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MONUMENTE NOUĂ 
DIN 

TERITORIUL ORASULUI TOMI 
1 

Spre Sud de Constanţa, pe şoseaua ce 
merge către 1"\angalia, la km. 8 în drep ... 
tu! Sqtului Laz ... l"\ahale, se găseşte în 
stânga şi puţin în dreapta, un mare ci~-~ 

mitir turcesc de c. 4· h. întindere, plin 
cu pietre lucrate, antice. De aici la c. 3 
km. spre s .... v. (cam 1 o km. de Con
stanţa) la marginea de E. a comunei 
Hassiduluk se află un alt cimitir mare 
turcesc, cu mult mai bogal în blocuri 
de piatră antice decât cel dela laz ... f1a .... 
hale. Ce\?a mai departe, cam la 1 km. 
în partea de S. a comunei Hassiduluk 
este în fine un al treilea mare cimitir tur~-~ 
cesc tot aşa de bogat în resturi antice 
ca şi cel precedent. 

Fiecare din cimitirele acestea este un 
ade\?ărat !apz'dart'um. Turcii, după obi ... 
ceiul lor de a aşeza câte o pia ·; ti mai 
mare, în picioare, ca semn la Î ii păt& ... 
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iul mormintelor, nu le-au scos ca în 
alte părţi din cariere, ci în cazul de faţă, 
din moti\Je de comoditate, Je .... au !ual pur 
şi simplu deagata elin ruinele unei aşe ... 
zări antice, situate ele bună seamă. într'o 
apropiere imediată. 1

). 

Restu rile antice din aceste cim itire 
sant: 

1. Blocuri mari de <'alcar, bine ecua ... 
risate şi cari au ser\Jit de placaj zidarilor 
din cetăţile de Lyp byzantin. 

2. Fragmente de coloană sau chiar 
coloane întregi de cele mai diferite fe ... 
Juri, de calcar şi de marmoră, începând 
din epoca bună greacă şi până în epoca 
târzie byzantină. 

3. Bucăţi de felurite capitelmi, de cal.., 
car si de marmoră 

' 4 . Fragmente de architra\Je, ele plafond 
casetat şi de fronton, de calcar sau de 
marmoră, din epoca bună. 

1) Nu este admisibil , ca toate aceste ·fragmente să fie 

cumua aduse de Turci de pe locul Constanţei de azi, distanţă 

de 10 km, 1'\ărimea blocurilor şi comoditatea prouerbia l ă a 

Turciloz· şi Tătarilor sunt destulă chezăşie pentru aceasta. O 

cercetare tngri jztă şi sistematică a mai multor din cimitirele 

turceşti şi tătăreşti, co nţi nând ruine, s'ar impune cât mai 

curând. In multe din ele zace neconoscut lndi mult material 

epigrafic şi mai cu seamă architectonic. 
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5. fărămătari de sarcofage, de calcar 
si de marmoră. 
' 6. Fragmente şi aşchii de scalptmi 
în calcar şi marmoră, ele . etc. 

lUară de aceste numeroase rămăşiţe, 

cari se pot obser\?a uşor dela prima \?e~ 
dere, s'au găsit -- cum e foarte nata ... 
ral - şi mai malle inscripţii, parte din 
ele publicate de Tocilescn, parte încă ne ... 
cunoscute şi despre cari \?a fi \?Orba mai 
la \?ale . 

La Laz-l'iahale mai există şi o « co ... 
lecţie » de pietre anLice adunate de pe 
teritorial acelni snt. !\nume în curtea 
propri tă(ei d-lui f\lexia snnt îngrămă~ 

dite unele peste alte le mai multe frag ... 
menle archilectonice şi scnlptarale, pre .... 
cum şi două monumente cu inscrip(ii 1

). 

1) i\ntich it~ ţile din curtea d-lui i\lexiu, au ajuns la cuno~

tinţa d-lui profcSOI' V. Pâr•an, dit·cctorul r\ '"eului Naţio nal 

de i\ntichităţ i, în că din toamna a nului 1914. D-sa mi -a dal 

p l ăcuta în sărcinare de a le studia şi publică. Fragmentele ar

chitcctonice g~sitc aici fiind toate de caracter ornamc ntal şi 

technic au fost st'ldiatc ~pecial de d. D. Pecurariu, al cKrui 

studiu se "" pu blica tot in Buletin . 

In excursiilc fK~utc pentru studiet·ea şi fotografierea ma!e· 

rialula i am cert,!elat şi cimitirele mai sus pomeniteJ cru-e, deşi 

uşă aproape de Con s tanţa, au scăpat totu~ până acnm unei cerce .. 
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Toate aceste monumente prot>in în 
mod e\?ident dintr'un centru mare, in.-. 
tărit si ca o des\/oltare architectonică 

' lăuntrică foarte bogată. 

Se pune acum întrebarea, ce aşezare 

atât de importantă putea fi aici, la o ele.-. 
păriare atât de mică de Tomi? 

Dintre iz\?oarele \Jechi !Hnerarium 
pzâum, numit Tabu/a Peutingert"ana, 
din sec. m .... Jea sau IV ... lea p. Chr., conţi.-. 
nfind însă. şi date mai \Jechi 1), înseamnă 

între Tcmzi si Callatz·s, localitatea Strafo .... 
m's 2). Cum 'însă dela To11u's la Stratom's 
clisl .t1:ţa este arătată ca fiind de 12 mile, 
acl ·c. i aproape 18 km. şi cam distanţele 

tllri nrcheologke mal amănunpte. De altfel şi casele elin Laz• 

~\ahaic şi liassiduluk sunt in mare parte făcute din piatră 

antic~, printre care se Yor fi aflând desigur multe lucruri in· 

teo·esan!e. Tuo·cii şi Ti tarii băto·âni din Hassiduluk pouestcsc că 

pietrele au fost scoase ~i cărate de părinlii şi strămoşii !o r 

din Yalul de piatră, pe unde făceau agrkultură. Distanta e cam 

de 6-7 km.; deşi ou e probabil, totuşi această posibilitate 

ar li de controlat. 

') Cir. Teuffel - Kroll u, F1·. Skutsch, Geschichte der 
rămisc!ten Literatur, ed. 6•a, Teubncr, 1913 1 Yol. Jll, 

p. 240. 

2) La tltb!e de Petelill!]·er, ed. E.. Desjardins, Paris 

1873 , Segm. VIII şi K. ~\iller, lntin eraria romana, 
Stuttgart 1916, P· 510, 
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date de Tab. Peut. pentru această parte 
sunt mai malt sau mai puţin exacte, a ... 
ceastă localitate nu poate să fi fost aici, 
ci la \?re· o 8 km. mai spre Sud, prin preajma 
lacului Techirghiol, poate în dreptul ca ... 
pulai Tuzla. 

Rezamând Tab. Peut. în formă M 
repertoriu, tot astfel ne arată şi ltine
rarium adnotatum, zis al geografului 
Ra1.1ennat, de pe la sf. sec. VII p. Chr. 1

). 

Eutropz'us 2), care scrie pe \?remea 
lai Valens 3), pomeneşte printre oraşele 
greceşti dela mare, cm~erite de Lacullus 
în expediţia lui din a. 72 a. Chr. 
prin Thracia, între Callatis şi Tomi: 

') Teuffel, op. cit. voi. III, p. 5 43; Ravemwtis a
nonymi Cosmographia et Guidouis Geographica, 
ed. r\, Pinder et G. Parthcy, Berlin 18601 p. 18 1. 

2) Eutropii breviaritem ab Urbe co1tdita, ed. Fr. 

Ruebl, Teubncr•Lipsiae, 1909, VI, 10; "A/fer aufem Lu
cutllts, qui MacP.donialll administrabat, Bessis pri
mus Romm10rum intulit bellum atque eos ing.enti 
proelio in Haemo monte super-avit. Oppidum Us
cudamam, quod Bessi lzabitabant, eoa'em die, qtto 
ad,gressus est, vicii, Cabylm cepit, 1tsque ad Da
Jtubium penetravit. l11de multas Sit/Jra Poutum pa· 
sitas civitates adgre.sws est. lbi Apotloniam evertil, 
Callatim, Part/;e~wpotim, Tomos, Histrum, Burzi
aonem cepit bclloque confecto Romam rediit". 

0) Teuffcl, ibid. p. 24 7 , 
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Parthenopolz's. Tot aşa şi Rufius Fes
tus· 1

), care în ·a. 369 p. Chr. c:om .... 
pilează după Cartias 2). Faptul însă că 

nu a\?em şi alte şliri despre Parlheno .... 
polis, nu ne îndreptăţeşte deocamdată, 

decât să .... i cităm numele. 
Pe cale epigrafică a\?em documentată 

între Torni şi Callatis o singură Joca .... 
litate: 0 inscripţie qela Urluchioi pbme .... 
neşte un vz'ws AmJaz'dina 8). Când este 
\?Orba de o singură inscripţie, cum este 
aici la Urluchioi, se poate foarte bine 
ca această inscripţie să fie adusă din 
regiunea Laz .... f"\.ahtlleMHassiduluk, UrJu ... 
ehioi nefiind decât c. 1 o km. mai în spre 
Sud, asa că s'ar putea. ca l\mlaidina să , 
fie aici. 

In orice caz, din cele arătate mai sus 

- t) Vezi citatul la B. Pick a. K . Regling, Die an tiken 
iWiinzen von Dacien tmd Moesien, Berlin 18981 p. 64 

not, 3. 
2) Teu!fel, ibid, p. 249. 

"J C.J.L.IIl 37 45; D(is) M(anibus) 1 Aur( eli o) Da
leni ex vie( o) ..{lrn 1 (ljaidi11a et q(uondam) prae 1 

/orianormn Aure/ia Uthis 1/uJxor eius titu 1/lfmtt 
de suo 1tl(erenti) p( onwdum) c(uravit). Cfr. V. Pilrvan, 

Cetatea, Ulmetmn, dese. companiilor 1912-1913, 

Ana/ele A. R., Tom . XXXI V, 111em. secţ. ist., 
3471 n. 3 ~i harta dela finele Tom, XXX! V, 191 ~· 
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reese că, diri ştirile pe care ni le dau 
iz\?oarele şi monumentele epigrafice ca ... 
noscute până acum, nu putem spune încă 
nimic sigur în pri\?inţa numelui aşezărei 
de aici 1

). 

Desigur că âici et\?em de a face cu an 
mare 1.1l'ctts extranuwamts situat pe te ... 
ritoriul orasului Tomi, care ca oras în ... 
floritor şi t~etropolă a Scythiei 1111·11;r se 
\?ede că a a\?Gt împrejur mai mulţi vz'ct 
de aceştia. 1\.şa spre N. în regiunea 1\na ... 
dolchioi este cunoscutul V1·ws turris 
M~tca .... şi vicus Sc .. Ja 2); spre Apas 
în regiunea \?alurilor sunt deasemenea 
urme de aşezări, iar spre S. este tocmai 
aceasta ele care \?Orbim. 

t\area cantitate de marmoră, care se 
\?ecle aici, clatorilă apropierei de Torni, 
este încă an exemplG \?iu pentru bogăţia 
în marmoră a oraselor si chiar vzâ-lor , , 

1) faptul că nu cunoaştem in că ""mele a~ezărei de aici 

nu este de mirare, c~ci doar numele viei-lor din Scythta 
rninor in cea mai ma1·e parte nu ne sunt .cunoscute decât 

mai mult intâmplător prin câte o singură inscdp~ic care 

in cazut de foţă tocmai aceea nu a fost găsită lndi. 

•) Cfr. V. Pâr~an, Cetatea Tropaeum, Bucureşti 1912, 

p. u, şi Zidul celăfei Tomi, in -~ nal. A. R., Toll\· 

~XXVII, mem. secf. ist., p. 432 şi ur111 . 
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de pe coasta Pontuluz' Euxz·n, bogăţie 
care se explică prin faptul că transpor ... 
tal acestui material din Grecia şi insule 
cosl& foarte eftin. !\nume, \?asele care 
tronsportaa grâne şi peşte sărat 1) -
articolele aproape exelasi\Je de export 
din aceste părţi -la întoarcere nu a .... 
daeea.a din Grecia dec&t prea puţine măr ... 
furi, iar restul îneăreătarei - în mod 
necesar, aproape ea lest - marmoră. 

Numeroasele blocuri de piatră de pla. ... 
eaj ne arată că localitatea a fost întă .... 
rită în epoca byza.ntină si transformată 

' în castel. Poate că numele ei se \?a fi 
eaprizând printre multele opt;ida, ară .... 
tate de Procopz·us ea. fiind reeonstraite 
pe wemea lai Jostinian ~ ) şi cari în mare 
parte nu sant încă identificate. 

1} Că agricultura a fost ocupalia de căpetenie a locuito• 

rilor din it;teriot'UI S cythiei minor, aceasta ne- o arată mai 

cu seamă cer<etăr il e complete asupra vicus•ului U lmetum, 
care pun in tr'o lum i nă clară uiap paşnică rurală din aceste 

părţi , prin sec. Il şi a! Ill. Grecii din oraşele dela mare se 

ocupao mili ales cu pescărla ş i comerţul, precum se Ycde 

din insct·ipţiile giîsite la 1-iislria, conţin ân d mai multe con

stiluliani date Histrianilor de guuernatorii t\oesiei inferioare 1 

In a Il·a jurn. a sec. 1 p. Chr. n. Cf. V. Pri rvan, co

municarea la /\cad . Rom. din J 2 Feb1·. 19 J 6. 
2 ) Procopins. ed. 1 Haury , Tcubner, 1913, De aedlficiis 

IV , Il, p, U8 -9. 
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Ar trebui neapărat întreprinse cerce ... 
tări amănunţite pentru a fixa mai întâi 
local aşezărei şi apoi făcute săpături 

pentru scoaterea de noa material epi ... 
grafie. Astfel s'ar putea lămuri această. 
nouă chestiune atât de interesantă, pe 
care ne-o pun ruinele dela Laz ... l'1ahak 
şi Hassidalak şi a cărei deslegare ar fi 
o nouă contribuţie preţioasă pentru ea ... 
noaşterea cât mai bună a \:>ieţei antice 
din Scytlzz'a mz'nor. 

Să examinăm aeam materiala! epigra. .... 
fi c şi eâte\?a din fragmentele sealptarale 
mai ele seamă, descoperite în această. 
regiune. 

LAZ .. MAHALE 

1. 1"\onament ea inscripţie funerară. 

ele calcar bun; se află în cartea. d ... Jui 
Alexiu. 

Inăl ţi mea. monamentului, cât s'a păs .... 
trat, partea. de jos fiind d.eteriorată , este 
de 1,05 m.; lăţim ea. de 0,50 m., iar 
grosimea. de 0,55 m. Pentru a putea fi 
pas în zid, prorilal din partea de sas~ 
fost cioplit de o parte şi de alta El feţei 
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cu inscripţie: în dreapta. şi pe fa.ţa din 
dos neră.mânând decât cu c. 4 cm. dea.~ 

supra ni\?elului pietrei, ia.r în stânga cio,... 
plirea a mers mai adânc chia.r decât 
ni\?elul pietrei, deteriorând astfel literile 
dela. începutul rândurilor, Profilul pă.s ... 
trat deasupra feţei cu inscripţia are o 
proeminenţă. de c. o, 12 m.; înălţimea 

tota.lă a profilului este de 0,25 m., din 
care o, 1 o m. pentru partea. înclinată. 

Inălţimea. literilor este de 0,08-0,1 o 
m. ; forma. lor ner tocmai lngrijită şi 

oare ca.rj scăpări din \?edere în inscrip ... 
ţie ne ... ar indica pentru datarra ei sfâr .... 
şitul sec. II sa.u începutul celui de al 
III~ lea.. 

Tra.nscrierea inscripţiei pa.re a fiacea.sta.: 
D(is) ll1(anihus) G(az'o) N~m~en'o 

Val(entz') md(z'tt) [ljeg(iom's) XI Cl(au~ 
diae) et G(aio) [Djomth'o, L(uâus) 
Sextl'lius Fuscus, [centurz'oj coh( ortz's) 
1 Tr/z(acum) [sic! he(res) b(enq) 111~ 
(erentz'bus) p(osuz't). 

Pentru a da citirea a.cea.sta., a.\?em ur .... 
mă.toarele de obser\?at: 

In r. 1 este sigură citirea G pentru 
prima. literă. şi L pentru ultima. In r. 2 
jumătate din !1 este rupt; litera înt~i(;) 
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din l"UL este ee\?a mai lungă deasupra 
rândalai. După ca\?. !1IL lipseşte cm L 
pentru ea\?. următor legz'ont's; lapieidal 
terminâ.nd într'un L ea\?. !1IL, a uitat 
să mai pae încă an L pentru ea\?. ar ... 
mător LEG, desigur fiind distrat, căci 
după !1IL este o mică frunză de ederă, 
ceiace arată că în orice caz trebuia să 
mai sape an L pentru ca\?. următor 

LEG. La sfâ.rsitul râdulai G, care este 
' sters în partea de sas, este sigur prin 

~nalogia părţei de jos ca G dela înee .. 
patul rândalai 1. In r. 3 ca\?. OMNIO, 
completat la început ca o literă, care 
este ruptă, nu ne poate da nici an nu
me în latineşte. Se pare că ligatara N' este 
greşită şi că linia care uneşte pe I ea 
T, formând astfel între ele încă an N, 
este iarăş o scăpare din \?edere a tapi ... 
cidalai; ea\?. astfel corectat şi compJe .. 
tat l<l început ea an D ne da Domdt'o. 
S'ar mai putea face o eonjeetară, anume 
să citim Domnt'tz'o, dar în cazul acesta 
în ligatnră ar mai trebui să fie indi~at 
an I, ceeace nu se obser\?ă pe piatră. 
l\fară de aceasta numele Domnz'tius ar 
fi ca total neobicinuit în onomastica 

/ 
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romană, asa că lectura cea mai proba. ... 
bilă rămâ~e tot Domz'tz"o 1

) 

In r. 4, T dela. început, deşi deterio ... 
ra.t, se poate distinge încă destul de bine 
In partea. de sas. In r. 5, înainte de 
COH, unde piatra. este ruptă, nu putea 
încăpea decât semnul >; de altre.l şi 
ruptura. pietrei pare că urmează una din 
liniile semnului. 

1'1ai departe TRHR. este iarăşi e\?ident 
o scăpare din \?edere în loc de THRl\ 2

). 

Lapicidul care ştia că în Tlwacum este 

') Din sec. III p. Cht-. înainte întâlnim in latina \•ulgară 

formele Domnus ş i Domna, provenite prin syncopa lu• 

i din Dotninus, resp. Do~nina; aceste nume erau între• 

bbinţate ca apelative pentru zei, sfinţi şi martiri. llvem şi 

ca nume de persoane forme le Do1nnus, Domna. Dom· 
nica, Dotnnio ~ i Domninus. Cfr. V. Pârvan, Contribuţi,: 

epigrafice la istoria creştinismului daca-roman, 
Bucureşti 191 1, p. 5 9 şi 1 o~ sq. ş i indice. -Pentru for

ma Domnitius n'avem p ' nă acum, după cât am putut cer· 

ceta, nici un exempla. Cf . Dessau, 11tscr. lat. selectae, 
IIT, 1, index: nomina, p. 51 şi cognomina p. 18 8. şi C.I.L. 

JII suppl. 2 index: nomina, p. 2331 şi 2622 şi cognom!na, 

p, 2378 ş i 2630.- /\fad\ de aceasta forma Donmitius 
e o formă de cognomen ; aici însă in inscripţie auem un 

nomen, cognomenul Jipsind. 
2) O greşală la fel se mai întâmpină intr'o inscripţie din 

Germania superior, găsi tă Ia Offenbu rg: C. I. L. XIII 

6286: L(ucio) Valerio Albi11o, dom(o) ... . [cenl1t· 
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un h saa că din capul locului nu era 
toc;11ai bine edificat asupra locului ce ... [ 
ocupa. această literă saa că, după ce a 
săpat cm R în arma lui T, băgând 

de seamă că a omis pe H, oarecum din 
scrupulozitate s'a corijat şi 1-a pas după 
R. In timpurile târzii şi mai ales în 
pro\Jincii, greşeli de acestea sunt destul 
de frec\Jente în inscripţii. 

Faptul noa şi foarte important arătat 

de această inscripţie este pomenirea aici 
în Scythia nn·nar a anei cohors 1 Thra .. 
cum 1

). 

1\dmiţând la începutul r. 5 completa ... 
refl c:u semnal >. se pune chestiunea: 

rioj coh(ortis) 1 Thracu(m) an11(orum) LX V sti· 
(pendio1·um) XXIII. H(ic) s(itus) [est). /\ici ca şi 

in inscripţia noastră sem nul pentru centurio este detet"io• 

rat. O alttl greşaltl analoagă uezi C. 1. L. VII, 6 8. 
1 ) /\supra trupelor auxiliare la Romani, nu auem încă sta• 

dii complete şi aceasta din cauză că materlalal de inscripţii 

şi diplome. pe care se bazează în mod aproape exclusiu ast• 

fel de studii, de abiil în timpul din urmtl a inceput să fie 

editat în pablicaţiuni sistematice. /\supra trupelor auxiliare in 

general tratează r. rlarquardt, Ro111ischeStaatsverwal!ung , 
Leipzig 1 8 7 6, \•OI. 11, p. 448 şi 11. "· Domaszewski in 

Pauly -- Wissowa, R eal-E11Cyclopedie der classisc/ien 
Altertmnswissenschaft, "ol. Ir, sub cuu. auxi/ia, col· 

2618. Pentru alae şi cohortes a\lem excel entele şi labo• 
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1. Se găseşte acest centarion la an 
moment dat aici împreună ca corpul de 
trupă căruia aparţine; 

2. Saa cam\?a el este aici numai întâm .... 
plător, ca detaşat într'o miSIUne saa 
poate chiar stabilit ca \?eteran? 

Să examinăm prima ipoteză. In întrea .... 
ga pro\?incie Moesia z"njerz"or nu găsim 
documentată până acum o cohors Thra
cum decât tocmai la Panticapaeam în 
Crimea, unde o inscripţie funerară po
meneşte pe an -x.sv·wpErnv 6 -x.o.t 1tptY'X.ttf 
o7tstpo.~ 8po.-x.c.ov 1

). 

ri oase le stadii al e lai C. Cichorias tol in f'aaly - \Vlsso wa, 

sub CU\>. respecti~e: pentru alae w materialul de până l u 

189~ (uol. 1, co l. 1224), iar pentru rohortes ca materialul 

de până la 1898 (~oi. IV, col. 231). llccste studi i caprin· 

zAnd o prlulre generală asupra tuturor alae şi cohor/es 
cunoscute, sunt până acum cele mai complete. /\supra tru~ 

pelor auxiliare trace există an studia bun al lui E. Keil, De 
ThraCU'/'I'l auxiliis, Berlin 1885, pe care lnsă nu l-am 

patat a~ea la lndernână, el nee,.istând in nici una di n bibli· 

otecile noas tre. Vezi apoi stadiul Ia! E. Bormann. Nette 
Militărdiplom e drs Jllhese/111/S Z lt Sofia, ln Jahres• 

hefte des archeologischenn Iostitats in \Vien, \101 , III 1900, p. 11. 

') Gang olf u. Kieseri tzki u. K. ll'atzinger, Griechische 
Grab1·eliejs aus Russland, Berlin 1909, p. 37, No · 

2 08: âl ,a, oH B~lOoo(~) Y.ZYtoptWY & Y.[r.1.l] l!(tt>.e'~ ottol· 

f"'~ Elpa~<i> v ~fl.t "(OV'~ 'EHv"fj, Y."·{pe-r(e). 
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Pentru a. putea pri\?l chestiunea într'un 
mod ma.i larg, să aruncăm o scurtă 
pri\?ire asupra. repa.rtiţiei cohortelor tra.ce 
cunoscute până acum (conspectul urmă ... 
lor este făcut după Cichorius (Pa.uJy ... 
\Vissowa., IV, col. 335 şi urm.); a.m insis ... 
tat numai asupra. acelor cohorte tra.ce, 
care se constată că a.u stat o bucată de 
weme în pro\Jincii cu populaţie tra.că 
sa.u a.! căror istoric la. Cichorius poate 
fi <>ompleta.t cu ştiri nouă): 

Cohors 1 Augusta 1 hracum equz'
tata este constatată în Pannont"a z'nje
rz'or: d. LXXIV din 5 l'lai 167 p. Chr. 
şi în Arabia: C. I. L. III, 109 şi 110 
şi Not. dign. Or. XXXVII, 32 (?)(Cicho ... 
rius). 

Cohors 1 Thracum c. R. Germa ... 
nica este la început în Germania.: d. 
XI din 21 l'la.i 74 p. Chr.; XIV din 19 
Sept. 82 p. Chr. şi XXI din 27 Oct. 90 
p. Chr .. In legătură cu reorganizarea 
reţelei de drumuri dela Dunărea. de jos, în 
\?ederea. războa.elor cu Dacii, Tra ia.n o a. duce 
în pnmll ani ai domniei sale în !V1oesz"a 
superior, unde o constatăm printr'o 
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diplomă el in 7 f1ai 103 p. Chr. 1). Ea 
ia ele sigur parte la. războaele contra 
Dacilor şi probabil în primul război îşi 

câştigă cognomenul onoriîic de âvium 
Rmnanorvtm, care pentru întâia oară e 
pomenit în această diplomă din a. 103 
p. Chr .. După terminarea. războaelor cu 
Dacii o găsim printre trupele de ocupa .... 
ţie din Dacia: d. XXXVII din 17 Febr. 
11 o p. Chr. Liniştindu-se lucrurile, ea 
pleacă iar în Germania: d. XL din 8 
Sept. 116 p. Chr. In curând e disloca. .... 
tă în Pannonia supen'or: d. XLVII din 
2 Ialie 133 p. Chr.; d. CYII din 133 
p. Chr.; el. XLI din 16 Iunie 138 p. Chr.; 
d. LX din 9 Oct. 148 p. Chr.; el. LXI 
din 149 p. Chr. si el. LXV elin 3 No'J. 
154 p. Chr. l\poi În Pan11011ia z'njerior: 
d. LXIX din 27 Dec. 154-160 p. Chr. 
(?); el. LXXIV din 5 f\a.i 167 p. Chr. 
(unde pentru prima dată o IJedem par .... 
tând cognomenal de Germanz'ca, clapă 
numele pro'Jinciei în care stătuse mai 
mult timp în garnizoană, pentru a se 

'l Revue archeolog·iqtte,Paris 191 2, tom. xrx, p. 453: 

Revue des Pteblications t!pigraphiques par. R. Cag. 

nat et rl. Besnier, No. 128, 
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deosebi de alte două cohorles 1 Thra
cum, care se găsesc aici ); el. XC dintre 
216-247 p. Chr. (?); C. I. L. III, 10639 
din 237 p. Chr.; 10299 şi pe cărămizi, 
ibid., 10672, 13395; Not. dign. Occ. 
XXXII, 59 (Cichorius completat). 

Cohors 1 Thracu1n 1n!lt"aria în Syrz'a 
Pa!aestt"na : d. CIX din 22 No\l. 139 
p. Chr., apoi în Arabia: Not. dign. Or. 
XXXVII, 31 (Gchori11s). 

Cohors 1 T!wacum sagt'ttariorum 
în Dada supert.or: el. LXVI din 13 Dec. 
157 p. Chr. şi el.(?) LXVII din 8 Iulie 158 
p. Chr .. Nu cunoaştem pro\lincia unde a 
stat înainte de a \le ni în Dacia ( Gc!zorz'us). 

Co!zors 1 T/wacum eqztz.'tata este con ... 
statată până acum sigur numai în Pan
nom'a 1'n(erz'or: d. LXIX din 27 Dec. 
154-.160 p. Chr. siC. I. L. III, 4316. 
Nu stim când si d~ unde a \lenit în Pan .... 
11,011l'a ( Cz'cho;ius). 

Cohors 1 Thracttn;z Syriaca equ1'tata 
a stat dela început, după cam o arată 
şi numele, în Syria. De aici este dislo-. 
cată în .Moesia super/ar cu reşedinţa în 
castelul dela Ra\lna: C. I. L. III, 826 t, 
8262 şi inscripţiile publicate în ]ahres
Jtefte des ost. arclt. !nst. III, Beibtatt, 
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col. 172 (l\. \?. Premerstein si N. Vulic, 
A11ti!?e D enkmd!er z'tt Se;bien) şi IV, 
Beiblatt, col. 142. 

Diploma elin 7 tî.ai 103 p. Chr. (Ri.
vue arch., loc. cit.) o pomeneşte la a ... 
ceastă dată printre trupele auxiliare din 
Moesia sttperior, prin urmare disloca
rea s'a făcut înainte de această dată, de;.. 
sigur sub Domitian (Premerstein &. Vulic, 
loc. cit.) san în primii ani de domnie 
ai lui Traian în \?ederea războaelor da ... 
cice şi cam în acelaş timp ca cohors 
1 Thracum c. R. Germam'ca. De aici 
inainte nu ştim nimic despre soarta ei; 
probabil că a fost dislocată în altă parte 
(Cichorius completat). 

Colzors 1 Thracum, fără nici o de ... 
numire, este constatată în sec. I p. Chr. 
în Germam·a inferior, apoi în sec. II, 
probabil în Britannz'a, unde se pare că 
rămâne definiti\J (CiQhorius). 

Cohors Il Augusta ThracuJJtt este 
arătată ele diplomele: LXIX din 17 Dec. 
1 45 ... 160 p. Chr. (?) şi LXXIV din 5l"lai 
1 67 p. Chr. ca fiind în Pannonia z'n
ferz'or. Nefiind pomenită în diplomele 
anterioare ale acestei pro\Jincii, probabil 
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chorius). 

Cohors Il Ge111el!a Thracum (equi
tata) este constatată, începând dela sf. sec. 
I p. Chr., numai în Humidia (Cichorius). 

Cohors 1 I Tilracum S yr/aca este po~ 
menită de o diplomă din 157 p. Chr. 
(E. Bor.nann, loc. cit., p. 21) ca fiind 
în Syria. 

Cohors li T/zracum equdata se con ... 
sta ' ă numai în Britannia (Cichorius). 

Cohors Il Th1racum (equztata), de ... 
osebită de cea precedentă, se arată tot 
timpol numai în Orient: în sec. I p. Chr. 
în Iudaea, în sec. TI în Egipt; poate 
este identică co cohors Il Thracum 
Syrzaca (Cichorius), în care caz a fost 
dislocată. în Egipt după 157 p. Chr., 
când în că. este con statată. în Syria prin 
diploma publicată. ele Borm ann, loc. cit. 

Cohors III Trawm veterana este 
arătată. ca fiind în Raetia: el. XXXV din 
30 Ianuarie 107 p. Chr.; LXXIII din 1'1ar .... 
tie saa Aprilie 166 p. Chr. si LXXIX 
de dupl:l 145 p. Chr. (Cichoria~). 

Cohors III Thracum c. R. este po .... 
menită. tot în Raetia alături de cea pre ... 
c:edentă în aceleasi diplome, 

l 
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Cohors III Thracum este constatată 
în Pa1t1wnia: d. XIII din 13 lan. 80 
p. Chr. şi XVI din 3 Sept. 84 p. Chr. 
Nemai fiind pomenită în diplomele alte ... 
rioare ale acestei pro\Jineii, probabil că 
a fost mutată înainte ele 107 p. Chr. în 
Raetia, fiind aici ana din cele două 
precedente (Ciehorins). 

Cohors Il! Augusta Thracum este 
constatată până acum numai în Syria 
prin diploma elin 157 p. Chr. (Bormann, 
loc. cit.); \Jezi şi C. I. L. X, 61 o o şi 

VI. 31856. 
Cohors III Thra(;um (Syriaca?) (e

quitata) o putem pune numai în Syr/a 
(Ciehorius, loc. cit. şi Bormann, loc. cit. 
p. 31 ). Poate este identică ea cea pre ... 
eeclentă. 

Cohors Illl Thracum Syn'aca \Ja fi 
stat după cum o arată numele în Syrz·a 
(Ciehorias, Bormann). 

Cohors !III Thracum equdata, deo ... 
sebită de cea precedentă, este constatată 

numai în Germania super/or (sec. I p. 
Chr.) (Cichorius). 

Cohors V Thracum n'o cunoastem 
) 

încă, clar trebue să fi existat, deoare ee 
a\Jem pe cea următoare în număr. 
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[olwrs VI Thracum equz'tata este 
constatată la început în Germa11ia, trece 
apoi în Brz'tanm'a, iar d. XVI din 3 
Sept. 84 p. Chr. şi d. XVII din 5 Sept. 
85 p. Chr. o arată în Pannont"a (Ci ... 
chorias). Diploma din 7 1"\ai 1 93 (Re'Oae 
arch. 191 2, tom. XIX, p. 489) o arată 
în mod precis în 111oesia superz'or, unde 
desigur a fost adusă mai dinainte în \?e ... 
derea războaelor dacice, ca si cohors 
1 Thracv11n c. R. si Cohors 1 Thracum 
Syriaca equJtata. 'ca şi aceste două co ... 
harLe ia parte la războaele contra 
Dacilor şi apoi face parte din trupele de 
ocopaţie ale Daciei: d. LXX dintre 145 ... 
161 p. Chr. şi C.I.L. III, 8074, 24. 

Sant aşa dar cunoscute până acum 
cel puţin 21 eohorte trace: 7 coh. I, 5 
coh. II, 5 eoh. III, 2 coh. IIII, ? eoh. V 
si I eoh. VI. 
' Formarea de trupe auxiliare trace în ... 
Q.epe curând după anal 46 p. Chr., când 
sub Claudius Thraâa este organizată ca 
pro\?incie procaratorială 1). Thracii au 

') 1. r!arquardt, Romisc!ze Staatsverwaltung, Leipzig 

t873 1 1, p. 157; D. Kalopothakcs, De Thracia provincia 
romana, Berlin 1 B 93, p. 5 şi /\. u. Premerstein, Di e 
An(Cittge der Provinz Moesien, in lahreshcfte des ost, 

arch. Inst., 1, Beiblatt
1 

col. 11 a, 
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opus o cruntă rezistenţă ineorporărei lor 
forţate în trupele auxiliare romane, dar 
mişcarea a fost înăbuşită 1}. Numerotarea 
unităţilor de trupe auxiliare se făcea la 
fiecare recrutare începând ca cifra 1 ~). 
Faptul că a\?em până la 5 san 7 cohorte 
ea aeelaş număr, ne arată că s'.aa făcut 
mai multe recrutări de acestea în masă. 

Din eonspeetul de mfli sas asupra co
hortelor traee se \?ede că : 

1. Nici o cohortă traeă n'a fost lă .. 
sată la început în 'Thracia SM 1'1oesia, 
ei înde1tă după formare, unităţile erau 
expediate în pro\?incii a eăror populaţie 

nu era de neam tracic si erau cât mai 
' îndepărtate de ţinuturile traee, de pre ... 

ferinţă în Syria - aci sunt 4 cohorte 
traee --, Pannonia, Germania ~i Bri~ 
tannia. 

2. 1\tanci când eohorte trace sunt aduse 
în ivloesz·a superior (coh. 1. 1\ug. Thr. 
eq., eoh. I. Thr. Syr. eq. şi coh. VI 
Thr. eq.) în \?ederea războaelor dacice 
saa garnizonate în treacăt ca trupe de 

1) Ta~itus, Amtales, ed. Hulm, Teubner, 1!>09, IV, 

c. 46. 

2) Cichorius, Pauly-Wissowa, Real-Encyel., IV, col. 23~ . 
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ocupaţie în Dacia (eoh. I Thr. e. R. eq.; 
coh. I Thr. sagitt. şi coh. VI Thr. eq.), 
aceste eohorte nu mai sant propria zis 
trace decât ca numele, elementul con.:.. 
stitati\? trae fiind primenit en timpul ea 
elemente nouă din pro\Jineiile în care sta ... 
ţionaa 1

). 

l\ee·ste constatări făcute asupra eohor ... 
telor auxiliare traee se ade\Jerese în mod 
riguros şi pentru alae Thracum (\Jezi 
istorica! lor la Ciehorias, Paaly ... \llisso ... 
wa, R, ... E. J, col. 1263) şi, în Unii gene ... 
rate, şi pentru unităţile de trupe auxi ... 
!iare formate din celelalte neamuri traee 
ea Dardam·z· şi Dacz'i 2). 

1) Un studiu complet asupra naţionalitaţei soldaţilor din 

trupele auxiliare, nu există. încă., după. cât ştiu, Cf. IV. Ku

bitschek, Ein Milltiirdiplom Kaisers Vespasia;z, In lah

reshefte desost, arch. Jn stituts, XV, 1914, p. 156. 

2 ) B essi se pare di fac excepţie dela această. regu l ă.: 

coh. 1 Flavia Bessorum este a1·ă.tată. de diploma din 1 

t iai 10 3 p. Chr. ( Revue areli., lo ~. cit.) ca fiind In Moe
sia superior, iar din 29 Iunie 120 (R~uue arch. , 1 909, 

Il , p. 32l, no. 105) în tla,edonia. Cu această. cohortă se 

~a ocupa colegul meu, d, G. l'lateescu. Coh. II Flavia 
Bes~OY/11/t este pomenită. de d. XXXII I din 13 tiai 105 p· 

Chr. tot In Moesia superior, iar d. XLVI din 2 2 rlartie 

129 p. Ch1· In Dacia iu(erior. Pentru Daci, acest lucru 

a fost releuat de 1. Jung, Fastul cler Provinz Da. 
c;en, lnnsbruck 1894, p, 98. 
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Dela Hadrian înainte, când întinderea 
maximă a imperiului roman capătă gra .... 
niţe definiti\?e, completarea unităţilor ele 
trupă cât şi formarea ele unităţi nouă, se 
face mai mult prin recrutare pe loc, 
dar normele de mai sas sant încă res .. 
pectate. 

!\cam să ne întoarcem la inscripţia 

noastră. Din cele arătate mai sus am 
\?ăzut că în 1"\.oesia inferior nu se gă ... 
seste nici o cohors Tfwacum si că, clapă ' , 
normele de repartiţie ·ale trupelor auxi· .. 
!iare trace, nici nu este natural să se 
găsească we- noa. Apoi, a\?âncl în \?edere 
că în localizarea unităţilor de trupă 

auxiliare, hotărîtoare sant diplomele şi 
nu o inscripţie saa două, cred că pGtem 
afirma că în Moest'a t'nferior resp. Scy
thia minor n'a stat în garnizoană nici 
o cohortă tra.că. Centurionul nostru, care 
după nume este roman, a fost detaşat 
probabil elin altă parte aici, într'o misi .... 
ane oarecare. In această calitate el ca .. 
pătă dela legiunea XI C!audz'a ca aja .. 
tor pe soldatul Cat·us 1\'unwt·us Valens 
care probabil la. rândul său are pe lângă 
sine ca. rudă saa protejat pe Cm'us 
Domz'hus. Acesti doi din urmă murind, 

' 
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centurionul nostru este lăsat cu limbă 
de moarte sau poate- ex testamento
moştenitor şi în această calitate le ridică 
monumentul funerar 1

). S'ar mai puteb 
ca centurionul nostru să fie stabilit aici 
ca \Jeteran, cunoscut fiind că la centu ... 
rioni această calitate nu este arătată în 
inscripţii 2

). 

') Printre milltari dreptul de succesiune nu este tocmai 

regulat. 1\şâ într'o inscripţie din Troesmis un Yeteran este 

moştenit de colegii s~i: C. r. L. Il!, 7500 : D(is) M(alli
bus),· . T(itus) Clau(dhts) Ti(berii) fi!ius, Qmrina 
(trzbu), Prisws, He1'ftesa, ex c(ustode) a(rmonem}, 
vixit annis L, mil(itnvit) mm(is) XXVI, pos(t} 
missio 'nem) vixit an11(is) II. Co11veterani qu< el 
heredes b( ene) m(erentt) p(osuerzmt). 

In Sarmisegetuza d. p., ca şi ln inscripjia noastră, un 

centurion moşteneşte pe un oeteran : C. I. L. Il!, 147 4: 

Q(uinto) Mantia , Pap(iria tribte) Vero, vet(erano) 
/eg(ionis) XV Si,t;(nifero). dec(urioni) col(oniae) 
vix(il) ann(os) LXXV, C(aius) Iulites Macer (cm· 
furia ) her(es) feei!. 

Cam în ce constâ oyereo unui soldat este arătot in Dig. 
XLIX, 11, 11, D e caslrensi peculio: Ca.<trense pecu
lium e; t, quod a parentib11s ve/ cognatis in militia 
agenti donat111n est, ve! quod ipse f ilites jamilias 
ia mililia adquisiit, quod nisi militaret, adquisifu 
rus non fuis et. 

2) 11. Y. Domaszewski, Die Rangordmm;; des r6mis-. 
chen 1:-Ieeres, în Bomter jahrbiicher1 1908, No. 111 

p. 80 . 
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Centarional !:J.t(a., o[oc; BdBooc; din in ... 
scripţia grecească pomenită mai sas (p. 1 7), 
găsită la Panticapaeu :-n si unele Cicho ... 
rias bănaeste că ar fi ~ohors V Thra· , 
cu111., nedocamentată până acam, cred că 
este mai de grabă an \Îeteran. 

2. Fragment de piatră ele calcar cu 
inscripţie ; se află în cartea proprietăţii 

el ... lai l\lexia elin Laz~fî.ahale. Inălţimea 

c. 0,59 m.; lăţimea c. 0,29 m.; grosimea 
c. 0,35 m. Literile înalte ele 0,085 m. 
sant foarte îngrijit săpate şi indică stilul 
monumental al sec. III p. Chr. (fig. 2.) 
Se poate cetl ~ 

.... o ..•. 

. . a p ... . 

. ae_pi ... . 

. . zna ... . 
[ex tejstam,[entoj 

fac[z'endum curavdj. 

Inscripţia, aşa cam e ciuntită, na poat~ 
fi completată. In r. 3, ... l\E poate fi 
elati\Îal anai nume feminin ele deci. I, 
saa poate [jilt'jae pzjentt'ssz'maej. In r. 
4, e partea din armă, pare ... se, a anai 
nume. In r. 5 şi 6 e foarte probabil de 
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completat astfel: [ex tejstam[entoj ja.-. 
cfz'endum curavit}, aşa că am a:oea ele ... 
aface cu o inscripţie funerară. 

--~ - -
1 

1 

~ 
\) 

1 

-1 ---

r=- - -- o 29 - - t 

fi g. 2. 

3. Fragment de placă de marmoră cu 
inscripţie; se găsea la Laz .... J'1ahale în 
curtea proprietăţei d .... Jai A.lexiu, acam 
se află în l"\uzeul de A.ntichităţi din Con ... 
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stanţa. Inălţimea c. 0,155 m.; lăţimea 

c. 0,·1 O m.; grosimea c. O, 1 o; înălţimeC\ 

literilor c. 0,04 m. LiieriL .. framos tăiate 

·Fig. 3. 

·aparţin sec. Il p. Chr. Se mC\i păstrează; 

... z~ .. . 

. et z' . .. . 

. nz .... . 

4. Fragment de marmoră ca relief; 
se afla în cartea proprietăţei d .... lai l\lexicr 
din Laz ... J'î.ahale, iar acam se găseste în , 
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tlazeul de l\ntichităţi din Constanţa. 
Inălţimea de c. 0,29 m.; lăţimea c. 0,44 m.; 
grosimea c. o, 15 m. Fragmentul e rău 
deteriorat şi cred că aparţine anai 
relief dionysiac. In figura ciuntită din 
mijlocul fragmentului putem recunoaşte 

fără prea multă greutate pe Dz'onysos. 
Trunchiul zeului e reprezentat gol; mâna 
dreaptă atârnă în jos, ţinând designr un 
cantharos, din care turna \?inul în gara 
panterei; atât \?asul însă, cât şi pantera 
lipsesc, fiind sfărâmate. Pe braţul stâng, 
ţinut orizontal, e aruncată în eate man ... 
tia zeului, iar mâna ce se ridică în sas 
se reazimă pe tirs. Capul e mutilat, iar 
picioarele zeului şi partea de jos a tir ... 
salai lipsesc. Legăturile prin cari pieleEI 
de panteră trebuia să fie indicată ca fiind 
prinsă pe amărui stâng, na se pot dis ... 
tinge, căci suprafaţa corpului e deterio ... 
rată, saa poate că lipsea. Din poziţiEI 
trunchiului se poate \?edea că corpul se 
lăs& pe piciorul drept, fiind aplecat puţin 
spre stânga, către tirsul pe care se spri ... 
jinea. Tirsul răa mutilat prezintă o gro ... 
sime neobişnuită, face aproape impresia 
unui tranchia de copac. Probabil că ma ... 
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tilarea tirsalai îl face să apară mai gros 
decât era în realitate. 

Relieful na reprezintă namai pe DJo ... 
nysos: în cârn pal din dreapta zealai se 
mai obser\?ă o mână stângă încleştată, 
ţinând par'că ce\?a. 

Fapta! că această mână stângă stă 
ca şi cam ar da să pareze o lo\?itară 

din partea figarei, care la rândal ei ar 
fi patat ţine în mâna dreaptă o sabie 
saa \?re ... o altă armă, ce acam lipseşte, 

ar patea da loc presapanerii că am a\?ea 
deaface aici ca doi luptători. Că la Torni 
a fost an amfiteatru şi s'aa dat lapte 
de torreadori şi gladiatori şi jocari de 
palestră, ne-o do\?edesc mai ca seamă 

doaă inscripţii greceşti din epoca impe ... 
rială publicate de Tocilesca 1

). 1\\?ând însă 
în \?edere perfecta asemănare a figarei 
din acest relief ca reprezentarea tipică 
admisă pentra Dz'onysos şi documentată 
prin na mai paţin de şeapte reliefuri 2

) 

') In Arch. Epigr. Mitt/1. VJIJ p. 9, no. 23 şi tn 

Fouilles el recherches archiologiques, p. 224- sq,, 

•) Reliefarile sant publicate ca inedite, afară de unul sin• 

gur, care e republicat după Tocilescu din Fouilles, î .npreană 
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şi . numeroase monede tocmai ad la Tomi1 
ceeace arată frec\?enţa cultuloi său în 
acest oras, cred că treoae să conchidem , -
în mod neîndoelnic, dî aici a\?em dea ... 
face într'ade\?ăr ca un relief diony .... 
si ac. 

In reliefarile dela Tomi, zeul nu e.ste 
reprt.:'zentat totdeauna singur: în reli.ef(l\ 
pabUcat de Tocilesca în Foui!les et r.e
cherches~ p. 221, Dionysos este întc-: 
\?arăşit de an întreg alai. Astfel mf)na 
din dreapta zeului aparţine. desigur uncd 
personaj · i:1in · acest cortegiu. 

Dela Laz;..;J'1ahcile mai a\?em două in.., 

cu un studiu amănunţit, de d·l D. l'l. Teodorescu In 1'1/on/1• 
mente inedite din Tomi, -Bal. Corn. l'lon, Ist. fasc. 29 

din 1 9 1 s, p. 8 şi arm. 1\d, pe baza ce_lor şeapte reliefar_ 

~i <1 numeroaselot· monede, ~e constat~ c~ Dionysos era 

adorat intr 'un mod special la Torni, unde de altfel · se- pare 

că a auut şi un templu. Pe monedele din L'Y!oesia inferior,i 
publicate de Pik şi Regling, tipul zeului caracteristic pent,-u 

Torni se mai regăseşte după cum obseruă d, Teodorescu şi 

1a Histria, Dionysopoli s, flnreianopolis şi t-licopolis ad ·Istrum . 

1\eum in urmă o monedă publicată de d·l L. - Razicka ln 

Mesembria inedita, Sonderabdruck aus Berli•ner 
lV/iinzbliitter, 1913, No: z ~ ni·l arată şi 1-a tlesembria. 
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scripţii greceşti publicate de Tocilcscu în 
Arclz. Epz'g;r. Mdt. XVII, 93; 99. 

JI 

HASSIDULUK 

1. In cimitir{Jl turcesc din stârwa 
şoselei ce \?ine din spre Constanţa, îna ... 
inte de a intr& în comuna Hassiduluk, 
cam în dreptul km. 1 o, se află o coloană 
de calcar cu inscripţie grecească. 

Urmează să fie transportată la 1"\u ... 
zeul din Constanţa. 

Coloana e cioplită într'o parte de sus 
şi până jos, probabil pentru a fi ajus ... 
tată ca piatră de construcţie; din cauza 
cioplimrei lipseşte cam a treia parte d.n 
începutul rândurilor inscripţiei; literile 
păstrate sunt şterse tare, deasemenea şi 

sfârşitul rândurilor cât şi partea de jos 
a inscripţiei sant deteriorate. Piatra cal ... 
car poros e alterată de ape. Inătţimea 

coloanei: c. 0,81 m., diametral coloanei 
în plin c. 0,525 m., iar diametral în partea 
cioplită (dela marginea întreagă până la 
suprafaţa cioplită): c. 0,375 m. 
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Se poate descifra şi complet&: 

['A 1a.9iJJ -c6p;; 
ţl.'t)'l:p ]6TCo),st To[tJ.Elt&v 

. l "l:a.pa.TC'f)V . 

. ac,-x.(?)), . . . . 
w.v(?)oo . .... 
. o(?)a.vapeo(?k 

EO . • 

. . . . . s(?)v . 

In r. 2 complectarea cea mai proba ... 
bilă e [p:IJ-cpj6TCo),st, căci altfel nu se ex ... 
plică o înaintea clati\?a lui '1t0Ast. In r. 5 
w.vw poate fi geniti\ml nnai nume latinesc, 
ca de ex.: [La.~swjw.voo. In r. 6 s'ar 
pute& completa: [aua.jvaps6~. 

/\şa cam e ciuntită, inscripţia nu poate 
fi fntregită. Din câ.t s'a păstrat, jadecâ.nd 
după numele oraşului în dati\?, se pare 
că aici e \?OrlJa de un monument în.-. 
chinat oraşului Tomi, în legătură ca zeul 
Sarapis. 

2. Intr'anul din podeţele ele piatră ce 
cJac peste dereaua dela marginea de E. 
a satu lui Hass idulak, se află încastrată 
o bucată de archilra\?ă ionică, de cal ... 
car, ca trei litere greceşti. Lungi tTea 
fragmentului e de c. 1,22m.; lăţimea; 
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c. 0,36; partea frontală e împărţită, după 
modelul ionic, în trei fâşii reliefale în 
formă de trepte, cam ca câte 1 cm.; 
fâşia cea mai de jos are o lăţime de 
c. 0,085 m.; cea dela mijloc c. 0.105 m, 
ar cea de sas ca o lăţime de c. o, 125 
an.: deasupra an mic brâa puţin reliefat, 
lat de c. 0,025m. 

Pe fâşia de sas sant săpate frumos 
trei litere înalte c. 0,095 m.: 

F\YT 

adică : o.ot(o-x.p6.topo<;) 

Jndecând clapă forma bună a literi~ 

lor 1
), probabil că era \/Orba de F\dria.n 

sau de nnul din primii F\ntonini. 
Dela Hassicluln k mai sunt cunoscute 

următoarele inscripţii publicate de ro ... 
cilesccr: 

Greceşti: Arclz ..... Epigr. 111itth. VIII, 
15; XIV, 28; XVII, 95, 97; XIX, 222. 

Latineşti: C. I. L. III, 7532; 7543, 
7544 şi 12495- 12501. 

') rlonumentul fiind in~astrat in pode~, n'a putut fi foto• 

gr~fint. 
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RESUl'1E 

DqAŞ .Je. ~jardin de la propriete· de !'1.. l\ lexiu a 
Laz~ l'1ţ~h~;~ l e ( itue a quelque 8 km. au S, de CoR~ 
stantza) se troo\Je un grand norpbre d'inscriptions 
et monuments antiques inedits, appJrtes dn \JOi~ 

sinage . . Dans tes \Jillgges de Laz-l'lahale et de 
Hassidc1luk (situe a 3 km environ au S-:0 de ·Laz~ 

t1ahale et 1 O km. de Constantza} et surtout dans 
les cimetieres turcs respecli1s, il y a une grande 
qnantite de pierres antiques, architectoniqnes pour 
la plnpar ' , et dant beaucoup ~ont en rnarbre. p 
n'est gu_ere probable qne tous cţs monuments anti~ 
ques prolliennent de Torni, car les blocs sont 
trop gr:ands et la ro,ute est difficile. Ils sant 
tires plutot d'un grand vicus, sitne quelque part 
dans le voisinage. 

Noas n'avons pas de donnees precises sar les 
localites qni se trouvaient entre Torni et Ca!Jatis, 
La Table de Pe1tft'ngcr (segrn. Vtll} et le Geo .. 
grap/IC de Raven11e (ed. Pinder &. Parthey, p. 
181) nom indiqnent la loca'ite Strato11is, a 12 
milles de Torni, dant l'emplacernent se trouv · rait 
dans la region du prornontoire de Tazla. Eutro
pius <VI 1 O) et Rufi,us Festus (Brev. 7) l'itent 
dans cette region parrni les \Jilles conquises par 
Lucullus en 72 a\J. J. C. celle de Parthenopo ·t·s. 
Une inscription isolee ·(CIL. D1 3745), trouvee a 
Urluchioi, a 18 krn. en\Jiron de Constantza, et 
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qai peat etre originaire de cette localite, contient 
le nom d'an vz·c~ts Amlaidina. En tout cas ces 
donnees sant insufiisantes pour tirer des conclaM 
sions sur l'emplacement et le nom de notre viws. 
On peut sapposer qu'il se soit trou\le qaelqae part 
sar le teritoire de ces deux \lillages ou \lers le 
Nord, dans la region des vallums. 

Sar les monuments antiques qui existent aaM 
joard'hni dans ces \lillages, on decon11re toujours 
de nou11elles inscriptions, dant an grand nombre 
a ete en\loye au 1'\usee National d'fintiquites de 
Bucarest et poblie par Tocilesca dans les Arch. 
- Eptgr. Mt'tt. 

En 11oici de noo11elles : 
1. LazMI'\ahale. 
fiu tel foneraire en pierre ca !cai re: tont le 

bord inferieur manque; hanteor actoelle c. o, 15m; 
larceur c. o,som; epaisseur c. o,ssm. La hauM 
teur des lettres 0,08- 0,10m. 

Le contenu de l'inscription est celniMci : D(i::;) 
Mr anibus) Gr m'o 1 Numerio Val( enti) mz'l(iti) 
[l}eg(z'onz's) XI Cl(andiae) et G(aio) [D]o· 
mz'tio, L(ucz'us) Sextz'lius Fuscus [cenfurt'o] 
Coh(orfis) 1 Trh(acum) (sz'c), he(res) b(en e) 
m( erentibus) pr osuz't). 

La lecture G au commencement et L a la 
fin de la ]~re ligne est sOre. Dans l) la 2~me, apres 
MIL. il manque un L pour LEG(ionis). Dans la 
3()me OMNIO, complete par le baut, doit etre 
lo DOMITIO; la barre de liaison cntre I et T, 
1aisant on N, est une 1aote de Japicide. Dans la 
4~me ligne T est atteste par one partie de la 
barre d'en haut, qoi s'est conser11ee. fiu comM 

') Voir la photographif, p. 1 ;;, 
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m~ncement de la s!lmc ligne, dans l'interualle qui 
manque, ne peut entrer qoe le signe >; de plus, 
la pierre semble, en se brisant, auoir samt nne 
des barres du signe. Enfin, TRHA est one con~ 

lusion pour THRA. 
Le !ait important qae nous reuele cette inscrip~ 

tion est l'existence d'un centurz'o cohortz's 1 
Thracum en Scythz'a Minor. La question se 
pose de sauoir si cette cohorte a jamais tenu 
garnison dans ces parages. 

En etudiant l'histoire des troupes auxiliaires, 
composees de Thraces (d'apres Cichorius, dans 
Pauly~Wisso\\Ja, sous ata et cohors et d'apres 
d'aotres sources plus recente>), on en tire les con~ 
cl usions suiuantes: 

1) .1\ucnne cohorte thrace n'i'l jamais ete laissee 
en Thrace ou l'ioesie apres le recrutement; les 
unites etaient enuoyees immediatement dans des 
prO\Jinces tres eJoignees, dont la popalation n'auait 
rien de commun a\Jec les Thraces, de preference 
en Syrie - on y trou\Je 4 cohortes thraces -, 
Pannonie, Germanie ou Bretagne. 

2) Lorsqu'on fait \Jenir des cohortes thraces 
dans la l'ioesie superieare ( coh. 1 Aug·. Thr. 
eq., colt. I Thr. Syr. eq. et coh. VI 7 hr. 
eq.) en uue des guerres contre les Daces, ou 
qu'on les y etnblit passagerement comme troupes 
d'occnpation en Dacie (coh. 1 Thr. c. r. eq., 
cqh. 1 Thr. sagit. et coh. Vll Thr; eq.), ces 
cohortes ne sont plus thraces que de nom, car 
!'element constitutii s'est renonuel~ a\Jec le temps 
par de DOO\Jeaux eJements prO\?enant des prO\Jin~ 

ces ou elles residaient. 
Ces constatations relati"es aux cohortes auxi~ 
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Jiaires sant parfaitement l)alables aussi pour les 
alae Thracum et, en gener·al, aussi poar les 
unites aaxilia.ires, formees par les autres peoplades 
thraces: les DardrJ?-"Z. et les Daci. 

1\ partir d'Hadrien, lorsque !'extreme etendue 
de l'empire romain acquit des limites de-initiiJes, 
les anciennes anites de troapes furent completees 
et l~s noul)elles se !ormerent surtoat par recruM 
tement sur pl-ace; cependant les regles mentionM 
nees sant encore re3pectees. 

On IJOit dane qn'aocune cohorte thrace n'a 
ete trou\)ee en l"loesie inferieore et que· d'apres 
les us.ages de repartition des troupes uuxiliaires 
thraces, il n'est meme pas naturel qu'il s'en soit 
trouiJe. De plu •, considerant que, pour identi1ier 
les loca'iUs occupees par les nnites de troupes 
aoxiliaires, senles les diplomes militaires et les inM 
scriptions qoi menti onnent directement les nnites 
sant decisrs et non pas une ou deox inscriptions 
qui mehtionnent un soldat ou un centurion, noas 
pouiJons affirmer qo'aucnne coborte thrace n'a 
tenu garnison en Moesia z'11jcrior, resp. en 
Scvthia lVlz'nor. Notre centarion L. Sextihus 
Fzec;cus1 qoi est romain comme son nom l'indique, 
se troul)e en .M.oesie et11nt detache al)ec une misM 
Fion quelconqoe 011 comme \)eteran. 

L'inscription paraît etre de la deoxieme moitie 
du II Meme siecle, ou bien du commencement do 
Ill~eme apr. J. C. 

2) Fragment de pierre calcaire a\)ec inscription. 
Se troal)e dans la cour de la proprite de !'1. 
1\lexio. Hantear: 0.59 m.; largeur: 0,29 m ; 
'epaiseor: 0,33 m. Les caracteres, haots de 0,085 
m. sant graves al) ee soin et indiquent le ~ tyle 



www.ziuaconstanta.ro

-43-

monumental du m ... ime siecle apr. 1. C. Les iettres 
suil?antes se sont conser11ees : 

. . . o 

. a p 
ae p-i 
. tnl'l 

1 ex te 1 stam feuto} 
fac[/endum curavit}. 

L'inscription est tellement matilee qa'il - ne pas 1 
possible de la .reconstitaer completement. La Yin, 
tres \?raisemblablement doit etre lue : [ex te}sta
m[ento} /ar [tmdunz wrav. tj _- noas aurions 
dane aHaire a une inscription foneraire. 

3. fragment de plaqoe en marbre a11ec in .. 
scriptioP; se troo\?e ao musee d'antiqoites de Con .. 
stantza. Hanteor: O, 155 m.; Jargeur: o, 1 O m.; 
epaisseor: o, 1 o m.; hauteur des lettres: 0,04 m, 
Les lettres, d'une belle factore, sant da !l-eme 
siecle de !'ere chretienne. Il s'en conserl?e encore: 

• • 1Z 

ct i 
1!lt . . 

4·. fragment de plaque en marbre, a11ec relief; 
se troo11e au mosee d'antiquites c.!e Constantza. 
Hanteor: 0.29 m. ; largeor: 0,44 m.; epaisseor: 
o, 15 m. Le fragment est tres deteriore et je 
crois qo'il faisait partie d'on bas-relief dionysiaque. 
On reconnaît sans peine DioPy;os dans la figure 
motilee qoi occopc le milieu do fragment. Le 
corps du dieu et nu; il laisse pendre sa main 
~roite, qui tient sans doute le cauthm-os, dant 



www.ziuaconstanta.ro

-44-

il Dersait le Din dans la Qaeale de la panthere. 
Le IJase aassi bien qae la panthere manqaent. 

Le bras gaache, tenda horizontalement, est 
drap~ par le manteaa da dlea et la main elleiJ~e 

s'appaye sar le thyrse, qai ici est tr~s gros. La 
tete et matil~e; les jambes da dleu et la partie 
inf~rieare du th yrse manqaent. 

Le bas~relid ne repr~sente pas sealement Dio~ 
nyso~; sur le for.d, du cot~ droit da dieu, on 
remarqae ane main gaache crisp~e, qai a J'air 
de tenir qaelqae objet. Le fait qae cette main 
gaache semble parer le coap qae IJOudrait parter 
la figare laqadle, a son toar, aarait pa tenir dans 
sa main droite une ~p~e oa toute aatre arme, 
qai manqae maintennnt, permettrait l'hypothese 
qae noas a\?ons ici aîfaire a deax combattants. 
Qu'a Tomz' il y ait eu an amphitheâtre et que 
des combats de gladiateurs et des jeux de palestre 
y aient ea !ieu, cela est proaiJ~ par deux in~ 

scriptions grecques de l'epoqae imp~riale, pou~ 

bli~es par Tocilesco (Arch.· EjJigr. Mt"tth. Vlll, 
p. 2 No. 23 et dans Fouil!es et recherches 
archeologiques, p. 244 et suivantes). Va ce~ 
pendant la parfaite ressemblance entre la figure 
de ce bas~relief et la repr~sentation typiqae ad~ 

mise poar Dionysos et illustr~e pcw non moins 
qae sept bas-reliefs (Doir a ce sajet l'~tude de~ 

tai!l~e dt 1'1. D. 1'\. TeoJ oresco, le sous~directenr 

du l'lns~e National d'l\ntiquit~s de Bucarest, dans 
le Balletin de la Commission de l'lonuments Histo~ 
riques, 2 9Meme fa>cicule, ann~e 1 91 5, p. 8 et 
sui\?antes); considerant aussi les nombreuses mon~ 
naies a\?ec Dionysos trou\?ees a Ton'li, ce qui 
indique l'importance de son culte dans cette \?ilie, 
j'estime qu'il faut conclure d'one ra.,on indubitable 
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que nous nons troc,uous ici en presence d'un bas~ 
relief dionysiaque. Comme, dans le basMrelief p{)M 
blie par Tocilesco (Fouz'lles p. 221 ) Dionysos est 
accompagne de tout un cortege, sans doate dans 
notre fragment aussi le dieu etait~il en joyease 
compagnie; par consequent, la main qu'on uolt 
a la droite du dieu appartient euidemment a an 
personnage de ce cortege. 

II. Hassidaluk. 
1. Dans le cimetiere turc situe a la gauche 

de la route qui uient de Constantza, auant d'arM 
riuer dans la commane de Hassidu lak, presqae 
a la bautear du kilometre 1 o, il y a une colonne 
de pierre calcaire portant u11e inscription grecqae. 
La colonne et taillee sar une cote, de haut en 
bas, probablement en Dae d'etre ajustee comme 
pierre de Construction. A. cette cause il manque 
enuiron un tiers du debut de chaque ligne d~ 
l'inscription , Le calcah·e etant poreuse, est rong~ 
par les eaux, ainsi que les lettres qui se sant 
conseruees sont tres eHacees. 

La hanteur de la colon ne est d' enuiron o. 81 m. ; 
le diametre dans la partie la plus grosse, mcsare 
enuiron 0.525 m.; et le diametre, dans la partie 
taillee est d'a pe a pres 0.3 7 5 m. 

Ont y peat decbi!frer : 

(' Ayo:O·?J] •ux·Q 
[ft'Y)'tp ]67toAE~ To(p w:wv] 

• ~ ~1XpcX7tY)V • 
. crox('?)x . 
• ~o:v(? ) ou . 
u(?)o:vopw(?); 

EU 
E(?)v 
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Pour ce qui est a la 2 -eme Jigne, la lecture 
la plus proba bie est la sui van te : [fLY(tp ]61to),s~ 
tO[fLSWV ). 1\. la 5-eme 1ig1:e ~CJ.VOV peut -etre le 
genitH d'un nom latin, comme par exemple: 
[~a.~Ev]:a.vcu. 1\ la 5-eme ligne on pourrait cam· 
pleter: [ouo:'vopsu<;. 

L'inscri ption est tellement muti! ee qa'on · ne 
peut la reconstituer. l\ en juger par ce qui sub
Eiste et par lt' nom de la viile au Datif, il semble 
bien que nous nous troallons en presence d'un 
-mon-ument consacre a la llille de de Tomi en 
1·apport avec le el ieu Sarn pis. 

2. U:1 morceau d'architrave ionienne en pierre 
calcaire se trouve encilstre dans un des vetits 
ponts jetes sar le petit cours d'eau qui est a la 
lisiere d'est du llillage de Ha>sidoluk. Les di· 
mensions sont: longeur : env. 1,22 m.; epaisseur : 
env. 0,36 m. 

La partie frontate est divisee, d'apres la ma· 
niere i'Onienne, en trois bandes en relief, saillant 
d'en11iron un ccntimrtre l'une par rapport a l'autre. 
Trois belles lettres, hautes d'en11. 0,095 m. sant 
gravees sur lil bande superieure : 

... Al'T(oxpchopo<;) ... 

La bonne forme des ldtres nous montre qu'il 
s'agit ici probablement d'Rdrien ou d'un des pre· 
miers 1\.ntonţns. 

On connaît encore les inscriptiorrs sui11antes de 
Hassldnluk, publiees par Tocile3co : 

Grecques : 1\ch.•Epigr. tlitth. VIII, 15 ; XIV, 
28; XVII, 95, 97 ; XIX, 222. 

Latines: C. I. L. II!, 7532, 7543, 7544 et 
11495-501. 
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IN LOC DE ERI\ TĂ. : 

ln Buletinul Comisiunei 1"\onamentelor Istorice 
No. 34, din l\prilie,.Junie 19 16 în care a rost 
publicat acest stadiu, d'n eroare la t'par s'au pas 
unele pietre dela Hassidalak la Laz .. l"\ahale şi 

inDers. 
l\ici ordinea lor a fost restabilită, panandu~se 

fiecare piatră sub rubrica locului unde a fost 
găsit1i. 
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