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COHORS II LUCENSIUM ОТ АНТИЧНОТО МИНАЛО 
КЪМ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ

Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев
Регионален исторически музей – Ямбол

In honorem Professoris Velizari Velkov

От своето основаване на 21.IV.753 г. пр. Хр. Рим непрекъснато е во-
ювал. В края на III в. пр. Хр. градът покорява Апенинския полуостров. 
След Втората пуническа война (218 – 201 г. пр. Хр.) Римската република се 
утвърждава като господстваща военна и политическа сила в Западното 
Средиземноморие. След налагането на едноличната власт и създаването 
на Римската империя (27 г. пр. Хр.) нейните легиони покоряват и Източ-
ното Средиземноморие. 

Римската армия (лат. Exercitus Romanorum) преминава през някол-
ко етапа на развитие и промяна. След реформата на консула Гай Марий 
(157 – 86 г. пр. Хр.) през 107 г. пр. Хр. гражданското опълчение се превръща 
в професионална армия. Рекрутите са набирани основно от пролетарии-
те, които нямат паричен ценз. Те постъпват в армията на 17 – 18-годишна 
възраст. Срокът на военна служба е 25 години. Легионерите получават 
годишна заплата, закупуват оръжието си, а след уволнението си (missio 
honesta) получават земя и парични възнаграждения. През първите ве-
кове на Римската империя в легионите служат само римски граждани. 
Много често новоприетите носят препоръчителни писма от своите бащи 
или други кръвни роднини. До нас са достигнали произведенията на къс-
ноантичния военен историк Флавий Вегенций Ренат, живял през втората 
половина на IV в., който дава някой съвети за набирането на новобран-
ците. Според него племената, които живеели на юг, притежавали пове-
че ум, но не проявявали твърдост и воля в боя. Северните народи били 
дръзки и смели, но нямали достатъчно умения. Най-добрите новобранци 
произхождали от зоните с умерен климат. В повечето случаи те били съ-
четание от решимост, твърдост и находчивост в боя. Вегеций отбелязва, 
че селските момчета били здрави, смели и привикнали на тежък труд и 
суров живот. Тези от големите градове пък били разглезени и покварени 
(Иванов 2004, 96 – 100; James 2011, 97 – 98).
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След ре-организацията на армията от император Октавиан Август 
(27 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.) не-римските поданици на Империята също имат 
възможност да постъпят на военна служба. Те служат в ауксилиите, къде-
то са разделени на етнически принцип и служат със собственото си харак-
терно въоръжение (стрелци, прашкари, лека кавалерия) или специфични 
технически умения (инженери, строители). Съществуват и смесени аукси-
лиарни части, като Cohors I Thracum Syriaca, където тракийските мечо-
носци се допълват със сирийските стрелци. Помощните войски са струк-
турирани по подобие на легионите. Те са по-малобройни, но по-мобилни. 
Пехотинците служат в кохорти в състав от по 6 центурии. Всяка центурия 
наброява 80 войници. Една кохорта се състои от 480 пехотинци. Конни-
ците служат в али в състав от 16 турми. Всяка турма е от 32 конника. Една 
ала се състои от 512 конника. Смесените военни части (cohors equitata) се 
състоят от 608 войници (480 пехотинци и 128 конника), без командния 
състав. Всяка една ауксилиарна част е командвана от префект, като това 
било най-ниското стъпало към коническата кариера на висшите офицери. 
За префект е можело да се избере и неримски аристократ, който е получил 
римско гражданство. Военната служба в ауксилиарните части също про-
дължава 25 години. При своето „уволнение“ войниците от ауксилиарните 
части получават римско гражданство за тях и техните наследници. Това 
е бил един от основните стимули, за постъпване в редиците на армията. 
През I – III  в. римската армия наброява 400  000 войници  – легионери и 
ауксилиари. През 212 г. император Каракала (211 – 217 г.) издава своя едикт, 
с който обявява всички свободни хора, живеещи в провинциите на Импе-
рията, за римски граждани. След военните реформи на император Диок-
лециан (284 – 305 г.) в помощните войски започват да служат хора, които 
са родени извън границите на Римската империя (Roxan 1973, 50; Иванов 
1999, 83, 117 – 118; Иванов 2004, 98; Holder 2003, 120; James 2011, 126 – 127, 
242 – 243; DuBois 2016, 9 – 10; de Furundarena 2016, 175). 

Днешните български земи се намират на територията на Балканските 
провинции на Империята. През 29 – 28 г. пр. Хр. Марк Лициний Крас, уп-
равител на провинция Македония, провежда две мащабни военни кам-
пании, известни в литературата като „мизийските войни на Крас“. Той 
нахлува в земите на север и на юг от Стара планина. Анексираните земи 
на север от Хемус влизат в пределите на нови римски провинции. Приема 
се, че в 15 г. сл. Хр. е създадена провинция Мизия, обхващаща територия-
та на днешна Северна България. След смъртта на последния тракийски 
владетел Реметалк III (37 – 44 г.) през 45 г. земите на юг от Стара планина 
също влизат в пределите на Римската империя. Това е провинция Тракия.  

Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев
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Процесът на образуване на една провинция не е еднократно явление и 
консолидацията на новозавладените земи продължава с години (Иванов 
1999, 18 – 26).

На територията на днешна Северна България (провинция Мизия, а 
след есента на 86 г. – провинции Горна и Долна Мизия) са установени 4 
легиони лагера: при Рациария (дн. с. Арчар, Видинско), при Ескус (дн.  
с. Гиген, Плевенско), при Нове (дн. Свищов) и при Дуросторум (дн. Си-
листра), както и повече от 20 кастели и фортове на помощни войски, раз-
положени на Дунавския лимес (Иванов 1999, 147; Иванов 2004, 110 – 116). 

Една от ауксилиарни части, които служат по днешните български 
земи, е Cohors II Lucensium (Втора луцензианска кохорта). Войниците от 
тази кохорта са с произход от северозападната част на Иберийския полу-
остров. 

От 38 г. пр. Хр. римските управители на провинция Испания водят 
войни против различни племена в северната част на полуострова. През 
29 г. пр. Хр. римския генерал Тит Статилий Тавър се сражава срещу пле-
мената кантабри и астури, но не успява да ги покори. През 25 г. пр. Хр. 
племената са победени от римските легиони, които са командвани лично 
от Октавиан Август (27 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.). Скоро след това племената 
отново се разбунтуват и през 19 г. пр. Хр. римските легиони, водени от 
Марк Випсаний Агрипа, окончателно ги покоряват. След Кантабрийската 
война (29 – 19 г. пр. Хр.) цяла Испания е умиротворена и Иберийския по-
луостров попада под римска власт. Завладените земи са включени в про-
винцията Испания Тараконенсис (Roxan 1973, 64). 

В последните години от управлението на император Клавдий 
(41 – 54 г.) започват да се набират войници от племето на луцензиите, оби-
таващи териториите около античния град Лукус Августи (дн. гр. Луго в 
северозападна Испания) (Roxan 1973, 65, 69 – 70; Velkov 1989, 247; DuBois 
2016, 114; de Furundarena 2016, 171). Създадени са пет ауксилиарни кохор-
ти, които са изпращани да служат основно в източните провинции на 
Империята. Първоначално Cohors I Lucensium, известна в някои епиг-
рафски надписи и като Cohors I Lucensium Hispanorum, е стационира в 
провинция Далмация, но скоро след това е преместена в провинция Гер-
мания Супериор. През 80 г. е преместена в провинция Панония, след кое-
то – в провинция Сирия, където нейното присъствие е засвидетелствано 
с военна диплома от 90 г. Две години по-късно е преместена в провинция 
Германия Инфериор на лимеса. В средата на II в. кохортата е върната в 
провинция Сирия (Roxan 1973, 465 – 470; Holder 2003, 111, TABLE 9, TABLE 
15; Holder 2006, Table. 7, Table. 14; DuBois 2016, 114 – 115; de Furundarena 

Cohors II Lucensium от античното минало към...
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2016, 171 – 175). Войниците от Cohors II Lucensium първоначално служат 
в провинция Далмация, след което са преместени в провинция Мизия. 
От втората половина на I в. кохортата е засвидетелствана с военни ди-
пломи от провинции Мизия и Панония. След разделянето на провинция 
Мизия на две остава в Долна Мизия. През 136 г. кохортата е преместе-
на в провинция Тракия (Roxan 1973, 472 – 475; Velkov 1989, 247 – 248, 252; 
Радославова, Дзанев 2003, 114 – 115; Иванов 2004, 115 – 116; Holder 2003, 
104, TABLE 2; Holder 2006, Table 1; DuBois 2016, 189). Вероятно Cohors III 
Lucensium първоначално е изпратена в провинция Далмация, но е вър-
ната на територията на провинция Испания Тераконенсис (Roxan 1973, 
477 – 478; DuBois 2016, 206). В началото войниците от Cohors IIII Callaeco-
rum Lucensium служат в провинция Далмация. Около 80 г. са преместе-
ни в провинция Сирия, където присъствието на кохортата е засвидетел-
ствано с военни дипломи от 88 г., 134/135 г. и 156/157 г. (Roxan 1973, 480; 
Matei-Popescu 2007, 158; Holder 2003,115, TABLE 15; Holder 2006, Table. 14; 
DuBois 2016, 212; de Furundarena 2017, 109 – 112). Първоначално Cohors V 
Lucensium, известна в някои епиграфски паметници и като Cohors V Cal-
laecorum Lucensium, също е изпратена в провинция Далмация, но скоро 
след това е преместена в Панония. Присъствието ѝ тук е засвидетелства-
но с военни дипломи от 61, 84, 85, 116, 133, 134, 146, 148, 149, 154, 155/156, 
161 и 163 г., както и с надписи по тухли от Русовце (в дн. Словакия). В края 
на II в. е стационирана в Крумерум (в дн. Унгария) в провинция Панония 
Супериор (Roxan 1973, 482 – 485; Holder 2003, 107, TABLE 5; Holder 2006, 
144, Table 3; DuBois 2016, 220 – 222; Schmidtová, Mathédesz 2016, 125 – 126). 

Първото споменаване на Cohors II Lucensium от територията на 
днешните български земи е във военна диплома от времето на император 
Веспасиан (69 – 79 г.). Документът е открит в непосредствена близост до 
гр. Монтана. Военната диплома е издадена на 2. II. 78 г. и в нея се изброят 
8 кохорти, който стануват в провинция Мизия (Велков 1924, 83 – 88; Vel-
kov 1989, 247; DuBois 2016, 189). 

В края на I – началото на II в. присъствието на Cohors II Lucensium 
е засвидетелствано в Абритус (дн. Разград) – военен лагер по време на 
Империята. Към това време се отнася надгробната плоча на Гай Юлий 
Максим:

D(is) M(anibus)
G(aius) I(ulius) Maximu[s] 
eq(ues) coh(ortis) II Luc(ensium) 
singul(aris) vixit 
a(nnis)...

Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев
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Гай Юлий Максим е конник, който е умрял по време на своята военна 
служба при управлението на император Траян (98 – 117 г.) (Кацаров 1924, 
80 – 81; Roxan 1973, 472; Velkov 1989, 247, 253; Радославова, Дзанев 2003, 
114 – 115).

През 136 г., под ръководство на префекта Клавдий Луп, Cohors II Lu-
censium се премества от Абритус в Кабиле (Velkov 1989, 250). В епохата 
на Принципата (I – III в.) градът и прилежащата му територия предста-
вляват императорски домен. За управлението на това „частно имение“ е 
назначен императорски прокуратор. Собствеността на цивилното насе-
ление е отделени от т. нар. „военните територии“ – обработваеми земи, 
пасбища и терени, предвидени за оземляване на ветерани (Боянов 2006, 
238 – 240; Лозанов 2006, 153 – 159).

По време на редовните археологически разкопки през 1984 г. сред ру-
ните на една късноантична сграда, разположена на източния склон на 
Зайчи връх, е открита мраморна ара с посветителен надпис:

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Cl(audius) Lupus praef(ectus)
Coh(ortis) II Luc(ensium) locum
consecrvavit
qui et castr(a) posuit
След пристигането в Кабиле префектът на кохортата Клавдий Луп 

извършил задължителните при подобни случаи култови церемонии и 
започнал изграждането на защитната крепостна стена на първия военен 
лагер (Velkov 1989, 250, 253; Велков 1991, 12 – 13, Обр. 4). 

Със строителната дейност на кохортата се свърза още един надпис, 
който е открит през 1980 г. в късноантичния пласт до римския хореум. 
Запазена е само дясната част от надписа:

[Imp(eratori) Cae]s(ari) divi Traiani
[Parth(ici) f(ilio)] divi Nervae ne-
[pot(i) Trai]ano Hadriano
[Aug(usto) po]ntif(ico) max(imo) trib(unicia) po-
[test(ate) XX(?) i]mp(eratori) II co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)
[.? Cava]rio Frontone leg(ato)
[Aug(usti)] pr(o) pr(aetore) 
[coh(ors) II L]ucensium fecit
Надписът е направен през 136  г. и е с посвещение към император 

Хадриан (117 – 138 г.) (Велков 1991, 13 – 14, Обр. 5, Обр. 6; Шаранков 2017, 
206). 

Cohors II Lucensium от античното минало към...
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През лятото на 2018 г. се откри най-новия надпис от територията на 
тракийския и античен град Кабиле, свързан със строителната дейност 
през II в.:

Balineum coh(orti)
II Luc(ensium) perfectum
sub Cl(audio) Martiale
leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) pro(vinciae)
Thr(aciae) curante Ael(io)
Rufo praef(ecto)
coh(ortis) eiusd(em)
По времето на Клавдий Марциал, управител на провинция Тракия, 

префектът Елий Руф изгражда бани за кохортата. Надписът се датира в 
166 – 169 г. (Бакърджиев, Козарев 2019, 332, Обр. 2)1.

С войниците от Cohors II Lucensium се свързват и няколко надписа 
от ари. През 1910 г. сред руините на античния град Кабиле е открита един 
мраморен постамент за статуя с надпи:

Apollini
Tadeno Ae-
lius Tar-
zas (centurio) coh(ortis)
II Lucensi-
um memo-
riae causae
v(otum) l(ibens) s(olvens) 
Мраморният постамент е издигната от центуриона Елий Тарзас в 

чест на бог Аполон Таден (Филов 1910, 227; Roxan 1973, 474; Velkov 1989, 
251, 254; Велков 1991, 23, Обр. 18; Шаранков 2017, 215).

От територията на античния град произхожда и един постамент за 
статуя с посветителен надпис:

C(aius) Egnatius Rufus
(centurio) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Центурионът Гай Егнаций Руф е направил посвещение на бог Марс. 

Надписът е гравиран под скулптура на бога на войната, който е обут с 
военни сандали, с украсен с венец щит от ляво и държащ копие в дясна-
та си ръка (т. нар. Марс Ултор) (Велков 1991, 25, Обр. 23; Шаранков 2017, 
218 – 219, Обр. 9).

1 Екипът изказва своите благодарности на ас. Николай Шаранков от СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ за разчитането на надписа.

Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев
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По време на археологическите разкопки през 1980 г., сред руините на 
късноантичния хореум, е откри още един фрагмент от мраморна ара с 
посветителен надпис:

[............ Au-]
luzeni mi[l(es)]
coh(ortis) II Lucens(ium)
v(otum) s(olvens) l(ibens) m(erito)
Първоначално проф. Велизар Велков определя посвещението, като 

извършено от тракиеца Аулузений, който през II в. е постъпил на военна 
служба в кохортата (Велков 1991, 24, Обр. 19). Новото четене на надписа 
от ас. Николай Шаранков пояснява, че в липсващата част се намира лич-
ното името на посветителят, който е „син на Аулузен“ (Шаранков 2017, 
216).

През 1972 г., по време на археологическите проучвания на късноан-
тичната базилика, е открита ара с надпис на гръцки език:

Ἀγαϑῆι τύχηι
‘ϒπὲρ τῆς τῶν Σεβαστῶν
αἰωνίου διαμονῆς
καὶ ἱερᾶς συνκλήτου
καὶ δήμου ‘Ρωμαίων
ἡγεμονεύ(ο)νιος
Μ(άρκου) Ἀντωνίου Ζήνωνος
ἐπιτρόπου τοῦ
Ζεβ(αστοῦ) Κλωδίου Παυλείνου
ἐπί ἐπάρχου Οὐαριάνου
Θεοκρίτου. Ἓλληνες οἱ
κατοικοῦντες ἐν Καβύ-
ληι ‘Ηράκλεα ἀγοραίον κ[α-]
τεσκεύασαν καὶ ἀφιέρ[ωσαν]
προνοήσαντος τῆς κα[τασκεν-]
ῆς Ναρκίσσου Ζήνων[ος]
Περινθίου. Στατειλίωι Μα[ξίμωι]
καὶ Λολλιάνωι Ἀοείτωι ὕπά[τοις]
Ἰούλιος ἒγραψα
Мраморната ара е издигната от гърци, които живеят в Кабиле, във 

връзка с построяването на светилище на Херакъл Агорейски. След упра-
вителя на провинция Тракия – Марк Антоний Зенон, и императорския 
прокуратор – Клодий Павлин, се споменава префекта на кохортата – Ва-
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риан Теокрит (Димитрова 1982, 122 – 123, Табло VI; Велков 1991, 16 – 17, 
Обр. 8; Лозанов 2006, 153 – 154).

От територията на античния град Кабиле произлиза и една надгроб-
на ара. Тя е открита през 1975 г. при разкопките на портата на военния 
лагер, където е използвана като сполия. Лицевата ѝ част е разделена на 
три рамкирани полета. В горното поле е представен Тракийския Херос, в 
средното – погребално угощение, а в долното поле има надпис на латин-
ски език:

D(is) M(anibus)
Val(erio) Proculo
vet(erano) qui vixit
annis LX
L(ucius) Valerius
Valens eq(ues)
fratri b(ene) m(erenti)
posu-
it
Луций Валерий Валенс, военнослужещ, издига надгробен паметник 

на своя брат Валерий Прокул, който е ветеран. Мраморната ара може да 
се датира във втората половина на II в. (Велков 1991, 28 – 29, Обр. 34а, Обр. 
34б; Боянов 2006, 237 – 238).

В края на II  в., при управлението на император Септимий Север 
(193 – 211 г.), Cohors II Lucensium е преместена в Германия (дн. гр. Сапа-
рева Баня). Тук тя изгражда военен лагер, а две нейни подразделения са 
разположени в кастелите при с. Гълъбник, Радомирско и с. Тополница, 
Дупнишко. Те са разположени по пътя, преминаващ през Дупнишкото 
поле, и свързващ Сердика (дн. гр. София) с долината на р. Стримон (дн. р. 
Струма) (Иванов 1964, 22; Velkov 1989, 251 – 252; Стайкова-Александрова, 
Стайкова 2003, 204).

От района на военния лагер и неговата околност произлизат 4 ари за 
статуи с посветителни надписи върху тях. Най-ранната от тях е открита 
в Германия:

Imp(eratori) Caesari
L(ucio) Septimio Severo
[P]io Pertinaci Aug(usto) 
Arabico Adiabenico
Parth[ico, p]ontif (ici)
Maxi[mo] trib(unicia) pot(estate)
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VII imp(eratore) [XI] co(n)s(ule) II pro[c(onsule)]
coh(ors) II Luc(ensium)
sub C(aio) Caecina Largo
leg(ato) Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore)
cura(m) agente Lucio
Pollio [G]rato prae[f(ecto)]
coh(ortis) eius[d]em
През 198 – 199  г. префектът на кохортата Луций Полий Грат издига 

статуя в чест на император Септимий Север (193 – 211 г.) (Геров 1961, 360, 
№ 154; Иванов 1964, 22; Roxan 1973, 473; Velkov 1989, 251, 254 – 255; Стай-
кова-Александрова, Стайкова 2003, 203).

От следващата ара е запазена само долната част от надписа: 
[……………]
[devote num-]
[i]ni eius s[ub L(ucio) Pros(io)] 
Rufin[o] leg(ato) A[ug(usti)]
pr(o) pr(aetore) curant[e]
Ulp(io) Mario praef(ecto) 
coh(ortis) eiusd(em)
Статуята е издигната през 221 г. от префекта Улпий Марий в чест на 

император Елагабал (218 – 222 г.) (Геров 1961, 360, № 155; Иванов 1964, 22; 
Roxan 1973, 473; Velkov 1989, 252, 255; Стайкова-Александрова, Стайкова 
2003, 203).

Последните два постамента за статуи с надписи са идентични: 
[Imp(eratori) Caes(ari)]
[M(arco) Aurelio Severo]
[Alexandro Pio]
[Aug(usto) coh(ors) II Luc(ensium)]
[Alexandria-]
n[a devota] numi-
ni eius sub L(ucio) Pr-
osio Rufino leg(ato) Aug(ustorum)
pr(o) pr(aetore) cura(m) agen-
te T(ito) Herennio 
Nigro praef(ecto) coh(ortis) 
eiusdem
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Imp(eratori) Caes(ari)
M(arco) [Aur(elio)] Sever[o]
[Alexandr]o Pi[o]
Au[g(usto)] coh(ors) II [L]uc(ensium)
[Alexandriana]
devota numin(i)
eius sub L(ucio) P[ro-]
si[o] Rufino [leg(ato)]
Aug(ustorum)
pr(o) pr(aetore)
cura(m) agente
T(ito) Herennio Ni[gro]
praef(ecto) coh(ortis) eisd(em)
Префектът на кохортата Тит Херений Нигер е издигнал ари със ста-

туи на император Север Александър (222 – 235 г.). Първата ара е открита в 
гр. Сапарева баня, а втората – в с. Гълъбник, Радомирско (Геров 1961, 367, 
№ 201; Иванов 1964, 22; Roxan 1973, 473; Velkov 1989, 252, 255; Стайкова-
Александрова, Стайкова 2003, 203)2. 

Cohors II Lucensium се споменава и в един посветителен надпис от 
светилище на Тракийския конник до с. Голяма Брестница, Ловешко. Вър-
ху каменната плоча е гравиран следния надпис:

Hirone (= Heroni) santo
Fl(avius) Mestrius Ius[tus mil(es)]
coh(o)r(tis) II Lucensium votu posu[it...
Флавий Местрий Юст е направил посвещение на тракийския конник. 

Плочката се датира в средата на II в. Вероятно около това светилище е 
родното място на войника (Roxan 1973, 473; Gerov 1980, 315; Velkov 1989, 
248, 254; Вълчев 2015, 226). 

Cohors II Lucensium е известна от военни дипломи и надгробни па-
метници и извън пределите на днешните български земи. Кохортата се 
споменава във военна диплома от провинция Панония от 13. V. 105  г. 
(Velkov 1989, 247). Както и в диплома, открита в Тропеум Траяни (дн.  
с. Адамклиси, Румъния), от време на император Траян (98 – 117), но преди 
114 г. (Velkov 1989, 247). 

2 В своя архив акад. Д. Дечев съобщава за идентичен надпис на горните два. Запа-
зена е само долната му част. Арата с надписа е открита при с. Тополница, Дупнишко 
(Геров 1961, 243; 367, № 201a; Иванов 1964, 22; Стайкова-Александрова, Стайкова 2003, 
203). 
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През II в. кохортата изпраща вексилации, които да участва в различ-
ни военни кампании. В Херсонес (до дн. гр. Севастопол на Кримския по-
луостров) е открита надгробната плоча на Марк Антоний Валенс:

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
M(arcus) Anto-
nius Va-
lens mil(es) 
coh(ortis) II
Lucensiu[m]
vixit ann(is)
XXV mil(itavit) ann(is) V
h(eredes) f(aciendum) c(uraverunt)
Марк Антоний Валенс е войник от кохортата. Той е починал на 25 

години след 5 годишна служба. Неговата кратка военна кариера трябва да 
се постави между 120 и 129 г. (Roxan 1973, 473; Velkov 1989, 251, 254; Ruscu 
2005, 126 – 129). 

В Халкедон (дн. гр. Кадъкьой, Турция) е открита надгробната плоча 
на Аурелий Сатурнин:

D(is) M(anibus)
Aurelio Satur-
nino mil(iti) coh(ortis)
II Lucensium
L(ucius) Menefrou
de suo b(enemerenti) p(osuit)
Аурелий Сатурнин също е войник, който е загинал по време на своя-

та военна служба през втората половина на II в. (Velkov 1989, 251, 254). 
Различните строителни, посветителни и надгробни надписи позво-

ляват да разкрием някой от префектите и войниците от Cohors II Lucen-
sium. Най-ранния известен префект е Публий Гавий Публифилий Балб 
(Publius Gavius Publifilius Balbus), ръководил кохортата от 128 до 136  г. 
Следващият префект е Клавдий Луп (Claudius Lupus). През 144 г. префек-
тът е Вариан Теокрит (Varianus Theocritus). В 60-те години на II в. кохор-
тата е ръководена от Елий Руф (Aelio Rufo). В края на II в. тя е водена от 
Луций Полий Грат (Lucius Pollius Gratus). Следващият известен префект 
е Улпий Марий (Ulpius Marius), командвал кохортата по времето на им-
ператор Елагабал (218 – 222 г.). След 222 г. префект на кохортата е Тит Хе-
рений Нигер (Titus Herennius Niger). Известни са двама от центурионите 
на Cohors II Lucensium. Това са Елий Тарзас (Aelius Tarzas) и Гай Егнаций 
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Руф (Caius Egnatius Rufus). Епиграфските надписи ни дават имената на 
6 войници от кохортата: Аурелий Сатурнин (Aurelius Saturninus), Вале-
рий Прокул (Valerius Proculus) и брат му Луций Валерий Валенс (Lucius 
Valerius Valens), Гай Юлий Максим (Gaius Iulius Maximus), Марк Антоний 
Валенс (Marcus Antonius Valens) и Флавий Местрий Юст (Flavius Mestrius 
Iustus) (Velkov 1989, 247 – 252, 256; Радославова, Дзанев 2003, 115; Стайко-
ва-Александрова, Стайкова 2003, 203; Ruscu 2005, 126; Бакърджиев, Коза-
рев 2019, 332).

След своето сформиране Cohors II Lucensium е била изпратена в слу-
жи в провинция Далмация, но няколко години по-късно е прехвърлена 
в провинция Мизия. След разделянето на провинцията на две: Горна и 
Долна Мизия, кохортата е част от гарнизоните на последната. Най-веро-
ятно до 86 г. е станувала около Монтана, след което е преместена в Аб-
ритус (дн. Разград). През 136 г. кохортата е преместена в Кабиле, а в края 
на II в. нейното присъствие е засвидетелствано в Германия (дн. Сапаре-
ва баня) (Roxan 1973, 472 – 475; Velkov 1989, 248, 252; Радославова, Дза-
нев 2003, 114 – 115; Стайкова-Александрова, Стайкова 2003, 204; Иванов 
2004, 115 – 116). Според д-р Калин Стоев Cohors II Lucensium е инженерна/
строи телна бригада. С нейната дейност трябва да се свърже построяване-
то на четирите военни лагера в споменатите римски градове3. Тази хипо-
теза се подкрепя и от открития през 2018 г. надпис на Кабиле.

През 2016  г. Cohors II Lucensium беше „възродена“ за нов живот. 
Сформира се групата за исторически възстановки, която е ръководена 
от Тодор Вълчев, археолог в РИМ – Ямбол. През предходната 2015 г., във 
връзка с реализирането на проект по оперативна програма „Регионал-
но развитие“, на територията на Археологически резерват „Тракийски и 
античен град Кабиле“ беше изграден дървен римски военен лагер – кас-
трум. По проекта беше закупена и екипировка за оборудването на 9 рим-
ски легионери и 1 центурион. Съвсем естествено групата възприе името 
на кохортата, която е станувала в античния град през II в. 

„Историческите реконструкции“ или „историческите възстановки“ 
представляват повторения на различни исторически моменти и реали-
зирането им на живо. Те не са единствено и само битки. Възстановките 
включва също така представянето на ежедневието, бита и порядките на 
отминалите времена. Участниците се назовават с термините „възстано-
вчици“, „реконструктори“ или „ре-енактори“(от анг. re-enactor).

3 На 11.V.2018 г. д-р Калин Стоев представи своята книга „Да бъдеш римлянин в 
Мизия“ в гр. Ямбол. В неформален разговор той сподели своите наблюдения относно 
Cohors II Lucensium, за което му изказваме нашите благодарности. 45 дни по-късно се 
разкри и най-новия надпис от Кабиле.
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Съществува значително многообразие на видовете и формите при 
историческите възстановки. Организаторите и участниците в тях ги раз-
делят най-общо на три основни групи:

Жива история  – пресъздаване на бит, порядки, традиции, занаяти 
и елементи от ежедневието на обикновените хора за конкретната епоха. 
В тази група влизат и дейностите по представяне на бита и задачите на 
войника, но отново ориентирани към конкретното историческо време.

Преиграване – опит за повтаряне на важни събития от миналото в 
автентична обстановка или на мястото, на което те са протекли. В тази 
група влизат възстановките на исторически битки, на сключване на ва-
жни договори, държавнически решения и пр. Една от най-мащабните и 
най-старите реконструкции на историческо събитие в България е тази на 
боевете на връх Шипка.

Реконструкция на предмети от различни области  – бит, въоръже-
ние, икономически и социален живот или на технологии, използвани в 
различни периоди от миналото. Този тип реконструкции нямат толкова 
силен събитиен характер, но те са постоянен елемент, включен в рекон-
струкциите от първите два вида (Вълчев 2017, 84 – 85).

Групата за исторически възстановки „Cohors II Lucensium“ представя 
различни моменти от военния, цивилния и религиозния живот на рим-
ските войници и на местното тракийско население от Кабиле през II – 
III в. Впечатляващите „живи картини“ пресъздават: приемането на ново-
бранец и уволнението на ветеран от римската армия, клетва във вярност 
към Императора, ритуал към Юпитер, играта харпастум, пазар на роби, 
басните на Езоп, сблъсъци между римската и варварската армии, и епич-
ни гладиаторски схватки (гладиаторите от школата „Ludus Lupercalis“ са 
бивши членове на групата „Cohors II Lucensium“).

„Cohors II Lucensium“ е един от основните организатори на Панаира 
на туристическите забавления и анимации, който всяка година се про-
вежда на територията на АР „Тракийски и античен град Кабиле“ (Вълчев 
2017). Руните на древния град се явяват естествен декор за многобройни-
те възстановчици, които пресъздават антични римляни, траки, готи и 
средновековни българи. Богата програма позволява на гостите на съби-
тието да се насладят на различни моменти от цивилния и военни живот 
на древните хора. Участниците в събитието, от своя страна, имат въз-
можност да се върнат „назад във времето“ и мислено да се превъплътят в 
хората от отминалите епохи.

Групата за исторически възстановки „Cohors II Lucensium“ участва 
и в множество исторически фестивали в България и Румъния. За своята 
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кратка история тя има 13 участия на: международния фестивал „Нике – 
играта и победата“ в Никополис ад Иструм (2017 г., 2018 г. и 2019 г.), „Хо-
талич – фестивал на историческото наследство“ – гр. Севлиево (2017 г.), 
фестивал „Пътят на художника“ – гр. Ивайловград (2018 г.), форум „Наше 
минало“ – гр. Чирпан (2018 г. и 2019 г.), международния фестивал „Плов-
див – древен и вечен“ (2019 г.), международния фестивал „Festivalului An-
tic Tomis“ – гр. Констанца, Румъния (2019 г.), международния фестивал 
„Сердика е моят Рим“ – гр. София (2019 г.), както и на средновековния 
събор „Помни славата – Туида“ – гр. Сливен (2017 г., 2018 г. и 2019 г.). Гру-
пата участва и в игралния филм „Легенди от Белинташ“, който ще излезе 
по кината през 2020 г. 

Възстановчици се стремят повторно да „изживеят“ различни мо-
менти от цивилния и военния живот на предците ни и да направят едно 
„пътуване“ назад във времето. Те се стремят да пресъздават максимално 
точно отминалите събития и времена. Същевременно зрителите на тези 
„живи картини“ също имат възможност да се пренесат назад във времето 
и да почувстват духа на миналото. При спазване на всички изисквания 
за достоверност, свързани с време, мащаб, оборудване и технологии, ис-
торическите възстановките представляват изключително впечатляващи 
събития.
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