземноморска римска цивилизация. 

Всъщност подобни изводи вече са намерили публичност и Максимин 
дълго е живял така в съчиненията на просенаторската историография и на 
„класици“ като Е. Гибън. Това е негативизация на една тенденция – през 

Заключение
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Относно практиката на транспортиране на новобранци от балканските 
земи разполагаме с интересен исторически паралел: свидетелство1 за 
рекрут и транспорт на Bessi iuniores, извършено от Sex. Iulius Iulianus, 
трибун на n(umerus) Surorum Malvensium. Забележително е, че в надписа, 
в който се споменават тези беси, тяхното командване е поверена на трибун 
на нумер, Секст Юлий Юлиан, разпределен в южната част на провинция 
Дакия – Малва. Самото командване на bessi iuniores трябва да се свърже с 
експедиция в Мавритания, отново в Северово време. Пълният текст гласи: 
D(is) M(anibus) s(acrum) Sex(tus) Iul(ius) Iulianus / ex Germania superiore{m} 
/ tribunus n(umeri) Syrorum M(a)l/vensium hic sepultus est / <c=D>um deducit 
iuniores Bessos / |(mille) in Tingitana(m) provinciam / qui vixit annis XXXXV cui 
/ mon<u=I>mentum fecit / Iul(ius) Ingenuus frater / et heres curante / Sacimatho 
/ liberto eiusdem / defuncti

Юлиан поема нумера от провинция Горна Германия, ако преведем бук-
вално текста „…ex Germania superiorem (!) tribunus numeri Malvensium..“. 
Обикновено това се тълкува в смисъл, че Горна Германия е родната про-
винция на трибуна, т.е. индикира се произход2. Трябва да обърнем внима-
ние, че нумерите обикновено се командват от препозити, докато трибуните 
се назначават начело на редовни войски – кохорти или али. Самите Suri са 
командвани от коннически трибун, според текста на една ara от Ромула в 
Долна Дакия3. Това идва да покаже, че Юлий Юлиан е бил трибун на друга 
военна част когато е поел нумера. Това представя надгробният му надпис 

1 CIL VІІІ. 9381
2 Speidel 1984: 341.
3 IDR II. 341. Маври, подбрани за рекогносцировчици, също са командвани от 

препозит, в случая известният Валерий Макимиан (AE 1956 124 и мн. други). Според 
Шпайдел постът трибун на нумер е известен само веднъж (Speidel 1984: 34141, бел. 
2 = CIL VIII. 11343, Splendidissimus / Sufetulensis ordo / M(arco) Valgio M(arci) f(ilio) 
Quir(ina) / Aemiliano eq(uiti) R(omano) / tribuno n(umeri) Pal/m<y=V>renorum / ob 
eximiam in rem / publ(icam) suam liberali/tatem titulum hac / aeternitate signavit).

Приложение 1
Bessi iuniores и военно-транспортните 

практики според един надпис
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Според нашата хипотеза, първичната информация на Vita 01 е споменавала 
Максимин като наследник на „мизи“, с географска идентификация, която 
е сочела към „Трибалия“, източните части на Горна и западните части на 
Долна Мизия. Предположихме, че „виновникът“ за Vita 01 или поне 
за разпространението на първичния извор, алтернативна биография 
на Максимин, е Дексип, който е споменал за произхода на Тракиеца в 
„светлината“ на скорошните събития – нашествията на „варварски“ народи 
в Мизия. Наличието на трибали в биографията на Максимин, съчетано с 
епиграфските сведения за рекрути-беси, с които разполагаме, ни накараха да 
предположим, че сведението за Трибалия е начин литературната традиция 
да обобщи географския район, в който се е родил Максимин и той трябва 
да се търси в мизийските земи и по-точно в онази им част, която може 
да се свържи и с бесите, даващи ни исторически адекватното сведение за 
масови римски рекрути в армията, и с трибалите. Това се подкрепя от една 
аналогия между беси и трибали, направена в изворите сравнително късно: в 
съчинението De magistratibus на Йоан Лидийски1 (VI в.), който споменава, 
че в негово време тироните (в случая под това име се разбират не просто 
новобранци, а и „нередовни войски и обозни войници“2) в римската армия 
се наричат с името трибали, а в древността Ариан ги е наричал беси в 
книгите, които е писал за Александър3. 

Сведението може да потвърди нашата хипотеза, че родното място 
на Максимин е мястото, където географски са били налични и бесите, 
и трибалите. За целта обаче ние трябва да открием традицията, която е 
уеднаквявала бесите и трибалите (като тирони), т.е. да придадем определена 
географска плътност на тази информация, като покажем, че приравняването 
на двете общности като тирони е свързано именно с определена географска 
област, а може би и с определени събития, случили се в историята, запазили 

1 За него Mass 1992.
2 Tomaschek 1980: 79: „Die Milizien und Trossknechte bestanden aus Leute bessischer 

Herkunft...“
3  Johan. Lyd. I, 47.

Приложение 2
Беси и трибали
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