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CALAUZA VIZITATORULUI lN MUZEUL 
REGIONAL AL DOBROGEI 

- SECŢIUNEA ARHEOLOHICĂ -

Cuvinte introductive. 

Publicarea unui Ghid, pentru sec/iunea arheologică a Mu,.. 
zeului Regional al Dobrogei, era o dorinfă, care căula în mod ne:: 
cesar să se îndeplinească spre a satisface o frebuinfă de ordinul 
întâi înfr'un muzeu. 

Ghidul, aşa cum apare, urmăreşte să dea informa/ii atât vi"' 
zi/aiorului fugitiv, venii dinfr'o curiozitate uşoară şi imediată, cât şi 
celu7 pe care o piesă arheologică îl interesează ca document artistic 
ori istoric; deaceea dă pieselor o explica/ie cuprinzătoare, în strânsă 
legătură. cu studiile de specialifate făcute asupra lor 1). 

Ghidul acesta este, fofodaiă, un inventar al pieselor arheo/o:: 
gice culese din cuprinsul Dobrogei şi expuse în muzeu. Orice piesă 
de muzeu trebue să fie, ·înainte de studiu, obiectul unei inventarieri, 
căci - pentru cunoaşterea materialului adunai - inventarul are 
importanta bibliografiei: dă vizitatorului o călăuză, iar cercetătorului 
m,aferialul şfiinfific. Pentru acest mofiv, ghidui de fa/ă prezintă o 
notare atentă şi minu/ioasă a fiecărui fragment sau monument de:: 
poziiaf ori expus în Muzeu, sub un număr, specificând nafura ma:: 
Jerialului din care e lucrată piesa arheologică, genul de monument 
în care se încadrează, data ridicării sale - secolul sau uneori chiar 
anul precis - şi locul unde a fost găsii. lypfărilor de inventar le 
urmează exp/ica/iunile şfiin/ifice, în concordan/ă cu studiile asupra 
celor care au fost obiect de cercetare. Fiecare piesă studiată are 
sub ea imediat bibliografia. 

Ghidul, întocmii de mine, a folosii Joi ce s'a scris asupra 
pieselor arheologice adunate în Muzeul Regional al Dobrogei. 

Ioan Micu 

1) Cele mai multe studii au apărui în Analele Dobrogei, începând din anul
1931, Semnale fiind d� domnii; Teofil Sauciuc.,,Săveanu, profesor de istorie antică 
la Universitatea din Cernăufi şi Grigore Florescu, conferentiar universitar la Faculx 
lalea de ):.,itere din Bucureşti, amândoi arheologi ai muzeului dobrogean. Câteva dintre·• 
piese suni studiate în .Mqnumenfe inedite din Tomi", valoroasa lucrare a d.,,Jui D.

M. Teodorescu, profesor la Universitatea din Cluj. 

•
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1. Monument funerar creştin de marmoră.
Dala: aproximafiv sec. VI d. Cr.
Găsii în Consfanta, în afara zidului cetăţii.
Monumentul se termină - sus � în· lrei proeminente : una

centrală rotunzită, şi două laterale în chip de acroterii: · In câmpul re-= 
liefului se observă vrejul. de ederă, din ale cărui capele se ridică, 
pentru a umplea acroteriile, câte o frunză, iar din mijloc o cruce. 
Sub vrej, un cerc mare; înăunfru lui, crucea cu şase braţe. Dede-= 
sub!, inscripţia închisă într'un chenar. Coltul din stânga, jos, e spart: 
probabil dinainte de a se fi L1Q1t monumentul., deoarece chenarul 
ocoleşte spărtura. 

IN HVC TVMVL V 
M EST POSITVS 
TERENTIVS 
FILIVS GA.10 
NE ANNORum VIGIN 
TI CINQVE MIL 
ITANS INTER SA 
GITTARioS IVNIO 

RES. 
„In acest mormânt a fost pt.:s Terentitts, fiul lui Gaio, în vârstă 

de 25 de ani, care. a făcut serviciul militar în trupele _,,Sagiffari1 
juniores", 

Inscripţia prezinfă' câteva ba�barisme caracteristice pentru epoca 
târzie căreia aparţine: lwc pentru hunc; est posifus pentru posifus 
est; filius Gaione pentru Gaionis filius; in cu Acuzativul în loc de 
Ablafiv ; construcţia frazei. 

Sagiffarii juniores erau trupe de infanterie uşoară auxîliară. 
Aceste trupe nu se găseau în Scyfhia Minor. Terentius era fo3rte 
tânăr, deci în serviciu. Trebue să admitem, prin urmare, că era adusă 
aici - la Tomi - cohorta, sau o parte din ea, cu o ocazie oarecare, 
aşa cum ,,lanciarii juniores" sunt aduşi de Justinian la Ulmetum, pe 
care-=l reclădesc (V. Pârvan Cet. Ulmetum, II2, p. 380 sq.). După forma 
literelor şi a crucii, monumentul e din timpul lui Justinian; sagiffarii 
juniores fuseseră trimişi la Torni pentru pază şi restaurare. 

Publicat: LJ. M. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, 
Buc. 1918, p. 38 sq.; p. 157. 

Beau monument funeraire,en marbre, avec - en fronfispice -
la croix a qase ornemenfee el le chrisme dans un cercle. L'inscripfion 
- le caracfere des leffres en est assez curieux - parfe d' un jeune .
ihomme, Terenfius, fils de Gaio, mori a /'âge de 25 annees; ii ap:
parfenaif aux froupes des Sagiffarii juniores venus a T omi, au femps
de Jusfinien, pour la resfaurafion de la cite.

2. Fragment dintr'un mare bloc de marmoră, aparţinând pro-=
babil frontispiciului unei clădiri importante. După fragmentele de litere' 
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) 

păstrate, man şt frumos executate, putem deduce că avem în fată o 
parte din inscriptia de fundaţie a edificiului. 

· Fragment de I' inscripfion apparţenanf probablemenf au /ironii:
spice d'un edific�. 

3. Fragment arhitectonic de marmoră.
Data: Sec. III d. Cr.
Găsit în Constanta.
E un mpnument votiv, · pus desigur sub protecţia obişnuitei

'A"(a.{}'?j tUXr,J, în cinstea unui împărat; judecând după forma literelor, 
din secolul III. 

IEPEI MEritTQ �HMAP 

TOMECTQN 

lnscripti-a a fost astfel reconstituită. 
['A-ţcd}'?j tuxr,i; Aoto-x.pi:itopt Kofoa.pt (numele împăratului cu acla: 

mafiile imperiale) &px]tEpEt p.Er[cmp o·�p,?:p[xtx:ij; �eoua[a:<,; 'CO ... omit<i> 
to ... 7t:1.'tpt 7t:1.tp[oo;, -� �OllA� 'X.?:t o o'fjii,oi;J Toii,moov. 

„Bunului noroc, îti cinstea împăratului atotputernic ... mare pontif 
tribun al poporului pentru a . . . oară, consul a . . . oară; tatăl al pa: 
friei;. adurarea şi poporul Tomifani/or (au ridicat monumentul)". 

Publicat: D. M. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, p. 16. 
Fragment archifecfonique en marbre d'un monument vofif faif 

par Ies Tomifains. L' empereur, a qui efaif dedie le monument, en 
jugeanf d'apres la forme des leifres, est du froisieme siecle apres 
Jesus Chris!. 

4. Fragment dintr'un monument funerar de marmoră.
Găsit in Constanta.
lnscriptia, greaca, . se află înscrisă într'un cerc format dintr'un

profil în relief. ln stânga, alte prnfile mărginesc un câmp, pe care 
era . reprezentat un obiect; din acest obiect nu se mai vede decât 
partea superioară, în forma unui gât de vas. 

E vorba de un monument. funerar, ridicat de un cetătean pentru 
el şi soţia lui: s-rnnp [ML.] ouii,�l<i> [a.otoo], şi care - pare:se -
sfârşea cu formula : ,, ... dacă cineva ar cuteza să sfrice sau să în: 
sfrăineze acest monument, să dea oraşului atâta sumă" ... 

.1QtEI II[ OAEt o·�v!iptc.c ..• ] 
Publicat: D.M. Teodorescu Mon. ined. din Torni, p. 27. 
Fragment d'un monument funeraire erige par quelqu'un pour 

soi:meme ei pour sâ femme. 

5. Fragment dintr'un relief de calcar.
Data : Sec. II d. Cr.
Găsit în Constanţa.
Relieful reprezintă o scenă din viata lui Dionysos.' ln stânga,

un vrej de vită încărcat de frunze· şi ciorchine ; în dreapta, zeul ră: 
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zemat pe piciorul drept tine cu mâna stângă thirsul, iar cu dreapt;
varsă din kantharos. La dreapta relieful continua, însă placa în această
parte e deteriorată. 

Publicat: Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 125-126,
Fragment d' un relief qui representaif une scene de la vie du 

dieu Dionys0s. 

6. Monument funerar creştin.
Crucea de marmoră, cu inscriptia greacă, a răposatului Kolounbas.
Găsită în Constanta, la înfretăerea străzii Dacii! cu str. Mihăi-=-

·leanu. 
Croix - avec inscription funeraire grecque - du defunf Ko-=

lounbas. Trouvee a Constantza. 

7. Fragment dintr'o stelă funerară de calcar, cu inscripfie greacă,
din care s'au păstrat numai următoarele trei rânduri: 

AKAMO 

IIOPO�P 

X 

Rândul 3, litera X, poate Xo:ipE sau Xo:ipEtE.
Fragmentul pare că are, jos, urme de margine lucrată.
Găsit în Constanta. 
Publicat: Th. Sauciuc-=-Săveanu, 'Analele Dobrogei, XVI, 1935,

p. 162. 
Fragment d' une stele funeraire, irouvee 2 Consfanfza.

8. Fragment dintr'o placă de calcar. Pe o tabula ansa/a, să-=
pată în relief, se afla inscriptia latină din câre s' au pJsfrat doar di-=
feva litere în coiful de' jos, din d,reapta. 

Găsit în Constanta. 
Fragment d'une inscripfion latine sur une tabula ansafa. Trouve

a Constantza. 

9. Fragment (probabil) dintr'o stelă funerară de calcar, cu
inscripţie greacă , din care s' au păstrat numai patru rânduri: 

O<I>I 
�ANTIE
MB.m�o 
TH� 

Găsit în Constanţa.
Publicat: Th. Sauciuc-=-Săveanu, Analele Dobrogei, XVI, 1935,
Fragment d' un monument probablemenf funeraire, frouve a

Consfantza. 

-�
.
:10. Fragment dintr'un vas de marmoră 

, 
repi:·

1

)
intă, în relief, un Triton. . . 

ai cărui pereti din afară
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Prnvenienta necunoscută. 
Fragment de vase; en relief, Trifoa. 

11. Icoană de cult a zeului Dionysos. Marmoră.
Data: Sec. II d. Cr.
Găsită în Constanta.
Intr' o nişă, terminată sus cu fronton şi acroterii, este reprezentat

Dionysos cu un vas în dreapta, din care toarnă, iar. în stânga tinând 
probabil thirsul. In stânga stă pantera, iar în dreapta zeul Pan cu 
naiul. Lucrarea imită un model clasic răspândii în provincii. 

Publicat de Gr . .Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 125. 
Icone de Dionysos, trouvee a Conslanza. 

12. Fragmente din capul unei statui feminine, de marmoră,
.de două ori mărimea naturală. Probabil o divinitate (Hera ?). 

Găsit în Constanţa, str. Vasil� Lupu colţ cu str. Bucovinei. 
Lucrare din epocă romană, sec. I-II d. Cr. 
La parfie superieure de la ieie d' une sfatue feminine de I' epoque 

romaine. 

13 .Fragment dintr'o frumoasă statuă de marmoră, care repre-= 
zenta un personagiu distins, probabil un înalt demnitar. 

Data : Sfârşitul sec. I d. Cr. 
Găsit în Constanţa, str. Vasile Lupu colt cu str. Bucovinei. 
Publicat de Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 120. 
Fragment d' une belle sfafue de marbre, qui represenfaif un 

grand personnage, probablemenf un dignifaire. 

14. Fragment din câmpul inscripţiei latine a unei stele fune=
-rare de calcar.

LIV 
VTIO CENTVRIO SEM[P] 
ER GEMENS SEPVLCRO 
HONORA VIT DELINIE 
NS SVOS MERORES VIX 
IT ANNIS V D' XII TVOVI[T] 

Defunctul este un copil de 5 ani şi 12 zile. Monumentul a fost 
ridicat de un centurion. 

Găsit în Const�nţa. Şoseaua• Mangaliei 14. 
Fragment d' un monument funeraire qui apparfenaif a un pelit 

enfanl., 

' 

15. Monument funerar creştin, de marmoră, cu inscripţie latină.
Data : Epocă târzie romano:bizantină, sec. VI.
Găsit în Constanţa, Şoseaua 'Mangaliei 16.
In partea de sus, monumentul are o proeminenţă ce-ntrală flan=

• 

-·
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cată de două" acroterii. Sub ea, un cerc - la bază cu două frunze 
de ederă atârnând în jos - cu o cruce interioară. Dedesuptul cercului 
altă cruce. 

HAEC MEMORIA 
M. AURELLAE
UXORIS OUON
DAM PRINCIPA
LIS MARCI

,,Acest (monument) în amintirea Marciei Aurella, sofia lui Marcus, 
fost Principalis((,, 

Monument funeraire chrefien eleve par Marcus, autrefois Prin" 
cipalis, a sa femme Marcia Aurella. 

17. Fragment· dintr'o sculptură, în marmoră, reprl:'.zentând un
grup de animale (elefant, cerb, etc.); 

Găsit în Constanta. 
Groupe d' animaux. Fragment trouve a Constantza. 

18. Fragment dintr'o placă de marmoră cu inscripfia greacă :

-IAOTE
TErPA
IO:ETO
ONTAPX
cI>L\.m::noN

KOîII 
Por 

Găsit în Constanta, la malul mării. ln rândul 4, inscripfia men;: 
fionează cuvântul IIONTAPXIU.:, ,,cea mai î_naltă demnitate pe care 
o putea ocupa un Grec din părţile Pontului Stâng : pontarhia Pen=
tapolei, r. Hexapolei, cu reşedinfa în Torni, metropola Pontului". {Pâr"
var;, Histria IV, p. 96).

Publicat de Th. Sauciuc=-Săveanu, în Analele Dobrogei, 1935, 
p. 162-.163 (numai inscripfia).

Fragment d'une plaque en marbre avec inscripfion grecque. "'J 
On parfe d' un Pontarches. 

19, 20, 21, Diverse ornamente în marmoră. 
Găsite în Constanta. 
Ornements en marbre, frouves a Constanfza. 
22_. Placă sepulcrală de marmoră cu inscripfie frumoasă latină.
Găsită în Constanta, str. Tache Ionescu 2 bis.

www.ziuaconstanta.ro
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Marco IVLIO 
TERTVLLO 
VET erano COBorfis I 
COMMA.Genorum 
MITRIDA TES 
MILes COBorfis EIUSDEM 
ET BARA.LES 
Bene Merenfi Faciendum Curaverunf. 

. ,,Lui Marcus Iulius Tertullus, fost soldat în Batalio·nul· I de· 
Commageni, Mitridates -camaradul său de batalion - şi Barales -
au îngrijit să i se facă (acest monument), bine meritându-=!". 

Mitridates şi Barales sunt_ orientali ca şi Marcus _Iulius Tertullus, 
care ,...., la ·liue1are -- d ludr i1urrie roman, odată cu dreptul de ce=
tăten ie. 

Plaque sepulcrale en marbre, posee par Mitridaies el Barales,. 
a leur camarade Marcus Iulius Teriullus. 

23. Bloc de calcar oolitic. cu inscripţie greacă.
Găsit în Constanţa.

24. Relief votiv pe o placă de calcar oolitic.
Data : Secolul III d. Cr.
Găsit în Constanţa.
Relieful şi câmpul său au fost roase de apă atât de mult, încât,,

prin figuraţie şi câmp s'au produs şanţuri felurite şi dungi. 
Cel reprezentat este Bercule, care, cu mâna ,stângă ţine capătul, 

de sus al măciucii, iar în mâna dreaptă un vas, din a cărui formă se 
mai păstrează resturi destul de sigure pe piatră. Figura mică din• 
stânga nu=i o figură umană, ci o masă de sacrificiu, cu trei picioare, 
pe care se află un obiect - poate un vas. 
1 Prin urmare, relieful nostru este un ex=vofo .depus, probabil,_ 

de adoranţi, într'un locaş de cult al lui Bercule, divinitate destul de 
răspândită în regiunea dobrogeană. 

Publicat : Th. Sauciuc=Săveanu, în Analele Dtbrogei, 1934 . 
Gr. Florescu, ibidem, 1936, p. 130-132. 

Ex=vofo d'Hercule. 

25. Monument funerar (stelă) de calcar.
Data : Sec. III d .. Cr.
Găsit în Constanţa, str. Carol, în dreptul magazinului Sapira ·
Fata stelei e împărţită în două câmpuri.
Câmpul reliefului e sprijinit pe două coloane între care se află,

câmpul inscripţiei latine. In câmpul reliefului sunt reprezentate por =·· 
fretele unei familii - tatăl, mama şi fiica - deci este un mormânh 
funerar de familie. 

www.ziuaconstanta.ro



,.__ 10 -

Dis [M]anibus 
A VRelia SAMBA TIS 
ABENS IVS LI 
BERORVM VIXI 
T ANNOS XXV Menses V 
Dies XI Felix ANIMA RE 
DEDIT CVI GEM 
ENS· VICTORINV 
S MARITVS 
AVE VALE VIA TOR 

,,Zeilor Mani. Aurelia a lui Sambas, care s'a bucurat de pri= 
·vilegii, având copii, a trăit 25 de ani, 5 luni şi 11 zile, şi a murit
fericită. lndureratul ei sot Victorinus (i=a pus monumentul). Fii să=
nătos, călătorule !

De remarcat 11umele SAMBAS, oriental. 
Sie/€; funeraire d' Aurelia Sambatis erigee par son epoux Vie= 

;forinus. 

2•6. Fragment de capitel corintic, în calcar sarmatic. 
Găsit în Constanta la malul mării. 

27. Statuetă de marmoră: Zeiţa Hecate cu trei forme.
Data : Sec. II sau III d. Cr. lGăsită în Constanta, str. Tomis.
Zeifa Hecate face parte din Pantheonul thrac şi e ongmară din

Âsia Mică. Era reprezentată, de obicei, în două feluri : 
1. Un corp ci'.t şase brate şi trei capete.
2. Trei corpuri distincte. ,
Statueta noastră e reprezentată în acest de al doilea fel, deseori

;-întâlnit în Attica. 
Cele trei forme ale zeitei sunt : Diana, Luna, Hecafe. 

Siafueffe de la deesse Hecafe friforme. 

28. Fragment dinfr'o statuă feminină de marmoră.
Data : Sfârşitul sec. I sau începutul sec. II d. Cr.
Găsit în Constanta, Vila Paria110.
Statua reprezenta o femee în pozifie de „repaos", având lângă

-ea un copilaş care tine într' un colt al vesmântului fructe.
Probabil statua e de caracter funerar. 
Publicat de Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934. p, 

123-124. , 
. ' 

Fragment d'·une sfafue en marbre, represenfanf une femme ei, 
.aupres d' elle, un enfant avec des fruifs. 

29: Friză de marmoră. 
Găsită în Consfanfa. 

I , 

I 
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Figuraţiile -probabil divinităţi - n' au fost încă identificate. 
Frise en marbre .. 

30, 31, 32. Diverse ornamente. 
Găsite în Ccmstanţa (31, 32) şi Mangalia (30). 

33. Capitel de. marmoră din epocă creştină.
Provenienţa necuno,scută.

34. Capitel corintic de marmoră.
Găsit în Constant a·.

35. Altar votiv de calcar, cu inscripfie latină, din vremea lui
Aur. Antoninus. / 

P rovenienfa necunos_cută. 
Aulei vofif en pierre calcaire du femps de I' empereur romain 

Aur. Antoninus .. 

36. Capitel corintic de mar,noră.
Găsit în Constanfa.

37. Fragment arhitectonic de marmoră, cu inscripfie greacă.
Găsit în Constanţa.
Data : Sec. II d. Cr.

PTIKOr rIG:>NG:> @sor N 
1'PI IIATPlllOG: APXISPSI MS 
IIONTOr MI-iTPOIIOASG:>G: 
Tor G:6Ba.ato5 KAI ANTIG:TP ATHI'OI 

lnscripfia poate fi reconstituită astfel : 
[ Aot0xpci't'Jpl Ko:laocpl ®eo5 Aciplo:YOO Ot(p, 0so5 Tpmo:voo Il'a. ]pnxo5 

olroY<p, 0i;o5 N[ipouo: E"("(OY(p, T(ltov) Mi-.wv 'Acipt!1.YOY 'AvtroYElYtp LE�(a.at<ji) 
.Eoae�(ei), Ilcx]tpt IloctpfBo�, &pxlepei p.e(-rlattp, o·�µ.o.pxtx·�c; �OOlO[a.� "to ... , 
omitw "tO ... , Jforok� x-xl 151)µ.oc;] 7tCYtOO µ.·�"tp07tOAEWc; [Top.Ero; •.. 7tpea�EO ]t05 
�E�O(Clt05 xo:i a.YtlCltpo:t�"{OO. I 

Fragmentul acesta aparfine unui monument ridicat în cinstea 
· împăratului Anfonin Piui, de către adunarea şi poporul Tomitanilor.

, Fragrnenrd'un monument vofif, en hoIJneur d'Anfoninus Pius,
-hige par les Tomifaif!S. · :

38. Capitel \ie câlcar din epocă romană.
Găsit în Constanfa.

39. Arhitravă de calcar.
Găsită în Constanfa.
Deasupra se văd găurile scoabelor cu care fragmentul nostru

:era prins în monumentul din care a făcut parf.e,. probabil cripJă fu-=
·nerară. Lipseşte o respectabilă bucaJă din partea dreaptă. Un p1ofil

• 

/ 
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foarte pronunţat mărgineşte din toate părtile fata cu inscripţie, Cetirea 
inscriptiei prezintă greutăţi serioase prin faptul că îi lipseşte prea mult 
din partea dreaptă. De aceea nu s' a putut încerca o reconstituire a ei. 

ţ0Eoi XAPIG, X6P6GT6 IIAPO,HT6 6N0A.:\6 KATAKIT6 6I6N ... [,-��aaa] .. . 
6TH IT6NTIKONTA 6NA ANAIIATGI ATTI-lr O 0EoG M6TA T@N .:\IK6[wY] .. . 
KAAAH@ITH GOTAl<I.>6PAG AMHN. ţ or@oNTOAIOC KHGAP6OrG r6NAM6N[o�l 
... ]@N TOT 0E@ .:\OPIMATON 6KTIGA TON OIKON TOl'TON TO Aifi>NIONH .. 

E vorba de EvtooAw,; K-�-Jocpfoo:;, sotul celei căreia monumentul 
funerar i-=a fost ridicat şi care se numea K1XH-�001t·� (?). 

Public.a! de D. M. Teodorescu, Mon, ined. din Torni p .  151-
153, 164. 

Archifrave en pîerre calcaire, avec inscripfion d' ou /'on voii 
que le monument a ele erige par un mari a sa femme. 

40. Coloană de calcar oolitic, ·cu o cruce sculptată pe ea. In
coloană se află cimentat, într' o spărtură adâncă, un fragment de placă 
de marmoră, cu inscripfie greacă, 

Găsită în Constanta. 

41. Bloc de calcar, purtând câteva litere dintr'o inscripţie mo„
numentală. 

Data : Din epoca bună a Antoninilor, dacă nu chiar a lui Traian. 
· Găsită în Palazu, Jud. Constanţa .

. . . no (cenfurio) leg(ionis) 
. . .  ens (cenfurio) leg(ionis) 

incomp[arabili virtute ?J 
Inscriptia de pe blocul nostru apar_tinea, poate, unui monument 

funerar ridicat pentru soldatii căzuţi combătând în aceste regiuni. 
Literele se înscriu într'un pătrat perfect şi, ca duct, seamănă 

cu inscripţiile monumentale ale lui Traian dela. Adam=Clisi. 
Poate să fie vorba şi aici de vreun mausoleu ridicat de marele 

împă·rat soldafilor morţi în luptele date prin părţile acestea, în cursul 
războaelor dacice. 

Publicat de D. M. Teodor-eseu, Mon. ined. din Torni, p. 24. 
Bloc en pieri-� calcaire, portant quelques leffreş d' une inscrip: 

!ion monumentale, provenanf peuf-=efre. d'un monument funeraire
erige par Trajan pour Ies soldafs fombes en combaffanf dans ces
regions, au Jemps des guerres daco-=rom!'lins.

42. Fragment dintr'o stelă funerară.
Găsit în Constanfa, Vila Pariano.
Data : probabil prima jumătate a sec. I1 d. Cr.
-Stela se termină sus cu fronton între două acroferii. In câmpul

reliefului e reprezentat ospăţul funebru. In stânga, Eroul Trac vine la, . , 
osp�ţ. El ar reprezenta sufletul mortului, care vine să ia parfe la �spăţ; 

•
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Fragmenf d'une inferessanfe stele funeraire; I'heros chevalier 
prend pari au banquef funebre. 

43. Cornişă de marmoră.
Găsită în Constanta.

44. Capitel de marmoră.
Găsit în Constanta.

45-49. Cornişe de marmoră.
Găsite în Constanta.

50. Bază de coloană.
Găsită în Constanta.

51. Fund de arcă de sarcofag.
Sarcofagul întreg, găsit în Constanta, a fost distrus de nişte

luc.ători. 

52, 53. Râşniţe. 
Găsite în Constanta. 

54. Cornişă de marmoră cu ornamente.
Găsită în Constanta.

55. Fragment de capitel.
Găsii în Constanta.

56. Bază de coloană.
Găsită în Constanta.

58. Cornişă de marmoră.
Găsită în Constanta

59. Fragment dintr'o placă de calcar cu inscriptie greacă.
TIONTIKO .. 

or zm:.Al:i-.. . 

XAIPE 

Găsit în Constanta, Bd. Ferdinand, la Anagnoşte Anagnostopulos. 

60. Capitel bizantin.
Găsit în Constanta.

61. Fragmant de stelă funerară.
Data : Secolul I d. Cr.
Găsit în Constanta, Str. ·M. Cogălniceanu, cu ocazia construirii

casei cl:lui Constantinidis. . . · 
Placa de marmoră e împărtită în trei câmpuri: 1. deasupra, 
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fragment dintr'un bust femininF in relief, acoperit cu hiton în faldur� 
stilizate; 2, dedesubt, un cadru cu o dedicaţie de două rânduri� 
"Hpwm x&ovlot,; = Zeilor subpăm'ânteni. 3. sub cadru, următoarea 
inscripţie ; 

AcrxJ·qmii51)<; <l>Aa. 
oo[?. 'Axo�[v·q' C·q-:;i 
a·q /frq ·q 
i(.C([ 'looAtlp Ao'(Oll 
plv<p C�cr?.Ytt frq 
56w t5[ot<; tEi<.Y'l 

t<; • µv�p:% x&ptY 
' , a.YEO't"fjGEY

„Asclepiades a ridicat, ca amintire, (acest monument) propriilor 
săi copii: Flavia Aquilina, car� a trăit 8 ani şi Iulius Augurinus 
( care a trăit, 9 ani", 

Asclepiades a pus pe stelă . rnlieful celo1 două palme deschise 
în semn de impiorare şi imprecaţiune în acelaş timp. 

· Publicat : Th. Sauciuc„Săveanu, · în Analele Dobrogei, 1934,
pp. 1-18. , / 

M. ·Pipidi, în jurul stelei lui Asclepiades din Tomis, Revista
clasică, Buc. Tom. VI-VII, 1934-1935, pp. 168-180, 

Asclepiades pose ceife stele funeraire sur le fombeau des ses
enfants: Flavia Aquilina âgee de -huii annees ei Iulius Augurinu& 

��u� 
' 

62. Altar votiv de calcar.

Data : Secolul II d. Cr. 
Găsit în Constanţa şi ridicat din. curtea Diviziei IX. 
-Monumentul are două inscripţii:

I 

. 'A:t6Hwvt 'A-(OEi i(.(7.t(X xvq[cr]p.6v, 
01tEp trjt; to5 Aotoxpiitopo,; Ka.:cra.po,; 
Mcip(Y..Oo)' Aup-q)..[(oo) Avtov[voo 'App.E 
Vta.Y..Ou, flO'.p&tY..OU, M(·q)otY..OU crwt·r1p[a.,; 
t8Y..E

1 
v[t]x·q,; ML 01tr::p t"l/<; o1[0'.t; tEY..E · 

aWt"tjpla,; tEY..E EOEtpla.,; trj;- M·qtpo1t6AEOJ<; 
T6p.EWY. 

II 
[' A-w&]'?J tox11. ['A1r6]AACJ>vt 'A1oet· xixtcx· 

xp-qcrp.ov, 01t(7.tEOOVtO<; Kixt0v[oo Ootvo[xoo, 
01ta.px[·qcro:vtot;] trj<; II( EVta:1t6AE wt;)l <I>),( o:ooloo) 
0Eo[o j6poo Btcr1tov[ tb.pxoo ]. 

: . Intre cele două inscr'ipţii este un interval de câţiva ani : cel mai
târziu anul 172 d. <;i-. pentru cea dint,âi, 175-179· pentru. cea de a
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doua, care nu· s'ar putea expEca decât printr'o- anomalie a relafi,unilor
între diversele autorităji civile şi religioase. Tntre 166- 172, M. Aure.,,-· 
lius poartă. epitetul de Medicus, dar nu pe cel de Germanicus, că= 
pătat în 1 72. 

Epitetul &,oe6c; ( =&·rote6,;) îl mai întâlnim o singură dată în 
părţile noastre, la Callatis. 

Publicat": D. M. Teodorescu, Mon. ined. din Torni, p. 120 sq. 
Cipoe. en pierre calcaire avec deux inscripiions enlre lesquelles· 

y a un laps de iemps de quelques annees: au plus fard 1 ?'2 apres: 
J. Chr. pour la premiere, 1 r5 � 1 r9 pour Ip derniere.

63, 64. Capiteluri romane de calcar.
<5:ăsite în Constanta. 

\ 

65. Capac de sarcofag din calcar sarmatic.
Găsit în Constanta, pe terasa portului din jos de Federala.

66. Capac de sarcofag din marmoră.
Găsit în Constanta, lângă Federala-:.

67, 68. Sarcofagii de calcar. 
Provenienţa necunoscută. 

69. Fragment dintr'o statuetă feminină de marmoră.
Găsit în Constanta, Str. D. A. Sturdza, casa Balian.

70. Fragment de marmoră cu adâncituri în lung.
Găsit în Constanta, Str. p: A. Sturdza, casa Balian.

71. Baza de calcar a unei coloane.
Găsită în Constanta, Str. D. A. Sturdza, casa Balian. 

• 

72. Altar votiv de calcar,· fără profilul superior. Inscripţia e·
roasa de ploaie. Cu greu se pot citi următoarele rânduri : 

, 

. . ECV: . . IC . . IE . 
. . . . . . . . . 

AVG: IMP VALERIA 
MATER DVMI 
FL NONA MA 
TER DVMI SA 
CRATIS DVMI 
� ... DIONVS VIX 

D D 

Găsit în satul Ferdinand I, J�d. Constanta, în cartierul tătăresc, 
la est de geamii;:. .. 

,,. 

Aulei vofif Jrouve dans le village Ferdinand I du depariemenJ
Consianiza. 

' ' 
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p. Capul unui barbar, fragment probabil dintr'o statuetă de
,calcar. 

Găsit în satul Camena, Jud. Tulcea. 
Capul are o coafură bogat stilizată. In jurul frunţii şi capului 

întreg e o ridicătură în formă de colac împletit. Părul este ondulat, 
1unde greoae trec dela dreapta la stânga, lăsând numai o cărare liberă, 
. dela frunte spre ceafă. Capul acesta de calcar prezintă un bărbat cu 
mustăţi şi barbă plină. Ochii mari holbaţi, cu adâncituri în jmul orbitei 
. şi pleoapelor, şi gura crispată, dau întregei fefe o expresie, parcă 
. de durere, frică sau nostalgie. 

Publicat : Th. Sauc/uc=-Săveanu, în Analele Dobrogei, 1934, 
p. 109.

Fragmenl d'une sfafueffe en pierre ca/caire represenianf un 
.barbare. 

7 4. Piatră de râşniţă. 
Găsită în Constanta, Str.· I. C. Brătianu, în apropierea fostului 

ilocal al Liceului Mircea cel Bătrân. 

75. Fundul unui mare vas de piatră.
Găsit în Constanţa, Str; I. C. Brătianu.

76, Piatră de râşniţă. 
Găsită în acelaş loc cu Nr. 74. 

77. Fragment dintr' o stelă . funerară de calc.ar.
Dat.I : sec. II d. Cr.
Găsit în Corn; Camena, Jud. Tulcea.
Din ceeace se păstrează, deducem că avem de a face cu ·repre=

. zentarea figurată din câmpul reliefului stelei. Ufl personagiu culcat pe 
-o kline , ţinând în stânga ciucurii pernei · pe care se reazemă, iar în
. dreapta un porumbel.

Publicat : Th. Sauciuc=-Săveanu, îµ An. Dobr.. 1934, p. 110. 
Fr.agmenf d' une stele Euneraire. Un personnage, qui lien/ une 

, colombe, est col!che a co ude. sur le )dim�. 

78. Fragment dintr'un ornament de marmoră.
Provenienţa necunoscută.

79. Fragment dintr'un ornament de marmoră.
Găsit în satul Nuntaşi, Jud. Co11stanfa.

. 

. 
-

80. Cornişă de marmoră.
Găsită în Constanta, str. D. A. Sturdza, casa Balian;

81. Bolovan rotund de marmoră cu o' gaură în mijloc, servind
poate dr_ept ciocan ori chilug.

· Găsit în Constanta, Str. I. C. Brătianu-:

/ 

I 
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112. Coloană de marmoră.
Găsită spartă în două, în Constapfa, Str. D. A. Sturdza,

casa Balian. 

113. Bloc de marmoră cu inscripfia latină foarte ştearsă, aşa
că prea cu greu se poate citi : 

VCL 
CLAV, 

MVCA 
CLA.VD 
VFIAN 

vxo 

Găsit într'o vie din corn. Dumbrăveni; jud. Consfanfa. 
Bloc de marbre a"Vec inscrifiion !afine. ve:e J

114. ţ<elief de 'calcar reprezentând pe eroul cavaler.
Data : Sec. II d. Cr.
Găsit în corn. Independenţa, jud. Constanta, în curtea mora"

ruluj Gh . .l;i1azilescu, 
Călăreţul e reprezentat mergând spre dreapta, unde. e figurai, 

un vas aşezat pe o maşă. Vasul nu e o râşnifă, ci un crater; ca" 
vaierul fine cu dreapta un corn de băut, rhytonul, iar stânga o întinde 
spre vas cu intenţia, pare:se, de a,-1 lua ca să=-şi toarne de băut. 
Eroul cavaler, .din acest relief, reprezentat fără nici o armă, nu are 
de loc caracter războinic sau de vâl)ător. Din potrivă, după atributele 
sale - rhyton �i crater, - ustensile obişnuite în cortegiul lui Dionysos, 
el are un vădit caracter dionisiac. 

E 'vorba, prin urmare, în acest relief, de un sincretism religios 
daco=greco.-roman şi, foarte probabil, călăreful nostru poate fi iden=
tificat cu divinitatea tracă I«mbadule. 

Publicat:_ Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1936, pp. 127 -130. 
Relief represenfani l'fi'eros cheva/ier, qui peui eire ideniifie 

avec Iambadule, . divinite ihraoe. 

118. lnscriptia de fundare a unei băi în satul roman Petra
(astăzi Camena) . 

. Data : Sec. II d. Cr. 
Găsită în satul Camena, jud. Tulcea. 

O(uod) B(onum) F(ausfum) F(elfx) 

VICANI PETRENSES QVI F[ECElRVNT 
CA VSA SAL VTIS CORPORIS SVI, BALINEV EL[APSV QV]OD OPVS 
EFFECTV MA.GISTERIO ANNI NIMPHIDI MAXIM[I CVM]QVESTORIBUS 
VICI VLPIO ROMA.NO ET CASSIO PRIMITIVO CVRAM A[GENTIBUS V]LPIO 

MAXIMO S{upra) S(cripiis) ETAELIO IVLIO 
I 

„Sătenii din Petra au construit o qae pentru sănătatea corpului 
lor. Această lucrare a fost executată in anul când primar al satului 

2 

· '

www.ziuaconstanta.ro



18 -

era Nimfidius Maximus, iar perceptor Ulpius Romanus şi Cassius 
Primitivus. Au îngrijit de lucrare Ulpius Maximus, mai sus numiţii 
şi Aelius Iulius". 

Important este 1iumele satului Petra, care înseamnă piafră, şi 
care aăinueşte până astăzi în traducerea slavă Camena. 

Aceasta însemnează că în secolul VI d. Cr., când năvălesc 
Slavii, populaţia romană ocupa aceste locuri şi a continuat să le 
ocupe şi sub stăpânirea Slavilor, cari au împrumutat dela ea diferite 
numiri, traducându=le în iimba lor.' 

Publicat : Th. Sauciuc=Săveanu, în Analele Dobrogei, 1934, 
p. 93 sq.

Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1936. pp. 132-135. 
Document fres important! C' est l' inscripfion de reconstrucfion 

dune bain dans un village appele Petra autrefois, Camena 
aujourd'hui. L' appellaiion de Petra, pierre, a ele conserve dans 
le moi slave Camena, preuve de la confinuife de !'element !afin 
en Dobrogea. 

119. Stâlp militar.
,

Data : 200 d. Cr,
Găsit la Seimenii Mari, în via locuitorului N. Petculescu ..
Inscripfia spune că împăratul Septimiu Sever a pus să repare

drumul care mergea dealungul Dunărei. Această lucrar:e s'a făcut sub 
supravegherea lui C. Ovinius Tertullus, guvernatorul provinciei. 

IMPeraior CAESar L. SEPTI 
MIVS SEVERVS PI 
VS PERTINAX A VGusfus 
ARABicus. ADIĂ.Benicus PAR 
THICVS MAXimus 
PONTifex MAXimus TRIBunicia 
POT esfafe VIII IMPerafor XI 
Pater Patriae ET 
IMPerafor CAESar M. A VRELius 
ANTONINVS A VGustus 
TRIBunici-1 POTeslate II ET 
[P. SEPTIMIVS GETA CAESar AVGustus] 
REStiTVERVNT PER C. OVINIVM 
TERTVLL VM LEGatum PRO PRaetore. 

„Impăratul L. Septimius Severus ... (urmează toate titlurile până 
la data respectivă) şi împăratul M. Aurelius Antoninus (= Caracala) 
şi Cezarul P. Septin\ius 0:eta au reparat drumul prin C. O�inius 
Tertullus, guvernatorul Provinciei". 

Publicat: Gr. Florescu, Noi descoperiri arheologice la Sei=
menii Mari, în Bui. Corn. Mon. Ist. 1924, fasc. 40, p. 88-90. 
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Colonne milliaire erigee apres teparaiion de la voie qui eta ii 
sur la rive lifauche du Danube, ·par C. Ovinius Terfullus, gouver= 
neur de la Moesie inferieure. 

120. Capitel ionic de calcar.
Găsit în Constanta, str. Carol, pe locul geamiei.

121. Stelă funerară de calcar.
Data : mijlocul sec. II d. Cr. '-
Găsită la Cernavoda.
Faţ,1 stelei e împărţită în două câmpuri - al reliefului şi al

inscripţiei - şi se termină sus cu un fronton, în câmpul căruia e re=
prezenfat un disc între două rozete. 

In câmpul reliefului e lucrată o coroană de frunze legate sus 
cu panglică, iar în cele patru colţuri câte o rozetă. 

Dis Manibus 
C. VALERIVS

GERMANVS

VIXit AN nos LXXVIII

C. VALerius V ALENS
Beneficiarius LEGati
LEgionis XI CLaudiae
FILIVS PATRI 

,,Zeilor Mani. 
Caius'Valerîus Germanus a trăit 78 de ani. C. Valeritis Valens, 

beneficiar al comandantului legiunii XI Claudia, fiul (a pus monu=
mentul acesta) tatălui său. 

Publicat: Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 119-120. 

Sfele fufleraire en pierre calcaire erigee par un fils, C. Va= 

lerius Valens, a_ son pere C. Valerius Germanus 

122. Fragment din capacul unui sarcofag de calcar, în formă
de acoperiş, cu meduza pe tympan, iar acroterul cu palmete. \ Adus dela Cernavoda, unde se afla depus în curtea Gimnaziului.

126. Fragment dintr'o cornişă de marmoră.
Găsit în Constanta, stL Dragoş= Vodă, unde era geamia Azizie.

128. Fragment de marmoră cu ornamente.
Găsit în Mangalia.

130. Picior de colonetă sau baza unei _statuete de marmoră.
Găsit în Constanţa.
131. Vezi 128.
133. Vezi 128.

,. 
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· · 136. Fragment dinfr' o inscripţie greacă săpată pe o fabula.
S'a păstrat numai coiful din stânga: 

AONIT 

NOL 

Găsit în Mangalia: 1 

140, 141, 142. Diferite fragmente de· marmi,ră cu ornamente. 
Găsite în Mangalia. 

143, Fragment dintr'un relief votiv d� m�rmorăi · ' �
'1 

Data : Sec. II d. Cr. 
Găsit .în- Constanţa, B-=dul Independenţei Nr. 160. 
In stânga e repr�zentat „Eroutfrac", iar în dreapta zeiţa Cibele,

mama zeilor, stând pe tron. 
· Publicat: Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 126.
Fragmenf d'un relief vofiv represenfanf l'heros thrace el la

deesse Cibe\e. 

144. Fragment de capitel de marmoră. ·
Găsit. în Constanta,. cu ocazia săpăturilor la geamia. Bunchiar. 

146. Fragment dintr' un basso-=relief cu reprezentare incertă.
Găsit în Constanta. 

147. Fragment dintr'o placă de marmoră cu inscripţie latirră,
din care s' a păstrat foarte puţin.: 

· MEREN[TI]
Găsit în Constanţa. 

' 149. Sarcofag de calcar sarmatic conchilifer: 
Data : A doua jumătate a sec. II d. Cr. 
Găsit în Constanţa, B-=d I Indepepdenfe.i, în dreptul· casei cu·

No. 20. ....-··---- , 
Defunctul e un copil ale ărui oase sunt aproape complet' mă-= 

cinate. Pe laturi şi dedesubt se l"ăstrează încă scândurile cosciugului, 
desfăc_ute, iar cuiele, căzute jos. Imbr�cămintea e putreq;ită. Incălfă-= 
mintea, un fel de pant9fi cu baretă, e din p,iele neagră, acum scorojită. 

Inventarul obiectelor: ' 
1. La' picioare, în· stânga, o ulcică !=U -mănuşă, avânc( în ea

bucăţi de len:in ars. Servia de sigur pentru ars tămâia. _ t 

2. Lângă ulcică, o sticluJă complet sfărâmată. 1 
, ·�, -. '> 

.3. In dreapta, tot la picioare, o sticluţă în formă de\ biberon. 
Lângă ea, altă sticluţă· sfărâmată. _ 

· , · 

4. In dreptul şoldurilor, în stânga, patru t.ăblife · de· lemo,·fin
lucrate. Sub tăbliţe, o cutiuţă tot de lemn. · 

5. La piept, o monetă. romană, poate ,r-ttl� Hadriqn• sau a luî ·_
Antonin Piui. · ,, ,1, 

I 
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Publicat: Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, pp. 115-118 
Sarcophage d' enfanf avec des objefs de culte ei d' ecolier, de 

la deuxieme moifie du II siecle apres Jesus Chris/. 
" 

,,,- 150. Stelă funerară de. calcar. 
Data , Primek decenii ale sec. II d: Cr. 
Găsită în săpăturile arheologice dela Capidava. 
Faţa stelei e împărţită în două câmpuri - al reliefului şi al in: 

scripfiei ...:..., şi _se termină sus cu un fror-itoR în relief între dou� acroterii. 
In ·câmpul reliefului e reprezentat ospăţul funebru. 

DIS Manibus 
BASSO PATRI 
ET TSINN A.E FRatri

ZVRA ET TSIRV 
·POS'VERVNT

VIX.it ANnos LXX TSinna
· VlXit ANnos XV ET
MARTf C,ONiugi
Votum Libens Meri/o

,,Zeilor Mani, Tatălui Bassus şi fratelui Tsinna au pus (monu: 
mentul acesta) Zura şi Tsiru. A trăit 70 de ani, iar Tsinna 15 şi 
soţului Mars, îndeplinind făgăduinţa cu plăcere şi pe merit". 

După nume, persoanele amintite sunt Daci. 
, Publicat: Gr. Florescu, Mon. Epigr. inedits de Capidava, în 
-Istros I (1934) fasc. II, pp. 3-4.

Stele funeraire du I{ s. apres J Chr. Les noms menfiones 
des personnages ~ Bassus, Tsinna, Zura, Tsiru - sonf daces. 

I 

151. Altar votiv de calcar.
Data : 20. Iunie, �00 du.pă Cristos.
Găsit în săpăh.irile arheologice dela Capidava.

' 

Iovi Optimo Maximo 
IVNONI REGI 
NAE ET PRO SA 
L VTE IMPeratoris L. SEP 
TIMI SEVERI A VGusii 
ET L. SEPtimi ANTOnini 
[A VGusti ET Luci1 SEPtimi GETAE 
NOBilissimi CAESaris] 
POSVIT CLaudi'us 
COCceius DE SVO 
X Kalendas IVLias VICtorin'-\ 
ET SEVERO COnSulibus. 

) 

,, 
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,,Inchinare lui J1,1piter, prea bun şi mare, şi Junonei Regina, 
şi pentru sănătatea împăratului L.-�eptimiu Sever Augustul şi a lui 
L. Septimiu Antonin Augustul (Caracala) şi a Cezarului Geta.

A pus (monumentul), din banii săi, Claudius Cocceius, la 20 
Iunie, în timpul consulilor Victorin şi Sever. 

Numele .lui Geta a fost şters de pe piatră, fiindcă suferise 
damnafio memoriae. 

Publicat: Gr. Florescu, Fouiltes a Capidava, în Dacia III-IV, 
p. _510 sq.

Aulei voii!, erige pour la sanie des empereurs menfiones dans 
J'inscripfion, par Claudius Cocceius; le 20 juin, 200 apres J. Chr. 

152. Altar onorific, ridicat în cinstea unui important personagiu,
T. Iulius Saturninus, director al poştelor în regiunea Dunărei de Jos,
iar mai înainte arendaş al impozitelor tot în această regiune.

Data : Probabil 161-170 după Cristos. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava. 

[Tiius] IVLius T iii FILius F ABia tribu SA[TUR[ 
NINVS PRAEF ectus VERI 
CVLorum TRIBunus MILitum LEGionis I 

ITALicae. 
PRAEFectus COHorfis I CLaudiae EQVITATAE 
SCRIBA TRIBVNICius AP 
PARITOR IMPeratoris ·cAESaris TI 
TI AELII HADRIANI 
ANTONINI A VGusfi PII [Pairis Patriae] 
CONDuctor ILL YRICI [VT]RIVSOVE 
ET RIPAE THRACICAE 

„T. Iulius, fiul lui Titus, din tribul Fabia, Saturninus, director 
al poştelor, tribun în legiunea I italică, prefect al Cohortei I Claudia 
cu călăreţi, secretar tribuniciar, ordonanţă a împăratului Antonin Piui, 
arendaş al vămilor iliricului şi râpei tracice". 

Această inscripţie dovedeşte că la Capidava era un birou 
poştal, o sfafio, cum de i:\)tfel trebuia, întrucât aici se întâlneau două 
drumuri : cel de pe malul Dunărei şi cel care mergea la Ulmefum 
şi Histria. 

Publicat:. Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în D.Kia III-IV, 
pp. 504-507. 

Aulei honorifique erige pour un imporfanf personnage, T.

Iulius Saturninus, direcfeur des posfes de la region Capidava, ou 
efaif une sfalio. 

153. Fragment dintr'un altar votiv.
Data : 175 d. Cr.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.
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Din jnscriptie lipsesc rândurile dela început, în care desigur 
erau amintite divinitătile Jupiter şi Junona, motivul închinării - pentru 
sănătatea împăratului - şi numele dedicantului, probabil un dac, căci, 
din ceeace se păstrează, se vede că era primarul unui sat dac Sce" 
nopesis : 

MAGisier VIG] SCE[NO] 
PESis De Suo POSV[IT] 
PISone ET IVLIAN[O] 
COnSulibus. 

,, ... primarul satului Scenopesis a pus (monumentul) din banii 
săi, în timpul consulilor Piso şi Iulian. 

Publicat: Gr. Florescu, Mon. Epigr., inedits de Capidava, în 
Istros I (1934) fasc. II, pp. 8-9. 

Fragment d' aulei vofif erige par le maire du village dace 
Scenopesis, en 175 apres J. Chr. 

154. Partea inferioară a unui altar votiv.

Data: 139-161 d. Cr. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava. 
Partea ·superioară a· fost găsită şi publicată, mai înainte, de V.

Pârvan (Descoperiri noui în Scythia Minor, 1913). 
Completând cu partea găsită de Pârvan, inscriptia spune : 

lovi Opfimo Maximo 
PRO SALVTEM 
IMPeraioris Tifi AELi 
ANTON< TO> NINI 
PH ET AVRE 
LI VERI CAESaris 
EBRENVS MA 

· GISTRAS VICI
SCENOPESIS
POSVIT
Volum So/vii Libens Meri/o

,,Jnchinare lui Jupiter prea bun şi mare, pentru sănătatea îm=
păratului 'î. Aelius Antoninus Pius şi a Cesarului Aurelius Verus. 

Ebrenus, primarul satului Scenopesis, a pus (monumentul), în" 
deplinindu=şi făgăduinta cu plăcere şi pe merit". 

E de remarcat numele primarului Ebrenus şi al satului Sceno=
pesis, care sunt nume· dace şi dovedesc persistenta elementului dac 
în regiunea Capidavei în plină romanizare. 

Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în. Dacia III-IV, 
p. 52 sq. · 

Fragmenf d' un aulei voii! erige, pour la sanie de /' empereur 
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T. Aelius Antoninus Pius ei du Cesar Aurelius Verus, par le
maire Ebrenus du v,illage dace Scenopesis.

155. Stelă funerară de calcar.
Data : Incepuiul sec. II. d. Cr.
Găsită în săpăturile arheolo�ice dela Capidava.
Faţa stelei e împărţită în două câmpµri - al reliefului şi al 111=

scripţiei - înc!3drate de o ramă în· care aleargă vrejul de viţă de vie 
cu frunze şi struguri. 

In câmpul relieful�i e reprezentată scena ospăţului funebru. 

Dis Manibus 
FLavius 
EM)\G DE 
DICANTE 
COnIVGE V ALeria
CASTA ET N 
ATI ET FRA 
TRES 
POSVERVNT 

f • 

Opto Terra· Sit Tibi Levis 

„Zeilor _Mani, Flavius... EMAG? Soţia sa Valeria Casta a 
închinat (monumentul). Fiii şi Fraţii l=au ridicat. Doresc să=-ti fie 
ţărâna uşoară. 

·Publicat: Gr. Florescu, Mon epigr. inedifs de Capidava, în
Istros I (1934) fasc.·II, pp. 1-2. 

Stele funeraire erigee par Ies membres de la familie du defunt. 

156. Stelă funerară de calcar·. •
Data : Aproximativ, sfârşitul sec. III d. Cr.

t · Găsită în săpăturile arheologice dela Capidava.
Fata sfelei e împăr(ită în două câmpuri: deasupra, scena os=

pătului funebru; dedesubt, inscripţia următoare : 

TVNC VIXI BENE VIXI SINE NV 
LLA CRIMINA VIXl RESTA VIATOR 
ACRILa TRYGITIANI VIXIT 
CONVIRGINIO ANN.os XII E ·• 
.T MORITVR ANNos XXXV 
ET DEMISIT NATOS III 

� A VRGAIS POSVIT MEM 
·ORIA CONIVGIS SVE
REST A VIA TOR L
EGE TlTOLO.

,,Am trăit atunci, am trăit oine, am "trăit fără nici o vină. Opreşte-te, 
călătorule. Acrila a lui T rygitianus a trăit cµ soţul ei 12 ani, a murit 
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la 35 de ani şi a lăsat trei copii. Aurgais a pus. (monumentul) în 
amintirea sofier- sale. Opreşte=te, călătorule. Citeşte inscripfia ". 

Aurgais, după cum arată numele, este got. S'a stabilit în Do= 
brogea probabil în timpul invaziilor gotice, 238 -248, şi s' a romanizat. 

Monumentul e important pentru romanismul la gurile Dunărei. 
Stele funeraire erigee par le goth Aurgais a la memoire de 

sa femme Acrila Trygitiani. Le monument est important pour le ro-= 
manisme en Dobrogea. 

( ' 

157. Fragment dintr:un altar votiv.
Data : probabil mijlocul sec. II d. Cr., 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava. 

Io i Optimo Maximo 
FPRTVN AE RED V CI 
SIGNIS COHoriis I GERmanorum 
L. ATILIVS Luci FILius OVIRina tribu

„Inchinare lui Iupiter, prea bun şi mare, Fortunei Redux şi 
Steagurilor cohortei I de Germani. L. Atilius, fiu1 lui Lucius, din 
tribul Ouirina ... ". 

Inscripfia dovedeşte că întâia cohortă de Germani avea garni-= 
zoana la Capidava. 

Publicat: Gr. Florescu, Mon Epigr. inedits de Capidava, în
Istros I (1934) fasc. II, p. '5 sq. · · 

Fragment d'un aule/ dedie par L. Atilius, comandant de co= 
horte, a Jupiter, a la „Fortuna Redux" el aux drapeaux de. la 
premiere 'cohorte des Germains. 

, 

158. Fragment dintr'o placă de marmoră cu sculpiură în relief
Data : Inceputul sec. II d. Cr.

· · 

Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.
. Placa făcea parte dintr' o friză care, pro\:>abil, decora un edificiu 

comemorativ. Relieful reprezintă un trofeu la picioarele căruia stă un 
prizonier ; după costum, un Dac. Seena, deci, se referă la luptele 
Romanilor cu Dacii şi anume, după stil, la războaele lui Traian cu 
Dacii. Friza era compusă din mai multe scene din aceste războae, 
care se desfăşurau spre dreapta şi se term�nau cu trofeul de pe placa 
noastră. t 

Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III-IV, 
pp. 512-514. 

Fragment d'une plaque, en marbre, avec ,relief apparfenant a 
une frise des guerres daco=romaines. · On voii, dans le relief, un 
prisonnier dace ei le frophee. 

159. Fra�ment din capacul unui mare sarcofag de marmoră.
In mij\o\:ul Jympanului, figura - poate - a celui mort. , , 

Găsit în C.onstanfa, în apropierea tunelului. 
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160. Stelă funerară de calcar, cu' fronton şi acroterii.·
Găsită în Constanta, B-=dul Regina Maria Nr. 91.

lVIAPKIANOt MAPKlA 
Nor <I>l'AH� APL'AÂEG:)N 
rP AMA TEl'tA.2 KATEZK.Er 
AGA ·zraN KA[ <I>PONG:)N THN GTH 
AHN. - - . -· - - - - - -

,, Eu, Marcian al lui Marcian, Jin tribul ·Argadeon, ca secretar, 
am pus această stelă fiind in viată şi sănătos la minte ... ". 

Siele funeraire de quelqu'un Marklanos, fils de Markianos, 
secrefaire. 

161. Bust de marmoră albă fără cap, având în spate o exca"'
vaţie de o parfe şi de alta a unui suport dorsal. Poartă tunica şi, 
peste ea, legată în faţă,- la mijloc,. mantia. · 

Găsit în Constanţa, B-=dul Regina Maria Nr. 91. 

162 Fragment de plafon casetat. ln mijloc, într' un cadru pătrat, 
un cap de femee, poate Meduza. 

Găsit în Constanţa, în pământul de umplutură din port. 

163. Fragment dintr'un basso-=-relief de marmoră.
Găsit în Constanta, pe locul unui vechiu cimitir turcesc.
S'a păstrat numai partea dela mijloc in jos a personagiului

reprezentat. 
164. Fragmen·t dinfr'o inscripţie greacă pe un bloc de calcar.
Provenienţa necunoscută.

r.rrotror KAI ÂE 
A8ArANO.STOf KAIÂ 
E:BAP AL - TOI .. TPI 
OfKAlI. P. NIIOA\{ 
NKAIL / . IIOÂ . / 

AIONOtEtT. EitKAI 
\{�HN I QNETIIAI0ONEt -

O\{ 0HNE[ll]I Al0ONEtt .. KOÂ 
[ElK]OtTO\{ OfÂOO\{ E\(ÂE:BJQ 

0HEOIAl0O[N]Et L lI K. I I 
EKA-. :-:rroA 

, 

Publicat: Th. Sauciuc..-Săveanu, în Analele Dobrogei, 1935, 
pp. 173-165, 

171. Fragment dintr'un capitel de marmoră în stil corintic.
Provenienţă necunoscută.

172. Coş de râşniţă.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava .. 

www.ziuaconstanta.ro



- 2l -

173. Fragment de stelă funerară de caldr.
Data : A doua jumătate a sec. III d. Cr.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.
Textul inscripţiei:

. . . . . . . .  vo 
· . . . . . . NV:S PA[TRI] 
BENEMERENTI 
rME]MORIAM PO 
[SVE]RVNT 
VALE VIATVR 

.,, ... au pus acest- monument, ca amintire, pentru? Sănătate,. 
trecătorule". 

De notat grafia cuvântului via fur,. cu u în loc de o. 
Studiat de d-=I Gr. Florescu, conferenţiar universitar. 
Fragment J'une stele funeraire (coin inferieure du cote droif 

de J' inscripfion}. Da le du IJJ„e S. 

174. Partea inferioară a unui altar votiv de calcar.
Data: 7 Aprilie 188 d. Cr.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.

POS\,:IT DE 
SVo Nonis APRilibus Fusciano II 
ET SJLANO II 
CONSulibus. 

,, ... a pus (monumentul) din banii săi, la 7 Aprilie, în timpul 
consulilor Fuscianus a doua oară şi Silanus a doua oară". 

In partea de inscrip(ie care lipşeşte, se spunea --'- probabil ;_.. ,,în: 
chinare zeilor Jupiter şi Junona, pentru sănătatea împăratului ... ", 
apoi numele dedicantului şi, în fine, ceea ce s' a păstrat, finalul in: 
scrip(iei. 

Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III-IV, 
pp. 509-510. 

La parfie inferieure d'_un aulei voii!, date du T avril 188 apres· 
J. ·Chr.

175. Partea superioară a unui altar .votiv.
Data : 168 d. Cr. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava. 

lovi Opiimo Maximo 
IVNONI REginae 
ET PRO SAL VTE 
IMPeraloris M. A VRE 

. LI VERl ET L. VERI 
POSVIT EFTACE 
NTVS BITIMAS 
APRONIANO II ET 
PAVLO II [COnSulibus] 
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„Inchinare lui Jupiter prea bun şi prea mare
1 

J unonei Regina 
şi pentru sănătatea împăraţilor M. Aurelius Verus şi Lucius Verus. 
A pus (monumentul) Eftacentus al lui Bitima, în timpul consulilor 
A pronianus a doua oară şi Paulus a doua oară". 

Numele Eftacentus Bitimas e dac, ceeace · dovedeşte densitatea 
elementului dac în regiunea Capidavei şi romanizarea acestui element. 

Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III-IV, 
p. 502 sq.

La parfie superieure d' un auiel ·vofif erige pour la sanie des empe: 
reurs M. Aurelius Verus ei Lucius Verus. Dale: 168 apres J. Chri 

176. Partea superioară a unui altar votiv.
Data: 139-161 d. r. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidavd. 

lovi Optimo Maximo. 
TONANTI ET IV 
NONI REGINAE ET 
PRO SAL VTE IMPeraioris 
Tiii AELii A.NTONI 
NI PII Ă VGusfi MARCi 
[AV]RELii. VERI C'.::[AE]SAR<A>IS 
POSVIT . . . . . . . • • . • .  

„Inchinare lui Jupiter prea bun şi mare, tunătorul, şi Junonei 
Regina, pentru sănătatea împăratului T. Aelius Antoninus Pius Au: 
gustus şi a Cezarului Marcus Aurelius Verus. A pus (monumentul) ... ". 

Publicat: Gr: Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III-IV, 
p. 500.

La parfie superieure d' un aulei voii! erige pour la sanie de 
· J' empereur Antoninus Pius ei du Cesar Marcus, Aurelius Verus.

177. Partea superioară a unui altar votiv.
Data: 161-169 d. Cr. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava. 

[lovi Opfimo] Maximo ET 
[IVN]ONI REGinae ET 
PRO SAL VTE IMPeratoris ROmani? 
A VGusti ANTONINI ET L VCI 
VERI P<E>OSVIT AELius 
LONGINUS VET 
RANUS ALAe II ARA VACorum 
PROSENatas? VSV LIBENS S[OL VITJ 

,,Inchinare lui Jupiter prea bun şi mare, Junonei Regina şi_ 
pentru sănătatea împăratului roman Augustus Antoninus şi L. Verus. 
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A pus monumentul Aelius L?nginus, veteran al escadronului 11 de 
Aravaci. 

Pentru folosinţa senatului, cu plăcere a făcul=-o". 
Escadronul II de Aravaci se afla la Carsium (Hârşova), iar 

Aelius Longinus, liberându.-se, s'a stabilit oa veteran în regiunea 
Capidavei. 

Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capiqava, în Dacia III-IV, 
pp. 503-504. 

La partie superieure d' un aulei votif erige par Aelius Longi-=
nus, veteran du premier escadron d'Aravacs, etabli - apres le ser=
vice militaire - dans la region de la cite Capidava. 

178. Fragment dintr'o stelă flfnerată de calcar.
Data : Sec. III d. Cr.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.
Din inscripţie se păstrează partea dela sfârşii.

VIXit ANnos. . . 
IVLIVS L V[CIVS] 
COnIVGi BENEMERENTI 
POSVIT 
VALE VIATOR 

,, ... a trăit ... de ani. Iulius Lucius a pus (monumentul) sofiei 
sale care a bine meritat. Cu biAe, călătorule !" 

'Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III-IV, 
p. 512.

Fragment d'une stele funeraire erigee par Iulius Lucius a sa
femme, qui a bien merite le monument. 

179. Partea superioară a unui altar votiv de calcar. ; 

Data: 139-161 d. Cr.
Găsită în săpăturile arheologice dela Capidava.

lovi Optimo Maximo TON AN[TI] 
ET IVNONI REGINAE 
ET PRO SAL VTE IMPeratoris Titi AELi 
ANTONINO A VGusti PII ET 
VERI A VRELII CAESARE 
POSVIT AELIVS CARA ... 

,,Inchinare lui Jupiter prea bun şi prea mare, tunătorul; şi Ju.
nonei Regin·a, şi pentru sănătatea împăratului T. Aelius Antoninus 
Augustus Pius şi· a Caesarului Aurelius Verus. A pus monumentul 
Aelius Cara". 

Publicat: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III-IV, 
p. 498 sq.
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Fragment d'un aule! votif erige par A.elius Cara, pour la 
sanie de f' empereur Antoninus Pius ei du Cesar Aurelius Verus, 
enfre 139 ei 161 apres J. Chr. 

180. Fragment dintr'o stelă funerară de calcar.
Data: A doua jumătate a sec. II d. Cr.
Găsit în săoăturile arheologice dela Capidava.

. 
. 

Dis Manibus 
HA VE DOMINA MA 

-MVSA VIXIT ANNos XXX
C. VETVRIVS TERT
IVS BENE MERITAE
CONIVGI IVLIAE V
ENERIAE FECIT SIBI
OVE VIVO ET VETV
RIAE FVRNIAE MA
TRI CARISSiMAE
PIENTISSIME POSVIT

,,Zeilor Mani, Fii fericită s0tia mea Mamusa ! A trăit 30 de 
ani. C. Veturius Tertius a făcut (monumentul) pentru soţia sa Iulia 
Veneria, pentru sine, fiind în viată, şi pentru scumpa sa mamă 
Veturia Furnia". 

Mamusa e .. un nume de desmierdare şi ar însemna „copilu 
. mamei". E de origine traco:dacă şi dovedeşte că elementul băştinaş 
se păstrează în viata de familie locală chiar în epoca de triumf com-=
plet a romanismului. 

Publicat: Gr. Florescu, Mo11. Epigr. inedits de Capidava, în 
Istros I (1934) fasc. II, µ. 6-7. 

Fragment d' une stele funeraire, du deuxieme siec!e apres J. 
Cr., erigee par C. Veturius Tertius a sa· femme, a soi-=-meme ei 
a sa mere. 

·181. Capitel de marmoră.
· Găsit în Constanta, Str. I. C. Brătianu, în curtea locuitorului

Leon Eghise. 

182. Fragment de stelă funerară de calcar, cu fronton, câmpul
reliefului şi al inscripţiei. 

Data: Sec. III d. Cr. 
Găsit in Constanta, Str. I. C. Brătianu, în curtea locuitorului 

Leon Eghise. 
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[Dis] Manibus 
..... X. PRINCEPS Quplicarius Frumentarius 
..... ] VIXIT ANnos XLIV 
..... [F]ILIA BENE M[ERENTI] 

Din rândurile păstrate rezultă că defunctul· era militar „Prin= 
ceps duplicarius frumentarius,, (?). 

ln câmpul reliefului se păstrează bustul unui bărbat, probabil 
al defunctului. 

Publicat: Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 122. 
Fragment d' une stele funeraire appartenant a un militaire, 

princeps duplicarius frumenfarius (?); date du Ill s. apres J. Chr. 

183. Fragment dintr"o statuetă femenină de marmoră: bustul
fără cap. 

Provenienţa necunoscută. 

184. Fragment dintr'o placă de marmoră pe care este repre= 

zentată, în relief, scena omorârii taurului de zeul lYlitra; 
ln dreapta, un acolit al lui Mitra, care ţine o tortă aprinsă ri-= 

dicată în sus; de cealaltă parte, distrusă, era un alt acolit, care ţinea 
torta în jos. ln colt, la dreapta, figura Lunei ; în coltul din stânga, 
figura Soarelui. Deasupra lui Mitra se vede capul unui corb, mesa= 
gerul Soarelui, care aduce ordinul de ucidere a faurului. 

Data : Prima jumătate a sec. II d. Cr. 
Provenienţa necunoscută. 
Publicat: Gr. Florescu, în Analele Dobrogei, 1934, p. 127. 
Fragment d' une plaque en marbre avec la scene du sacrifice 

Eait par le dieu Mithras. 

185. Fragment dintr'o placă de marmoră: partea inferioară a
unei icoane de cult. 

Data : Sfârşitul sec. II şi începutul sec. III d. Cr. 
Găsit în Corn. Corbul de locuitorul Stoiu S. Anghel pe tar= 

Iau� sa, la N= V de sat. 
. Figuraţiile din relief, un animal (panfera ?) şi picioarele dela ge= 

nunchi în jos a două personagii, sunt poale în legătură cu Dionysos. 
Fragment d'une icone peuf=efre de Dionysos. 

186. Stelă funerară de marmoră.
Găsită în Constanta, lângă Cantonul 2 a C. F. R.=ului. 
ln nişă e reprezentat, în relief înalt, defunctul, în poziţie de re= 

paus, purtând toga măestrit aranjată în pliuri. M�a dreaptă o tine 
la piept, în faldul togei, iar stânga în jos, având în �a ruloul. 

Deasupra nişei, inscripţia : 
..... N.ETP ATOKAEn:. fIPOYEIEY .E ATIO // 
.•. HOPOE EŢON .. � .. 
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Numele defunctului era Stratocleus din Prousa (Brusa de azi, 
oraş :n Asia Mică). 

Siele funeraire du grec· Stratocleus de Prousa, viile de I' A sie 
Mineur. 

187. Leu de marmoră.
Adus din curtea Spitalului Dr. Sion, Constanţa. 

i 88. Altar de piatră cu inscripţia sepulcrală. 
Data : A doua jumdlate a sec. II şi începutul sec. III d. Cr. 
Găsit de nişte ţărani. în valul de piatră (,,Valul lui Traian") 

din vecinătatea stafiei de cale ferată Pal9-s. 
Altar.ul - cu bogat profil sus şi jos - a suferit o tăelură 

longitudinală, astfel că inscripţia are o serie de litere lipsă pe partea 
din dreapta. 

'Epp.o·ţEV'f]c; ovoµ' �\I 

Mt KuCl'X.t6v µe 
'X.t'X.k�G'X.UV' 

Hp;a. 1tcitp·�c; qeµvcîi� 
5. a.•ţâpa.vop.[·�v te

ts),eaaa.·
Ifoi crt),[-� 7fpoc;
7tCXVtCl.c; ihtµ·�{),-�

s�too�w;;· 
l O. Ile'l�·�xovt' Etewv

E�CI.Yl)ClCl.c; �[OtOV 
x.ci1:{}a.vov o'&a1tec; EX[ st] 
7tlXGtY to 1trnp·wpivov· 

Textul acestei epigrame sepulcrale a.rată că inonumentul apar.=
ţinea lui Hermogenes, numit şi Cizicianul (KoC[x.tac;) ; a fost arhon şi 
agoranomos. Funcţiunea de arhon ,a îndeplinif.=-o cu demnitate, aeµvwc;, 
şi a socotit lucru de mare cinste prietenia faţă de toată lumea şi s' a 
achitat cu glorie (smo6�w;) de această datorie. •

Publicat: Th. Sauciuo:Săveanu, în Analele Dobrogei, 193.5, 
pp. 155-158. I 

• 

Aulei avec une inscripfion sepulcrale, apparfenanf a Hermo.=
genes de K6�t'X.oc; qui a ele a'rchon ei agoranomos. 

189·. Fragment dintr'.o bază de c�car cu inscripţie sepulcrală. 
· Data-: A doua jumătate a sec. l şi începutul sec. HI d. Cr.

Găsit înmpreună cu n. 188.
I.nscripţia, câtă a rămas, ar un_ vocabular care nu aparţinea

vorbirei ob_iş1114ite. :Limbajul po 1c face posibilă afirmaţia că forma 
acestui text a fost metrică şi c � autorul acestor rânduri a ţinut să fie 
în stilul lui Ho er. . 
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X{),-�y &.),oxw 1tplY 
wcrs 5'ch/J to:6t·��
EYO\; 5a.[µwv
µ'ibti Csv[·�y 

5. 'AAsC6:v5psto:v ' 
Cit µs Mteaxov = Motpo:[
'X.o: ]a[p-�tot MY8A
t'Eptao:v 
i;; '�pwt 1ta.po: 

10. M]t� ,&sa[cp�
In rândul 5. se amiteşte 1 �le oraşului

poate fi altul decât cel din g1pt.
Alexandreia, care nu

Publicat: Th. Sau ·uc.-Săveanu, în Analele Dobrogei, 1935,
pp. 158-161,

Fragment d'une ·oase en pierre calcaire, avec une inscripfion 
sepulcrale en sfyle homerique. 

190. Fragment din pereţii unui vas de marmoră cu scene din
muncile lui Bercule. Eroul poartă blana leului nemeic şi măciuca.

Găsit în Constanta, la punctul de pescărie din Palas.
Fragmenf des parois d'une vase en marbre, avec des scen""i!s 

des travaux d'Hercule.
191. Fragment dintr'un bloc de mormoră cu profil: 
Găsit în Constanta, pe linia ferată din dosul Primăriei.
192. Fragment dintr'o stelă funerară de calcar.
Găsit în Constanta, în zidul unei case. 
1111 nişă, chipul defunctului în relief înalt.
Fragmenf d'une sfele Juneraire. En niche, le defuncf. 

193. Sarcofag de marmo1:ă. 
Descoperit în· vara anului 1931, î1i partea d Y a Constantei,

pe şoseaua ce duce s;:,re Vii, dincolo de localul�edera1€i, cu _ocazia
unor săpături de nivelare în dreptul Şcoalei de 1� Casnică. 

,E lung de 2,70 m., lat de 1,48 m. şi înalt de 2,40 m. Cântă=-
' reşte aproximativ 8500 de kgr. 

Tipul sarcofagului e acela în ferm de cas::i, cum se găseşte
în Fenicia, Licia, Cipru, Grecia şi Italia. Capacul, ca un acoperiş 
de ţigle, are acroterii - la cele patru coifuri - cu palmete,(iâr la·
bază o bandă de flori lotiforme. 

Pe iyrnpane, în mijlocul ramei triunghiulare, e sculptat c pul
Meduzei. -

Arca are, pe suprafeţele exterioare, chenar cu profil bogat. Fa=
tada arcei are în mijloc o fabula ansa/a, cu mânere triunghiulare
ojnamentate. In stânga : un bici, un clopot şi un cleşte. In dreapta:

3 

•
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o balanţă sprijinită pe capul de .bou, împodobit pentru sacrificiu, o
secure şi o suliţă cu cârlige (telum hamatum).

Sarcofagul, dela descoperirea lui până azi, a fost obiectul ur" 
mătoarele studii : 

I 

Const. Brătescu, Sarcofagul cu simboluri din Consfanfa. (Ana= 
lele Dobrogei, 1931, pp."209--'-'244). 

Fără să propună o soluţie unică pentru simbolurile sarcofagului, 
d. C.B. dă importante detalii despre data, locul şi împrejurările des=
coperirei, şi încadrează sarcofogul nostru într'un tablou comparativ
cules din monumentala operă a lui C. Roberf. Face trei ipoteze,
pentru interpretarea simbolurilor, mărturisind însă că „ nefiind iniţiaţi,
nu hazardăm nici o explicare, ci o lăsăm pe seama specialiştilor în
materie" ...

I. Popescu=�pinen.i, Chesfiuni de drepf roman.
Dreptul roman şi sarcofagul dela Constanţa. (Revista Clasică,

VII, tom. III,' n. 3-4, p. 165 sq.). 
Cercetând sarcofagul şi simbolurile de pe el, d=l I. P. S. face 

afirmaţia că balanţa cu două talere - dement important în opera= 
ţiunea juridică, numită „mancipafio" - arată transferful de proprietate. 
Balanţa, fiind sprijinită pe un cap de bou, indică operaţiunea de vân= 
zare.-cumpărare, mancipafio, a unui bou. In privinţa celorlalte sim" 
boluri, d"l I. P. S. susţine că · sunt mai· pufin importante, centri.
buind însă la întărirea ideei că „sarcofagul în chestiune a fost pre" 
gătit pentru un i:;etăţean roman, care la Torni s'a ocupat cu negoţul 
de vite, dacă nu chiar cu măcelăria". 

Carol Blum, Sarcofa1;ul roman cu simbolurile jusfif iei penale. 
(Ed. Tip Dacia, Constanţa, 1933). 

Studiul acesta cuprinde două părţi. In prima parfe caută f să 
stabilească ceeace, în chip obiectiv, se poate spune despre sarcofag 
şi anume, despre tipul sarcofagului, provenienţa, materialul, dimen= 
siunile, elementele decorative _şi simbolurile lui. Datează sarcofagul la 

. începutul principatului, deci prima jumătate a secolului I d. Cr. In a 
doua parte abordează problema, dacă există posibilitatea de a atribui 
acest impunător sarcofag poetuiui Ovidiu, care, ,,între anii 8-1 T d. 
Cr., a trăit aici până la moartea sa ca relegat". 

E. Coliu, Un sarcophage a symboles a Tomis. (Istros, I, 1934,
p. 81 sq.).

· Simbolurile de pe sarcofag, întâlnite de E. C. şi pe un basso"
relief, păstrat. în Muzeul britanic, corespund unor atribute religioase ' 
ale zeului frigian Men,,.Atys. Defunctul este deci, după d=l E. C., 
un închinător al acestei divinităţi din Asia Mică. Sarcofagul este 
datat din sec0lul II d. Cr. 

Carol Blum, Sarcofagul roman cu 'simbolurile jusfifiei penale. 

I 

\ . 
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(Extras din Anuarul Lic. Mircea cel Bătrân, voi. X, anii 1934-1935 
şi 1935-1936, pp. 199-240). 

In complectarea studiului precedent, d-=l C. B., aduce argumente 
contra concluziilor d-=lui E. Coţiu. Se ocupă din nou de „problema 
mormântului lui Ovidiu pusă în legătură cu sarcofagul de marmoră 
din Tomis". 

Le sarcophage a ele Jrouve en' 1931 a Consianiza ei consiiiue 
J' un des monumenis Ies plus renomes du sud-=esi europeen, Jani par 
la forme de son couvercle orne d'acroieres, que par Ies figures sym-= 
boliques represeniees. D' apres Ies symboles, le sarcophage a ele 
aJJribue Jour a Jour a un boucher, a un triumvir tapitalis ( en espece 
Ovide, le poete romain, qui a vecu ei mouru a Consianiza, en 17 
apres J. CJ1r,), a un adoraieut de la diviniie frigienne Men-=Atys. 
Pour cela il a ele date du I jusqu' au II s. apres J. Chr. 

194. Fragment dintr'o placă de marmoră cu profil.
Provenienţa necunoscută.

195. Capitel de calcar.
Găsit în Constanţa, Str. Marcu Aureliu.

196. Capacul unui sarcofag de copil.
Provenienfa: satul Camena, Tulcea.

197. Capitel de marmoră.
' Provenienfa : necunoscută. 

198. Bloc paralelipipedic de calcar, având pe una din feţele
înguste o cruce deasupra unui .conifer. 

Provenienţa necunoscută. 

199. Oi�odion (măsură de capacitate) de marmoră.
Găsit împreună cu n. 188 şi 189.
Blocul, cu marginile şi colţurile fărâmate şi tocite, are două

excavaţiuni aproape conice. . 

· 1/ 
· Una din ele e n�mai pe jumătate. Pe cele două !aiuri lungi,

blocul are inscripţii. 
Pe. o latură : 

LUMOLUA 8K MMOMA 

Pe cealaltă latură : 

8IS MMOLlIA SK 
EQNENA IIAGIN EI0YNAG 
ENTIANOG KAI. THN TQN 
GAI HKIGT A IL\PEA.ElTIEN 

Dimodion, plural dimbdia, nou ca nomenclatură, era o mă.sură 
provincială bine cunoscută şi, avea o c;:apacitate de 17,51. Excavaţiunile 

r 

/ 
.

, 
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coni\;:e ale blocului sunt importante pentru verificarea rezultatelor, rn 
delaliu, la care a ajuns ştiinţa metrologică, în ce priveşte modius şi 
multiplul său. 

Publicat: Th. Sauciuc=Săveanu, in Analele Dobrogei, 1935, 
pp. 149-154. 

Dimodion - sorfe de mesure etalon, ayanf une capacite de , 
17,5 I. 

200. Capitel de marmoră.
Provenienfa n_ecunoscută.

201. Fragment din câmpul foarte şters al unei inscripţii grece
de pe un altar votiv de calcar. 

Găsit în satul Potur, jud. Tulcea, în gardul unui locuitor. 
Ar A®H [TYXll] 

TON YJON TO[Y A YTO] 
KPATOPO:E - - -
A�PIANOY - - -
NOY - - -. - -

Fragment de I' inscripfion d' un aulei voii!. 
I 

202. Fragment de marmoră cu profil.
Provenienf a' necunoscută.

203. Stelă funerară de calcar.
Data : Sec. III d. Cr. , 
Găsită în săpăturile arheologice dela Capidava.
Lipseşte din stelă partea superioară, cu un colt din câmpul in=

scrip(iei. Cum probează ceeace a rămas în stânga, câmpul inscripfiei 
era înconjurat d(;'. o margine pe care alergau, acoperite de foi şi cior= · 
chine, două vite ieşite dintr'un crater aşezat sub inscripţie. 

Iată textul inscripfiei : 

. . .  NISIS 
V . . • NIS VALerius 
TER[T]VLL VS V ALerius 
C[A]MP[A]NVS PA 
T[RI PIEN] TISSI 
MO {PO]SVERVNT 
DE SVO 
[A]VE VIA.TOR

,,(fiii) au pus (monumentul) pentru prea piosul lor tată. Salutare". 
Numele Terfullus era răspândit în regiune pe vremea lui Sep= 

timiu Sever, foarte probabil gratie lui C. Ovinîus Terfullus, care era 
' 

,, 
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guvernatorul Moesiei inferioare, în această epocă, şi care, după cum 
reese din documente, a veghiat fără încetare la buna administratie · a 
provinciei. 

Studiat de d-=l Gr. Florescu, conferentiar universitar. 
Stele funeraire en calcaire, erigee par Ies fils a leur pb"e. 

204, Monument funerar de calcar. 
Data : Sec. ll d. Cr. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava: 
Arhitectura monumentului face să fie clasat printre stelele fu-= 

nerare, dacă n' ar fi grosimea prea mare şi reliefurile care îi impodo-= 
besc fetele laterale, ceeace îl apropie mai curând de· altarele funerare. 
Cum monumentul nu are jos· şi sus profilele caracteristice altarelor, 
poate fi aşezat printre stele, după aspectul faţadei principale. 

Relieful, cât a rămas, reprezintă pe cavalerul trac galopând 
spre dreapta. In fata lui, un arbore cu trei foi mari, pe care e înCO-'" 
lăcit u.n şarpe; alături, în extrema dreaptă, un altar cu foc aprins 
deasupra. 

Textul inscriptiei: 

[DIS M]ANIBVS 
[ A VL V]P O R V S 

. I S VIXIT 
[ANNI]S Circa XX 
. . . .  -SECVnDO 

[COM]ENTariensi? C[OH]orfis 
[VIX]lT ANNIS LXXX

Auluporus, nume astfel reconstituit, este un nume de persoană, 
trac, întâlnit şi de V. Pârvan în această regiune (Histria IV, p. 
617 şi 620). 

Studiat de d.,.J Gr. Florescu, conferentiar universitar. \ 
Monumenf funeraire en calcaire ; le relief represenfe le che= 

va/ier Jhrace galopant vers un arbre, sur tequel un serpenf est en.,. 
lase; a cote, a extreme droife, un aulei avec un leu allume dessus. 

• L' in scripfion parfe d' un Auluporus, qui est un nom Jhrace; date
du IJ-=e s. apres J. Cr.

' 

205. Altar de calcar roşiatic. / 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.
Monumentul este aşa de spart, încât nu poate fi citită inscriptia.
206. Fragment provenind probabil dintr'un altar de calcar.
Data : Sec. II d. Cr. .
Găsit în săpăturile arheologice �ela Capidava.,
Studiat de d-=l Gr. Florescu, ·conferentiar universitar.
Fragment provenanf probablemenf d'un aulei en calcair du

JI-=e s. apres ). Chr. 
I . 
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207. Altar votiv de calcar. Data : 180-192 d. Cr., când Corhmodus domneaGăsit în săpăturile arheologice dela Capidava.Inscripţia :_ 

[Iovi] Optimo MaximoIVNONI 
REGinae PRO S[ALute]
IMPeraioris A VRelii V.ERI COMMO DI GENIVM [VICI PVOSVIT]? 

singur.

. ,,Inchinare ·lui Jupiter, cel prea bun şi prea mare, şi JunoneiRegina. Pentru sănătatea împăratului CommQdus a pus (acest mo: nument), invocând pe geniul protector al satului". Numele împăratului e cu totul neîntrebuinţat, cel pu(in subaceastă formă, pe monumente. Nu e nici o îndoială că e vorba de
Commodus, iar prezent a lui Verus printre celelalte nume ale împă:rafului, în această inscripţie, nu poate fi datorată decât ignoranţei fă:ranilor cari au ridicat monumentul. Probe de această ignoranţă apardes în inscripţiunile găsite în Dobrogea. 

Studiat de d=l Gr. Florescu, conferentiar universitar.
Aulei voii! en calcaire pour la sanie de J' empereur Commode. 

Dale des annees 180-192, quand Commode regnaii seul. 

208. Stelă funerară de calcar. Găsită în Constanta, la capătul ,străzii Cuza:Vodă, jos, în dă:râmătura malului, cam la 100 m de baza lui. Stela, placă groasă de calcar, e împărţită în două câmpuri :inscripfia şi basso=relieful, reprezentând pe retiarul Argoutos cu armelelui de luptă (tridentul, pumnalul şi reţeaua).
AProyTO[ EN®Ali:E Erra 
KEIME PHTIAPIOI:! NEH:B: 
0AflTE �EME OBEETHC 
MNEIA[ XAPIN )XAIPE 
· IlAPOLiElTA 

„Aici odihnesc eu, Argoutos retiarul. Orestes m'a îngropat şimi-=a ridicat (monumentul), ca amintire. Salutare .trecătorule !". 
Publicat: Ioan Micu, în Analele Dobrogei, 1935, pp. 137 -143.
La stele funeraire d' Argoutos, un retiaire. 

209. Stelă funerară de calcar.Data: Sfârşitul sec. II d. Cr. 
� Găsită în săpăturile arheologice dela Capidava. -., Faţa stelei e împărţită în două câmpuri, al inscripfrei şi al re:

• 
I 

.

liefului, şi se termină sus printr'un fronton - acum distrus - şi douăacroterii. Relieful, flancat de doi pilaştri, reprezintă banchetul funebru :

, 
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pe un kline sunt doi oameni pe jumătate culcati. In faţa kline=ului 
se află o masă cu trei picioare, din care nu se văd decât urmele. 
Lângă masă, la dreapta, un vas cu cioc. 

Frontonul avea sculptat capul meduzei, din care s'au păstrat 
numai şerpii înodati sub bărbie. Acroferiile erau formate din două 
capete de leu, cum o probează resturile de coamă. 

Inscripţia : 
Dis Manibus 
AVE DOMINA VE 
TVRIA. VIXIT ANNis 
XXIII MENSibus II M. VLPI
VS PISO VETVRIAE 

„Zeilor Mani. Fii fericită soţia mea Veturia. A trăit 23 de 
ani şi două luni. M. Ulpius Piso (a pus monumentul) Veturiei ... " 

De remarcat formula ave domina, utilizată şi în inscripfia de
sub n. 180. Numele moartei, Veiuria, este fot numele unei femei
·numită, în inscripţia menţionată, Veiuria Furnia, mama lui C. Ve=
Jurius Terfius. Urmează că foaie aceste persoane aparfineau aceleeaşi
familii. unde onorificul domina desemna pe „soţie".

Soţul moartei pare să fie, după nume, un străin naturalizat. In
adevăr, M. Ulpius Piso ·aminteşte, prin ,praenomen şi nomen, pe
împăratul Traian, iar prin cognomen, Piso, o familie din aristocraţia
romană. Ar putea fi însă un nume străin romanizat pe baza asemă=
nării cu acest cognomen.

Studiat de d=l Gr. Florescu, conferenţiar universitar.
Si�le funeraire en calcaire, don! le devanf est, divise en deux 

champs, J'inscripfion el le relief, ei termine en hauf par un fronfon 
el deux acroieres. Le monument a he eleve par M. Ulpius Piso 
a sa femme Veturia. Date du fin du JI•e s. 

21 O. Stelă funerară de calcar. 
Data : După începutul secolului II d. Cr. 

· Găsită in săpăturile arheologice dela Capidava.
Din punct de vedere al arhitecturii, această stelă face parte

din stelele cu un sin_gur câmp - al inscripţiei - şi ,un fronton între 
două acroterii, deasupra. 

Inscri p!ia : 
DIS MANIBVS 
CORNELIVS PISI 
O SIBI ET BA TSI 
NI CONlVGI 
SVE POSVIT TI 
TVLVM VIBVS 
VIXIT ANNIS -
ITEM CONIVX 
ANNIS - A VETE 
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„Zeilor ·Mani. Cornelius Pisio a pus, în viată fiind, inscriptia 
pentru el şi sofia sa. El a trăit ... ani, iar sotia ... ani. Fiti salutati''. 

De remarcat grafia vibus, rândul al şaselea, cu b în loc de
v, un indiciu de formă populară ; deasemenea. grafia posesivului sue, 
în loc de suae. în rândul precedent. Aceste forme dovedesc originea
străină a celui care a ridicat monumentul şi care era romanizat de 
pu(in timp. Gentiliciul. Cornelius, a fost fără îndoială ob(inut în mo= 
.mentd naturalizării. Cognomen-=ul în schimb, Pisio, trădează, p11in
forma sa, originea străină a personajului. Celălalt nume, desemnând 
pe sotia lui Pisio, BafsiJJf; este evident de origine străină.

Studiat de d-=l Gr. Florescu, conferen(iar universitar.
Stele Euneraire en calcaire a un seul - celui de l' inscripfion 

- surmonfe d'un couronnemenf, en l'espece un fronton enfre deux
acro/eres. Cornelius Pisio, gui est le propriefaire du monument, ei
sa femme, Batsini, etaient d'origine efrangere. Le monument date
du debut du H• siecle apres J. Chr.

211. Partea superioară a unei stele funerare de calcar.
· Data : Prima jumătate a secolului II d. Cr.
Găsită în săpăturile arheologice dela Capidava.
Fragmentul prezintă câmpul reliefului• şi al frontonului, însă cu

amputările efectuate fără îndoială când a fost aşezat blocul în zid.
In câmpul reliefului, încadrat de două coloane ionice, este re=

prezentată scena banchetului funebru .

./ Studiat de d-=l Gr. Florescu, conferenţiar universitar.
La parhe superieure d'une stele funeraire en calcaire. Dans

le champ du relief est representee la scene du banquet funebre. 
Date de la premiere moitie du JI·• siecle apres J. Chr. 

212. Fragment dinfr'o friză de marmoră.
Găsit în Techirghiol, în temelia vechei geamii.
Diferitele figuri, reprezentate în relief, sunt divinităţi. Dela stânga

spre dreapta : două - neidentificate, Diana, Apollo Musagetul,· Mu-=
zele, Hecate. 

Fragment d'une Erise en marbre, represenfant des divinites 
comme: Diane, Apo/Ion, Ies Muses,· Hecate ... 

213. Mic fragment de mo.nument funerar: marginea din stânga
a unei coroane de frunze şi o rozetă. 

Găsit în Mangalia. 

214. Fragment de marmoră cu ornamente.
Găsit în Constanta, plaja Domnita Ileana.

215. Vas de piatră
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.

/ 

.. 
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216 a. b. Vase de marmoră (fragmente). 
Găsite în Constanţa, lâragă Teatrul, Ligei Culturale. 

217. Bloc de marmoră, spart pe ambele laturi lungi, cu m.=
scripţie greacă. 

-
1 

Găsit în Mangalia. 

1·or
EinE

rrroAEN 
A�KAI<I>I 
AIOILlAMO 
AN6PE�Ar 
erMoirE 
ITANITOA 
KOMMAN 
E�OX@AI 
ITQI6AM 

J ' îTOI�KA 
ITEIAN 
Prm:,r 
OTEAEI 
K.AIEKil 
îKAIE 
AIA�ITO 

BOrAQ 
AAION 

NTA; 

Bloc de'- marbn;, avec i1?scripfion grecque, frouve a Mangalia. 

218. Bloc de piatră profilat pe o parte.
Găsit în Constanţa, str. Pievnei, porţiunea dintre str. Mircea

şi malui Mării. 

219. Tub de canalizare lucrat din piatră.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.

220. Fragmente dintr'o piatră de moară.
· Găsite în săpăturile arheologice dela Capidava.

221. V as de piatră, numai par1ea de jos.
Găsit în ,Constanţa, str. Ovidiu, pe locul de lângă primărie.

· 222 a. b. c. Pietre de �oară.
Găsite împreună cu n. 221.

223. Vezi n. 221.
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224. Capul unui leu de calcar.
Găsit în Constanta.

225. Stâlp militar.
Data: 1'60 d. Cr. 
Găsit la Seimenii Mari, în via locuitorulµi N. Petculescu. 

IMPeratore CAESare T. AELio 
HADriano ANTonino AVGusto 
PIO Pontifice Maximo TRIBunicia 
POTestate XXXIII COnSule IIII Patre 
Patriae; IVLio STATILIO SEVERO 
LEGaio A VGusti PRo PRaetore 
AB A.XIV poli Millia Passium VI 

„In timpul împăratului Antonin Piui . , . , sub îngrijirea lui Iulius 
Statilius Severus, guvernat9rul provinciei, (s'a reparat drumul) dela 
Axiopolis 6000 de paşi. 

Dealungul Dunărei, în epoca romană, era un drum imperial 
bine întreţinut. Acest stâlp miliar dă ş· distanţa dela oraşul important 
Axiopolis (Hinogul de azi), 6000 fae paşi, adică aproape 9 km., 
distantă ce corespunde exact cu l9i11l unde a fost găsit stâlpul. 

Publicat: Gr. Florescu, Noi descoperiri arheologice la Sei: 
manii Mari, în Bui. Corn. Mon. Istorice 1924, fasc. 40, pp. 88-90. 

Colonne miliaire, de / epoque romaine ( 160 apres J. Chr.), 
qui indique la reparation de la route danubienna, faite par le gouver: 
neur de la province, Lucius Statilius Severus. 

226. Stelă funerară de calcar cu fronton, acroterii şi inscripţie
greacă. 

Găsită în Constanta, str. Daciei colt cu Mihai 

TEAA"AMG>NA A

NECTHCAN IP AC

TAMOC KAI AMA

roc KAI ABPAfOC 
AIITPI JMG> ATT A 
- PANG>TETE

-OTI
--TEI

Viteazu. 

,,lrastamos şi Adiagos şi Abragos au ridicat (monumentul) 
pentru tatăl lor ... " 

Publicat: Ioan Micu, Recente achiziţii arheologice, în Analele ! 
Dobrogei, 1936, pp. 140-141. 

Stele funeraire erigee par trois fils a leur pere. 

227. Fragment de epistil, de marmoră albă cu dungi vinete.
Data: Sec. II, d. Cr., epoca Antoninilor.
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Găsit în urma unor săpături pentru construcţia vilei 'Popescu, 
de lângă restaurantul Dor Mărunt din Anadokhioi-Constanţa. 

Fragmentul acesta arhite�tonk ornam�ntal, important prin mă= 
estria cu care a fost lucrat şi •pe car� o evidenţiază ca document 
artistic, făcea probabil parte din epistil I unei clădiri publice sau 
dintr'un frumos templu tomitan. 

Publicat : Ioan Micu, în Analele Dobrogei, 1936, pp. 141 -142. 
Fragment d'episfyl d'un edifice publique ou d'un beau temple 

tomiiain du deuxieme siec!e apres Jesus Chris!, / epoque des An..
tonins. 

228. Fragment dintr' o inscripţie, probabil, de fundaţie a unui
edificiu public. 

Data : A doua jumătate a sec. II d. Cr. 
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava. 
După literele păstrate, e vorba - probabil - de Caucidius po..

menit în alte inscripţii dela Troesmis (Igliţa) ca legafus Augusfi, iar 
după cele două litere PR diri ultimul rând al inscripţiei, a fost şi 
legaius Augusfi pro praeiore, adică guvernator al provinciei. 

Publicât: Gr. Florescu, Fouilles a Capidava, în Dacia III
IV, p. 508. 

Fragment de l' inscripfion, probablemenf de fo�dafion, d' un edifice 
publique. 

229. Fragment de marmoră cu ornamente.
Provenienţa necunoscută.

I 

230. Fragment de marmoră profilat.
Provenienţa necunoscută.

231. Baza unei colonete de calcar.
Provenienţa necunoscută.
232.-236. O serie de fragmente de marmoră cu profil. 
Găsite în Constanţa, cu ocazia săpăturilor făcute pe Şantierul 

Bulevardului Marele Voevod Mihai. 

237. Fragment dintr'o statuie· de marmoră. S'a păstrat numai
umărul cu o parte din vesmânt. 

Găsit împreună cu n. 232-236. 

238, Fragment dÎntr'o inscripţie greacă, în marmoră, cu or.: 
nament pe latura din 'dreapta. 

Găsit în Constanţa, în dosul prefecturei, 
___ , 
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MAAI:ETA KAI TATI-IN TH:E TOTE 8A:EQN AITANH:ET0 IK0@ENAA enrn:E 8JNE f<l>H TEPB0AHN TAL TE :EN0MIMOl':E P0MHNIAII îNA.2 EIII 
BOXAH A0N 239. Vas de pi:<1tră.Găsit în Constanta, str. Carol colt cu str. Tomis. 240. Fragment din capacul unui ·sarcofag de marmoră.Găsit în Constanta, în dosul pre ecfurei. Fragmentul face parte d:n ppac; şi anume din tympan. Se vede o margine şi partea de sus, cu plek e răsfirate, a capttlui Meduzei.' 241. Capitel de marmoră î stil corintic., \Găsit fn acelf!ş loc cuţ .. '40_ 24;, Frag,lent arhitect nic. Găsit în/,lcelaş loc c n. 240„ 243. Bază de marmoră.Găsită în Constanta. 244, Vas de ptaJră. / I · Găsit în acelaş loc cu n. 240. 245, 246. Capitel şi frag ent de capitel de calcar în stil ionic.Găsit în acelaş loc cu n. 2 O. 247. Bază de calcar, 1 Găsită în Constanta, str. Vasile Alee andri colt cu str. Mircea. Această bază a fost utilizată, mai târziu, cu râşnită, 250, 251. Fragmente de i:narmoră cu ornamente.Găsite în Constanta, la Punctul

1
Pescarilor. 252-254. Fragmente de marmoră. cu profil.Găsite împreună cu n. 250, 251.

• I 

255. Mic fragment dintr'un ·vas de marmoră.Găsit împreună cu n. 250, 251. 
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256. Fragment dintr'un capitel de marmoră în stil corintic.
Găsit împreună cu n. 250, 251,.

257. Fragment de marmoră cu ornamente.
Găsit în Constanta, Str. D. A. Sturdza, lângă fosta Bancă

Marmorosch=Blank. 

250. -Fragment dintr'o bază de marmoră.
Găsit ca şi n. 257.

259. Fragment din ·baza unei coloane de calcar.
Găsit ca şi n. -257.

260. Fragment dintr'o stel'ă de marmoră.
Găsit în Constanta. ·
S'a_păstraf numai coiful. de sus, din stânga�- se văd: acroterul

din stânga, parfe din nişă ·cu o figuratie incertă şi inscripfia AfA0H 
[TYXH]. 

261. Sarcofag simplu de piatră.
Găsit în Constanta, -cu ocazia unei cohsfructii,' str. Mircea coif

cu B=dul F erdi'nand. 

262. Fragment, probabil, din.tr'o stelă funerară de marmoră.
Găsit în Constanta, str. D .. A. Sturdza, cu ocazia săpăturilor

arheologice executate de Muzeul Regional al .Dobrogei.· 
I ; , 

263. Fragment dintr'o pla�ă .de m�rmoră cu inscriptie.
<5:ăsit în Constanfa. · · · 

1 S'a păstrat numai 0- porfiuf.le din inscripţie, în partea dreaptă,
şi marginea cu profil. simplu care forma• un fel de chenar. 

. ' • · .. • OY
• EI-1H�

. .110NY�IOY 
. L .110<I>ANTOY 

.• L ONHEIMOY
. • �

i,
�QNl'KI ANOL

• �• KAPTO<I>OP ?
,,�)•.·· 

. 

In rândurile al treilea' şi al patrulea sunt nume a ăfând filiafia 
,, ... al lui Dionysios", ,, ... al 'lui Diophanfos,". 

264. Fragment de marmoră cu ornament în frunză de. acanth.
Găsit împreună cu n. 262.

/. 

www.ziuaconstanta.ro



- 46 -

265. Frag'ment arhitectural de marmoră.
Găsit împreună cu nn. 262, 264.

266. Fragment arhitectural de marmoră.
Găsit împreună cu nn. 262, 264, 265.

267. Fragment de plafon casetat de mar.moră.
Găsit împreu�ă cu nn. 262, 264, 265, 266.

268. Fragment de capitel în stil corintic.
Găsit împreună cu 1111. 262, 264, 265, 266, 267.

269 Fragment dintr'o placă groasă de mamoră cu relief. 
Găsit în Constanta. 

270. Fragment dintr'o placă de marmoră� în formă circulară
reprezentând - în reli,ef - pe călăreţul trac, galopând spre dreapta. 

Găsit în comuna Fântânele, jud. Constanţa.,, 
Fragment d'une plague en lnarbre repre;entant le chevalier 

Jhrace. 

271. Trei fragmente, reprezentând părţi deosebite ale corpului,
dintr'o statue de marmoră - calitate mediocră - a lui Jupiter. 

Data : Prima jumătate a sec. II d. Cr. 
Găsite în săpăturile arheologice dela Capidava·. Descrierea frag= 

mentelor: 
a) Parlea superioară a unui torso masculin - bustul, fără cap,

care ;:ivea barbă şi plete. Vestmântul, acoperind parte · din spinare, 
atârnă {:U pliuri bogate pe umărul stâng. Jupiter era reprezenjat şe= 
zând pe tron şi ţinând în mâna stângă sceptrul, iar dreapta, în repaus, 
sprijinită pe gamba dreaptă. 

b) Al doilea fragment reprezintă ·cele două margini în unghiu
drept ale unei plinte, pe care e pus piciorul stâng al statuei, încălţat 
cu sandală. In dreapta sunt resturi din ghiarele vulturului, fără îndoială. 

c) Al treilea fragment e o park din corpul vulturului cu aripile
deschise. 

Felul acesta de reprezentare a lui Jupiter este tipul creat de 
Phidias în secolul V a. Cr., faimosul Zeus Olimpianul. 

Este o frumoasă bucată, artistic lucrată, obiect fie importat din 
Grecia sau Asia, fie executat în oraşele greceşti ale litoralului. 

Studiat 1de d-=l Gr. Florescu, conferenţiar universitar. 
Trois fiagmenfs, represenfanf des parfies differents du corps, 

gui appartiennent a un meme monument, la sfatue de Jupiter. Tous 
Ies Jrois sont tailles dans la meme marbre de qualife mediocre. 
Date de la premiere moifie du JFe siecle apres J. Chr. 
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272. Fragment dintr\, statue de marmoră a Dia1uei.
Data : Sec. II d. Cr.
Găsit în săpăturile arheologice dela Capidava.
Vestmintele indică precis, că e vorba de o sfafue a Dianei,

zeita vânătoarei, aşa cum este pretutindeni reprezentată. In adevăr, 
costumul e compus dintr'un hiion, care coboară numai până la 
genunchi. 

. I 

Studiat de d-=l Gr. Florescu, conferentiar universitar. 
Fragment d' une statue en marbre de Diane. 
Celle statue n' est pas posterieure au II·• siecle. 

• 00000000@00 
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