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CUVINT INAINTE 

Am fost solicitat să scriu cîteva cuvinte de prezentare 'la 
această frumoasă publicaţie ce cuprinde un număr însemnat ( 80) 
de monumente epigrafice greco-romane ieşite la iveală, în ultimul 
timp, pe teritoriul Dobrogei, această parte integrantă - pe vre
muri - a lumii geto~daco-moesice, loc de roit·e îndepărtată, apoi, a 
Greciei antice iar, mai tîrziu, colţ frămîntat al imperiului roman 
şi al celui romana-bizantin de la graniţa Dunării de jos a acestor 
două stăpîniri. 

1 mplinesc cu plăcere această dorinţă a colectivului de autori 
şi a conducm·ii M uzeulu~ de m·heologie al Dobrogei din Oonstanţa. 

O fac cu plăcerea bucuriei pe care mi-o t·rezeşte, întotdeauna, 
apa1·iţia unui nott colectiv de muncă rodnică pe ogorul atît de 
vast al ştiinţei noastre istorice, colectiv ce reprezintă forţe noi şi 
.atît de promiţătoare, cum sînt autorii colecţiei de faţă. Bucuria 
mea ar fi şi mai deplină dacă în această prezentare atît ei, cît şi 

()ei care se vor mai înt·ola în această activitate vor simţi nu numai o 
satisfacţie bine meritată, dar şi o caldă încurajare pentru ceea ce 
desigur că mai vor şi mai au de făcut de-acum înainte . •• 

Autorii, în marea lor majoritate tineri şi la începutul che
mă?'ii lor ştiinţifice, fac parte din echipa de cercetători ai Muzeului 
regional de arheologie din Oonstanţa, muzeu condus cu ent~f,ziasm 
şi pricepet·e de tov. V. Canarache ~ din a cărui iniţiativă şi stt·ă-
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duinţă vede lumina tiparului şi această publicaţie. Ei sînt tova
răşii A. Aricescu, V. Barbu, Gh. Poenaru-Bordea şi A. · Ră
dulescu. Lor li s-a alăturat, ca un colaborator extern al muzeului 
şi fostul mmt elev de la Cluj, tov. N. Gosta.r, azi conferenţiar la
Universitatea din Iaşi. 

Monumentele cuprins-e în această lucrare au fost descoperite, 
după cum s-a spus, pe pămîntul Dobrogei şi cele mai multe din 
ele se află adăpostite acum în llf uzeul din Oonstanţa. Toate (sau 
aproape toate) inscripţiile au fost publicate în diferite periodice 
de specialitate din ţm·ă, fapt oare nu împiedică, oi, dimpotrivă, 

recomandă republicarea lor într-un mănunchi, ele referindu-se la 
realităţile ist01·ioe ale fostei Soiţii Minore, dar mai ales ale looali
tăţilor antice Tomis, Callatis, Dionysopolis etc., de pe cuprinsul 
acesteia. 

Atît textul inscripţiilor (scris în limbile greacă sau latină}, 
cît şi reprezentăt·ile figurate ale unora din ele aduc însemnate şi 
interesante contribuţii la cunoaşterea vieţii sociale, economice, 
politice, militare, t·eligioase ale societăţii omeneşti din această 

regiune, începînd din epoca elenistioă pînă la sfîrşitul epocii 
antice propriu-zise. Oîteva din monumentele publicate aici în
tregesc lucruri cunoscute numai în parte, altele aduc precizări pre
ţioase la ceea ce nu se ştia decît incomplet, iar unele ne înfăţişează 
şi mai bine compoziţia etnică a populaţiei sau aruncă noi lumini 
asupra intensităţii şi dăinuirii latinităţii pe aceste meleaguri, 
pînă tîrziu de tot . 

.Autorii nu au pretenţia de a fi desoifmt, intet·pretat sau 
comentat desăvîrşit monumentele publicate de ei. Ei şi-au dat, 
desigur, toată osteneala de a se fi apropiat cît mai mult de acel 
"pium desidet·ium" oat·e e perfecta prezentare a unui monument 
epigrafio sau ioonogt·afio antic. Meritul lor incontestabil e de a le 
fi pus după cum se cuvine la îndemîna tutur01· specialiştilor. 
Reproducerile fotografioe bune ce însoţesc textul contribuie în 
cea mai mare măsură la aceasta. 

1noheind, nu-mi rămîne decît să felicit conducerea Muzeului 
regional de arheologie al Dobrogei şi pe autori pentt·u ideea avută 
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şi pentru realizarea ei atît de reuşită. Şi unii şi. alţii, împreună 
cu cel ce semnează aceste rînduri, ne dăm însă foarte bine seama 
că dacă s-a ajuns la această realizare, faptul se datoreşte condi
ţiilor cît se poate de prielnice create pentru munca ştiinţifică şi 
culturală de regimul nostru de democraţie populară, sprijinului 
permanent de care s-au bucurat atît muzeul cît şi grupul său de 
cercetători din partea organelm· de Partid şi de Stat, centrale sau 
locale. 

A CAD. C. DAICOVICIU 
Preşedinte l e Secţiei de Ştiinţe Istorice 

a Academi ei R.P.R. 
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INSCRIPTII INEDITE TOMIT ANE ÎN VERSURI * , . 

de A. ARICESCU 

Lapidariul Muzeului regional de arheologie din Constanţa 
s-a îmbogăţit în ultimii ani cu numeroase monumente, prin
tre care sînt şi cîteva inscripţii funerare în versuri. 

Am ales pentru a ·discuta în articolul de faţă inscripţii 
funerare versifica te provenite din Tomis : trei în limba greacă, 
una în limba latină şi una bilingvă. Conţinutul lor pune în 
·discuţie unele fenomene de limbă, metrică şi tradiţie literară 
·şi aduce noi elemente de ordin onomastic. 

1. Inv. 2106 (Fig. 1). Stelă funerară pe placă de marmură, 
cu inscripţie în limba greacă şi în limba latină, descoperită în 

.şantierul de construcţii de pe terenul fostei gări, în săpătura 
de fundaţie pentru centrala termică. 

Stela se compune din două registre. în partea superioară 
este sculptată scena banchetului funerar. Bărbatul întins pe 
kline, sprijinit în mîna dreaptă. F emeia, alături, aşezată pe 
.scaun, are veşmîntul bogat, căzut în falduri pînă jos. Lipsesc 
capetele, atît al bărbatului cît şi al femeii. în faţa klinei, masă 
cu trei picioare. La margine, în d.Teapta şi în stînga, cîte un 
sclav. Totul sculptat cu multă fineţe. 

Al doilea registru cuprinde inscripţia ; tot acest spaţiu, 
a.dîncit cu 2 cm faţă de nivelul plăcii, este delimitat pe margine 
cu un chenar profilat. 

* Publicat in Studii Clasice V, 196il , p . 319-331. 
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Pe spaţiul care separă cele două registre sînt două rînduri 
de inscripţie în limba greacă, păstrate în întregime. O parte din 
scena banchetului funerar şi o parte ne.ornamentată, de la bază, 
sînt distruse. Pe întreaga suprafaţă se observă depuneri de 
calcar şi eroziuni în marmură; 

Scrierea este îngrijită, cu literele uniform tăiate şi apro
piate între ele . Lips-esc ligaturile. Liniatura, pronunţată. în 
partea superioară se află textul grecesc, pe şapte rînduri, afară 
de cele două rînduri dintre registre, cu distanţe mici între ele. 
Sub el urmează textullatinesc in patru rînduri. Literele au înăl
ţimea de 1,2-1,4 cm, în afară de prescurtarea H S E (r. 2) 
care are înălţime dublă, adică 2,4 cm. 

· T-~v. cr"'~A"f)V Te:L[L6'6e:oc; Nov(ou I (LV~(L"f)c; · 
xapLV 

Kopv"f)/,(IX <Dop-rouva"'J' ~ xe ~OY.TOYPO~ 
'f1X~pe: 

5 T~v 2:-riX~uA(ovoc; crov~LOv Kopv"f)Ato:v 
'A v&yvw8L <DopTouv&n v e:uA6ywv ~t ve: 
~'t'Opy~v 7tpoc; &.v/lpcc; XOCJ(Lb:v x:xt crwcppov:x 
~LXTE:AECJXCJXV CJUV7t1X8~ 't'e: /laxpuo: 
Amoucr!Xv. e:hiX 7t1XpLeL xiXt lmToyxiXve:. 

10 .. Qornelia Fortunata M(arci) Corneli 
Stabilion:is coniunx uixit an(nis) xxx 

H(ic) S(ita) E(st) 
Timotheus Noni f(ilius) d(e) s(uo) memoriae causa. 

Transcrierea pe care am propus-o pentru sfîrşitul rîndului 3 
este discutabilă~ pentru că nu putem interpreta cele ce urmează. 
după <DopTOUVaTIX, 

Menţionăm în r. 1 existenţa unui I înaintea lui (LV~{L"f)c;, care 
nu are nici o semnificaţie. Este poate o eroare de lapicid. 
Dăm mai jos traducerea inscripţiei : 

a) Textul grec: << Teimotheus fiul lui Nonios (a pus) stela 
în semn de amintire. 

<< Cornelia Fortunata. . .. ~ 
Bucură-te! 

« Distinsule străin, află că gingaşa şi înţeleapta Cornelia. 
Fortunata, soţia lui Stabilio, s-a sfîrşit cu dragoste faţă de· 
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Fig. 1 
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bărbatul ei, lăsîndu-1 în suferinţă şi lacrimi. (După ce citeşti 
astea) du-te cu bine şi ai noroc>>. 

· b) Textul latin : << Cornelia Fortunata, soţia lui M. Cornelius 
Stabilio, a trăit 30 de ani 

<<.Aici este aşezată, 
<< Timotheus, fiul lui Nonius, din mijloacele sale (a pus acest 

monument) ca amintire>>. 
Rîndurile 3 şi 5-9 sînt in versuri iambice de cîte şase 

picioare (trimetru iambic). 
Constatăm că ' simţul cantităţii silabelor nu mai era pus 

pe primul plan ; important era să se păstreze un ritm iambic, 
chiar dacă în orînduirea lor cuvintele au dat naştere la spondei 
în loc de iambi. Numai în cinci cazuri (r. 5, r. 6, r. 8 şi de două 
ori în r. 9) s-a făcut substituirea cantitativă corectă cu tribrahi 
în loc de iambi. 

Constatăm de asemenea că vocalele oc, t, u şi chiar diftongul 
Eu (r. 6), erau considerate scurte sau lungi, după nevoile metrice, 
indiferent de cantitatea lor naturală. Grupul de vocale (oc din 
KopvYJALoc (r. 3) se citeşte în synizesă. De fapt, fiind un cuvînt 
latin, ne aflăm în faţa fenomenului de consonantizare a lui i 
în fata unei vocale. 

Iată schema metrică pe care o propunem : 

3. V ~ 1 V~ 1- ~ 1 V ~ 1 V~ 1- V 

5. VI . 1 , 1 , 1 , 1 ' -- VVV \ V - V - -- V V 

V - -- -- VV~ V - V V ' 1 vi '1 ' 1 '1 ' 
--V- -- v_ v _ ~v , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ' 

vvv/ V~ 1- ~ 1 ~ ~ 1 V~ 1 V V 

-- -- VVV VVV V - ~ V v' lv' 1 ' 1 ' 1 '/ ' 
Inscripţia, atît prin formă cit şi prin continut, ne duce la 

unele concluzii care trebuie subliniate : ' 
Din punct de vedere al limbii constatăm: -disparitia 

simţului cantităţii vocalelor rx, t, u ; - scrierea lui EL pentru 
L (TEL!L68EO~ pentru Tt!L68Eo~) 1 ; - aparitia lui V in loc de r (.L 
înainte de labială (cdv~wv şi cruv1trx8~) 2. ' 

1 Gh. Mihailov, La langue des inscriplions grecques en Bulgarie, Sofia, 
1943, p . 31. 

2 Gh. Mihailov, op . cit., p. 72. 
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Din punct de vedere metric, observăm că se tinde spre 
păstrarea unei ritmicităţi a versului, admiţindu-se numeroase 
licenţe in ce priveşte cantităţile silabelor. 

Din punct de vedere al conţinutului, observăm: între
buinţarea unor termeni poetici, rar întîlniţi in inscripţiile in 
proză : cr-ropy~v, XOCJ[J.[ow, crwcppovoc., cruv1t'oc.e~, Mxpuoc. ; -textul 
latin nu traduce din cel grec decît pe cruv~wv = coniunx 
şi formula !J.V~!J.'Y)c; x<Xptv = memoriae causa; - monumentul 
este ridicat de Timotheus al lui N onius, un grec cu patronim 
latin. El trebuie să fi fost o rudă a decedatei, aceasta luîndu-şi 
prin căsătorie numele Cornelia, după gentiliciul soţului, cetăţean 
roman. 

După grafie (subliniem lipsa ligaturilor) şi după fenomenele 
de limbă întîlnite in text credem că inscripţia datează din sec. 
II e.n. 

2. Inv. 1513 (Fig. 2) . Fragment dintr-o placă de marmură 
cu inscripţie in limba greacă descoperită in anul 1959 intr-un 
şanţ de canalizare pe str. Karl Marx. Se păstrează numai frag
mentul din stinga, · sus, al plăcii, cu dimensiunile : 0,120 X 
0,140 x 0,035 m. Scrierea este îngrijită, cu litere drepte, inalte 
de 1-1,2 cm. Menţionăm: O mai mic decît celelalte litere • şi 
perfect rotund, K cu barele oblice scurte şi mult aplecate, A cu 
bara interioară frîntă, II cu bara din dreapta mai scurtă. ; 

1 . . .•. . ........ crtou 
o~H-roc. Kipxto[ c; • . . 
xoc.t L\'Y)[J.&p['Y)-roc; ..•• 
1toc.-r~p e ......... . 
't'U[J.~OV •••..••..••• 
AA 

În r. 1 avem terminaţia de genitiv a unui nume ca [L\w
vu]cr[ou. - R. 2 conţine vocativul oo[-roc., folosit, se pare, in 
locul lui 1toc.pooe~-roc., pentru a putea fi incadrat în sistemul 
metric şi Kipxwc; sau Kepx(cuv, probabil nume propriu 1 (al 
decedatului ~ ). -în r. 3, după xoc.[, avem inceputul unui nume 
care ar trebui să fie L\'Y)[J.&p['Y)-roc;] 2 ca să poată fi respectate ne
cesităţile metrice. Acest nume, după care ar fi putut urma şi 

1 Pape-Benseler, Worlerbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig, 
1863-1870, 1, p . 649. 

2 Ibidem, p. 287. 
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Fig~ 2 

un patronim, este probabil al lui 7t7.-r~p din r. 4. - Urmează 
apoi un cuvînt care începe cu e (poate &-r:rA-r;cre). -În· r. 5 
-rufL~ov, acuzativ cerut de acţiunea lui 7tcx.-r·i p. ·-în r. 6 se 
văd urmele a două litere care pqt fi A sau A. . . 

Rîndurile 2, 3, 4 sînt începuturi de versuri iambice : 
v-v-v-

v _-v-

V - V 

Rîndul 5 începe cu o-silabă lungă, deci sau nu corespunde 
unui început de vers, sau sîntem în faţa unei licenţe. 
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Starea fragmentară a inscripţiei nu ne <permite să m.ai.facem 
alţ~ precizări şi ne vom limita să datăm monumentul, pe baza 
.scrierii, în a doua jumătate a sec. II sau începutul sec. I î.e.n. 

3. Inv. 2063 (Fig. 3). Fragment dintr-o stelă fup.erară de 
<Calcar, cu inspripţie în. limba .latină, descope:rit întîmplăţor în 
.anul 1960 pe .terenul fosţei gări. Din ·monuip.ent lipseşte mult, 
păstrîndu-se numai partea din stîng~, sus, a ehenarului, orna
mentat cu v.rej, ciorchini şi frunze de viţă. Vrejurile se întîlnesc 
ila mijlocul laturii superioare a. chenarului, unde se termină în 

Fig. 3 

., - c. 154 
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spirale. Din inscripţie se mai păstrează numai două rinduri 
intregi şi trei litere din al treilea rind. Deasupra chenarului, 
monumentul avea in partea superioară o ornamentaţie sau un 
basorelief, dar din cauză că . se mai păstrează numai foarte 
puţin din acest spaţiu, nu putem şti despre ce este vorba. Di
mensiunile fragmentului : 0,570 x .0,520 x 0,025 m. D~şi literele 
sint clare, scrie~ea nu este prea îngrijită. Înălţimea literelor 
variază intre 4 - şi 5,5 cm. 

. 
D(iis) M(anibus) 

Hic eg-
o qu[i i-] 

[aceo ... . 
[ ........ ] 

Cu toate că s-ar putea să fi fost quae iaceo sau iacior, am 
propus intregirea de mai sus, gîndindu-ne la epitaful lui Ovidiu 
care incepe la fel 1• 

Probabil că şi inscripţia de care ne ocupăm a fost scrisă in 
distih elegiac, începînd cu primul vers al epitafului lui Ovidiu, 
aşa cum este scrisă şi o inscripţie funerară de la Transmarisca 
(Turtucaia) 2. 

Oricum, este o dovadă că amintirea lui Ovidiu la Tomis a 
dăinuit încă niultă vreme, deoarece monumentul nostru, după 
grafie şi execuţie, nu poate data decît de la sfîrşitul sec. II sau 
începutul sec. III e.n. . 

4. · Inv. 1482 (Fig. 4). Fragment de placă funerară de calcar, 
cu inscripţie in limba greacă, descoperită întîmplător in anul 
1959 la coada lacului Techirghiol, printre resturile cimitirului 
turcesc de la Urluchioi 3• Fragmentul păstrat este din partea 
de jos a monumentului, deoarece numai latura inferioară co
respunde cu una din limitele iniţiale. Dimensiunile : 0,25 x 
0,30 X 0,08 m. Piatra fiind de proastă calitate şi scrierea ne
îngrijită, lectura celor şase rînduri fragmentare de inscripţie 
este dificilă. înălţimea literelor : 1,9·-2,8 cm. Ligaturi ~ 

1 Trislio, 111, 3, 61. 
2 Dacia V-VI, 1935-36, p. 449-450. 
3 Aici au existat numeroase inscripţii provenite din Tomis, parte din ele· 

cunoscute şi cercetate de Vasile Pârvan. Inscripţiile şi monumentele antice de 
marmură folosite de turci in acest cimitir au fost vlndute apoi de un hoge din 
Techirghiol pentru industrializare. 
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Fig. 1 
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r. 1 H +TI, A + l:l (sic!); r. 2 N + E ~' N + E, H + K; 
r. 3 T + H. 

. •••• v 'AcrxA'Y)mlio'Y)[ v ~ •.• 
Ve:VOOV ge'Y)XO: .•. 
xa:l. oe:XE'r'Y) ~~[ cra:c; ••• 
ov "Av6oc; ••• 
E:]Yw E:1t€ypx~a: .•• 
a:twvtov o!xov ... • 

Este vorba de cineva care a trăit 10 ani. Cuvinte traduc
tibile : <<am pus>> (monumentul), <<eu am scris >> (inscripţia) şi 
<< casă veşnică >>. · 

în inscripţie apar două nume proprii, ambele greceşti: 
'AcrxA.'Y)mlio'Y)c; şi ''Av6oc; sau un compus cu - 1Xv6oc;. Despre 
primul, nu putem şti exact in ce caz este. Al doilea este in 
nominativ. 

Fragmentul făcea parte dintr-o inscripţie in versuri. Cele 
cîteva cuvinte pe care le avem, se incadrează într-un sistem de 
versuri dactilice, hexametri sau pentametri. Pentru acest lucru 
pledează şi existenţa lui E:yw care n-ar fi avut de ce să fie pus 
in proză, pe cind in versuri el poate avea un rol metric şi este 
mai frecvent in limbajul poetic. 

După scriere, inscripţia ar putea data din sec. II-III. 

5. Inv. 2055 (Fig. 5). Stelă funerară de calcar, cu inscripţie 
in limba greacă, descoperită intîmplător, in anul1961, pe terenul 
fostei gări, în săpăturile şantierului de construcţii. 

Dimensiunile: 1,21 x 0,57 x 0,17 m. 
Stela este completă, dar ruptă in două. Ruptura, oblică, 

taie inscripţia cu o linie care incepe din rindul 3 in dreapta sus 
şi ţine pînă la rindul 11, in stînga jos. Ruptura afectează pu'ţin 
textul, mai ales in rr. 7-9. O zgîrietură recentă a şters o literă 
din ultimul rînd. Partea figurată a stelei este prost conservată, 
din cauza calităţii pietrei. 

Partea superioară .a stelei este identică cu faţa Laterală a 
unui capac de sarcofag -un fronton mărginit de două ac1·otere 
cu palmete. În centrul frontonului, în relief, o pasăre cu un 
ciorchine. 

Sub fronton, într-o ramă profilată, dreptunghiulară, lată. 
de 7 cm, sint cuprinse celelalte două părţi ale stelei, despărţite 
intre ele printr-o bară de 1 cm lăţime. în prima parte, care este 
inaltă de 25 cm, sint reprezentate in relief trei personaje -
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Fig. 5 
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busturi pe socluri -îmbrăcate, de mărimi inegale. Personajul 
principal, cel pentru care a fost ridicată stela, copilul mort, este 
la mijloc. Î1;l stînga tatăl, în dreapta mama. Figurile sînt mu
tilate. Deasupra, pe ramă, imediat sub fronton, este scris titlul 
monumentului 1110MNHMA. Sub partea figurată, pe o înăl
ţime de 0,51 m, se desfăşoară cîmpul inscripţiei. Inscripţia în 
versuri, cuprinzînd 21 rînduri este dialogată 1 • La sfîrşitul r. 16, o 
frunzuliţă cu vîrful spre stînga şi cu coada spre dreapta, în
toarsă în jos. La sfîrşitul r. 18, altă frunzuliţă cu vîrful în jos. 

în ce priveşte scrierea, semnalăm formele unghiulare ale 
literelor (O şi 0 în formă de romb, Q în formă de W, ~ drept
unghiular). Inainte de a scrie, lapicidul şi-a trasat linii orizon
tale de la o margine la alta a cîmpului. Ultimele trei rînduri 
sînt însă scrise iiber, fără această linie. In general, scrierea este 
destul de înghesuită, mai ales în rr. 3 şi 11, unde ultimele litere 
N şi respectiv ~ n-au mai încăput în cîmpul inscripţiei şi au 
fost scrise pe rama laterală. 

Inscripţia este compusă dintr-o alternare de rînduri lungi 
-dintr-o margine în alta a cîmpului (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17) - cu rinduri scurte, plasate aproximativ la mijlocul liniei 
respective (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). Rîndurile 19 şi 20 
sînt amîndouă de dimensiuni mijlocii, iar ultimul rînd (21) este 
foarte scurt, format dintr-un singur cuvînt. Lectura ·este dificilă, 
datorită numeroaselor ligaturi, unele destul de neobişnuite şi 
mai ales datorită liniilor orizontale care · fac posibile confuzii 
(ex. 6. cu A, r cuI şi cu~ etc.). Ligaturi: titlu: M + N + H; 
r. 1 O+ Y, Q +II; r. 3 Q + ~; r. 5 M + E, O + Y, H + 
N + K; r. 6· N + E; r. 7 Q + ~; r. 9 N + M + E, N + H, 
H + ~; r. 10 H + K; r . 11 Q + N, H + ~' N + E; r. 12 M + 
H + N; r. 13 Q + ~; r. 14 N + E, H + ~, N + E; r. 15 
H +II; r. 17 M + E, H + N; r. 18 N + E. 

Înălţimea literelor : 2,4 cm. 

'Y 1tO fL V"') [LIX 

1. - ovllev E7t' &:v8pcimo~~ fLUPIX~~ (sic pro [LOlpiX~~) Il' iS7tO 
mxv-r.x xuxAe~'t'IX~ 

XIXL yttp &yw cmeullov 't'pE~ IX ~ 't'EXVOV 
xa.: t d~ eA7tllliX~ &yecr8c-u. 

1 Alte inscripţii funerare dialogate In versuri, In W. Peck, Griechische Vers
inschriflen, Berlin, 1956, passim. 
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5. &.AA.' EfLEO ~ou'A~v xpLcrtc; gcp61Xcrev 
OUVC:XIX 't'UfL~W. . 

- wc; xp(mc; e[ O"'t't] cpLAOL fLOU pYJ't'o( v) 
X pe( W V) Cx1t'E't'LO"IX, . 

7tptv [ye] fLOAe~v fLE't'pov ~ALXLY)c; 
10. x~Xt de; &v3p1Xc; ~xE:cr61XL (sic pro lxE:cr61Xt). 

7t'IX~c; (;)v e~IXC:'t'~c; 't'U't'6oc; . vdoc; 
ALAAIXc; EXIXAOU[J-YJV. 

- <:> 't'&cpov oux ocr(ct>c; B~Xcrcrt~Xvoc; 
yeve't'Y)c; &.vE:yc:tpiX 

15. O"UV YIXfLC:'t'~ 'IIXV~iXpLIX 't'~ 1t'OAU-
31Xxpu't'&'t'1), 

fLUp6fLC:V0L 1t'IXt3oc; 't'~V 
ex1t'IX6~ yE:vc:crtv. 

X1XLpotc; w 1t1Xpo3c:~'t'1X 
20. XIXt uytE:votc; (SiC pro uyLIXLVOtc;) 1t'&Aw 

&J..AOLc;. 

Dăm traducerea textului: 

<<Spre pomeni,r_e. 

23 

- Nimic nu de.pinde . de oameni, toate s~ schimbă sub 
{puterea) destin(ului). într-adevăr, şi eu m-am străduit să-mi 
cresc copilul şi să-1 condu,c spre idealuri. Dar .voinţei mele i-a 
luat-o înainte hotărîrea (destinului), prin acest mormînt. 

-După cum este hotărîrea (destinului), dragii mei, 
mi-am plătit soarta ce-mi era scrisă, înainte de · a ajunge la 
vîrsta maturităţii şi a intra în rîndul bărbaţilor. Fiind eu copil 
de 6 ani, mic şi tînăr, mă numeam Lillas. 

-Căruia i-am ridicat acest mormînt aşa cum nu trebuia 
(în mod anormal), eu Bassianos, tatăl, împreună cu soţia mea, 
Ianuaria, cea mult prea înlăcrămată, jelind împreună naşterea 
fericită a copilului. 

Bucură-te, trecătorule şi fii sănătos mai ales pentru 
~eilalţi >>. 

Met1·ioa. Inscripţia este compusă din 10 versuri dactilice, 
hexametri şi pentametri, neformînd însă distihul elegiac. Ver
.surile 1-7 şi 10 sînt hexametri, iar versurile 8 şi 9 sînt penta
metri. Ca să obţinem o schemă metrică a poeziei, a fost necesar 
să facem unele intervenţii în text care să nu altereze sensul şi 
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care să poată fi justificate. Iată textul pe care îl · propunem şi 
schema metrică a inscripţiei : 

- OUOEV bt' &.v6pW7tOLc;, [LOpcxtc; o' i.S7tO 7tcXV't'CX X.UX.Ae~'t'CXL. 
, , , , -'1- '·'· , , ·~ ''1-> ,, e x.cxt ycxF eyw cr7teuoov 't'pe:'t'CXL x.cxt etc; e"7tLo cxye:cr CXL. 

&.A.A.' E[LEO ~ouf..~.Y x.pLcrLc; ~cp6cxcrev o ~ vex.cx 't'O[L~W. 
- wc; x.pLcrtc; ecrtt q>LAOL [LOU frfJ't'O xpewv &.mhtcrcx, 

5. 7tpt v ye [LOAd v [LE't'pov ~ALXLY)c; xcxt eLe; &. vopcxc; 1.x.ecr6cxt. 
7tCX~c; &v e~cxe't'~c; 't'U't'6oc; AtA.A.cxc; EX.CXAOO[LY)V. 
- (l) 't'cXCf>OV oux ocr[wc; Bcxcrcrtcxvoc; yevhY)c; &.veyetpcx 
cruv ye[Lenj 'lcxv~cxp[cx 't'~ 7tOAuocxx.pu't'cX't''l), 
[Lup6[Levot 7tcxtooc; 't'~v &.1tcx6~ yE:.vemv. 

10. XCXLpOLc; (;} 7tcxpooehcx XCXL uyLEVOLc; TicXf.LV &_)...A.otc;. 

1 . .!...vv 
1 

- VV 

1 
- VV 

1 1 _vv - VV 

5 . .!_V U 

1 _vv 
1 

- VV 

1 
-VV 

10. 1 

1 _ vu 
1 _ vv 
1 

- VV 

1 
-VV 

1 _ vv 

1 
- VV 

1 
- VV 

1 
- VV 

1 
-\.JV 

1 1 1 
- VV - VV - VV 

1 
- VV 

1 1 
-VV - UU 

1 
- VV 

1 _ vv 

1 
- VV 

1 
- VV 

1 _ vv 
1 

- VV 

1 
- VV 

1 

-UU 

1 
- VV 

1 
-VV 

1 
-VV 

1 
- VV 

Lectura inscripţiei, traducerea şi schema metrică pe care 
le-am propus mai sus au nevoie de unele explicaţii : 

Am socotit că în r. 1 trebuie citit [LOlpcxtc; in loc de [1-0pcxtc;, 
pentru că : - în vremea în care a fost scris textul, pronunţia 
diftongului ot se confundă cu cea a lui u ; - de la verbul [LOpw 
(a plinge) nu cunoaştem o formă de optativ aorist [LOpcxtc; 1 ~ 
- dacă am presupune existenţa optativului aorist [1-Upcxtc; în 
vremea în care a fost scris .textul, fraza respectivă n-ar mai avea 
un sens clar; - e adevărat că nu este obişnuită construcţia lui 
{m6 cu dativul, dar este explicabilă, dacă o!inţelegem spaţiaL 

1 Vezi dicţionarele. 
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De altfel putem .renunţa la această soluţie, considerînd pe U1t6 
ca prefix al verbului x.ux.f-e:î:'t'o:L folosit aici cu tmeză. 

Am propus lectura tx.EcrElo:L in loc de ~:x.EcrElo:L (r. 10) pen
tru că : - în vremea in care a fost redactată inscripţia, 
pronunţia lui 'Y) şi L era aceeaşi; - de la verbul ~x.w nu cunoaştem 
forme de aorist mediu 1 ; -necesităţile metrice cer vocală 
scurtă (L) şi nu lungă ('YJ); -confuzia dintre cele două verbe 
(~x.w şi tx.vEo:.L~L) era posibilă nu numai din cauza identităţii 
de pronunţare, dar şi din cauza apropierii sensurilor, dintre care 
cel obişnuit intr-o frază ca a noastră este al verbului tx.vEOtJ.O:L. 

Am propUS uyLo:(voLc:; în loc de uyLEVOLc:; (r. 20) datorită 
confuziei dintre pronuntia diftongului o:L cu e. Aceasta nu implică 
nici un fel de consecinte semantice sau metrice. 

În r. 7 întîlnim cuvîntul necunoscut P'YJ't'6. El nu poate fi 
de{lît o formă incomplet scrisă de la adjectivul p'Y)-r6c:;, -~, -6v. 
În cazul nostru, s-ar putea acorda fie cu cp(f-oL, fie cu xpewv. 
Sensul frazei ne face să-l atribuim lui xpewv şi pare mai vero
similă omiterea lui v final, care se pronunţa slab sau nu se mai 
pronunţa de loc, decît omiterea lui L, care era parte compo
nentă a unui diftong (oL se pronunţa chiar L). 

Din punct de vedere, metric, forma p'Y)-r6 se încadrează 
perfect in vers. De altfel in limba greacă sint numeroase adjec
tive cu terminaţia de neutru -o (-rou-ro, &.Al-o etc.) cu care s-a 
putut face analogie. 

Pentru alcătuirea schemei metrice, a fost necesar să facem 
unele Suprimări în text. Poate că este vorba de adăugiri făcute 
eventual de lapicid, acolo unde a crezut el că textul este neclar. 
Poate că însuşi autorul a făcut respectivele întregiri, ·pentru a 
uşura înţelegerea textului, dar nu le-a luat in consideraţie în 
versificaţie. Astfel în r. 3 am suprimat cuvîntul -rEx.vov, fraza 
avînd înţeles şi fără el. Cuvîntul este scris înghesuit, iar ultima 
literă nemaiîncăpînd în cîmpul inscripţiei, a fost scrisă pe ramă. 
Introducerea cuvîntului -rEx.vov a dat un înteles mai deplin 
frazei, dar a stricat versul. în r. 4 am suprimat desinenţa -o:c:; 
din eh(~o:c:;. Altfel nu putem obţine ultimele două picioare 
clasice ale hexametrului, dactil şi troheu sau spondeu. Este 
foarte posibil ca autorul să fi gîndit cuvîntul la acuzativ sin
gular (eh(~o:) şi atunci a putut face eliziunea în vers înaintea 
lui &.yecrElo:L, iar lapicidul, pentru că a crezut necesară o desi
nenţă cazuală, a pus-o pe cea de acuzativ plural, care nu mai 

1 Vezi dicţionarele. 
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admite eliziunea. în r. 11 am suprimat cuvintul vdoc; care 
face ca versul să fie prea lung. Acest cuvint, pus alături de -ru-r66c;, 
formează o expresie pleonastică, amindouă insemnind cam· 
acelaşi lucru şi e posibil să fi fost adăugat aici pentru a-l traduce 
pe celălalt, care probabil că era mai rar. Se poate să se fi in
timplat şi invers, dar ve:î:oc;, ca şi -r€xvov din r. 2 este inghe
suit şi are ultima literă scrisă pe ramă. 

Din textul inscripţiei subliniem cîteva amănunte de limbă, 
metrică şi continut : 

- Fonetică. Se confundă u cu ot '(r. 1), 'YJ cu t (r. 7) şi e: cu 
CXL (r. 20). 

- Morfologie. Lipseşte t adscriptum. 
- Sintaxa. Folosirea lui urr:6 (r. 1) cu dativul cu sens in-

strumental-spaţial~ . 
-Vocabular: constatăm existenţa formelor homerice s(.L€o 

(r. 5) \ o\Sve:xoc (r. 6) 2, l>(t) (r. 13) 3 şi a altor expresii pro
venite din vocabularul epic. 

Expresia oux ocrlwc; (r. 13) care inseamnă << aşa cum nu e 
bine, impius >> trebuie s-o inţelegem cu sensul de <<anormal>>, 
adică nu tatăl trebuia să clădească mormint copilului, ci invers. 

Adjectivul &r:i6~ pe · ungă yEve:rnv (r. 18), în contextul 
respectiv arată - că părinţii pling moartea m~;Li dureroasă a unui 
copil care atinsese vîrsta de 6 ani şi care ~ sc~pat de pericolul 
morţii, mai normală la naştere. 

Expresia uytoclvotc; 'T':aALV &"A"Aotc; (r. 20 - 21) credem că. 
este o urare adresată trecătorului, cu sensul de << ~ fi sănătos 
ca să nu-i facă pe cei apropiaţi nefericiţi, aşa cum sint cei ce 
au scris piatra, îndureraţi din cauza morţii copilului ». 

Boccrmocv6c;, numele tatălui este roman 4 • 

'locv~ocploc, este transcrierea in limba greacă a num~lui 
latin Ianuaria 5• Transcrierea ne arată că semivocala u din la
tină se pronunţa consonantic, iar ~se citea in greacă labiodental. 
Acest fel de transcriere in greacă a numelui latin, îl mai intilnim 
numai în papirii de la începutul sec. IV 6• 

1 Homer, Iliada, K, 124. 
2 Ibidem, 1, 505, A 21. 
3 Ibidem, A, 86, B 205. 
4 Pape-Benseler, Wiirlerbuch der griechischen Eigennamen, I, p. 201. 
5 CIL, III, 2325. 
6 u7to 'I<Xv~u.ptv, in The Oxyrhynchus Papyri, I, Londra, 1898, nr. 43, 

col. IV, nr. 24 şi 26. 
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At:A:Aa~ este un nume care pune mai multe probleme. După 
-cum am arătat, datorită liniilor trasate pe piatră pentru deli
mitarea rîndurilor, !J.. şi A se pot confunda uşor. Totuşi, ob
servaţiile fă~ute asupra monumentului ne fac să înclinăm spre 
versiunea At:A:Aa~ şi nu !J..t:A:Aoc~ sau !J..tSaa~. Printre numele 
semitice am găsit asemănări cu /J..t:A:Aou (gepitiv) şi A(A:Aa 1• 

Printre numele tracice, sînt pomeniţi /J..(:A/..'Y)~ şi A(:A:Aa (fem.) 2. 

La Chersonesos, într-o inscripţie funerară l1Pare A(:A:At~ 3 • 

Avînd în vedere însă că numele părinţilor sînt romane, este 
foarte posibil ca A(:A:Aoc~ din inscripţia noastră să fie un dimi
nutiv de la un nume roman ca Laelius, transcris Aa(:A:Ato~ dar 
şi Aoc~:Ato~ 4 , de unde At:Aw~. De altfel, însuşi copilul spune că 
<<fiind mic de numai 6 ani, se chema A(:A:Aa~ >>, amintind deci 
apelativul familial de copil şi nu numele lui propriu-zis. 

- Metrică. Trebuie semnalate unele excepţii clasice şi 
altele proprii acestui text, necesare pentru alcătuirea schemei 
metrice a inscripţiei. 

Diftongii -oct, -ot la sfirşitul cuvintului sînt consideraţi 
lungi În xocl. y<X.p {V. 2), -rpelji<XL (V. 2), <:pLAOL (V. 4), fLUpofLe:VOL (v. 9) j 
sînt consideraţi scurţi în xal. d~ (v. 2), xa( (v. 5), xat (v. 10); 
nu are importanţă cantitatea lor la sfirşitul versurilor 1, 2, 5. 

Gurpurile muta cum liquida din ţext (x:A, XP, -rp, xp) nu 
lungesc vocala anterioară scurtă decit într-un singur caz : 
7to:Auaocxpu-r<X't"Y) (v. 8). 

În V, 3 Se foloseşte lungirea homerică a lui -0 din efLeO, 
Vocalele a, t, u, sînt considerate lungi sau scurte, după ne

voile versului, fără a se ţine seama de cantităţile lor naturale. 
Ex. u- din uyta(vot~ (v. 10) este considerat lung, deşi prin 
natură este scurt 5 • 

Diftongul e:L- din prepoziţia d~, trebuie citit scurt în 
ambele cazuri întîlnite (v. 2 şi v. 5). 

Numele proprii Bacrcnocv6~ şi 'Iocv~ocp(a sînt introduse în 
versuri, nerespectîndu-se regulile metrice. Astfel -a- înainte de 
consoana 9-ublă -crcr- trebuie citit scurt. La fel şi celălalt a, care 
prin natură este lung 6, trebuie citit scurt. Grupul de vocale 

1 ·wuthnow, Die semitischen Menschennamen in griechisclzen Inschriflen 
und Papyri des vorderen Orienls, Berlin, 1930, p . 43/28 şi p. 67/30. 

2 Detschew, Die lhrakischen Sprachresle, 1957, p. 136/2 şi ·p. 276/3. 
3 Latyschew, IOSPE, IV, nr. 491. 

. 4 Pape-Benseler, Wiirlerbuch der griechischen Eigennamen, II, p. 797. 
5 Vezi dicţionarele. 
0 Vezi dicţionarele. 
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-L~- trebuie citit în synizesă. Probabil că şi în vorbirea curentă i 
era pronuntat consonantic, nefăcînd silabă aparte. La fel se 
citeşte grupul L~ şi în 'lcx:v~cx:ptcx:, atit la începutul cît şi la sfî~
şitul cuvîntului. Mai ciudat este faptul că deşi u consonantlC 
latin este transcris în greacă printr-o consoană ( ~), el nu face 
poziţie împreună cu v pentru lungirea vocalei anterioare, astfel 
că prima silabă a cuvîntului rămîne scurtă. . 

în afară de obişnuitele formulări de rigoare şi de expresiile 
poetice, luate mai ale~ din genul epic, inscripţia are şi alte părţi 
interesante. . 

Destinul de neînlăturat• şi moartea sortită a copilului sînt 
înfăţişate în jnscripţia' noastră în mod figurat, prin termeni 
proprii acţiu:q.ilor Jq.decătoreşti : xplcrLc;, {rrrrcc;, &.7to-dvw. Este 
o exprimare eufemfstică, marcată şi prin indicarea în text 
a rezultatului hot~rîrii soartei, în loc să fie exprimat mij
locul de îndeplinire a a.cestei hotărîri (mormînt în loc de 
moarte). 

După grafie şi după fenomenele de limbă pe care le conţine 
inscripţia . (m~i ales transcrierea 'lcx:v~cx:plcx: a numelui latin 
Ianuaria), considerăm că ea trebuie să dateze de la sfîrşitul 
sec. III s;tu începutul sec. IV. 

Publicarea acestor cinci epigrame tomitane nu ne poate 
duce la co:r;Lcluzii ge;nerale de ordin istoric sau lingvistic, ele 
datînd din eyoci diferite, dar prezintă interes ca documente 
în sine. Puse alături de alte inscripţii în versuri provenite din 
Tomis, ca epigrama lui Hermogenes din Cizic 1 sau a celuilalt 
Hermogen,es, din tribul Oinope 2, ne pot da o lumină asupra 
răsJ?~dirii şi importanţei pe care le aveau pietrele funerare cu 
im;cripţii versificate, printre monumentele necropolelor tomi
tane. Acest fel de inscripţii erau un mijloc de perpetuare a celor 
mai bune tradiţii literare. Autorii epigramelor încercau pe de 
altă parte să păstreze o limbă clasică cît mai nealterată, şi 
strădania lor a avut uneori destul succes în fata transformărilor 
impetuoase, deşi insensibile pentru vorbitori, pe care le suferea 
limba. 

Desigur că ' toate datele pe care le pot furniza inscriptiile 
verisificate tomitane pentru cunoaşterea fenomenelor lingvis-

1 Th. Sauciuc-Săveanu, In Analele Dobro gei, 1935, p. 156. § 4. 
2 Gr. Tocilescu, AEM, 1895, p. 227-229; I. Stoian, In Studii Clasice, III, 

1961, p. 188. 
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tice şi de tradiţie literară pot constitui obiectul unui studiu 
vast, în care, prin metoda comparaţiei, să poată fi trase con
cluzii de ordin general. Deocamdată ne-am mulţumit cu pu
nerea în circulaţie a acestor documente, semnalînd pe cît 
poSibil detaliile cele mai interesante pe care le prezintă fiecare 
dintre ele. ' 

HEM3,U:AHHbiE TOMMCCKME HA,U:llMCM B CTMXA'X 

PE3IOME 

ABTop rry6mm:yeT HeCROJibKO Ha,n;rpo 6HbiX :mnrpaMM ns 
ToMnca. Co.,n;epma:mnecH B Hnx HBbiKOBbie HBJieHnH, nx MeTpnRa, 
.JIH Tepa TypHaH Tpa,n;Hil;HH, YIIOMHHYTble UMeHa IIpe,n;cTaBJIHIOT 
60JiblllOH UHTepec. 

M 1, nHB. 2106. ,II;ByHBhl'IHaH Ha,n;rpo 6HaH Ha,n;m:~ch, B Ro
Topo:H CTpORM 3 l1 5-9 HamiCaHbl B CTHXaX, HM60M (rpelleCRMH 
TeRcT); rraMJITHHR BoB,n;BnrHyT TnMo<JleeM, CbiHOM HoHHMH, Ha 
MorHJie KopHeJinn <l>opTyHaTbi, meHbi M. KopHeJinH CTa6nJIMO. 

llpo6JieMaTH'IHOH HBJIHeTCH TpaHCRpHIID;MH 3 CTpORH, IIO
TOMY 'ITO CJIOBa, cJie ,n;yro:m11e sa <Dop-rouvrX.-roc, He rro p;,n;aroTCH 
HCTOJIROBaHIO. B rrepBOH CTpORe CJie,n;yeT TaRme OTMeTUTb He
·0 6'bHCiiJiiMOe Ha,JIH'IHe 6yRBbl J rrepe,n; fLV~[J.'Y)<:;. 

BcTpellaiOTCJI HeRoTopr:,re MBBeCTHbre <!JoHeTnlleCKMe HBJieimH, 
RaR HaiipnMep EL BM8CTO L (Tet:.Lo8eo,:;) l'IJIH JReiiOHBJI8Hl'Ie U rrepe,n; 
ry6HbiM ( O"UV~LOV , O"UV7toc8-Yj ). 

qTO RacaeTCH MeTpnRn, HaMeqaeTcH c·rpeMJieHne coxpaHnTb 
JIHllib pMTMH 'IHOCTb cTnxa, 6es o.6Haa TeJibHoro co xpaHeHMH paa
JIH'IHH' Ţ(OJil'UX HJIH Rpa TRHX CJIOl'OB . 

B JieRCHII:e IIOHBJIHIOTCH II03TvrllecRne qJO}JMbi HaR cr-ropy~v , 
XOO"[J.(ocv, crwcppovoc, O"UV7toc8-Yj, OrXXpuoc. 

JlaTvrHCRH~ TtlXCT ,n;aeT B rrepeBo,n;e TO JibRO O"UV~LO<::;=Coniuna; 
l1 Bb!pameHvre [J.V~fL'Y)<:; XrXPLV =memoriae CaUSa. 

Ha,n;mrch oTHocnTCH rro Bce:H BepoHTHOCTvr r"' II B. ,n;o ILs. 
M 2, HHB. 1513. <l>parMeHT nap;rrncvr 3JIJIMHHCTntJeCHOH srroxH 

{II-I BB. ,ll;O 11.3.) l'IHTepeceH, rJiaBHbiM O 6pa30M, CBOeH ,n;peB
lfOCTbiO. 

M .3, vrHB. 2063. <l>parMeHT vrBBeC THHROBoro na,n;rpo 6Horo 
TiaMHTHJii·Ra C JiaTMHCHOH Ha,n;miCbiO , W3 ROTOpOH COXpaHHJIHCb 
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mnrr.r:. )l;Be c TpOKR H 3 6yimhl n:s TpeT.r:.e:H:. Ha qaJio aToM Ha)l;ITMCH 
T01K)l;eCTBeHHO C Ha qaJIOM SITn:Ta<J>HH 0BH)l;HH . 8TO )l;OKaShlBaeT, 
qTo amTe.IDI ToMHca B KGHI(e II HJIH HaqaJie III n. H.s., K KOTO
POMY OTHOCMTCH ):\aHHhlti: <J>parMeHT, xpaHJirmr ell(e naMHT.r:. B rro :ne, 
KOTOphlH SaKOH'IHJI S)l;eC.b CBOIO 7KHSH.b. 

M 4, HHB. 1482. <I>pan.reHT Ha)l;mrcrr Ha)l;rpo 6Horo MSBecT
HJIKOBoro nai'IHTIDIKa:HaH)l;eHHhlti: Ha 6epery o se pa TeKMprMoJI : 
naMffTHMK, no -BH)l;MMOMY I1pOJili XO)l;HT HS Tol\mca. CoxpaHMJiac.r:. 
OlJeH.b HeSHalJMTeJI.bHaH qaCT.b TeKCTa HO OCTaBillHeCff CJIOBa 1 

Cpe.I(M KOTOphlX Jii M6CTOHM6IDI6 eyw BCTpe<raiOII(eeCff rJiaBH.biM 
o6pasoM B CTJiiXOTBOpHOl'YI ffShlKe npHHaj:\JiemaT j:\aKTMJIHqecKOH 
CHCTeMe CTHxocJiomeHHff. ,!(aTa: II-III BB.H.s. 

M 5, 11HB. 2055. 11sBeCTH1IROBhlH Ha](rpo6Hhlti: naMffTHHK c 
Ha)l;ITHc.r:.ro Ha rpe-.:recKoM ffBhlKe. Ha cKyJI.r:.nTypHo:Fr qacTH naMHT
HHKa npe)l;CTaBJI6Hhl TpH qmryphl, Jil3 KOTOphlX rJiaBHaH -yMep
IllHH pe 06HOK KOTOpoMy ITOCTaBJieH IIaMHTHMK, HaXO )l;HTCff 
nocepe~He. KpoMe aarJiaBHH {{nt6(Lv·IJ!Loc), TeKcT, aaHMMarom;Mti: 
21 pH)l;, BKJIIO<raeT B CeOH 10 )l;aRTIIJIHqecKHX CTliXOB 1 Jil3 KOTOpbiX 
1-7 H 10 HarmcaHhl reKaaMeTpoM, a 8 H 9 neHTaMeTpoM. 

BcJie)l;CTBHH <l>oHeTH<recKHx cMemeHI1H Toro BpeMeHH, HeKo
TOphle cJioBa Harm:caHhl omHOO"<IHO IIJIH HenoHHTHhl: Hanp. !Lupoctc; 
BMecTo (LOLprxtc; (1 CTpoKa); p·l)-ro BMeCTO pYj-rov (7 cTpoKa); 
• ' .1l • ' o (10 ) • ' • ' YjXEUV!XL BM6CTO LXeG CXL CTpORa ; uyte:VOtc; BM6CTO uytcxLVotc; 
(20 CTpOKa). 

,I(JIH cocTaBJieHHff MeTpHqecKoti: cxeMI>r, aBTop 6nm Bnmym
)l;eH BHeCTH HBMeHeHMH B TeKCT, HCKJIIOlJHB HeKOTOpnie CJIOBa, 
KaK 7EXV0'J (3 CTpoKa), ve:'i:oc; (11 CTpoRa) H OKOHqaHHe - cxc:; B 
cJioBe eA?t(~a:c:; (4 cTpoKa) . 0-.:renb Mo<KeT 6.r:.rT.r:., qTo OHH npHHaA
JiemaT KaMeHoTecy, ;!\OOaBHBIDe;uy HX ]I;Jiff HCHOCTH TaM, rj:(e 
eMy KaaaJIOCb Jieo6XOAJ!I~IO, HJill me CaMOMY aBTopy, KOTOpniH, 
BHec HX, qTo ohl o 6Jier"<IJi!Tb DOHlill\1aHHe TeKcTa, He rrpHHHMaff 
O)l;Ha.RO, HX B pacqeT DpH CTHXOCJIOmeHHH. 

CJieA)TeT OTMeTliTb HeKoTopl>le !PoneTHlleCI<lfe no APO OI-IOCTH: 
cMemeHHe u cot, Y! c t, e: cat. B nei<cKKe ncTpe'-taJOTCff roMepos
CKHe <l>opMbl 1f:jLeO, OlJv€'/..«1 ij) H T.;J:\.). 

Co 6c-rBeRHLie ruieHa Baaa-w..wS~ H 'Iav~apta pHM L< r npo
HCXOmAeHHH. Tpmci<pnnl(HH naTJruCMoro MMei-IMH Ianua;ria 
npeAcTaBJIHeT HHTepec c <I>oneTn:llecnoi1: TO'fiUt ape:nMJI (JiaTMn
cRd cor.nacH»m n H rpeqec:Kl1iii: ~ ry6fl0ayono:ti) H npuDOJ\HT nac 
K ReKoTopmt xponoJIOmllecimM yTo'lffl JJJifl.M (:KM n D BlJŢty, 
liTo ono BcTpellaeTcn R B namtpycax IV D). AL>.>.oc~ 110 Dce.lt ne
poHTHOCTH HBJII.fJeTCH JJiacKaTeJJ:&Hl>lM H11CllCM p 6CIII<a. 
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Co;o;epmaHHe Ha}l;m-ICH HHTepecHo HeKoTopi>IMH BI>Ipame

HHJIMH (7tcXV't'CX XUXAd't'CXL), a TaKme aB<fleMH3MaMH C I1pHM8H8HH8M 

cy)l.e 6HhlX BI>Ipamemri1: {xptcn~, frrrro~, &Tio-r[vw ). 
IlaM.HTHHK, no-BH;IJ;HMoMy, oTHO CHTC.H 11: KOH~Y III HJIH na

qaJiy IV B.H.a. 

UNVE,ROFFENTLICHTE VERSINSCHRIFTEN AUS TOMIS 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verfasser veroffentlicht verschiedene Grabepigramme 
aus Tomis, die wegen der _Sprachformen, der Metrik und lite
rarischen Uberlieferung sowie wegen des Nachweises einiger 
Personennamen von Interesse sind. 

Nr. 1, Inv. 2106, ist eine zweispr~chige Grabinschrift, bei 
der die Zeilen 3 und 5-9 (griechischer Text) in ja.mbischen 
Versen abgefa.Bt sind. Die Grabstele wurde von Timotheus 
Sohn des Nonivs zum .Andenken an Cornelia Fortunata, Gattin 
des M. Cornelius Stabilio errichtet. 

Zweifelhaft ist die Umschrift von Zeile 3, da der Cl>op-rouv&-.cx 
folgende Text nicht ausgelegt werden kann. In Zeile 1 wird 
auf ein vor dem Worte fLV-IjfL"YJ~ erscheinendes unerklărliches 
I hingewiesen. ' 

Festzustellen sind auch einige beka.nnte phonetische Er
scheinungen, wie die Verwendung der II). chrift -c:~- ta,tt ~ 
(Tc:L[Lof.lc:o~) oder das Erscheinen von v vor einem Lippenla,ut 
( O'UV~LOv, O'UVTicxf.l-Yj). 

Vom metrischen Standpunkt i. t fe tzu.stellen daJl zwa,r a,uf 
die Beibehaltung des Versrhythmu Gewich gelegt di Silben
lange jedoch nicht unbeding bea ht wird. 

Im Wortschatz erschein n di hteri ch Formen wie 11-romv, 
XOO'[LLCXV, crw<ppovcx, O"UVTicxf.l -Yj Mxpua. 

Der lateinische Text · brin()' l digli h nur die Uber e zung 
von cruv~LO~ = coniunx und der Formei !J.Vlj[L"Y)t;; x&p~v = nM
moriae causa. 

Die Inschrift stammt wa,hr oheinli au dem 2. Jh. u. Z. 
Nr. 2, Inv. 1513, ist in Brn u k einer Insclnift au.s 

~ellenistischer Zeit (2. - 1. Ih. , .u.Z.) di insb ondere wegen 
1hres Alters Beachtung v ·dient. 
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Nr. 3, Inv. 2063, Bruchstiick einer Kalksteinstele mit la
teinischer Inschrift, von der nur zwei Zeilen und drei Buch
staben der dritten Zeile erhalten sind. Dieser .Anfangsteil der 
Inschrift ist mit dem Beglnn der Grabinschrift Ovids identisch. 
Dies beweist, da13 · gegen Ende des 2. oder Beglnn des 3. Jh. 
u.Z. - aus dem die vorliegende Inschrift stammt - die Erin
nerung an den Dichter, der seine Tage in Tomis beschlo13, bei 
den Bewohnern dieser Stadt noch lebendig war. 

Nr. 4, Bruchstiick einer Grabinschrift auf Kalkstein, die 
am Ende des Techirghiol-Sees geborgen wurde, wahrscheinlich 
jedoch aus Tomis stammt. Vom Text ist sehr wenig erhalten; 
die vorhandenen Worte, worunter auch das vor allem in der 
dichter:ischen Sprache verwendete Fiirwort &yw, gehoren einem 
System daktylischer Verse an. Zeiteinstufung: 2. - 3. Jh. u.Z .. 
. . Nr. 5. Inv. 2055, Kalksteingrabstele mit griechisch'er 
Inschrift. Im bildlichen Teil sind drei Personen dargestellt, 
von denen sich die Hauptperson, das verstorbene Kind, fiir 
welches das Grabmal errichtet wurde, in · der Mitte befindet . 
.Âbgesehen von der U'berschrift (\m6fLV"Y)fLCX:), umfa13t der in 
21 Zeilen geschriebene Text zehn daktylische Verse, davon 
Vers 1-7 und 10 Hexameter, 8 und 9 hingegen Pentameter 
sind. 

Zufolge der damaligen Verwechslungen auf phonetischem 
Gebiete, sind einige Worte falsch geschrieben oder unverstănd
lich wie fLUpcx:tc:; statt fLO[pcx:tc:; (Z. L), pYJ-r6 statt p·f)-r6v (Z. 7), ~xf.O"
~cx:L · statt · LXE0"6XL (Z. 10), uydvotc:; statt uyt-x.[votc:; (Z. 20). 
. Zur .. Aufstellung des metrischen Schemas war. es erfor
derlich, â:m Text gewlsse Eingriffe vorzunehmen, wo bei einige 
Worte wie : -rexvov (Z. 3), ve:'i:oc:; (Z. 11) und die End1,1hg . -cx:c:; 
in &t..rcta.cx:c:; (Z. 4) beseitigt wnrden. Alle diese sind moglicher
weise erklărende . Zusătze, die der Steinmetz oder sogar der 
Verfasser fiir das leichtere Verstăndnis des Textes unter Hin
tansetzung .des Versbaus fiir erforderlich hielten. . 

· Als phonetische Besonderheiten sind die Verwechslung 
von u und ·ot, "Y) · und t, e: und · cx:t hervorzuheben. 

Im Wortschatz erscheinen homerische Formen (&fLlo, 
ou·vExcx:, <Ţ> usw. ). . . . 

Die Eigennamen Bcxcrmcx:v6c:; und 'Icx:v~cxp[cx: sind romisch'. 
Diese Unischrift des lateinischen Namens Ianuaria ist vom 
phonetischen Standpunkt aus bemerkenswert (lateinisches kon
sonantisches u und griechischer Labiodental ~) und fiihrt zu 
einer genaueren Zeiteinstufung (erscheint auch in Papyri des. 
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4. Jh.). A[AA.cxc; diirfte ein vertraulicher Rufnamen eines Kindes 
gewesen sein. 

Der Inhalt der Inschrift ist wegen einiger Formeln (m:X.v-re< 
xux.f..e:î:-ra:L) und wegen der euphemistischen .Ausdrucksweise 
unter Verwendung von gerichtlichen Fachausdriicken von 
Interes se (xp[cnc;, pYJ-roc;, &no-r[ vw ). 

Das Denkmal diirfte aus dem ausgehenden 3. oder begin
nenden 4. Jh. u .Z. stammen. 

:s - c. 154 



www.ziuaconstanta.ro



www.ziuaconstanta.ro

NOTĂ ASUPRA UNUl DECRET ELENISTIC INEDIT 
DIN MUZEUL REGIONAL DE ARHEOLOGIE DOBROGEA* 

de A. A.R:I.CESCU 

În lapidariul Muzeului regional de arheologie din Constanţa 
se păstrează sub nr. de inventar 2106 un interesant decret de 
epocă elenistică, găsit în satul Potîrnichea, raionul Negru Vodă. 

Placa, de marmură, din care se păstrează numai partea 
inferioară cu 13 rînduri de inscripţie, a fost descoperită întîm
plător în anul 1958, la vest de satul Potîrnichea, unde sînt 
urmele unei aşezări antice. 

Inscripţia este tocită şi lovită, aşa încît multe litere au 
dispărut, mai ales în colţuri şi în margini. 

Scrierea este îngrijită, fără ligaturi. Semnalăm următoarele 
caracteristici grafice : O şi 0 mai mici decit celelalte litere, a 
doua hastă verticală laN şi ll mai scurtă decit prima, ~ un
g:hiular uşor desfăcut, hastele oblice ale lui K scurte. înălţimea 
literelor este în medie de 1,3 cm . 

. Dăm mai jos transcrierea textului păstrat, cu întregirile 
pe care le propunem : 

. . • • . . . • • • • • &crono<; ae:a6cr[61Xt IXU't'C7>L XIXL ex-] 
[ y6vot<; 7t0At]-rd1Xv, 7tpO~e:VLIXV, e:ue:pye:<rLIXV, tcro[ 't'E-J 
["Ae:]t1Xv, e:tcr1t"Aouv xiXl ~X7tAOuv, XIXL 7tOAEfl.OU XIXL e:Lp[ 11-] 
VIX<;], &cru"Ae:l. XIXL cX<r7tOvad· cr-re:cpiXVW<riXL ae IXU't'OV -ro['L<;] 

5. [L\to]vucr(ot<; 't'OL<; ~e:vtxo'L<; ev ~Wt &e:rk-rpc.ut -rou<; 7tp0-

* Publicat tn Studii Clasice V, 1963, p. 316 - 318. 
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[~ou"A]ou.:; xpucr!i<ll~ ·~ cr'Te:cpcX.v<ll~ &.vopaycx6lcx.:; gve:xe:v xcx[t] 
[ 

> J -~ ~ ' [ > '] ~ 1 1 > Cl' 1 'll rxvcx yye~ACX~ cw'T ~ e:cr'T~ XCXAO<; xcx~ cxy(f.v c<; xrx~ 7tpovu[J.O<; 
[ 

1 ,, J 1 1 , ~ , ~ 0 - ~ 1 ' , [ J 
XCX~ EUV OU<; 7tEp~ 'TCX[L 1t 0 /\~V· E7t~[LEA"Y)V"IJ[LEV OE 'TOU<; CX yo-

[prxvop.OU<; ~] w.:; o .. e:A&.tJ.<llV cxu .. ou &.vrx .. E:e"YJ~li.' d.:; 'To t[e:-J 
[pov - ~ou 'Hpa]x"Ato.:;· xaMcr.x~ oE: ·.cxu'Tov xcx( d.:; 7tpu'Tcxve:Lo[v] 
• • • • • • &.7tocr'Tei"A:x~ oE: au't'w~ xcx t ~E:wx 'TOU<; tJ.[ e:-J 
[p~cr .. &.:;, 'TO oE:] &.vcX.A<ll[LrJ. U7t0'TEAE()(X~ 'TOV 'TCX[Llcxv • •• 
• • • • • • • • • • • • &.vcx"Alcrx •••••••• E ........ IO ....... . 
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Desigur că unele întregiri făcute textului comportă discuţii : 
7tOAvrdtXv (r. 2) Se întîlneşte rar (ca de exemplu într-un 
decret de la Mesambria) \la începutul-listei onorurilor, înaintea 
proxeniei, dar altă posibilitate de înt~egire nu vedem. 

-ro~c; Lltovucr(mc; -ro~c; ~e:vLxo~c; (r. 4 - 5) sînt sărbători în 
cinstea lui Dionysos, speciale, ale străinilor atestate şi în alte 
inscripţii din Callatis 2 şi aveau loc în luna lui Apolo Lykeios; 
N şj Y la începutul r. 5, deşi foarte şterse, sînt sigure. 

ftpo~ouAouc; (r. 5 - 6) magistraţi cunoscuţi la Callatis 3• 

e:6vouc; (r. 8) ni s-a părut cea mai potrivită întregire faţă de 
conţinut şi spaţiu. 

&yope<vofLouc; (r. 8 - 9), magistraţi care nu sînt atestaţi 
încă la Callatis, dar a căror existenţă poate fi bănuită 4 • 

-ro te:pov -rou 'HptXxA€oc; (r. 9 - 10) este o întregire pe 
care ne-a sugerat-o analogia cu alte decrete (de; -ro te:pov -rou) 5 

precum şi existenţa lui L la sfîrşitul r. 9, ca şi terminaţia -loc;, 
de genitiv doric. De altfel, înaintea lui A se poate observa o 
h:tstă oblică inferioară scurtă, aşa cum este la K din tot textul. 

fLE:pLcr-r&c; (r. 11 - 12) este o întregire propusă pe baza 
sensului, a existenţei lui fL la sfîrşitul r. 11, cît şi a analogiei cu 
unele decrete de la Histria 6 • 

· Deşi preambulul şi motivarea lipsesc, putem înţelege din 
fragmentul păstrat că sfatul şi adunarea poporului (~ ~ou)..·~ 
XtXL o o~IJ-oc;), luînd în consideraţie meritele unui străin (care 
rămîne pentru noi anonim) hotărăşte : <<să i se acorde acestuia 
şi urmaşilor săi dreptul de cetăţenie, onorurile de proxenie, 
titlul de binefăcător, egalitatea fiscală, libera intrare şi . ieşire 
din port, atît în timp de război, cît şi în timp de pace, în mod 
inviolabil şi irevocabil; să-1 încoroneze la sărbătorile lui Dionysos, 
cele ale străinilor, în teatru, consilierii sfatului, cu coroană de 
aur, datorită virtuţii sale, şi să se anunţe public că este un om 
ales şi bun şi prieten şi binevoitor faţă de oraş; să se îngrijească 
magistraţii publici (agoranomii ~ ) ca inscripţia lui să fie aşezată 

1 G. Mihailov, JGB, I, nr. 307. 
2 Th. Sauciuc-Săvranu, Dacia, I, 1924, p. 144. 
3 Jirccek, AEM, 1881), p. 200. 
4 Ar putea să fi e şi &p:xov't"OC<;. clar la vrem ea d ecretului nostru parc mai 

plauzibilă existenţa a goranomilor atestaţ.i şi la Mesambria (G. Mihailov, IGB, 
1, nr. 317). 

5 Th. Sauciuc-Săvcanu, Dacia, III-IV, 1927-1932, p . 450; Gh. Mihailov, 
IGB, I, nr . 307, 313, 315 (d ecret e el in MeEambria). 

6 D . M. Pippicli, Conlribulii la istoria veclze a Romîniei, Bucureşti, 1958, 
p. 52. . 



www.ziuaconstanta.ro

38 A. ARICESCU 

in templul lui Heracles ; să fie chemat şi in prytaneu ; ... sa-1 
trimită şi daruri împărţitorii (~),iar cheltuiala să fie suportată. 
de vistier . , .. >>. 

O problemă importantă este cea a provenienţei decretului. 
După formă şi conţinut, el aparţine unui oraş-stat de pe malul 
vestic al Pontului E:uxin. Existenţa unor particularităţi dorice, 
ca fonetismul -ra.(.L -rt6f..~v, infinitivul em(.Le):YJ61j(.Lev şi genitivul 
'Hp1Xx.Alo~, existenţa acelor t.wvucr[IX -ra. ~ev~x&., precum şi 
denumirea magistraţilor -rtp6~ou)..o~, ne fac să. considerăm 
că decretul provine din Callatis. Cum a ajuns fragmentul de 
care ne ocupăm la Potîrnichea (cea. 35 km departe de Callatis), 
localitate care se afla probabil în teritoriul Tomisului (la numai 
15 km) nu putem şti. Deoarece nu s-au făcut cercetări in aşe
zarea rurală in care a fost descoperit, nu ştim dacă monumentul a 
fost refolosit ca piatră de construcţie în ziduri antice sau a fost 
adus intr-o vreme mai tîrzie. 

Deşi nu cunoaştem nici numele beneficiarului decretului, 
nici motivele pentru care i s-a acordat numărul considerabil 
de onoruri, inscripţia ne dă unele date importante .. 

Pentru prima oară este atestat la Callatis un teatru, edi
ficiu care in mod normal trebuie să fi existat in toate polisurile 
greceşti şi în orice caz la Callatis, oraş cu o deosebită inflorire 
culturală in epoca elenistică.. 

Pare verosimil, şi acest fapt sprijină intregirea făcută, ca la 
Callatis să fi existat un templu inchinat lui Heracles. Din emi
siunile monetare autonome calatiene reiese că Heracles şi 
Demetra aveau o importanţă de prim ordin printre divinităţile 
adorate la Callatis. 

Prytaneul este cunoscut la Callatis numai dintr-o singură 
inscripţie 1 şi considerăm important Să subliniem atestarea lui 
şi in decretul nostru. 

Dacă întregirea fLep~cr-r&.~ ar fi sigură, înSeamnă că. la Cal
latis, spre deosebire de Histria, << împărţitorii >> sint cei care exe
cută, iar vistierul (o 't'IXJLLIX~) este cel care dispune de cheltuieli, 
în timp ce la Histria, vistierul (o otxov6fLo~) era executant, 
iar ot fLep~cr-riX( planificau cheltuielile 2. 

După grafie 3 şi întrebuinţarea lui Evexev in loc de EvexiX, 
considerăm că decretul poate fi datat spre sfîrşitul sec. al III-lea 
sau inceputul sec. a. II-lea î.e.n. 

1 Jirecek, AEM, 1886, p. 200 . 
2 D. M. Pippidi, op. cit., pp. 52-53 şi 69 - 70. 
8 G. Mihailov, IGB, I, nr. 307, 308, 309. 
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·3AMETHA O HEM3;D;AHHOM ;D;PEBHErPEqECI-\OM 
;D;EHPETE M3 OBJIACTHOro; MY3EH ;D;OBPY;D;JRM 

PE3IOME 

39 

)J;eRpeT 6hlJr cJiyqa:ifHo · Ha:ifAeH B Aepe~He IloThlpBHRR (p-H 

H erpy BoAa). · CyAR no RBhlROBhiM oco 6eHHOCTRM (;o,opHHCRHH 

~HaJieRT) H ilO H6ROTOphlM' CBHA6T6JibCTBaM B T6RCT6 ('r~ ~tovucr[cx 
-r~ ~e:vtx&), ;o,eRpeT npoHCXOAHT, no-BH;Il,HMOMY , HB RaJIJiaTHca, 

()TRyAa; OH H 6hlJI npHB686'H B llOThlpHHRJI (Ror;o,a HM6HHO, B6-

B08MOîKHO YTO''IHHTb). . 
1 

Tei>CT CBH;D,eTeJII>CTByeT o cy~ecTBoBaliHH TeaTpa B RaJI

JiaTHCe H 7 eCJIH llpHBHaTb npaBHJibHhiM BOCCTaHOBJ16HHe T6RCTa, 

HaJIH'IHH xpaMa, llOCBJI~eHHOro repRyJiecy. YnoMHHaeTCJI TaRme 

H o p1·ytaneum H MarHcTpaTax. 

llpeACTaBJIReT HHTepec H Bonpo c o paa;o,aT'IHRax (ot !J.e:ptcr
-rcx[) H RaBHa qee (o 't'<X[J.[cxc;), ROH6 'IHO eCJIH HaJIH'IHe JIHillb 

();Il,HOH 6yRBhl (!J.) H· COOTB6TCTBH6 C O 6~HM CMbiCJIOM TeRCTa 

AO CTaTO'IHO y6eAHT6JibHhl )J,JIJI npHHJITHJI npeAJiaraeMoro BO C

C TaHOBJ16HHJI T6RCTa. 

· TaRHM o6paaoM, HecMoTpR Ha TO, 'ITO BBOAHaJI qac TI> OT

c yTCTByeT, H Mhl He BliaeM R6M H AJISI Roro 6hlJI BhliTy~eH A6RpeT, 

()h r.ce-TaRH npeAcTaBJIReT ooJII>mo:H HHTepec 6JiaroAapR co;o,ep

ma~HXCR B HeM CBHAeTeJihCTBaM. )J;eRpeT OTBOCH TCR R III-II 
llB . Ao H.a. 

MITTEILUNG OBER EIN BISHER UNVEROFFENTLICHTES 
HEUENISTISCHES DEKRET AUS DEN BESTl\NDEN 

DES ARHl\OLOGISCHEN REGIONALMUSEUMS 
DER DOBRUDSCHA 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Dekret wurde als Zu,fallsfund im Dorfe Potîrnichea, 
Rayon Negru, Vodă, geborgen. Auf Grund von Sprachbesonder
heiten (dorischer Dialekt) und einiger Texthinweise (-r~ ~tovucr[cx 
-r~ ~e:vtx&) diirfte das Dekret aus Callatis stammen, von wo es 
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Fig. 1 

' Sarcofagul a fost jefuit şi spart din vechime în bucăţi nţici, 
destinate probabil să fie întrebuinţate ca piatră de construcţie. 
Bucăţi mai mari au rămas ~umai din părţile cu pereţii groŞi, în 
primul rînd din capac şi din postamentul arcei. Pe locul în care 
a fost spart sarcofagul s-au găsit aşchii şi sfărîmături de marmură, 
iar alături bucăţile sparte, aşezate stivă. 

Din fragmentele descoperite s-a putut reconstitui cam jumă
tate din arcă,eeea ce a permis întregirea ei prin restaurare; din 
capl:J!c se păstrează două bucăţi, care dau două treimi din lun
gimea lui, cu acroterele şi frontonul din dreapta (Fig. 1). Din 
inscripţie se păstrează în întregime primele cinci rînduri iar din 
ultimele trei rînduri, au rămas numai literele finale. Arca simplă, 
de -mărime medie (lungime: 2,32 IU, lăţime 1,26 m, înălţime 
1,12 m) neornamentată, are la bază un brîu în relief, şi la mar
ginea. superioară un brîu, dublu, care ţine loc de cornişă şi 
care susţine acoperişul. Fiecare faţă a arcei este încadrată de o 
ramă simplă, cu profilatură în formă de dusină la marginea inte
rioară, care face trecerea spre s~prafaţa adîncită a fiecărei 
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laturi. Pe una din laturile lungi, tabula ansata; în mijlocul triun
ghiurilor laterale este un buton în formă de rozetă. 

Prin felul cum sînt executate chenarele şi profilaturile 
sarcofagul se aseamănă cu sarcofagul cu simboluri descoperit la 
(Jonstanta în anul 1931 1 • 

CapÎwul (lăţime 1,34-m, înălţime O, 78 m) în pantă dublă, 
cu acrotere mici la colţuri; sînt schiţate ţiglele pe două rînduri, 
1egate prin olane. Capacul se lega de arcă pe laturile înguste cu 
scoabe de fier plumbuite, prinse în găuri. Decoraţia nu este încăr
cată şi nu îngreuează ansamblul sarcofagului, căruia îi dă 
.sobrietate şi simplitate (fig. 1 şi 2 ). 

Elementele decorative şi sculpturale sînt numai în acrotere 
:şi pe fronton. în acrotera din dreapta, pe faţada capacului, 
bustul defunctului (fig. 1) (în acrotera din stînga -care este 
lipsă -a fost bustul defunctei, v. inscripţia); cealaltă latură a 
.acroterei din faţă (fig. 1) şi ambele feţe ale acroterei din spate, 
.sînt ornamentate. cu palmete şi acant ; în mijlocul frontonului 
.se află capul Meduzei (fig. 4) . · 

Fig. 2. 

1 Emil Coliu, Un sarcophage a symboles a Tomis, In Istros, I, 1934, p. 81·-116. 
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Bustul. în acroteră, ca intr-o nişă in formă de scoică; bus
tul defunctului văzut din faţă. Este îmbrăcat in chiton -din 
care se vede numai la gît o parte cu pliuri verticale şi himation ;. 
din himation iese palma mîinii drepte. 

Capul mare, faţa rotundă, fruntea mică, cu o cută ver
ticală mult adîncită. Qchii, trataţi sumar, sub arcade proemi
nente, terminate cu linii adincite care se întîlnesc în cuta de pe 
frunte. Sprîncenele, exprimate plastic, întăresc mai mult. 
linia arcadelor şi măresc orbitele, pe C!;tre le adînceşte şi linia 
nasului. Globul ochilor mare, ieşit mult în afară, mărginit 
numai de pleoapa superioară; pe glob nu este marcată pupila. 
şi nici irisul. Nasul gros, cu nările umflate. Gura mică şi ro
tundă. Buzele groase, limitate de mustăţi şi barbă. Mustăţile 
mari şi groase·, cu şuviţe lungi lăsate in jos, se unesc cu barba. 
la colţurile gurii. Barba buclată, tunsă scurt, îmbracă bărbia. 
proeminentă şi cam jumătate din Suprafaţa obrazului, mergind 
pînă sub urechi. Părul bogat, cu bucle tunse scurt, ondulatet 
descriu un arc in jurul frunţii, iar lateral lăţeşte capul. Urechile 
mari, cu partea superioară a lobului îngroşată şi adusă in afară,. 
pentru a se distinge de buclele părului. 

Cu toate că unele trăsături sint tratate sumar, portretul 
· are expresivitate cu o . nuanţă de vulgaritate şi amărăciune~ 
Poate că sculptorul, de teamă că nu va obţine aceste efecte, a 
accentuat unele linii, ceea ce lasă impresia de lucru grosolan . 
.Astfel a adincit in mod exagerat liniile de pe frunte şi cutele 
de pe obraz, care întăresc expresia de amărăciune, accen
tuată prin linia gurii cu . colţurile căzute (fig. 3). 

Palmeta si aoantul ornamentează ambele fete ale acroterei 
din spate, precum şi faţa laterală a acroterei cu bustul defunctu
lui (fig. 1 şi 4) . Pe această faţă semipalmeta cu trei braţe susţi
nută de o frunză mică de acant; de sub frunza de acant, o mlă
diţă şerpuită ridicată pe lîngă braţul interior al palmetei. Orna
mentaţia de pe această faţă nu este cioplită şi complet finisată. 
datorită unor fisuri adinci ale marmurei cît şi peretelui acroterei, 
mult subţiat prin cioplirea nişei cu bustul defunctului. .Acelaşi 
lucru se observă şi din gradarea lucrului la palmetă ; primul 
braţ de la marginea exterioară este de-abia trasat, pe cind a1 
treilea, situat pe o porţiune cu marmură mai sănătoasă, este 
lucrat aproape în întregime . 

.Acrotera din spate (fig. 2 şi 4) este decorată pe ambele feţe,. 
între motivul de pe o parte şi de pe cealaltă fiind legătură şi 
continuitate. Muchia care desparte o faţă a acroterei de cealaltă. 
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Fig_. 3 

Fig. 4 
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şi care formează axul decorului, este ornamentată cu două frunze 
de acant lungi, cu marginile cresta te des şi adinc, pină la nervura 
mediană ; vîrfurile frunzelor sint uşor arcui te spre exterior. 
Frunzele sint aşezate pe aceeaşi linie, una cu vîrful in sus, iar 
alta cu vîrful in jos. De o parte şi de alta a acestor frunze cite o. 
semipalmetă ocupă cea mai mare parte din suprafaţa acroterei. 
Fiecare braţ al palmetei este brăzdat de trei şanţuri longitu
dinale. La baza fiecărei palmete, cîte o frunză mică de acant~ 
incadrată de două braţe ale unei mlădiţe, formează suportul 
palmetei. Pe faţa cea mare a acroterei, unul din capetele ml~diţei 
se termină printr-o floare in rozetă, cu patru petale. Pe faţa mică. 
a acroterei, braţul mlădiţei care trebuia să poarte floarea este 
intrerupt de linia frontonului, incit floarea este suprimată. 

Elementele descrise pină acum sint comune ambelor feţe 
ale acroterei. Pe faţa mare apare in plus o ramură lungă cu 
frunze de acant mici şi dese, care ocupă tot golul rămas sub 
palmetă şi floare, in partea inferioară a acroterei (fig. 2). Frun
zele r.ămase sînt aşezate numai în partea de jos a ramurii, încît. 
prin ramură se face o delimitare intre palmetă şi frunzele de acant . 

. 1lieduza. În mijlocul frontonului, capul Meduzei (fig. 4 şi 5) ~ 
faţa mare, obrajii plini, bărbia masivă; fruntea lată, cu o cută ver
ticală şi una orizontală. De jur împrejurul capului, părul bogat~ 
în şuviţe ondulate mici şi dese. Sub bărbie, doi şerpi înnodaţi~ 
cu capetele conturate intinse lateral ; in creştet, două aripioare 
ondulate. în ondulaţiile părului nu se disting şerpi incolăciţi. 

Ochii mari, arcadele proeminente, sprincenele stufoase 
exprimate plastic, cu două cute adîncite pe linia de îmbinare~ , 
globul ochilor oval, încadrat de pleoape grele, care acoperă 
jumătate din suprafaţa globului ; pupila şi irisul nu sint marcate. 
La marginea interioară a ochiului, punctul de îmbinare al 
pleoapelor marcat printr-o gaură făcută cu sfredelul. Nasul 
gros, cu nările umflate, gura mică, cu buzele strînse. 

Figura Meduzei de pe sarcofagul nostru, prin incruntarea 
chipului, redată in special de cutele arcuite de pe frunte şi de 
contracţia buzelor, degajă mai mult supărare şi durere, decît. 
groază şi infricoşare, cum era cunoscută Meduza intr-o epocă mai 
veche. Totuşi, pe alte sarcofage din aceeaşi epocă ea are de obicei 
privirea senină. 

Multe trăsături sint tratate convenţional. Astfel liniile de pe 
frunte şi de la împreunarea sprincenelor sint lucrate la fel la. 
portretul defunctului şi la cel al Meduzei ; de asemenea nasul 
pare identic pe ambele portrete. 
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în privinţa datării sarcofagului, nu incap indoieli : o serie 
de elemente precizează şi limitează epoca in care a fost executat. 
Să observăm mai intîi că părul şi barba nu sint realizate prin 
schiţarea firelor, aşa cum se obişnuia in epoca lui Hadrian, ci 
prin bucle mici cu adincituri intre ele şi aşezate in direcţii dife
rite. Este metoda de lucru introdusă de la .Antoninus Pius. Barba~ 
de asemenea buclată, imita pe cea a filozofilor greci 1• Portretul 
defunctului de pe acest sarcofag are multe asemănări in privinţa. 
execuţiei părului şi a bărbii cu portretele atît de cunoscute ale 
lui .Antoninus Pius, Marcus- .Aurelius, Commodus şi Septimius 
Severus 2• 

Tratarea ochilor, sumară, atît la portretul defunctului cît. 
şi la cel al Meduzei cu pupila şi irisul neexprimate plastic, tră
dează epoca de tranziţie din sec. II 3 ; accentuarea insă a expre
sivităţii prin linii adinc săpate marchează trăsături caracteristice 
epocii Severilor. 

Fig. 5 

1' 1. T. Kruglikova, Mpa.Atopna.n eo.n.oea Ui1 AnoJIJumuu, in SA, 3, 1962, p. 219. 
2 Max Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, Berlin, 1939, 

p. 127 - 141 ; 261 - 268 şi pl. 1 - 5; 16 ; 49 - 56; R. Paribeni, Il rilratto 
nell"arte antica, Milano, 1934, pl. CCLIII- IV, CCLXII, CCLXXIV -CCLXXV 
şi CCLXXXIX. 

3 I. T. Kruglikova, op. cit., p. 219. 
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Pe baza acestor elemente putem încadra sarcofagul în 
perioada cuprinsă între sfîrşitul domniei lui .Antoninus Pius şi 
începutul epocii. lui Septimius Severus. 

Inscripţia. În afară de textul din tab~~la ansata, pe marginea 
superioară a arcei este scrisă formula XIX.Î:pc: rcCY.po3c:î:-riX. cu rc1X.po3c:e-riX. 
despărţit în două pentru a se încadra în mijlocul lungimii sar
cofagului. Scrierea este îngrijită, cu o bună repartizare a literelor 
pe rînduri (fig. 6). în r. 1 de pe tabula ansata, o greşeală de lapicid 
la cuvîntul Z(-tcX.pxy3oc; corectată de două ori; prima dată a scris 
1\IiX. ••• a doua oară a corectat ~fL .•. , iar apoi ultima Z(L ••• ; 
O mai mic decît celelalte litere. Ligaturi : r. 2: Q + N, r. 4: 
H + N şir . 5: H + r. înălţimea literelor: 3-3,8 cm. 

XIX.î:pc: rc1X.po3c:î:-:riX. 
'AAE:~IX.v3poc; Z(L1X.pcX.
y3ou cpuA~c; Otvwrcwv 
cpLA6·n:L[LOc; x.CY.-rc:crxe:uxcrCY. 
-r~v 7tUIX.AOV eiX.u-rif> X.IX.t 
-r7i yuviX.Lxl KupLt,AIX. <I>LAO-
':~~o.u~ • • • • • • • • • • • • • • fEN 
·····················lE 
...................... I 

Fig. 6 



www.ziuaconstanta.ro

MONUMENTE FUNERARE CU I NSCRlPni DIN TOMIS 49 

O inconsecvenţă de acord: 'AM~owopo~ care ridică monu
mentul, vorbeşte la persoana I singular (xo:-re:crxe:0o:cro: ), pentru ca 
apoi, cind spune pentru cine 1-a pus şi vorbind de soţia lui şi 
de el, să folosească pronumele reflexiv de persoana a III -a 
pentru numele lui ; forma Eo:u-r<j> in loc de EfLo:u-r<j> este rar intre
buinţată1 . Forma 1tOo:'Ao~ pentru 1tOe:'Ao~ foarte rar intilnită ; mai 
este cunoscută la Tomis pe o inscripţie mai veche 2 şi este socotită 
<Ja formă elenistică3 • Patronimul ZfLcX.po:yoo~, rar intilnit in toată 
lumea antică 4 ; pe ţărmul vest-pontic pentru a doua oară 5 • 

Tribul OtvC.:mcov este atestat acum pentru a doua oară. Prima 
inscripţie pomenind acest trib S-a descoperit cu aproape 70 de 
ani in urmă şi a fost folosită in multe studii 6 • 

Prin noua atestare defunctul, in afară de faptul că făcea 
parte din cpu'A~ OtvC.::mcov mai are şi titlul de cpLM-re:LfLO~, titlu onorific, 
cu unele atribuţii şi funcţii in cadrul tribului, dar care apare şi 
ca epitet de distincţie în alte inScripţii 7 • Caracterele paleogra
fice întăresc datarea, făcută pe baza elementelor sculpturale, 
pentru a doua jumătate a sec. II e.n. 

2. Inv. 2096. Sarcofag din calcar, cu inscripţie in limba 
greacă. Dimensiuni : sarcofagul 2,04 x 1,12 x 0,855 m ; ta- · 
bula ansata : 0,595 x 0,430 m (fig. 7). A fost deScoperit în 1960 

·in necropol:1, pe şantierul de locuinţe de lingă gara nouă. Sarco
f.agul, lucrat in calcar friabil cu cochilii şi găuri in piatră, este 
alcătuit din arcă şi capac . .Arca, cioplită dintr-un bloc, are pe 
o laterală lungă inscripţie în tabula ansata; tabula ansata simplă, 
ieşită în relief fată de peretele sarcofagului. Capacul, mai mare 

' . ' 

1 G. Mihailov, La langue des inscriplions Grecques en Bulgarie, Sofia, 1943, 
IJl . 149-150. 

2 AEM, VIII, p. 24, nr. 63: IGRR, 1, 11r. 624. 
3 G. Mihailov, op. cit., p. 7. 
~ W. Pape-Benseler, Worterbuclz der grieclzisclzen Eigennamen, Brauschweig, 

1863-1870, p. 1418; apare în Atena şi Attica sub forma Zfl&p<Xy3o.:;, IG, III1, 

nr. 1105, 1120, 1153, 1165, 1210 şi cu grafia ~flcXp<Xy3o.:; IG, III1 , nr. 138, 1090, 
1122, 1138. 

5 Prima clată !nttlnil în Marcianopolis, · G. Mihailov, IGB, II, nr. 816, 
·sub forma ~flcXp<Xy3o.:;. . 

6 AEM, XIX, 1895, pp. 227-229, nr. 94; CL Fr. Bila bel, Die ionisclze Kolo
.nisation, Leipzig, 1920, p. 123; V. Pârvan, in Dacia, 1, 1924, p. 274; K. Latte, 
•in RE, voi. XX, col. 1000-1008 şi W. Ruge, In RE, voi. XVII, col. 2259. 
'Toată problema de ansamblu a triburilor din Tomis e tratată pe larg ele Iorgu 
Stoian In Studii Clasice, III, 1961, p . 175-202 şi In Tomilana, Contribuţii epi
_gra{ice la istoria cetăţii Tomis, BucureŞti, 1962. p. 5~-74. 

7 V. Pârvan, Histria IV, p. 603, nr. 20, VII, p. 93, nr. 59; Daciu, Il, 
.3.925, p. 276-278; D. M. Pippidi, Hislria, 1, 1954, p .' 5~0. nr. ' 25. 

"' - c. 154 

\ 
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Fig. 7 

decît arca, formează o streaşină de jur împrejur; este în pantă. 
dublă, iar la colţuri are acrotere neornamentate, uşor diferen
ţiate ca mărime. 

Capacul era prins de arcă prin două crampoane de fier 
plumbuite; plumbul crampoanelor, ornamentat cu nervuri în 
unghi dispuse în jurul unui ax median. Sarcofagul, nejefuit, era 
trîntit pe laterală cu inscripţia în sus. Interiorul lui, umplut 
pe jumătate cu pămînt, fie pus iniţial peste mort, fie adus de 
apa pluvială infiltrată prin găurile rămase între capac şi arcă. 
Scheletul, pus în sicriu de lemn, de la care s-au mai găsit cuiele 
de fier, era aşezat cu capul la nord-est; unele oase erau depla
sate, probabil din cauza rostogolirii care s-a produs mai tîrziur 
după îngropare. 

Inventarul funerar găsit în sarcofag se compune din: o 
cană de lut spartă din pastă sfărîmicioasă, două vase de sticlă 
sparte, un opaiţ corodat, din pastă sfărîmicioasă, din care se 
păstrează numai partea superioară (fig. 8). 

Inscripţia. Scriere îngrijită, dar cu o inegală repartiţie 
a literelor pe rînduri, din cauza găurilor şi a fisurilor din piatră, 
ocolite de lapicid (Fig. 9). Ligaturi numai pe r. 2: H + P, 
N +E, M +E, D +E, M +H. Înălţimea literelor : 3, 7 - 4,2 cm. 
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Fig. 8 

~a: [L 6 cr-rpa: -ro<; 
'Hpii N e:~xo[Le:oe:u<; tat~ JL 'Y)
-rpE: xa:-re:-
crxe:u!Xcre:v ~'Y)O'Ixcre: 
crE[L[L vw<; 
XIX !:pe: 7ta:poae:-ra: 

51 

Particularităţi : forma dorică ~1X[L6cr-rp1X't'O<; în loc de ~'Y)[L6-
cr-rp1X't'O<; puţin obişnuită la Tomis, dar frecventă în alte părţi. De 
remarcat încă : Ne:Lxo[Ldku<; pentru NLxO[L'fJO<:u<;, cu e: în loc de ·'l 
şi cu EL in loc de L, frecvent şi curent în această epocă 1 ; 

[L'Y)'l'pz pentru [L'IJ-rp[ ; ~·f)crcX.cre: în loc de ~'Y)crcXcrYJ ; cr<:[.L[LVW<; pentru 
cre:[.Lv&<;; 7t1Xpooe:'t'cx. pentru 7ta:pood-r1X. 

Numele Heras neintilnit in ţinuturile noastre, dar frecvent 
in Grecia, Egipt etc. 2 ; personaje originare din Nicomedia mai 
sint cunoscute la Tomis, din două inscripţii mai vechi 3 , pre
cum şi dintr-una pe care a publicăm acum (nr. 4). 

1 G. Mihailov, La langue . ... . . , p. 31. 
2 IG, III1 , nr. 1105, 1114, 1160, 1089, SEG, VIII, nr. 530. 
3 Una in latineşte AEM, VIII, p. 3 , nr. 7=CIL, III, 7532. Una in greceşte, 

IGRR 1, nr. 648. 
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După scriere, ca _şi după inventarul funerar găsit în sar
cofag -din care tipul de cană şi de opaiţ sînt binecunoscute 
din alte morminte descoperite la Tomis, din a doua jumătate a 
sec. II sau prima jumătate a sec. III. 

3. Inv. 36. Stelă funerară pe placă de marmură, cu inscripţie 
în limba greacă. Dimensiuni : 0,820 x Ol480 x 0,140 m. A 
fost descoperită în 1960, în să păturile din necropolă de pe str. Şte
fan cel Mare, într-un mormînt deranjat. Placa păstrată în între
gime, cu mici ciobituri pe partea sculpturală. Partea superioară 
a stelei, în formă de fronton în arc cu acrotere mici, simple. 
Sub fronton, într-o nişă, bustul defunctei văzut din fată, cu mîria 
dreaptă îndoită din cot, cu palma strînsă la piept. :be pe cap, 
un văl cade pe umeri şi pe braţe, acoperindu-le (fig. 10). 

Faţa ovală, fruntea lată, obrajii plini şi prelungi; ochii 
mari, sprîncenele arcuite, orbitele pronunţate, globul oval, cu 
pleo~pele conturate. Nasul lung şi subţire, uşor coroiat, nările 
fine, pronunţate. Gura mare, fermă, buzele arcuite în mod exa
gerat spre a reliefa gura. Părul bogat, aranjat după coafura de 
tradiţie elenistică, "mellonfrisur" întîlnit în epoca roma,nă la 
Plautilla 1 • 

1 R. Paribeni, op. cit., p. 29-30, pl. CCXCIV. 
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Fig. 10 
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Cioplitorul a avut atenţia concentrată mai ales pentru 
executarea portretului, neglijînd astfel celelalte părţi şi neres-· 
pectînd proporţiile. în totalitatea ei, sculptura este o operă 
rigidă, nedepăşind convenţionalismul şi scb.ematismul artei 
statuare funerare. Executia artistică este caracteristică artei 
provinciale. ' 

Insaripţia. Scrierea îngrijită, literele tăiate cu multă fan
tezie ; cu apiaes ; Y tăiat la mijloc cu o bară orizontală ; 3 cu 
bara oblică cu buclă; E cu bara orizontală din mijloc neunită 
cu cea verticală ; A cu bara de la mijloc in unghi. Literele nu sint 
bine repartizate pe rinduri, încît in finalul r. 1 şi 2 avem res
trîngeri şi rp.icşorări de litere, iar pe r. 3 diftongul OY cu Y 
in interiorul lui O. Rindurile 3 şi 4 , necomplete, nu sint aşezate 
in mijlocul pietrei. Ligaturi numai in r. 2 : N + H de două ori. 
Înălţimea literelor : 2,2 - 2,8 cm. <D 4,5 cm ; cele mici 1,2 -1,8 cm. 

Xpucr(ov 6.1) fLOcrSlvou 
yuv~ a€ '(€V0fLEV1) Acpcpou 
'A:t..eE;oc vapou ~ ~()IX()OC 
e'OJ xe'. Xoclpe-.e 

Genitivul 6.w:ocr8evou e frecvent in inscripţii, in acelaşi 
timp cu cel in -ou~ 1• Xpucr(ov, cunoscut in onomastica pontică 2. 

Numele Acpcpo~ des întîlnit in oraşele pontice 3 , în interiorul 
Traciei 4 şi in .Asia Mică 5 , de unde probabil că s-a răspîndit 
in tot Pontul 6 • · 

Caracterele paleografice şi felul cum este sculptat bustul 
defunctei, in special coafura, sint caracteristice inceputului sec. 
III, perioada in care datăm monumentul 7 • 

1 G. Mihailov, La langue .. . ... , p. 133-134. 
2 V. Pârvan, Hislria IV, nr. 38 şi SEG, II, nr. 457; G. Mihailov, IGB, I. 

nr. 112. 
3 ln To~is_: Grigore Tocilescu, AEM, VI, 28, nr. 57 (A"tp7)); In Histria : 

V. Pârvan, Hzstrza IV, p. 595-596 (Kou-r~"A1)<; A"cpou); D. M. Pippidi, Hislria I, 
1954, p. 559. nr. 33 (~~oy€v7)<; A"cpou), 1.1. Russu, In SCIV, IX, 1958, p. 53; 
In Dionysopolis: G. Mihailov, IGB, I, nr. 28 (A"cp~a: \IIa:v.); in Odessos: G. Mi· 
hailov, IGB, I, nr. 254 (A"cp~oc 'Aya:6~vopo.;), nr. 107 (A"cp~oc 'Ap-re:fl~8wpou), 
~r. 113 (Acpcp~oc Ap-re:fl~8opou); In Panticapaeurp. : IOSPE, II, nr. 17 (A"tp7) 
A67)v:~o(u)) : D. Detschew, Die lhrakischen Sprachreste, Viena, 1957, p. 20-21. 

. În Kozarsko, In BDB, 305 (Acptp7) Koxe:wv). 
5 în Prusa, CIG, 3720 (Acp·~). ln Bitinia, BCH, 27, 1903, nr. 19 (Acp~a:). 
6 G. Mihailov, La langue .. . , p. 67. 
7 R. Paribeni, loc. cit. 
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4 .. Inv.1430 (Fig.ll) . Placă de calcar cu inscripţie în limba 
greacă . .A. fost găsită în 1961 pe terenul fostei gări, în săpătu
rile de la bazilica mare. Piatra a fost folosită ca material de 
construcţie ; s-a păstrat numai partea inferioară a inscripţiei, 
cu distrugeri pe ambele margini ; în mijlocul pietrii, o gaură 
care afectează literele din r. 2 şi 3. Dimensiuni: 0,330 X 
0,300 x 0,110 m. 

Fig . 11 

Scrierea clară, dar cu diferenţe între înălţimea literelor: 
în primele două rînduri litere mari, ca apoi în r. 3 şi mai ales în 
r. 4 să se micşoreze aproape la jumătate. Ligaturi : r. 1 : H + P 
.şi N + H. înălţimea literelor 3,5-5,2 cm. 

[ ... . 6uy&:r]'Y)p, yuv~ [oe •••••• ] 
[ .•••. ] Ne:Lx[otL]'YJo[e:uc;J 

· [ .. . . . &]x -r(;:,v to(wv E[TIO('Y)cre:v] 
[X<X]'Lpe: 7t<Xpooe:'L-r[ <X] 

Numele unui tomitan originar din Nicomedia este întîlnit 
.aci pentru a patra oară 1 • 

1 V. inscripţi,a, nr. 2 şi nota referitoare. 
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5. Inv. 2108 (Fig. 12). Stelă funerară cu inscripţie în limba 
greacă. Descoperită în 1961 în săpăturile din necropolă de pe 
strada I. Lahovari ; spartă şi refolosită la închiderea intrării 
într-un mormînt-firidă. S-au păstrat numai două fragmente : 

Fig. 12 

unul din partea superioară -jumătatea din stînga a fron
tonului - iar altul din inscripţie, care nu se racordează cu 
primul. Monumentul este alcătuit din două registre: primul
partea superioară, frontonul, cu acrotere la colţuri ; al doilea 
- cîmpul inscripţiei, din care se păstrează numai o bucată . 

.Acrotera, ornamentată cu o semipalmetă curbată mult spre 
interior, ocupă partea superioară; în partea inferioară frunze de 
acant cu lobii mici. Din aceste frunze îndreptate în jos, ies alte 
două frunze lungi, care ocupă partea inferioară şi îngustă a acro-
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terei, formind un suport pentru palmetă. Palmeta lucrată ingri
jit, muchiile pronunţate; braţele palmetei prea groase pentru 
spaţiul pe care-I ocupă. în schimb, frunzele de acant abia schi
ţate, calcarul nepermiţind o cizelare şi o conturarea nervm·ilor. 
Muchia exterioară a acroterei păstrată numai in partea superi
oară, pe toată înălţimea palmetei ; pe partea inferioară, in loc 
de muchie, o frunză cu nervuri longitudinale, nedinţată. 

În interiorul frontonului, in colţul din stinga, litera e ; 
K probabil că era in colţul din dreapta, lăsînd la mijloc spaţiu 
pentru chipul Meduzei. 

Al doilea registru format de inscripţie, mărginit de un chenar 
dublu profilat. 

Inscripţia. Scrierea îngrijită 0 de pe fronton tăiat cu multă 
eleganţă, se deosebeşte de literele inscripţiei. înălţimea litere
lor: 3,5-3,7 cm, e 7,5 cm. 

0( eo~c;) [K( cx:rcr.x8ov[otc;)] 
AIQ ..... . 

. . . . . . ~[ov cHo[wv !] ... . 

. . . . . . ~p]o-ro~ow ..... . 

· Bpo-ro~ow, dativul in -otcn formă poetică I, încît probabil că 
inscripţia era scrisă in versuri. 

în mormînt s-au găsit obiecte din inventarul funerar : două 
vase ceramice intregi, un fragment din fundul altui vas (fig. 13) 
şi 6 monede de bronz de la împăraţii Oommodus, Oaracalla, 
Geta şi Severus .Alexander. Pe baza monedelor ştim data ultimă 
la care a putut fi lucrată inscripţia. După caracterele palea
grafice, dar mai ales după cele sculpturale - felul cum este 
tăiată paltneta şi 'frunzele de acant - monumentul im putea fi 
mai vechi de mijlocul Sec. II e. n. 

6 .. Inv. 1475 (Fig.14). Tabula ansata cu inscripţie in limba 
greacă, dintr-un sarcofag din piatră de calcar. Descoperită in 1961, 
lîngă zidul de incintă, intr-un sondaj făcut intre Poarta de vest 

. şi Poarta de nord. Nu s-a găsit decît un fragment din arca sarco
fagului (0,310 x 0,300 x 0,140 m) cu o parte din tabula ansata. 
Din inscripţie se păstrează colţul din stinga sus, cu litere din 

· primele trei rî;nduri. Scrierea îngrijită: in r. 2 ligatura ll ·+ P; 
înălţimea literelor 3,5 cm. 

1 G. Mihailov, La langue .. .. . · .. , p. 143. 
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Fig. 13 

1 TITO ..... . 
llPE ..... . 
TOi ..... . 

în r.1 se observă conturulliterei O, de la Th·o[<;], sau Th·o[v] 
Literele ultimului rind, deşi slab vizibile pe piatră, sint totuşi 
sigure. 

7. Inv. 1432 (Fig.15). Tabula ansata.cu inscripţie- in limba 
greacă, dintr-un sarcofag. de calcar (0,285 x 0,410 x 0,130m) 
descoperită in 1960 în să păturile de la edificiul roman cu.mozaic, 
refolosită intr-un zid modern. Se păstrează un fragment din 
partea superioară a unui sarcofag, iar din tabula ansata colţul 
sting de sus, cu litere din primele două rinduri. Piatra, calcar 
poros cu multe asperităţi. 

Scrierea prezintă inconsecvenţe in tăierea literelor ; cele 
din primul rînd sint tăiate ingrijit şi de aceeaşi dimensiune, 
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Fig. 14 

eele din al doilea rînd sînt mai mici, de mai multe dimensiuni 
şi înghesuite. L: lunar. înălţimea literelor 2,4-3,6 cm. 

XP!""""OOI: ..... . 
I:AI:AO! L,Hfff ..... . 

Xpuo-ooc; pentru Xpuo-6c; ~ 
8. Inv. 1429 (Fig. 16). Fragment de tabula ansata cu ins

cripţie în limba greacă, dintr-un sarcofag de marmură (0,500 
X 0,420 x 0,155 m). Găsită în săpăturile din 1960 de la edifi
e~ul roman cu mozaic, refolosită ca piatră de construcţie într-un 
z1d m,odern. Se păstrează un fragment din arca sarcofagului, 
cu colţul superior drept de la tabula ansata. Din inscripţie au 
rămas ultimele litere din primele patru rînduri. Scrierea îngri
jită, înălţimea literelor 2,5-4 ·cm. 



www.ziuaconstanta.ro

60 

F ig. 15 

F ig. 16 



www.ziuaconstanta.ro

MQNUMENTE FUNERARE CU INSCRIPŢII DIN TOMIS 

APXI 
IO 
<l>I 

. ... .. . I 

* 

61 

Deşi puţine la număr, monumentele funerare prezentate 
<lompletează . numărul monumentelor funerare de marmură şi de 
piatră din Tomis, atestînd totodată numărul mare al sarcofage-. 
lor folosite în acest oraş în epoca romană, în sec. II-III. Sarco
fagul de marmură cu bustul defunctului (nr. 1) este, alături de 
<lel cu simboluri descoperit în 1931 1, cel mai important dintre 
toate cîte se cunosc pînă acum. 

Piesele sînt găsite în săpăturile din necropolă. În parte 
distruse din antichitate, ele ne întregesc aspectul jefuirii mor
mintelor şi al profanării monumentelor încă în prima jumătate 
a sec. III. Stela funerară (nr. 5) găsită spartă şi refolosită pentru 
astupatul intrării într-un mormînt-firidă; a fost distrusă înainte 
de mijlocul sec. III, adică înainte de eventualele distrugeri 
provocate de g::>ţi şi cu mult înainte de distrugerile pe care le-au 
făcut m1i tîrziu creştinii monumentelor păgîne. Distrugerea 
sarcofagului de marmură (nr. 1) spart în bucăţi mici pentru 
folosirea lui ca material de construcţie s-a produs în plină anti
chitate. 

T.3xtele epigrafice aduc interesante contribuţii prin onomas
tica lor: şi prin unele probleme de limbă pe care le ridică. Tribul 
Otvw1t<.uv este acum atestat pentru a doua oară, nicomedienii sînt 
atestaţi pe încă două inscripţii (nr. 2 şi 4); toate aceste documen
te ne ajută la studierea componenţei etnice a populaţiei din 
Tomis în sec. II -III. 

TOMMTAHCRME RA,lJ;rPOBHbiE IIAMFITHMR~ 
C HA,lJ;IIHCbiO 

PE3IOME 

Bo BpeMH c TpOHTeJibHbiX pa6oT B RoHc Ta HIJ;e 6 r:.m~r OTKphl

"Thl H HCCJI8;IJ;OBaHbi 60Jibiii8 lJ8TbipeXCOT :3JIJIHHI-I CTHlJ8CKHX, II03-

-WJ8:3JIJIHHHCTFllJ8CKHX FI pHMCIUIX MOl'HJI. ' 

1 Em. Coliu, op . cit. 
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B p;aHHo:H pa6oTe o11ncaH1>I Heci>OJihKO TaKMX Hap;rpo 6HDIX 
11aM.fiTHMKOB c Hap;11MC.fiMM, Ha:Hp;eHHhlX BHYTPM ropop;a. 

1. ;M 110 Ollii[CM 2095. MpaMopHI>Ii'i capKocpar c Hap;11MChiO :Ha 
rpe'IeCKOM .fi3l>III:e, orpa6JieHHI>IM l:l: pa36l:I:ThlM ern;e B p;peBHOCTM~ 
Ha:Hp;eHHhle ocTaTKM 11pep;cTaBJI.fiiOT 110'ITM p;ne TpeTM n;eJioro, 
'ITO p;aeT noaMoiKHOCTh 110JIHoro ero noccTaHoBJieHM.fi. Ma Hap;11ncn, 
Bhl)J;OJI6JieHHOM Ha tabula ansata COXpaHMJIOCb D;8JIMROM 11.fiTb. 
cTpoK, 110CJiep;Hne me TPM 11pep;cTaBJieHI>I JIRllih RoHe'IHI>IMM 
6yRBaMM. ' 

Cpep;n p;eRopaTMBHI>rx M cKyJII>11TYPHI>IX aJieMeHTOB capRo
cpara Bl>I)J;8JI.fieTC.fi 6IOCT 110ROMHOrO. Jlena.fi aKpoTepa, rp;e )J;OJiiKeH 
c TO.fiTh orocT 110ROMHMD;I>I, oTcyTcTnyeT. OcTaJII>Ha.fi 'IaCTh 11epep;
He:H aRpoTepi>r Il[ aap;HIIJI aKpoTepa n;eJII>r, OHM yRparneHDI aRaH
TOBI>IMM JIMCTh.fiMM. B cepep;nHe cpponToHa, Ha 11pano:H CTopoHe 
H:phllliKM, nao 6pameHa Mep;ysa. 

IIopTpeT o'IeHh BI>rpaanTeJieu, XOT.fi HeKoTopi>re ero 'IepThl 
II3o6pameHI>I cyMMapHo. 

CHyJII>11TYPHI>Ie aJieMeHT:or p;aroT B03MO mHocT:o c 'Il:!: Ta T:o 11a
M.fiTHMK 11pnHap;Jiemarn;nM a11oxe c I>oHn;a 11panJieHM.fi AHToHnHa 
Iln.fi p;o Ha ttaJia 11paBJI8HM.fi Ce11TMMM.fi Cenepa. 

Haânucb . KpoMe TeKcTa Ha tabula ansata, 11op; Hpi>rrnKo:H 
cap11:ocpara Ha11ncaHa cpopMyJia xa:î:pe: 7tapolle:î:'t'a; 110CJiep;Hee 
CJIOBO paap;eJieHo Ha p;ne 'IaCTM. IIottepH aKHypaTeH. 0TMe'IaeM 
Ha 11epno:H cTpoKe tabula ansata ornn611:y rmMHepean;a: MM.fi 
Zp.&payllo<; 6:omo cHa 'IaJia HanncaHo Ma •.. , 110TOM 11011pa
BJieHo l:p.a ... n, HaKoHen;, Zp.a .•• 0TMe'IaeM ern;e 1tuaf..o<; BMecTo 
1tue:J..o~ , cpopMa, C'IMTarorn;a.fic.fi 3JIJIMHMCTM'IecH:o:H. B Hap;11MCM 
BCTpe ttaeTC.fi BO BTOpOM pa3 11JI8M.fi 0tvw7tu}'J. 

2. ;M 110 011MCM 2096. J1anecTHIII>:OBl>Ii'i cap11:ocpar c rpe qecHofr 
Hap;11nc:oro, n;eJIMH:OM coxpaHMBllillMCII; neorpa 6JieHH:or:H. BHyTp11 

, HaM]J.8H:OI, KpOMe CII:8JI8Ta, I>:yBllillH l:l: CB8Tl:I:Jll>HMR M p;Ba pa86M -· 
T:OIX CT8II:JI.fiHH:OIX cocyp;a . 

Haânucb Ha tabula ansata aHFypanra. 0TMettaeM p;opn'IecHyro· 
cpopMy ~ap.6cr't'pa:-ro<;, N e:~xofLe:lle:u<; BMecTo N ~xop.1Jile:u<;, IJ.e:'t'plf nMec
To [LE't'p(, ~1)CJcXCJE BM8CTO ~7JCJcXCJI), cre:p.p.VW<; BM8CTO, cre:p.vw<;, 7te<polle:'t'IX 
BM8CTO 7tapo/)e:î:'t'IX. 

Cyp;R 110 Hap;11ncn M 110 Ha:Hp;eHHOMY 11orpe 6aJI:oHoMy MHBeH
Tapro, capKocpar OTHOCMTC.fi 11:0 BTOpOM 110JIOBMHe II-ro, MJIM 
11epno:H rroJIOBMHe III-ro BB. H.s. 

3. M 110 011MCM 36. MpaMopH:or:H na.a;rpo6Im:H cToJI6 (stela)· 
c rpe'IecH:o:H Hap;11nc:oro M 6rocToM 110Ko:Hnoro. Pa6oTa xapaHTepHa 
)J;JI.fi 11pOBMHD;MaJI:OHOro MCKycc TBa. 
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H afJnucb. ByKBni BniCe -.reHhl HcKycHo. 0TMe qaeM po AHTeJih
HhlH ITaAeiR ~'Y)(J.Ocr8Evov, TaKme qaCTO yno.TpeOJIH8MhlH B HaA
llHCHX, KaK H ~'YJ(J.Ocr8svouc; . MMH ·''Acpcpoc; AOCTaTot1HO HBBeCTHO B 
noliTMifcrnrx ropo A ax. 

ilo ITOt1epKy Jii ilO CKYJI:biTType ITaMHTHHK OTHOCHTCH K Ha
qaJiy III-ro B. H.a. 

4. M rÎo onMcH 1430. MaBeCTHHKoBaH ITJIMTa, MCITOJinBOBaH
HaH B Kat1eCTB8 CTpOI1T8JlbHOrO MaTepHaJia, C OTphlBKOM rpeqec
KOfi HaAITHCH. 3AeCh BnepBnre BCTpeqaeTCH MMH iRHTeJIH ToMHca, 
ypo meru:(a HHKOMe AHH. 

5. M no omrcH 2108. ,Il;Ba OTpniBKa HaArpo oHoiî CTeJini c 
rpet1eCKOH HaAITHChiO, l1CITOJI:b30BaHhl npH BXOAe Apyro:lf rpoo
HI1Uhl. CoxpaHHJICH JIHillb <f>poHTOH c aKpoTepaMH l1 qaCTh aKKy-
paTHO BhlCet1eHHOH HaAITI1Cl1. , 

0TMe qaeM noaTH qecKoe CJIOBO (B fia TeJinHOM naAe me) ~po
't'O~mv. 

ilaMHTHHI<, no-BHAHMOMy, He cTapme cepeAHHhl II-ro B. 

6. M no omiCH 1475. Tabu'la ansata capKo<f>ara. CoxpaHH-
JIOCn JII1illh HaqaJIO nepB:biX Tpex CTpOK rpeqeCKOH HaAITHCJil . 

7. M no onHCH 1432. 0TpnmoK tabula ansata HBBeCTHHKO-
Boro capr-~:o<J>ara, c rpe-.recKoM HaAITHCniO: · 

8. M no omiCH 1429. 0TphlBOK tabula ansata, BHOB:b HC
noJinBOBaHHOH B Ha t1eCTBe CTpOI1T8JI:bHOrO Ma T8pi1aJia. ilo qepK 
aHRypaTH:biH. 

MONUMENTS :FUNERAIRES A INSCRIPTI ON'S PROVENANT 
DE TOMIS 

RESUMJ: 

Pendant les travaux edilitaires de Oonstantza on a decou
vert et etudie plus de 400 tombeaux hellenistiques, hellenis
tiques tardifs ou romains. L'auteur presente quelques monu
ments funeraires a inscriptions, decouverts a l'interieur de 
la viile. 
. 1. No d'inventaire 2 095. Sarcophage de marbre a inscrip-. 

t1on grecque, pille et casse des l'antiquite. Les .fragments 
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decouverts representent 2/3 du sarcophage, ce qui permet la 
reconstitution du monument. Il reste de l'inscription incisee 
dans la tabula ansata cinque lignes, les trois dernieres represen
tees seulement par les lettres finales. 

Parmi les elements decoratifs et sculpturaux du sarcophage 
on remarque, dans l'acrotere droite sur la fagade du monument, 
le bust du defunt. L'acrotere gauche, ou devait etre represen
tee la femme du defunt, manque. L'autre face de l'acrotere ante
rieur et l'acrotere posterieur, qui sont conserves, sont ornes 
avec des feuilles d'acanthe. Au milieu du fronton, au cote 
droit du couvercle on a represente une Ii::l.eduse. Le portrait est 
bien expressif, quoique par endroits sommairement traita. 
Les elements sculpturaux permettent de considerer le monu
ment comme provenant de l'epoque qui s'etend de la fin du regne 
d'.A.ntonin le Pieux jusqu'au commencement du regne de Sep
time Severe. 

L'insoription. Outre le texte de la tabula ansata, saus le 
couvercle du sarcophage on lit la formule x:xî:pe 7t:xpoaet:-r:x, le dernier 
mot divise en deux. L'ecriture est soignee. Il faut remarquer a 
la Iere ligne sur la tabula ansata une faute de lapicide :le nom 
Z~cX.p:xyaoc; fut ecrit premierement M:x ••• , corrige par suite 
en :E[Le< ••• et enfin en Z:J.!X •.. N otons encore la forme 1tu:x/..oc; 
pour 7tuef...oc;;, consideree comme hellenistique. L'ii).scription 
atteste pour la deuxieme fois la tribu des Otvwm.uv. 

2. No d'inventaire 2 096. Sarcophage de calcaire a, ins
cription grecque, conserve intact, sans etre pille. On y trouva, 
hors le squelette, un pot et une lampe en ceramique ainsi que 
deux vases de verre casses. . 

L'insaription sur la tabula ansata est soignee. On y remar
que la forme dorique ~:xtJ.6cr-rpe<-roc;;, NeLxOtJ.ear::uc; pour NLxOfL1Jaeuc;, 
{J.Z't"p~ pour (J.<:-rp[ 1 ~YJO"OCO"<: pom ~YJO"OCO"Y), O"Z(J.(J.VWc; pOUl' O"<:(J.VWc;1 
7t:xpoae-.:x pour 7t:xpoaet:-r:x. 

L'ecriture et l'inventaire funeraire montrent que le sar
cophage date de la deuxieme moitie du IP siecle ou de la pre
miere moi tie du nr o 

3. N° d'inventaire 36. Stele funeraire en marbre avec le 
buste de la defunte et uue inscription grecque, travail caracte
ristique pour l'art provincial. 

L'insoription en lettres incisees avec fantaisie . .A. remarquer 
le genitif Ll.'Y]!J.Ocr.&~vou, frequent dans les inscription tout aussi 
que ~YJ!J.ocr.&~vouc;. Le nom Acpcpoc; est deja connu dans les villes 
pontiques. 
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D'apres la graphie et la sculpture l'auteur considere que le 
monument appartient au commencement du rn• siecle. 

4. N° d'inventaire 1 430. Plaque de calcaire, qui contient 
un fragment d'inscription en grec; elle fut utilisee comme mate
riei de construction. On y trouve pom la quatrieme fois le nom 
d'un tomitain originaire de Nicomedie. 

5. N° d'inventaire 2 108. Deux fragments d'une stele 
funeraire a inscription grecque reutilises a l'entree d'un autre 
tombeau. On a conserve seulement le fronton a acroteres et un 
fragment de l'inscription, soigneusement executee. On y remar
que le datif poetique ~po-roî:mv. Le monument ne semble pas ap
partenir a une epoque anterieure au milieu du ne siecle. 

6. N° d'inventaire 1 475. Tabula ansata d'un sarcophage, 
·dont on conserve seulement le commencement des premieres 
trois lignes de l'jnscription grecque. 

7. N° d'inventaire 1 432. Fragment d'une tabula ansata 
d'un sarcophage de calcaire, avec inscription en langue grecque. 

8. N° d'inventaire 1 429. Fragment d'une tab~tla ansata, 
.reutilisee comme pierre de construction. Ecriture soignee. 

-5- c. lM 
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MONUMENTE EPIGRAFICE INEDITE DIN LAPIDARIUL 
MUZEULUI REGIONAL DE ARHEOLOGIE DOBROGEA* 

de N. GOSTAR 

Din bogatul material epigrafic inedit aflat în lapidariul 
·muzeului din Oonstanţa şi din Mangalia, mi-au fost încredinţate 
pentru publicare cîteva inscripţii dintre care unele prezintă un 
interes deosebit. Am împărţit aceste monumente în trei cate
gorii :inscripţii cu caracter public, inscripţii cu caracter religios 
şi inscripţii funerare. 

1 

1. INSCRIPŢII CU CARACTER PUBLIC 

Inv. L. 372 (Muzeul din Mangalia). Fig. 1. flacă de mar
mură albă pe care se păstrează un fragment dintr-o horothesia a 
callatienilor. Dimensiunile : 0,38 X 0,35 X 0,11 m . .A. fost refolosită 
în epoca romana-bizantină la ·un edificiu creştin , cînd a fost 
transformată într-un capitel cu semnul crucii; mai tîrziu, 
într-o epocă mai nouă, monumentul a fost din nou folosit ca 
prag la intrarea unei clădiri , din care cauză suprafaţa scrisă a 
fost perforată în două locuri, făcînd să dispară o bună parte din 
textul inscripţiei, deja mutilată. Scrierea este îngrijită. înăl
ţimea literelor : 0,12 cm. 

* Publicat in Studii Clasice V, 1963 p. 299 - 313. 

/ 
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Fig. 1 

Deşi inscTipţia este extrem de mutilată, totuşi de la început 
ne putem da seama că textul este identic cu cel al unei inscripţii 
în limba latină şi cu al alteia în limba greacă, ambele găsite tot 
la Oallatis 1, ceea ce permite următoarea întregire : 

1 a lapid]e uicensim[o el prima ilinel'e recto ad lapidem 
2 uice]nsimum et sec[undum, qui es t in fl exu inler Asbolodina el 
3 Sardes, p. II C] C C C, a l[apid]e u[icensimo et secundo sinistrorsum (?) itinere 
4 recto ad lapidem uic]ensim[um.2llerlium p . 11. a lapide uicensim<T et tertio 

1 Gr. Tocilescu, Neue Inschri{len aus Rumănien, AEM, XIX, 1896, p. 27-
30 a extrasului; CIL, III, 14214. 
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itincre recto ad lapidem q]uart[um et uicensimum p.ll. a lapide quarlo el uicen

simo itinere recto ad hi.pide]m uicensim [um et quinlum p. II. a lapid e uicensimo 
ct quip.to itinere recto ad lapid]em uicensimum [d sextum p . ... . ....... 1 

Inscripţia nu se leagă de fragmentul deja publicat, deci 
~ste o inscripţie aparte conţinînd însă acelaşi text. 

Din text putem deduce că monumentul este de fapt o 
horothesia a calatienilor, scrisă în mai multe exemplare în lim
bile greacă şi latină; pînă acum se cunosc trei fragmente, unul 
în limba greacă şi două în limba latină. În r . 3 al textului grecesc 
se poate citi &1to Kcx/..1,&-nl>o:; 2, ceea ce dovedeşte că prin 
această hotărnicie se fixa teritoriul oraşului Callatis. . 

în cele două inscripţii publicate pînă acum textul horothesiei 
putea fi întregit pînă la ad ·lapidem uioensimum et quintum 
p(edum) II, pe cind inscripţia noastră continuă hotărnicia pînă 
La ad lapidem uioensimum et sext~trn p(edum). 

Cuvintul uioensimum, care este un arhaism, ne-ar ispiti să 
datăm inscripţia in sec. I î.e.n. - I e.n., dar forma literelor 
A, II, ~, şi n din textul grecesc ne indică mai curind sec. II 
e.n. N-ar fi exclus îns·ă ca inscripţiile să fie copii mai noi 

· după o horothesia extrasă dintr-un deoret~tm imperial mai vechi, 
sau un senatus oonsult~trn din sec. I î.e.n., unde se prevedeau 
drepturile, imunităţile şi hotarele oraşului Callatis 3• 

Inv. 1445 (Muzeul din Constanţ~)- Fig. 2·. Titulus lwnorm·ius 
in limba greacă, descoperit la Mangalia în condiţii necunoscute. 
Lipseşte cam jumătate din partea stîngă şi sfîrşitul. Dimensiunile 
0,48 X 0,'33 ><. 0,15 m. Scrierea este îngrijită, cţt lite:re claie, 
înalte de 5 cm în r. 1, iar în rest de 4 cm. 

['Ay1X6~~J 't'UX't)~ 
[Otn-rp&mo]v IIw/../.. [wv iX 
[7tpecr~eu-r~v] XIXL &v-r~cr-rp&
[-r'Y)yov L:e]~M[-r]ou XIXL bu-
[-ro uc; . ...... . .. . . ... . . . . J 

1 Cuvintele subliniate apar In t extul latin şi In cel grecesc publicat de Toci
lescu. Cantitat ea rindurilor nu este sigură. 

2 Gr. Toeil escu, op. cit., p. 29. 
3 Th. Sauciuc-Săveanu , Dacia , III - IV, 1927/32, p. 456 urm . (cf. CRAI, 

1933, p. 276 urm .) publică t extul unui tratat de alianţă din sec. I !.e.n., Intre 
romani (populus Romanus) ş i Callatis . 
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Fig. 2 

Dedicaţia este pusă în cinstea lui T. Pomponius Proaulus 
Vitrasius Pollio, guvernatorul Moesiei Inferior în anul 157 \ 
probabil de către oraşul Oallatis. T. Vitrasius Pollio, în afară 
de Oallatis, a mai fost onorat la Odessos 2, Dionysopolis 3 şi 
Histria 4 • · 

N -ar fi exclus ca înaintea numelui OlwrpcX.cnov să fi fost 
T(C"t'ov). 

Inv. 46 (Muzeul din Oonstanţa). Fig. 3. Milliarium de cal
car, cu inscripţie în limba latină, descoperit la Mangalia în con
diţii necunoscute . Dimensiunile : 0,66 X 0,32 m. 

Suprafaţa scrisă prezintă multe zgrunţurozităţi, iar o parte 
din rotunjirea coloanei a fost cioplită, din care cauză , textul 
prezintă mai multe lacune. 

1 A. Stein, Die L egaten vori M oes ien, In Diss. Pann . ser. 1, fasc. 11, Buoa-
pesta , 1940, p. 72 - 75. 

2 CIL, III, 762 (cf. p. 1366) d D essau, ILS, 5751 = IGR, I, 1440. 
a IGR, I, 663 . 
' V. Pârvan, Histria IV, p . 80; i d., Ii istria V II, p. 61 - 67; id . Dacia, II 

(1 925), p . 211-213. 
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Inscripţia este un palimpsest. Textul nou (b) a făcut ca pe 
.alocuri să dispară textul vechi (a), care în parte a fost martelat. 
Literele textulu.i vechi (a), cît se mai văd, sînt c1are şi bine 
adînci te. Textul nou ( b) are liter,ele mai mici, iar scrierea mai 
puţin îngrijită ; litera A are bara orizontală.frîntă, litera V este 
cu unghiul rotunjit apropiindu-se de forma lui U, iar litera D 
de formă aproape pătrată; r. 4 al tex·tului b pare să fi fost 
martelat. 

înălţimea literelor : în textul a, între 4 şi 5 cm, iar în textul 
b, între 3 şi 4 cm. 

a 
Im[p(erator) Caesa]r M[arcus] 
Aureliu[s An]tonin[us Pi-] 
us feli[x] Aug(ustus) ponti
f[ex ·maximus] trib[u-
n[iciae potest]atis[ ... co(n)-] 
s(ul) [ ... proco(n)s(ul) p(ater) p(atriae)] CAE ... 
NEF ...... . .... VSAR 

b 

Imp(eratores) C[aes(ares)] M(arcus) 
Aur[el(ius)] Dioc[l]e-
tianus et :M(arcus) Aur-
e[l(ius) Maximianus] 
inuicti Aug(usti) et M(arcus) 
[Fl(auius)] Val(erius) [C]on[stan-] 
[tius et C(aius) Gal(erius) Val(erius)] 
[Maximianus ...... ] 

Inscripţia a este un miliariu de la împăratul Caracalla 
(212 -217). Ultimelor două rînduri este greu a li se da o dezle
gare ; ar putea fi nume de localităţi. 

Inscripţia b este un miliariu din anii 293-305. 

2. INSCRIPŢII CU CARACTER RELIGIOS 

Inv. 82 (Muzeul din Constanţa). Fig. 4. Placă de marmură 
cu inscripţie în limba greacă, descoperită la Mangalia în condiţii 
necunoscute. Dimensiunile : 0,39 X 0,29 X 0,10 m. 
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Fig. 4 

Lipseşte cam jumătate din p~rtea stîngă a inscripţiei; cî
teva lovituri au avariat unele litere. Textul a fost încadrat 
într-un chenar -în relief în formă de tabula ansata. 

Scrierea este îngrijită cu litere clare Şi egale, cu excepţia 
literei O (penultima) din r. · 4 imprimată 'foarte mic şi rotund şi 
litera I (ultima) din r. 7 imprimată ceva mai mic decît în restul 
textului ; litera O peste tot este de formă rombică iar L drep
tunghiular; .ligaturi în r. 2 TI + E şi în r . 4 N +TI. în~lţimea 
literelor : 1,5 cm. · 

['Ay~e~L TJutYJL · 
. . . . . . ot 7te:pt 7tpOcr-rcf.

[-rYJV .... ~Lo]crxouplaou xa-re:-
[ crxe:ucf.crav-re:c;] ex TW\1 tatwv . 7tpo c; 
. . . . . . N \moye:ypc>:fL-
[fLlvov .. · .. ]e:vwv 'A7to"A"Aw
[vlaou ~ . .. ]xou x<Xt ~OfLLTL-

[ov 0]lwvoc;. 
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Documentul vorbeşte despre un edificiu public sau religios, 
ri<ţicat de cetăţenii(~) din Callatis, pe cheltuiala lor, probabil 
pentru sănătatea a doi binefăcători concetăţeni. 

în r. 6 se poate întregi unul din numele proprii 'A7toAArov(ou 
sau 'A7toAAwvt~ou. Numele '6-op.h·LOc;; din r. 7 mai este cunoscut 
şi la Histria 1 ; în r. 8, din motive de spaţiu, a fost preferat nu
mele 0t&voc;;. Onomastica şi f(}rma literelor datează inonu
tnentul în sec. II e.n., poate chiar din prim~ jumătate a acestui 
secol. · 

Inv. 1476 (Muzeul din Constanţa). Fig. 5. Placă de calcar 
gălbui cu multe pt>rozităţi, descoperită în Constanţa în împreju
rări necunoscute, cu inscripţie în limba greacă. Piatra a fost re
folosită, deoarece pe sup.v.afaţa scrisă se văd urme de var ames
tecat cu bucăţi mici de cărămidă. Dimensiunile : 1,45 X 0;65 X 
0,30 m. Cam jumătate din partea dreaptă a textului a dispărut 
în urma erodării şi în general literele sînt destul de şterse. Scrierea 
îngrijită cu litere înalte de 4-5 cm. Ligatura N + E în r. 3. 

'Ay1X6[!fiL Tux'YJLl 
U~Lcr-r[ (1)1, .\te:WL ~ .. ] 
x~ &ve6'Y)[xe: •.••• ] 
'Icrwcr6evo[ c;; • ••• K1XAA-] 
(~po[p.oc;; ~ .••••• ] 
.&LIXO'L't"LOL xat t[ e:-J 
pe:[uc;; ••. ] ION.A .• 
e:OXIXPLO''t'~pL[Ov ••• J 

În r. 5 este probabil să fie un nume· de persoană, de felul 
lui KIXAA] (~po[p.oc;;. 

Din punct de vedere al limbii remarcăm forma .&Lo:crL't'LOL, 
nominativ plural rar folosit în loc de formele .&LIXcrÎ:'t'o:L sau .S·Lacr&
't':XL care sînt mai frecvente; în r. 3 x·~, probabil pentru xcd. 

Monumentul pare a fi o dedicaţie zeului &e:oc;; 6~Lcr't'oc;; de 
către o asociaţie religioasă, după cum reiese din r. 6 şi 7 (.&LML
't'LOL xiXr. te:pe:uc;;). 

1 V. Pârvan, Histria VIT, p. 40. 
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. Inv. 45 (Muzeul din Constanţa) . Fig. 6. Placă votîvă de 
marmură cu inscripţie în limba greacă. Provenienţa necunoscută. 
Dimensiu,nile: 0,35 x _0,25 x 0,10 m. . 

Monumentul este în bună parte distrus, lipsindu-i partea 
de sus cu figura divinităţii şi partea de jos cu sfîrşitul textului ~ 
de asemenea a fost ciunJ;;it şi in părţile laterale, ceea ce a făcut 
să dispară începutul ş i sfîrşitul rîndurilor din text. în partea 
de sus apare, în relief frumos sculptat, o divinitate feminină~ 
din care a rămas prea puţin pentru a se putea identifica. Alături 
un vultur ; în mîna stîngă divinitatea ţine o pateră îndreptată. 
în jos, spre· ciocul vultu ului. 

Scrierea este foarte îngrijită, cu litere de formă alungită. 
şi uşor adînci te. înălţimea literelor : 1,08-2 cm. 

'A[ yo:Je~~ Tu[x'Y)~] 
AQ~EI 

QN-"Hp[o: ~] 
I~AM 
00E 
OP 

În primul rînd se poate citi formula &yo:6~~ 't'VX'Y)~ ; din 
r. 2 înainte de f... lipsesc cea. 2-3litere, iar după~, carear putea 
fi ş-i un k, cea. 5 litere; din r. 3 înaintea lui w lipsesc cea. 2 
litere ; între wv şi 'Y)p există la mijlocul rîndului o linie orizontală 
care poate să fie un semn de punctuaţie; 'Y)P ar putea fi de la 
numele zeiţei Hera, pentru a cărei lectură ar pleda şi relieful 
cu ·figura divinităţii alături de vultur ; după p lipsesc cea. 
4-5 litere; în r. 4 înaintea lui ~ (sau 'Y)) lipsesc cea. 3-4 
litere, iar după wurmează y sau 1t, după care mai urmau cea. 
4-5 litere. 

Este greu de a se face alte precizări la un asemenea text 
atit de fragmentar. 

După litere şi maniera SQulpturii monumentul ar putea. 
data din sec. II sau cel mai tîrziu începutul sec .. III e.n. 

Inv. 1471 (Muzeul din Constanţa). Fig. 7. Altar de calcar 
cu inscripţie greacă. Provenienţă necunoscută. Dimensiunile ; 
0,47 x o·,33 x 0,28 m. 

Monumentului îi lipseşte ceva mai puţin din jumătatea 
dinspre partea dreaptă, precum şi partea de jos; prezintă 
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spărturi la colţuri şi l~cune în tef(t. Cţmpul inscri:J?ţiei a fost 
încad!'at sus şi jos de un chenar în relief ; sub inscripţie exista 
un relief din care însă, în urma fragmentării altarului nu se 
mai poate distinge nimic. · 

Scriere îngrijită,- deşi unele litere au imprimări curioase, 
ca bunăoară în r: 1 lite-ra fL . şi litera o foarte mică. Înălţimea 
literelor : 3,5-4 cm. 

MO!J.Y)l<Y) ••• 
. .. oreo ....• 
"HpWL . j ... 
XO:.pLO''!~[pwv] , , • 

Primul rînd poate fi citit MofL~XYJ, numele dedicantului sau 
al dedicantei, care ar putea fi de origine tracă sau micro-asia
tică ; O Y din r. 2 pare a fi sfîrşitul unui patronim ; în r. 3 este 
clar ~p<UL, deci altarul a fost închinat divinităţii tracice H er()s, 
după care urma probabil epitetul; ultimul rînd se întregeşte 
prin XO:.PLP''!~pLOV. 

După forma literelor monumentul pare să dateze din 
sec. II sau începutul sec. III e.n. 

Inv. 2091 (Muzeul din Constanţa). Fig. 8. Altar de calcar, 
bine păstrat, descoperit în aşezarea civj,lă de la Tropaeum 
Traiani 1 • Dimensiunile: 0,71 x 0,44 x 0,34 m. Scrierea îngri
jită, cu ligaturile: r.1. A+T, R+I; r. 2. V +A+L, M+A, 
R + I. Textul rîndului 1 nu începe de la margine. Literele de 
formă alungită, sînt înalte de 4'-5 cm. 

Libero patri 
P(ublius) Val(erius) Macrin(us) 
ex uot(o) p(osuit:y, , 

Altarul este închinat lui Liber pater, divinitate răspîndită 
in Dobrogea şi cunoscută mai demult la Tropaeum Traiani 2• 

Monumentul probabil că datează din sec. III, deşi nu 
poate fi exclus nici începutul sec. IV, cînd gentiliciul V alerius 
este des întîlnit în Dobrogea. 

1 Din săpăturile intreprinsc de Paul N icorescu, ale căror rezultate au rămas 
inedite. 

2 CIL, III, 142141. 
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3'. INSCRIPŢII FUNERARE 

Inv. 30 (Muzeul din Constanţa). Fig. 9. Placă de marmură 
cu basorelief şi incr~pţie în limba greacă, provenită de la Dio
nysopolis (Balcic, R.P. Bulgaria). Dimensiunile: 0,23 x0,18 x 
x0,05 m. 

Placa are colţurile de sus şi de jos dinspre stînga puţin 
avariate, ceea ce a făcut ca prima literă din r. 1 să fie puţin 
vizibilă. 

în basorelief, în centru, apare figura defunctei stînd pe 
un scaun cu spetează, cu picioarele pe un taburet ; în spate . 
o altă figură feminină în picioare, redusă la jumătate, stînd 
pe un fel de coloană. Capetele celor două personaje sînt 
deteriora te. 

· Sus şi jos, între două linii uşor adîncite, apare o inscripţie 
de trei rînduri. Ultimul rînd a fost scris pe marginea cbenarului 
şi puţin mai sus; literele au o imprimare clară . Prima literă 
din r. 1, deşi puţin vizibilă este sigur un A, iar ultima literă 
din ultimul rînd este ~, pe care însă lapicidul se pare că a avut 
intenţia să-l corecteze în Y ; suprafaţa scrisă fiind aici însă 
foarte ştearsă, nu ne putem da seama exact de forma literei, 
deşi în mod normal pare să fie un ~. Înălţimea literelor : ~n 
r. 1 şi 2 de 1,55 cm, iar în ultimul rînd de 1 cm. 

AY)crT6p[.LY) 6.[~-
0<.t.lvv~ yov~ ~oumY.

vou. 

Atît AY)crT6p[.LY) cît şi 6.i~o<.t.lv nu au fost înregistrate încă 
în repertoriile de onomastică tracică . în ce priveşte :Loucr&vo~ 
ne-am putea gîndi la o eventuală scriere greşită în loc de Susa
gus, comandant dac din primul război (101-102), cunoscut 
din scrisoarea lu:L Plinius cel Tînăr1 • N -ar fi exclus însă ca toc
mai manuscrisele pliniene să transmită forma· gFeşită Susagus 
în loc de Susan~ts, care ar putea fi cea autentică . În epigrafia 
greacă numele feminin :Loucr&vvrx este destul de rar 2 şi pare 
a fi străin de onomastica grea.că 3 • întîlnim însă în onomastica 

1 Plin., Episl. X, 74, 1. 
2 CIG, IV, 9566. 

, ~. Pape;Benseler, Wiir/el,'buch cler griechiscl)en Eigen.namen, Braunschweig, 
1884, p. 1428. 

6 - c. 154 

• 



www.ziuaconstanta.ro

82 N. GOSTAR 

Fig. 9 

micro-asiatică masculinul :Lcucrcr6v"Y)~, în Lycaonia 1• Nu putem 
totuşi exclude posibilitatea originii tracice. 

După forma literelor monumentul datează din sec. II e.n., 
poate chiar din prima jumătate. 

1 Joh. Sundwall, Die einheimischen Namen der Lykier nebsl einem Ver
zeichnisse kleinasialischer Namensliimme, Leipzig, 1913, p. 254. 
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Inv. 15 (Muzeul din Constanţa). Fig. 10. Cippus de calcar, 
cu inscripţie în limba latină, găsit în Constanţa, la geamia 
Azizie, în anul1957, unde a fost folosit ca material de construcţie. 
Dimensiunile : 0,53 x 0,54 x 0,37 m. într-o epocă tîrzie, monu
mentul a fost prefăcut într-un capitel de pilastru, din care 
cauză s-a pierdut începutul şi partea din dreapta a textului. 
Scrierea îngrijită cu litere înalte de 4,5-5 cm. 

[D(iis) M(anibus)] 
Pompe.ia S[abi-] 
na uix(it) an[n(is) ... ] 
O(aius) Auf(idius) Sen[eca ~ . . . ] 
leg ( ionis) V [Mac( edonicae)] 
coni(ugi) cari [ssim(ae)] 
et sibi p [osuit.] 

Fig. 10 
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Avînd în vedere dimensiunile spaţiului pierdut, cogno
menul defunctei a fost Sabina şi nu Satumina. Gentiliciul 
celui care pune monumentul a fost mai curînd A ufidius decît 
Aufius, Aufellius etc., deşi Aujidius nu se prea întîlneşte într-o 
asemenea prescurtare. Cognomenullui a putut fi îp.să şi Sene.cio, 
Senilis, Seniot· etc ., iar calitatea în cadrul legiunii, ţinînd 
seama de spaţiu, ar putea fi mil(es), oenturio şau uet(emnus), 
deşi sînt posibile şi alte întregiri. 

Inscripţia datează din sec. II e.n. 

Inv. 2065 (Muzeul din Constanţa). Fig. 11. Inscripţie 
funerară în limba latină, scrisă pe o placă de calcar gălbui; 
p::trtea de jos este mai îngustă pentru a se putea fixa î.Ii.tr-o 
bază de piat1ă . Inscripţia a fost descoperită în anul 1958 în 
·castrul de la Mîrleanu (raion A.damclisi), unde fusese refolo
sită ca piatră de construcţie. Dimensiunile : o, 7 4 x 0,61 X 0,21 ro. 

Partea de sus a monumentului cu începutul inscripţ.iei 
lipseşte ca şi o bună parte din colţul de su:::. dinspre stîng~ ; 
o crăpătură lungă :::.e vede şi în colţul de jos dinspre dreapta, 
care a distrus cîteva litere din textul inscripţiei ; suprafaţa scrisă 
a fo::,t uşor avariată in urma erodării. Se văd şi cîteva adînci
turi naturale care au fost ocolite de lapicid. 

Inscripţia prezintă următoarele particularităţi grafice : 
litera G se confundă cu litera O ; litera O şi Q aproape întot
deauna sînt scrise mai mic. Litera M peste tot are barele late
rale mult desfăcute, iar litera L are bara orizontală mai aple
cată. în r . 2 litera Q este scrisă ca un O barat. în r . 5 litera N 
este scrisă ca şi AI. începînd cur. 9literele sînt mai înghesuite, 
iar ultimul rînd este mai lung şi este scris sub chenar. în general 
grafia este neîngrijită, cu litere inegale, fără spaţiu între cuvinte, 
fără punctuaţie şi fără ligaturi. înălţimea literelor variază între 
2 şi 3,05 cm . 

5. 

. . . . . VA.EREN ..... 

. . . . VM adquae 
[et] digne locutu-
s militia colui 
legionis II, leg(ionis) VII; 
Valerius Onesim [a] 
centurio qui uixit a-
nnos quinquagint-
a et misesse III; Valeri-
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10. a Marcellina coniux p
ientissima super iam 
cum filibus suuos hu-
c titulum posuerunt . .Auete uia [t ]ore [s]. 

Fig. 11 

85 
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in r. 1 a putut fi cuvîntul quaerenti iar r. 2 s-ar putea com
pleta prin nondum, quidum, sau uixdum, deşi tot atit de bine 
ar putea fi dum sau oum. Cuvîntul adquae este folosit in loc 
de atque, confuzie frecventă în lexicul epigrafic latin. În r. 3 

· inainte de digne mai încăpeau cel mult două litere, deci este 
posibil să fi fost cuvintul et. în r. 4, militia este folosit in loc 
de militiam. R. 5 legionis II şi leg(ionis) VII indică legio II 
Heroulia şi legio VII Claudia. Pînă aici este posibil ca inscripţia 
să fi fost scrisă in versuri. in r. 9 remarcăm cuvîntul misesse 
(mai curind o formă populară decît o greşeală grafică) in loc 
de menses. Provincialisme sau expresii populare cunoscute şi 
din alte texte se mai întîlnesc în r. 12 : filibus in loc de filiis, 
suuos în loc de suis .şi huo în loc de huno. Este interesantă şi 
după cîte ştiu, neuzitată, expresia digne looutus militia(m) 
oolui, mai pretenţioasă, in loc de cea obişnuită şi prea milită-
rească, missus. honesta missione. . 

îri. momentul cînd Valerius Onesima şi-a terminat serviciul, 
'Y(I!ilitia(m) oolui, el era un oenturio in legio II Heroulia, mutat 
din legio VII Claudia. Legiunea II Herculia, împreună cu legio 
I Iouia, erau cele două legiones t·iparienses ale provinciei 
Scythia 1• in sec. IV un pt·aejeotus legionis II Herouliae stătea 
la Troesmis 2, in nordul Dobrogei unde probabil că se găsea 
partea cea mai mare a efectivului acestei unităţi, iar ,cîte un 
p'!laefeotus t·ipae legionis II Herouliae oohortis quintae pedaturae 
inferioris se găsea unul la Troesmis 3 , iar altul la Axiopolis 4 • 

Nici una însă din aceste două localităţi nu pot corespunde cu 
castrul şi aşezarea romană tîrzie de la Mîrleanu. Â vind in vedere 
însă că N atitia Dignitatum, izvorul principal care documentează 
unităţile sec. IV în provincia Scythia, datează de la sfîrşitul 
acestui secol 5 , putem deduce că unitatea, sau o subunitate 
a legiunii II Herculia în vremea lui Diocleţian, sau poate ceva 
mai tîrziu, staţiona şi mai la sud de Axiopolis, unde se găseşte 
castrul de la Mîrleanu. Pe acest criteriu se poate pune şi datarea 
inscripţiei in epoca lui Diocleţian sau Constantin I ; gentiliciul 
V alerius foarte obişnuit in această vreme, ar fi încă o dovadă 
pentru această datare. 

1 Nol. Dign. Or. , XXXIX, 28-35; E. Ritterling, RE, XII, 2, 1467. 
2 Noi. Dign. Or ., XXXIX, 29; Ritterlin g, ibidem. 
3 Nol. Dign. Or., XXXIX, 31. 
4 Nol. Dign. Or., XXXIX, 30. . 
6 E. Polaschek, RE, XVII, 1, 1081-1097; cf. J. B. Bury, JRS, X (1920) . 

p. 131-154; A. W. Byvanck, Mnemosyne, VIII (1939), p. 67-71. 
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Inv. 2066 (Muzeul din Oonstanţa). Fig. 12. Stelă funerară 
de calcar cu inscripţie în limba latină, descoperită în anul 
1958, în castrul de la Mîrleanu (raion Adamclisi), unde pro
babil că fusese refolosită ca piatră de construcţie. Dimensiunile : 
0,57 X 0,57 X 0,25 m. 

Lipseşte partea de sus a monumentului, iar suprafaţa 
scrisă este foarte a variată, încît conturul unor litere este puţin 
vizibil. Pe margini se vede un ornament în basorelief lat de 
20 cm, în motivul frunzelor de viţă de vie cu struguri şi lujeri. 

Fig. 12 
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Scrierea e neîngrijită, cu litere inegale ; uneori literele 
trec peste bordura chenarului dinspre dreapta; în partea de 
jos suprafaţa scrisă se îngustează. Litera Q nu se distinge de 
litera O, ca şi litera G de O; in r. 5, literele IT, din cuvintul 
uixit sînt scrise ca şi litera grecească Il ; uneori după prescurtări 
urmează cite un punct ; r. 1 şi ultimele două rînduri, elin cauza 
fragmentării şi eroclării cu greu pot fi citite şi deci sint nesigure . 
înălţimea literelor variază între 3,05 şi 5 cm . 

5. 

lO. 

. . . ERAS Procli
no ex(x)arc(ho) 
qui milit(auit) (inter) 
sag(ittarios), uixit 
an(nis) L, m(ensibus) III, 
d(iebus) V; n(umerus) e(quitum) 
NEC NIV 
pientis(simo) 
posu[i]t titu-
[lu]m P .. . 
.... 0 .. . 

· Piatra a fost pusă în amintirea lui Proclinus (scris astfel 
in loc de Proculinus) care avea calitatea de exarchus. Grafia 
exxarc(hus) cum apare pe piatră este o eroare a lapicidului 
care probabil că voia să scrie exsarc(hus), dar care şi-a dat 
seama de greşeală, deoarece primul x are o imprimare incompletă. 
Exarchus era un grad militar inferior în armata romană tîrzie 
şi anume in unităţile auxiliare de cavalerie 1• Se cunosc astfel ~ 
hexarchus alae cele1·um2 , exarcus qui militauit annos XX in 
uexillatione equitum Dalmatarum comitatensi Anchialitana 3 , 

exarchus in uexillatione equitum Stablesianorum 4 etc. Exat·cM 
sint atestaţi şi intr-o inscripţie latină din nordul Dobrogei,. 
datată in sec. IV 5 . 

Rămîne greu de lămurit cuvintul ERAS din r. 2. Mai 
mult ca sigur că nu poate fi verbul eras. Ar putea fi însă gen
tiliciul lui Proclinus, deci ar fi de citit ... eras( io) Proclino,. 

1 Fi r bi gn , RE, VI, 2, 1552. 
2 CIL, III, 4832 ( = ILS, 2528) . 
3 C IL, ITI, 405 ( = ILS, 2792). 
4 CII., Y, 4576 ( = ILS, 2793). 
5 P. Nicorrscu , In Analele Acad . Rom. Sccţ. Ist. ,scria III, tom. XIX, mcm. 

15, 1937, p. 211 - 216; Re:v. lst. rom'., 1940, p. 333-339. 
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deşi nu vedem in ce chip s-ar putea intregi. Din cele cîteva 
exemple culese din inscripţii, majoritatea exarchilor poartă. 
şi gentiliciul. .Astfel V al. I uuentinus exarcus 1 , V al. V as se 
exarc~ts 2, Aurelius Albanus exarcus 3 , Aut·. Maximus exar(cus ) 4 • 

Dar există şi cazuri cind exarchii apar fără gentilicii; astfel 
un oarecare Aeggae~ts hexarchus 5 , iar în inscripţia din nordul 
Dobrogei . apar exarchii Dicebalus şi Faustinus, ambii făr.ă 
gentiliciu 6 • Nu putem deci să ne dăm seama ce cuvint formau 
literele ERAS din inscripţia de la Mîrleanu. : 

în r. 5 în inscripţie apare SAC, ceea ce nu pare a se întregi 
prin ~ac( rarios) ci mai curind prin sag( ittarios) . Deci se preei
zează că exarchul proclinus a servit in cadrul unităţii in cali
tate de sagittarius. Textul inscripţiei în rr. 4-5 trebuie citi t : 
qui milit( auit) ( intm·) sag('ittarios), expresie ce-şi găseşte ana
logia într-o altă inscripţie dobrogeană tot din epoca tîrzie : 
militans inter sagittarios iunim·es 7 • Unitatea lui Proclinus era 
deci o trupă de cavaleri arcaşi . .Asemenea trupe, pentru ~poca 
tîrzie, sint menţionate în izvoare 8, iar o piatră funerară a fost 
pusă in amintirea unui hexarcho alae celet·unt uiro sagittandi 
peritissimo 9 • 

. Însemnătate deosebită prezintă literele NE NEG N I V 
din r. 7-8. În mod obişnuit aici ar trebui să stea numele celui 
(sau al celor) care riqică monumentul. Este greu de admis însă 
că sub aceste curioase prescurtări s-ar ascunde nume de per
soane. De aceea trebuie să admitem că initialele ,amintite 
prescurtează numele unităţii din care făcea parte Proclinus 
exarchus şi că monumentul s-a ridicat prin grija (sau poate 
pe cheltuiala) colectivă a tovarăşilor săi de arme. 

În concluzie NE NEG NIV trebuie citit: N(umerus) 
E(quitum) NEG NIV, ceea ce nu este de loc surprinzător. Tot 
din grija camarazilor s-a ridicat şi monumentul funerar al 

1 CIL, III, 405 (= ILS, 2792). 
2 CIL, V, 4576 ( = ILS, 2793). 
3 ILS, 9207. 
4 CIL, V, 7000 ( = ILS , 2629). 
5 CIL , III, 4832 ( = ILS, 2528). 
6 Nicorescu, ibidem . 
7 D . Teodorescu , Monumente inedite din Torni, Bucureşti, 1918, p. 41. 

fi g. 25. 
8 Noi . Dign. Or ., VIII, 30-31, equiles sagillarii seniores, iuniores, XXXIH, 

21,22. equiles sagiltarii Acadama, Acauatl!a, XXXVIII, 11, 12, equiles sag iltarii 
Sabbu , Domana etc . 

8 CIL , III, 4832 ( = ILS, 2528). 
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exarchului Val. Iuuentinus qui militauit annos XX in uexilla
tione equitum Dalmatarum comitatensi Anchialitana, uixit 
annos XL, collectarii titulum conscriptum ex bonis posuerunt 1• 

Prescurtările NEG şi NIV ar putea indica fiecare cite un nume 
etnic şi un toponim aşa cum intilnim pentru multe unităţi 
auxiliare din sec. III-IV . ( numerus equitum Sarmatarum Bre
metennacensium 2, numerus Brittonum Triputiensium 3 , numerus 
Dalmatarum Diuitiensium 4 etc. Este greu de ştiut insă ce 
nume de populaţie se ascunde sub iniţialele NEG sau care este 
localitatea care incepe cu NIV. Izvoarele nu cunosc un nu
merus care ar fi purtat un nume in care să intre aceste şase 
litere. în Mauretania se cunoaşte populaţia Nectiberes 5 , iar in 
Hispania localitatea Niua1·ia 6 , dar nu putem .fi siguri ca 
aceste două denumiri să fi format numele unită tii de la Mirleanu. 

Se poate deci deduce din analiza inscripţiei că la Mirleanu 
a staţionat pe la sfîrşitul sec. IV unitatea n(umerus) e(quitum) 
Nec ... Niv .... . , care însă nu este notată in Notitia Digni
tatum şi nici in altă parte. Numele antic al castrului şi al loca
lităţii de la Mirleanu probabil că este cel insemnat in itinerarii 
şi in Notitia Dignitatum şi deci trebuie căutat pe Dunăre intre 
Durostorum (Silistra) şi Axiopolis (Cernavoda). 

Tab. Peut. s!:'gm. VIII, 3. 
Durostero 
Sagadaua 
Sucidaua 
Axiopolis 

Identificarea se poate face fie cu Sagadaua, fie cu Sucidaua. 
în N atitia Dignitatum in provincia Scythia este cunoscută lo
calitatea Sacidaua, unde staţiona în sec. IV unitatea de cavalerie 
cuneus equitum scutariorum 7 • Pe de altă parte acelaşi izvor nu 
menţionează în Scythia localitatea Sucidaua, ci în Moesia 
Secunda 8 • Nu poate fi insă verosimil ca localitatea antică de 

1 CIL, III, 405( = ILS, 2792). 
2 Rowcll , RE, XVIII, 2, 2552-2553. 
3 Rowell, ibidem, 2542. 
4 ILS, 2629. 
5 vVindb(•rg, RE, XVI, 2, 2170. 
6 A. Schulten, RE, XVII, 780 . 
7 Not . Dign. Or., XXXIX, 12. 
8 Not. Dign. Or., XL, 17. 
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la Mîrleanu să fi aparţinut la Moesia Secunda şi in consecinţă 
Suaidaua din N otitia Dignitatum s-a transmis greşit Saaidaua 
în loc de Suaidaua din Tab. Peut. I, fie, ceea ce credem noi că 
este mai probabil, numele antic era Sa,aidaua 2, aşa cum este 
transcris in N otitia Dignitatum şi transmis Sagadaua, deci 
eronat, in Tab. Peut. În cazul că Saaidaua corespunde cu actualele 
ruine de la Mîrleanu 3 , ştim că aici staţiona, pe la sfîrşitul sec. 
IV, tot o unitate de cavalerie, anume un auneus equitum sauta
rior~tm şi ar fi posibil ca această trupă să fie identică cu n(umerus) 
e(quitum) Nea ... Niv ... din inscripţia noastră. 

Inv. 1463 (Muzeul din Oonstanţa). Fig. 13. Două fragmente 
care se racordează, dintr-o placă de marmură cu inscripţie in 
limba latină. Nu se cunosc condiţiile descoperirii. Dimensiuni: 
0,40 X 0,15 X 0,05 m. 

Scrierea foarte îngrijită, cu litere frumos şi adinc săpate. 
Unele cuvinte sint despărţite prin cite două puncte; in r. 2 
cuvintul primus este indicat prin cifra I. Înălţimea literelor, 
peste tot egale, 3,05 cm . 

. . . . ESSE E DVOBVS: AV . . . 

. . . . . î SIS: QVI HAEO FA .. . 

. . . . ARI: ET AEGRIT. T ... . 

După cite ne putem da seama, textul era un epitaf in 
versuri, deoarece cele două puncte de la sfîrşitul anumitor cuvinte 
indică sfîrşitul unui vers. Se poate deci reconStitui următoarea 
versificare. 

. . . . . . . esse e duo bus 
au. . . . . . primus siS 
qui haec fa . . . . . . . ari 
et aegritate ................ . 

1 Astfel crede şi O. Seeck, Notilia Dignilalum, Berlin, 1876, p. 86, nota 1; 
cf. K. Miller, llineraria Romana. Romiscl!e Reisewege an der Hand der Tabu/a 
Peulingeriana, Stuttgart, 1916, p. 506-507; M. Fluss, RE, IV, A, 1, 560. După 
CIL, III, 12456, o localitate Sucidaua pare să fi existat intre Carsiiim (H!rşova) 
şi Duroslorum (Silistra). 

2 Probabil identică cu Saucidapa din Geoqr. Rav. 
3 Deşi această identificare pare posibilă nu credem că IT. 4-5 din inscripţie 

s-ar preta la lectura : qtti milil(cmit) Sac(idauae). 
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Fig. 13 

Cuvintele din primele trei versuri, s-ar putea încadra în 
hexametri. începutul ultimului vers este însă iambic. Aşadar 
nu putem preciza sistemul metric: al epigramei. Cuvîntul aeg1·itas 
apare numai începînd cu literatura creştină din sec. III 1 • 

Forma literelor ne duce spre sec. V sau chiar VI. Se poate susţine 
chiar că această grafie se apropie întrucîtva de scrierea uncială. 
Dar cu toată acen,stă grafie care se găseşte pe monumentele 
creştine pînă în sec. VIII, nu credem că s-ar putea propune o 
datare mai tîrzie de sec. Vl. · 

Importanţa monumentului constă în faptul că relevă folo
sirea unei limbi literare latine, ca şi a versului latin în oraşele 
dobrogene, într-o vreme atît de tîrzie. Ou alte cuvinte sîntem 
în măsură să sesizăm prezenţa unei curate culturi romane în 
unele centre urbane din Dobrogea pînă în sec. V-VI e.n. 2• 

* Inscrip~iile de care ne-am ocp.pat sînt interesante pentru 
atestările şi precizările pe care le adp.c. 

Semnalăm astfel completarea horothesiei callatienilor şi 
dovada existenţei a mai multe exemplare ale ac(lluiaşi text;. 
atestarea din nou, la Oallatis de data aceasta, a guvernatorului 
provinciei Moesia Inferior, T. Vit1·asius Pollio; refolosirea unui 
milliat·ium datînd din al doilea deceniu al sec. III e.n., la sfîrşitul 
secolului, prin săparea unei alte inscripţii suprapusă celei vechi;. 

1 Ps. Cypr., adv. Juri ., 5. 
· 2 O inscripţie as emănătoare se găseşte in muzeul d'in Eforie Sud. 
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inscripţia funerară de la Mîrleanu (inv. 2066), ne poate duce la 
formularea ipotezei de a identifica acest castru cu Saoidaua; 
cealaltă inscripţie funerară de la Mîrleanu (inv. 2065) ne face 
să presupunem că legio II H eroulia sau o subunitate de a ei, 
ar fi staţionat în vremea lui Diocleţian, sau ceva mai tîrziu, 
mai la sud de A xiopolis, adică în castrul de la Mîrleanu (poate 
Saoidaua ~) . . 

Din punct de .vedere religios, în afară de no:i: d,ovezi ale 
răspîndirii în Moesia Inferior a cultului lui Liber pater şi a 
lui Heros, deosebit de importantă este atestarea la Tomis a 
unui thias de adoratori ai lui ile:oc; \J~lcr-roc; în sec. II ş i deci a 
pătrunderii în forine organizate a monoteismului. 

Inscripţiile de care ne-am ocupat aduc o contribuţie inte
resantă şi în ceea ce priveşte elementele noi onomastice care 
apar. Astfel Mo :.l:~x'l) (inv. 1476) este un nume nou a cărui 
origine ar putea fi locală; pe inscripţia cu nr. inv. 30 .apar alte 
nume încă neinregistrate în repertoriile de onomastică tracică: 
Ae:cr-r6pJ.l.'lJ şi ~t~acuv, precum şi numele L:oucr&.voc;, care ar putea 
fi eventual o altă transcriere (poate mai corectă) a lui Susagus. 

în sfîrşit, inscripţia cu nr. inv. 1463 este deosebit de inte
resantă, prin faptul că dovedeşte că în sec. V- VI e .n. existau 
în regiunea noastră vorbitori şi buni cunoscători ai limbii latine, 
deci cultura latină era destul de mult împămîntenită. 

Desigur că şi alte amănunte pe care le prezintă inscripţiile 
de care ne-am ocupat pot fi mai amplu discutate. Noi ne-am 
rezumat însă se s emnalăm datele cele mai importante, care pot 
contribui cît de cît la îmbogăţirea cunoştinţelor despre trecutul 
Dobrogei. 

3ITHrPAmMqECKME HEM3AAHHhlE ITAMHTHHKH H8 
nAITMAAPHH OBnACTHOrO APXEOnOrMqECKOrO 

MY3EH AOBPY,lJ)I-IM 
P ESIONIE 

ABTop rryomn-~:ye T HeCROJibRO HeMB J:WHHhlX HagrrMcell:, Haxo

J:VHJ.J;MXCJI B MyseJix KoHcTaHJ.J;bi li! MaHraJIMlii. 

1. 1-Iaâmwu o6Ufecmamnoev xapa}î,mepa 

HHB. L. 372. XopoTeCliiJI nnrTeJieM: KaJIJiaT~>rca, Tpe TMM 

3R38MllJIJip, COgepmall.J;li.JH TOT ii-1:8 T 8RC T Ha JiaTli.JHCROM H 3hlR8 
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(M3B8CT8H e~e O;IJ;MH Ha JiaTMHCROM M O;IJ;MH Ha rpetieCROM H31>IRe). 
,lJ;aHHaH Ha;IJ;IIMCI> IIOIIOJIHHeT MeîKeBaHMe, M3B8CTH08 M3 p;ByX 
.o;pyrMX aR3eMrr.rrnpoB, p;o ad lapidem uiaensimum et sextum 
pedum-. 

MHB. 1445. Titulus honorarius Ha rpeqecRoM HBhlRe, B03-
.ll;BMI'HYThli1 B tJeCTI> ry6epHaTopa Ma.rro:H MeBMM, Titus Vitrasiu~ 
Pollio. 

MHB. 46. Milliarium c p;ByMR HaR.rrap;HhTMM Hap;rrMCHMM. 
llepBaH p;aTMpyeTcH 212-217 rr. (arroxa MMrrepaTopa Kapa
RaJIJihl), BTopaH 6hl.rra HarrMcaHa B 293-395 rr. 

2. H aanucu pe.!(,Uell03HOeo xapanmepa 

MHB. 82. B Hap;rrMCM roBopMTCH o 6 o 6~ecTBeHHOM MJII1 RYJih
TOBOM 3p;aHMM, IIOCTpOeHHOM Ha COOCTB6HHI>IM C'leT îi\MT8JIHMH 
Ka.rr.rraTHca, rro-BH;IJ;MMOMY sa ap;opoBhe .o;Byx 6.rrarop;eTeJiefr co
rpam;o;aH. 

MHB. 1476. llaMRTHI1R B tJeCTI> &e:oc; ulj!Lcr-roc;, IIOCTaBJieH
HhlM peJIHI'M08HOM O 6~MHOM (&[a.croc;) H.BJIH8TCH .ll;ORa3aTeJih
CTBOM T.oro, 'ITO BO II B.H.a. B To:MMce cy~eCTBOBaJIH opraHMBo
BaHHhle cpopMI>I MOHOT61iiCTM'I8CHOM peJIHI'l'IM. 

MHB. 1471. A.rrTaph, rrocBH~eHHI>ri1 6omecTBY Heros; Ha HeM 
MMeeTCH H8M3B8CTHOe )];O CI1X rrop MMH IIOCBHTMT8JIJI MofL~X"Y) . 

MHB. 2091. A.rrTap~>, B03;JJ;Bliii'HYThli1 B 'leCTI> 6omecTBa Li
ber pater. 

3. Ha8epo6nbze na8nucu · 

MHB. 30. Ha;o;rpo 6HaH IIJIMTa c 6ape.rri>ecpoM, MB ,Il;MoHMco
rro.rrMca; Ha ne:H liiMeiOTCH HOBI>re cppar-m:Hcime MMena: A"Y)cr-r6pfL"Y) 
H b..[~owv, a Tanme MMR I oucr&.voc;, ROTopoe MOI'JIO 61>r oi>ITI> p;py
ro:H cpopMoi1 (BepoRTHo 6o.rree rrpamw~>Ho:t1:) nMeHM Susagus, M3-
BeCTHoro M3 IIMC8M ilJIHHliiH. 

MHB. 15. Cippus, rrocTaBJieHHI>r:H BOeHHI>IM MB V-ro MaRe-
;o;oncnoro .rrerMoHa . · 

MHB. 2065. Ha;o;rpo 6r-raH Hap;rrMCI>, na:H;o;eruraH B BoeHHOM 
• .rrarepe B lVI~>rp.rrHHy (pa:Hon A;o;aMRJIMCClii). Ma co ;o;ep1HaHMH M01HHO 
aaRJIIO'IHTh, 'lTO II .rrerMoH Heraulia (11JIH ero rro;o;paa;o;e.rreHMe} 
CTOJIJI BO BpeMH rrpaBJI6HliiH ,1J;MOI·W8II,l'IaHa, HJIH H8MHOI'O II03JKe, 
Ha IOI' OT AHCMOIIOJIHCa. 

MnB. 2066. Ha;o;rpo onan cTe.rra, Ha:H,ll,eHHaH B BoeHHOM .rra
repe B Mnrp.rrnny. Hap;rrMCh CBM;IJ;eTeJII>CTByeT o HaBa.rrepMi1CHoi1 
qacTM, rro-BH;IJ;liiMoMy CTOHBme:H a;o;ec1> B IV B. Ha ocHoBe aToro 
CBM;IJ;eTeJibCTBa M cBepHlii c N atitia Dignitatum H HTMHepapHIIMH 
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MomHo npe;n;noJiom~<ITb, qTo yHpenJieHHhlif nyrn->T B Mhlpmmy 
RBJIHeTCH aHTM~oil Sacidaua. 

lfHB. 1463. H a;n;nMCb B CTMxax Ha JiaTr1HCHOM H3hlRe, oT
HOCH~aHcH R V-VI BB. Ii . a. , CBM;D;eTeJibCTBym~aH o cym;ecTBO· 
BaHMM qMcToM pM:rviCROM RYJibTYPhl B aToT nos,JJ,Ii~<rM nepuo;n;. 

UNVEROFFENTLIGHTE INSCHRIFTEN AUS DEM LAPIDARIUM 
DES ARCHJ\OLOGISCHEN REGIONALMUSEUMS 

DER DOBRUDSCHA 

ZUSAMM6N'FASSUNG 

Der Verfasser bringt eine Reihe bisher unveroffentlicher 
Inschriften, offentlicher und religiOser Natur, sowie Grabin
schriften aus den Bestanden der Museen von Constanţa und 
Mangalia. 

1 : Inschriften ăffentlicher Nat~tr 
Inv. L. 372. E ine Grenzsteininschrift der Bewohner von 

Callatis, das dritte derartige Exemplar mit dem gleichen Text 
in lateinischer Sprache (bekannt ist noch ein weiters Exemplar 
in lateinischer und eines in griechischer Sprache). Die vorliegende 
Inschrift vervollstandigt die aus den beiden a.nderen bekannte 
Grenzfestsetzung ad lapidem ~ticensimum et sextum pedum---. 

Inv. 1445. Titulus honorat·ius in griechischer Sprache, zu 
Ehren des Tit~ts Vitrasius Pollio, Gouverneur der Provinz 
Moesia Inferior. 

Inv. 46. Milliarium mit zwei iibereinander eingemeH3elten 
Inschriften. Die ei'ste stammt aus den .Jahren 212-217 (Kaiser 
Caracalla), die zweite aus der Zeit zwischen 293 und 305. 

2. I nschriften religia set· Natur. 
Inv. 82. In dieser Inschrift ist von einem offentlichen oder 

religiosen Beauwerk die Rede, das die Bewohner von Callatis 
auf ihre Kosten vermutlich fii.r die Genesung zweier durch ihre 
Wohltatigkeit bekannten Mitbiirger errichtet hatten. 

Inv. 1476. Von einer Bri.i.derschaft (.&lMo~) errichtetes 
Denkmal zu Ehren des .Se:o~ \S~Lcr-roc;. Diese Inschrift beweist, 
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daB im 2 . .Jh. u. Z. in Tolpis organisierte Formen monotheisti
s.::her Religion bestanden. 

Inv. 1471. Der Gottheit Heros geweither Altar. In der 
Inschrift erscheint auch der bisher unbekannte Name des Spen
ders, Mo[l+1x-YJ. 

Inv. 2091. Zu Ehren der Gottheit Liber pater errichteter 
Altar. 

3. Grabinschriften . 

Inv. 30. Grabplatte mit Bas-relief aus Dionysopolis stam
mend. Die Inschrift .belegt folgende, fiir die thrakische Perso
nennamenkunde neue Namen: A"Y)cr"t"6p[L"YJ und L\[~ocuv. Weiters 
erscheint der Name ~oucrcX.vot;, moglicherweise eine andere 
(vielleicht richtigere) Form des aus Plinius Briefen bekann
ten Namens Susag~~s. 

Inv. 15. Von einem Angehorigen der Lagio V JJ!Jacedonica 
errichteter Gedenkstein ( Cippus) . 

Inv. 2065. Im Oastrum von Mîrleanu (Rayon .A.damclisi) 
geborgene Grabinschrift . .A.us dem Text ist zu erschlie.Ben, 
da.B die Legio II Herculia oder eine ihrer Untereinheiten zur Zbit 
Diokletians, oder etwas spater, siidlich von .A.xiopolis ihren 
Standort hatte. 

Inv. 2066. Im Oastrum von Mîrleanu geborgene Grabstele. 
Der Text diirfte belegen, da.B in diesem Oastrum im 4 . .Jh. eine 
Reitereinheit in Garniso:a lag . .A.uf Grund dieses Beleges und 
der Vergleiche mit der Notitia Dignitatum und den Itinerarien 
kann die Hypothese aufgastellt werden, die befestigte Siedlung 
Mîrleanu entsprache der Ortschaft Sacidaua. 

Inv. 1463. Lateinische Versinschrift aus dem 5. - 6 . .Jh. u. 
Z., Nachweis des Bestandes einer reinen, romischen Kultur in 
dieser Spatperiode. 
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CÎTEVA INSCRIPŢII RECENT DESCOPERITE 
ÎN DOBROGEA* 

de GH. POENAHU-BORDEA 

Materialul arheologic foarte bogat, provenit din descoperiri 
întîmplătoare sau din - săpături arheologice organizate, a îmbo
găţit, mai ales în ultimii ani, colecţiile Muzeului regional şi 
totodată cunoştinţele noastre despre trecutul--Dobrogei. 

O categorie aparte în cadrul acestui material o formează in
scripţiile, a căror cunoaştere şi studiere , _cît mai curînd după 
descoperire, este deosebit de folositoare. 

Cele şapte inscripţii a căror publicare o întreprindem acum 
sînt descdperite în ultimii patru ani. Fără a avea pretenţia să 
oelucidăm sau măcar să punem toate problemele pe care le ridică 
aceste monumente, încercăm să le facem cunoscute, sperînd că, o 
dată puse în circulaţie, ele vor putea servi pentru cercetări mai 
aprofundate, alături de alte materiale epigrafice sau arheologice, 
care urmăresc o problemă sau alta din istoria veche a patriei 
noastre. 

Am socotit nimerită prezentarea acestor monumente după 
<~onţinutul lor, şi nu după localitatea de găsire şi nici după 
limba în care sînt scrise sau după cronologie, pentru că astfel 
credem că vor putea fi mai uşor încadrate în culegeri sau studii 
viitoare . · 

• Publicat in Studii Clas ice V, 1963, p. 289 -297. 

7i - c. 154 
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TITUll HONORARII 

1. Oonstanţa-TOMTS. Inv. 1526 (Fig. 1) . .Altar de marmură. 
fragmentar, cu relief şi inscripţie onorifică în limba greacă, 
descoperit în 1961, cu prilejul unor săpături de canalizare în 
zona fostei gări. Dimensiuni : 0,650 X 0,190 X 0,150 m. 

Se păstrează litere din primele şase.rînduri ale inscripţiei şi o 
parte din relief. După toate probabilităţile, pe basorelief erau 
reprezentate mai multe personaje. Se poate distinge peplum-ul 
care coboară pînă la glezna piciorului stîng al unuia din perso
naje. Nu ne putem da seama care era natura scenei. 

Cîmpul inscl'ipţiei, cu chenar uşor profilat, iese cu mult în 
afară, îngroşîndu-se şi lăsînd un spaţiu în aşa fel, încît personajele 
reprezentate să fie destul de puternic reliefate. 

Scrierea este aleasă, cu litere purtînd apiaes. Litera A are 
hasta orizontală chiar pe mijloc, 0 este rotund, cu bara ori
zontală scurtă ; bucla literei P nu se uneşte cu hasta verticală, 
iar~ este unghiular. Înălţimea literelor: 2,1-2,3 cm. 

'Ay.xen [ -ro;rnJ 
[----cx.o-roxpch]opoc; N~po[ucx. Tpcx.Lrtvou Kcx.[acx.poc;] 
[2::::~cx.a-ro]u repfLCX.VL[xou--- -] 
[---- &7teA]eo8epoc; r- -- -] 
[~ou)..~ ~~fL]oc; To[L[.t::L-r<7w- - --J 

----K----

Existenţa pe fragmentul păstrat a literelor OPO~, NEPO 
şi rEPMANI în rîndurile 2 şi 3 indică în mod sigur că este 
vorba de o inscripţie pusă în onoarea unui împărat : se pot 
întregi, fără dificultăţi cuvintele Ao-roxptX't"Opac;, N~poucx. şi reou.CX.VLXOU. 

Lungimea rîndurilor, presupunînd că 'Aycx.87i -roxn era 
scris, aşa ·cum e normal, la mijlocul spaţiului, în rîndul1, trebuie 
să fi fost de cel puţin 32 -36litere. în cazul în care numele împă
ratului era introdus printr-o formulă ca \m~p, \mE:p ~c;, \mE:p -r~c; 
-rau, \mE:p -r~c; -rau xup[ou, lungimea rîndurilor va fi fost mai 
mare. Poziţia cuvîntului repfLo:nxou din rîndul 2 ne face să 
înclinăm mai curînd spre prima posibilitate. 

Dintre Nerva (96 -98), Traian (98 -117) şi H adrian (117 -
138) în al căror nume sau filiaţie intră N~poucx. ne credem 
îndreptăţiţi să considerăm că monumentul era' închinat lui 
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Traian. Pe Nerva îl excludem, spaţiul dintre N spouo: şi re:p[LO:Vtxou, 
fiind mult prea mare. De asemenea, îl putem exclude cu multă 
siguranţă şi pe Hadrian, la care Ntpouo: figurează, ca şi cogno
menul re:p[LO:Vtx6c;, doar în filiaţie. 
Spaţiul este aici prea mic. 

Cu destulă probabilitate între
gim între Au't"oxpchopoc; Ntpouo: Tpcxt!Xvou 
Şi re:p[LO:VLXOU, la sfîrşitul rîndului 2 
şi începutul rîndului 3, Ko:(cro:poc; 
cre:~o:cr't"ou, această uşoară intervertire 
in titulatura impeJ:ială fiind cunos
cută şi din alte inscripţii în limba 
greacă, puse in onoarea lui Traian 1• 

Nu putem şti dacă pe inscripţie 
apăreau după re:p[LO:VLXOU Şi titlurile 
~cxxtxou, eventual ~o:xtxou IlcxpOtxou, 
aşa că o determinare cronologică este 
exclusă. 

În rîndul 4 se citeşte 10EPO~. 
înainte de 1 se vede o parte din
tr~un E sau ~. Putem întregi [&.7te:f..]
e:U6e:poc;, << libertul >>, înaintea lui, un 
nume de persoană în nominativ ; 
cum pare a fi vorba de un libert 
imperial, am putea avea, după [&.7te:A]
e:u6e:poc;, [~e:~o:cr-rou]. 

Calitatea monumentului, titlul 
pe care-1 poartă probabil dedicantul, 
menţionarea sfatului şi adunării po
porului in rîndul următor ne fac să 
bănuim că dedicantul era o persoană 
de vază, care a avut desigur la înce
putul sec. II e. il. un rol important 
în istoria Tomisului, fără a putea 
însă, din cauza marilor lacune ale tex
tului, să facem alte presupuneri. 

La sfîrşitul părţii păstrate în rîn
dul 4, se mai distinge în partea 

Fig. 1 

superioară o hastă verticală cu un început de hastă orizon
tală de la un r, II, P, sau E. 

1 IGRR, III, 557, 915, 1066. 
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în rîndul 5, credem că putem întregi TI6),EUlc; T6tJ.EC.Uc; sau 
~ou),-~ a'Yj[Loc; To!J.::L-rwv, avînd, în acest din urmă caz, menţiona
tă pe inscripţie şi autoritatea care face cinstirea împăratului. 

în rîndul 6 se mai vede numai un K. 
Inscripţia aceasta vine E:ă se adauge la monumentele ridicate 

în onoarea împăratului Traian, şi intrate pînă acum în litera
tura de specialitate, rolul împăratului Traian pentru Dobrogea, 
in perioada plină de evenimente de la începutul sec. II e. n. 
şi implicit pentru Tomis, fiind bine cunoscut. 

2. Constanţa- TOMIS . Inv. 2104, (Fig. 2). Altar de calcar 
cu inscripţie onorifică în limba greacă, găsit întîmplător în 
ma: 1962, cu prilejul unor lucrări de nivelare şi pavare înpiaţa 
Ov;<liu. Dimensiuni: 1,130 X 0,605 x 0,600 m. Capitelul al
tarului : 0,340 X 0,670 X 0,670 m. 

Monumentul este bine conservat, cele 8 rînduri ale inscrip
ţiei se păstrează în întregime, cu rîndul 7 şi sfîrşitul rîndului 6 
martelate. Lipseşte partea inferioară a altarului şi un colţ al 
capitelului. 

În partea superioară, altarul are o decoraţie foarte sumară, 
constînd dintr-un disc în centru şi două acrotere la extremităţi, 
dintre care s-a păstrat doar cea din stînga. 

Scrierea este îngrijită. El are bara interioară scurtă, Q este 
lunar, Y are o bară orizontală la baza unghiului, puţin mai jos 
de jumătatea literei, 2: este dreptunghiular. Remarcăm. faptul 
că primul rînd este scris mai spre dreapta şi nu la mijloc. Rîn
durile 3, 5, 6 şi 7 sînt mai scurte decît celelalte. înălţimea lite
relor: 5 cm. 

'Ayo:87i -rux7l 
-ţov ow:crY) [J. 6't'ct.
't'OV xa.t Tict.-rpw
vct. -r'Yjc; MYJ-rpoTI6-
AEC.Uc; T 6 [..!.EC.Uc; 
Aup-I,:ALov 1 1 1 1 1 

1 1 11 1 1 11 1 1 
~ou:A~ o'Yj[..!.oc; 

Textul, după formula de început 'Ayaen -rux-rl, cuprinde o 
inscripţie onorifică. Personajul, pe care sfatul şi poporul, ~ouA.~ 
a'Yj ;..toc;, în rîndul 8, îl cinstesc, apare ca aLO:crY)[..!.O't'ct.'t'Oc; xct. t Tichpc.uv 
-r'Yjc; MYJ-rpoTI6:AEc.uc; T6[..!.Ec.uc;, adică în calitate de <<cel mai dis-
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Fig. 2 
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tins >> şi de <<protector>> al TomisuluP. Această cinstire avea, 
în chip vădit, un caracter oficial, atît prin titlurile pe care 
le primeşte personajul, cît şi, mai ales, prin menţionarea 
explicită a sfatului şi a adunării poporului ca dedicanţi.Titlurile 
onorifice din textul inscripţiei reprezintă de fapt traducerea 
în limba greacă a expresiei patrona olarissimo, cunoscută din 
inscripţiile latine cu acest caracter. 

După grafie, monumentul poate fi încadrat în prima jumă
tate a sec. III e. n. 

Dificultăţi apar în momentul în care vrem să stabilim iden
titatea personalităţii onorate, care a avut de suferit o damnatio 
memoriae. După Aop~ALov din rîndul 6, textul e martelat, ne
mairămînînd din sfîrş itul rîndului 6 şi din rîndul 7 nici măcar 
urme de litere. Abia dacă felul în care este martelată prima 
parte a numelui ne îngăduie să presupunem o hastă oblică, de 
la un A, 6. sau A. Scrierea,· îngrijită, ne îngăduie însă să stabilim 
cu destulă exactitate numărul literelor şterse. Cum la sfîrşitul 
rîndului 6 încăpeau, aproape sigur, două litere, iar în rîndul 7 
ştersătura merge pînă sub ultima literă a numelui Aop~A.tov din 
rîndul 6, numărul lor trebuie să fi fost de 10. Aşa stînd lucrurile, 
putem avansa, deşi cu toată prudenţa şi cu titlu ipotetic, că în 
spaţiul martelat fusese poate scris 'Anove:î:vov. 

Lipsa oricăror elemente de titulatură imperială ne obligă 
să ne gîndim la altă personalitate, al cărei rol putea să justifice 
onorarea în termenii în care este făcută pe monumentul care 
ne preocupă. Deşi nu avem nici o menţiune explicită în acest 
sens, s-ar putea să fie vorba de un guvernator al Moesiei In
ferior 2• Pînă acum, cu excepţia lui Aurelius Gallus (202 -205), 
care evident nu este cel de pe inscripţia noastră, nu cunoaştem 
alt guvernator al Moesiei Inferior al cărui gentiliciu să fie 
Aurelius. Pe de altă parte, sînt cunoscute mai multe cazuri de 
guvernatori care au suferit damnatio memoriae. 

În cazul în care apropierile noastre sînt juste, am avea 
un nou guvernator al Moesiei Inferior pentru prima parte a 
sec. III e. n. 

Oricum, personalitatea onorată în inscriptie juca un rol 
important, cel puţin în viaţa oraşului 'l'omis. ' 

1 La Gallatis cunoaştem un patron. P . Vinicius (Th. Sauciuc-Săveanu, In 
Omagiu lui C. Daicovţciu, Bucureşti, 1960, p. 501-507). 

2 Iorgu Stoian, Tomilana, Bucureşti, 1962, p . 110-111. 
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Dacă al doilea nume era 'Anove:'i:vov, şi numai atunci, mar
telarea ar fi putut să fie şi accidentală, personajul în cauză 
fiind eventual confundat cu împăratul Elagabal (218 -222). 

RES SACRAE 

3. Arsa. Inv. 42 (Fig. 3). Placă de marmură cu relief şi 
inscripţie în limba greacă, găsită întîmplător, în anul 1959, 
cu prilejul lucrărilor agricole de toamnă la cea. 500 m nord de 
sat, spre Pecineaga 1 . Dimensiuni: 0,310 x 0,270 x 0,160 m. 

Monumentul este întreg. Relieful îl reprezintă pe Cavalerul 
Trac în galop spre dreapta, cu mantia fluturînd. Mîna dreaptă 
este ridicată în gestul de benedictio Latina 2• Copita calului stă pe 
~ltar . Se vede pomul cu şarpele încolăcit. Cîinele şi mistreţul 
hpsesc. · · 

Sub relief se află o inscripţie pe trei rînduri. Scrierea este 
îngrijită, fără ligaturi. înălţimea literelor: 1-1,3 cm. 

"Hpw~ L\wcro:"Y)vc;> E7t1)x6<p e:?!xiXpL
cr-r~p~ov &.vE6Y)xe:v 'Poucpo~ 'Poo
cpou \mE:p -rwv ta(wv. 

Inscripţia prezintă un interes deosebit, atestînd un epitet 
pînă acum necunoscut al Cavalerului Trac, care apare pentru 
prima dată ca "Hpw~ L\wcrCY.YJv6~. Sufixul - YJVO~ mai apare în 
epitetele zeilor t raci ca : L:oO,aY)v6~, LIX:ASo~oucrYJv6~, L:CY.:ASoxe::AYJ
v6~3. Probabil că L\wcriXYJv6~ este un epitet derivat de la nu
mele localităţii în care era adorată divinitatea. 

Epitetul e7t~XOO~ este frecvent pe lîngă divinităţile tracice 
"Hpw~, 'Acrx:A~mo~ etc. 4 • în ce priveşte pe dedicant, care 
ridică monumentul lui Heros Dosaenos, <<cel care ascultă rugile 
pentru ai săi >>, numele lui indică un grec romanizat. 

După grafie, monumentul pare a data din sec. II e. n. 

1 Cercetări de suprafaţă au dus la identificar ea unei aşezări rurale de epocă 
roman o-bizantină. 

2 G. I. Kazarow, Die Denkmăler des Thrakischen R eilergoltes in Bulgarien. 
nr. 311, 312, 389, 391, 416, 443, 620, 944, 946, 986, 987, 1028 ş i r espectiv fi g. 170, 
171, 215, 226, 232, 241, 313, 457, 458, 476, 477, 502; RE VI A, p. 485. 

3 D. Det schew, Die lhrakischen Sprachresle, p . 194-195. 
4 RE, VI A, p . 437; K almrow, op . cit. , nr. 79, 364, 740, 946. 
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4. Gălbiori. Inv. 2086 (Fig. 4). Altar votiv de calcar cu 
inscripţie latină, găsit în martie 1961 pe şoseaua Constanţa
Hîrşova, la jumătatea distanţei dintre Gălbiori şi Stupina. 
Dimensiuni : 1,060 X 0,525 x 0,460 m. 

O spărtură în colţul drept afectează parţial ultima literă 
din rîndurile 3, 4, 5 şi 6, iar o ci o bitură în rîndul 5 atinge partea 
de jos a trei litere. 

Scrierea este îngrijită. în rîndul întîi apar patru frunze de 
iederă, iar în rîndul ultim, două. Literele sînt mai mari în rîndul 
1 şi mai mici în rîndurile 2-7. înălţimea literelor : 8 cm res
pectiv 6-6,5 cm. 

I( oui) O(ptimo) M( aximo) 
et Iunoni 

Cereri Frugif( erae) 
Veturius Ter-
tius mag(ister) ni
ci de suo po-
suit. 

Gentiliciul vechi italie Veturius apare în inscripţia de la 
Capidava I, unde întîlnim de altfel şi un C. Veturius Tertius 2, 

poate unul şi acelaşi cu cel de pe altarul votiv de care ne 
ocupăm. 

în inscripţie, Veturius Tertius este menţionat ca îndeplinind 
funcţia de magister ~bici, dar din păcate nu ni se spune în care 
anume uious. Este de presupus că personajul, foarte probabil 
din Capidava, îşi exercita funcţia într-unul din satele din tet·
rito?·ium Oapidauense 3 • 

Altarul este închinat unei triade, din care ultima zeitate, 
Ceres, merită o atentie deosebită. Ceres apare pînă acum în 
Transilvania : o dată' în mod sigur 4, dar poate chiar de două 
ori 5 , cu epitetul de Augusta, o dată în Oltenia 6 şi o dată în 

1 Gr. Florescu, Cap idava, nr. 1, p. 73 - 74, nr. 22, p. 99-100, nr. 21> , p . 
106-107. 

2 Gr. Florescu, op. cit., nr. 18, p. 95-96 . 
3 V. Pârvan, U/metum I , p. 587 şi urm. ; R. Vulpe, Hisloire ancienne de 

la Dobroudja, p . 194 şi urm .; Gr. F lorescu, op. cit. , p. 19-21, Isi. Rom. , I, p . 487 . 
4 I. I. Russu, MCA, VI, p . 887 - 889 şi D. Tudor, Istoria sclauajului fn 

Dacia Romană, nr. 152, p. 127. 
6 CIL, III, 36, consideratii ele Mommsen falsă, pare a fi autentică, v. I. I. 

Russu, arl. cit . , p . 888. 
6 D. Tudor, in Dacia XI- XII, nr. 1, p. 155; D. Tudor, Oltenia Romană, 

ed . Il, nr. 153. p. 403. 
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Dobrogea 1 • Epitetul Frugifera este atestat la noi în ţară pentru 
prima oară, fiind cunoscut pînă acum numai în Italia 2• Cultul 
zeiţei Ceres, ca şi epitetul pe care-1 poartă în cazul nostru, este 
in legătură, desigur, cu agricultura în Dobrogea. 

Epitetul Frugifera, interesant în sine, precum şi noua ates
tare a acestui cult în Dobrogea, aduc lumini noi privind cultul 
divinităţilor în epoca imperială romană. 

Credem că, avînd în vedere şi identitatea de nume cu cel 
de la Capidava, putem data acest monument epigrafic tot în a 
doua jumătate a sec. II e.n. 

5. Rasova. Inv. 1497 (Fig.5). Altar votiv de calcar cu in
scripţie în limba latină, adus în mai 1961 de. la şcoala elementară 
din Rasova. Dimensiuni : 0,510 x 0,265 x 0,340 m. 

O spărtură în partea de sus face greu lizibil primul rînd ; 
spărtura din partea dreaptă afectează sfîrşitul rîndurilor 1-4. 
Altarul este parţial spart şi în partea de jos. Scrierea este negli
entă, cu litere inegale. Înălţimea literelor : 4,4-5,3 cm. 

[I( oui) O(ptimo) M( aximo) 
(et) Iunoni] 

lfeg(inae) Ael(ius) sau l)eo Aeţ(erno) ~ 
Castus [d(u) ]-
umuira[l]-
es pro se 
et suos [T ~ ]
inio co(n)s(ule) 
uo(tum) posu(it) 

Din primul rînd păstrat se vede un E, urmat de un O sau 
de un O şi de A E; pri~a şi ultima literă a rîndului nu se pot 
decît bănui. Este de asemenea greu de stabilit cu precizie dacă 
primul dintre rîndurile păstrate era şi primul rînd al inscripţiei. 
De aici decurge existenţa a două posibilităţi de întregire.Credem 
însă că e mai probabilă prima : înaintea cognomenului Castus e 
firesc să avem un nomen. 

1 CIL, III, 14 214, împreună cu Liber Paler şi alte divinităţi la Tropaeum . 
2 CIL, XI, 3197. Epite tul apare şi pc lin gi'! Isis. Vezi D cssau, ILS. II, 4354 . 
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La sfîrşitul rîndului 2 nu era decît un D, fiind scris dumui
rales cu un singur u 1 şi cu -es în loc de -is în loc de duumuimli& 
cum ar fi fost corect. 

Fig. 5 

Nu avem nici o indicaţie asuprll( locului unde-şi exercitase: 
Aelius Castus funcţia; nu este exclus să fi fost duumuir la. 

1 S. Stati, Limba latină tn inscriptiile din Dacia şi Scylhia Minor, Bucu
reşti, 1961, p. 47. 
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'Tropaeum Traiani, care este, după cîte cunoaştem munioipium 
oeel mai apropiat de locul unde a fost descoperită inscripţia. 

încadrarea cronologică a monumentului este dificilă, da
torită faptului că se păstrează numai sfîrşitul numelui unui 
.singur consul. în finalul rîndului 5, unde era începutul numelui 
:acestuia, nu se mai distinge nimic, dar cum nu inca pe decît o 
singură literă, aceasta exclude numele Licinius, Asinius etc. 
Credem că nu poate fi nici Q. Ninnius Hasta, scris Ninio în loc 
·de Ninnio, consul în anul114 e. n., din cauza implicaţiilor crono
logice ale acestei ipoteze. 

Nu ne rămîne decît să acceptăm o pronunţare populară, 
Tinius în loc de Tineius, de unde dativul Tinio. 

Faptul că oraşul Tropaeum Traiani avea rang de munici
:pium în timpul domniei lui Septimius Severus (193 -211), fapt 
.atestat şi de alte inscripţii 1, ne dă posibilitatea să alegem cu 
titlu ipotetic între 182 şi 195 e.n. această din urmă dată 2 , an 
rn care este consul un Tineius. 

6. Constanţa-TOMIS. Inv. 2071 (Fig; 6). Placă de marmură 
fragmentară cu inscripţie în limba greacă, găsită în 1961, în 
săpăturile de la edificiul roman cu mozaic. Dimensiuni : 0,160 X 
{),150 x 0,027 m. 

Se păstrează colţul inferior stîng, cu o parte din basorelief 
şi din inscripţie. Textul este tocit în partea dreaptă. Din baso
relieful care reprezenta probabil o divinitate feminină, şi care 
-este limitat de un cadru simplu în relief, se mai păstrează pi
<liorul ilrept, peste care cade în falduri veşmîntul. 

Scrierea este neîngrijită. Litere mai mari la început, apoi 
mai mici şi mai apropiate între ele. O este în formă de romb. 
La începutul rîndului 1 remarcăm ligatura M+E. Înălţimea 
literelor: 1,2-1,5 cm. 

Me:crcrcx:[Ae:]î:v[cx: sau o<;] 
· e:uxcxpLcr"t"[~pL]ov 

După N final de la e:ux_a:pLm~ptov, avem un spaţiu gol, 
mai mare decît dublul distanţei dintre două litere, deci nu mai 

t CIL, III, 12 461, 12 470, 12 473, 13 734. Vezi şi lst. Rom., I , p. 489. 
2 Pentru Tineius Clemens, coleg cu Scapula Tertullus , v . \V. Liebenam, 

Pasti consulares Imperii Romani, p. 26. 
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urma alt cuvînt. în rîndul întîi putea să mai încapă unpatronim 
scurt. Me:crcra::Ae'Lvcx sau Me:crC!Ix:Ae:î:vo<; este forma greacă pentru 
Messalina (-us). Scrierea cu diftongul e:~ pentru i din latină este 
un fenomen foarte frecvent în inscripţiile din Pontul Stîng 1• 

Fig. 6 

Placa era închinată unei divinităţi femirune, din păcate 
neidentificată. 

Monumentul datează probabil din sec. II-III e.n. 

TITVLI SEPVLCRALES 

7. Hîrşova- CARSIUM. (Fig. 7). Placă funerară de calcar 
cu inscripţie latină, găsită întîmplător în 1959, în colţul de 
nord-est al cetăţii Carsium, în imediata apropiere a zidului de 
incintă. Se păstrează la Hîrşova, în vederea organizării unui 
muzeu raional. 

Placa avea urme de mortar, fiind probabil reîntrebuinţată 
ca material de construcţie . Dimensiuni : 0,820 x o, 730 x 0,280 m. 

Monumentul este spart sus şi jos. Spărtura din partea in
ferioară afectează inscripţia. în părţile laterale se află un chenar 
lat de 12 cm cu vrej şi frunze de iederă. 

1 G. Mihailov, La langue des inscriplions grecques en Bulgarie, p. 31. § 9 
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Scrierea este îngrijită, cu numeroase prescurtări şi ligaturi. 
în rîndul 6 E + T, în rîndul 8 A + N, M + E, în rîndul 9 A + 
L, A + E, în rîndul 10 A + E, E. + T, V + A + L, N + V. 
înălţimea literelor : 4,1-4,5 _cm. 

Fig. 7 

D(is) M(anibns) 
Iul(ius) Eutyches 
uix(it) ann(is) LX et 
Valeria Iulia 
uix(it) an(nis) XXV 
et Valeria Ma
trona uix(i)t 
ann( o) un o men( si lms) XI 
filias Valeriae 
[B]onae et Val(erius) B(o)nus 
.•..................... IMV 
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în afară de Eutyches, care este grecesc, toate celelalte 
nume sînt italice. Numele primului personaj, Iulius Eutyches, 
merită o luare aminte specială, pentru că i-ar putea trăda 
originea servilă. De altfel numele Eu-rux~c; apare des în tran
scrierea sa latină Eutyches 1 ; există şi exemple de sclavi sau 
liberţi numiţi în inscripţii cu echivalentul latin al numelui, 
Fortunatus 2. · 

De remarcat este şi folosirea gentiliciului Iulia drept 
cognomen. · 

Forma de ·nominativ plural în -as, filias, în loc de -ae mai 
este cunoscută în inscripţii din Moesia Inferior 3 • 

Grafia, cu marele număr de ligaturi întrebuinţate, ca şi 
lipsa prenomenului, pledează pentru o datare tîrzie, sec. III e.n. 

Inscripţiile a căror publicare am încercat-o în cele de mai 
sus, deşi provin din localităţi diferite şi au fost scrise la date 
diferite, fiind astfel puţ.in susceptibile pentru o interpretare 
de ansamblu, aduc totuşi, pentru o seamă de probleme ale istori
ei Dobrogei vechi, o contribuţie car~ nu trebuie subestimată. 

Cele două inscripţii onorifice găsite la Tomis aduc o con
tribuţie interesantă, deşi inegală la istoria oraşului în sec. 
II-III e. n. Inscripţia de la fosta gară înmulţeşte cu încă unul 
monumente!~ în onoarea împăratulw Traian. Altarul găsit în 
piaţa Ovidiu ne pune în faţa unui important personaj, poate un 
guvernator încă necunoscut al Moesiei Inferior, onorat cu inte
resantele epitete oLo:CH)f.L6-rll-roc; x.o:t TI!i-rpwv Mrrrpo7t6/..ewc; T6f.Lewc;. 

Nou este de· asemenea pentru ţara noastră epitetu 1 Fru
gifera al zeiţei Ceres, onorată alături de Iupiter OptimusMaximus 
şi de Iunona, după cum dovedeşte inscripţia găsită între Gălbiori 
şi Stupina . 

.Alt altar votiv, cel găsit la Rasova, ridicat de Castus, fost 
duumuir, avînd menţionat numele unui singur consul şi datat 
de noi în 195 e.n., adaugă încă un monument epigrafic, atestînd 
faptul că în ultimii ani ai sec. II e.n. Tropaeum Traiani devenise 
municipium. 

1 D. Tudor, I storia sclavajului fn Dacia Romană, S.E. nr. 1, p. 241 ; 21 , p. 
246; 124, p . 270. 

2 D . Tudor, op. cit. , nr. 10, p . 243; 27. p. 247; 133 , p. 272. 
8 CIL, III, 12501 din Tomis ; D . Tudor, tn MCA I Ip. 618 t ot din Tomis; 

pentru alte exemple vezi H . Mihăescu, Limba latină fn provinciile dunărene ale 
imperiului roman, pp. 126-128, 248. 



www.ziuaconstanta.ro

CITEVA INSCRIPŢII RECENT DESCOPERITE IN DOBROGEA 113 

Placa votivă reprezentînd pe Cavalerul Trac ne dă un epitet 
bwcrcx'Y)vo~ încă necunoscut pentru această divinitate, al cărei 
interes este sporit de faptul că asemenea monumente cu in
scripţie, frecvente în Bulgaria, sînt destul de rare la noi. 

în sfîrşit, singura inscripţie funerară al cărei studiu l-am 
schiţat, este şi ea interesantă, atît prin datarea relativ tîrzie, 
cît şi prin ligaturile şi ciudăţeniile de limbă pe care le cuprinde, 
dar mai ales prin cognomenul Eutyches care denotă probabil 
-originea servilă a personajului. 

Cele şapte inscripţii recent descoperite în Dobrogea, pu
blicate acum pentru prima dată, aduc prin conţinutul lor in
teresant o modestă contribuţie la o mai bună cunoaştere a 
vieţii în această regiune a ţării noastre, în epoca romană. 

HECROJibRO HA,IlJUICEfil, HE):(ABHO HAfil):(EHHhiX 
, B ):(OBFY):(1RE 

PE3IOME 

ABTOP rry6mmyeT 7 Ha.o;mtce:H, Ha:H.o;eHHhlX Ii ):(o 6py.o;me B 
1959-1962 rr. 

Ilo<reTHhle Ha.o;rrHcH, o6e H3 ToMHca, B03)l;BHrHyTM: rrepBaH 
B ' treCTh HMIIepaTopa Tpa.RHa (98-117 rr.), BTopa.R B <reCTh He· 
Koero ABpeJIHH (o cTaJihHa.R <raCTh HMeHH Bbrpy6JieHa MOJIOTOM) 

·~~CXC1'Y)fLO't'CX't'OV xcxl 7;ttx't'pwvcx, B03MOJHHO e~e HeH3BeCTHOI'O ry6ep
HaTopa HHmHe:H Me3HH B Ha<raJie III B. II. a. 

O.o;Ha 113 CB.RIIJ;eHHbiX Ha.o;mrce:H, Hafi.o;eHHa.R Mem.o;y raJIOHOph 
« CTyrrHHOM H OTHoc.R~a.Rc.R R BTopofi rroJioBHHe II B., CBH)l;eTeJih
CTBye T, BrrepBI>re Ha pyMhlHCROM TeppHTOpHH, o6 aiiHTeTe Frugi
jera rro OTHoiiieHHro H 6onme U:epepe. AJITaph H3 PacoBI>I B03-
.o;sHrHyT, ecJIH rrpe.o;rroJiomeiiH.R aBTopa Bepuhl, B 195 r. 8JIHeM 
RacTOM (Aelius Castus), OhlBIII};!M ayy.Me~~po.M (rro-BH)l;11MOMY 

118 MYHH1IHIIHH Tropaeum Traiani). BoTHBHa.R IIJIHTa H8 Apchl 
.o;aeT HOBhlH 3IIHTeT cppaH11MCRoro BCa}J.H:HH:a, t..wcrtx'Y)voc;. Orry
OJIHRoBaHa TaHrRe H BOTHBHa.R IIJIHTa 113 ToM11ca. 

B Ha.o;rpo 6Ho:H na.o;rrHCH 118 KapcHyMa, OTHOC.R~efic.R H III 
lLH.a., yrroMHHaeTC.R HorHoMeH Eutychc:s, yHa3I>IBaro~11fi, rro
l3H)l;HMoMy, na pa6cRoe rrpoHcxom.o;enHe aToro <reJioBeRa. 

8 - c. 154 
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61NIGE IN DER DOBRUDSCHA NEUENTDECKTE 
INSCHRIH6N 

:WSAMMENF.ASSU.NG 

Es werden hier 7 in der Dobrudscha zwischen 1959 und 
1962 geborgene Inschriften veroffentlicht. 

Von den beiden aus Tomis stammenden Ehreninschriften 
bezieht sich die eine auf Kaiser Trajan (98-117), die zweite 
auf einen gewissen .Aurelius ( der Rest des Namens ist ausge
meifielt), einen aLo:crfJ[J-6-r.x-rov xo:l. 7t7.-rp&ivo:, vermutlich noch 
unbekannten Statthalter der Provinz Moesia Inferior vom 
Beginn des 3. Jh. u. Z. 

Von den religiosen Inschriften belegb die zwischen Gălbiori 
und Stupina gilborgene erstmalig fiir die zweite Halfte des 
2. Jh. u. Z. und fiir dieses Gebiet, den Beinamen Frugifera der 
Gottin Ceres. Der .Altar von Rasova wurde, wenn die vorge
schlagenen .Annahmen zutreffen, im Jahre 195 u. Z. von .Aelius 
Castus, einem ehemaligen duumttit· (vermutlich des Munici
piums Tropaeum Traiani) errichtet. Die Votivtafel von .Arsa 
bringb ein neues Epithet des thrakischen Reitergottes u. zw. 
~wo-o:'Y)v6<;. Weiters wird noch eine Votivtafel aus Tomis 
veroffentlicht. · 

.Auf der Grabinschrift aus Carsium (3. Jh. u. Z.) erscheint 
der cognomen Eutyches, der auf die unfreie Herkunft des Betref
fenden hindeuten diirfte. 
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Printre inscripţiile din lapidariul Muzeului regional de ar
heologie Dobrogea, se află un număr destul de mare de piese 
a căror stare fragmentară nu îngăduie nici întregiri mai substan
ţiale, nici o încadrare cronologică precisă şi cu atît mai puţin
obtinerea de informatii de ordin istoric. 

' Dacă în unele ca~uri se poate stabili natura textului sau se 
pot citi ori întregi cuvinte sau nume proprii , de cele mai multe 
ori nu putem face nici atît, fiind obligaţi să ne mărginim la o 
transcriere a fragmentului. 

Publicarea acestui material, în ciuda celor mai sus semna
late, o socotim totuşi utilă ca o completare normală şi necesară a 
studierii şi publicării inscripţiilor inedite din Dobrogea. 

Prezentarea fragmentelor o facem în ordinea alfabetică 
a localităţilor din care provin, ultimele fiind cele cu provenienţă 
necunoscută. în cadrul fiecărei grupe, publicăm întîi fragmentele 
în limba greacă, apoi pe cele în limba latină, în a căror înşiruire 
căutăm să păstrăm, în măsura în care lucrul este posibil, o 
ordine cronologică. 

1. Constanţa -TOMIS. Inv. 1443 (Fig.l). Bloc de marmură 
(0,09 x 0,085 x 0,07 m) cu părţi din primele doJiă rînduri ale 
unei inscripţii în limba greacă. Scrierea, relativ îngrijită . Lite
rele din primul rînd sînt mai mari decît cele dinrîndul2. Semna
lăm bara orizontală scurtă din interiorul lui e şi H. în rîndul 2, 
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O este perfect rotund şi extrem de mic, in comparaţie cu celelalte 
litere. Apare in rindul 2 ligatura N + E. Înălţimea literelor : 
1-2,5 cm. 

[' Ay }x&n [ -drx:YJJ 
[e:i.l]cppovov ~ E ... 

Fig. 1 . 
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în rîndull, înainte de 0 este sigur A, de la care a rămas o 
parte din bara a doua oblică. La. începutul rîndului 2, se mai · 
păstrează jumătate din <1>, de unde e:ucppovov ~ 

După grafie, inscripţia ar putea data din sec. II e.n. 

2. Constanţa- TOMIS. Inv. 50 (Fig. 2). Fragment de 
placă de calcar (0,280 X 0,300 X 0,130 m), cu cinci rînduri 
dintr-o inscripţie funerară în limba greacă, găsit în 1958, cu ocazia 
săpăturilor arheologice de la poarta de vest a zidului de incintă 
tomitan. Literele sînt înalte, neaspectuoase. Înălţimea litere
lor : 3, 7-4,5 cm. 

o XCI.l. To[[ld't"Y)c; ~ ] 
yz)o.ov-r ••••..•... 
ev-tM.ae: xe:[hcn] 
[J.OU 7tpe: ....•... 
XC!.'i:pe: [7tC!.poad-rC1.] 

f"i g. 2 
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Textul este funerar. în rîndul 5, din care se păstrează doar 
partea superioară este totuşi clar X1X'i:pe:. Propunem în rîndul1, 
pe baza unei analogii\ o x.~Xt To[fLe:(-r'Y):;;]. 

3. Oonstanţa- TOMIS. Inv. 2102 (Fig. 3). Fragment de 
bloc de calcar (0,29 · x 0,24 x 0,19 m), cu litere dintr-un 
singur rînd al unei inscripţii în limba greacă, găsit în 1961, în 
săpăturile arheologice de la edificiul roman cu mozaic. A fost 
refolosit ca· piatră de construcţie, într-un zid modern. în partea 
dreaptă se vede un început de chenar. Grafia este neîngrijită . 
înălţimea literelor : 3,4-3,8 cm. 

OYNE 

Fig. 3 

4. Oonstanţa -TOMIS. Inv. 1431 (Fig. 4). Placă de calcar 
fragmentară (0,290 x 0,285 x 0,125 m), se păstrează colţul 
inferior din dreapta, cu litere din ultimele cinci rînduri ale unei 
inscripţii în limba greacă, găsită în 1961, în săpăturile arheolo
gice de la edificiul roman cu mozaic. Jos şi în dreapta se observă 
chenarul în relief. Scrierea îngrijită. în ultimele două rînduri se 
remarcă litere mai mici între sau în interiorul literelor normale. 

1 Archăol. B eiblatt, XXXI (1.939), p. 129 : Aurel Victor . . . P erdurdauen sis 
e t Buricad(auensis). 
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Fig. 4 

În rîndul 4 : I între N şi O şi 1 în interiorul lui O. 
în rîndul 5 : I între II şi L:, T între L: şi O, iar 1 în interio-

rul lui O. -
Apare ligatura M + E de două ori în rîndul 3 . 

. . . . . . . . wvo~ 

... [bt]~fle:Acr6[Le:-
. [ vo~ .. . II]ocre:~owv(ou 
••. Eue:Amcr-rou 

în rîndul 1 se vede partea inferioară a unor litere care nu 
se pot preciza. În rîndul 3, se întregeşte bn[LEA1)<16fle:vo~ "care se 
vor îngriji", iar în rîndurile 4 şi 5 sînt atestate numele Ilocre:~ow
v~oc; şi Eue:Amcr-r6c;, ambele în genitiv. 
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Fig. 5 

5. Constanţa - TOMIS. Inv. 1512 (Fig. 5). Bloc de calcar 
fragmentar (0,190 x 0,170 X 0,095 m), cu litere din ultimele 
cinci rînduri ale unei inscripţii în limba greacă, găsit în 1960,. 
în timpul săpăturilor pentru fundaţia unui bloc pe terenul fo stei 
gări din Constanţa . E probabil să fi făcut parte dintr-un sarco
fag. Scrierea este îngrijită, cu litere drepte, uneori deformate 
din cauza calcarului sponglos. înălţimea literelor : 2-3 cm .. 



www.ziuaconstanta.ro

NOTE EPIGRAFICE 121 

••• '!~ v 7tev&[ 'Y)T'Îjpcx. J .. 
• . . xdfLe 13'. ev[M.Se] ••. 

• · · fLE"t"Ep'Y) · · • · · • · · • 
••• [xcx.~pe] 7tcx.poSe~"'cx. 

Se pot întregi, cu rezerve, cuvintele 7tev&t)T'Îjpcx. "îndoliatul", 
iar în rîndul 3 S' ev&&Se "în acest loc". 

Textul funerar ar putea fi încadrat, după grafie, în sec. IIIe.n. 

6. Constanţa -TOMIS. Inv. 1509 (Fig. 6). Placă de mar
!llură, spartă pe toate laturile (0,160 X 0,180 X 0,05,0 m), cu 

l'ig. 6 
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litere din patru rînduri ale · unei inscripţii în limba greacă, 
Scrierea neîngrijită. Se remarcă E semilunar şi Y ca ur.. V latin. 
înălţimea literelor : 2-2,5 cm • 

. . . ~ou o[ ..... . 
• . . &]uych[ 'YJP •.• 
. . . PllEAE 
... ]vou[ ..... . . 

Singurul indiciu, care ar arăta caracterul funerar al textu-
lui, este cuvîntul &uy&:r'Y)p "fiică". . 

Ultima literă din rîndul1 ar putea fi şi ~lunar, 0 sau E. 
Nesigură este şi prima literă din rîndul 4, partea sa superioară 
putînd să indice şi AL aşa că am putea citi şi ALou. 

Aspectul grosolan al literelor, indică o epocă tîrzie. 

7. Constanta -TOMIS, Inv. 1440 (Fig. 7). Placă de mar
mură, spartă pe toate laturile (0,190 x 0,120 x 0,045 m) 
cu litere din şase rînduri ale unei inscriptii în limba greacă. 
Scrierea neîngrijită. E şi ~ semilunare. Înălţimea literelor : 
1,7-3 cm. 

. . . E~ ... .. . 

... AYKA .. . 

... TEKA .. . 

. . . O~YIIAE .. . 

... EYZA ..... . 

. ... TO ...... . 

Aspectul grosolan al literelor indică o epocă tîrzie. 

8. Oonstanţa- TOMIS. Inv. 64 (Fig. 8). Fragment de placă 
de calcar (0,80 X 0,175 x 0,130 m) cu litere dintr-un singur 
rînd al unei inscripţii în limba greacă, găsit în anul 1959, cu 
prilejul unor săpături de fundaţie pe strada I. C. Frimu. Lite
rele sînt mari, tăiate adînc. Apare ligatura T + Q + N. 
Înălţimea literelor: 5,8 - 6,2 cm. 
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F ig. 7 

1 
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Fig. 8 

Inscripţia, la care se poate întregi ex -rwv UHwv "a ridicat 
pe seama sa", poate să fie funerară . 

.Aspectul literelor indică o epocă tîrzie. 

9. Constanţa-TOMIS, Inv. 1523 (Fig. 9). Placă de marmură, 
spartă în toate părţile (0,490 x 0,280 x 0,060 m) cu Jitere 
dtrr ultimele două rînduri ale unei inscripţii în limba latină, găsi
tă, în 1961, cu prilejul săpării unei fundaţii, pe terenul vechii 
gări, în apeopierea bazilicii mari. în partea inferioară se mai 
vede o urmă din cadrul inscripţiei. Scrierea este îngrijită, cu 
litere săpate adînc, distanţate, mai mari în ultimul rînd. înăl
ţimea literelor: 7,5 - 8,5 cm. 

[ex t ]es [tamento ~] 
[fe ]cit . 

.Am propus, în rîndul 1, ex testamento "s-a făcut conform 
testamentului", pentru că se păst'rează şi partea inferioară a 
unor litere, înainte şi după ES, care, dată fiind distanţa, nu pot 
fi decît T. Fragmentul, care făcea parte dintr-o frumoasă lespede 
funerară, ar putea fi încadrat în sec. II e.n. 
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10. Constanţa - TOMLS. Inv. 96 (Fig. 10). Două frag
mente alăturate dintr-o placă de marmură, spartă sus şi în părţi 
(0,144 x 0,210 x 0,050 m) cu parte din ultimele două rînduri 
ale unei inscripţii în limba latină. Se păstrează în partea infe
rioară o porţiune din chenarul plăcii. Scrierea îngrijită. Înălţi
mea literelor : 3 cm. 

• •. OI ... 
[bene] meren"[ti posuit] 

Fig. 10 

Inscripţia datează probabil din sec. II-III e.n. 

11. Constanţa -TOMIS. Inv. 531 (F-ig. 11). Placă de calcar, 
spartă în toate părţile (0,410 x 0,250 x 0,085 m), cu ulti
mele patru rînduri păstrate fragmentar, ale unei inscripţii în 
limba latină. Scrierea este neglijentă şi greu lizibilă. Literele 
J:?-ai mari în primul rînd, se micşorează spre sfîrşit. înălţimea 
hterelor : 3,3-4,2 cm. 

. . Ant ]oniu [m ... ? 

... fa]ciunduo V .. . 

. . . Aelio EM .. . 

. . . ibus sau al tus o peri M... ., 
La sfîrşitul rîndului 1, se păstrează începutul unei baste 

verticale (M ~ ),iar la sfîrşitul rîndului 2, ar putea fi şi S. La în ce-
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putul rîndului 3 se mai văd, înainte de Aelio, cîteva urme de 
litere. Primele litere ale rîndului 4 sînt neclare, ar putea fi ibus 
eventual altus. La sfîrşitul rîndului se vede un M. Inscripţia 
ar putea fi funerară . .Atragem atenţia asupra formei curioase 
faciunduo pentru faciundo. 

12. Hîrşova - CARSIUM . Inv. 1461 (Fig. 12). Fragment 
de bloc de calcar, spart în două (0,180 x 0,210 x 0,110 m), 
cu litere din primele două rînduri ale unei inscripţii în limba 
latină. Scrierea este neîngrijită, literele mai înalte în rîndul 1. 
înălţimea literelor: în rîndul 1: 4,8 - 5 cm ; în rîndul 2: 4 cm . 

... Q.B .. . 

... E N .. . 
în rîndul1, după Q şi după B. urmează puncte . .Avem de-a 

face cu o prescurtare, cuprinzînd cuvinte care încep cu Q şi 
B şi care se poate citi fie H(ic) Q(~tiescat) B(ene)sau mai degrabă 
Q(uod) B(onum) F(austum) F(elix). în rîndul 2, în faţa lui E 
se vede parte dintr-un P, B sau R. 
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13. Hî1·şova- CARSIUM. Inv. 1499 (Fig. 13). Fragment de 
placă de calcar (0,150 x 0,260 x 0,010 m) .cu resturi din două 
rînduri ale unei inscripţii în limba latină, găsit întîmplător în 
preajma castrului. Scrierea este neîngrijită. înălţimea literelor : 
3,2-5 cm. 

. . . INT ... 
. . . s ... 

Fig. 13 

14. Mangalia-CALLATIS. Inv. 206 (Fig.14). Placă de mar
mură, spartă în toate părţile (0,145 .X 0,600 x 0,270 m), 
cu litere din patru rînduri ale unei inscripţii în limba greacă, 
găsită în 1933\ în dărîmătura unei magazii în ale cărei ziduri 
iusese refolosită. Scrierea elegantă, . cu apices. înălţimea lite
relor: 1,2-1,8 cm. 

• •. po.; xcx( La ...•• 
, •• O''t'OU<; dfi.e: .... 

'IIOUX ••••••• 

1 Asupra condiţiilor de descoperire a fragmentelor nr. 14 şi 15 am primit 
informaţii de la Th. Sauciuc-Săveanu, căruia îi mulţumim şi pe această cale 

9 - c. 15~ 
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Fig. 14 

La sfîrşitul rîndului 2, o hastă aproape întreagă, urmată de 
partea inferioară a altei haste verticale şi apoi poate de un Â . 
La începutul rîndului 4 se păstrează partea de sus a două haste 
verticale, iar după K, parte dintr-o hastă oblică, ce poate fi 
de la un A, Â sau A. 

15. Mangalia-CALLATlS. Inv.1451 (Fig.15). Placă de mar
mură, fragmentară (0,110 x 0,130 x 0,170 m), cu litere · din 
cinci rînduri ale unei .inscripţii în limba greacă, gă-sită în 1946r 
întîmplător, cu ocazia săpării unui puţ absorbant. în dreapta. 
se vede ceva din marginea originală a plăcii. Scrierea este îngri
jită, cu apioes. Înălţimea literelor: 1,1-1,6 cm . 

• • • Lt; ·mx L~ • •• 

• • • em]crTcXT"Y)t; E 
•• - L~OU,,,,,, 
•••. -rov .•••• 
.. • ,()7t ~ .... 

În rîndul 1, după E urmea~ă foart~ probabil n, ultima. 
literă a rîndului este Â. La sfîrşitul rîndului 2, după ~ urmează. 

J 
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Fig. 15 

un E. în rîndul 4, înainte de O, unT. În rîndul 5 se păstrează 
numai partea superioară a două litere, poate 2- TI. În rîndul 2, 
credem că putem întregi E:mO"-rch'Y)c; "preşedinte", fără să putem 
preciza de ce natură erau sarcinile sale, cu toate că începutul 
de cuvînt 7tcxLo • • . din rîndul 1 ar putea, eventual, sugera cîte 
ceva. 

16. Mangalia- CALLATIS. Inv. 31 (Fig. 16). Fragment 
dintr-o placă de marmură (0,290 x 0,230 x 0,100 m), cu relief 
şi inscripţie în limba greacă. Din placă se păstrează colţul de 
sus, din stînga, cu o parte din relief şi un cuvînt din inscripţie. 
În partea. superioară este păstrată o jumătate din frontonul 
plăcii, o acroteră şi o rozetă. Din relief se vede numai mantia 
fluturindă a Cavalerului Trac, iar dedesubt, probabil, un cap de 
om. Scrierea, nu prea îngrijită. Înălţimea literelor : 1, 7-2,2 cm. 

'Aycx.&n [ -.uxnJ 
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.Cultul Cavalerului Trac este cunoscut la Callatis prin citeva 
plăci votive, pe care apare in basorelief, cu sau fără inscripţie1 • 

Placa de care ne ocupăm era o dată şi ceva mai lată decit 
fragmentul păstrat. Cavalerul apărea; foarte probabil, fără 
alte divinităţi numai cu acolitul, al cărui cap avem impresia că-1 

· recunoaştem sub mantia lui. Nu~putem decit regreta lipsa părţii 
inferioare a plăcii care cuprindea, foarte probabil, restul inscrip-
tiei. · 
' După grafie, monumentul ar putea data din sec. II e.n. 

17. Mangalia- CALLATIS . Inv. 1492 (Fig. 17). Placă de 
calcar, spartl\ sus, in dreapta şi in stinga (0,220 x 0,436 x 
x 0,180 m), cu inscripţie in limba latină, găsită intimplător, 

in 1943. Scrjerea ~ste destul de ingrijită. Înălţimea literelor: 
5,2-5,5 cm. -

nibus . ... 
[Seu. . . sau V]ero-II -Co [(n)s(ulibus)]. .. 

Fig. 17 

1 Vezi de pildă, Th. Sauciuc-Săveanu, in Dacia IX-X, p. 298 şi fig. 15, 
nr. 18; acelaşi in Buletinul Comisiei Monumentelor istorice, XXXVII, fasc. 119-
123, 1944, p. 41-44, sau recent, G. Bnrdenache, in Dacia IV, N.S. , p. 502-503, 
nr. 14. 
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în fata lui N un A sau un M. Sînt posibile întregirile [Dis 
llf]anibus 'sau omnibusi în chip vădit, sînt ultimele două rînduri 
ale unei inscriptii, nu este exclus însă să fi fost numai aceste 
două. Fragmentul făcea probabil parte dintr-o construcţie. 

în privinţa datei, ni se pare 
potrivit anul 179, cînd este 
consul pentru a doua oară, 
P. Marcius Verus, care, fiind 
coleg cu împăratul Commodus 
şi el consul a _doua oară, a fost 
scris, cum era firesc, de lapi
cid, al doilea 1 • 

Fig. 18 

18. Provenienţă necunos
cută. Inv.1441 (Fig.18). Frag
ment de placă de marmură 
{0,090 X 0,100 X 0,075 m) cu 
cîteva litere dintr-o inscrip
ţie în limba greacă. Scrie
rea neîngrijită. înălţimea li
terelor: 2,6-3,2 cm . 

...... M ..... . 
• • . . ~]YJcra[ cr ...• 

în rîndul întîi, înaintea jumătăţii inferioare a lui M, se mai 
văd două haste verticale. La începutul rîndului 2 se vede restul 
unei bare orizontale, poate de la un Z şi deci pare să fi fost ~1) 
cracr-, caz în care fragmentul ar aparţine unei inscripţii funerare. 

19. Provenienţă necunoscută. Inv. 1442 (Fig. 19). Placă de 
calcar, spartă în toate părţile (0,090 x 0,013 x 0,010 m), cu 
litere din două rînduri ale unei inscripţii în limba greacă. Scrierea 
cu litere mari, drepte şi cu apices. înălţimea literelor : 3,5-4 cm . 

• • • AE~ •.•• 

În rîndul 1, prima literă este A sau A, a doua E sau ~ 
dreptunghiular. în rîndul 2 AE3, probabil numele propriu 
['A]M~[avapo~] deşi nu este exclus nici ["A]:A.e~[L~~J sau altul. 

1 W. Liebenam, Pasti consulares Imperii romanii, p. 25. 
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Fig. 19 

20. P1·ovenienţă necunoscută. Inv. 1478 (Fig. 20) . Bloc de 
calcar (0,280 x 0,740 x 0,320 m), cu inscriptie în limba greacă. 
A fost refolosit ; colţul din dreapta, jos, pare â fi lucrat. Scrierea 
este stingace, cu multe litere ilizibile. înălţimea literelor : 3,8-
-6 cm. · 

TOI<DE>ONP .. :E ••• 

Fig. 20 
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în singurul rînd păstrat, credem că putem desluşi cuvîntul 
rp&ovYJp6<; "gelos, invidios", cu toate că literele NP sînt foarte 
apropiate şi ar putea fi vorba mai curind de omisiunea lui H 
decit în ligatura N + H + P. După P, care se vede clar, ar 
putea fi O sau Q urmat de un L: lunar ; între O sau Q şi L: 
ar putea fi un I. IDtimele litere din rind sint total ilizibile. 

21. Provenienţă necunoscută. Inv. 1503 (Fig. 21) . Bloc de 
marmură, spart in toate părţile (0,280 x 0,320 x 0,200 m), 
cu litere din trei rînduri ale unei inscripţii tn limba greacă. Lite
rele frumoase, cu apices. Înălţimea literelor: 7 - 7,5 cm. 

1 • 

• • • 7t()(LCHV •••• 

• • • WV(-LOp •••• 

Fig. 21 
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în rindul 1 se poate citi, dată fiind hasta dinaintea lui A, 
7tcxta(v Y în rindul 3 se vede doar partea superioară a literelor : 
ip.ceputul unei bare verticale, un arc de cerc şi partea superioară 
a lui 1' sau K. 

Fig. 22 

2,2. P1·ovenienţă necunoscută. Inv. 1496 (Fig. 22). Fragment 
arhitectonic (0,130 x 0,430 x 0,295 m), spart in dreapta, in 
stinga şi jos. Scrierea, destul de îngrijită. Partea inferioară a 
literelor lipseşte. 

. .. prae ]si de ... ~ 

înainte de S, colţul unei haste orizontale, poate 'r, dar mai 
curind E. Am putea intregi, cu rezerve, praeside. După E final, 
la mijlocul literei, la distanţa la care trebuia să urmeze litera 
următoare, un punct. 

8III1rPA<J)J1qECRI1E 3AMETRI1 

PE3IOME 

B p;aHHOM pa6oTe ony6JIMKOBaHI:.I 22 oTpniBKa Jia1.'JoiHCEMX 
M rpeqe cKMX Hap;nFiceH:, HaH:p;eHHhlX B ToMvrce (:M 1-,11), Rap
cvryMe (:M 12-13) vr Ramra Tvrce (:M 14-17), VIJIVI HeJoiBBecTHoro 
npovrcxomp;eHvrJI (M 18-22). 
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Ma HHX JIHllib ~ 1, 2, 4, 5, 11, 15, 16,17 rrpe.o;cTaBJIJIIDT H3Bec

THhill HHTepec CBOHMH CJIOBaMH HJIH HMeHaMH D;8JIHKOM paa6op

'tll'lBbiMH HJIH )J;OIIOJIH.H8MhiMH, HJIH CBOl'lM U306paîKeHH8M (~ 16). 
OcTaJibHbre me, B HX HhiHemHeM coc ToJIHuu , 6ea .corrocTaBJieHHH 

C p;pyrHMH IIO)J;06HJ>IMH OTphiBKaMH, He rrpep;cTaBJIJiiOT IIO'tlTH 

iHHKaKoro HHTepeca. 

NOTES EPIGRAPHIQUES 

RtSUMt 

L'auteur publie 22 fragments d'inscriptions latines et 
grecques, provenant de Tomis (N°" 1 - 11), Carsium (N08 

12 - 13) et Callatis (N00 14 - 17), ou de provenance inconnue. 
Parmi ces fragments seulement les N°8 1, 2, 4, 5, 11, 15, 16, 
17 · presentent un · certain interet par les mots et les noms pro
pres qui y sont lisibles ou devinables, ou par leur figuration 
{n o = 16). 

Les autres fragments, dans leur etat actuel, avant d'etre 
raccordes a d'autres fragments connus ou qu'on decouvrira 
dorenavant n'offrent presque rien d'interessant. 
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de A. RADULESCU 

în lapidariul Muzeului de arheologie din Constanţa, există 
un numeros lot de inscripţii în limba greacă sau latină, inedite, 
provenite fie din colecţiile preexistente reorganizării acestei 
instituţii, fie adunate în ultimii ani, cu ocazia săpăturilor arheo
logice executate în oraş şi în regiune~ ori descoperite întîmplător 
de muncitorii constructori sau colectivişti. 

în cele ce urmează vom prezenta un număr de 19 inscripţii 
alese dintre cele mai semnificative. 

1. Panduru (rn. Istria). Inv. 45(Fig.1). Altar votiv de calcar 
cu inscripţie în limba greacă. Dimensiuni : O, 700 x o, 700 x 
x 0,620 m. Monumentul este foarte avariat pe latura şi în col
ţul superior drept. Partea inferioară lipseşte total. Suprafaţa 
scrisă a suferit dăltuiri, ceea ce o face greu lizibilă. 

Literele inscripţiei sînt săpate îngrijit. Remarcăm literele 
0 cu bară scurtă în interior şi 1 cu o liniuţă transversală. înăl
ţimea literelor : 0,030 - 0,040. cm. 

A mai fost publicată de I. Micu 1 cu o lectură incompletă şi cu 
mtregiri numai în rîndurile 1 şi 2, ceea ce ne-a îndemnat să o reluăm. 

. 'Ay(X67î 't'[uxnJ 
-rov utov 't'O[u (XU't'o'-] 
xp&"t'opo~ TK(X[O'(Xpoc;J 
•Aop~(Xvou 'A v"t'[ wvd-] 

* Publicat ln "SCIV" XIV, 1963, nr. 1, p. 79-105. 
1 1. Micu, Călduza vizilalorului In Mu~eul regional Dobrogea, 1937,p. 36,nr. 201. 
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5. vou Eoae~ou<; [Aoux~-] 
[ov] Ao[p]~[A~]ov Oo~[pov ~e:-] 
[~M-rov ~ou]A~ a~[fJ.o<;] 
[-r~<; 'la-rp~a.v]wv [7t6Ae:w<;] 

Fig. 1 
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Dedicaţia în cinstea lui Lucius Verus (161-169) ar putea 
proveni de la Histria, de unde a fost ridicată într-o perioadă mai 
recentă şi abandonată în satul Panduru, unde a şi fost găsită 1 • 

2. Pantelimonul'de Sus - ULMETUM. Inv. 26 (Fig. 2). Altar 
votiv de calcar cu inscripţi_e în limba latină, descoperit întîm
plător în 1958, de către săteni, lîngă zidul de incintă al castrului. 
Dimensiuni : 0,395 x 0, 423 x 0,415 m. Fiind şpart pe toate 
laturile, mai ales sus şi jos, textul a avut mult de suferit. Scrie
rea, neîngrijită, manifestă tradiţii greceşti prin folosirea lui !1 
(delta) în locul lui D şi mai alesE (epsilon) lunar. Înălţimea lite
relor : 0,025 - 0,037 m. 

1 Satul se găseşte la circa 20 km nord-vest ele cetatea vest-pontică. 
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[I( oui) O(ptimo) M( aximo)] 
pro sal(ute) [Im-] 
peratoris L(ucii) Se [p-] 
[t ]urni Seu eri Per-

5 [t]enacis. Fl(auius) Ianu
[a ]rius Mag(ister) uici C-
[le ]mentianen [s-] 
[is] de suo posu [it] 
[Ter ]tull( o) et C [le-] 

10 [mente co(n)s(ulibus ).] 

• 

în ciuda spărturilor de-a lungul rîndurilor 2 şi 9, sînt totuşi 
clare părţi din cuvinte, care impun întregirile propuse. Re
constituirea ultimelor două rînduri e făcută pe baza rămăşiţelor 
unor litere greu de citit. Numele celor doi consuli Soapula Ter
tullus şi Tineius Olemens par totuşi singura întregire proba bilă~ 
ceea ce datează monumentul din anull95 e.n.1

• 

Se impune să relevăm că inscripţia ne prezintă în funcţia 
de magistet· uici Olementianensis un alt personaj decît cel atestat 
mai demult pentru acelaşi an 2• Dacă aici apare Flauius Ianua
rius, în celălalt document găsim pe Aelius Aelianus, deci cei 
doi magistriuici ai anului 195. 

Pînă în prezent, au mai fost publicate încă două inscripţii 
care atestă numele aşezării romane uicus Olementianensis : 
una lîngă actualul sat Mihail Kogălniceanu (vechiul Caramurat)3 

iar a doua la Ulmetum 4 - ca şi inscripţia noastră. Pe baza 
celor două documente cunoscute anterior, V. Pârvan, căutînd să 
determine numele exact al acestui uicus, a admis forma uicus 
Olementianum, nume provenit poate de la cel dintîi proprietar 
stabilit pe acel loc. Credem că este îndreptăţită sup~ziţia după 
care de aici s-ar trage forma adjectivală din inscripţia noastră, 
unde se păstrează clar C [ .. ]MENTIANEN, întregită C [le J 
MENTIANEN [sis]. 

Ţinînd seama de faptul că una din cele trei inscripţii s-a 
găsit lîngă satul Mihail Kogălniceanu, iar celelalte două la 
Ulmetum, se pune întrebarea unde poate fi localizat acest uicus 

1 A. Degrassi, Fasli consolari, p . 54. 
2 V. P ârvan , Ulmetum Il, tn ARMSI, XXXVI, 1914, p . 368-371, nr. 17. 
3 CIL, III, 7563: [C]astus Mucap[o]ri a uico Clem[en]lin[o] uixit annis . . • 
' V. Pârvan , op. cit. , p. 369 : I(oui) O(ptimo) M(aximo) S(acrum) pr(o) 

s(alute) Imp(eratori) Lu(cio) Septumio Sever(o) Aelius Aelianus m(a)gistratus uici 
Clementianesces . . . Acum se află tn muzeul cetăţii Histria. 
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Olementianensis ~ Răspunsul, care a mai fost formulat \ este că 
satul lui Olemens (sau Olementianus) trebuie căutat în apropierea 
actualei comune Mihail Kogălniceanu. Două din cele trei docu
mente au fost refolosite într-o epocă tîrzie, ca material ~ de con
strucţie, la fortificarea aşezării Ulmetum: 

3. Oonstanţa-TOMrs. Inv.1487 (Fig. 3). Inscripţie onorifică în 
limba greacă, pe placă de marmură, descoperită cu ocazia unor 
sondaje executate în raza portului Constanţa, în spatele clădirii 
Sfatului popular al oraşului. Dimensiuni : 0,460 X 0,315 x 
x 0,53 m. Fragmentul este spart în trei şi păstrează părţi din 

primele trei rînduri ale inscripţiei, cu litere elegante, înalte 
între 0,052 şi 0,055 cm. 

Fig. 3 

[' Aycd}~L] 't'UX"Y)L 
[Au't'ox.p&'t'o]pL Kcxtcr:(pL 
[M. Aup"Y)AtCJ> 'A]v·rc.u[ vdvcp] 
[LE~CXO''t'{j> . . • ..••. , •. , •. J 

1 V. Părvan, op. cit., p. 337-338. 



www.ziuaconstanta.ro

144 A. RADULESCU 

Dedicaţia -pentru împăratul Marcus Aurelius sau pentru 
alt împărat Antonin- este pusă probabil de Sfatul şi Adunarea 
poporului tomitan. 

4. Oonstanţa-·TOMIS. Inv. 2101 (Fig. 4). Altar onorific de 
marmură cu inscriptie în limba latină, descoperit pe terenul 
fostei gări din Oonstanţa cu prilejul recentelor lucrări de con
strucţie. Ceea ce se păstrează din monument este un fragment 
semirotund, cu profilatură simplă la capătul superior, acuni aflat 
într-o gravă stare de avarie . Spatele, partea inferioară şi profi
latura, spre stînga, sînt total dispărute. Dimensiuni : diametru! 
superior O, 730 m ; diametru! inferior 0,600 m ; înălţimea 
0,500m. 

Imediat sub profilatură s-a păstrat un singur rînd din in
scripţie, cu litere relativ îngrijite, înalte între 0,052 şi 0,058 m. 
Din ultima literă vizibilă, se menţine numai un arc de cerc care 
provine de la una din literele O, O sau Q. Apare şi o mică hederă 
-între M şi S . 

Fig. 4 -



www.ziuaconstanta.ro

INSCRIPŢII INEDITE DIN DOBROGEA . 145 ; 

M(arco) Seruilio Q(uinti) [f(ilio) Hor(atia tribu)] 
[Fabiano Maximo ... leg. aug. pr. pr.] 
[Moes. Inferioris ... ] 

Altarul a fost deci închin;:tt unuia dintre guvernatorii 
Moesiei Inferior, M. Servilius Fabianus Maximus, al cărui 
nume este atestat şi în alte documente epigrafice, provenite 
fie din Tomis 1 , fie din alte regiuni de la Dunăre ale imperiului 
roman 2• în timpul guvernării lui M. Serv.ilius Fabianus b-au 
întreprins acţiuni constructive 3 sau refaceri de drumuri care 
i-au consacrat numele pe monumente arhitectonice 4 ori pe 
altare onorifice, lucru care se constată şi de această dată la 
Tomis. 

5. Constanţ.a-TOMrs. Inv. 2097 (Fîg. 5). Monument onorific 
de marmură, de formă paralelipipedică, descoperit în timpul 
săpăturilor la basilica mică, sub terasamentul de cale ferată al 
fostei gări 5 • 

Dimensiuni : 1,300 X 0,330 X 0,230 m~. Monumentul este 
întreg, numai muchia dreaptă este avariată pe aproape întreaga 
înălţime, ceea ce a dus şi la dispariţia unor litere din text. Scrie
rea conţine litere înalte şi 'cu apices. Litera A are bara orizon
tală frîntă, iar literele O şi 0 au formă rombică, cu unghiurile 
de sus şi de jos mult alungite ; înălţimea lor, între 0,035 şi 
0,040 m. 

'Ay1X6?i -rux[nJ 
~ ~OUA~ XIX[L] 
o 3'~(.Loc; M(ocpxov) 
Koxxdo[v] 
Xpucr6yo[ vqv] 
fLUcr-rocpx[ 'YJV J 

La sfîrşitul r. 3, apare hasta verticală şi începutul celei 
oblice a unei litere care nu poate fi dect M, ceea ce impune 

1 V. Pârvan, tn AA, 1914, col. 435 - 436; D. M. Teodorescu, Monumente 
inedite din Tomis, Bucureşti, 1918, p . 131 şi urm. 

2 CIL . VI, 1517; cf. A. Stein, Die L egalen von Moesien, Leipzig, 1950, 
p . 45 - 46, 76. 

3 G. Bordenache, Atlit•ita edilizia a Tomi nel II secolo dell 'e.n., In Dacia, 
N. S. , JV, 1960, p. 268 şi urm. · 

4 V. Pârvan, loc. cit. şi D. M. Teodorescu, loc. cit. 
5 Monumentul a fost folosit ca treaptă a scării ce cobora In criptă. 

10 - c. 154 
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intregirea M(ocpxov). Monumentul onorific este pus pentru un 
cetăţean roman M. Cocceius Chrysogonos, de către ~ ~ouA.~ x0r:t 
o a~fLO~ ale tomitanilor. Este important să subliniem mentiona
rea calităţii de fLUO"'t'ocpx'YJc;; a celui onorat 1 , titlu religios atestat 
pentru prima oară în inscripţiile din Tomis. 

După scriere, monumentul datează din a doua jumătate a 
sec. II e.n. ' 

6. Mangalia-CAL~ATIS. Inv. L. 358 (Fig. 6). În Muzeul din 
Mangalia. Placă de marmură descoperită întîmplător in anul 
1958, in săpăturile pentru fundaţiile blocurilor moderne, con
struite in apropierea edificiului bizantin de lîngă zidul de nord 
al cetăţii. Dimensiuni : 0,260 x 0,230 x 0,070 m. Placa este 
spartă în două părţi care Se îmbină perfect. Latura stîngă şi cea 
superioară lipsesc. Litere . drepte purtînd apices, inalte între 
0,018 şi 0,028 m. 

[ ...... ] lE ~LO-
[awpou] 'A7toA.A.ocpoc
[v'YJc;; 2..1X]'t'upou 'A7tc.A.
[A.ac;; Boi:[ crxou ~oca0r:~; 
[ ~<l>(A.c.uv Joc; 't'Or:f.L(Or:c;; 
[ ~MovLfL]oc;; 0c.oaci>pou 
[c.ux!Xpr.]cr't'~pwv 

Numele inşirate pe piatră aparţin desigur membrilor unei 
asociaţii. Aceştia par să fi fost destul de numeroşi, din mo
ment ce printre ei apare şi nu:rn,ele unui casier, indiciu care aduce 
lămuriri asupra formelor de organizare a asociaţiei. Numele 
Dadas îl intîlnim într-un catalog de la Histria 2 • Este un 
nume frecvent la traoo-geţi 3 , . răspîndit şi in nordul Mării 
Negre 4 şi în Frigia 5 • 

După scris, inscripţia pare să aparţină sfîrşitului sec. I 
sau sec. II e.n. 

1 CIG, 3662 şi 3803 10 . 
2 V. Pârvan, Histria IV, In ARMSI XXXVIII, 1916, nr. 20, col. II, r. 26, 

p. 599. Cf. V. Pârvan, Ulmetum I, In ARMSI, XXXIV, 1912, p. 564-565 şi I. I. 
Russu, in SCJV, 1958, p. 52. 

3 D. Detschew, Die thrakische Sprachreste, Viena, l957, p. 110. 
' L. Zgusta, Die Personnenamen griechischer Siiidte der nordlichen Swar

. r:enmeerkiisle, Praga, 1955, p. 301. 
• • • 6 P. Kretschmer. Einleiiung in die GeschicAte ' der griechischen Sprachen, 

G6ttingen, 1896, p. 337. · 
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; ' 

. Fig. 6 

7. JYiangalia-CALLATrS. Inv.1483 (Fig. 4)Placă de marm}lră 
descoperită în condiţii necunoscute, achiziţionată de Muzeul 
regional Dobrogea în 1958. Dimensiuni: 0,630 X 0,480 x 0,110 
m. Placa este spartă şi roasă atît în colţurile superioare cît şi 
în centrul textului, unde ac·esta e în parte ilizibil. Spre jumătatea 
din stînga a rîndurilor 8, 9 şi 10, o gaură de formădreptunghiu
lară, adîncită cu 7 cm. Aceasta, ca şi urmele de mortar de.pe pia
tră, dovedesc refolosirea ei ca material de construcţie. Literele 
sînt relativ îngrijite. Primele 7-8 rînduri conţin litere mai 
înalte, apoi se micşorează. Din lipsă de spaţiu, la sfîrşitul rîn
durilor literele sînt înghesuite sau legate deasupra. Ex. r. 8, 
p scris deasupra desinenţei or; r. 10, r scris peste o. 
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Ligaturile sîrit frecvente şi pe alocuri foarte complicate 
(ex. r. 5, 6, 8, 16). în r. 7 remarcăm folosirea comună a literei 
~ atit pentru sfîrşitul numelui' A vop6ve:~xoc; cît şi pentru începutul 
patronimului ~&:rupoc;. Jumătatea dJ.leaptă a r. 20 a fost ştearsă 
o dată, apoi săpată din nou, fapt care a dus la adîncirea S.Paţiului 
respectiv. Observăm cuvinte la care lipseşte cîte o .literă: r. 12, 
"0:Au7toc;, fără ·(1., r. 13, ~[voc; cu un singur v. 

Înălţimea literelor : 0,014-0 ,017 m. 

[' Aycx87i] 't"UX"fJ 
[Ku~e]A?J <l>ocpcxvyd't"7J xcx[pL-J 
[ (j ]'t"~p~ov· O"u voooc; 'H pocx:>..e:
wn&v 't"WV 1te:pl. L ~'t"upov ~OC'!U-

5. pou, ypCX[L(.LCX't"EUOV'!Oc; 'A:Ae:~~ vo-
pou 'HpcxxMwvoc;, <I>~AOU[J.Evoc; Me:vou, 
'Avop6ve:~xoc; [l.]cx't"upou, 'A nwvLoc; Mocxe:o6voc;, 
'Hp~x:AYJoc; b.wvuO"Lou, ·' AAe~ocvopoc; · 'A!-e~~vopou, 
M~[pxoc;] 'Av"t"ov[ou, 'P·IJ O"~cxv6c; ~cx't"pLou, 

10. Koc:>..:>..[O"Tpoc"t"oc; Koc:A(:>..)LO"("t"p~"t"ou), Eu~ou:>..oc; 'A7to:A(:A)ocpocvou 
rcx'Loc; Kotv't"ou, b.L6cpcxnoc; 'A vopO[J.OC xou, 
''0).u(!J.)7toc; '0AU(.L7tOu, "HI..Loc; L.[v(v)ou, 
Me:vecppwv 0e:ocp[),ou, 'HpocxMwv rcxlou, 
'Pf,O"~oc; L~'t"ptoc;·, "H).wc; 'H:>..lou, 

15. 0e:cxyev'Y)c; ~cx"'upou, Ka:~xtALOc; Td[J.WV 
'HpcxxAewv 'HpocxMwv, M~pxoc; Ae:ux[ou, 
Nlye:p Tl't"ou, ... T[e:]pev't"toc; <l>(:>..wv, 
<l>p6nwv b.~ocp[&]v[ '!O ]u, [T pcx ]O"u[fL ]f,o'Y)c; ~cx't"upou, 
'Hpcxx).ewv X[ ... ] 1. 01, "HAtac; 'H:A[ou, 

20. <I>M(~toc;) 'Hpcxx:>..[ EWV ], rcx'Loc; 'Ay~vopoc;, 
"H).wc; Ke:pe:[cxJ:A[ou, 'lou:>..~cxvoc; TlTou, 
'AM~cxvopoc; Thou, K[o]tnoc; ~[vvou, 
[b.]'YJ[.L~'t'pLoc; Aoux[ou, Kzpecx:>..Lc; 'H:A[ou, 

25 
'ApTEfL[owpoc; b.tovucr[lou] 

. 'Ap't"[E](.Ltowpoc; < 

Inscripţia cuprinde numele membrl.lor unei asociaţii reli
.gioase. Ea prezintă o deosebită importanţă pentru cunoaşterea 
cultelor locale şi a relaţiilor cetăţii Callatis cu alte localităţi 
de pe coastele Pontului Euxin. 

Divinitatea în cinstea căreia s-a organizat asociaţia este, 
aproape neîndoios, Kybela. Reconstituirea acestui nume se 
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spriJma, mai întîi, pe existenţa ultimelor două litere, cum şi 
pe faptul că în partea ştearsă din cuvînt ~r mai incăpea in:că 
patru litere : [Ku~z]AYJ. Mai mult decît atît, propunerea este confir
mată şi de epitetul, atestat acum pentru prima oară (J>cx:pcx:vye:['t"'Y)<;, 
·care pare a fi format din numele unei localităţi, aşa după cum 
se întîmplă adeseori. Nu este exclus să fie o formă adjectivală. 
după numele localităţii Pharanx din Cappadocia 1 • Mai plau
.zibilă apare însă o altă explicatie, şi anume aceea după care epi
tetul în discuţie ar fi o formă. · derivată de la cuvîntul cp&:p!Xy~, 
-IXyyo<; "prăpastie, văgăună într-un munte". 

Adjectivul scris corect cp:Xp~Xyyd't"'Y)<; ar putea deci indica pe "cel 
:sau cea-care este adorat(ă) în prăpăstiile ori în văgăunile mun
·ţilor~', şi ar constitui · un epitet potrivit pentru Kybela, zeiţă. 
:adorată în munţ~ ( op.:d1X1 ope:L[J.IXV~<;, O,~ELV6[J.0<;) 1 CUm Îi SpUn poeţii 2 • 

Epitetul (J>1Xp1Xvyd-r1)<;, aşa cum este ·scris ·pe piatră, îŞi are o ex
J>licaţie justă şi determină identificarea numelui Kybelei. Scrie
rea celor două guturale yy)vy este fenomen frecvent în inscripţiile 
:greceşti 3 şi nu pune nici o dificultate interpretă.rii de mai sus. 

Originar din Frigia\ cultul Kybelei s-a răspîndit mfi!i întîi 
m regiunile apropiate locului de. baştină, de unde a fost apoi 
imprumutat, cu funcţiile şi unele din epit~tele sale, de căţre 
coloniştii Heracleei Pontice şi, mai departe, de către cei din 
·Callatis, unde este atestată prin numeroase d9cumente arheo-
logice 5• · 

Trebuie subliniată menţionarea expresă în inscripţie a 
·obîrşiei asociaţilor, originari din Heracleea Pontică, metropola 
·oraşului Callatis 6 • 

Altă contribuţie importantă . pe . care o aduce iJ?.SCripţia re
.zidă în fondul său onomastic -atît de important pentru cu-

1 W . Ruge, In RE. col. 1813. 
2 Cf. Imnul homeric, XIV, 4-5 şi Catul. LXVIII. 
3 G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie, Sofia, 1943, 

rp. 73 : -
4 H. Graillot, Le culte de Cyb'fle, Mere de Dieux dans l'Empire romain, 

:Paris, 1912. · . 
5 G. Bordenache, Antichita greche e romane nel nuovo Museo di Mangalia, 

·tn Dacia, N. S., lV, 1960, p. 501-502, nr. 9-12, fig. 13-15. 
6 Pentru âuvo8o~. ca formă de organizare reli gioasă, cf. I. I. Russu, tn 

.Dacia, N. S., 1, 1957, Decret de Callatis en l'honneur d'lsagoras, p. 181, cu referinţe 
:şi note bibliografice pentru toate atestările de auvo8ot din Callatis, Tomis şi 
Istria, şi tn general Fr. Pol:md,. Geschichle der griechischen Vereinswesens, Leip

·zig. 1909, p. 102, relativ la un auvo8o~ (.lUO't'tX.-Yj TOI:pa€c.uv pentru 6EOI: 'Ayy(a't"l) 
~in Bil in ia. 
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noaşterea populaţiei din Callatis către sfîrşitul sec. II şi in
ceputul sec. III e.n. 

Analiza textului ne dă posibilitatea să determinăm patru 
categorii de nume, după cum reiese din tabelele următoare: 

NUME GRECEŞTI 

Alexandros (r. 5-6, 8), Andromachos (r. 11), Androneikos
(r. 7), Apollophanes (r. 10), Artemidoros (r. 25), Diophanto8' 
(r. 11), Dionysios (r. 8,24), Eubulos (r. 10), Helios (r. 12, 14, 
14, 19, 19), Herakles (r. 8), Herakleon (r. 16, 16, 19), Kalistra
tos (r. 10, 10), Menephron (r. 13), Menos (r. 6), Olympos (r. 12, 
12), Philumenos (r. 6), Satyros (r. 4, 4-5, 7, 15, 18), Sinnos· 
(r. 12), Theagenes (r. 15), Theophilos (r. 13), Trasymedes (r. 18) ~ 

NUME ROMANE CU PATRONIME GRECEŞTI 

Antonios, fiul lui Makedon (r. 7), Gaios, fiul,lui Agenor 
(r. 20), Kaikilios, fiul lui Teimon . (r. 15), Kerealis, fiul lui 
Sinnos (r. 23), Kointos, fiul lui Sinnos (r. 22), Flauios, fiul 
lui Herakleon (r-. ~O), Phronton, fiul lui Diphantos (r. 18), Teren--
tios, fiul lui Philon (r. 17). - .. 

NUME GRECEŞTI ŞI PATRONIME ROMANE 

Alexandros; fiul lui Titos (r. 22), Demetrios, fiul lui' Iulios 
(r. 23), Helios, fiul lui Ke1·ealios (r. 21), Herakleon, fiul Oaios· 
(r. 13). ·- -------

NUME ROMANE ŞI PATRONIME ROMANE 

Gaios,_fiullui Kointos (r. 11), Iulianos, fiul lui Titos (r. 21), 
Markos; fiul lui Antonios (r .' 9), Mat·lcos, fiul lui Leukios (1;. ·_16) ,. 
Niger, fi~l lui Titos (r. 17), Rhesianos, fiul lui .Satrioş (r. ·9) , 
Rhesios, fiul Iui Satrios (r .. 14). . , . 

Ultimul nume, Artemidm·os, apare scris jos, în partea . 
dreaptă; fără patronim. Fie că acesta a· existat dar a dispărut 
o dată cu vătămarea pietre'i, fie că, ·aparţinind'Iapicidului,, acesta. 
a renunţat să-l mai seri~, din lipsă de şpaţiu, la 'sfîrşitul ultimului, 
rind. 
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Judecînd după scris, inscripţia se poate încadra în lill)itele 
cronologice dintre sfîrşitul sec. II şi începutul sec. III e.n. 

8. Constanţa-TOMIS. Inv.1460 (Fig. 8). Placă de marmură 
descop~riţă întîmplător pe faleza de lîngă Cazino, cu circa 20 
de anţ în urmă. Dimensiuni : 0,495 x 0,445 X 0,068 m. Cele 10 
fragmente care compun placa în starea actuală făceau parte 
dintr-o lespede, din păcate nerecuperată total. în scrierea, rela
tiv îngrijită, s-a folosit O rombic; O este scris ~a un vV, L un- 
ghiular. Ligaturile sînt frecvente cu cîte două litere, dar găsim 
şi una cu trei litere. Pe parcursul rîndurilor apar ·hederae. Înăl
ţimea literelor : 0,017-0,023 m. În primele două rînduri ele 
sînt mai înalte; în următoarele mai mici, însă aproape invaria
bile ca înălţime 

........ IE-6. ................... . ............. . 

. • • • • . . • OYJ &vcxo--r~o-[ cxv-re:~] 
•••••••• 0"0~ 0e:oawpotJ r(cxî:o~) 'louf..(Lo~) Ne:Lxu:h[cx~] ..• 
[ÂYJp.~-r ~]pLO~ 0[e:6a]wpo~ -ro B, Me:o-m:xf..eî:vo~ .••••.••• 

Fig. 8 
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5. [' Ap-re:!J.la ·~]w,:oc; [TdfL ~]wvoc;, 'A:Ae~cxvapoc; 'P ......... '· 
[Me:-rp6aw ~]poe; [ .....•• ]wvo[u] AfOYNNI2:EN •. : . .• 
• • . . • . . . . po[c;] ........••..•...... · . . ...••.•....••• 
• · · · . · ........ [YtJCXfLfLCX ]-re:uc; XCXL XOLVoc; 02: ...•.•..• 
• . • . . . . . . . . • • . ['lo]u:A(wc;) 'Hpcxx:Ae:la'Y]c; 'A .•..••••••• 

10. . ............ . M&yvoc; Me:crcrcx:Ae:lvou • • . • • •.•••••••• 

Inscripţia .Păstrează în bună parte numele membrilor unei 
asociaţii. Numele sînt întregi sau parţiale, cu sau fără posibili
tăţi de întregire. La sfîrşitul r. 3, literele NE I K Y sînt ur

·mate de o bară oblică aparţinînd fără îndoială unui A, ceea ee 
ne-a determinat să întregim cognomenul Ne:Lxu[:Acxc;]1 şi deci 
triplul nume al cetăţeanului f.'lou:Awc; Ne:Lxu:Acxc;. 

în primel!'l părţi al~ . rîndurilor 4·-6 se p~strea:t;ă numai 
sfîrşitul unor cuvinte - nume per:sonale - urmate de patro
nimele respective, uneori întregibile ipotetic. Rămîne îrţcă neclar 
cuvîntul AfQYNNI.EEN în r. 6, pentru care nu facem ipoteze; 
tot aşa, la sfîrşitul r. 8, cuvîntul începînd cu literele 02:, indicînd 
cu multă probabilitate o funcţie colegială exercitată de aceeaşi 
persoană care făcea şi funcţie de ypcxfLfLCX-re:uc;. După scris, inscrip
ţia pare a fi de la începutul sec. III e.n. 

9. Oonstanţa-TOMIS. Inv. 32 (Fig. 9) Statuetă de marmură 
reprezentînd corpul unui taur căruia-i lipsesc capul şi picioarele. 
Deasupra, se observă resturi din partea ·inferioară a lui Iupiter 
Dolichenus. Soclul se prelungeşte în formă paralelipipedică sub 
abdomenul animalului. Dimensiuni : 0,240 x 0,210 x 0,140 m. 
Scrierea stîngace, cu litere înalte între 0,016 şi 0,018 m. 

Pe partea inferioară a soclului, care a dispărut, va fi existat 
continuarea inscripţiei, în care era mentionat numele dedican-
tului. · ' 

Formula latină I(oui) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) 
transcrisă în greceşte Âtl M(e:ylcr-rcp) Â(o:ALXYJv<j)) nu este nouă. 

1 Pape-Benseler. Wiirlerbuch der Griechischen Eigennamen, 1, ed. III, Braun
srhweig, 1884, p. 984. 
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J>ehtru Moesia ··r.q.ferior, unde cultul acestei zeităţi s-a dovedit 
-destul de răspîndit 1.. 

Mvnumentul, 'sub această formă sculpturală, este unic 
pînă acum în Dobrogea şi cre.dem că poa;te fi încadrat în perioada 
-de sfîrşit a sec. II şi începutul sec. III e.n. 

10. Constanta- TOMIS. Inv. 1520 (Fig. 10) . Altar votiv de 
marmură descoperit în anul 1959, în subsolul unei Clădiri în curs 
-de construcţie, în Piaţa Ovidiu, la nord-vest de clămrea Sfatului 
_popular al oraşului Constanţa. Dimensiuni : 0,696 X 0,285 X 
x 0,240 m. Spart în patru-cinci bucăţi, altarul a putut fi res-

1 CIL, III, 14445: V. Pârvan, In Dacia, II, 1925, p. 226; idem. Municipiţ~m 
Aurelium Durostorum, extras din Riv. di Fii. e d'ist. class., Torino, 1,924, p. 21-
'23; id em, Inceputurile deţii romane la gurile Dunării,, Bucureşti, 1923, p . 155, 
1ig. 37; Gh. Mihailov, In IGB, I. nr. 601; D . Tudor, In SCŞ Iaşi, 1951, p. 499-
-500 şi 505 şi urm. · 
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taurat. Îi lipseşte un mic fragment de pe muchia stîngă, pe 
care era scrisă o literă. · 

între capitel şi trunchiul paralelipipedic al inscripţiei, ca 
şi între bază şi acelaşi trunchi, există profilaturi simple, frumos 
cioplite. Pe latura din faţă a capitelului, la colţuri, sînt redate 
schematic, în relief, acrotere4 

Literele, de aspect îngrijit, poartă apioes. Ligaturile sînt 
puţine. Înălţimea literelor : 0,015-0,020 m. 

'Ay1X6~L 't"UX1)L 
"Hpwt MiXVt~li
~w~L) ~Y)M't"LO<;; 
[' A]7tOAAWVL0<;; ~-
7t1Xpxo<;; t7t't"lfwv (sic) 
e:tA1)<;; roct-rouAwv 
't"WV ev 'Apoc~(oc(t) 

e:ux~v. 

Inscripţia aduce pentru prima dată varianta Mocv(~oc~o<;; a 
cunoscutei divinităţi tracice "Hpw<;; Mocv(p.1X1:o<;; 1 • 

De asemenea aminteşte o ala Gaetulm·um, despre care nu 
aveam pînă acum nici o dovadă certă că ar fi staţionat cîndya 
pe teritoriul Moesiei Inferior2., Ea este din Orient 3 , ev 'Ap1X~L1X( t), 
aşa cum menţionează inscripţi"a. Prezenţa în Moesia Inferior a 
unui praefeotus equitum Gaetulot·um, şi poate a unităţii sale, în 
perioada de sfîrşit a sec. II şi de ~ce put a sec. III, cînd se înca
drează inscripţia, ar putea fi pusă în legătură cu evenimente 
de ordin militar, probabil războaiele marcomane-sarmatice din 
timpul lui Marcus Aurelius, cînd se ştie că au fost aduse trupe 
din Orient în provinciile dunărene ameninţate de popoarele 
din afara Zimes-ului ~. 

1 G. 1. Kazarov. Die Dânlcmliler lier Tra/cische_n Reilergolles in Bu/garien, 
Budapest, 1938, nr. 974 - 975. CL G. Miha ilov, in IGB, J, nr. 77 şi 78; AEM. 
VI, 1882, p . 18, nr. 38. 

2 W. Wagner , Die Dislolcalionen der romischer aux_iliar f'ormalionen in Pro
vinzi~n Noricum, Pannonien, Moesien und Da/cien l'On Auguslus bis Galienus, 
Berlin , 1938. p. 35. Ala 1 Gaetulorum relatată aici nu se identifidt cu cea ates-
tată de inscripţia · noastră. · · 

3 CIL, XVL nr. 33 şi CIT ., V , 7007: C. Valerio Clemenli decurion i ala 
Gaelulorum quibâs prae{uil bello iudctico sub piuo Vespasiano: Ciclwrius, In RE, 
I. co l. 1243. 

4 Istoria Romlniei, [, 1961 , p. 4S4-487. 
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St;aţionarea unităţii în această parte a imperiului trebuie 
să fi fost destul de îndelungată, din moment ce un ofiţer roman 
devine ad.oratornl zeului local Heros Manibazos, căruia îi ridică 
un altar. 

11. Oonstanţa~TOMIS. ·Inv.1519 (Fig.ll). Stelă funerară de 
marmură descoperită în timpul săpăturilor executate în 1961 
lîngă curtina stîngă a porţii de nord de la zidul de incintă (strada 
Răscoalei din 1907, colţ cu Bulevardul Republicii), la -2,40 m, 
sub nivelul actual al solului. Dimensiuni : 0,210 x 0,380 x 
x 0,070 m. Monumentul fragmentar păstrează inscripţia în
treagă, dar numai o parte din relieful funerar. Pe partea lui 
superioară se reliefează frontonul cu acrotere, fără nici un alt 
ornament. în cîmpul frontonului apare o coroană schematică 
cu taenia. Jos, cîmpul reliefului prezintă, în stînga, capul unui 
bărbat cu păr buclat şi cu barbă -o divinitate sau portretul 
defunctului. 

Inscripţia este săpată la baza frontonului, pe chenarul 
despărţitor al acroterelor. Neavînd suficient spaţiu ca să lege 
inscripţia într-un singur rînd pe chenar, lapicidul a continuat 
să scrie deasupra, la bazele acroterelor, astfel încît textul nu 
respectă ordinea firească a cuvintelor. Ca să se facă economie de 

Fig. 11 
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spaţiu, au fost realizate ligaturi între toate literele penulti
mului cuvînt : M + N şi în continuare, deasupra, H + M + 
+ H +~.Observăm de asemenea, -din punct de vedere paleo
grafic, folosirea în două chipuri a lui ~ : dreptunghiular şi 
unghiular. Înălţimea literelor : 0,017 - 0,022 m. 

ll.otv6(ot ~7t(x:Acp t~(cp &v~pt fLV~fL"Y)t; XoXFLV· 

Monumentul ridicat de Pantia pentru amintirea sotului ei 
Spiklo.Y este interesant prin cele două valori onomastice - noi 
pentru regiunea vest-pontică şi rare în toată ariţt, de răspîndire 
a documentelor epigrafice de limbă greacă. Numele llotv6(ot apare 
mai mult sub forma llotv6dot 1• ~7l'(x:Aot;, întîlnit mai rar, ar 
putea fi, socotim, transcrierea grecească a numelor italice 
Bpwillus sau Spioulus 2• După scris, inscripţia poate fi · încă, 
din~c.rre~. · 

12. Valul lui T1·aian. Inv. 1464 (Fig. 12). Placă de calcar cu 
inscripţie în limba greacă. Dimensiuni : 0,290 X O, 720 X 0,135 m. 
Placa conservă numai muchia de jos cea· iniţială ; în rest, spartă. 
peste tot. Înălţimea literelor : 0,075 - 0,080 m . 

. . . . . . · .. OY .. !lE ......... . 
• • • • • [~]w<m "ii'> 't'otfL(cp •...•• 
... . ... n 

Fig. 12 . 

1 Pape-Benseler, op. cit., col. 1124; Fr. Becht.el, Die Hislorischen Person
nennamen des Griechen bis zur Keiserzeit, H alle, 1917, p. 525. 

2 Vezi Pape-Benseler, op. cit .• col. 1424 şi dicţionarele ; [CIL, VI. ·883; 
T. Claudius Spiculus. · 
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.Din rîndul superior se disting · uşor grupei~ · de liter.e ·or 
şt'D.E ·; :restul, . cu foarte mare greutate. În rîndul de jos, jumă
·tatea de cerc vizibilă este sigur n, deoarece aici se vede arcuirea 
interioară ·i-dentică cu CEilelalte litere 0mega. 

R esturile din cele trei · rînduri sînt insuficiente pentru: o 
reconstituire :mai amplă. F.ragmentul aparţine :unei_ inscl'ipţii 
funerare potrivit căreia profanatorul monumentului trehqia să 
plăte~;~că visteriei - owcre:L -r<;> -roc fLLcp - o sumă de bani. 

13. Provenienţă necunoscută. Inv. 1510 (Fig. 13) .' Placă de 
marmură cu inscripţie în limba greacă. Dimensiuni : 0,230 x 
X 0,150 X 0,070 m. 

Micul fragment mai păstrează păa;ţi din trei rînduri · şi 
urme din al patrulea. . 

Scrierea dreaptă, cu apices, conţine litere înalte între 
0,015 . şi 0,018 m. 

[ .. . -r~J~ bncr-r[ o).:~v . . . J 
• • •• ; 't'~ OOXOUV't'O( • • • •• 

. [&?pwcr8]aL U[LiX.;; e:i5xo[[LaL] 

Partea finală a -unei ·scrisori - probabil oficiale, a cărei 
stare mult prea fragmentară nu ne lămureşte asupra conţinu
tului. 

14. Dulghe?·u (rn. Hîrşova). Inv. 70 (Fig. 14) . , Stelă fune
rară cioplită în calcar dur, de culoare roşiatică, descoperită 
într-o vîlcea, la circa 3 km vest de sat. Dimensiuni : 
2,380 X 0,885 X 0,285 m. 

·Cu excepţia unor mici lovituri de tîrnăcop, monumentul, 
a cărui ·formă paralelipipedică este modificată jos de un pivot, 
nu prezintă av;:trii. Stela are două cîmpuri :cel superior prezintă 
în basorelief banchetul funerar ;· cel inferior are două registre : 
inscripţia şi reprezent~rea, tot în basorelief, a mortului eroizat 
sub o înfăţişare asemănătoare cu cea a Cavalerului Trac~ • 

Scena funerară, adîncită într-o nişă, prezintă în prim plan 
imag~nea a _două personaje întinse pe o lcline : un bărbat cu 
capul sprijinit pe mîna stîngăcţi:J}e , în dreapta o coroană; celă
lalt ·personaj, pr<;> baţ>iţ o femeţe tînără, apare în dreptul picioa
relor bărbatului, sprijinită şi ea pe mîna stîngă .' Capul îi 13ste 
complet mutilat din ·pricina 1ovirii monumentului. La capătul 
patului; pe o kathedra, se ' af'lă altă : femeie. ·rn. partea dreaptă a 
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cadrului funerar este prezentat un băieţaş in picioare, iar în 
spatele kathedrei, o fetiţă, poate sclavii. 

întreaga stelă funerară este adîncită intr-o nişă cu bolta 
perfect arcuită, încadrată de chenarul care împodobeşte intregut 
monument. 

în cel de-al doilea ·registru al cîmpului inferior este repre
zentat in basorelief defunctul, eroizat, in plin galop spre dreapta~ 
cu hlamida fluturind in spate. în mîna dreaptă ţine lancea in 
poziţie de aruncare; intre picioarele calului se vede cîinele, iar
mai în faţă un iepure, ambii alergînd. 

Stela prezintă, de jur împrejur cît şi intre cele două cîmpuri 
chenarul dublu-profilat. Elementele sale ornamentale pornesc 
din partea inferioară, unde un chenar lat de 0,240 m se supra
pune unui spaţiu complet liber de deasupra pivot!!lui. în mij
locul chenarului, jos, figurează un kantharos din care ies vrejurit 
cu frunze şi flori cu patru petale. Vrejul se continuă apoi de jur 
împrejurul stelei. .Acelaşi ornament ocupă spaţiul dintre cele 
două cîmpuri. în .cele două colţuri de sus sint săpate două rozete. 

Inscripţia este scrisă cu litere clare, drepte, care poartă 
apices, cîteva cuvinte sint încadrate cu frunze de iederă. Pe 
parcursul textului distingem două ligaturi. înălţimea literelor : 
0,035-0,045 m. 

"Ano:t; ll60"<re:L 
~wv_ &am·c;> XIX1 

cruv~(<p McX.[Lcţ 
Kp~crxe:v-rot; 
6uy1X-rp(, ~~criX
criX ~'t''Y) C:' 
't"~V O''t"'Y)AE:Î:~IX 
cXVEO'.'t"'Y)O'E:V 

xo:[î:pJe: 

Inscripţia atestă pentru: a doua oară numele "A-rTat; TI6crcre:Lt 
pe care îl întîlnim şi pe alt monument identic, ridicat de acest 
personaj fiului său Iustos 1

• Stela funerară de la Dulgheru este 
ridicată pentru el însuşi şi pentru soţia sa Mama, fiica lui 
Crescens. · 

1 V. Pârvan, In Ulmetum 1, In ARMSI, XXXIV, 1912. p. 561-562, nr. 14, 
"A-c-ctxc; II6cre:t -ciji l8î<Jl ut<Jl 'loucr-r<Jl -1\pwt ~-f,crtxvn, lt-.'7) x', -c·r1v cr-c1)'Ad3tx ex 
'rWV l8îwv !J-V~!J-'J)t:; x&ptv &vltcr'r7)CfE:V. Xtx'Lpe: 71'txpo3d-ccx. 
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Descoperirea a două inscripţii cu acelaşi nume oferă un 
prilej nou pentru cîteva consideraţii de ordin onomastic. 

După V. Pârvan, "Ano:~ este de provenienţă greacă, iar 
patronimul II6crcro:L ar fi de origine tracică, înregistrat pînă 
atunci şi sub formele II6crcre: t~ şi II6crL~ - fem. II6crcrLo: 1• 

Se constată că nume de formatie asemănătoare cu Attas 
se întîlnesc atît în onomastica greacă, cît şi în cea italică, cel
tică, micro-asiatică, iraniană şi tracică 2 (.A.thys, .A.thes, .A.ttes, 
.A.tta, .A.ttia, .A.tius etc.), deci este un nume obişnuit răspîndit în 
toată lumea antică. 

În ce priveşte patronimul II6crcre:L, el a mai fost înregistrat 
în cîteva rînduri de onomastica traci că 3, în afară de Moesia 
Inferior, însă sub forma II6crcr""l)~. Originea tracică a numelui 
este deci încă o dată dovedită. Forma II6crcre:L a patronimului 
din cele două inscripţii găsite în Moesia Inferior 4 nu are desi· 
nenţa de gen;itiv obişnuită în limba greacă. Este posibil Să fie 
un genitiv tracic, fără să excludem nici posibilitatea unui nume 
nedeclina bil. 

Numele M&[Lo: este răspîndit în onomastica greacă, tracă, 
semită, micro-asiatică etc. 5 • Fiind însă un nume de formaţie 
atît de simplă, el a existat în mediul traco-getic, la Histria sub 
forma McX.[Lo:,. iar la Oapidava, în forma Mammusa 6 • 

în afara problemei de ordin onomastic, mai este de luat 
în considerare şi faptul că personajul în discuţie , Attas Possei, 
a putut face : parte din pătura proprietarilor funciari înstăriţi 

1 V. Pârvan in Ulmetum 1, tn ARMSI, XXXIV, 1912, p . 561-562, nr. 14. 
2 A. Holder, :A.ltceltischen Sprachsc/wtz, Leipzig, 1891, col. 276 - 278; 

L. Zgusla, op . cit., p. 297-298, nr. 596, cu numeroase eXemple In nordul Mării 
Negre; A. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen in griechischen lnschri(
ten und Papyri der 11orderen Orienls, B erlin, 1930, p. 28; D . Detschew, op .' cit., 
p. 375-376, und e enumeră : Athys, Athes, Atius Attius etc. , fapt care ar deter
mina mai degrabă originea tracică sau greco-tracică. 

3 G. I. Kazarow, Die Denkmiiler des trakischen Reitergottes in Bulgarien, 
Budapesta, 1938, p. 42, nr. 157; L. Zgusta, op. cit., p. 409, nr. 1132-1136. 

4 In colecţiile numism::ttice ale Muzeului regional Dobrogea există două 
monede din Tomis, sec. 1 e.n., cu numele unui magistrat poate IIocre:t[86vw~] ? 

6 I. Sundwall, Die eincheimi"schen Namen der Lykier nebst einem Ver
ze ichnisse Kleinasiatischer Namenstiimme, Leipzig, 1913, p. 140 şi 287; F. Prei
sigke, Namenbuch, H cidelberg, 1822, p. 204; H. Wuthnow, op. cit., p. 71; 
D. Detschew, op. cit. , p. 283 - 284; Lallwort, cunoscut in Asia Mică, Grecia, 
Italia şi Galia; L. Zgusta, op. cit. , p. 302, nr. 600; tn afară de cele aflate pe 
coasta de nord a Mării Negre enumeră citeva exemple din Asia Mică şi Grecia. 
V. Pârv:m, Fouilles d' Hislria, in Dacia, Il, 1925, p. 238, nr. 38. 

6 Gr. Florescu, R. FIOJ·escu, P. Diaconu, Capidava, MQnografie arheologică, 
Bucureşti, 1958, p. 98, nr. 18. 
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din territorium Oapidauense, dată fiind monumentalitatea 
celor două stele ridicate la comanda lui. 

Interesant este şi faptul că între cele două monumente 
există şi o oarecare asemănare de ordin artistic, care se explică 
probabil prin faptul că ele se datorează unuia şi aceluiaşi meşter, 
poate un sculptor dintr-un oraş grecesc de pe coastă, care a dat 
dovezi de reale calităti artistice. 

Luînd în considerare aspectul general al monumentului 
nostru cît şi al celui publicat de Pârvan, grafia şi atestările 
onomastice, totul realizabil într-o epocă de linişte şi de prospe
ritate economică, socotim indicată încadrarea stelei funerare 
de la Dulgheru în perioada de sfîrşit a sec. II sau de început 
a sec. III e.n. 

15. Oonstanţa-TOMIS, Inv. 2051 (Fig. 15) . .Altar funerar 
de marmură de formă hexagonală, descoperit în şanţul de fun
daţie de pe latura de sud a blocului de locuinţe de lîngă bazi
lica mare -pe teritoriul fostei gări din Constanţa. Dimensiuni : 
1, 750 x 0,530 x 0,350 m. Faţa scrisă are 0,300 m lăţime . 

.Altarul este spart în toată înălţimea lui ; jumătatea poste
rioară este total dispărută . Ceea ce a rămas este avariat pe 
toate muchiile, dar mai cu seamă în colţul inferior drept, fapt 
care a făcut să dispară şi citeva litere din text. 

Monumentul are forma unui piedestal hexagonal, bine 
lucrat din punct de vedere artistic. Partea superioară şi ba:za 
sînt realizate dintr-o succesiune de profilaturi, ale· căror dimen
siuni descresc progresiv către trunchi. 

Scrierea îngrijită, dar cu unele mici stîngăcii in duetul 
literelor : P: cu bucla mult întoarsă în interior, ceea ce dă impre
sia unei volute. După cuvintele prescurtate apar semne în 
forma unor mici triunghiuri, uneori hedeme. Ligaturi. Înălţimea 
literelor : 0,045 - 0,050 m. 

[V]lpius ;Hor
tensius uix(it) 
an(nis) XX et Vl
pius Balimber 

5 uix(it) an(nis) XVIII 
Cocceia Hor-
tensia Coccei 
Hortensi ( centurionis) 
leg (ionis) XI Cl(audiae) fil(ia), 
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10 Vlpi Balim[beri]- siue [berisJ f ~' 
prihcipis l [eg(ionis) l] -· . 
Italic(ae), ux(or), 
fili(i)s piis[simis] 
fe(cit ~). c[(ura~it ~)] 

Inscripţia conţine cîteva elemente onomastice şi istorice 
· -care merită să fie subliniate. Pe de o parte este atestată o înru
dire între două familii de 1 foŞti :ofiţeri, Ulpii şi Coccei, după 
următoarea schemă : · • 

Oocceius Hortensius 
1 

• - 1 

mpius Balimber: ~---------~. Oo.aceia Horte-nsia 

mpius H ortensius 
mpius Balimber 

Copiii au gentiliciul tatăhJ.i - mpius; cel mai mare poartă 
-cognomenul după mamă şi bunic, Hortensius·; cel mic, după 
tată, Balimber. · · 

Vlpii şi Ooccei, cît şi cognomenul J[ortensius, nu comportă 
-o discuţie specială, fiind în sec. II e.n. nume foarte frecvente 
în regiunea de la Dunărea de Jos. Al doilea cognomen, Balim
bet·, este însă cu totul nou pentru Moesia Inferior. Mai mult, 
lipsa analogiilor în alte regiuni ale imperiului roman ne îndeamnă 
să credem că este unicum, deşi o oarecare asemănare cu Balinm· 
sau cu alte nume avînd. rădăcina Bali lasă impresia a fi ceva 
punicsemitic 1 • · 

- Pe de altă parte, Oocceia Hortensia, mama celor doi copii 
decedaţi prematur, a menţionat expres pe piatră funcţiile mili
tare ale tatălui şi soţului. Aceasta, desigur şi pentru a sublinia 
rangul ales al familiei sale : primul, fost centurion în leg. XI 
Claudia, secundul fost pt·inceps în leg. I Italica 2• Prezenţa 
lor la Tomis sau în tinutul său rural trebuie pusă în legătură . . 

1 CIL, III, 7229. 
- ~ B. Filow. Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis au( Dio

klefian, Leipzig, 1906, p . 63 şi urm. 



www.ziuaconstanta.ro

168 A. RADULESCU 

cu numeroşii veterani coloni?"aţi in părţile acestea, incepind mai 
ales de la Traian (98..:._117) şi Hadrian (11"7 -138). Prima legiune, 
a XI-a Claudia, a staţi·o·nat la Dm;qstorum timp indeh~ngat ; 
din legiunea I-a Italica, cu sediul la Novae, au fost tri~ise în 
Dobrogea mai multe detaşamente care au acţ1vat in special la 
Troesmis, după transferarea 'legiunii a V-a Macedonica în Dacia1 • 

Ci·edem insă că nu se ·poate vor.bi despre inrudirea celor 
două familii decît după v~nirea niai multor detaşarrie:p.te din leg. 
I-a It~lica în părţile .Dobrpgei. · Familiile veteranilo_r s-au stabi
lit la Tomis sau în împrejurimi către sfîrşitul sec. II sau ince
putul sec. III. ,Atît conţinutul onomastic aşa de clar ( Ulpii şi . 
Coaoei) cît şi grafia textului sint elemente sigure de datare, 
care nu fac decît să întărească ştirile de pină acum privind mişcă
rile de trupe in provincia de la Dunărea de Jos. 

16. Tu1·da (rn. Istria). Inv. 2070 (Fig. 16). Fragment dintr-o 
stelă funerară de calcar, descoperit intîmplător in curtea unui 
locuitor. Dimensiuni: 0,793 x 0,760 x 0,150m. Fragmentul con
servă numai o parte din cîmpul reliefului, ca şi din al inscripţiei . 
Relieful prezintă in stinga urmele unui decor vegetal. Cîmpul 
inscripţiei este inconjurat de un chenar dublu-profilat, al cărui 
motiv ornamental îl constituie un vrej de viţă cu frunze şi 
ciorchini stilizaţi. Scr:ierea prezintă litere înalte, dar săpate 
stîngaci,- cu inălţii:ni intre 0,043 şi 0,065 m. 

D(is) M(anibus) 
Iul(ius) Silua-
nus [uix(it) an(nis) ... ] 

După toate probabilităţile, din sec. II e.n. 

17. Slava Rusă-IBIDA. Inv.2059(Fig.17). Stelă funerară de 
marmură de bună calitate, găsită ocazional de săteni in incinta 
castrului roman din marginea comunei. Dimensiuni: 1,040 x 
x O, 770 X 0,150 m. Se păstrează in bună stare. Pe suprafaţa. 
scrisă are pete de vopsea roşie. Sus, intr-un cadru de chenar 
dublu-profilat, executat foarte rudimentar -cu linii impre
cise -sint redate două coroane cu taenia. Jos este săpată in
scripţia, fără chenar. în colţul sting există o spărtură oblică, a 

1 R. Vulpe. Hisloire ancienne de la Dobroudja , Bucureşti', 1938, p. 159-160 ; 
Gr. Florescu, op. cit., p. 15; Istoria Romlniei, I. p. 4B5 şi urm. 
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Fig. 16 

cărei linie a fost respectată în momentul cioplirii cbenarului, 
ceea ce dovedeşte că placa folosise mai înainte la alt monument, 
după a cărui distrugere a fost transformată în stelă funerară. 

Scrierea, stîngace, prezintă litere înalte, între '0,040 şi 
0,070 m. 

Q(uintus) Marcius Qua-
dratus nat(ione) Lib(icus ~ ) - siue Lib(urnus ~) 
uix(it) an(nis) LXXXV Q(uintus) Mar-
cius Prouincialis fil(ius) 

5 f(aciundum) c(urauit) 
în textul stelei funerare apar două personaje, ambele cu 

tria nomina, binecunoscute în părţile Moesiei Inferior. 
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Atributele prescurt-ate NAT. LIB. pot fi întregite prin 
nat(ione) Lib(icus) 1 sau .nat(ione.) Lib(urnus). 

După scris., monumentul datează din sec. III, poate încă 
din sec. It e.n.. . 

18. Oonstanţa- TOMrs. Inv. 1462 (Fig. 18). Placă de ma:r
mură fragmentară, descoperită în anul 1956 în şanţurile de 
fundaţie ale unui bloc de locuit pe strada I. C. Frimu lîngă 
Farul genovez. Dimensiuni : 0,25'0 x 0,240 x 0,070 m. 

Fragmentul, care este din partea stîngă a plăcii, conservă 
începuţurlle a şase rînduri. Puţinul chenar existent este lucrat 
cu două sănţuleţe paralele, verticale. 

- în textul, scris relativ îngrijit, observăm folosirea lui~ în 
două chipuri .: în r. 1, Z tăiat de o hastă oblică la mijloc, iar în 
r. 3, cele două bare orizontale .sînt unite oblic printr-o lini-e 
Qndulată, coborînd de la dreapta spre stînga. Înălţimea lite
relor : 0,020-0,026 m. 

['A]M~a[vapo.;] ..... . 
I1ov't'tx6[ .;]. ........ . 
'AM~av[apo.;J . . .. . .. . 
'Acrx);YJ[ m&aYJ.;J. .... . 
tuo[vucrto.; ~] ....... . 
Ka[ ......... ] . . -.. . : 

Dacă pentru primele patru nume săpate pe lespede nu 
avem nici o îndoială asupra întregirii, pentru r. 5 se poate pro
pune ~to[vucrto.;] ca şi ~to[cpcX.v-ro.;], ~to[crxouplaYJ .;] etc. 

Atragem atenţia asupra numelui, mai rar întîlnit în Moesia., 
I1ov-rtx6.; 2, 

în partea dreaptă a inscripţiei, cea dispărută, trebuie să fi 
fost patronimele. Probabil că fragmentul făcea parte dintr-un 
album al unei asociaţii. 

După scriere,:monumentul pare :Să .da teze. din sec. III e.n. 

1 CIL, 3527, Siracuza : D(iis) M(anibus) M(arcus) Ant(onitts) Sopater mil(es) 
d(ass{s) pr(aetoriae) Rauen(nates) (triere) Apoll(inae) st(ipendiorum) XXVII, 
nal(ione) Libucus. 

2 Gr. Tocilescu, In AEM, VIII, 1884, p. 8. nr. 50; I. Micu, op. cit., p. 13 : 
nr. 59; D. M. Pippidi, Contributii la istoria veche a Romlniei, Bucureş ti , 1958, 
p. 197-212. 
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Fig. 18 

19. Oonstanţa- (TOMIS). Inv. 1524 (Pig. 19). Placă de 
marmură fragmentară descoperită în 1959 în şanţurile de ca
nalizare de pe strada Karl Marx, lîngă clădirea muzeului. Di
mensiuni : 0,200 x 0,270 x 0,070 m. 

Inscripţia, o bucată din centrul unei lespezi mai mari, 
păstrează parte din patru rînduri, scrise oarecum îngrijit. Lite
rele purtînd apiaes sînt înalte între 0,033 şi 0,037_ m. 
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[ ... praef(ectus) e]q(uitum) .A[elius~ ... pr~ef. co:Q.'J _ 
[ ... ] praef(ectus) eq(uitum) Iul[ius ... praef. coh.'J 
[ ... ] praef(ectus) eq(uitu;rn) Fla[uius ... praef, · coh. ~J · 
[ ... ] praef(ectus) eq(uitum) Tin[eius ~ ... praef. coh. ~] 

în primul rînd, pe colţurile superioare .ale pietrei, se mai 
văd urme din trei litere : in stînga, sus, apare codiţa lungă a 
lui Q, ceea ce ar impune o întregire identică cu cele trei din 
rîndurile următoare, unde rostul acestor litere ne este clar. În 
dreapta sus, se văd urmele a două litere : prima este sigur .A, 
după care urmează imediat o hastă verticală, probabil a unui E. 
Socotim că avem aici cuvîntul .Aelius (-~). Ultima literă din r. 4 
este sigur N, de unde întregirea Tiri( eius) ~ 

Inscripţia avea două coloane : pe prima coloană, în stînga, 
erau săpate numele mai multor pmejeoti equitum alarum; în 
consecinţă, coloana a doua conţinea, probabil, numele mai mul
tor praejeoti oohortium. 
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Placa, pe care sînt redate numele ofiţerilor, provine de la 
un monument sau clădire ridicată probabil după un eveniment 
important petrecut în Moesia Inferior, fapt ce a determinat 
scrierea pe placă a numelor comandanţilor trupelor auxiliare. 
O inscripţie asemănătoare s-a aflat mai de mult la Tomis 1 

• 

.Ar putea însă proveni şi de la un monument funerar (în sensul 
cenotafului de la Adamclisi), ridicat în sec. I-II, dacă ţinem 
seama de aspectul grafic şi de gentilicii. 

HEM3,JJ;AHHbiE HA,JJ;lli!ICM M3 ,JJ;OBPY,JJ;JI\M 

PE3IOME 

ABTop orm:cnmaeT 19 HeMsp;aHHhlX Hap;nMce:H, Ha:Hp;eHHnrx B 
paam:PIHhlX nym->Tax ,JJ;o 6pyp;mn. BoJiniDMHCTBO Hap;mrce:H HBJIH
eTCH BaiRHhlM Bimap;oM B MsyqeHMe p;peBHe:H MCTOPMM ,JJ;o 6pyp;il->M. 
0TMeTMM HeKoTopnre MS HMX. Hap;nMcn :M 2 B TpeTMH pas ynoMM
HaeT HasBaHMe noceJieHMH Ha MecTe HnrnemHero ceJia. << MMXaMJI 
RorsJIHMqaRy>>, a HMeHHo Vicus Olementianensis. 8To CBMp;e
TeJinCTByeT o TOM, qTo B. llnrpBaH TO'lHO ycTaHoBMJI HaBBaHMe 
sToro ceJieHIUI. Hap;nMcn :M 4, BhlpeaaHHaH Ha aJITape, BepoHTHO 
cop;epmH T MMH ry6epHaTopa HMmHe:H MeaMM M. Se?"uilius Fabia
nus Maximus, o p;eHTeJinHOCTM KoToporo roBopHT paHee oo
HapymeHHnre B ToMMce Hap;nlÎcM. floqeTHhlH rraMHTHHK :M 5 
BnepBhle ~BhlHBJIH8T 3BaHJ-Ie (J.Ucr-rapx'YJ~, llpMCB08HH06 rpamp;a
HMHY TbMMca M. Koxxt;:[o~ Xpucr6yovo~. 

llHTepeCHbi Hap;llMCH ;M;M 0-8, KOHKpeTHO yKa8niBaiOII\M6 
Ha p;e.fiTeJinHOCTb cruvooo~ B ToMHCe M RaJIJia TMCe. BamHe:HJiia.fi 
MB HMX- Hap;nMcn :M 7, Bocxop;HUWH K II- III BB., Bhl)J,BM 
raeT Ha oocy:mp;eHMe HOBhlH 'snMTeT 6orMHM RMoeJini, BnepBhle 
BhlpameHHhlH B lflopMe Ku~EA7J <Pcxpcxvye:L-rn. BoJiee npaBp;onop;o 6Ho 
npep;llOJIOiR6HHe, COI'JiaCHO KOTOpOMY SllMTeT npOHCXO)l;MT OT 
cJioBa <papcxy~, -cxyyo~ << nponacTn>>, << ropHniH oBpar>> M T.n. , 
'lTO nop;TBepmp;aeT KyJinT RH6eJini B ropax. B qecTI> sToro 6ome
CTBa O 6pa3oBaJllii cruvooo~ 'H~cxx./..e6Jv-rwv peJIMI'MOBHOe O O'.b6)l;HHe
IiMe rpynnnr iRMTeJie:H p;opMHCKoro ropo p;a RaJIJia TMca; po p;oM 
M3 repaKJieH lloHTHHCKOH- MeTponoJIMM ropop;a RaJIJiaTM Ca. 
B STOH Hap;nMCM TaKme MMeiOTCH MHoro qMcJieHHhle oHoMacTM-

1 D. M. Tcoclorescu;- op. cit. , p. 24-25. 
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'leCRMe aJieMeHThi. CTa TYH IOrrMTepa ,Il;oJIMXeHa c rpe qecRo:iî: 
Ha~IIMCbiO (M 9) CBM~eTeJibCTByeT o pacrrpocTpaHeHMM ero RYJibTa 
B ToMMce, cpaRT, HensBecTHhl:iî: ~o CMX rrop. · · 

BoTMBHhl:iî: aJITapb M 10 yrroMMHaeT o .rrpe6hlBaHMM ala Gae
tulorum B ROHD;e II B. M Hat:(aJie III B. 11: B TO me BpeMH Bhl~BM
raeT Borrpoc BapMaHTa Mowl~Ol~oc; MBBecTHoro cppaRM:iî:cRoro 
6omecTBa "Hpoc; Mav(!J.cx~oc;; rryTeM cpaBHeHMJl MomHo TaRMM 
o6pasoM rrpaBMJibHO orrpe~eJIMTb MMH. 

Ha~IIMCb M 14- 6oJI~>rno:iî: Ha~rpo6Hhi:iî: RaMeHh, oTRphlThi:iî: 
B ,Il;yJirepy. Bos~m1:rHyToe HeRl'IM "A't'tcxc; IT6crcre:t Ha~rpo6Me ~JIJI · 
ce 6H M meHhl M&!J.a. ''A ncxc; IT 6crcre:L MimecTeH rro arrMrpacpM qecROMY 
rraMJlTHMRy, rrocTaBJieHHOMY ero ChlHY "Ioucr'toc;. EcJIM , rrepBhlft 
Ha~rpo OHI>I:iî: rraMJlTHl'IR HaBeJI B. llnipBaHa ·Ha MhlCJib o TOM, 
'ITO JIMqHoe :HMH "A't'tcxc; rpeqecRoro rrpoMcxom~eHMH, a rraTpo
HMM IT6crcre:t cppaRMHCRoro, TO rrocJie~HMH rraMJITHMR ~aeT BOB~ 
M01RHOCTh Bhl~BMHYTb HOBI>Ie COO 6pameHMJI OHOMaCTMqecRor& 
xapaRTepa M ycTaHOBMTb, qTo MMJl ''A't'to:c; 61>I~O pacrrpocTpaHeHo 
BO BC8M aHTMt:(HOM Ml'!pe. , . . : 

· HaJţrpo6HaH Ha~rrMCh M 15 BrrepBhle Ha TeppMTopMM OhlB
rne:iî:. pMMCRo:i1: MMrrep1111 yrroM~<maeT RorHoMeH Balimber, rrpe~
cTaBJifiiOID;MM HeRoTopoe cxo~CTBO co CJIOBOM Balinor ceMFiTcRo-
rryHM'IecRoro rrpoMcxom~eHMH. · 

lfHTepecHa ~a~IIMCb ·;AA 17 C CORpaiD;eHHhlMH aTpM6y:TaMM 
nat. lib., rro~~aroiD;MMC H ~BomwM~ Tp.rrRoBaHMIO :·. ndt(ione). Lio~ 
(urnus) MJIM nat(ione) Lib(icus). · · · ' 

ITocJie~H.FÎJI Ha~m-rch M 1~ ynoMMHaeT o pMMCRMX BoeHOHa qa
JihHMRax pt·aefecti equitum alm·um 11 pmefecti cohorţium, BepofiT
Ho Bhl~BMHYBIIIMXCJl B ToMM:ce Bo BpeMH RaRoro-.im6o Bhi~aro~ 
ID;eroc~ _C<'>QhlTMfl ROHtia· II B.- HaqaJia III B.H.a : . r,. 

Bce- BRpaT·D;e OIIMCaHHI>Ie Ha)\IIMCW OCBeiD;aiOT Ba1RHhle M9~ 
MeHThl OOID;8CTB8HHOro, B.08HHOro, OHOMaCTMt:(8CROrO M peJIMrMdB ~ 
iioro xapaRT~p·a. · - - -

INSCRIPŢLONS !NtDITES DE LA DOBROGEA 

RtSUMt 

.Les 19 inscriptiops inedltes, provenant de differents pom:ts 
de la Dobrol.idja, qui font l'obj~t de cette etude representent 
une contribution appreciable a la connaissance de l'epoque 
romaine de la region. On doit citer specialement : 
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' 
L'inscription n°2, qui atteste pour la troisieme fois le nom 

du centre rura.l qui s'elevait sur l'actuel village Mihail Ko
gălniceanu, le uicus Clementianensis, et confirme que le nom en 
avait ete determine de fa~on exacte par Vasile Pârvan. 

L'inscription n°4, un autel honorifique, ou figure probable: 
ment le nom du gouverneur de la Mesie Inferieure, JII.Seruilius 
Fabianus Maximus, dont l'activite etait deja ·connue par des 
inscriptions decouvertes a Tomis il y a longtemps. 

Le monument honorifique n°5 atteste pour la premiere 
fois la qualite de fLUo"rttpX'YJ<; d'un citoyen · de Tomis, M. Koxxdo<; 
Xpucr6yovo<;. · 

Il convient d'accorder un interet special aux inscriptions 
nos 6 - 8, qui constituent autant de tem.oignages sur le fonction
nement a Tomis et a Callatis de O'UVOOO~ . La plus importante, 
l'inscription n° 7, datee des II-III" siecles, reveie une epithete 
de la deesse Cybele que l'on rencontre pour la premiere fois : 
Ku~t:A'YJ <P~p~Xvyd't''YJ<;. L'hypothese la plus plausible semble etre 
celle faisant deriver cette appellation du terme c:pap~Xy~, -~Xyyo<; 
<<precipice >>, <<ravin dans les montagnes >>, etc., fort approprie 
a cette deesse dont le culte etait en effet pratique dans les mon
tagnes. En l'honneur de Cybele, un groupe d'habitants de la 
cite dorique de Callatis, originaires de la metropole de celle-ci, 
l'Heraclee Pontique, avaient constitue une association religieuse, 
denommee cruvoooc; 'Hpo:x:Ae:w-rcuv. La meme inscription comprend 
egalement une serie d'elements onomastique importants. Quant 
a la statue a inscription grecque(n°9) de Jupiter Dolichenus, 
elle revele pour la premiere fois la diffusion de ce culte a Tomis. 

L'autel votif portant l'inscription n°10 fait connaître une 
ala Gaetulorum, cantonnee dans ces lieux a la fin du ne siecle 
et au commencement du III" siecle,ainsi qu'une nouvelle va
riante - M~Xv(~~X~o<; - de la divinite thrace bien connue "Hpo<; 
M~XvtfLIX~a<;, permettant par voie de comparaison la determination 
correcte de ce nom. 

L'inscription n°14 figure sur une grande stele funeraire 
decouverte a Dulgheru, elevee par ''An~X<; II6crcre:~ pour lui-meme 
et son epouse MttfLIX. "A-r-r<Y.<; Il6crcre:~ etait deja connu par un docu
ment epigraphique concernant l'auteur du monument et son fils 

"Ioucr-ro<;. Si cette derniere inscription a permis a V. Pârvan de 
constater que le nom de personne "A-r-ro:<; etait d'origine grecque, 
tandis que le patronyme II6crcre:~ aurait ete d'origine thrace, 
le texte publie maintenant donne lieu a de nouvelles conside-
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rations en matiere d'onomastique, etablissant que le nom 
d' ''An()(c:; etait repandu a travers tout le monde antique. 

L'inscription funeraire n°15 atteste pour la premiere fois 
sur le territoire de l'Empire romain le cognomen de Balimber, 
que l'on peut rapprocher du nom d'origine punique-semitique 
de Balinor. 

L'inscription n°17 este interessante par les deux lectures 
possibles auxquelles donnent lieu les attributs abreges nat. lib. : 
nat( ione) Lib( urnus) ou nat( ione) Lib( ieus). 

La derniere inscription, n°19, mentionne des officiers ro
mains, pmefeoti equitum alarum et praefeoti oohortium, qui sem
blent avoir joue un role dans quelque evenement important 
survenu a la fin du rre siecle ou debut du III• siecle de n.e. 

Les inscriptions, succinctement presentees, fournissent une 
precieuse documentation sur une serie de problemes d'ordre 
social, militaire, onomastique et religieux. 

12 - c. 154 
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de A. RĂDULESCt; 

. În cele ce urmează prezentăm cîteva monumente epigra
fice din Dobrogea descoperite cu prilejiul muncilor agricole 
sau al diferiteloi· lucrări d3 cons trucţii . 

1. Corn. Ţiganca, rn. Tulcea. I nv. 3151 (Fig. 1). Altar votiv 
de calcar cu inscripţie în limba latină, descoperit înţîmplător de 
către săteni lîngă vatra comunei, 1n 1960. Dimensiuni : 1,00 X 
x 0,380 x 0,190 m. Pe latura stîngă a monum.entului parale
lipipedic se menţin încă profila turile de sus şi de jos. Pe faţa 
scrisă însă, l~ fel ca şi pe latura din dreapta, profilaturile au 
dispărut, în urma unor dăltuiri ulterioare, fapt care a dus la uni
formizarea celor două suprafeţe . După cît se pa.re, piatra a fost 
refolosită ca material de constructie. 

Textul se conservă relativ bine, cu excepţia unor mici 
stricăciuni suferite în r . 5, car e este greu lizibil. Scrierea, cu 
totul neîndemînatecă, nu oferă particularităţi de fuat în seamă. 
Literele alungite şi înghesuite sînt înalte între 3,8-5 cm. 

Dianae sacrum 
pro salute M(arci) Cato

(o) ni Vindicis leg(ati) .Aug(usti) 
po (o) p r(aetore) 

Q(uintus) Va~crius .Atim[i] - uel .Atin [i] anus b(ene) 
f(iciarius) co(n)s(ularis) ex uo-[to] posuit 

l Inscripţia sr 2flă In Muzct!l r;:licnal Tulcea. 
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Fig. 1 
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Textul inscripţiei prezintă neclarităţi numai în r. 5, unde 
datorită impreciziei cu care s-a săpat pe piatră a patra literă 
se poate citi cognomenul Atimianus sau Atinianus. Acest dubiu 
nu ridică însă vreo problemă importantă de ordin onomastic. 
Noţ ne vom fixa asupra primei variante, Atimianus, care pare 
ma! verosimilă. 

Subliniem · că acest altar este închinat unei divinităţi 
-Diana, - care era binecunoscută în regiunea dintre Dunărea 
de Jos şi Mare\ dar care de data aceasta este atestată şi în 
jurul anticului Aegyssus. 

Un fapt şi mai important este că inscripţia menţionează 
numele unui guvernator al Moesiei Inferior, a cărui activita
te militar-admin.:istrativă se desfăşoară în această provincie 
în jurul anului 170 2 • 

Dedicantul, Q. Valerius Atimianus( ?), este arătat ca avînd 
rangul militar de beneficiar consular 3 • De bună seamă este 
unul dintre acei subofiţeri care au servit pe lîngă guvernatorul 
al cărui nume este menţionat în document şi despre care avem 
de data aceasta o dovadă precisă a funcţionării sale în Moesia 
Inferior. · 

2. Corn. Turcoaia, rn. Măcin. Inv. 13q8 (Fig. 2). Altar votiv 
de calcar cu inscripţie în limba latină4, descoperit cu prilejul unor 
lucrări agricole. Din altar se păstrează o parte a colţului superior 
din dreapta cu dimensiunile : 0,370 x 0,410 x 0,400 m. Sus, 
apare foarte puţin din chenal'Ul profilat. 

Cele cinci rînduri existente dau posibilitatea unei reconsti
tuiri aproape totale. Scrierea, relativ bună, cu litere mari, 
înalte între 4,7-4,9 cm. 

1 R. Vulpe, Hisloire ancienne ile la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p. 222, 
224, 242, sub formele: Diana aelerna, Diana Regina, Diana Optima; lst . Rom., 
voi. 1, Bucureşti ·,1960, p. 326, 334, 335, 440, prezentată In acelaşi chip. 

2 A. Stein, Die Legaten 11on Moesien, Leipzig, 1940. p. 41\; CIL VI, 1449. 
3 Despre befleficiarius, v. Domaszewski , RE, III, col. 271-272; B. Kiiblcr, 

tu Dizionario epigrafico (Ettore de Ruggiero) 1. p. 922-926: V. Pârvan, Ris
tria IV, p. 609, nr: 26; I. I. Russu, In Activitatea mu•eelor, Cluj, 1956, p. 121. 

4 Şi această inscripţie aparţine Muzeului raional Tulcea; ca ş i precedenta 
mi-au fost puse la dispoziţie · de directorul Simion Gavrilă. 
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Fig. 2 

I(oui) O(ptimo) M(aximo) 
Ael(io) Aeliano 
aed(ili) duumuiro 
[Mu]ni( cipii) Tro( e)s(mensis) 
.......... '.[A] urelius 
[ex uoto pos]u[it] 

• Altarul este închinat lui Iupiter "cel prea bun şi mare"; 
din numele dedicantului nu ni s-a păstrat decît cognomenul 
Aurelius. Fără îndoială că este vorba de unul dintre veteranii 
romani cqlonizaţi pe teritoriul r~al al municipiului Troesmis, 
care . va fi îndeplinit .o funcţie oarecare în oraşul de pe malul 
Dunării, în timpul lui Aelius Aelianus, edil şi duumvir, în cinstea 
căr.uia a ridicat altarul. 

Atestarea numelui unui magistrat al cetăţii Troesmit~ re
prezintă o nouă contribuţie la cunoaşterea trecutului istoric 
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:al unuia dintre cele mai însemnate oraşe de epocă romană dirl 
Dobrogea, întrco epocă care, după aspectul paleografic al in
.scripţiei, s-ar fixa între sfîrşitul sec. II şi cel mai tîrziu începutul 
.sec. III e. n. 

3.' Corn. HM·ia, rn. Măcin. Inv •. 1327 (Fig. 3). Placă de mar
mură cu inscripţie în ,limba laţiriă, descoperită în 1963, într-o 
necropolă de epocă: romană la cea. 1 ·km nord de sat, cu prilejul 
-construcţiei unui baraj. Dimensiuni1

: 0,220 'x 0,365 x 0,038 m. 
Reprezintă partea inferioară a unui baso:r:eliefvotiv. Sub latura 
superioară, ruptă, se păstrează uli rest din scena primului cîmp : 
•în stînga, picioarele untii personaj f.eminin, acoperite pînă la 
_gleznă de hiton, - Hygeia; în mijloc, coada şarpelui, încolăcită 
pe sceptrul lui Asklepios, ale cărui picioare sînt vizibile spre 
latura din dreapta. 

Scrierea, oarecum îngrijită; litera A este săpată cu bara 
-din interior oblică, şi paralelă cu bara din stînga. 

Există o singură ligatură, în r. 3 : T + R. Înălţimea lite
.Telor: 1,8-2 cm: . 

Asclep:lo et Y gia 
Annaeus Pulcher (cenţurio) · leg(ionis) V Mac(aedonicae) 

Tr(oes~ensium) ex uoto posuit 

Fig. 3 
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Subliniem în primul ·rînd că inscripţia îilchinată celor doi. 
zei, ai medicinei şi farmacologiei, conţine unele detalii -impor
tante din punct de vedere lingvistic. Deşi scrisă în limba lattnă 
şi pentru un personaj de aceeaşi origine, ea trădează Q rezona:p.ţă. 
greacă; mai întîi, apare forma .Asolepius nu Aesculapios, apoi, 
forma Y gia · pentru · Hygeia, . pe de-o P\i'rte este scrisă cu Y, 
pe de alta are desinenţa de dativ grecesc. Este deci o transcriere 
latinească a formei 'Yyt~ -în loc de 'Yy~da. -întîlnită şi pe 
alte monumente epigrafice 1 • 

.Annaeus Pulchet·, centurion în leg. a V-a Macedonica 
cu sediul la Troesmis, va fi închinat placa pentru însănă
toşirea · s~ la o dată ce trebuie căutată în perioada staţionării 
legiunii a V-a Macedonica la Troesm,is. Cum printre materialele 
arheologice descoperite în necropola de lîngă Horia se află şi 
numeroase ţigle purtînd ştampila legiunii în ·discuţi~, nu este 
exclus ca şi ·ciini tirul Şi aşezarea alătur~tă să fi fost folosite de 
vreun detaşament al acestei legiuni stabilită. aici. · · 

4. Constanţa -TOMrs. Inv.1328(Fig. 4). Placă de calcarnisi-< 
pos, cu inscripţie în limba greacă. Dimensiuni : 0,500 x 0,615 x 
X 0,11 cm. Fiind spartă pe laturile superioară şi inferioară, cea. 

mai mare parte a textului a dispărut, conservîndu-se numai 
ultimele patru rînduri. Scrierea, relativ bună, cu litere apicate. 
Se remarcă litera O, compusă dintr-un semicerc cu capetele 
întoarse în interior în forma unor volute şi, dedesubt, două. 
liniuţe cap la cap, uşor distanţate. în r. 1, o hedera mică şi alta 
mai mare, dispărută în cea mai mare parte prin lovire. Pe par
curs, mai multe ligaturi. Înălţimea literelor : 3,5-4,2 c'm. 

[~e]Q'(x[vT]~ itnJ AB 't'~v 
a't'1JAdaiX "Cil Eucr&~t Te
xv(i) &v€a't"Y)a1X 

XtX[pe:Te. 

1 V. Pârvan, Histrio V Il, p. 55; G. Mihailov, IGB Il, nr. 519 , şi III ,. 
nr. 1132. 
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Fig. 4 

Deşi în r. 1, primele litere sînt vătămate am putut recon
stitui textul de mai sus. 

După aspectul grafic s-ar incadra în sec. II e.n. 

5. Constanţa- TOMIS. Inv. 1475 (Fig. 5). Stelă funerară de 
calcar, cu inscripţie în limba latină, descoperită în 1961, cu 
ocazia săpăturilor arheologice de la bazilica mică. Dimensiuni : 
0,530 X 0,480 X 0,265. 

Stela este spartă pe latura din dreapta, sus şi jos. În regis
trul superior se păstrează resturi dintr-un bust, la care se dis
ting faldurHe şi tunica. în partea din stînga se conservă un cadru 
pe care erau săpate vrejuri de ieder~. 

Scrierea îngrijită. Înălţimea literelor : 3,5 cm. 

D(is) M(anibus) 
C(aius) Egn[atius] .... 
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Fig. 5 

Pină acum nu ·mai cunoaştem la Tomis un · alt Egnatius 1• 

Fragmentul este dintr-o lucrare artistică mai bună, probabil 
sec. II-III e.n. 

rPEqECRME M JIATMHCRME I-IA,Il)1MCM B ;IJ;OBPY;IJ;JKE 

PE3IOME 

)J;aHHJ:.Ie ceMr:. HeHap;aHHJ:.IX Hap;mrce:l1 JiaiiH}:(aprur 06JiacT
Horo apxeoJiorHqecRoro MyaeJI ;IJ;o 6py;o;m11 o OJiap;aiOT HHTepe
CHhlM co;o;epmaHn:eM. 

06eToBaHHI>IM aJITapb n:a ceJia D;frrâ.m~:a, paiî:oHa TyJitJa, 
IIOCB8lq8HHhlH )J;HaJcie, aTecTyeT HMli H3B8CTHOrO ryoepiiaTOpa 

1 Pentru Troesmis, de pildă, vezi CIL, li!, 6178, 6 188 . 
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170:ro ro]l;a Ma.Jio:H Me3HH M_. Mam·inus . M. f. Claudia Auitus 
Catoni'IJ-8 V index.· IIocBeTHTeJib, Q. Valerius Atimianus(.~), mYiea 
THTyJI·ROHCYJIHpHOI'O 6eiie<f>H~HapHH, HBJI-H8TCH, HaBepHoe, O]l;HHM 
H8 · MJil3_·ĂlllHX o<f>H~epoB, ROTOphle CJiylliHJIH IIO]l; ROMaH}l;OH ry6ep
HaTopa. ·· 

· BTopo:H, cJieJiaHHhlH rro o6eTy, aJITapb, rrocBH~eHHbl:H IOrrH
Tepy' Optimus Maximus, rrpoHCXO]l;HT Ha ceJibCJ\OH Tepp:HTopHH 
MyHHIWTjl- TpoecMHc, n B03J(BHI'HYT · JIHlJHOCTbiO, OT ~oTopo:H 
coxpaHHJICH JIHlllb RorHoMeH Aurelius. 8To Mor 6hlTb ROJIOHHCT 
BpeMeHH EJIHH EmlaHa, (Aelius Aeliaiius), aedil et duurriuir; 
II- 111-ro ·.cToJieTHH H.a. 

Ma ceJia - XopHH, MalJHHCRoro pa:HoHa rrpoHCXO]l;HT o6eTo· 
BaHHaH IIJIHTa M 3, rrocB.ffm;e.HHaH 6oraM Me}l;n~HHhl H <f>apMaRo• 
JIOI'HH Asclepius H Hygeia, HeRHM Annaeus Pulcher, ~eHTYPHOHOM 
V-ro Mar-te]l;oHcRoro JiernoHa (legio V Macedonica), RoTophl:H 
Haxo}l;HJICH B TpoecMHce ]];O 167 r. H.a. Ha}l;IIHCb nMeeT oco6hl:H 
HHTepec 6Jifl:I'O}l;apH <f>opMaM rpelJeCROI'O IIpOH3HOlll8HHH, HaXO]l;H
[QHXCH B TeRcTe, HaR HarrpHMep Ygia BMecTo Hygeia. 

IIocJie}l;Hne }l;Be Ha}l;IIHCH HBJIHIOTCH lJacTHMH Ha}l;rpo6HhlX 
nJIHT, Haii]l;eHHbiX B ToMHce. IIpe]];rrocJie}l;HHH, Ha rpe'IeCROM 
..ff3blH8, IIpi1Ha}l;JI811\UT, B8pOHTHO, 11-My CTOJI8Tl'IIO H.S., IIOCJie
J(H~H II-My HJIU Ha qaJiy III-ro cToJieTHH H.a. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES 

de DOBROUDJA 

RtSUMt 

Les cinq inscriptions inedites provenant du lapidaire du 
Musee Regional de Dobroudja ont un tres interessant contenu. 

L'autel votif du village de Tiganca, l'arrondissement de 
'Tulcea, consacre a Diane, fait mention du nom d'un tres connu 
,gouverneur de la Mesie Inferieure de l'annee 170, JJ1. Macrinus 
M.f. Claudia Auitus Catonius Vindex. Le dedicant, Q. Vale1·ius 
Atimianus( ~ ), qui a la qualite de Mneficiaire consulaire, est, 
:sans doute, l'un des sous-officiers qui ont servi le gouverneur. 

Le deu:xieme autel votif (n° 2), consacre a Jupiter Optimus 
Maximus, provenant du territoire rural du municipe de Troes
:mis, a ete erige par un personnage dont il ne reste que le cogno-
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men Aurelius, et qui devait etre un coloniste, du temps d'Aelius 
Aelianus, eclile et duumvir, .au. n e siecle de notre ere. 

La plaque votive no 3 consacree a deux divinites de la me
decine et de la pharmacologie, Asclepius et Hygeia, par Annaeus 
Pulcher, centurion de la y eme legion M acedonica, qui fonctionna 
a Troesmis jusqu'en 167 de n.e. provient du village de Horia, 
arrondissement de Măcin. L'inscription presente un interet tout 
special pour les formes grecisantes du texte comme Y gia au 
lieu de Hygeia. . 

Les deux dernieres inscriptions sqnt des fragments de steles 
funeraires decou:vertes a Tomis. L'avant-derniere, en grec, 
peut etre datee du neme s . . de n.e., la derniere du n emeou du 
commencement du npme s. de n.e. 
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