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В Античността крайбрежието на 
Северна Африка било колони-
зирано по цялото си протеже-

ние от финикийците. Първите полиси 
като Утика, Картаген, Тапс, Хадрумет, 
Хипон, Русадир, Тингис, Сабрата, Ея и 
Лептис били основани в периода XI—V 
в. пр.н. е. Към VI в. пр. н. е. домини-
раща роля започнал да играе Карта-
ген, който подчинил на влиянието си 
всички колонии от Киренайка до Хер-
кулесовите стълбове /дн. Гибралтар/, 
Южна Испания, Сицилия, Корсика и 
Сардиния, както и берберските племе-
на във вътрешността на континента. 
Картагенските фактории монополи-
зирали търговията в цялото западно 
Средиземноморие и вноса на олово от 
Британия, а на конкурентните гръц-
ки и римски кораби им било забра-
нено да плуват‚ на запад от нос Бон, 
като санкциите освен конфискация на 
товара включвали и умъртвяване на 
екипажа. В началото на III век инте-

ресите на картагенците и римляните 
се сблъскали в Сицилия. Въпреки че 
поначало римляните нямали опит в 
корабоплаването и строенето на воен-
ни съдове, те умело използвали една 
заседнала картагенска триера като 
прототип за изграждане на новата си 
флота и нанесли няколко решителни 
поражения на пуните.
Окрилени от морските си успехи, през 
256 г. римляните за първи път стъпи-
ли в Сев. Африка под командването на 
консула Регул. Целта била превзема-
нето на Картаген, но след блестящото 
начало на експедицията, самонадея-
ността на консула му изиграла лоша 
шега и в края на краищата римският 
експедиционен корпус бил разгромен, 
а Регул завършил дните си в плен. В 
края на краищата римляните спече-
лили войната през 241 г. пр. н. е., като 
завоеванията им в Сицилия били при-
знати и това дало повод за по-нататъч-
на тяхна намеса в африканските дела.

Африка и римската 
експанзия през 3-1 в. пр. н. е.

Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16763
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В хода на Втората Пуническа война, 
през 203-та г. пр. н. е. римляните отно-
во дебаркирали в близост до Картаген, 
като този път Фортуна била на тяхна 
страна и в битката при Зама /202 г./ 
талантливият военачалник Сципион 
разгромил наемниците на непобеди-
мия дотогава Ханибал. В резултат на 
капитулацията на могъщата морска 
държава картагенските територии в 
Испания преминали в римски ръце, а 
дотогава васалното нумидийско цар-
ство на Масиниса /който оказал по-
мощ на римляните с кавалерия/ полу-
чило повечето финикийски колонии в 
Африка и станало гарант за римските 
интереси на континента.
С поддръжката на римляните Масини-
са в продължение на половин век без-
наказано присъединил към царството 
си повечето територии около Картаген. 
Търпението на финикийците преляло 
през 149-та г. пр. н. е., когато избух-
нали въоръжени стълкновения с ну-
мидийците. Сенатът оценил това като 
нарушение на мирния договор от 201 
г. пр. н. е., според който картагенците 

нямали право да водят война и изпра-
тил армия да превземе града. Обсада-
та обаче се проточила до 146 г., когато 
най-накрая внукът на Сципион Афри-
кански – Сципион Емилиан щурмувал 
Картаген. По постановление на Сената 
градът бил разрушен, земята на която 
се намирал – разорана и посипана със 
сол, а оцелелите жители – продадени 
в робство. Територията на владенията 
на пуните била превърната в провин-
ция Африка, а управителят й резиди-
рал в Утика.
 
Апетитите на империята /която през 2 
в. пр. н. е. продължила експанзията си 
в източното Средиземноморие/ се раз-
раснали , като тя се намесила активно 
в борбите между държавите наследни-
ци на империята на Александър – цар-
ството на Селевкидите и царството на 
Птолемеите. 
През 164 г. пр. н.е. римляните взе-
ли участие в уреждането на динас-
тичните претенции между братята 
съправители -Птолемей VIII Евергет 
и Птолемей VI Филометор, присъж-
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дайки Киренайка на първия. Областта 
в древността била известна като Пет-
наполис /петградие/ - износител на 
жито и роби. Наследникът на Евергет 
– Птолемей Апион починал през 96-
та г. пр. н. е. и завещал царството на 
Рим. Първоначално на градовете била 
дадена автономия под римски протек-
торат, а през 74 г. пр. н. е. Киренайка 
била трансформирана в римска про-
винция.
Следващата военна кампания на рим-
ляните в Африка била предизвикана 
от наследника на Масиниса – Югур-
та, който ползвайки се с широка под-
дръжка на нумидийците, започнал 
гражданска война срещу доведените 
си братя. През 112 г. пр. н. е. той разгра-
бил Цирта, където ликвидирал основ-
ният си конкурент Адхербал, но избил 
и италийските търговци в града. Сена-
тът обявил война на самозабравилия 
се васал, но Югурта успял да подкупи 
римският пълководец Бестия, изпра-
тен срещу него и войната била прекра-
тена. Югурта имал достатъчно връзки 
в Рим и дори организирал убийството 
на свой претендент в столицата. Но-
вата армия, изпратена в Африка под 
командването на Авъл Постум Албин 
през 110 г. пр. н. е. позорно капитули-
рала и римляните сключили мир с Ну-
мидия. 
През 107 г. Пр. н. е. в Африка бил из-
пратен  Гай Марий. Югурта преминал 
към партизанска война, сключвайки 
съюз с тъста си Бокх – царят на Мав-
ритания. Посредничеството на Луций 
Корнелий Сула обаче довело до под-
писването на съглашение между царя 
и римляните, а Югурта бил заловен и 

предаден на Марий. Нумидиецът бил 
удушен в Рим през 105 г., след края 
на триумфалната процесия /каквато 
била участта на главнокомандващи-
те от варварски произход/. Към Рим 
била присъединена и Триполитания, 
намирала се дотогава под нумидийска 
власт.
Източната част на Нумидийското 
царство, все още запазващо частична 
автономия било управлявано от  Хи-
емпсал II. Западната му част била при-
съдена на мавританския цар Бокх след 
края на Югуртинската война. Той оба-
че разделил Мавритания на две между 
синовете си Бокх II и Богуд. 
Наследилият Хиемпсал Юба взел ак-
тивно участие в гражданската война 
на Цезар срещу Помпей, подкрепяйки 
поддръжниците на последния. Оси-
гурявайки на помпеянците войска, в 
която преобладавали лека стрелкова 
кавалерия и слонове, той успял да уни-
щожи легата на Цезар Курион край 
Утика. В това време Цезар бил зает в 
Египет, където ликвидирал опонен-
тите на царица Клеопатра и покрай 
съюза с нея осигурил жизнено необ-
ходимите доставки на жито за Рим. 
През 46-та г. пр. н. е. той предприел 
офанзива в Сев. Африка, където при 
Тапс разгромил Юба и републикан-
ците. Юба се самоубил, а Нумидий-
ското царство било присъединено към 
римската държава като провинция със 
столица Цирта. 
Наследникът на Юба – Юба II бил на-
значен през 33 г. пр. н. е. от Август за 
управител на Мавритания, която също 
се превърнала във васално царство.
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През това време датира и първият 
досег на римляните с царство Мерое, 
което подкрепило народните въста-
ния в Южен Египет след присъединя-
ването му към империята през 30 г. 
пр. н. е. През 23-та г. пр. н. е. 10 000 
римска армия, под командването на 
Гай Петроний завладяла религиозния 
център на Мерое - Напата и го разру-
шила. Границата между Рим и Мерое 
станала областта Додекасхойн.
В Триполитания също се водели воен-
ни действия с гарамантите. През 19 г. 
пр. н. е. Луций Корнелий Балб успял 
да превземе столицата им – Гарама. 
Въпреки успеха римляните не остана-
ли тук, тъй като оазисите се оказали 
засипани от племената.
Най-продължителната съпротива сре-
щу новото господство обаче оказали 

мавританците начело с дезертьор от 
спомагателните римски части – ну-
мидиецът Такфаринат. През 18 г. той 
вдигнал на въстание сред мусуламии, 
кинити и мавритани, като органи-
зирал армията си по римски образец 
и започнал разбойнически набези в 
провинция Нумидия. Нееднократно 
римски военачалници като Фурий Ка-
мил /18 г./, Луций Апроний /20 г./, 
Квинт Юний Блез /22 г./ му нанасяли 
поражения, но той успявал да избяга в 
пустинята, където отново реорганизи-
рал привържениците си и продължа-
вал борбата. Краят на бунта настъпил 
през 24 г., когато Публий Корнелий 
Долабела успял да обкръжи маврите, 
а Такфаринат се самоубил.
Последният мавритански цар Птоле-
мей бил син на Юба II и Клеопатра 
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Селена /дъщеря на Клеопатра и Марк 
Антоний/. Управлявал от 20-та до 40-
та година, когато бил извикан в Рим и 
екзекутиран от Калигула /който искал 
да присвои богатството му/. Маври-
танците, недоволни от убийството на 
техния цар, се съюзили с берберите и 
повели война срещу Рим. През 42-ра 
г. бунтът окончателно бил потушен 
от Гней Хосидий Гета и Светоний Па-
улин /който пръв от римските воена-
чалници достигнал до планините Ат-
лас/. Император Клавдий разделил  
територията от Цирта до Херкулесо-
вите стълбове на две провинции: Це-
зарейска Мавритания и Тингитанска 
Мавритания. Така цялото крайбрежие 
на западно Средиземно море попадна-
ло под властта на Рим. 
 
Римска Африка

С установяването на римската власт, 
започнала и романизацията на Се-
верна Африка. На протежение на 4 
столетия римското културно влияние 
проникнало след нумидийските и мав-
ританските племена. Възстановяване-
то на Картаген /по заповед на Цезар/, 
разширяването и облагородяването на 
старите финикийски колонии Лептис, 
Сабрата, Ея, Цезарея, Тигнис и Волу-
билис; и създаването на нови центро-
ве в пустинни райони /като Тамугади 
и Ламбезис/ имало за цел да ‚рекла-
мира‘ римския начин на живот сред 
варварите: хубава храна, чиста вода, 
сигурен живот в градове от тухли и бял 
мрамор, носене на красиви дрехи, раз-
влечения в театъра и банята, четене и 
писане на латински или гръцки, тър-
говия с други народи и пътешествия 
по цялата империя. Не случайно тузе-
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мците били впечатлени от прекрасния 
нов свят, който им се открива, за което 
говори и един красноречив надпис от 
упоменатия град: Venari, lavari, ludere, 
ridere. Hoc est vivere – ‚Да ловуваш, да 
ходиш в термите, да играеш, да се сме-
еш. Това е животът‘. Това била и целта 
на римляните – духовно да покорят и 
приобщят към държавата си нови жи-
тели, които с времето, възприемайки 
порядките и обичаите да станат пъл-
ноправни граждани като тях. 
Доказателство за интегрирането на 
провинциалите от Сев. Африка в им-
перията са талантливият легат на им-
ператор Траян – мавърът Лузий Кви-
ет. Император Септимий Север, роден 
в Лептис Магна бил финикиец по про-
изход. Гордиан I и Гордиан II, които 
вдигнали въстание срещу Максимин 
Тракиеца през 238 г. били едри земе-
владелци от Картаген.
Наред с урбанизацията, римляни-
те построили и редица укрепления в 
Триполитания, не само с цел да дър-
жат враждебните племена по-далеч от 
колонизираните територии, но и като 

митнически пунктове. Основният по-
минък за градовете в Северна Афри-
ка било селското стопанство. В т. нар. 
„житница на империята“ добивали 
около 1 милион тон зърно на година, 
една четвърт от което изнасяли. Освен 
житни култури се отглеждали също 
леща, бакла, фурми, грозде и пр. През 
II век се разпространило отглеждане-
то на маслини и производството на 
зехтин.  Африка била основен изно-
сител на мрамор, дървесина, диви жи-
вотни, вино, вълна, керамика, пурпур, 
гарум и роби. Екзотични подправки 
като черния пипер, канелата, слонова-
та кост и коприната били доставяни от 
Индия през египетските пристанища 
по крайбрежието на Червено море. За-
това осигуряването на безопасността 
на търговските пътища през пустиня-
та било жизненоважно за просперите-
та на тези земи. През 89-та г. царят на 
гарамантите – Мурсис посетил импе-
ратор Домициан в Галия и подписал 
съглашение с него, според което в Га-
рама се настанил римски гарнизон, а 
гарамантите започнали да помагат на 

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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римляните в охраната на търговските 
кервани.  
Прави впечатление, че в сравнение с 
другите части на империята, римско-
то военно присъствие в Сев. Африка 
било сравнително скромно. Legio III 
Augusta резидирал в Тебеса, а жит-
ницата на империята – Египет била 
пазена от два легиона: Legio XXII 
Deiotariana и Legio III Cyrenaica /в Ни-
кополис и Тива/. Основната тежест 
лежала върху многобройните конни 
подразделения на помощните войски. 
Разбира се охраната на провинциите и 
изграждането на укрепления били съ-
средоточени в местата в които имало 
оазиси. Пустинята и суровият климат 
играли по-сигурна роля в превенция-
та на атаките отколкото крепостните 
стени.

Африка в късната Античност /3-6 
в./
 
Северна Африка останала незасегна-
та от варварските нашествия през 3 
век. Въстанието на Гордиан I и II през 
238 г. било бързо потушено от Legio 
III Augusta. Учредителят на Доми-
ната – Диоклециан, реорганизирал 

държавата, разделяйки старата про-
винция Африка на Africa Zeugitana /
или Proconsularis - северна/ и Africa 
Byzacena /южна/. Към диоцез Афри-
ка освен тези две провинции били 
включени: Tripolitania, Numidia 
Militana и Cirtensis, Mauretania Tabia и 
Cesariensis. Mauretania Tignitana била 
прехвърлена към диоцез Испания.
Четвърти век бил белязан от масови 
въстания на религиозна и социална 
почва. При Валентиниан I започнал да 
се усилва натискът на берберите. Ами-
ан Марцелин описва нахлуването през 
365 г. на австурианите в Триполита-
ния, които опустошили Еа и Сабрата. 
През 370 г. избухнало и голямо въста-
ние на местни племена, населяващи 
територията на Цезарейска Маври-
тания. Въпреки че под действието на 

романизацията много от вождовете 
приели Християнството, имали зна-
чителни богатства, а също и големи 
латифундии с роби, като цяло повече-
то им подчинени още били запазили 
езическите си вярвания и номадския 
начин на живот. Римската власт, опи-
райки се на тази върхушка, се опитвала 
да контролира своенравните племена, 
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но в междуособицата между синове-
те на починалия цар Нубел, римски-
ят комит Роман подкрепил грешната 
кандидатура. Победилият претендент 
Фирм обединил племената и започ-
нал военни действия срещу римля-
ните. Въстанниците превзели цяла-
та провинция Нумидия и разрушили 
Цезарея. Даже част от африканската 
римска армия минала на страната на 
Фирм, признавайки го за претендент 
за престола. 
Въстанието било потушено от войски, 
прехвърлени от Мизия и Панония, на-
чело с комит Теодосий /бащата на ед-
ноименния император/. Той успял да 
подкупи брата на Фирм - Гилдо и да 
сплаши част от племената, а изоставе-
ният узурпатор се самоубил. 
Гилдо през 385 г. бил назначен за ко-
мит на Африка с цел да стабилизира 
диоцеза. Използвайки междуособната 
война на император Теодосий и узур-
патора Магн Максим, той разширил 
влиянието си и се държал като самос-
тоятелен владетел, даже доставяйки 
хранителни припаси за последния. Не 
помогнал на Теодосий и във войната 
му с другия узурпатор Евгений, а след 
смъртта на императора прекратил 
доставките на хляб и данъци в Рим, 
заради което сенатът го обявил за враг 
на народа. Срещу Гилдо през 398 г. 
начело на 5000 ветерани от Галия бил 
изпратен брат му – комит Масцезел, 
който успял да привлече част от мав-
ританските племена и да нанесе реша-
ващо поражение на бунтовника, който 
скоро след това се самоубил.
Бунтовете на Фирм и Гилдо, при които 
мавританските племена били подкре-

пени от селското население се дължа-
ли и на широкото разпространение на 
християнската секта на донатистите 
сред колоните в Нумидия и Маври-
тания. В урбанизирана Проконсулска 
Африка вълненията не намерили ши-
рок отклик, поради православното на-
селение в големите градове. 
Но колоните в големите латифундии, 
наречени още циркумцелиони или 
агонистици в съучастие с донатистите 
били големият проблем на римските 
власти в Африка през IV – V век. Пре-
тендирайки, че са ‚воини на Христос‘, 
те водели въоръжена борба срещу вся-
каква неправда – т. е. срещу заможните 
земевладелци. Унищожавали право-
славни манастири, изгаряли именията 
на богатите и освобождавали робите, 
обосновавайки социалната си борба с 
религиозни възгледи и търсейки под-
крепата на донатистите.

От друга страна със загубата на Галия 
и Испания, в резултат от нашестви-
ята на готите, вандалите и свевите в 
началото на IV век, нараснала ролята 
на единствената дотогава незасегната 
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от варварите част на империята – Се-
верна Африка, която продължавала 
да доставя хранителни продукти на 
Италия и да плаща данъци на римско-
то правителство в Равена. Затова не е 
учудващо че и влиянието на северно-
африканските магнати било голямо. 
Даже през 410 г. независимо от тежко-
то опустошение на Италия от готите, 
всички фискални задължения на аф-
риканските земеделци били опросте-
ни. Стремежът на император Хонорий 
бил Африка да не отпадне от импери-
ята, тъй като без нея държавата била 
обречена на гибел. Затова за разгрома 
на циркумцелионите и донатистите 
били хвърлени последните поделения 
на оредяващата имперска армия. 
През 411 г. в Африка бил изпратен но-
тарият Флавий Марцелин, където по-
следният учредил съвместен събор на 
донатистката и православната църк-
ви, с цел изглаждане на религиозни-
те  противоречия. След като изложили 
позициите си, обаче на донатистите 
им било заповядано под страх от ре-
пресии да се присъединят към офи-
циалната църква. Започнало и ефек-
тивно преследване на донатистите, 
утвърдено с едикт от Хонорий, което 
естествено срещнало отпор от селско-
то население. 
След смъртта на Хонорий през 423-
та г. последвала борба за власт между 
пълководците му и Африка била узур-
пирана от комит Бонифаций. Тъй като 
централната власт била нестабилна, 
а едрите земевладелци били заинте-
ресувани от силна въоръжена власт, 
която да спре берберските набези и 
въстанията на циркумцелионите, Бо-

нифаций със съставената си от наем-
ници армия фактически се превърнал 
в самостоятелен владетел. Действия-
та му срещу берберите били успешни, 
като той същевременно се сражавал и 
срещу войските на италийския узур-
патор Йоан, подкрепяйки пратената 
в изграние Плацидия и така легити-
мирайки донякъде властта си пред 
римските поданици в Африка. След 
като Йоан бил отстранен от армии-
те на източния император Теодосий 
II, Бонифаций получил от Плацидия 
титлите комит на Африка и comes 
domesticorum. Самият той обаче явно 
не искал да предава властта си и срещу 
него била изпратена имперска армия, 
но той успял да сключи част от воини-
те на своя страна, а останалите отряди 
били разбити. В опит да предотврати 
новото отпадане на Африка, правител-
ството на Плацидия /регентка и майка 
на непълнолетния император Вален-
тиниан III/ се опитало да лиши Бо-
нифаций от подкрепата на африкан-
ските провинциали, издавайки укази, 
ограничаващи чиновническия про-
извол над данъкоплатците. Мерките 
обаче явно били неуспешни, защото 
през 429 г. централното правителство 
се съгласило на компромис и призна-
ло Бонифаций за комит на Африка, а 
впоследствие и на magister militum /
върховен главнокомандващ/.
Преломен момент за римската власт в 
Африка станало нашествието на ван-
далите, които притиснати от успеш-
ните действия на имперските войски 
и готите в Испания се прехвърлили в 
Мавритания. Според някои сведения, 
вандалите били поканени от самия 
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Бонифаций, за да съхранят властта му 
срещу териториални придобивки. Но 
най-верояно варварите просто са се 
възползвали от римските междуосо-
бици, за да завладеят провинциите за 
себе си.
През 430 г. вандалите успели да раз-
бият армията на Бонифаций и готски-
те федерати при Хипон Регий. Дока-
то варварите обсаждали града, били 
събрани подкрепления от останалата 
част на Африка, дори източният им-
ператор изпратил контингент под 
командването на Аспар, но той бил 
унищожен. Бонифаций бил отзован в 
Италия през 432 г. През 435 г. в Хипон 
Регий римляните и вандалите склю-
чили мирен договор, като империята 
признала правото им да се заселят в 
Нумидия в замяна на заплащане на 

данък от окупираната част. 
Вандалският крал Гейзерих обаче не 
смятал дълго да спазва мир и през 439 
г. внезапно превзел Картаген, а през 
440-та година завладял и Сицилия. 
Римляните, които в този момент во-
дели тежки войни с хунския племенен 
съюз нямали излишни сили да отбият 
атаката на вандалите.  Нов договор от 
442 г. между вандалите и Рим признал 
завоеванията на Гейзерих в Нумидия, 
Проконсулска Африка и Бизацена, 
а след смъртта на Валентиниа през 
445 г. Триполитания, Мавритания и 
Numidia Cirtensis също били присъе-
динени от Гейзерих. 
Опирайки се на създадената флота, 
той оплячкосал Рим и завладял Сици-
лия, Балеарските острови, Сардиния 
и Корсика. Голямата морска експеди-
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ция, организирана със съвместните 
сили на Източната и Западнара рим-
ска империи била напълно прова-
лена, когато през 468 г. вандалската 
флота унищожила по-голямата част 
от транспортните кораби при нос Бон, 
използвайки запалени брандери.
 
Без съмнение за бързите успехи на 
вандалите в Северна Африка голяма 
роля изиграло селското население /
циркумцелионите/, което останало 
враждебно към централното имперско 
правителство и църквата, подкрепящи 

едрите земевладелци и градското на-
селение. Докато градовете и църков-
ните имоти пострадали от грабежите 
на варварите, то селяните и колони-
те, освободени от задълженията си с 
радост симпатизирали на нашестве-
ниците, вземайки участие в сражени-
ята на тяхна страна. Активизирали се 
и донатистите, търсещи сближаване 
с арианството /каквото изповядвали 
вандалите/. Правителството разчита-
ло най-вече на воински контингенти 
от другите части на империята и на 
укрепените градове, но при всеобщата 
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съпротива срещу държавата изходът 
от  войната с вандалите не можел да е 
друг.
Победилите вандали разпределили 
именията на бившите римски ари-
стократи помежду си, създавайки нов 
елит от воини, а романизираното аф-
риканско население било сведено до 
подчинено положение. Към края на 
V век кралстовото им било в упадък, 

а Мавритания и Нумидия в крайна 
сметка били завладени от берберите.  
През 533 г. източноримският импе-
ратор Юстиниан, използвайки ди-
настичните разпри между вандалите 
изпратил 15 000 армия под команд-
ването на Велизарий в Африка. В ре-
зултат на две победи вандалите били 
разгромени, а Сев. Африка отново се 
върнала в лоното на империята. Ве-
лизарий триумфално влязъл в освобо-
дения Картаген и върнал ограбените 

от Рим съкровища в новата столица 
– Константинопол. Срещу набезите 
на номадските племена била изгра-
дена система от укрепления, а война-
та на дукс Йоан с въстаналите маври 
/545-548 г./ пък била увековечена 
от последния латински поет Флавий 
Кресконий Корип в неговото епично 
произведение ‚Йоанида‘. 
 

Към 590 г. Сев. Африка била преобра-
зувана от император Мавриций в Аф-
рикански екзархат. Могъществото му 
личи от факта, че след узурпацията на 
Фока екзархът му изпратил синът си - 
бъдещият император Ираклий на бор-
ба с тирана. След 698 г., обаче арабска 
армия превзела Картаген и оконча-
телно ликвидирала римската власт и 
Християнството в Африка.
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