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В а л е н т  II  (364—378 г .)

Валент бил роден през 328 г. и 
докато Валентиниан по при-
мера на баща си правел воен-

на кариера, той живял в семейните 
имения в Африка. През 360 г. по-
стъпил в армията и участвал с брат 
си в персийския поход на император 
Юлиан който завършил с гибелта на 
последния владетел от Константино-
вата династия. Когато и наследилият 
го Йовиан починал, сред трибуните 
от щаба му (tribunus scutariorum) за 
император бил провъзгласен Вален-

тиниан. Валентиниан решил да по-
дели управлението си и на 28 март 
364 г. назначил Валент за император 
на изтока. В Сирмиум двамата владе-
теля разделили свитата си, телохра-
нителите и елитните подразделения, 
които започнали да носят наимено-
ванията seniorеs (старши – послед-
вали Валентиниан) и iuniores (млад-
ши – принадлежащи на Валент). Под 
контрола на Валент преминали Мала 
Азия, Сирия, Египет и Балканите до 
Панония. 

В ъ с т а н и е т о  н а  П р о к о П и й 

Най-невралгичната точка на получе-
ните владения била Сирия. В резултат 
от неизгодния договор между Йови-
ан и Шапур II голяма част от Северна 
Месопотамия и Армения преминали 
под контрола на персите. Първос-
тепенната задача на Валент била да 
укрепи римските позиции в региона. 
Докато се занимавал с уреждането 
на проблемите на изток, на 28 сеп-
тември 365 г. в Константинопол бунт 
вдигнал Прокопий - братовчедът на 
Юлиан. На страната на последния 
застанали два легиона и голяма част 
от езическата аристокрация. Узурпа-
торът започнал да сече монети със 
своя лик и склонил армията в Тра-
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кия да го подкрепи. След това решил 
да пренесе бойните действия в Мала 
Азия, където провинциите Витиния и 
Хелеспонт признали неговата власт. 
Войските на Валент били в Си-
рия, а самият той в началото проя-
вил нерешителност, затова не мо-
гъл да реагира бързо и адекватно. 
По това време брат му бил водел 
бойни действия срещу алеманите 
и не можел да му изпрати помощ. 
Едва през пролетта на 366 г. Валент 
събрал достатъчно войска, за да се 
противопостави на Прокопий. Узур-
паторът в това време се сблъскал с 
финансови затруднения и тъй като 
трябвало да плаща на подкрепили-

те го легиони и варварски наемници 
започнал конфискации на имуще-
ството на аристокрацията, с което я 
настроил срещу себе си. Част от ар-
мията му също преминала на стра-
ната на императора. През това време 
Валент напреднал във Фригия, къ-
дето разбил войските на Прокопий. 
Узурпаторът се опитал да избяга, но 
бил хванат и на 27 май -  екзекути-
ран. 

г о т с к а т а  В о й н а  (367—369)
 
По време на конфликта на Валент с 
Прокопий, готите оказали помощ на 
узурпатора, изпращайки 3000 во-
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ина. Те обаче не успели да помогнат 
на Прокопий, чийто бунт вече бил 
потушен. Валент разпоредил варва-
рите да бъдат разоръжени и поселе-
ни като колонисти в Мизия. Царят 
на готите Атанарих поискал от импе-
ратора воините му да бъдат върнати 
обратно, тъй като изпълнявал иска-
нията на законен римски владетел. 
Тогава Валент решил да отстрани 
готската опасност веднъж завинаги. 
През пролетта на 367 г. войските на 
императора се прехвърлили през р. 
Дунав по понтонен мост в района на 
Трансмариска /дн. Тутракан/. Готи-
те обаче не встъпили в сражение и се 
укрили в Карпатите. На следващата 
368 г., поради големия разлив на р. 
Дунав, армията не могла да форси-
ра реката и престояла цяло лято в 
Мизия. През 369 г. римляните по-
строили нов понтонен мост при Но-
виодунум (дн. Исакча) и напреднали 
дълбоко във вражеската територия. 
Между реките Днестър и Прут те 
влезли в сражение с част от готските 
сили, под предводителството на Ата-
нарих. Готите били победени, но по-
голямата част от племето им успяла 
да се оттегли. Атанарих предложил 
мир и Валент склонил, тъй като ви-
дял, че не може да нанесе решително 
поражение на варварите. За готите 
подобно решение било изгодно, тъй 
като страдали от липса на провизии 
заради наводненията и загуба в жи-
лища и жива сила, от тригодишната 
война. Те приели условието на Ва-
лент никога повече да не се появя-
ват на римска територия. Мирът бил 

сключен лично от Валент и Атанарих 
на кораб в средата на Дунав. Амиан 
Марцелин описва събитието така: 
”И тъй като Атанарих се кълнял, 
че е свързан със страшна клетва 
и бащин завет никога да не стъп-
ва на римска земя, и не могли да го 
накарат, а не било почетно импе-
раторът да дойде при него, решено 
било, че ще се срещнат на кораби в 
средата на реката. Императорът 
и оръжиеносците от една страна, и 
Атанарих с хората си от друга се 
срещнали да сключат мир, съглас-
но условията. След като свършил 
тази работа и получил заложници, 
Валент се върнал в Константино-
пол.”

к о н ф л и к т  с ъ с  с а с а н и д и т е

 
Една от причините, поради която 
Валент побързал да сключи мир с 
варварите, била влошаващата се об-
становка на изток. Персийският цар 
Шапур склонил няколко арменски 
благородника да извършат преврат 
и да свалят арменския цар Aршак II. 
След това в Армения била изпратена 
персийска армия, но тя претърпя-
ла поражение. Римляните приюти-
ли арменския наследник Пап и през 
369 г. той бил изпратен обратно да 
възвърне престола си с помощта на 
римските легиони. Експедицията 
била неуспешна, но на следващата 
година принцът най-накрая бил въ-
дворен на престола. През 371 г. пер-
сите нахлули в Армения и Валент 
отново изпратил войски в подкрепа 
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на Пап. В битката при Багавана рим-
ляните победили нашествениците и 
укрепили властта на арменския цар.  
През 375 г. Валент замислял мащабен 
поход срещу персите, но въстания на 
исаврите в Киликия и нападенията 
на сарацините над провинциите Фи-
никия и Палестина осуетили плано-
вете му.   

г о т с к о т о  В ъ с т а н и е  (376—382) 
 

След разделянето на имперската ар-
мия на две, Валент се старал да по-
пълни липсите с набор на новобран-
ци. Войските били необходими за 
охрана на източните провинции, а 
също и за балканските територии на 
империята, изпитващи непрекъснат 
натиск от варварските племена. През 
376 г. готският вожд Фритигерн, чий-
то народ страдал от непрестанните 
атаки на хуните, отправил молба до 

Валент на готите да им бъде позволе-
но да се заселят в Мизия и Тракия, в 
качеството на федерати. Валент бил 
подмамен от възможността армията 
му да бъде попълнена от боеспособно 
варварско население и дал съгласие-
то за преселението на варварите със 
семействата им. През есента на 376 
г. около 200 000 готи (според изчис-
ленията на историка Евнапий) пре-
минали Дунав при Дуросторум (дн. 
Силистра). Изхранването на толкова 

много хора обаче се оказало непосил-
но за римската администрация, а рим-
ският наместник на Тракия - комит 
Лупицин и военачалникът Максим 
продавали храната на бедстващите 
готи по завишени цени. Отначало го-
тите плащали за провизиите с дрехи, 
оръжие и скъпоценности, а след това 
започнали да продават и децата си в 
робство. Недоволството сред варва-
рите се изляло в пълномащабно въс-
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тание, когато римските власти се оп-
итали да убият Фритигерн по време 
на пир в Марцианопол. Избягалият 
вожд оглавил бунта и разбил изпра-
тените срещу него римски отряди. 
Към него се присъединили и племе-
ната на тайфалите, чакали дотога-
ва на левия бряг на Дунав, а също и 
алани. Готите стигнали до стените на 
Адрианопол (дн. Одрин), но понеже 
не били запознати с обсадната техни-
ка, били отблъснати със значителни 
загуби. Грабещите банди на варва-
рите наводнили Мизия и Тракия и 
започнали да опожаряват неукрепе-
ните селища и вили, подпомагани от 
робите, работещи в мините и плене-
ните от предишните кампании готи, 
които познавали добре местността.  
За да се спрат безчинствата на гот-
ските грабителски отряди, Валент из-
пратил на Балканите командващият 
пехотата (magister peditum) Траян и 
комадващият кавалерията (magister 
equitum) Профутур заедно с част от 
арменските легиони. Към тях се при-
съединил и изпратеният от Грациан 
западен военачалник Рихомер с па-
нонски части. Готите били изтласка-
ни в провинция Малка Скития (дн. 
Добруджа) и при Ad Salices встъпили 
в генерално сражение с римляните. 
Амиан Марцелин описва художест-
вено битката, която протекла цял ден 
и завършила с падането на нощта, с 
тежки загуби и от двете страни, но без 
нито една от тях да вземе надмощие. 
Първоначалната цел на военачални-
ците била да се изолират варварите 
между Дунав, Балкана и Черно море, 

където те да бъдат омаломощени от 
глад, тъй като припасите били укри-
ти в укрепените градове. Готите оба-
че получили подкрепления от алани-
те и тъй като силите на римляните не 
били многочислени, варварите се из-
мъкнали от блокадата и безнаказано 
разграбили цяла Тракия до Родопите 
и при Деултум (дн. Дебелт) унищо-
жили римски отряд. Изпратеният от 
Грациан военачалник Фригерид, оба-
че успял да разгроми няколко граби-
телски банди при Берое (дн. Стара 
Загора) и да убие царя им Фарнобий. 
През зимата на 377-378 г. Грациан 
възнамерявал да се притече на помощ 
на чичо си Валент, но нахлуването на 
алеманите в Реция го задържало. Из-
точният император решил сам да се 
справи с вилнеещите на Балканите 
варвари, въпреки съветите на Фриге-
рид  да се изчака пристигането на за-
падната армия. Решението на Валент 
се държало отчасти на нежеланието 
му да сподели славата от успеха с Гра-
циан, отчасти и на успешните дейст-
вия на новия командващ на армията 
в Тракия Себастиан - умел и активен 
военачалник, нанесъл поражение на 
няколко готски банди край Адриано-
пол, освобождавайки пленниците 
и плячката, с която те били натова-
рени. Разузнаването на римляните 
също дало погрешна оценка на чис-
леността на готската армия – 10 000 
човека. Съвременните изследовате-
ли оценяват готските войски между 
30 и 40 000. Предполага се, че Ва-
лент разполагал приблизително със 
същата по численост армия.
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с м ъ р т

 
Преди да встъпят в бой, римляните 
трябвало да преодолеят 18 км. по не-
равен терен в разгара на летния ден. 
На 9 август 378 г. около 2 часа по обяд, 
римската армия приближила укрепе-
ния с каруци лагер на готите. Фрити-
герн предложил мир, но преговорите 
били за печелене на време, тъй като 
готската конница не била в лагера. В 
това време два римски отряда само-
волно встъпили в бой с противника 
и битката започнала. Лявото крило 
на римляните, на което се намирала 
конницата атакувало лагера на го-
тите, но било отблъснато. През това 
време завърналата се готска кавале-

рия атакувала и разпръснала десния 
фланг на римляните. След бягството 
на конницата римската пехота била 
заобиколена и изклана. Унищожени 
били около 2/3 от войската, заедно 
с военачалниците Траян и Себасти-
ан, и още 35 трибуни. Амиан Мар-
целин рисува страшна картина на 
разгрома на римската армия, срав-
нявайки я с поражението при Кана:  
“Тогава, незащитени, пехотните 
войски се озовали в такъв сгъстен 
строй, че трудно някой можел да из-
вади меча си или да издърпа ръката 
си назад. Небето не могло вече да се 
вижда от облаците прах и отеквало 
от страхотните викове. Ето защо 
стрелите и копията, които отвред 
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носели смърт, попадали в целта, 
тъй като не могли нито да бъдат 
забелязани предварително, нито 
пък да бъдат избегнати. Но когато 
огромните варварски маси се втур-
нали да унищожават и конете, и 
хората, и никъде не могло да се от-
вори място, за да се оттеглят на-
блъсканите една до друга кохорти, 
пък и струпването им по-натясно 
ги лишавало от възможността да 
излязат извън сражението, тогава 
нашите войници грабнали мечове-
те си в ръце и с пълно презрение към 
смъртта избивали всичко, което 
им се изпречвало насреща… А слън-
цето… стояло високо и изгаряло 
римляните, които били изтощени 
от глад и изнемощели от жажда, 
а също така и обременени от теж-
ките си оръжия. Под неудържимия 
натиск на варварските маси на-
шите редици най-сетне се огънали 
и безредно, кой накъдето могъл, се 
обърнали в бягство – единствена-
та възможност за спасение, която 
имали в крайното си нещастие.” 
Император Валент също загинал в 
тази битка. Според Амиан Марцелин, 
той бил изведен от боя ранен и заги-
нал в селска къща, която била под-
палена от варварите. Според Сократ 
той захвърлил императорските си 
отличия и се бил до последно редом 
с пехотата, споделяйки съдбата й. 

Характеристика на имПератора

 
”По природа бил мързелив и нере-
шителен. Цветът на лицето му 

бил тъмен, зеницата на едното 
око – сляпа, но отдалеч не си ли-
чала. Телосложението – пропор-
ционално и здраво, ръстът – не 
висок, не и нисък, краката леко 
сгънати и с леко изпъкнал корем. ” 
Амиан Марцелин „Римска история“, 
кн. XXXI, 14.
Валент бил добър администратор за 
източните провинции, но бил алчен, 
мнителен и жесток. Благодарение 
на услужливите доносници, погубил 
много благородници с изфабрику-
вани обвинения за магьосничество 
и ‚оскърбление на величието‘. Изпо-
вядвал арианство, ето защо смъртта 
му впоследствие се разглеждала от 
църквата като божие възмездие.
 
ф л а В и й  г р а ц и а н  (367 -  383 г .) 

За наследници на Валентиниан I 
били провъзгласени Флавий Граци-
ан – син от брака му с Марина Севера 
и невръстният му полубрат Флавий 
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Валентиниан II – от втората му жена 
Юстина. Грациан поел управление-
то на Галия, Испания и Британия, а 
Италия, Африка и Илирия били от-
редени на Валентиниан II.

В о й н и  с  В а р В а р и т е

  
През 377 г. поселените в Мизия и 
Тракия готи въстанали и опустоши-
ли балканските провинции. Източ-
ният император Валент помолил 
Грациан за помощ, но първоначално 
изпратените отряди се оказали не-
достатъчни, за да потушат бунта. Ос-
вен това през 378 г. в Галия нахлуло 
алеманското племе лентиези, което 
задържало главните сили на Граци-

ан. В битката при Аргентарий, пъл-
ководците на императора Наниен 
и Меробавд унищожили 30-40 000 
варвари, начело с царя им Приарий. 
Римляните минали оттатък Рейн и 

удържали още една победа над при-
тиснатите лентиензи, които замоли-
ли за мир. След като подчинил варва-
рите, Грациан пренасочил войските 
на западната империя на Балканите. 
В това време, обаче Валент, не доча-
кал подкрепленията, встъпил в бой с 
готите при Адрианопол и на 9 август 
378 г. загинал с по-голямата част от 
войската си. Грациан не назначил 
за владетел на изтока малолетния 
си брат Валентиниан II, а предпочел 
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да провъзгласи на 18 януари 379 г. в 
Сирмиум опитния командир на или-
рийските легиони Теодосий за импе-
ратор. Сторил това най-вече заради 
произхода му - Теодосий бил рим-
лянин от Испания, а не варварин, 
както повечето пълководци по това 
време. Император Теодосий I про-
вел няколко сражения с готите, и с 
помощта на изпратените от Грациан 
подкрепления начело с франките Ба-
удон и Арбогаст, в края на краищата 
усмирил варварите и им предоставил 
правото да се заселят в Мизия и Тра-
кия. Част от готите приели да служат 
в римската армия като федерати.  
След като се завърнал в Италия, Гра-
циан се установил в Медиолан, като 
отказал титлата Върховен Понти-
фекс, която дотогава носели всички 
императори, тъй като счел, че тя е не-
съвместима с Християнството. През 
381 г. той заповядал от от Сената да 
бъдат изнесени олтарът и статуята 
на Победата, а по-късно прибягнал 
до конфискациите на имуществата, 
принадлежащи на езическите брат-
ства.  Попаднал под влияние на епис-
коп Амброзий от Медиолан, привър-
женик на никейското изповедание, 
Грациан предприел репресии и сре-
щу арианите.

с м ъ р т

През 383 година Магн Максим – ко-
мандващият войските в Британия 
вдигнал бунт и се обявил за импе-
ратор. Част от германската армия 
го подкрепила. Според Аврелий 

Виктор Грациан не бил популярен 
сред войниците, защото предпочи-
тал да използва наемни варварски 
отряди и самият той общувал чес-
то с варвари, обличайки се като тях.  
Близо до Лутеция (дн. Париж) вой-
ските на Магн Максим встъпили в 
битка с тези на Грациан. След ня-
колкодневни сражения, мавритан-
ската кавалерия на Грациан ми-
нала на страната на узурпатора, а 
след това и командващият арми-
ята на императора – франкът Ме-
робавд му изменил. Грациан по-
бягнал с отряд от 300 кавалеристи, 
но бил настигнат от потеря и убит.  
След  гибелта на Грациан, Магн Мак-
сим сключил мирно споразумение с 
Валентиниан II и Теодосий, които го 
признали за император и управител 
на Галия, Испания и Британия. 

ф л а В и й  В а л е н т и н и а н  II  (375 
– 392 г .)
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У П р а В л е н и е

Тъй като Валентиниан бил провъз-
гласен за император, докато бил не-
пълнолетен, негови регенти били 
майка му – Юстина и префектът 
Проб. След като Магн Максим се ут-
върдил в Галия, само енергичните 
действия на пълководеца от франк-
ски произход Баутон, който с по-
мощта на алански и хунски отряди 
завардил Алпийските проходи, пре-
дотвратили по-нататъчното напред-
ване на претендента за престола и в 
края на краищата довели до спора-
зумение между него и Магн Максим. 
Валентиниан II симпатизирал пове-
че на арианството (под влияние на 
майка му), което довело до противо-
речия с Амброзий. От друга страна 
Магн Максим защитавал никейското 
изповедание и използвал това като 
повод да възобнови войната през 
387 г. Войските му превзели Ита-
лия, а Валентиниан II и семейството 
му потърсили убежище при източ-
ния император Теодосий. Бракът на 
последния със сестрата на западния 
император - Грата сродила династи-
ята на Валентиниан с тази на Теодо-
сий. Тя родила на Теодосий дъщеря 
– Гала Плацидия. В последствие, от 
брака на Плацидия с военачалника 
Констанций се родили две деца – Хо-
нория и император Валентиниан III 
(управлявал от 425 до 455г.) - послед-
ният представител на династията. 
Грата родила и две момчета, които 
обаче починали (самата тя умряла 
през 394 г. по време на раждане). 

През 388 г. Теодосий започнал война 
срещу Магн Максим. За да разделят 
силите на узурпатора, наместникът 
на Северна Африка – Гилдо, дебар-
кирал в Сицилия. Войските на Те-
одосий разбили армията на Максим 
в Панония при Сисция (дн. Сисак) и 
Петовион (дн. Птуй) и навлезли  Ита-
лия. Максим бил хванат в Аквилея и 
по заповед на източния император 
бил обезглавен. Военачалникът на 
Теодосий – франкът Арбогаст зало-
вил и убил в Галия сина на Максим – 
Виктор. Тъй като бил главнокоманд-
ващ на войските (magister militum), 
Арбогаст станал фактическият госпо-
дар на западната част на империята.
  
с м ъ р т

Валентиниан II се стремял да си въз-
върне властта, но това довело до кон-
фликт с Арбогаст. Последният дейст-
вал независимо и не се подчинявал 
на императора. Безсилен да пред-
приеме каквото и било Валентини-
ан връчил на франка указ, с който го 
освобождавал от поста му. Арбогаст 
обаче скъсал указа с думите, че не е 
назначен за командващ от Вален-
тиниан и следователно не той ще го 
лиши от поста му. Жалбите на Вален-
тиниан до Теодосий останали без от-
говор. Изоставен от всички на 15 май 
392 г. Валентиниан II бил намерен 
обесен във вилата си във Виена (дн. 
Виен).


