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Octavian Augustus declared himself as a re-
storer of the Roman state in its original form 
from the times before the Civil wars. This is ev-
ident from his political will, best known as “Res 
Gestae Divi Augusti”, as well as from the literary 
sources for his long rule. Octavian kept only the 
institutional framework of the Roman republic, 
but often violated its main principles. This is 
evident by the discrepancies between Lex Villia 
Annalis and the cursus honorum of Augustus. 
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1. Увод. 
За себе си Октавиан Август обича 

да казва, че е възстановил римска-
та държава в нейния изконен, 
републикански вид [Срв. Res Gest. 
1]: „rem publicam a dominatione 
factionis oppressam in libertatem 
vindicavi.“ За историята, обаче, 
принцепсът е останал като създа-
тел на нов тип политическа систе-

ма, която прилича твърде малко на 
републиканската. В подкрепа на 
второто твърдение, в рамките на 
настоящата статия, смятаме да 
илюстрираме нерепубликанския 
характер на Августовото управ-
ление чрез пълното разминаване 
между протичането на политичес-
ката му кариера и предписанията 
на Lex Villia Annalis – може би най-
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ключовия за републиканското ус-
тройство на римската държава за-
кон. 

Ханибаловата война (218–202 г. 
пр. Хр.) и проведените след нея 
Втора Македонска (200–197 г. пр. 
Хр.) и Първа Сирийска война (194–
190 г. пр. Хр.) създават неголяма, но 
влиятелна група популярни воена-
чалници със значителни амбиции 
за заемане на магистратури и 
влияние в сената (и извън него). 
Забогатели в хода на успешните 
кампании, те имат силен мотив и 
разширени възможности да се 
впуснат в ожесточена политическа 
конкуренция. Проблемът за уточ-
няване и допълване на правилата, 
по които ще се води политическата 
борба става особено актуален. Ус-
пешната и ранна военна и поли-
тическа кариера на Сципион Афри-
кански се превръща в пример, 
който поне в следващите две по-
коления ще бъде следван с разли-
чен успех и от други военачалници. 
Илюстративен пример за този "нов 
стил" в политическото поведение е 
Марк Попилий (консул през 173 г. 
пр. Хр.): продал в робство бивши 
римски съюзници в безогледния си 
стремеж за трумф и кариерно из-
дигане [Liv. XLII, 8. 1–9. 6]. В такава 
обстановка още в началото на 90-те 
години на II в. пр. Хр. започва 
добавянето на нови правила за 
избор и заемане на магистратури 
[Evans–Kleijwegt, 1992: 181–182]. 
Така още в 197 г. пр.Хр. преторската 
колегия била увеличена от четири 
на шест души [Liv. XXXII, 27. 6]. 
Вероятно още в 196 г. пр. Хр. Пле-
бейските едили са били задължени 
да изчакват поне една година пре-
ди да предложат кандидатурите си 

за претори. С това промените и 
допълненията в правилата за зае-
мане на магистратури не свършват. 
В 184 г. пр. Хр. сенатът постановява, 
че едно и също лице не може да 
заеме две курулни магистратури 
едновременно [Liv. XXXIX, 39. 4]. В 
180 г. пр. Хр. се гласува и Lex Villia 
Annalis, който предписва минимал-
на възраст за заемане на отделните 
магистратури и според Evans и 
Kleijwegt [Evans–Kleijwegt 1992, 
181–182] вероятно е изисквал 
задължителна пауза от две години 
между кандидатстването за 
курулни магистратури или поне 
между встъпването в длъжности с 
imperium (претор и консул). 
 

2. Извори за Lex Villia Annalis.  
Пълният текст на Lex Villia 

annalis не се е съхранил до наши 
дни. Поради голямата си значимост, 
обаче, често е бил цитиран в раз-
лични литературни текстове [Cic. 
De off. II, 59; Ad fam. X, 25. 2; Phil. V, 
47; Liv. XL, 44. 1; Tac. Ann. XI, 22]. В 
интерес на пълноценното разглеж-
дане на поставения в настоящата 
работа проблем, смятаме, че е доб-
ре да посочим местата, където ан-
тичните писатели перифразират 
този закон. 

Мястото, откъдето научаваме 
пълното име на закона – Lex Villia 
Annalis е цитираният по-долу пасаж 
от Книга XL на Тит Ливий. Когато 
изложението на историка стига до 
годината на консулите Авъл Пос-
тумий Албин Луск и Гай Калпурний 
Пизон (180 г. пр. Хр.), в присъщия 
си аналистичен стил, той споме-
нава най-важните събития за тази 
година. Едно от тях несъмнено е 
гласуването на този закон. Ливий 
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не дава подробности относно поло-
женията, които законът урежда. 
Казва само, че е първият закон, 
който поставя възрастови изисква-
ния към кандидатите за магистра-
тури. Името на закона писателят 
обяснява със семейния cognomen 
на Луций Вилий. Както предстои да 
видим от другите извори, не всички 
автори смятат така. По-вероятно е 
името на закона "Annalis" да идва от 
това, че негов предмет са годините 
(възрастта) на кандидатите за об-
ществени длъжности. 

„Eo anno rogatio primum lata est 
ab L. Villio tribuno plebis, quot annos 
nati quemque magistratum peterent 
caperentque. inde cognomen familiae 
inditum, ut Annales appellarentur.“ [Liv. 
XL, 44. 1]. В превод: „В тази година 
за първи път от народния трибун 
Луций Вилий бил внесен 
законопроект за възрастта на 
тези, които се стремели към 
магистратски длъжности и ги 
заемали. Оттам законът получил 
семейното му прозвище: бил 
наречен Аналиев.“1 

Следващият пасаж, който често 
се цитира като източник за съдър-
жанието на Lex Villia Annalis е от 
Цицероновия трактат "За задъл-
женията". Той е написан през 44 г. 
пр. Хр., адресиран е към сина на 
оратора и е посветен на темата за 
задълженията на римския държа-
вен мъж. В конкретния откъс Цице-
рон не се позовава изрично на Lex 
Villia Annalis. Връзката, която въп-
росният пасаж би могъл да има със 
закона е, ако този закон е забра-

                                                 
1 Настоящият и всички следващи прило-
жени преводи в текста, който са без по-
сочен преводач са направени от автора 
на статията Александра Димитрова. 

нявал на едилите да харчат за зре-
лища и други угодни на народа ак-
ции прекомерно големи суми. 

„Causa igitur largitionis est, si aut 
necesse est aut utile. In his autem ipsis 
mediocritatis regula optima est. L. 
quidem Philippus, Q. f., magno vir 
ingenio inprimisque clarus, gloriari 
solebat se sine ullo munere adeptum 
esse omnia, quae haberentur 
amplissima. Dicebat idem Cotta, Curio. 
Nobis quoque licet in hoc quodam modo 
gloriari; nam pro amplitudine 
honorum, quos cunctis suffragiis adepti 
sumus nostro quidem anno, quod 
contigit eorum nemini, quos modo 
nominavi, sane exiguus sumptus 
aedilitatis fuit.“ [Cic. De off. II, XVII. 
59].2  

Следващият източник е едно от 
писмата на Цицерон, изпратено до 
Гай Фурний, който към момента на 
получаването на писмото се нами-
рал в провинция Нарбонска Галия. 
Самото писмо е писано на 26 май 43 
г. пр. Хр. в Рим. От текста му става 
ясно, че през I в. пр. Хр. е било 
масова практика желаещите да зае-
мат някаква магистратура да се 
кандидатират от провинциите, без 
да се връщат в Рим за целта. Спо-

                                                 
2 „И тъй щедростта е оправдана, ако е 
необходима или ако е полезна. Но и при 
тези случаи най-добрата мярка е среда-
та, Луций Филип, син на Квинт, човек 
много умен и върде прочут, обичаше да се 
хвали, че е получил всички най-високи 
длъжности без раздаване. Същото казва-
ха и Кота и Курион. Пък и аз мога да се 
похваля донякъде със същото; защото в 
сравнение с почестите, които получих 
единодушно по време на моята година, 
което не се беше случвало на нито един 
от споменатите хора, едилството ми 
действително бе скромно откъм разхо-
ди.“ [Златанова, 2008: 90–91]. 
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менава се и условието, че след из-
тичане на едилския му мандат 
трябва да минат две години, преди 
лицето да има право да се канди-
датира за претор. 

„Multi clarissimi viri, cum rei 
publicae darent operam, annum 
petitionis suae non obierunt; quod eo 
facilius nobis est, quod non est annus 
hic tibi destinatus, ut, si aedilis fuisses, 
post biennium tuus annus esset (...)“ 
[Cic. Ad fam. X, 25. 2]. В превод: 
„Мнозина извънредно прочути мъ-
же, докато полагали усилия в полза 
на държавата, не се завръ-щали [в 
Рим] в годината на своето канди-
датиране [за длъжност]. За нас 
това е по-лесно, защото годината 
не е предназначена за теб, така че, 
ако беше едил, твоята година щеше 
да бъде след двугодишен срок.“ 

Друг източник за съдържанието 
на Lex Villia Annalis е един откъс от 
Петата Филипика на Цицерон – реч, 
произнесена на заседание на Сена-
та в храма на Юпитер на 1 Януари 
43 г. пр. Хр., в присъствието на 
новите консули Авъл Хирций и Гай 
Вибий Панза Цетрониан. В цити-
раният откъс Цицерон се опитва да 
лансира идеята, че допускането на 
младия Гай Цезар Октавиан (тогава 
двадесетгодишен) до консулска 
длъжност не е някакво сериозно 
закононарушение, тъй като зако-
ните, забраняващи млади хора да 
стават консули, са били създадени 
поради страх от младежката нео-
питност и безотговорност. Окта-
виан обаче е доказал висотата на 
своите добродетели, затова причи-
ни за опасение няма. Ораторът се 
позовава и на status quo ante – в 
древни времена ограничения за 
възрастта не са съществували, а 

кандидатите са се надпреварвали 
по качества. По-късно, след като в 
политическия живот се наложило 
ambitio, въвеждането на такъв 
закон станало необходимост. Не сме 
убедени доколко логиката на Цице-
рон издържа на сериозна юриди-
ческа критика. Явно е, че той съби-
ра аргументи в полза на Октавиан, 
за да неутрализира по този начин 
домогванията на Марк Антоний до 
висшата власт в Римската държава. 

От употребата на "legibus anna-
libus" в този контекст си личи, че 
името на закона идва от същест-
вителното annus, anni, m, а не, както 
предполага Тит Ливий - от фамил-
ния cognomen на неговия създател 
Луций Вилий. 

„Quid est enim, patres conscripti, 
cur eum non quam primum 
amplissimos honores capere cupiamus? 
Legibus enim annalibus cum 
grandiorem aetatem ad consulatum 
constituebant, adulescentiae temeri-
tatem verebantur; C. Caesar ineunte 
aetate docuit ab excellenti eximiaque 
virtute progressum aetatis exspectari 
non oportere. Itaque maiores nostri 
veteres illi admodum antiqui leges 
annales non habebant, quas multis post 
annis attulit ambitio, ut gradus esset 
petitionis inter aequales.“ [Cic. Phill. V, 
47]. В превод: „По каква причина, 
бащи сенатори, защо да не искаме 
той да получи най-високите 
почетни длъжности още отначало? 
Когато със законите за възрастта 
[предците] са постановили по-
напреднала възраст за консул-
ството, са се опасявали от нездра-
вомислието на младостта. Гай 
Цезар още навлизащ във възраст, ни 
показа чрез блестяща и впечат-
ляваща добродетел, че не трябва да 
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се чака да напредне във възрастта. 
И тъй, нашите далечни предци не са 
имали законите за възрастта, 
които след много години наложи 
корупцията, за да има стъпало при 
кандидатстването за длъжности 
между равнопоставени.“ 

Относително най-подробни 
сведения ни дава Тацит в Книга XI 
на своите Анали: „Isdem consulibus P. 
Dolabella censuit spectaculum gladia-
torum per omnis annos celebrandum 
pecunia eorum qui quaesturam adipis-
cerentur. apud maiores virtutis id 
praemium fuerat, cunctisque civium, si 
bonis artibus fiderent, licitum petere 
magistratus; ac ne aetas quidem dis-
tinguebatur quin prima iuventa consu-
latum et dictaturas inirent. sed 
quaestores regibus etiam tum imperan-
tibus instituti sunt, quod lex curiata 
ostendit ab L. Bruto repetita. Man-
sitque consulibus potestas deligendi, 
donec cum quoque honorem populus 
mandaret. creatique primum Valerius 
Potitus et Aemilius Mamercus sexages-
imo tertio anno post Tarquinios exac-
tos, ut rem militarem comitarentur. 
dein gliscentibus negotiis duo additi 
qui Romae curarent: mox duplicatus 
numerus, stipendiaria iam Italia et ac-
cedentibus provinciarum vectigalibus: 
post lege Sullae viginti creati supplen-
do senatui, cui indicia tradiderat. et 
quamquam equites iudicia reciperavis-
sent, quaestura tamen ex dignitate 
candidatorum aut facilitate tribuenti-
um gratuito concedebatur, donec sen-
tentia Dolabellae velut venundaretur.“ 
[Tac. Ann. XI, 22]. В превод: „По вре-
мето на същите консули Публий 
Долабела реши онези, които се 
стремят към квесторска длъж-
ност ежегодно да устройват гла-
диаторско зрелище на свои разнос-

ки. При нашите предци това било 
награда за добродетелта и на всеки 
гражданин, който предполагал, че 
ще се справи с тази длъжност, се 
позволявало да кандидатства за 
нея; и дори възрастта не могла да 
бъде пречка за получаване на кон-
сулска и диктаторска власт, дори и 
в ранна младост. Квестурата била 
учредена още при властта на ца-
рете, което доказва възстановени-
ят от Луций Брут куриатен закон. 
Правото да избират едили принад-
лежало на консулите докато на-
родът не започнал да избира тази 
длъжност. Първите избрани от 
народа квестори били Валерий По-
тит и Емилий Мамерк, на шест-
десет и третата година от изгон-
ването на Тарквиниите. На тях им 
било възложено да придружават 
заминаващите на война консули. 
След това, заради нарастването на 
броя на отговорностите и тяхно-
то усложняване, били добавени още 
двама квестори, на които се възла-
гало да водят само градските дела. 
След това количеството на кве-
сторите било удвоено, тъй като по 
това време вече цяла Италия ни 
плащала данък и към него се до-
бавяли освен това и доходи от про-
винциите; още по-късно, според за-
кона на Сула били избрани двадесет 
квестори за попълване на състава 
на Сената, на когото било възло-
жено правораздаването и макар че 
конниците отново получили воде-
нето на съдебните дела, квестура-
та се давала на кандидатите без 
каквито и да било други причини, 
освен достойнството на кандида-
тите и благоразположението към 
тях на избирателите, докато по 
предложение на Долабела, тя не за-
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почнала едва ли не да се продава на 
търг.“ 

На базата на поднесеното до-
тук, бихме могли да обобщим, че 
Lex Villia Annalis въвежда забрана за 
прескачане на длъжности в хода на 
cursus honorum, за да има последо-
вателност и предвидимост при и в 
избора на магистрати. Целта на та-
зи мярка е да не се допуска бърза 
политическа кариера от млади и 
лишени от управленски опит лица. 
За заемане на различни магистрат-
ски длъжности се въвежда изис-
кване за минимална възраст от: 30 
години за квестор, 37 за едил и 
народен трибун, 40 за претор и 43 
за консул [Eder, 1997: 243–245]. 
Предвижда се и задължителна "па-
уза" от две години между два по-
следователни мандата. 

3. Августовият cursus honorum 
източници, протичане и размина-
вания с Lex Villia Annalis. 

За протичането на Августовата 
политическа кариера основните ни 
източници са два: собственото му 
политическо завещание, по-извес-
тно като Res Gestae Divi Augusti и 
биографията му, написана от Гай 
Светоний Транквил (75–160 г.) в 
рамките на поредица от дванадесет 
биографии на първите римски 
принцепси с общото заглавие "De 
vita Caesarum". Политическата ка-
риера на Октавиан Август трудно се 
побира в понятието cursus honorum 
[Ibid., 243–245]. Причините за това 
са най-общо две. Първата е, че 
всъщност cursus няма. Първата 
магистратура, която Октавиан зае-
ма е директно консулската. Той не е 
изкачил едно по едно стъпалата на 
обществената кариера на римския 

държавен мъж. Никога през живота 
си той не е бил нито квестор, нито 
едил, нито претор. Освен кон-
сулската длъжност, той заема и още 
една магистратура, числяща се към 
традиционния cursus honorum, само 
че в неговия плебейски вариант. По 
време на почти цялото си управ-
ление, Август е и народен трибун 
(tribunus plebis). Ясно е, че когато 
става дума за кариера, която 
включва само две магистратури, 
заемани в произволен ред, за cursus 
honorum по същество, не може да се 
говори. Както изтъква и Светоний, 
Август предпочита нови и необи-
чайни длъжности и почести [Suet. 
Aug. 26]: „Magistratus atque honores et 
ante tempus et quosdam novi generis 
perpetuosque cepit.“ Самият прин-
цепс се гордее с факта, че управ-
лявал не по силата на формална 
власт, а чрез авторитета си „auctori-
tate omnibus praestiti, potestatis autem 
nihilo amplius habui quam ceteri qui 
mihi quoque in magistratu conlegae 
fuerunt.“ [Res Gest. 34], което по 
същество е идентично с казаното 
от Светоний, ако се абстрахираме 
от идеологическата украса, която 
Октавиан е придал на фактите. 
Отделно от консулската и трибун-
ската магистратури е получавал 
власт, която се доближава до 
длъжности от cursus honorum като 
прерогативи, но формално не се 
води да е заемал самата магис-
тратура. Единият случай е, когато 
през 43 г. пр. Хр. сенатът го провъз-
гласява за пропретор заедно с 
консулите, за да не претърпи 
държавата някаква щета „Res pub-
lica ne quid detrimenti caperet, me pro-
praetore simul cum consulibus pro-
videre iussit.“ [Res Gest. 1]. Другият 
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случай е, когато успява да получи 
censoria potestas, с която провежда 
ценз на римския народ и lectio 
senatus [Suet. Aug. 40–41]. Тъй като 
ординерните длъжности, заемани 
от Октавиан са само две, смятаме да 
ги разгледаме по-подробно, за да си 
проличат и съответните наруше-
ния в закона. Що се отнася до кон-
сулствата на Октавиан [Suet. Aug. 
26], законът е нарушен изцяло. На 
първо място, той заема длъжността 
без да е навършил изискващата се 
по закон възраст [Suet. Aug. 26]: 
„consulatum vicesimo aetatis anno 
invasit“. Редно е да се отбележи, че 
тук съществува известен преце-
дент: Сципион Африкански е бил 
избран за консул на възраст от 31 
години през 205 г. пр. Хр. По това 
време закон, регламентиращ въз-
растовите ограничения в достъпа 
до магистратури, не е имало, но 
нарушение в традицията е налице. 
Следващото нарушение на Lex Villia 
Annalis, свързано с Октавиановите 
консулства е избирането му на тази 
длъжност в последователни години 
[Suet. Aug. 26]. Тук прецеденти 
също не липсват. В периода 104–
100 г. пр. Хр. Гай Марий е избиран 
за консул в пет последователни 
години. За прескачането на стъпала 
в cursus honorum вече споменахме 
неколкократно, но все пак е добре 
да се отбележи и тук за 
прегледност. Съществено отклоне-
ние от законовата норма има и при 
заемането от Август на длъжността 
народен трибун. Това нарушение не 
засяга съвсем пряко Lex Villia 
Annalis, но тъй като трибунската 
власт е един от стожерите на 
принципата като политическа сис-
тема и тъй като нарушенията са 

много груби, намираме за уместно 
да ги отбележим. Светоний пише 
буквално следното: „in locum tribuni 
plebis forte demortui candidatum se 
ostendit, quanquam patricius necdum 
senator.“ [Suet. Aug. 10].3 Само 
няколко десетилетия по-рано 
подобна кандидатура не би била 
възможна. Всеизвестен е случаят с 
патриция Публий Клавдий Пулхер, 
който заради желанието си да 
заема трибунска магистратура, 
направил така че да бъде осиновен 
от плебея Публий Фонтей и про-
менил името си на Клодий, за да 
добие то по-плебейско звучене. 
Очевидно, към 59 г. пр. Хр., когато 
Клодий става народен трибун, не е 
било възможно патриций да заеме 
тази длъжност, без поне формално 
да се е прехвърлил в плебейското 
съсловие. Ако говорим конкретно 
за несъответствия с Lex Villia 
Annalis, те са същите като при кон-
сулствата: встъпване в длъжността, 
без да е изпълнен възрастовият 
ценз, заемането ѝ в последователни 
години и прескачане на квес-
торското стъпало от cursus honorum 
[Suet. Aug. 10].  

 
4. Заключение 

При съпоставката на Авгус-
товия път в политиката и тради-
ционния, законово фиксиран начин 
за правене на кариера, се вижда 
ясно, че Октавиан не се е придъ-
ржал към републиканските норми 
и традиции. Нещо повече: това е 
станало без съпротивата на сената 
и римския народ. Причините за 

                                                 
3 „...кандидатирал се за мястото на по-
чиналия тогава народен трибун, въпреки 
че бил патриций и не бил още станал се-
натор...“ [Попова-Николова, 1981: c. 57]. 
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тези промени следва да се търсят в 
необходимостта от друга полити-
ческа система, която да съответ-
ства на новите демографски, мен-
тални и социални реалности, нас-
тъпили в римското общество в пе-
риода на гражданските войни от I в. 
пр. Хр. В хода на гражданските 
войни класическите републикан-
ски полититически структури гу-
бят своето съдържание и остават 
да съществуват почти само като 
названия. На Октавиан Август се 
удава да създаде политическа сис-
тема, в която да се съчетават поз-
натите имена и длъжности, съз-
даващи у римлянина усещане за 
континюитет, като същевременно 
вложи в тях съдържание, което да 
позволи на него и на принцепсите 
след него да управляват римската 
държава квазимонархично. На този 
фон, твърденията на Август, че е 
възстановител на държавата не 
звучат достоверно, но не бива да се 
забравя, че те са една идеоло-
гическа условност.  
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