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ABSTRACT

The paper aims to trace the history of the cult of the supreme Roman deity Jupiter in the Lower Danube territories during
the period of the Tetrarchy. The topic, within these chronological frames, had not been tackled thus far. The conspicuous
positioning of Jupiter on top of the religious propaganda of Diocletian and his heirs, was a result chiefly of the desire to seek
legitimacy for their power outside the army. This religious policy was also reflected in the provinces. The paper explores the
known archaeological and epigraphic monuments from the Dacia Ripensis, Moesia Inferior (Secunda), and Scythia Minor
provinces. The large temple of Jupiter at the residence of Galerius at Felix Romuliana, is the most obvious manifestation
of the religious policy at the highest government level. More informative for the nature of the cult are the six epigraphic
monuments preserved to this day. These demonstrate that the observation and propaganda of the cult of the supreme Roman
deity engaged primarily officers of the provincial civil or military administration. In contrast to the age of the Principate,
dedications by common soldiers and veterans, as well as by local civilian communities – colonies, municipia, vici, are entirely missing. The observed changes were not exclusive to the cult of Jupiter but reflected the new political, economic and
religious environment in the Roman provinces as a whole.
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Въведение
Култът към Юпитер е най-добре засвидетелстваният римски култ в провинциите южно
от Долен Дунав през II и първата половина на III в. Върховният римски бог е почитан в официалния му аспект на покровител на императора и на цялата империя. В същото време обаче,
не малка част от посвещенията са с частен характер (Александров 2010, 42–60; Лунгарова
2012, 55–100). За почитането на Юпитер не само като бог на римската държава, но и като
личен покровител, свидетелстват немалобройните негови изображения в бронзовата пластика
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2021 I. Valchev

Иван Вълчев

Обр. 1. Фолис на Диоклециан (снимка Н. Димитров)
Fig. 1. Follis of Diocletian (photo N. Dimitrov)

(Ognenova-Marinova 1975, nos 52, 60, 64, 69–71; Dimitrova-Milčeva 2006, 25–26, nos 1–3) и върху полускъпоценни камъни (Димитрова-Милчева 1980, 31–34, №№ 3–4, 8,11, 13). С настъпилата политическа и военна дестабилизация в средата и през третата четвърт на III в. изчезват
и посвещенията на Юпитер, за да се появят отново по времето на Тетрархията.

Юпитер в религиозната политика на Тетрархията
Възкачването на Диоклециан (284–305) на трона е предшествано от призоваване на
Слънцето като свидетел на това, че той е невинен за смъртта на управлявалия преди него
Нумериан (283–284) (Aur. Vict. Caes. 39, 13). Съвсем скоро обаче новият император се противопоставя на първенството на Сол, наложено от Аврелиан (270–275), Проб (276–282) и Кар
(282–283) и извежда Юпитер на първо място в религиозната си пропаганда (Kolb 1987, 15–16,
19). Монетарниците на Антиохия и Триполис, които са първите, отсекли монети за Диоклециан, представят сцена на инвеститура и легенда IOVI CONSERVATORI AVG на реверсите (RIC
V, II, nos 324, 328, 330). Изображенията на Юпитер, поднасящ глобус на императора (обр. 1),
не са новост в римското монетосечене. Типът се появява при Домициан (81–96), но употребата
му прекъсва за един дълъг период от време след Септимий Север (193–211). Появява се отново
през самостоятелното управление на Галиен (253–268) и като цяло запазва популярността си
до победата на Константин (306–337) над Лициний (308–324) през 324 г. (Fears 1977, 279–280,
296, 302; Manders 2012, 105–106). С известни изключения, по времето на Аврелиан, когато
слънчевият бог Сол е този, който предава властта на императора (RIC V, I, nos 282, 312, 353,
367), инвеститурата винаги е осъществявана от Юпитер. В случая с Диоклециан и колегите
му обаче представянето на божествения характер на властта им става изключително важен
нумизматичен мотив (Fears 1977, 298–299). Пропагандирането на идеята, че властта на импе-
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ратора е дадена от върховния римски бог, е мотивирано с желанието да се търси легитимация
извън армията и така да се ограничи ролята на военните в политиката на държавата (Desnier
1993, 172; Williams 2000, 58, 69).
Идеята за божествения характер на властта на Диоклециан и колегите му търпи развитие с времето. Още с провъзгласяването на Максимиан (285–305 г.) първо за цезар през 285
г., а след това и за август през 286 г. на преден план като покровител на новия съвладетел е
изведен Херкулес. Максимиан е натоварен със задачата да потуши бунта на багаудите в Галия и да се справи с варварите, застрашаващи границите по Рейн. В течение на тези успешни
кампании е формулирана идеята за новия август като земно съответствие на Херкулес, основен помощник на върховния бог Юпитер в борбата му с гигантите. През пролетта и лятото
на 286 г. монетарницата на Лугдунум (Лион) отсича типове с част от подвизите на Херкулес
(Bastien 1972, 36–37, nos 45–48), а малко по-късно темата се появява и в латинските панегирици (Desnier 1993, 158–164). Хронологията на възприемането от Диоклециан и Максимиан
на имената съответно Iovius и Herculius все още е спорна, но вероятно това е станало през
пролетта или лятото на 286 г. (Kolb 1987, 64). Така водещата роля на Юпитер и Херкулес в имперската религиозна пропаганда е окончателно затвърдена. В латинските панегирици Юпитер
е представян като владетел на небето, а Херкулес като умиротворител на земята. Отношенията между двамата съимператори са идентични на тези между техните божества-покровители
– Диоклециан инициира действие, а Максимиан го осъществява (Pan. Lat. 10 (2), 11.6–7). С
издигането на Галерий и Констанций Хлор за цезари през 293 г. важно място в религиозната
политика на Тетрархията получават Марс и Сол, но при тях връзката с конкретен цезар не е
толкова ясна и строго фиксирана както при двамата августи (Smith 1997, 188–192). Тук трябва
да бъде уточнено, че според мнозинството от съвременните изследователи императорите не са
разглеждали себе си като земни превъплъщения на боговете, а по-скоро като техни избраници
и наместници на земята (Liebeschuetz 1979, 238, 242; Kolb 1987, 88, 92).
Изборът на Диоклециан да постави Юпитер в центъра на религиозната си политика не
буди учудване. Въпреки значителното нарастване на популярността на Sol Invictus (Непобедимото слънце) в края на управлението на Аврелиан и през това на Проб (Schuol 2008, 931–933),
слънчевият бог не успява да измести Юпитер от водещото му място в римския пантеон. За
времето на т. нар. Войнишки императори върховният римски бог запазва позицията си на
небесен покровител на римската държава и това му място е добре засвидетелствано върху
монетите, особено след 253 г. (Schuol 2008, 927–928; Manders 2012, 102–107, fig. 19). При
Диоклециан обаче водещата роля на Юпитер е изключително ясно подчертана. Броят на представяните върху монетите божества е силно редуциран и се свежда почти само до Юпитер,
Херкулес, Марс и Сол с явно предпочитание към върховния бог в емисиите на старшия август
и на включения в семейството на Йовиите Галерий (Smith 1997, 204).
Монетните образи не са единствените източници на информация за мястото на Юпитер
в религиозната политика на владетелите от Първата тетрархия. Върховният римски бог заема
важно място и в достигналите до нас паметници на монументалното изкуство. Сред тях с найясно послание е т. нар. петколонен паметник (Five-columns monument, Fünfsäulendenkmal), издигнат на Forum Romanum в чест на decennalia-та на Тетрархията в 303 г. От самия паметник
е запазен само постаментът на една от колоните, но той е изобразен върху фриза на арката на
Константин в Рим. Петте колони са били издигнати върху рострата в западната част на форума. Върху средната колона, която може би е била по-висока, е била поставена статуя на Юпитер. На останалите четири колони са били разположени статуи на августите (от двете страни
на Юпитер) и на цезарите (върху двете крайни колони). По този начин четиримата владетели
са поставени директно под закрилата на върховния римски бог, а освен това на заден план зад
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Обр. 2. Арката на Галерий в Тесалоника, детайл (снимка И. Вълчев)
Fig. 2. Arch of Galerius, Thessaloniki (photo I. Valchev)

колоните със статуите се е виждал Капитолийският храм (Kleiner 1992, 413–417, figs 382–385,
412; Kalas 2015, 34–39, figs 1.9–1.14).
Важно място е отредено на Юпитер и върху арката на Галерий в Тесалоника (Солун),
издигната в чест на победите му над персийския цар Нарзес (293–303 г.). Самият Юпитер е
представен само веднъж върху запазените релефи – в сцената със седналите на тронове августи, фланкирани от двете страни от цезарите. Тук върховният римски бог е в компанията на
другите божествени покровители на Тетрархията като Изида, Сарапис, Фортуна, Диоскурите, Хонос и Виртус (Pond Rothman 1977, 444, fig. 24). В сцената на жертвоприношение Галерий във военно облекло поръсва тамян върху олтар, на който са представени изображения на
Юпитер и Херкулес (обр. 2), божествата-покровители на августите и на цялата империя (Pond
Rothman 1977, 440–441, fig. 20; Leadbetter 2009, 96). Орелът на Юпитер поставя венец на главата на галопиращия надясно Галерий в сцената с битката между римския цезар и персийския
цар (Pond Rothman 1977, 442, fig. 23).
В допълнение бих посочил и стенописите от т.нар. Imperial Chamber в храма на Амон в
Тива (Луксор) в Египет. В ниша в едно от преустроените през късната античност помещения
са изобразени тетрарсите прави, в цял ръст. Между главите на двамата августи е представено
тондо с бюст на Юпитер. Над тях е изобразена колосална фигура на орел с разперени криле и
венец в ноктите си (Thomas 2010, 1040–1041, fig. 45.6; Hekster et al. 2019, 622, fig. 3).
В символичното присъствие на Юпитер (под формата на статуя върху колона) протича
абдикацията на Диоклециан и провъзгласяването на новите цезари Север и Масимин Дая (1
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Обр. 3. Фолис на Лициний (снимка Н. Димитров)
Fig. 3. Follis of Licinius (photo N. Dimitrov)

май 305 г.). Събитието е описано от Лактанций, който твърди, че на същото място, на 3 мили от
Никомедия, за император е бил издигнат самият Диоклециан, а по-късно за цезар е бил обявен
и Галерий (Lact. Mort. Pers. 19, 2–5; Williams 2000, 191–192).
Почитането на Юпитер от страна на Диоклециан продължава и след оттеглянето му от
властта. В построения за целта дворцов комплекс в Сплит е съществувал храм, посветен на
върховния римски бог. Идентификацията на конкретна структура с храма на Юпитер е все още
дискусионна най-вече поради сведенията на различни автори от епохата на Ренесанса и от поново време. И ако по-рано се е считало, че храмът на Юпитер е октагоналната сграда източно
от перистила (всъщност мавзолея на Диоклециан), то напоследък сякаш се налага мнението,
че въпросният храм трябва да бъде идентифициран със сградата западно от перистила, реконструирана като храм на висок подиум с четири колони на фасадата (Mannell 1995, 235–237 с
цит. лит.). Независимо от продължаващата дискусия, съществуването на храм, в който е честван върховният римски бог, не е подлагано на съмнение.
Юпитер запазва водещото си място и върху монетите на част от наследниците на Диоклециан. По време на самостоятелното си управление Галерий продължава да изтъква връзката
си с върховния римски бог и принадлежността си към семейството на Диоклециан. Голям
храм на Юпитер е изграден в резиденцията на последния във Феликс Ромулиана (за това подолу). Констанций Хлор поставя на първо място Херкулес, следвайки традицията, наложена
от предшественика си Максимиан, но и при неговите монети Юпитер Консерватор е добре
застъпен. За монетосеченето на Лициний типът на Юпитер Консерватор е основен до самия
край на управлението му (обр. 3), докато в това на Константин на предно място са изведени
Марс и Сол, а типовете с Юпитер са едва на трето място по популярност (Smith 1997, 204–205;
2000, 478–480; Odahl 2004, 150–151).
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Юпитер в Долнодунавските провинции
Най-яркото проявление на официалния характер на култа към Юпитер на Долен Дунав
намираме в дворцовия комплекс Феликс Ромулиана (Гамзиград), разположен до днешния град
Зайчар в Североизточна Сърбия. В процеса на археологическите разкопки са проучени два монументални храма. Малкият тетрастилен храм е включен в рамките на дворците и в него найвероятно е бил честван култът към Майката на боговете (Čanak-Medić, Stojković-Pavelka 2011,
77–80, plan XXIII ). Вторият по-голям храм е разположен в южната централна част на укрепената площ, непосредствено на юг от главната улица с посока изток-запад. Външните размери
на подиума са 32,4×23,8 м. Лицевата му фасада е ориентирана на изток, а пред стълбището е
разкрит монументален олтар. В пространството на подиума е оформена крипта с две свързани помещения, покрити с полуцилиндрични сводове и достъпни чрез стълба (Čanak-Medić,
Stojković-Pavelka 2011, 80–85, plans XXVI, XXVIII). В по-ранните публикации е допуснато, че
в храма са почитани най-малко две божества: хтонично – в криптата (евентуално Майката на
боговете – Кибела) и олимпийско (Херкулес) – в същинското култово помещение (Среjовић и
др. 1981, 72). Основание за това е намерената в руините на храма глава на Херкулес в размери
над естествените (Среjовић и др. 1981, 72, табло IV, 1–2; Živić 2011, 124–125, figs 72). По време на разкопките през 1985–1986 г. в площта пред храма са открити фрагменти от колосална
мраморна статуя. Запазена е главата на възрастен мъж с дълга коса и брада. Благодарение на
фрагмент от дясната ръка с кацнал на нея орел с разперени криле статуята е идентифицирана
като изображение на Юпитер (Среjовић 1986, 90, сл. 2–4; Živić 2011, 124, fig. 69). Размерите
на статуята на Юпитер позволяват да се предположи, че храмът е бил посветен именно на
него, а в сградата са почитани и други божества, покровители на тетрархията, както и самите
императори (Čanak-Medić, Stojković-Pavelka 2011, 85). Даването на предимство на Юпитер
напълно съответства на религиозната политика на Диоклециан и на най-близкия му сътрудник
и наследник Галерий.
Единственият епиграфски паметник с посвещение на Юпитер от долнодунавските земи,
сигурно датиран към времето на Първата тетрархия, е фрагмент от фронтон от Тропеум Траяни. Запазена е само лявата част на паметника. За съжаление обаче размерите не са посочени в
нито една от публикациите и не е ясно дали фронтонът е принадлежал на храм или на някакво
по-малко съоръжение (едикула). Сградата е посветена на Юпитер Олбиополитан за здравето и
сигурността на августите Диоклециан и Максимиан и цезарите Констанций Хлор и Галерий,
което датира паметника в периода 293–305 г. Реципиент на посвещението е Юпитер, но не в
качеството му на Всеблаг и Всемогъщ, а като покровител на понтийския град Олбия. Посветител е N(a)evius Palmas Theotimianus, който може би е преселник от Олбия (CIL III, 12464;
Popescu 1976, 183, no. 169; ISM IV, 22). Фрагментираният фронтон е открит вграден в крепостната стена на Тропеум Траяни, издигната по време на съвместното управление на Лициний и
Константин (ISM IV, 16), но не е изключено архитектурният детайл да е бил преупотребен при
по-късни преустройства на крепостта (Tocilescu 1893, 14).
Към времето на Първата тетрархия би могъл да се отнесе и фрагмент от мраморен блок,
открит в Новиодунум. От текста е запазена само малка част, но формулата nn(o)bb(ilissimorum)
Caess(arum) дава основание да се възстанови посвещение за здравето на августите Диоклециан и Максимиан и цезарите Констанций Хлор и Галерий в периода 293–305 г. Почетените
божества са Юпитер и Фортуна (ISM V, 274).
По време на спасителни археологически разкопки в Силистра през 1975 г. са открити
две посвещения на Юпитер, вторично преупотребени като сполии в градежа на сграда, датирана в началото на IV в. (Доневски 1976, 61). Общото между двата паметника, освен че са
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Обр. 4. Посвещение на Юпитер от Силвий
Силван, Дуросторум (по Доневски 1976, 62, обр. 2)
Fig. 4. Dedication to Jupiter made by Silvius Silvanus,
Durostorum (after Доневски 1976, 62, обр. 2)

посветени на върховния римски бог, е това, че те са издигнати от провинциални управители на
Долна (Втора) Мизия. Първият от тях, олтар или база за статуя, е посветен на Юпитер Всеблаг
и Всемогъщ Salutaris, на Юнона Царица и на всички безсмъртни богове (обр. 4). Посветителят
Silvius Silvanus, v(ir) p(erfectissimus), е praeses prov(inciae) Moesiae Infer(ioris). Оброкът е поставен за здравето на посветителя и на семейството му (Доневски 1976, 61, № 2; Velkov 1977,
422, no. 1; ISM IV, 96). Вторият паметник представлява база за статуя (обр. 5)1. Посветител е
Aurelius Dizzo, определен като v(ir) p(erfectissimus), praes(es) prov(inciae). Направил е оброка
на Юпитер за свое и на семейството си здраве (Доневски 1976, 61, № 1; Velkov 1977, 422, no.
2; ISM IV, 97).
Двете посвещения на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ най-вероятно са близки като дата.
Първият издател на паметниците П. Доневски ги датира „в последните години преди заемането на властта от император Диоклециан (284–303 г.) или в първите години на неговото управление“ (Доневски 1976, 61). В. Велков е по-склонен да постави мандата на двамата провинциални управители, а с това и извършването на посвещенията на Юпитер, между 284 и 302 г.2
(Velkov 1977, 422–423). М. Захариаде аргументира дата в самото начало на управлението на
Диоклециан, а възможно дори и преди 284 г. поне за единия паметник (Zahariade 1988, 52). E.
Попеску, автор на том IV на корпуса на надписите от Малка Скития, посочва като датировка
„époque de Dioclétien“ (ISM IV, 96–97). Всички предложени датировки се основават на принадлежността на провинциалните управители към конническото съсловие. Кога точно Долна Мизия преминава от легат от сенаторското съсловие към управител с коннически ранг не е съвсем
ясно. Дискусията по въпроса е с дългогодишна история и повтарянето ѝ тук не е необходимо.
Допускането, че това става още по времето на Валериан и Галиен (Bărbulescu, Rădulescu 1991,
132–136) не е основателно (коментар на К. Петолеску към въпросните надписи в АЕ 1993,
1376–1377; Eck, Ivanov 2009, 194). Дискусионна е принадлежността към конническото съсловие и на M. Aurelius Sebastianus, управлявал Долна Мизия в периода 270–271 г. (IGBulg II, 734
1 В публикациите паметникът е определен като олтар, но в горната повърхност е направен един кръгъл
отвор, може би за щифт за прикрепване на изображение на Юпитер.
2

Провинциалните управители за 303 и 304 г. са известни.
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Обр. 5. Посвещение на Юпитер от
Аврелий Дизо, Дуросторум
(снимка И. Вълчев)
Fig. 5. Dedication to Jupiter made by
Aurelius Dizzo, Durostorum
(photo I. Valchev)

= IGBulg V, 5255; Petersen 1955, 49–50 и най-вече 56–57; Pflaum 1957, 142; 1976, 115). Внимателният анализ на всички налични паметници, направен от К. Петолеску показва, че поне до
края на управлението на Аврелиан, а възможно дори до началото на управлението на Диоклециан, провинциалните управители на Долна Мизия са сенатори (Petolescu 2012, 514–517).
Всичко това потвърждава предложената най-ранна датировка към годините непосредствено
преди поемането на властта от Диоклециан или в самото начало на управлението на последния. Основанията за поставянето на горната хронологическа граница обаче не са толкова сигурни. Не е изключено Silvius Silvanus и Aurelius Dizzo да са управлявали Долна (Втора) Мизия
и при наследниците на Диоклециан, поне до победата на Константин над Лициний през 324 г.
Най-общо към времето на Тетрархията трябва да бъде отнесен и един олтар от Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин (Лука 2011, 533, обр. 2; AE 2011, 1108). Паметникът е посветен
на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ Консерватор от Aurel(ius) Priscu[s], определил себе си като
v(ir) p(erfectissimus) dux. В случая става дума за лице от конническото съсловие с военни правомощия в новосформираната провинция Крайбрежна Дакия. Предложената в публикациите
на надписа дата е в края на III – началото на IV в. Горната граница би могла да бъде отместена
поне до 317 г., когато тези земи преминават под властта на Константин, а възможно дори и
след това.
Най-късният известен ми паметник е фрагментиран олтар от Хистрия (обр. 6). В запазената част на надписа ясно се разчита посвещение на Юпитер Всеблаг и Всемогъщ и на Марс
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Обр. 6. Посвещение на Юпитер и Марс от
Хистрия (по Popescu 1976, 148, no. 109)
Fig. 6. Dedication to Jupiter and Mars, Histria
(after Popescu 1976, 148, no. 109)

Консерватор за здравето на двама императори. В долната си част текстът е много повреден.
Първият издател на надписа В. Първан възстановява имената на Константин и Лициний като
отбелязва несигурността и проблемите на подобна реконструкция на надписа (Pârvan 1916,
693–695, no. 57). В по-късните издания четенето на Първан е прието, но все пак с известна условност (Popescu 1976, no. 109; ISM I, 132). Посочената от E. Попеску дата е приблизително в
годините 307–323 г., но отсъствието на Галерий може би насочва по-скоро към дата след 311 г.
Източно от село Сомовит, Плевенско, в скалите край брега на Дунав, е бил изсечен скален релеф на Юпитер. Вдясно и малко по-високо от релефа е имало надпис на латински език
в tabula ansata, а над надписа – второ неясно изображение. Паметникът, разрушен през 1937
г., е известен по снимка, предадена от Ст. Стефанов, тогава уредник в музея в Свищов, на Т.
Герсимов, който изготвя първата публикация именно въз основа на снимката. Авторът датира
релефа във втората половина на III в. на базата на палеографските особености на текста – наклонените надолу хоризонтални хасти на буквите L и Е, по-голямата горна извивка на буквата
S и формата на буквата М, на която двете наклонени наляво хасти са по-дълги от двете наклонени надясно (Герасимов 1961, 236). По-късно Б. Геров предлага дата на надписа в Траяново
време (Gerov 1979, 25)3, a T. Сарновски – при управлението на Флавиите или в началото на
управлението на Траян (Sarnowski 1988, 42, 53, 96, prz. 33). Р. Иванов отхвърля възможността
за дата в рамките на I – началото на II в. и предполага, че релефът и надписът са изработени
във времето на Диоклециан и по-конкретно преди посещението на императора в долнодунавските провинции през есента на 294 г. Идеята му е аргументирана както с посочените от
Герасимов палеографски особености на надписа, така и със завръщането на Пети Македонски
легион от Дакия в Ескус по времето на Аврелиан (Иванов 1997, 80–83; Ivanov 2000, 171–174).
В по-горе посочените изследвания основен аргумент за предлаганите датировки е престоят
на Пети Македонски легион в Ескус – от Августово време до началото на II в. и от първата
III в.

3

В коментара към ILBulg 134 Геров само посочва дадената от Герасимов дата във втората половина на
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половина на 70-те години на III в. насетне (Иванов 1999, 87–89). В последното обстойно изследване на паметника С. Торбатов аргументира възможността вексилацио на легиона да е
останало край Сомовит и след преместването на последния от Ескус в Трезмис в началото на
II в. и дори и след предислоцирането му в Потаиса в Дакия в края на 60-те години на II в. Логична е и бележката, че не е сигурна синхронността на релефното изображение на Юпитер и
на латинския надпис и възможността релефът да предхожда изписването на текста (Торбатов
2016, 243–246). Съгласно споделената от автора консултация с Николай Шаранков надписът
„едва ли е по-късен от II в.“ (Торбатов 2016, 246–247). В подкрепа на това може да се посочи
появата на подобно повлияно от курсивното писмо изписване на буквите L и M в надписите от
Нове още през II в. (Mrozewicz 2010, 82, 85).
По времето на Диоклециан и наследниците му продължават да функционират и част от
по-ранните култови сгради, посветени на Юпитер. Трите храма в северната част на форума
на Ескус, идентифицирани от проучвателя им Теофил Иванов като композитен Капитолиум,
съществуват до края на 70-те години на IV в., когато са разрушени заедно с целия площаден
комплекс по време на готските войни на император Валент (Иванов, Иванов 1998, 116–117,
140). Възможно е култовите сгради да са пострадали и в един по-ранен период, когато е била
разрушена до основи северната оградна стена на форума, с която са конструктивно свързани
храмовете на Юнона и Минерва. Преизграждането на стената е документирано само в нейната
западна част и не е ясно дали е била съборена по цялото си протежение или само в определен
сегмент. Възстановяването ѝ е отнесено към първата половина на IV в. (Кабакчиева 1993,
89–90). Регистрираните строителни дейности по западния храм (на Минерва) са датирани с
монета на Константин I, открита в един от зидовете. Не е ясно обаче дали тогава храмът е цялостно преустроен и след това използван с други цели (Kabakčieva 1999, 53) или е ремонтиран
и възстановен в първоначалния му вид (Динчев 2009, 33). Оставяйки настрана неяснотите
около по-късната история на храмовия комплекс едва ли има съмнение във функционирането
поне на големия централен храм по времето на Тетрархията.
В северните части на Добруджа от времето на Хадриан до средата на III в. се налага
практиката за регулярно извършване на посвещения на Юпитер за добруването на императора. Издиганите на върховния римски бог паметници обичайно са варовикови олтари, а посветителите са жители на села, техни магистрати, ветерани и римски граждани, пребиваващи в
Долна Мизия (Valchev in press). С бурните събития от средата на III в. тази практика прекъсва,
а неин късен отглас е разгледаният по-горе олтар от Хистрия, посветен на Юпитер и Марс
Консерватор за здравето на двама императори, вероятно Константин и Лициний (ISM I, 132).
Голямата част от тези паметници са открити преупотребени в крепостните стени на Хистрия
(ISM I, 326, 328, 330, 332, 343, 346, 347, 351), Улметум (ISM V, 63–65, 67–70, 92, 73) и Капидава
(ISM V, 13–19, 21, 23). Обичайно профилите на олтарите са изчукани за по-доброто им вграждане в цокъла на стените и преизползването им трябва да се свърже с времето на изграждане
на фортификационните съоръжения, а не с по-късни техни преправки. Посочените в литературата датировки на крепостните стени са общо във времето на Диоклециан – Константин, но С.
Торбатов аргументира мнението за датировка във времето на съвместното управление на Лициний и Константин и най-вече в самостоятелното управление на Константин след 324 г. (Торбатов 2002, 107–108, 179, 294–296 с цитираната там литература). Времето на изграждането на
укрепителните съоръжения обаче е само terminus ante quem и предполагаемите светилища, в
които са били поставени посвещенията на Юпитер, е възможно да са били разрушени още в
средата и третата четвърт на III в. и най-вероятно изобщо не са функционирали по времето на
Тетрархията.
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Дискусия
Със стабилизирането на политическата и военната обстановка по Долен Дунав от началото на управлението на Диоклециан настъпва известно възраждане и на традицията за поставяне на каменни оброци с надписи. С разгледаните общо шест надписа Юпитер безспорно
запазва водещото си място. След него само с по два запазени паметника се нареждат Сол (и в
двата случая без епитета Invictus) (ISM II, 155; ISM V, 290), Майката на боговете (ISM II, 144;
Шаранков 2013, 54) и Либер Патер (ILBulg 8; Sarnowski 2013, 140).
Запазените паметници дават сравнително оскъдна информация за характера на култа
към Юпитер. В четири от общо шест надписа е почетен Юпитер Всеблаг и Всемогъщ. В допълнение богът веднъж е наречен Salutaris и веднъж Консерватор. Епитетът Salutaris се среща
за първи път във връзка с Юпитер в долнодунавските провинции, но не е непознат по Среден
Дунав в предходния период (CIL III, 6456), а в Дакия е свързван с Аполон (IDR III, 5, 34) и
Фортуна (IDR III, 3, 303). Консерватор е сред обичайните епитети на Юпитер. В пределите
на Долна Мизия е засвидетелстван в надписи от Комарево, Монтанско (CIL III, 7446), Плевен
(ILBulg 229) и Обнова, Плевенско (ILBulg 241). Епитетът става особено популярен в началото
на Късната античност и е широко пропагандиран в монетосеченето на Диоклециан и наследниците му до Лициний. По времето на Тетрархията в долнодунавските земи е използван два
пъти за Либер Патер (ILBulg 8; Sarnowski 2013, 140) и веднъж за Марс (ISM I, 132). В случая
с Юпитер употребата на епитетите Salutaris и Консерватор се вписва изцяло в религиозната
политика на империята.
Посветителите са известни в общо четири случая. Трима от тях са представители на
конническото съсловие. Двама са провинциални управители на Долна (Втора) Мизия (ISM IV,
96–97), а третият е командващ гарнизона на провинция Крайбрежна Дакия (AE 2011, 1108).
Имената на четвъртия посветител са известни, но не е ясно дали той е заемал някакъв административен или военен пост (ISM IV, 22). По-голямата част от запазените посвещения от
долнодунавските земи от времето на Тетрархията са направени именно от лица с коннически
ранг, изпълняващи служебни функции в провинциите. За възстановяването на сребърното изображение на Майката на боговете в храма ѝ в Дионисопол се е погрижил провинциалният
управител на Малка Скития (Шаранков 2013, 54). Вероятно управителят на същата провинция
се е погрижил и за посвещението на Сол от Томи във връзка с изграждането на крепостните
стени на града (ISM II, 155). Олтарът на Майката на боговете от същия град е поставен от
дукс на провинцията (ISM II, 144). Едно от най-късните посвещения на Сол, може би от края
на управлението на Лициний, е направено отново от дукс на Малка Скития (ISM V, 290). Не е
учудващ фактът, че административните и военните управители са лицата с най-ясно изразена
активност по отношение на религиозния живот. Именно те са хората, които в най-голяма степен са запознати с провежданата от императорите политика, в това число и религиозната, и
съдействат за възстановяването на традиционния религиозен живот в поверените им провинции. Част от посвещенията им, включително три от тези, направени на Юпитер, са с частен
характер, но това не променя общото наблюдение за ролята им на проводници на имперската
политика.
В началото на Късната античност настъпват и съществени промени по отношение на
култа към Юпитер и на ролята му в религиозната пропаганда. Така например ако за предходния период Юпитер безспорно е предпочитаният бог, в чест на който са правени посвещенията за добруването на императора (Valchev in press), то в началото на Късната античност положението се променя. По времето на Диоклециан за здравето и сигурността на владетелите е
направено само едно посвещение и то не на римския Юпитер Всеблаг и Всемогъщ, а на Юпи-
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тер Олбиополитан (ISM IV, 22). Може би за добруването на августите и цезарите е направено и
посвещението от Новиодунум, но паметникът е много фрагментиран. Трябва да се отбележи,
че тук Юпитер отново не е Optimus Maximus (ISM V, 274). В същото време по един паметник за
владетелите е издигнат на Сол и на Майката на боговете (ISM II, 144, 155). И двата са от Томи
и са посветени от лица от конническото съсловие – провинциален управител (?) и дукс на провинция Скития. За сметка на това три от посвещенията на Юпитер са с частен характер, две от
тях за здравето на посветителите и семействата им. За добруването на владетелите, може би
Константин и Лициний, е посветен олтарът от Хистрия. Този път е почетен Юпитер Всеблаг
и Всемогъщ, заедно с Марс Консерватор (ISM I, 132). С изключение на олтара от Дреновец,
издигнат от дукс на провинция Крайбрежна Дакия, липсват посвещения от военни лица, каквито са много характерни за времето на Принципата. В средата на III в. напълно изчезват и
паметниците, издигнати от селските общности в северните части на Добруджа.
Така представената картина в известна степен контрастира със ситуацията в среднодунавските провинции например. Големите светилища на Юпитер Teutanus край Аквинкум (AE
2003, 1421b, 1422c, 1423) и на Юпитер Karnuntinus край Карнунтум (Piso 2003, nos 35, 38–41,
49, 52–63, 129) продължават да функционират интензивно и в тях редовно са правени посвещения за добруването на императорите до второто десетилетие на IV в. За разлика от Долен
Дунав, ветерани са засвидетелствани като посветители в поне три надписа (АЕ 1926, 72; Piso
2003, nos 35, 129). Толкова са и висшите офицери, които правят посвещения както за здравето
на владетелите (AE 2009, 1116; АЕ 2010, 1246), така и за свое собствено (CIL III, 10981). В
пределите на Горна (Първа) Мизия паметници на Юпитер от разглеждания период не са ми
известни. За сметка на това, посвещения за добруването на императорите са направени на
Нептун Консерватор (CIL III, 14506) и на неясното божество Dea Orcia (CIL III, 8151).
Уловимото най-вече в епиграфските паметници „възраждане“ на култа към Юпитер по
Долен Дунав в началото на Домината е безспорен факт. Върховният римски бог, както и почти
всички останали божества, са почитани предимно от служебни лица, свързани с цивилната
или военната администрация на провинциите. Местните цивилни общности или отделни индивиди, за разлика от земите по Среден Дунав, не проявяват активност в тази посока. Или, поточно казано, активността им не е намерила отражение в достигналите до нас епиграфски архиви. Предполагаемото функциониране (и възстановяване?) на капитолиума в Ескус показва
продължаването на традициите от времето на Принципата, но проблемите около хронологията
на комплекса не са малко и това не позволява по-ясни и категорични изводи. Може би поне в
началото на периода функционират и част от по-малките светилища на Юпитер, но сигурните
данни в тази посока също са много оскъдни. Факт е обаче, че няма нито един сигурно датиран паметник във времето след едноличното поемане на властта от Константин през 324 г. В
променената политическа и религиозна обстановка в империята Юпитер бързо губи ролята
си на основен небесен защитник и покровител на владетеля и държавата, а с това постепенно
замират и проявите на култа му.
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The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces
during the Tetrarchy

(summary)

Ivan Valchev

The cult of Jupiter is the best attested Roman cult in the inscriptions of the 2nd-mid 3rd century
AD. From the AD 250s to the third quarter of the 3rd century, dedication of monuments to the god has
stopped, or at least none of the surviving monuments date to this period. With the political, military
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and economic stabilization of the Lower Danube with the start of Diocletian’s reign, the practice of
worshiping the deities through raising altars and statues in their honour was also re-established.
As supreme Roman deity, Jupiter has always had a place in imperial religious policy, but during Diocletian’s reign, for the first time, its primacy was so prominently emphasized. The images of
the deity dominate the coinage of the senior August and are extremely well represented on that of
his co-august, Maximian, and later also on those of the Caesares Constantius Chlorus and Galerius
(figs 1, 3). The propaganda that the power of Diocletian and his colleagues had divine origin was
motivated by the desire to seek legitimacy outside the army and thus to diminish the role of the latter
in political life. The idea of Jupiter and Hercules as deities-patrons of the Augusti was attested in the
contemporary panegyrics and finds reflection in monumental art, such as the so called Five-columns
monument at Forum Romanum, Rome, the Arch of Galerius in Thessaloniki (fig. 2), etc. An expression of the highest regard in which Diocletian and his heir Galerius held Jupiter was the construction
of temples dedicated to him in the private residences of both emperors – respectively in Salona and
in Felix Romuliana. The large temple in Felix Romuliana occupies a central place within the fortified
area and according to the most recent interpretations, it was for honouring the cult of Jupiter and the
rest of the deities-patrons of the Tetrarchy.
Six epigraphic monuments from the Lowed Danube territories survive to date that could be
dated to the study period. A fragment from a fronton from Tropaeum Traiani belongs securely to
the time of the First Tetrarchy. The dedication is to Jupiter Olbiopolitanus, made for the safety and
health of the Augusti and the Caesares. The dimensions of the monument have been omitted from the
publications and it is unclear if it belonged to a temple or to a smaller structure. Possibly to the same
age dates a very fragmented inscription from Noviodunum, with a dedication to Jupiter and Fortuna,
likely erected again to the wellbeing of the rulers.
From Durostorum (Silistra) come one altar and one statue base, both discovered as reused
spolia within the wall of a building from the Late Antiquity (figs 4–5). Both monuments were dedicated to Jupiter Optimus Maximus, once named also Salutaris. The dedicators were representatives
of the equites and provincial governors of Lower Moesia (Moesia Secunda). The date adopted in the
literature coincides with the reign of Diocletian, but it is also possible that the dedications were made
during the reign of one of his successors, prior to 324.
The dedication to Jupiter Optimus Maximus Conservator from the village of Drenovets, district of Vidin, was offered by a military commander (dux) with an equestrian rank, which makes a
date between the final 3rd century and the first two decades of the 4th century AD for the monument
possible. To the joint reign of Constantine and Licinius dates an altar from Histria, dedicated to Jupiter Optimus Maximus and Mars Conservator for the wellbeing of the rulers (fig. 6). The names of
the Emperors are severely damaged, and although their reading is not very certain, it is the currently
adopted consensus in the literature. This is also the latest monument dedicated to the supreme Roman
deity from the Lower Danube.
The date of the destroyed rock relief of Jupiter with the associated Latin inscription found
by Somovit, District of Pleven, is within a very broad chronological range: from the age of Flavian
dynasty to Diocletian. The convincing arguments presented recently in favour of a date no later than
the end of the 2nd century are grounds for excluding this monument from consideration.
Jupiter kept his primacy during the age of the Tetrarchy. Six monuments were dedicated to
the supreme Roman deity; the second place in terms of number of dedications is occupied by Sol,
the Mother of the Gods, and Liber Pater, with two inscriptions each. Half of the dedications were
erected by officials of the equites, while relevant evidence for the other three monuments is lacking.
Compared to the age of the Principate, there are no monuments dedicated by common soldiers or
veterans. Similarly, to date, we know of no such documented monuments erected by the local civilian
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communities – colonies, municipia or vici. In contrast to the Lower Danube, in the Roman Middle
Danube provinces the large sanctuaries near Carnuntum and Aquincum continued to operate, and
even went through a new growth during the reign of Diocletian. Indeed, while veterans did erect
several dedications, even in those provinces dedications by active servicemen were done exclusively
by the senior officer ranks.
In the new political and religious environment of the Empire following the imposition of the
sole reign of Constantine, Jupiter quickly lost his role as a principal divine guardian and patron of the
ruler and of the state. As a result, manifestations of his cult gradually faded, too.
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